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บทคัดยอ
บทความนี้ มี จุ ด มุ  ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาวั จ นกรรมเกี่ ย วกั บ ความสุ ภ าพและ
แนวคิดเรื่องหนากับการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยศึกษาผานตัวละครที่แบงออก
เปน 2 ฝาย คือ 1) ฝายพลับพลา และ 2) ฝายลงกา โดยมุงศึกษาตามหลักความสุภาพ
ทั้ ง หมด 6 ข อ และตั ว แปรเสริ ม ทางด า นวั จ นปฏิ บั ติ ด  า นความสุ ภ าพซึ่ ง จะใช
กรอบแนวคิดหลักความสุภาพของลีช อีกทั้งจะศึกษาเรื่องหนาและการคุกคามหนา
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบตามแนวคิดของบราวนและเลวินสัน
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติทั้ง 4 ประการ อันไดแก
1) อำ�นาจ 2) ระยะหางทางสังคม 3) ขนาดของความรบกวน และ 4) สิทธิและพันธกรณี
จะเข า มามี บ ทบาทต อ การกำ � หนดความสุ ภ าพของการใช ถ  อ ยคำ � ของตั ว ละครใน
รามเกียรติ์แตจะไมปรากฏตัวแปรดานสิทธิและพันธกรณีอยางเดนชัดเทาใดนัก อีกทั้ง
หลักความสุภาพของลีชมีทงั้ หมด 6 ขอ ไดแก 1) หลักรูผ อ นหนักผอนเบา 2) หลักความ
เอื้อเฟอ 3) หลักชื่นชมยินดี 4) หลักถอมตน 5) หลักคลอยตาม และ 6) หลักเห็นใจ
ซึ่งจะปรากฏเพียง 5 ขอเทานั้น โดยจะไมปรากฏหลักคลอยตาม อันแสดงใหเห็นวา
สังคมรามเกียรติท์ ถี่ ือวาเปนสังคมในโลกวรรณคดีนนั้ จะเปนสังคมทีต่ วั ละครดำ�เนินการ
สื่อสารซึ่งใกลเคียงกับสังคมมนุษยจริง จึงทำ�ใหเห็นถึงการสื่อสารของตัวละครไดเปน
อยางดี อีกทั้งในการสื่อสารแตละครั้ง ตัวละครในรามเกียรติ์จะสื่อสารโดยใชถอยคำ�
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หรือภาษาที่สุภาพแตเมื่อตัวละครสื่อสารกับตัวละครฝายตรงขาม ตัวละครจะใชถอยคำ�
ที่แสดงการคุกคามหนาของตัวละครอื่นซึ่งจะปรากฏทั้งการคุกคามหนาเชิงลบและการ
คุกคามหนาเชิงบวกโดยสวนใหญจะนิยมใชวัจนกรรมตรง นับเปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให
ตัวละครในรามเกียรติท์ ถี่ กู คุกคามหนานัน้ เสียหนา จนนำ�ไปสูก ารสูญเสียศักดิศ์ รีอกี ดวย
คำ�สำ�คัญ:		 1. วัจนกรรมเกีย่ วกับความสุภาพ. 2. แนวคิดเรือ่ งหนา. 3. การคุกคามหนา.
4. ตัวละครในรามเกียรติ์.

176

วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์
ศิวดล วราเอกศิริ

Abstract
This article is aims to study the speech of politeness and face concept
with face-threatening act of characters in Ramkien’s King Rama I, and to study
by dividing 2 groups is 1) Plup-Pla group and 2) Long-Ka group. Besides to
study in Politeness Principle 6 maxims and pragmatic parameters of politeness
by Politeness Principle of Leech. Furthermore, to study about face concept and
face- threatening act both positive and negative by Politeness Theory of Brown
and Levinson.
The result of study shows the four parameters related to pragmatics: power,
social distance, size of imposition, and rights and obligations have the effect on
the politeness of speech which is used by characters in Ramkien’s King Rama
I. However, the use of the parameter of rights and obligations is quite obscurely.
Moreover, the principle of politeness by Leech has six maxims: tact maxim,
generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and
sympathy maxim. Nevertheless, only 5 maxims are found in this study, excluding
agreement maxim. It shows that a society in Ramkien’s King Rama I, which is
considered as the society in literature’s World, is the society that the characters
play the role in communication similar to the real human’s society. Therefore the
communication of the characters is easy to understand. Moreover, the characters
in Ramkien’s King Rama I usually use the polite speech to communicate, but, if
the characters must to communicate with opposite characters that they always
communicate by face-threatening acts both positive and negative. Almost they
are using the direct speech act which will make the interlocutors in Ramkien’s
King Rama I lose their faces and can make the characters which are threaten to
reduce prestige.
Keywords: 1. Speech of Politeness. 2. Face Concept. 3. Face-Threatening Act.
		
4. Characters in Ramkien’s King Rama I.
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บทนำ�

เมือ่ กลาวถึงความสุภาพ (Politeness) ในทางภาษา จะหมายถึงเนือ้ หาของคำ�พูด
น้ำ�เสียง รวมไปถึงกิริยาอาการของผูสงสารสื่อออกมาขณะสื่อสารในสถานการณตางๆ
การตัดสินวาผูส ง สารใดมีความสุภาพหรือไมนนั้ จะพิจารณาจากสารทีส่ อื่ ทัง้ อวัจนภาษา
และวัจนภาษาโดยใชบรรทัดฐานของแตละสังคมเปนเกณฑในการตัดสิน อีกทัง้ ในแตละ
สังคมมีบรรทัดฐานทีแ่ ตกตางกันซึง่ ทำ�ใหค�ำ พูดหรือการกระทำ�ทีส่ ภุ าพในสังคมหนึง่ อาจ
จะดูไมสุภาพในอีกสังคมหนึ่งก็ไดเชนกัน
ภาษาสุภาพ (Polite language) เปนประเด็นที่สำ�คัญของวัจนปฏิบัติศาสตรที่
มีการเสนอแนวคิดในการวิเคราะหภาษาสุภาพหลายแนวทาง เมื่อมนุษยติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นซึ่งจะทำ�ใหความสุภาพเขามามีบทบาทตอการสนทนา อีกทั้งภาษาสุภาพ
สามารถกระทำ�ไดดว ยทัง้ วัจนภาษาและอวัจนภาษา และเปนสิง่ ทีต่ อ งเรียนรูเ พือ่ นำ�ไปใช
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การใชภาษาสุภาพยังสะทอนแนวคิดเรื่องหนากับการ
คุกคามหนา กลาวคือ เมือ่ บุคคลใชภาษาสุภาพก็จะทำ�ใหคสู อื่ สารรูส กึ ไมเสียหนา แตหาก
ใชภาษาที่ไมสุภาพก็อาจจะเปนการคุกคามหนาโดยอาจจะใชทั้งวัจนกรรมตรงและ
วัจนกรรมออมซึ่งทำ�ใหคูสื่อสารรูสึก “เสียหนา” จนนำ�ไปสูการลดศักดิ์ศรีของคูสื่อสาร
สังคมในโลกวรรณคดีเปนสังคมเสมือนจริงทีม่ โี ครงสรางทางสังคมไมแตกตางกับ
สังคมจริงของมนุษยทำ�ใหตัวละครมีการสื่อสารระหวางกัน วรรณคดีเรื่อง “รามเกียรติ์”
จึงเปนสังคมที่ประกอบไปดวย มนุษย ฤษี ลิง ยักษ เปนตน ซึ่งตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์จะมีสถานะเปนมนุษยและรามเกียรติ์จะมีสถานะเปนสังคมมนุษย เนื่องจาก
มนุษยเปนผูส รางวรรณคดีซงึ่ นำ�ไปสูก ารนำ�ความสมจริงเขาสูโ ลกวรรณคดี จะเห็นไดวา
ตัวละครในรามเกียรติม์ กี ารสือ่ สารในสังคมรามเกียรติท์ ไี่ มแตกตางกับสังคมมนุษย ยอม
ทำ�ใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธของตัวละครซึ่งนำ�ไปสูการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิด
และความรูสึกระหวางกัน
รามเกี ย รติ์ เ ป น วรรณคดี ที่ มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การทำ � สงครามระหว า งฝ า ย
พลับพลา (พระราม) และฝายลงกา (ทศกัณฐ) โดยมีนางสีดาเปนตัวกลางในการทำ�
สงครามของทั้งสองฝาย เนื่องจากทศกัณฐไปลักพาตัวนางสีดา ทำ�ใหพระรามตองติด
ตามมาชวยนางสีดากลับไป เมือ่ พิจารณาสังคมรามเกียรติจ์ ะสามารถแบงออกเปน 2 ฝาย
สำ�คัญ คือ 1) ฝายพลับพลา เชน พระราม พระลักษมณ หนุมาน เปนตน และ 2) ฝาย
ลงกา เชน ทศกัณฐ นางมณโฑ อินทรชิต เปนตน และการสือ่ สารของตัวละครในรามเกียรติ์
ในแตละครั้งนั้น ยอมจะทำ�ใหตัวละครเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับคูสื่อสารตามแตละ
สถานการณ ผูสงสารเลือกใชความสุภาพตลอดจนตัวแปรทางดานวัจนปฏิบัติมาเปน
เงื่อนไขในการกำ�หนดกลวิธีของสื่อสารซึ่งอาจจะคำ�นึงคุณสมบัติและสถานภาพของ
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ผูรับสารเปนสำ�คัญ จึงอาจทำ�ใหเห็นวา การสื่อสารตัวของละครในรามเกียรติ์ที่สื่อไปยัง
ผูร บั สารก็ยงั คงคำ�นึงถึงความสุภาพในการสือ่ สาร หากผูส ง สารใชภาษาทีไ่ มสภุ าพยอม
จะทำ�ใหผรู บั สารรูส กึ “เสียหนา” จนนำ�ไปสูก ารลดศักดิศ์ รี ในการศึกษาวัจนกรรมเกีย่ วกับ
ความสุภาพในภาษาไทยเทาที่ปรากฏเบื้องตน ไดแก วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2527 :
343-357) ศึกษาเรื่อง “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการแสดงความสุภาพในภาษา
ไทยกรุงเทพฯ” ผลการศึกษาพบวา ความสุภาพในภาษาไทยมี 4 ประการ คือ 1) การ
ยกยองผูฟ ง 2) การถอมตัวของผูพ ดู 3) การใชภาษาทางการ และ 4) การใชถอ ยคำ�ยาวๆ
ทีแ่ สดงความออนนอม ในการยกยองผูฟ ง และการถอมตัวผูพ ดู จะใชค�ำ แทนตัวผูพ ดู และ
ผูฟงโดยเลือกคำ�จาก 3 มิติ คือ 1) มิติบุรุษสรรพนาม 2) มิติวัย และ 3) มิติสถานภาพ
ทางสังคม อีกทั้งการใชคำ�แทนตัวผูพูดและผูฟงเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม แตเดิมเปน
สังคมเกษตรกรรม มีความสัมพันธแบบเครือญาติจงึ ทำ�ใหการใชค�ำ แทนตัวผูพ ดู และผูฟ ง
อิงอยูกับมิติวัย แตเมื่อเปลี่ยนเปนสังคมเมือง ทำ�ใหการใชคำ�แทนตัวผูพูดกับผูฟงซึ่ง
จะอิงอยูกับมิติยศตำ�แหนงเพิ่มขึ้นอีกดวย
ศรีจันทร วิชาตรง (2540 : 157-169) ศึกษาเรื่อง “การใชภาษาเพื่อแสดงความ
สุภาพของสังคมไทย” ผลการศึกษาพบวา สังคมไทยใหความสำ�คัญเรื่องการใชถอย
คำ�อยางมากโดยจะยึดตามบรรทัดฐานของสังคมไทยเปนหลัก ทำ�ใหคนไทยแสดงการ
ใชภาษาที่แตกตางกันออกไป การที่พยายามทำ�ใหภาษามีความสุภาพเพื่อใหผูรับสาร
เกิดความพึงพอใจมีทงั้ หมด 8 ประการ กลาวคือ 1) การเลือกใชค�ำ สรรพนามใหเหมาะสม
2) การเติมคำ�บางคำ�เพือ่ ใหเกิดความสุภาพ 3) การใชค�ำ ลงทาย 4) ใชค�ำ อืน่ ทีม่ คี วามหมาย
เดียวกัน 5) ไมใชคำ�ที่นิยมใชเปรียบเทียบกับของหยาบ 6) ไมใชคำ�ตองหาม 7) ใช
ประโยคขอรองแทนประโยคคำ�สั่ง 8) การใชอวัจนภาษาใหเหมาะสม และในการเลือก
ใชคำ�สรรพนาม ศรีจันทรยังเสนออีกวา ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่
และบุคคลตางๆ
สมชาย สำ�เนียงงาม (2543-2544 : 220-243) ศึกษาเรื่อง “การเลือกใช
คำ�สรรพนามในภาษาไทยกับแนวคิดเรื่องความสุภาพของบราวนและเลวินสัน” ผลการ
ศึกษาพบวา คนไทยสวนใหญนยิ มใชแนวคิดเรือ่ งความสุภาพประเภทแสดงการแยกตัว
ออกหางในการเลือกใชค�ำ สรรพนามแทนตัวผูพ ดู และใชแนวคิดเรือ่ งความสุภาพประเภท
แสดงการมีสว นรวมในการเลือกใชค�ำ สรรพนามแทนตัวผูฟ ง โดยมีปจ จัยเพศและอายุของ
ผูพ ดู และผูฟ ง เขามาเปนตัวกำ�หนดในการเลือกใชคำ�สรรพนาม แสดงใหเห็นถึงลักษณะ
การใชภาษาในสังคมไทยโดยแสดงความสุภาพในการสนทนากับผูไมเคยรูจักมากอน
ดวยการรักษาระยะหางระหวางผูพูดกับผูฟงไวพอสมควร แตหากคูสนทนารูสึกวา
ระยะหางมากเกินไปจะนิยมใชคำ�สรรพนามที่แสดงการมีสวนรวมเพื่อลดระยะหางนั้น
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หากรูสึกวาระยะหางนอยเกินไปก็จะนิยมใชคำ�สรรพนามที่แสดงการแยกตัวออกหาง
มาใชแทนเพื่อเปนการแสดงความสุภาพหรือรักษาหนาซึ่งกันและกัน อีกทั้งสมชายยัง
เสนออีกวา การละคำ�สรรพนามในการสนทนาเปนการแสดงความสุภาพอีกประการหนึง่
ของคนไทยปจจุบันซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาตอไป
อุมาภรณ สังขมาน (2554 : 43-54) ศึกษาเรื่อง “การใชภาษาสุภาพในภาษา
ไทย : วัจนกรรมขอรอง ปฏิเสธและไมเห็นดวย” ผลการศึกษาพบวา ในสังคมไทยเมื่อ
มีการขอรองและปฏิเสธมักตองมีการเกริ่นหรือออกตัวกอนเพื่อใหผูฟงรูสึกเห็นใจหรือ
เขาใจเพือ่ ทีผ่ พู ดู จะไดบรรลุถงึ เจตนาหรือวัตถุประสงคได ขณะทีก่ ารแสดงความไมเห็น
ดวย ไมจ�ำ เปนทีจ่ ะตองเกริน่ นำ�หรือออกตัวแตสงิ่ สำ�คัญอยูท เี่ หตุผลทีน่ �ำ มาประกอบหรือ
สนับสนุนความคิดเห็นของผูพูด ประการสำ�คัญเพศไมมีผลตอการเลือกรูปแบบของ
วัจนกรรมตางๆ อาจเปนเพราะวัจนกรรมบางประเภทมีถอ ยคำ�บงชีเ้ จตนาทีเ่ ปนสวนหนึง่
ทีช่ ว ยกำ�หนดรูปแบบของวัจนกรรมก็ได ในขณะเดียวกัน อุมาภรณยงั พบวา ความเงียบ
เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในวัจนกรรมแสดงความคิดเห็น อาจเปนเพราะคนไทยบางคน
ไมตอ งการแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ นื่ อยางตรงไปตรงมาซึง่ ทำ�ใหคนเหลานีเ้ ลือก
ใชความเงียบแสดงเจตนาความไมเห็นดวย นับวาเปนการแสดงความสุภาพประการหนึง่
สวนใหญการศึกษาวัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพในทางวัจปฏิบัติศาสตร
จะเปนการศึกษาการใชภาษาพูดในชีวิตประจำ�วันแตการศึกษาและวิเคราะหภาษาใน
วรรณคดียงั ปรากฏไมมากนัก แตเทาทีผ่ ศู กึ ษาไดพบการศึกษาแนววัจนปฏิบตั ศิ าสตรใน
วรรณคดี ไดแก สายวรุณ นอยนิมติ ร (2548 : 115-132) ศึกษาเรือ่ ง “ปฏิวาทะในอิเหนา”
โดยใชทฤษฎีภาษาศาสตรแนวปฏิบตั นิ ยิ มและศึกษาปฏิวาทะ 5 ตอน คือ ตอนอิเหนารบ
กับระตูบุศสิหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง ตอนอิเหนาลานางจินตะหราไปดาหา ตอนลัก
นางบุษบาไปไวในถ้�ำ และตอนอิเหนามาขอคืนดีกบั นางจินตะหราในตอนทายเรือ่ ง ผลการ
ศึกษาพบวา การเผชิญหนาของอิเหนาหลังจากที่ทำ�ความผิดแลว ในการสงครามนั้น
วาทะของความเปนนักรบของอิเหนาทำ�ใหเกิดศึกสงครามตามที่ตนหมายมาดไวดวย
ถอยคำ�ตำ�หนิผฟู ง และหยามเกียรติฝา ยตรงขาม สวนวาทะความเปนนักรัก อิเหนาเลือก
ถอยคำ�รับผิดแลวชี้ใหเห็นวาเปนเรื่องของเวรกรรมและวาสนาแตไมอาจหาเหตุผลมา
หักลางวาทะของนางบุษบาและนางจินตะหราได
ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มุง ศึกษาวัจนกรรมเกีย่ วกับความสุภาพและแนวคิดเรือ่ งหนา
กับการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และมุงศึกษาตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติดาน
ความสุภาพของตัวละคร ตลอดจนเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสุภาพและ
แนวคิดเรือ่ งหนากับการคุกหนาโดยจะใชทฤษฎีความสุภาพของลีช/บราวนและเลวินสัน
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ทั้งนี้ผูศึกษาจะศึกษาโดยแบงตัวละครออกเปน 2 ฝาย กลาวคือ 1) ฝายพลับพลา
(พระราม) ไดแก พระราม พระลักษมณ นางสีดา หนุมาน สุครีพและพิเภก (ตอนสวามิภกั ดิ์
ฝายพระราม) เทานัน้ และ 2) ฝายลงกา (ทศกัณฐ) ไดแก ทศกัศณฐ นางมณโฑ อินทรชิต
กุมภกรรณ ไมยราพและพิเภก (ตอนสวามิภักดิ์ฝายทศกัณฐ) เทานั้น เนื่องจาก
ตัวละครในขอบเขตดังกลาวมีบทบาทและความสำ�คัญตอการดำ�เนินเรือ่ งและยังปรากฏ
การสื่อสารในเรื่องอยางชัดเจนซึ่งจะชวยทำ�ใหเห็นถึงลักษณะการเลือกใชภาษาสุภาพ
ของตั ว ละครซึ่ ง อาจขึ้ น อยู  กั บ ป จ จั ย ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปตามสถานการณ แ บบ
ภาพรวมซึ่งอาจทำ�ใหเห็นมุมมองใหมหรือแนวทางใหมในการศึกษาวรรณคดีไทย
ไดมากยิ่งขึ้น และยังชวยสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของคนในสังคมไทยที่ไดจากการ
สังเกตวิธีการสื่อสารผานวรรณคดีไทยอันจะกอใหเกิดการศึกษาแบบบูรณาการทาง
ภาษาศาสตรและวรรณคดีไทยตอไป
กรอบแนวคิดเรื่องวัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและหนา
สุจริตลักษณ ดีผดุง (2552 : 77) กลาววา วัจนกรรม (Speech act) เปนการ
กระทำ�ที่เกิดขึ้นเมื่อผูพูดหรือผูเขียน (Speaker/Writer-S) กลาวถอยคำ�ใดถอยคำ�หนึ่ง
(Utterance-U) กับผูฟ ง หรือผูอ า น (Hearer/Reader-H) หรือผูร บั สารในบริบทใดบริบทหนึง่
(Context-C) และในการศึกษาเรื่องวัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพของตัวละครใน
รามเกียรติ์ ผูศ กึ ษาจะศึกษาตามกรอบแนวคิดหลักการความสุภาพของลีช (1983 อางถึง
ใน สุจริตลักษณ ดีผดุง, 2552 : 131-136) กลาววา หลักการความสุภาพ (Politeness
Principle - PP) จะมีลักษณะสำ�คัญที่วา “ใหกลาวถอยคำ�ที่ไมสุภาพนอยที่สุด และ
ใหกลาวถอยคำ�ที่สุภาพมากที่สุด” ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 ขอ (Maxims) กลาวคือ
1. หลักรูผ อ นหนักผอนเบา (Tact maxim) หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�
ที่เชื่อวา จะกอใหเกิดความยุงยากแกผูอื่นใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ �ที่เชื่อวา
จะกอใหเกิดผลประโยชนแกผูอื่นมากที่สุด” ซึ่งสารที่ตองคำ�นึง คือ ขนาดหรือปริมาณ
ของการรบกวนที่จะกอใหเกิดความยุงยากแกผูอื่นและการลดความยุงยากใหแกผูอื่น
โดยการใหทางเลือก
2. หลักความเอือ้ เฟอ (Generosity maxim) หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอย
คำ�ที่เชื่อวา แสดงถึงการเอาประโยชนใสตนใหนอยที่สุดและใหใชถอยคำ �ที่จะยัง
ประโยชนแกผูอื่นมากที่สุด” กลาวคือ ถาใชถอยคำ�ที่แสดงความเอื้อเฟอนอยจนเกินไป
ผูพูดก็จะกลายเปนคนที่ตระหนี่ แตถาใชถอยคำ�แสดงความเอื้อเฟอมากเกินไปก็
จะเปนการพูดเหน็บแหนมได
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3. หลักชืน่ ชมยินดี (Approbation maxim) หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�
ที่เชื่อวาเปนการไมยกยองหรือไมสนับสนุนผูอื่นใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อ
วาเปนการยกยองหรือเปนการสนับสนุนผูอ นื่ ใหมากทีส่ ดุ ” โดยทัว่ ไปเรายอมจะยินดีกบั
ผูอื่นเมื่อมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเขา และเมื่อใดที่เราไมตองการแสดงความยินดี เรามักจะ
หลีกเลี่ยงการกลาวถึงเรื่องนั้นหรือไมก็ตอบรับนอยที่สุดหรือไมพูดอะไรเลย
4. หลักถอมตน (Modesty maxim) หลักขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�
ที่ยกยอง สนับสนุนตนเองใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ�ที่ถอมตัวมากที่สุด” โดยจะ
แตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรมและถือตัวผูพูดเปนสำ�คัญ
5. หลักคลอยตาม (Agreement maxim) หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�
ทีแ่ สดงความเห็นไมสอดคลองระหวางผูพูดกับผูรับสารใหนอ ยทีส่ ดุ และใหกลาวถอยคำ�
แสดงความเห็นดวยระหวางผูพูดกับผูรับสารใหมากที่สุด” โดยจะตองคำ�นึงถึงความ
สัมพันธระหวางผูพ ดู กับผูร บั สารและเมือ่ ใดทีม่ กี ารแสดงความคิดเห็นคลอยตาม ทัง้ ผูพ ดู
และผูรับสารจะใชถอยคำ�แสดงการเห็นดวยอยางตรงไปตรงมา และเมื่อใดที่ผูรับสาร
ไมเห็นดวยกับผูพูด ผูรับสารจะใชถอยคำ�แบบแบงรับแบงสูหรือแสดงความเห็นดวย
กอนที่จะแสดงความไมเห็นดวย
6. หลักเห็นใจ (Sympathy maxim) หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ทีแ่ สดง
ใหเห็นความไมเห็นใจผูอื่นใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ�แสดงใหเห็นวา ผูพูดตอง
การแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่นใหมากที่สุด” โดยผูพูดอาจกลาวดวยความสุภาพโดย
กลาวถอยคำ�แสดงความเสียใจอยางไมตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ในการตีความหมายตามหลักความสุภาพของลีช จะตองคำ�นึงถึง
ตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติ (Pragmatic Parameters) ซึ่งตัวแปรเสริมทางดาน
วัจนปฏิบัติที่ตองคำ�นึงถึงมีทั้งหมด 4 ขอ (ลีช 1983 อางถึงใน สุจริตลักษณ ดีผดุง,
2552 : 128-131) กลาวคือ
1. อำ�นาจ (Power) หมายถึง อำ�นาจสัมพัทธระหวางผูพูดมีตอผูฟง กลาวคือ
ผูพูดจะใชความสุภาพในระดับมาก เมื่อตองกลาวถอยคำ�กับผูที่มีอำ�นาจมากกวา
แตถา ผูพ ดู รูส กึ วาอยูใ นระดับเดียวกันหรือระดับต่�ำ กวา ผูพ ดู จะกลาวอยางตรงไปตรงมา
หรือไมสุภาพมากนัก
2. ระยะหางทางสังคม (Social distance) หมายถึง สถานภาพทางสังคม อายุ
เพศ ความสนิทสนม ฯลฯ จะเปนตัวกำ�หนดความมากนอยของความนับถือระหวางผูพ ดู
และผูรับสาร กลาวคือ ผูพูดยอมใชความสุภาพในระดับมาก เมื่อผูพูดตองกลาวถอยคำ�
กับคนแปลกหนาหรือหากผูพูดรูสึกวาอยูในสังคมเดียวกัน อายุไลเลี่ยกัน ฯลฯ ความ
จำ�เปนที่ตองพูดออมคอมก็มีนอยหรือการใชความสุภาพก็มีนอยเชนกัน
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3. ขนาดของความรบกวน (Size of imposition) หมายถึง ความมากนอย
ของภาระทีบ่ คุ คลใหผอู นื่ กระทำ�ในสังคมใดสังคมหนึง่ กลาวคือ ผูพ ดู ยอมใชความสุภาพ
ในระดับมาก เมื่อผูพูดตองกลาวถอยคำ�ใดๆ ในกรณีที่รูวาขนาดตนทุนหรือความ
ยุงยากที่จะขอใหผูรับสารตองกระทำ�นั้นมีขนาดใหญกวาหรือเปนภาระหนักมากซึ่ง
อาจจะทำ�ใหตองพูดออมคอม รวมทั้งพยายามใชถอยคำ�ที่ดีหรือสุภาพมากที่สุด
4. สิทธิและพันธกรณี (Rights and obligations) หมายถึง สิทธิและภาระหนาที่
ทีส่ มั พัทธระหวางผูพ ดู และผูฟ ง กลาวคือ ผูพ ดู ยอมใชความสุภาพในระดับมาก เมือ่ ผูพ ดู
ตองกลาวถอยคำ�ใดๆ กับผูอื่น ในกรณีที่รูวา สิ่งที่พูดนั้นไมใชภาระหนาที่โดยตรงของ
ผูรับสารซึ่งอาจจะตองใชภาษาที่สุภาพมากขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ความสุภาพตามความคิดของบราวนและเลวินสัน (Brown and
Levinson, 1978) มิใชความสุภาพในการใชภาษาไพเราะหรือการใชคำ�ราชาศัพท
เทานัน้ แตเปนการเลือกใชภาษาสุภาพโดยมีเจตนาในการรักษาหนา (Face-Saving Act)
ของคูสนทนาเปนสำ�คัญ ซึ่งจะเปนภาพลักษณที่ทุกคนตองการรักษาหนาและไมอยาก
ใหใครมาลวงละเมิดหนาของตน อีกทั้งในการสนทนาครั้งหนึ่ง ยอมมีความเสี่ยงตอ
การเสียหนาหรือเรียกวา “การคุกคามหนา” (Face-Threatening Act) ดังนัน้ คูส นทนา
จึงตองคำ�นึงถึงเรื่องหนาและจะตองเลือกใชภาษาสุภาพในระดับที่แตกตางกันออกไป
เพื่อเปนการรักษาหนาซึ่งกันและกัน อันไดแก 1) การกลาวตรงประเด็นโดยปราศจาก
การตกแตงถอยคำ� (without redressive action) 2) การกลาวตรงประเด็นโดยมี
การตกแตงถอยคำ� (with redressive action) 3) การกลาวอยางไมชัดเจนหรือใช
ภาษาออม (Off record) สวนวิธกี ารปกปองหนาผูอ นื่ ผูพ ดู ควรแสดงความสุภาพแกผอู นื่
ตามสมควรโดยระวังคำ�พูดของตนเองที่อาจจะพาดพิงถึงผูอื่นในแงลบ อีกทั้งไมควร
กลาวถึงสิ่งที่นำ�ไปสูความขัดแยงหรือทำ�ใหผูอื่นเสียหนานั่นเอง
สวนการกลาวตรงประเด็นโดยมีการตกแตงถอยคำ�นั้น บราวนและเลวินสัน
(Brown and Levinson, 1978) แบงออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ 1) ความสุภาพเชิงบวก
(Positive Politeness) และ 2) ความสุภาพเชิงลบ (Negative Politeness) ความสุภาพ
เชิงบวก เปนการใชภาษาสุภาพตรงประเด็นโดยมีการตกแตงถอยคำ�เพือ่ แสดงความรูส กึ
ที่เปนมิตรและความเปนสมาชิกกลุมเดียวกัน และยังเปนในลักษณะการใหความสนใจ
ผูฟ ง การชืน่ ชมจนเกินความจริง การแสดงความเปนพวกพองเดียวกันดวยคำ�สแลงหรือ
ภาษาถิน่ การเลีย่ งแสดงความเห็นทีข่ ดั แยง ฯลฯ สวนความสุภาพเชิงลบ เปนการใชภาษา
สุภาพตรงประเด็นโดยมีการตกแตงถอยคำ�ทีผ่ พู ดู ตองการแสดงความเปนตัวของตัวเอง
และไมแสดงความเปนพวกพองเดียวกันกับผูฟ ง ซึง่ ผูพ ดู จะเรียบเรียงคำ�พูดอยางพิถพี ถิ นั
และพยายามไมใหผูฟงรูสึกวาผูพูดไมเคารพหนาเชิงลบของตน กลวิธีประเภทนี้จะมี
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การประกอบดวยถอยคำ�ที่ฟุมเฟอยและยืดยาว เชน การใชภาษาออมแบบมีแบบแผน
(ถอยคำ�หรือประโยคที่ไมตรงตามรูปภาษา) การกลาวแสดงความยกยอง การขอโทษ
และการทำ�ใหเปนคำ�นาม เปนตน
แนวคิดเรื่อง “หนา” ตามความคิดของบราวนและเลวินสัน (Brown and
Levinson, 1987) เปนสิ่งที่ทุกคนพยายามรักษาหนาและไมตองการใหใครมาละเมิด
หนาของตน สามารถจำ�แนกออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. หนาเชิงลบ (Negative face) หมายถึง หนาที่ตองการความเปนสวนตัวหรือ
ปจเจกบุคคล และมีความประสงคที่จะไมใหผูอื่นเขามากาวกายความเปนตัวของตัวเอง
อีกทั้งผูคนสวนใหญจะนึกถึงความตองการนี้เปนอันดับแรก
2. หนาเชิงบวก (Positive face) หมายถึง หนาที่ตองการความยอมรับและ
ความชื่นชมยินดีจากผูอื่นในฐานะสมาชิกสังคมที่ดี หรือการยอมรับวาเปนสมาชิกใน
กลุมเดียวกันที่มีความสนใจพื้นฐานและเอกลักษณเฉพาะตัวที่คลายคลึงกัน ไมตอง
การใหผูอื่นมากลาวหาหรือวิพากษวิจารณ สามารถพบไดในสถานการณที่เปนความ
เปนทางการนอย
นอกจากนี้ “การรักษาหนา” (Face-Saving / FSA) สามารถจำ�แนกไดทั้งเชิง
ลบและเชิงบวก และในทางตรงกันขามกัน หากผูสื่อสารไมไดคำ�นึงถึงหนาในลักษณะ
ขางตน ถือวาเปน “การคุกคามหนา” (Face-Threatening / FTA) ซึ่งแบงออกเปนทั้ง
เชิงลบและเชิงบวก แตทั้งนี้การใชภาษาในการสื่อสารที่ทำ�ใหเสียหนา สามารถแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ (Brown and Levinson, 1987 : 65-68) กลาวคือ 1) การใชภาษา
ที่ทำ�ให “ผูฟง” เสียหนา และ 2) การใชภาษาที่ทำ�ให “ผูพูด” เสียหนา และจากเรื่องการ
คุกคามหนา ทำ�ใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาในสวน “การใชภาษาที่ทำ� ให “ผูฟง” เสีย
หนา” ซึ่งสามารถแบงการคุกคามหนาออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. การคุกคามหนาเชิงลบ (Negative Face-Threatening Act) อันไดแก
1) วัจนกรรมสั่งวัจนกรรมขอรองและวัจนกรรมแนะนำ� 2) วัจนกรรมเสนอและวัจนกรรม
สัญญา 3) วัจนกรรมชมและวัจนกรรมแสดงอารมณรุนแรง เชน ความเกลียด ความ
ลุมหลง เปนตน
2. การคุกคามหนาเชิงบวก (Positive Face-Threatening Act) อันไดแก
1) วัจนกรรมแสดงการขัดแยง วัจนกรรมวิจารณ วัจนกรรมวากลาว วัจนกรรมลอเลียน
และวัจนกรรมดูหมิ่น เปนตน 2) วัจนกรรมอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวา ผูพูดไมสนใจตอ
ความตองการหนาเชิงบวกของผูฟง เชน การกลาวถึงเรื่องตองหามหรือเรื่องที่สงผล
กระทบตอผูฟงและ/หรือผูอื่น เปนตน
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วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์
ศิวดล วราเอกศิริ

จะเห็นไดวา แนวคิดเรื่องหนาเขามามีความสำ�คัญในการสื่อสาร เนื่องจาก
หนาเปนภาพลักษณสวนบุคคลที่ทุกคนพยายามรักษาไวไมให “เสียหนา” จนนำ�ไป
สูการถูกลดศักดิ์ศรีของตน อีกทั้งหนายังเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนตัวเองที่ตองการ
ใหเกิดความยอมรับในสังคม ดังนั้นผูพูดจึงตองเลือกใชกลวิธีการใชภาษาสุภาพใน
ระดับตางๆ พรอมทัง้ ระมัดระวังคำ�พูดทีไ่ มแสดงใหเห็นวาหยาบคายเพื่อทีจ่ ะชวยรักษา
หนาซึ่งกันและกัน ดวยเหตุที่วาการศึกษาวัจนกรรมนั้น สวนใหญจะเปนการศึกษาเรื่อง
การสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน เมื่อผูศึกษานำ�กรอบแนวคิดทางวัจนปฏิบัติศาสตรมาเปน
แนวทางในการศึกษากลวิธกี ารสือ่ สารของตัวละครในวรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติท์ มี่ คี วาม
แตกตางทั้งความสมจริงและบริบททางสังคมซึ่งอาจทำ�ใหเราเห็นความสัมพันธระหวาง
ภาษาศาสตรและวรรณคดีไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คำ�พูดของตัวละครที่ใชใน
การสือ่ สารจะมีลกั ษณะของภาษาทีม่ คี วามเปนวรรณศิลปมากกวาทีจ่ ะเปนภาษาทีใ่ ชใน
ชีวติ ประจำ�วัน และผูศ กึ ษาเห็นวาตองอาศัยบริบทของเหตุการณตา งๆ เขามามีสว นชวย
ในการวิเคราะห “สาร” ที่ใชในการสื่อสารของตัวละครในรามเกียรติ์
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพของตัวละคร
ในรามเกียรติ์โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องหลักความสุภาพของลีชทั้งหมด 6 ขอ พรอมทั้ง
ศึกษาตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติดานความสุภาพของตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งจะ
ศึกษาผานตัวละครทีแ่ บงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายพลับพลาและฝายลงกา นอกจากนี้
ยังศึกษาเรื่องการคุกคามหนาตามแนวคิดเรื่องความสุภาพของบราวนและเลวินสันโดย
จะเปนการศึกษาในสวน “การใชภาษาทีท่ �ำ ให “ผูฟ ง ” เสียหนา” ซึง่ จะเปนการศึกษาทีย่ ดึ
ตัวผูพ ดู เปนสำ�คัญ อันจะชวยทำ�ใหเห็นการสือ่ สารแบบภาพรวมของตัวละครในวรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพในสังคมรามเกียรติ์
วรรณคดีเรือ่ ง “รามเกียรติ”์ เปนทีร่ จู กั ของคนไทยมาตัง้ แตสมัยสุโขทัยเปนตนมา
ซึ่งมีหลักฐานการใชชื่อพระรามเรียกชื่อถ้ำ�ในศิลาจารึกหลักที่ 1 วา “จารึกอันหนึ่งมีใน
เมืองเชลียง สฐาบกไวดว ยพระศรีรตั นธาตุ จารึกอันหนึง่ มีในถ้ำ�ชือ่ พระราม อยูฝ ง แมน้ำ�
สัมพาย จารึกอันหนึ่งมีในถ้ำ�รัตนธาร” รามเกียรติ์ไดมีความแพรหลายในประเทศไทย
มาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมาแลวนั้น (กรมศิลปากร, 2527 : 17) อีกทั้งมีการแตง
รามเกียรติ์ไวหลากหลายสำ�นวน เชน คำ�พากยรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยา บทละคร
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1 บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธใน
รัชกาลที่ 2 บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 เปนตน (สมปราชญ
อัมมะพันธุ, 2536 : 133) จะเห็นไดวา รามเกียรติ์มีหลากหลายสำ�นวนแตรามเกียรติ์
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ฉบับพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนเพียง
ฉบั บ เดี ย วที่ มี ก ารรวบรวมเนื้ อ หาของรามเกี ย รติ์ ไ ว ค รบถ ว นสมบู ร ณ ซึ่ ง มี ค วาม
ยาว 116 เลมสมุดไทย และมีมากกวาหาหมื่นคำ�กลอน นับเปนสำ�นวนที่ประมวลเรื่อง
พระรามไวสมบูรณที่สุดในภาษาไทย (กุสุมา รักษมณี, 2547 : 163)
“รามเกียรติ์” เปนวรรณคดีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำ�สงครามระหวางฝาย
พลับพลา (พระราม) และฝายลงกา (ทศกัณฐ) โดยมีนางสีดาเปนตัวกลางในการทำ�
สงครามของทั้งสองฝาย กลาวคือ นางสีดาเปนพระมเหสีของพระราม แตเมื่อทศกัณฐ
ไดยินตามคำ�บอกเลาของนางสำ�มนักขาก็ทำ�ใหอยากเห็นนางสีดาวามีความงดงาม
ปานใด เมือ่ ทศกัณฐเห็นนางสีดาก็เกิดความสิเนหา ทำ�ใหทศกัณฐกระทำ�กลอุบายลักพา
ตัวนางสีดา ดวยสาเหตุนี้ จึงทำ�ใหพระรามตองติดตามนางสีดากลับคืนมาและทำ�ใหเกิด
ความขัดแยงระหวางฝายพระรามกับฝายทศกัณฐจนนำ�ไปสูการทำ�สงครามของทั้งสอง
ฝาย อีกทั้งรามเกียรติ์ยังแบงตัวละครออกเปน 2 ฝายหลักๆ กลาวคือ ตัวละครฝาย
พลับพลา (พระราม) กับฝายลงกา (ทศกัณฐ) โดยพระรามจะมีพลวานรเปนผูชวย
กองทัพ สวนทศกัณฐจะมีพลยักษเปนผูชวยกองทัพ อีกทั้งตัวละครที่มีความสำ�คัญจะ
แบงออกเปน 2 ฝายหลักๆ กลาวคือ ตัวละครฝายพลับพลา เชน พระราม พระลักษมณ
นางสีดา หนุมาน สุครีพ เปนตน สวนตัวละครฝายลงกา เชน ทศกัณฐ นางมณโฑ อินทรชิต
กุมภกรรณ ไมยราพ เปนตน นอกจากนีย้ งั มีตวั ละครอีกฝายหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญไมแพตวั
ละครอืน่ ๆ ในรามเกียรติ์ นัน่ คือ ตัวละครฝายฤษี เชน ฤษีกไลโกฏ ฤษีโคดม ฤษีวศิ วามิตร
ฤษีนารท เปนตน
เมือ่ พิจารณาถึงสังคมในวรรณคดีจะไมใชสงั คมทีป่ รากฏอยูจ ริง แตทงั้ นีว้ รรณคดี
เรื่อง “รามเกียรติ์” จะมีโครงสรางทางสังคมที่ไมแตกตางกับสังคมจริงของมนุษย
ประกอบดวยมนุษย ฤษี ลิง ยักษ เปนตน ซึ่งจะแตกตางเพียงในดานของความเปนจริง
ของสังคมมนุษยกับความเสมือนจริงของสังคมของตัวละครในวรรณคดี โดยที่ตัวละคร
ในเรื่องรามเกียรติ์จะมีสถานะเปนมนุษยและรามเกียรติ์จะมีสถานะเปนสังคมมนุษย
เนื่องจากมนุษยเปนผูสรางวรรณคดีซึ่งนำ�ไปสูการนำ�ความสมจริงเขาสูโลกวรรณคดี
ยอมจะเปนสิง่ ทีท่ �ำ ใหเห็นถึงการสือ่ สารและแลกเปลีย่ นความคิดและความรูส กึ ระหวางกัน
การสื่อสารแตละครั้งนั้น ผูสงสารมีการเลือกใชความสุภาพตลอดจนตัวแปรทาง
ดานวัจนปฏิบัติมาเปนเงื่อนไขในการกำ�หนดกลวิธีของสื่อสาร ซึ่งผูสงสารจะตองคำ�นึง
คุณสมบัติและสถานภาพของผูรับสารเปนสำ�คัญ หากอยูในสภาพที่สูงกวาตนเองยอม
เลือกใชภาษาหรือถอยคำ�ทีม่ คี วามสุภาพมากยิง่ ขึน้ หากอยูใ นระดับต่�ำ กวา ความสุภาพ
ก็จะลดลงตามไปดวย อีกทัง้ หากผูส ง สารอยากใหผรู บั สารปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีผ่ สู ง สารตองการ
ก็ยอมจะใชภาษาที่สุภาพ ทำ�ใหเห็นวา การสื่อสารตัวของละครในรามเกียรติ์ที่สื่อไปยัง
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ผูร บั สารยังคงคำ�นึงถึงความสุภาพเปนสำ�คัญ จึงอาจเปนสิง่ ทีช่ ว ยสะทอนถึงความนึกคิด
ของคนไทยและยังชวยสะทอนถึงวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยที่วา การสื่อสารของ
คนไทยสวนใหญจะคำ�นึงความสุภาพในการสื่อสาร ดังนั้น อาจเปนปจจัยที่ชี้ใหเห็นวา
สังคมไทยยังคงยึดถือระบบชนชั้นในสังคมที่ไดฝงรากลึกมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยสิ่งที่
ชวยยืนยันในเรื่องดังกลาว คือ การใชถอยคำ�หรือคำ�พูดที่สุภาพกับคนที่อยูในระดับ
ที่สูงกวาตนเองเสมอ
ดังนั้น วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพถือวา เปนปจจัยที่ชวยสะทอนใหเห็นถึง
การใชภาษาของคนในสังคมซึ่งจะตองขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก อำ�นาจ ระยะหาง
ทางสังคม ขนาดของความรบกวนและสิทธิและพันธกรณี และยังเปนสิ่งที่ทำ�ใหเห็นถึง
ความสัมพันธของคูส อื่ สารทีม่ กี ารปฏิสมั พันธกนั อีกทัง้ ความสุภาพยังเปนสิง่ ทีท่ �ำ ใหเห็น
ถึงความสัมพันธที่ยังคงอิงอยูกับระดับชนชั้นทางสังคมของผูสงสารกับผูรับสารไดอีก
ลักษณะหนึ่ง
หลักความสุภาพของลีชกับตัวละครในรามเกียรติ์
ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่ใชเปนขอมูลในการศึกษา สามารถแบงออกเปน
2 ฝาย กลาวคือ
1) ตัวละครฝายพลับพลา ไดแก พระราม นางสีดา พระลักษมณ หนุมาน
สุครีพและพิเภก (ตอนสวามิภักดิ์ฝายพระราม) เทานั้น		
2) ตัวละครฝายลงกา ไดแก ทศกัณฐ นางมณโฑ อินทรชิต กุมภกรรณและ
ไมยราพและพิเภก (ตอนสวามิภักดิ์ฝายทศกัณฐ) เทานั้น
จากการที่ ผู  ศึ ก ษาเลื อ กตั ว ละครในเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ดั ง ที่ ก ล า วไปข า งต น
เพราะวาผูศึกษาเห็นวาตัวละครดังกลาวมีบทบาทและความสำ�คัญตอการดำ�เนินเรื่อง
อีกทั้งตัวละครดังกลาวมีการสื่อสารที่ชัดเจนในเรื่อง จึงเปนสาเหตุสำ�คัญที่ผูศึกษาเลือก
ศึกษาตัวละครตามที่แบงไวทั้ง 2 ฝาย ซึ่งสามารถแจกแจงผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
1. ตั วแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติ ด  า นความสุ ภ าพของตั ว ละครใน
รามเกียรติ์
ตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติในความสุภาพของตัวละครในรามเกียรติ์ตาม
หลักความสุภาพของลีช สามารถแบงออกเปน 4 ประการ กลาวคือ
		 1.1 อำ�นาจ (Power)
		 อำ�นาจ (Power) เปนปจจัยสำ�คัญที่เขามามีบทบาทในการสื่อสารอยางมาก
กลาวคือ รามเกียรติเ์ ปนวรรณคดีทเี่ กีย่ วกับการอวตารของเทพเจาและตัวละครมีสถานะ
ของชาติกำ�เนิดที่สูงสงหรืออาจกลาวอีกลักษณะหนึ่งวา “เปนผูมีบุญบารมี” ซึ่งทำ�ให
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การสื่อสารในแตละครั้งนั้น ผูพูดจะตองคำ�นึงถึงอำ�นาจของคูสื่อสารเปนสำ�คัญ อีกทั้ง
ตัวละครในรามเกียรติ์ที่อยูในสถานะของการเปนผูพูดตองใชความสุภาพระดับมาก
เมื่อผูนั้นตองกลาวถอยคำ�ใดๆ กับผูที่มีอำ�นาจมากกวา แตหากผูพูดรูสึกวาอยูในระดับ
เดียวกันหรือระดับต่ำ�กวาผูพูด ก็จะทำ�ใหผูพูดสามารถกลาวไดอยางตรงไปตรงมา
ไมตองออมคอม เมื่อพิจารณาถึงตัวละครทั้ง 2 ฝาย พบวา อำ�นาจเปนปจจัยสำ�คัญที่
ชวยกำ�หนดความสุภาพในการสนทนาอยางมาก ตัวละครที่มีสถานภาพต่ำ�กวาจะพูด
หรือสื่อสารกับตัวละครที่มีอำ�นาจหรือสถานภาพสูงกวาอยางสุภาพ ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ พระลักษมณ ซึง่ เปนพระอนุชา
ของพระราม เมื่อครั้งที่พระรามถูกเนรเทศออกจากเมืองเพื่อไปครองเพศฤษีในปาเปน
เวลา 14 ป ทำ�ใหพระลักษมณขออาสาติดตามพระรามไปดวย อาจกลาวไดวา พระลักษมณ
มีสถานภาพเปนวงศกษัตริย แตเมือ่ พระลักษมณตอ งสือ่ สารกับพระรามซึง่ มีสถานภาพ
ทีส่ งู กวาตน ในทีน่ หี้ มายถึง พระเชษฐา (พีช่ าย) ทำ�ใหพระลักษมณตอ งใชภาษาทีส่ ภุ าพ
และนอบนอมมากกวาการใชภาษากับผูอื่น ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พระลักษมณผูปรีชาชาญ
		 สะอื้นพลางทางทูลพระอวตาร
ผานเกลาจงไดเมตตา
		 พระจะรักษาสัตยพระบิตุเรศ
จะสูทนเทวษไปอยูปา
		 ตัวขาผูเปนอนุชา
ขอถวายชีวาพระสี่กร
		 โดยเสด็จไปรองสนองบาท
ยังอรัญหิมวาตสิงขร
		 จะอยูไปที่ในพระนคร
จะถาวรเปนสุขเมื่อไรมี
(เลมที่ 1 : 407-408)
		 จากทีก่ ลาวขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พระลักษมณใชภาษาทีส่ ภุ าพตอพระราม
ซึ่งในที่นี้พระรามมีสถานภาพที่สูงกวาพระลักษมณทั้งมิติวัยและสถานภาพทางสังคม
เพราะพระรามเปนทั้งพระเชษฐาและพระอุปราช แมวาพระลักษมณจะมีสถานภาพ
เปนพระโอรสของทาวทศรถเชนเดียวกันพระราม แตความแตกตางทั้งมิติวัยและ
สถานภาพทางสังคมทำ�ใหพระลักษมณใชกริ ยิ าทีอ่ อ นนอมเมือ่ ตนเองพูดกับผูท มี่ อี �ำ นาจ
หรือสถานภาพที่สูงกวา อีกทั้งสามารถสังเกตไดจากคำ�พูดที่สุภาพและกิริยาอาการ
ที่นอบนอม ดังความที่วา “ตัวขาผูเปนอนุชา ขอถวายชีวาพระสี่กร โดยเสด็จไปรอง
สนองบาท ยังอรัญหิมวาตสิงขร”
		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายลงกา คือ ทศกัณฐ แมวาทศกัณฐจะเปนอสูร
ยักษที่ยิ่งใหญและไมมีผูใดที่สามารถรบชนะทศกัณฐได แตเมื่อทศกัณฐตองสื่อสารกับ
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พระผูเปนเจา ในที่นี้หมายถึง พระศิวะ (พระอิศวร) ผูทรงมีสถานภาพทางอำ�นาจที่สูง
สงกวา ทำ�ใหทศกัณฐตองใชภาษาที่สุภาพและนอบนอมมากกวา ดังตอนที่ยักษนามวา
วิรุฬหก ไดขวางนาคไปที่สารภูดวยความโกรธ แตกลับถูกเขาไกรลาสจนเอียงทรุดตัว
ลงมา ดังนั้นพระศิวะจึงตรัสสั่งใหจิตุบทไปหาทศกัณฐเพื่อใหมาชวยยกเขาไกรลาสให
ตั้งตรงเชนเดิม ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พระอิศวรบรมรังสรรค
		 เหลือบแลมาเห็นทศกัณฐ
จึ่งมีบัญชาตรัสไป
		 วิรูฬหกมันทำ�ใหเขาทรุด
เทวายกฉุดหาขึ้นไม
		 จึ่งหาเอ็งผูฤทธิไกร
หวังจะใหชวยยกคีรี ฯ
(เลมที่ 1 : 117)
		 เมื่อพระศิวะมีรับสั่งใหทศกัณฐชวยยกเขาไกรลาสใหตั้งตรงดังเดิม ทำ�ให
ทศกัณฐรบั คำ�สัง่ ของพระศิวะดวยภาษาสุภาพและกิรยิ าอาการทีน่ อบนอม ดังความทีว่ า
			 ๏ เมื่อนั้น
ทศพักตรพงศพรหมเรืองศรี
		 กมเกลาสนองวาที
ทั้งนี้มิใหเคืองบาทา
		 ถึงมาตรจะเสียชีวิต
ไมคิดจะขออาสา
		 ทูลแลวถวายบังคมลา
ออกมานิมิตอินทรีย ฯ
					
(เลมที่ 1 : 117)
		 จากที่กลาวขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ทศกัณฐตองใชภาษาที่สุภาพ พรอมกับ
ใชกิริยาที่ออนนอมอยางมากเมื่อตนเองตองพูดกับผูที่มีอ�ำ นาจหรือสถานภาพมากกวา
อีกทั้งสังเกตไดจากคำ�พูดที่สุภาพและกิริยาอาการที่นอบนอม ดังความที่วา “กมเกลา
สนองวาที ทั้งนี้มิใหเคืองบาทา ถึงมาตรจะเสียชีวิต ไมคิดจะขออาสา”
		 ดังนั้น อำ�นาจ (Power) ถือวาเปนตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติ ที่เขามา
มีบทบาทในการกำ�หนดความสุภาพในการสื่อสารของตัวละครในรามเกียรติ์อยางมาก
กลาวคือ แมวาตัวละครในรามเกียรติ์ที่มีสถานภาพในวงศกษัตริยอยูในสังคมแวดลอม
หนึ่ง แตเมื่อตัวละครไดเปลี่ยนไปอยูสังคมแวดลอมใหมที่มีผูที่มีอำ�นาจเหนือกวาตน
ดังตัวอยางที่กลาวไวขางตน อาจจะทำ�ใหตัวละครดังกลาวตองใชภาษาที่สุภาพมากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งผูศึกษายังพบวา ตัวละครยังใชกิริยาอาการที่นอบนอมมากขึ้นกวาเดิมกับ
ผูที่อำ�นาจมากกวา การสื่อสารของตัวละครในรามเกียรติ์จะมีการใชภาษาที่เปนความ
เปรียบกับชีวิตของตน ดังความที่วา “ตัวขาผูเปนอนุชา ขอถวายชีวาพระสี่กร” หรือ
“ทั้งนี้มิใหเคืองบาทา ถึงมาตรจะเสียชีวิต” หรืออาจกลาวอีกลักษณะวา อำ�นาจกับความ
สุภาพเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันในการสื่อสารซึ่งอำ�นาจจะเขามาเปนปจจัยในการ
กำ�หนดความสุภาพของการสื่อสารนั่นเอง
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		 1.2 ระยะหางทางสังคม (Social distance)
		 ระยะหางทางสังคม นับวาเปนตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติที่สำ�คัญซึ่ง
เขามามีบทบาทในการกำ�หนดความสุภาพของการสือ่ สาร กลาวคือ ตัวละครในรามเกียรติ์
ยอมจะใชความสุภาพในระดับมากเมือ่ ตองกลาวถอยคำ�ใดๆ กับคนแปลกหนา แตหากอยู
ในสังคมเดียวกัน อายุไลเลีย่ กัน การงานระดับเดียวกัน ฯลฯ ก็ไมจำ�เปนตองพูดออมคอม
และการใชภาษาสุภาพก็มีนอยเชนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ นางสีดา ซึง่ นางสีดาเปนพระมเหสี
คูบุญบารมีของพระรามซึ่งเปนพระลักษมีอวตาร ตอมานางสีดาถูกทศกัณฐลักพาตัว
มาอยูที่เมืองลงกา และเมื่อพระลักษมณออกรบกับอินทรชิตโดยพระลักษมณตอง
ศรพรหมาสตรจนสิ้นสติ ทำ�ใหพระรามสิ้นสติอยูกับรางของพระลักษมณ ทศกัณฐสั่ง
ใหนางตรีชาดา (มเหสีของพิเภก) ไปทูลตอนางสีดาวา พระลักษมณและพระราม
สิน้ พระชนมแลว จึงทำ�ใหนางสีดาออกไปดูพระศพ และเมือ่ พิจารณาปจจัยดานระยะหาง
ทางสังคมของการสื่อสารระหวางนางสีดากับนางตรีชาดา ในตอนที่นางตรีชาดาทูลตอ
นางสีดาเรื่องบุษบกแกวที่ใชในการเสี่ยงทาย จะทำ�ใหพบวา ระยะหางทางสังคม คือ
การที่ไมไดอยูในสังคมเดียวกันแตจำ�เปนที่จะตองสื่อสารกัน เปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให
นางสีดาตองใชภาษาทีส่ ภุ าพ แมวา นางจะเปนพระมเหสีของพระรามก็ตาม ประกอบกับ
อายุของนางตรีชาดาที่มากกวา ทำ�ใหนางสีดาใชคำ�สรรพนามแทนตัวผูพูดที่สุภาพ
ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
นวลนางสีดามารศรี
		 ฟงตรีชาดาพาที
จึ่งมีเสาวนียถามไป
		 ซึ่งพระองคไมสิ้นพระชนม
พี่รูเหตุผลเปนไฉน
		 หรือวาแตพอใหคลายใจ
ขายังไมเชื่อวาจา ฯ			
					
(เลมที่ 2 : 564)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ระยะหางทางสังคมก็เปนปจจัยสำ�คัญ
ทีท่ �ำ ใหนางสีดาเลือกใชภาษาทีส่ ภุ าพ โดยเลือกใชค�ำ สรรพนามแทนตัวผูพ ดู วา “ขา” และ
เรียกนางตรีชาดาวา “พี”่ อาจเปนเพราะนางสีดามีระยะหางทางสังคมทีไ่ มไดอยูใ นสังคม
เดียวกับนางตรีชาดาและระดับอายุทแี่ ตกตางกัน กลาวคือ นางสีดาอยูใ นสังคมของฝาย
พระราม และนางตรีชาดาอยูใ นสังคมของฝายทศกัณฐ อีกทัง้ นางสีดายังมีอายุทนี่ อ ยกวา
นางตรีชาดา จึงเปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ใหนางสีดาเลือกใชภาษาสุภาพกับนางตรีชาดา
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		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายลงกา คือ พิเภก ซึง่ เปนพระอนุชาของทศกัณฐ
และเมื่อพิเภกถูกทศกัณฐขับออกจากเมือง ดวยสาเหตุที่วาพิเภกทูลตอทศกัณฐใหคืน
นางสีดาแกพระราม ทำ�ใหทศกัณฐโกรธอยางมากจนทำ�ใหพิเภกถูกขับออกจากเมือง
ลงกา ซึ่งทำ�ใหพิเภกหันมาสวามิภักดิ์กับพระราม เมื่อพิเภกมาถึงพลับพลาพระรามก็
ถูกพลวานรเขาจับกุม และตอมาพิเภกเริ่มการสื่อสารกับนิลเอกที่สอบถามวาเปนผูใด
ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทำ�ใหเห็นถึงปจจัยดานระยะหางทางสังคม คือ ความแตกตางทางสังคม
ซึ่งเปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ใหพิเภกเลือกใชภาษาที่สุภาพ อีกทั้งยังมีการใชคำ�สรรพนาม
แทนตัวผูพูดที่สุภาพเชนกัน ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
พิเภกผูมีอัชฌาสัย
		 แจงความออกนามพระภูวไนย
มีใจชื่นชมดวยสมคิด
		 จึ่งกลาววาจาวาวอน
ดูกอนทหารพระจักรกฤษณ
		 เรานี้มิใชปจจามิตร
ตั้งใจสุจริตเสาะมา
		 ทานจงชวยพาเขาไปเฝา
พระเปนเจาสามภพนาถา
		 จะเปนขาใตเบื้องบาทา
ไปกวาชีวันจะบรรลัย ฯ			
				
(เลมที่ 2 : 189)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พิเภกเปนตัวละครทีเ่ ขามาสวามิภกั ดิ์
กับฝายพระราม ทำ�ใหพเิ ภกตองใชภาษาทีส่ ภุ าพในการสือ่ สาร โดยใชค�ำ สรรพนามแทน
ตัวผูพูดวา “เรา” และเรียกนิลเอกวา “ทาน” ซึ่งอาจเปนเพราะมีระยะหางทางสังคมที่
ไมไดอยูในสังคมเดียวกัน จึงทำ�ใหมีการใชคำ�สรรพนามแทนตัวผูฟงแบบใหเกียรติ
ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความสุภาพไดอีกลักษณะหนึ่ง
		 ดังนั้น ระยะหางทางสังคม (Social distance) ก็เปนปจจัยที่ชวยอธิบายถึง
การใชภาษาที่สุภาพของตัวละครในรามเกียรติ์ไดในอีกลักษณะหนึ่ง กลาวคือ ตัวละคร
ในรามเกียรติ์จะใชภาษาที่สุภาพกับตัวละครที่แปลกหนา โดยจะเลือกใชคำ�สรรพนามที่
ยกยองหรือใหเกียรติกับตัวละครคูสื่อสาร เห็นไดจากการใชคำ�สรรพนามแทนตัวผูพูด
และผูฟงวา “พี่” หรือ “ทาน” ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยแสดงใหเห็นถึงระยะหางทางสังคมของ
การสื่อสารไดเปนอยางดี
		 1.3 ขนาดของความรบกวน (Size of imposition)
		 เมื่อพิจารณาถึงขนาดของความรบกวนซึ่งหมายความถึงระดับของเรื่องที่
ขอความชวยเหลือ นับเปนปจจัยหนึ่งในตัวแปรเสริมทางดานวัจนปฏิบัติ สำ�หรับความ
สัมพันธตัวละครในรามเกียรติ์กับขนาดของความรบกวน จะพบวา ตัวละครที่เปน
ผูสื่อสารยอมใชถอยคำ�ที่มีความสุภาพเมื่อตนเองตองขอความชวยเหลือจากผูอื่นซึ่ง
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ขึ้นอยูกับภาระหรือความรบกวนที่ขอความชวยเหลือจากผูอื่น ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ พระราม ซึ่งไดตรัสสั่งให
องคตเปนราชทูตแทนพระองคไปสื่อสารที่เมืองลงกาเพื่อใหองคตสื่อสารแทนพระราม
ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พระทรงภพลบโลกทุกสถาน
		 ไดฟงสุครีพผูปรีชาญ
ผานฟาชื่นชมดวยสมคิด
		 จึ่งตรัสเรียกลูกพญาพาลี
เขามาแลวมีประกาศิต
		 ทานผูวงศาสุราฤทธิ์
ทศทิศยอมเกรงเดชา
		 จงเปนราชทูตทูลสาร
ไปวาขานแกทาวยักษา
		 ฟงดูอสูรพาลา
ฝายมันจะวาประการใด			
					
(เลมที่ 2 : 294)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ขนาดของความรบกวนเรือ่ งทีพ่ ระราม
ใหองคตปฏิบัติหนาที่แทนพระองคนั้น ถือวาเปนเรื่องใหญและอันตรายที่จะตองไปยัง
เมืองขาศึกศัตรูเพื่อเปนราชทูตสื่อสารแทนพระองค ทำ�ใหพระรามเลือกใชคำ�ที่สุภาพ
และมีการใชภาษาแบบไมตรงไปตรงมาโดยเลือกใชถอยคำ�ที่ยกยององคต ดังความที่
วา “ทานผูวงศาสุราฤทธิ์ ทศทิศยอมเกรงเดชา” กอนที่จะกลาวถึงสารสำ�คัญที่ตนเอง
ตองการสื่อสารอยางแทจริง เพื่อที่จะชวยทำ�ใหผูรับสารกระทำ�ตามความปรารถนาของ
ตนเองจนทำ�ใหเรื่องที่ผูสงสารปรารถนาประสบความสำ�เร็จ
		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายลงกา คือ นางมณโฑ เปนพระมเหสีเอกของ
ทศกัณฐ ซึง่ ในสวนขนาดของความรบกวนจะปรากฏในตอนทีน่ างมณโฑทูลตอทศกัณฐ
ใหคืนนางสีดาแกพระราม เพราะนางเห็นวาอินทรชิตผูเปนโอรสถูกพระลักษมณและ
พวกวานรมาทำ�ลายพิธีกรรมจนเสียหายยอยยับและบริวารยักษตา งลมตายเปนจำ�นวน
มาก อีกทั้งนางยังเกรงวาอินทรชิตจะตองเสียชีวิตในสงคราม ดังความที่วา
			 ๏ ครั้นถึงนอมเศียรบังคมทูล นเรนทรสูรปนภพยักษา
		 วาอินทรชิตอสุรา
ยกพลโยธาพลากร
		 ออกไปตั้งกิจพิธีการ
ยังเนินจักรวาลสิงขร
		 พระลักษมณกับพวกวานร
ตามไปราญรอนถึงบรรพต
		 ยกเขาหักโหมโจมตี
ทำ�ลายพิธีเสียไดหมด
		 สิ้นทั้งคชามารถ
ทั้งทศโยธาก็วายปราณ
		 แตลูกรักผูเดียวเคี่ยวฆา
สุดปญญาจะตอกำ�ลังหาญ
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		 สิ้นสุดอาวุธจะรอนราญ
ปมเสียชนมานแกไพรี
		 จึ่งกลับเขามาบังคมบาท
พระบิตุรงคธิราชเรืองศรี
		 พระองคผูทรงธรณี
ใชที่จะไรอนงคใน
		 อยาพะวงดวยสีดาโฉมงาม
ผัวเขามาตามจงสงให
		 สงครามก็จะระงับไป
ลูกเราจะไมมรณา ฯ
						
(เลมที่ 2 : 616)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา นางมณโฑตองการใหทศกัณฐทำ�
บางสิง่ ตามความปรารถนาของตนแตสงิ่ ทีน่ างมณโฑขอรองนัน้ ถือวาเปนเรือ่ งทีท่ ศกัณฐ
ตัดสินใจอยางยากลำ�บาก เพราะทศกัณฐมีใจเสนหานางสีดามาก จึงเปนปจจัยดาน
ขนาดของความรบกวนทีม่ ขี นาดใหญ จะเห็นไดจาก การทีน่ างมณโฑขอรองใหทศกัณฐ
คืนนางสีดาใหแกพระราม ทำ�ใหนางมณโฑตองกลาวยกยองทศกัณฐและใชภาษาทีส่ ภุ าพ
ในการสื่อสาร ดังความวา “พระองคผูทรงธรณี ใชที่จะไรอนงคใน อยาพะวงดวยสีดา
โฉมงาม ผัวเขามาตามจงสงให” ตลอดจนมีกริ ยิ าอาการทีน่ อบนอม ดังความวา “จึง่ กลับ
เขามาบังคมบาท”
ดังนั้น ขนาดของความรบกวน (Size of imposition) ก็นับวาเปนปจจัยที่สำ�คัญ
ในวัจนปฏิบัติที่ทำ�ใหผูพูดตองใชภาษาที่สุภาพและใชถอยคำ�หรือภาษาแบบไมตรงไป
ตรงมา อีกทัง้ ตัวล ะครยังมีการกลาวยกยองคูส อื่ สารของตนเอง เพือ่ ใหสงิ่ ทีต่ นเองมุง หวัง
ประสบความสำ�เร็จ อีกทัง้ ยังพบวา ความสัมพันธขนาดของความรบกวนกับใชถอ ยคำ�ใน
การสื่อสารนั้น จะเปนลักษณะที่ผูมีอำ�นาจหรือสถานภาพทางสังคมสูงกวาสั่งใหบริวาร
หรือผูม อี �ำ นาจนอยกวาเปนสวนใหญ ก็ยงั คงใชภาษาสุภาพเชนกัน แตทงั้ นีย้ งั ปรากฏใน
ลักษณะผูม อี �ำ นาจนอยกวาทูลความประสงคตอ ผูท มี่ อี ำ�นาจมากกวาตนซึง่ จะใชภาษาที่
สุภาพมากกวาในลักษณะแรก
		 1.4 สิทธิและพันธกรณี (Rights and obligations)
		 สิทธิและพันธกรณี (Rights and obligations) จะมีลักษณะที่วา ผูพูด
ยอมใชความสุภาพในระดับมาก เมือ่ ตองกลาวถอยคำ�ใดๆ กับผูอ นื่ ในกรณีทรี่ วู า สิง่ ทีพ่ ดู
นัน้ ไมใชภาระหนาทีโ่ ดยตรงของผูร บั สาร ซึง่ อาจจะตองใชภาษาทีส่ ภุ าพมากขึน้ กวาเดิม
แตเมื่อศึกษาสิทธิและพันธกรณีกับตัวละครในรามเกียรติ์นั้น จะพบวา ปจจัยดานสิทธิ
และพันธกรณีไมปรากฏอยางเดนชัดในการสื่อสารของตัวละครในรามเกียรติ์ อาจเปน
เพราะตัวละครในรามเกียรติ์ตางมีหนาที่ของตนที่จะตองพึงปฏิบัติ อีกทั้งรามเกียรติ์
ยังเปนเรือ่ งราวของเทพอวตารทีต่ อ งมีหนาทีข่ องตนเองทีพ่ งึ กระทำ� ไมวา จะเปนพระราม
พระลักษมณ หนุมาน สุครีพ พิเภก เปนตน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่อาจทำ�ใหไมปรากฏ
เกี่ยวกับวัจนปฏิบัติดานสิทธิและพันธกรณีอยางเดนชัดนัก

193

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

2. หลักความสุภาพของตัวละครในรามเกียรติ์
การศึกษาหลักความสุภาพของตัวละครในรามเกียรติ์นั้น ผูศึกษาจะศึกษาตาม
กรอบแนวคิดหลักความสุภาพของลีชทั้งหมด 6 ขอ กลาวคือ
		 2.1 หลักรูผอนหนักผอนเบา (Tact maxim)
		 หลักขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดความยุงยากแกผูอื่น
ให น  อ ยที่ สุ ด และให ก ล า วถ อ ยคำ � ที่ เ ชื่ อ ว า ให เ กิ ด ผลประโยชน แ ก ผู  อื่ น มากที่ สุ ด ”
ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ สุครีพ ซึ่งสุครีพเปนลูกของ
พระอาทิตยกับนางกาลอัจนาและเปนนองชายตางบิดาของพาลี เมื่อฝายทศกัณฐ
ไดประกอบพิธียกฉัตรขึ้นกลางเมืองลงกาเพื่อชวยทำ�ใหเพิ่มโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือ
ฝายพระราม จึงทำ�ใหสุครีพไดทูลตอพระรามขออาสาออกไปทำ�ศึกสงคราม ซึ่งเห็น
ไดจากตอนที่สุครีพหักฉัตรที่ตั้งอยูกลางเมืองลงกา ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
สุครีพลูกพระสุริยฉัน
		 ไดฟงโองการพระทรงธรรม
บังคมคัลสนองพระบัญชา
		 ครั้งกอนคำ�แหงวายุบุตร
ผูมีฤทธิรุทรแกลวกลา
		 ไปถวายธำ�มรงคอลงการ
ในเบื้องบาทาพระเทวี
		 องคตก็ไดสื่อสาร
หักหาญฆาสี่ยักษี
		 ตัวขาพระบาทผูภักดี
ครั้งนี้จะอาสาไป
		 ทำ�ลายฉัตรทาวทศพักตร
ใหหักยับลงจนได
		 พระองคผูทรงภพไตร
อยาเคืองใตเบื้องพระบาทา ฯ
					
(เลมที่ 2 : 312-313)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา สุครีพมีการใชถอยคำ�ที่แสดงถึงหลัก
รูผอนหนักผอนเบาโดยสุครีพไดกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดผลประโยชนแกผูอื่นมาก
ที่สุด กลาวคือ สุครีพไดทูลตอพระรามเพื่อขออาสาไปหักฉัตรที่ทศกัณฐประกอบพิธี
ยกฉัตรขึน้ เพือ่ เปนการชวยเหลือพระรามทีจ่ ะถูกฝายทศกัณฐโจมตีกองทัพ ดังความทีว่ า
“ตัวขาพระบาทผูภักดี ครั้งนี้จะอาสาไป ทำ�ลายฉัตรทาวทศพักตร ใหหักยับลงจนได”
จึงเปนปจจัยสำ�คัญที่แสดงใหเห็นถึงความมีน้ำ�ใจของสุครีพที่ยอมสละผลประโยชน
ตนเองเพือ่ ประโยชนสว นรวม และเปนการแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนแกสว นรวมมาก
ที่สุดเพื่อกองทัพพระรามจะไดไมตองเพลี่ยงพล้ำ�ในการสงคราม
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		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายลงกา คือ นางมณโฑ ซึง่ หลังจากทีฝ่ า ยทศกัณฐ
ไดแพจากการทำ�สงครามกับฝายพระรามมาหลายครัง้ ทำ�ใหทศกัณฐเกิดความวิตกกังวล
เปนอยางมาก ดังนั้นนางมณโฑจึงขออาสาทำ�พิธีสญชีพ (หรือเรียกวา พิธีหุงน้ำ�ทิพย)
เพื่อจะทำ�ใหผูที่ดื่มน้ำ�ทิพยนี้เปนอมตะ ใครฆาก็ไมตาย ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
นางมณโฑเยาวยอดสงสาร
		 ไดฟงพระราชโองการ
นางคราญจึ่งทูลสนองไป
		 ทั้งนี้เปนตนดวยผลกรรม
ดลใจมิใหรำ�ลึกได
		 พระองคผูทรงฤทธิไกร
อยาถือใจขาบาทบริจา
		 เมียรักจะขอสนองคุณ
ซึ่งการุณชุบเกลาเกศา
					
(เลมที่ 3 : 313)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา นางมณโฑมีการใชถอยคำ�ที่แสดงถึง
หลักรูผอนหนักผอนเบาโดยกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดผลประโยชนแกผูอื่นมากที่สุด
กลาวคือ นางมณโฑไดขออาสาชวยเหลือทศกัณฐดวยการประกอบพิธีสญชีพเพื่อ
จะทำ�ใหผูที่ดื่มน้ำ�ทิพยนี้เปนอมตะ ดังความที่วา “พระองคผูทรงฤทธิไกร อยาถือใจ
ขาบาทบริจา เมียรักจะขอสนองคุณ ซึ่งการุณชุบเกลาเกศา” นับเปนปจจัยสำ�คัญที่ชวย
แสดงใหเห็นวา นางมณโฑมีน้ำ�ใจชวยเหลือทศกัณฐดวยความสำ�นึกในพระคุณของ
ทศกัณฐที่ชุบเลี้ยงตนเอง
		 2.2 หลักความเอื้อเฟอ (Generosity maxim)
		 หลักขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวา แสดงถึงการเอาประโยชน
ใสตนใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดผลประโยชนแกผูอื่นมากที่สุด”
ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ พระราม โดยพระรามเลือก
ใชถอ ยคำ�ทีแ่ สดงความเอือ้ เฟอ เนือ่ งจากพระรามไดถกู เนรเทศออกจากเมืองอโยธยาเปน
เวลา 14 ป ตามความตองการของนางไกยเกษีที่ทูลตอพระทศรถ ซึ่งพระรามก็ยินยอม
แตโดยดีเพราะรูถึงหนาที่ของตนเองที่ยังรออยูในอนาคต ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พระกฤษณุรักษเรืองศรี
		 ไดฟงอัครราชเทวี
มีพระทัยรำ�พึงคะนึงคิด
		 อันองคสมเด็จพระบิตุเรศ
ทรงเดชบัญชาประกาศิต
		 ดั่งหนึ่งเหล็กเพชรชวลิต
ลิขิตลงแผนศิลา
		 เหตุไฉนจึ่งตรัสดั่งนี้
ผิดทีประหลาดนักหนา
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		 คิดแลวสนองพระวาจา
ซึ่งพระจอมโลกาสุธาธาร
		 สั่งใหขาบวชเปนดาบส
ไปสรางพรตอยูในไพรสาณฑ
		 กำ�หนดสิบสี่ปประมาณ
ก็ตองตามอวตารของลูกรัก
		 ความซึ่งแสนโสมนัสสา
ยิ่งกวาใหผานอาณาจักร
		 ดวยจะไดปราบหมูอสูรยักษ
เปนที่พำ�นักแกแดนไตร
		 เมื่อแรกจะใหครองพระนคร
จะปรีดาถาวรก็หาไม
		 หากเกรงพระเดชภูวไนย
จำ�ใจรับราชวาที
		 ถึงแตพระแมจะบังคับ
ก็จะใสรับเกลาเกศี
		 อยาอาวรณรอนใจพระชนนี
วาแลวจรลีออกมา ฯ
						
(เลมที่ 1 : 399)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พระรามมีการใชถอยคำ�ที่แสดงออก
ถึงหลักความเอื้อเฟอตามหลักความสุภาพซึ่งกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดผลประโยชน
แกผูอื่นมากที่สุด กลาวคือ พระรามยอมเสียสละตนเองที่จะออกบวชเปนเพศฤษีพำ�นัก
ที่ปาเปนเวลา 14 ป ซึ่งพระรามกระทำ�เพื่อพระบิดา เนื่องจากพระทศรถเคยสัญญากับ
นางไกยเกษี ว  า งนางสามารถขอพรอะไรก็ไ ด เมื่ อ นางไกยเกษี ทู ล ขอให พ ระพรต
ครองราชยแทนพระราม ทำ�ใหพระทศรถโกรธแคนแตพระรามยอมปฏิบัติตามความ
ประสงคของนางไกยเกษีเพื่อรักษาความสัตยของพระทศรถ แสดงใหเห็นวา พระรามมี
จิ ต ใจที่ เ อื้ อ เฟ  อ ต อ ผู  อื่ น โดยเป น การคำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องผู  อื่ น มากกว า ผล
ประโยชนสวนตนไดเปนอยางดี
		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายลงกา คือ ไมยราพ ซึ่งเปนพระโอรสของ
ทาวยมยักษกับนางจันทประภาที่ครองเมืองบาดาล เมื่อหลังจากที่ทศกัณฐทำ�สงคราม
แลวพายแพพระราม ทำ�ใหทศกัณฐสั่งใหขารับใชใหไปเชิญไมยราพมาชวยทำ�สงคราม
ซึ่งไมยราพก็รับคำ�ที่จะชวยทศกัณฐรบฝายขาศึกศัตรู ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พญาไมยราพใจหาญ
		 ไดฟงกริ้วโกรธดั่งเพลิงกาล
เหมมนุษยสาธารณทรลักษณ
		 ฤทธิ์มันจะมีสักเพียงไร
อาจใจมาทำ�หาญหัก
		 ประมาทหมิ่นสุริยวงศพงศยักษ
จักฆาใหมวยชีวี
		 วาแลวสั่งกุมารสององค
เจาจงไปทูลบทศรี
		 อันการสงครามเพียงนี้
มิใหเคืองธุลีบาทา
		 พรุงนี้ตัวเราจะไปเฝา
พระปนเกลาจอมภพนาถา
		 จะอาสาไปจับไพรีมา
ฆาเสียใหมวยชีวัน ฯ
						
(เลมที่ 2 : 323)
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		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ไมยราพมีการเลือกใชถอยคำ�ที่
แสดงออกถึงหลักความเอื้อเฟอตามหลักความสุภาพซึ่งกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาใหเกิดผล
ประโยชนแกผอู นื่ มากทีส่ ดุ กลาวคือ ไมยราพยินยอมชวยเหลือทศกัณฐทจี่ ะไปทำ�สงคราม
กับฝายพระราม ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา ไมยราพมีจิตใจที่จะชวยเหลือทศกัณฐ
ดังความที่วา “อันการสงครามเพียงนี้ มิใหเคืองธุลีบาทา พรุงนี้ตัวเราจะไปเฝา
พระปน เกลาจอมภพนาถา จะอาสาไปจับไพรีมา ฆาเสียใหมว ยชีวนั ” อีกทัง้ ยังชวยสะทอน
ใหเห็นถึงหลักความเอื้อเฟอไดเปนอยางดี
		 2.3 หลักชื่นชมยินดี (Approbation maxim)
		 หลักขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาเปนการไมยกยองหรือไม
สนับสนุนผูอื่นใหนอยที่สุดและใหกลาวถอยคำ�ที่เชื่อวาเปนการยกยองหรือเปนการ
สนับสนุนผูอื่นใหมากที่สุด” ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ พิเภก ไดเขามาสวามิภักดิ์กับ
พระรามเรียบรอยแลว พิเภกอยากทราบถึงกำ�ลังอิทธิฤทธิ์และความสามารถของวานร
ฝายพระรามวามีมากนอยแคไหน เนื่องจากพิเภกทราบดีวา พลยักษของฝายยทศกัณฐ
ลวนมีฤทธานุภาพอยางมาก จึง่ ทูลถามกับพระราม ดังนั้นพระรามจึงตรัสสัง่ ใหพลวานร
แสดงฤทธานุภาพใหพิเภกไดประจักษ ทำ�ใหพิเภกชื่นชมยินดีอยางมาก ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
พิเภกสุริยวงศรังสรรค
		 พิศดูโยธาพระทรงธรรม
ฤทธิ์นั้นเลิศลบโลกา
		 บังเกิดขนพองสยองเกลา
บรรเทาทุกขแสนโสมนัสสา
		 ยิ้มแลวจึ่งกลาววาจา
ดูราสหายรวมชีวี
		 อันพวกอสูรหมูมาร
ทหารทศพักตรยักษี
		 ที่เอกจักเอาอสุรี
เปรียบกับกระบี่ที่ออนฤทธิ
		 ก็ไกลกันดั่งดินกับฟา
อสุราหรือจะรอตอติด
		 ดั่งหิ่งหอยกับดวงพระอาทิตย
ผิดที่จะทัดเทียมกัน
					
(เลมที่ 2 : 199)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พิเภก (ตอนสวามิภกั ดิก์ บั ฝายพระราม)
ไดมกี ารเลือกใชถอ ยคำ�ทีแ่ สดงใหเห็นถึงหลักชืน่ ชมยินดีตามหลักความสุภาพทีเ่ ปนการ
ยกยองหรือสนับสนุนผูอื่น กลาวคือ พิเภกมีการใชถอยคำ�โดยเลือกใชความเปรียบ
เพื่อทำ�ใหเห็นภาพอยางชัดเจนซึ่งจะยกยองพลวานรของฝายพระรามวา มีอิทธิฤทธิ์
อยางมาก สวนฝายทศกัณฐเหมือนลิงที่มีอิทธิฤทธิ์นอยกวา และยังเปรียบฝายพระราม
เหมือนพระอาทิตย สวนฝายทศกัณฐเหมือนหิ่งหอย ดังความที่วา “อันพวกอสูร
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หมูมาร ทหารทศพักตรยักษี ที่เอกจักเอาอสุรี เปรียบกับกระบี่ที่ออนฤทธิ์ ก็ไกลกัน
ดั่งดินกับฟา อสุราหรือจะรอตอติด ดั่งหิ่งหอยกับดวงพระอาทิตย ผิดที่จะทัดเทียมกัน”
นับเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการชื่นชมยินดีของพิเภกที่มีตอฝายพระราม อันจะทำ�ให
เกิดความสุภาพในการสื่อสารไดอยางเดนชัด
		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนของฝายลงกาคือ ทศกัณฐ เมื่อครั้งที่ทศกัณฐไดยก
เขาไกรลาสใหตั้งตรงไดดังเดิม ทำ�ใหทศกัณฐทูลขอพระอุมาเทวีตอพระอิศวร แต
พระนารายณจำ�แลงกายมาออกอุบายชวยจึงทำ�ใหทศกัณฐเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนเปน
นางสวรรคนางอื่น คือ นางมณโฑ เมื่อทศกัณฐไดเห็นนางมณโฑครั้งแรกก็ชื่นชมยินดี
ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
ทศเศียรสุริยวงศยักษา
		 เห็นโฉมมณโฑกัลยา
นางในฟากฟาไมเทียมทัน
		 งามทรงงามองคงามออน
งามงอนเปนที่เฉลิมขวัญ
		 งามพักตรลักขณาวิลาวัณย
สารพันพริ้งพรอมทั้งอินทรีย
		 แสนพิศวาสจะขาดจิต
ยิ่งพิศติดเนตรยักษี
		 ถวายบังคมลาพระศุลี
ก็อุมองคเทวีเหาะไป ฯ
						
(เลมที่ 1 : 122)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ทศกัณฐ ไดเลือกใชถอ ยคำ�ทีแ่ สดงใหเห็น
ถึงความชื่นชมยินดีตามหลักความสุภาพที่เปนการยกยองหรือสนับสนุนผูอื่น กลาวคือ
เมื่อทศกัณฐไดเห็นนางมณโฑครั้งแรกก็กลาวถอยคำ�ชื่นชมหรือสรรเสริญนางมณโฑ
อยางเดนชัด อีกทั้งยังมีการใชความเปรียบเพื่อชวยใหเห็นภาพอยางชัดเจน ดังความ
ที่วา “งามทรงงามองคงามออน งามงอนเปนที่เฉลิมขวัญ งามพักตรลักขณาวิลาวัณย
สารพันพริ้งพรอมทั้งอินทรีย” นับเปนสิ่งที่ชวยแสดงใหเห็นถึงการชื่นชมยินดีของ
ทศกัณฐที่มีตอนางมณโฑจึงทำ�ใหเกิดความสุภาพในการสื่อสารไดเปนอยางดี
		 2.4 หลักถอมตน (Modesty maxim)
		 หลักขอนีก้ ลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ทีเ่ ชือ่ วายกยอง สนับสนุนตนเองใหนอ ย
ที่สุด และใหกลาวถอยคำ�ที่ถอมตัวมากที่สุด” ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ หนุมาน หลังจากทีห่ นุมานสูร บกับ
ผีเสือ้ สมุทร และไดฆา ผีเสือ้ สมุทรแลว หนุมานจึงไดเหาะผานอาศรมของพระฤษีนารทแลว
นิมติ กายเปนลิงปาทีไ่ มมพี ลังและฤทธานุภาพ อีกทัง้ หนุมานไดเขาไปกราบไหวพระฤษี
จากนั้นพระฤษีนารทถามหนุมานวาเปนผูใดและมาหาตนดวยสาเหตุใด ดังความที่วา
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			 ๏ บัดนั้น
คำ�แหงหนุมานชาญสมร
		 ไดฟงนบนิ้วประนมกร
แลวกลาวสุนทรวาจา
		 ตัวขาชื่อเสียงก็ไมมี
สัญจรอยูที่ในปา
		 ไดยินเขาเลาลือมา
วาเมืองลงกาโอฬาร
		 แสนสนุกเปนที่จำ�เริญใจ
จะใครไปชมตลาดราชฐาน
		 ขาไมรูแหงกรุงมาร
พระอาจารยจงไดปรานี ฯ
					
(เลมที่ 2 : 114)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา หนุมานไดเลือกใชกลวิธใี นการสือ่ สาร
ตามหลักถอมตน (Modesty Maxim) โดยหนุมานจำ�แลงกายมาสอบถามพระฤษีนารท
เกีย่ วกับเมืองลงกา อีกทัง้ เมือ่ พระฤษีนารทสอบถามวาหนุมานเปนใคร จึงทำ�ใหหนุมาน
ตอบไปวา “ตัวขาชื่อเสียงก็ไมมี สัญจรอยูที่ในปา” ทั้งที่ความจริงแลวหนุมานมีพลัง
อานุ ภ าพอย า งมาก แต ห นุ ม านเลื อ กใช ก ารถ อ มตนเพื่ อ ขอความช ว ยเหลื อ จาก
พระฤษีนารท ในขณะเดียวกันหนุมานยังใชกิริยานอบนอมตอพระฤษี ดังความที่วา
“ไดฟงนบนิ้วประนมกร แลวกลาวสุนทรวาจา” จนอาจกลาวไดวา เมื่อหนุมานขอความ
ชวยเหลือจากพระฤษีนารทก็จะถอมตนเพื่อใหตนเองไดรับผลประโยชนในการสื่อสาร
นั่นคือ ทำ�ใหรูวาเมืองลงกาตั้งอยูที่ใด ประกอบกับหนุมานแสดงกิริยาที่ออนนอมตอ
พระฤษีนารท อันแสดงใหเห็นถึงหลักถอมตนที่ใชในการสื่อสารไดเปนอยางดี
		 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายลงกา คือ พิเภก หลังจากทีพ่ เิ ภกทูลคำ�แนะนำ�
ใหทศกัณฐคนื นางสีดาแกพระราม ทำ�ใหทศกัณฐกริว้ อยางมากและขับไลพเิ ภกออกจาก
เมือง ตอมาพิเภกไดเขามาสวามิภักดิ์กับพระรามเพื่อชวยถวายงานแกพระรามในดาน
ไตรเพทและโหราศาสตร อีกทั้งพระรามไดตรัสถามพิเภกวามีความสัตยจริงหรือไม
ที่จะมาอยูฝายพระองค ทำ�ใหพิเภกกราบทูลตอพระราม ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
พิเภกผูมีอัชฌาสัย
		 ไดฟงพจนารถภูวไนย
จับใจดั่งไดอมฤตรส
		 นอมเศียรลงถวายอภิวาทน
แลวทูลฉลองบาทบงกช
		 ตัวขามิไดทรยศ
คิดคดเปนกลอุบาย
		 ทศพักตรไมตั้งอยูในธรรม
โมหันธทุจริตอิจฉา
		 ฝนรายทำ�นายตามตำ�รา
วาจะสิ้นชีพชีวี
		 ใหสงองคสีดาวรนาฏ
มาถวายเบื้องบาทบทศรี
		 กลับกริ้วโกรธาจะฆาตี
ริบราชยขับหนีจากเวียงชัย
		 ตัวขาไมมีที่พึ่ง
ซึ่งจะชวยชีวิตไวได
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		 ทั้งไมมีกำ�ลังฤทธิไกร
รูแตไตรเพทโหรา
		 จึ่งตั้งใจมาเปนขาบาท
พระตรีภูวนารถนาถา
		 ไปกวาจะสิ้นชีวา
ผานฟาจงโปรดปรานี ฯ			
				
(เลมที่ 2 : 191)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พิเภกไดใชกลวิธีในการสื่อสารเพื่อ
ใหการสื่อสารสัมฤทธิผลโดยพิเภกพยายามสื่อสารดวยการถอมตนซึ่งเปนไปตาม
หลักการของหลักถอมตน เห็นไดจากตอนทีพ่ เิ ภกถูกทศกัณฐขบั ออกจากเมืองแลวหันมา
สวามิภักดิ์กับพระราม เมื่อพระรามตรัสถามพิเภกวาเหตุใดจึงมาอยูกับพระองคโดย
ใหพิเภกตอบตามความจริง จึงทำ�ใหพิเภกกราบทูลถึงสาเหตุที่ถูกขับออกจากเมืองวา
ตนไดแนะนำ�ใหทศกัณฐคืนนางสีดาแกพระราม และเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของ
พิเภกนัน้ ถือวาพิเภกอยูใ นระดับชนชัน้ ปกครองซึง่ อยูใ นระดับชัน้ เดียวกับพระราม เพียง
อยูตางเมืองเทานั้น แตเมื่อพิเภกจำ�ตองเปลี่ยนสถานภาพจากสังคมเดิมที่เมืองลงกา
มาสูสังคมใหม นั่นคือ สังคมของพระราม ซึ่งพิเภกมีจิตตองการอยูรวมฝายพระราม
จึงทำ�ใหพิเภกใชคำ�พูดที่สื่อสารในลักษณะที่นอบนอมและถอมตน เนื่องจากตนเองไร
ทีพ่ งึ่ และไมมพี ละกำ�ลังในการตอสูก บั ปจจามิตร รูเ พียงแตวชิ าไตรเพทและโหราศาสตร
ดังความที่วา “ตัวขาไมมีที่พึ่ง ซึ่งจะชวยชีวิตไวได ทั้งไมมีกำ�ลังฤทธิไกร รูแตไตรเพท
โหรา” เมื่อพิจารณาจากคำ�สรรพนามที่พิเภกจะเห็นไดอยางชัดเจนวาพิเภกใชกลวิธีใน
การสื่อสารแบบถอมตนเพื่อใหพระรามเชื่อใจและรับตนอยูรวมในสังคมดวย ดังคำ�วา
“ขา” / “ขาบาท” “จึง่ ตัง้ ใจมาเปนขาบาท พระตรีภวู นารถนาถา ไปกวาจะสิน้ ชีวา ผานฟา
จงโปรดปรานี ฯ” และใชคำ�แทนตัวผูฟง (พระราม) วา “พระตรีภูวนารถ” / “ผานฟา”
นอกจากนี้พิเภกยังใชกิริยาทาทางที่แสดงออกถึงความสุภาพซึ่งจะชวยเสริมสรางให
หลักถอมตนมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น ดังความที่วา “นอมเศียรลงถวายอภิวาทน แลว
ทูลฉลองบาทบงกช” จากกลวิธีสื่อสารตามหลักถอมตนของพิเภกนับวาเปนสิ่งที่
ชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิผลโดยพระรามรับพิเภกเขาอยูภายในสังคมของพระราม
		 2.5 หลักคลอยตาม (Agreement maxim)
		 หลั กขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ � ที่ แ สดงความเห็ น ไม ส อดคล อ ง
ระหวางผูพูดกับผูรับสารใหนอยที่สุด และใหกลาวถอยคำ�ที่แสดงความเห็นสอดคลอง
ระหวางผูพูดกับผูรับสารใหมากที่สุด” จากการศึกษาพบวา หลักคลอยตามจะเนนที่
การเห็นคลอยตามความสัมพันธระหวางผูพ ดู กับผูร บั สาร เมือ่ พิจารณาในการสือ่ สารของ
ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์จะไมปรากฏอยางชัดเจน เนื่องจากการสื่อสารของตัวละคร
ในรามเกียรติ์จะเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two- Way communication) ซึ่งจะมี
ลักษณะการสื่อสารที่ผูสงและผูรับสารสามารถโตตอบกันไดในสื่อกลางเดียวกัน โดยจะ
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ไมมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของในการสื่อสาร จึงเปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ใหไมปรากฏ
เกีย่ วกับหลักคลอยตาม (Agreement maxim) ตามหลักความสุภาพของลีชในรามเกียรติ์
		 2.6 หลักเห็นใจ (Sympathy Maxim)
		 หลักขอนี้กลาวไววา “ใหกลาวถอยคำ�ที่แสดงใหเห็นความไมเห็นใจผูอื่น
ใหนอ ยทีส่ ดุ และใหกลาวถอยคำ�แสดงใหเห็นความเชือ่ วา ผูพ ดู ตองการแสดงความเห็น
อกเห็นใจผูอื่นใหมากที่สุด” ดังตัวอยางตอไปนี้
		 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครทีเ่ ปนตัวแทนของฝายพลับพลา คือ พระลักษมณ เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระราม
ถูกเนรเทศใหไปบวชเปนฤษีอยูในปาเปนเวลา 14 ปนั้น พระลักษมณจึงขอบวชเปนฤษี
เชนเดียวกับพระราม และขออาสาติดตามไปดวยเพือ่ คอยอยูร บั ใชพระราม ดังความทีว่ า
			 ๏ เมื่อนั้น
พระลักษมณผูปรีชาชาญ
		 สะอื้นพลางทางทูลพระอวตาร
ผานเกลาจงไดเมตตา
		 พระจะรักษาสัตยบิตุเรศ
จะสูทนเทวษไปอยูปา
		 ตัวขาผูเปนอนุชา
ขอถวายชีวาพระสี่กร
		 โดยเสด็จไปรองสนองบาท
ยังอรัญหิมวาตสิงขร
		 จะอยูไปที่ในพระนคร
จะถาวรเปนสุขเมื่อไรมี
		 อยาปรารมภถึงองคพระบิตุเรศ
พระชนนีกอเกศเกศี
		 โรคาสิ่งใดไมยายี
ดวยอยูในบูรีภิรมยา
		 พระพรตเขาไดเศวตฉัตร
ก็จะปรนนิบัติรักษา
		 นี่พระองคองคเดียวเอกา
อนาถาสารพัดจะกันดาร ฯ		
				
(เลมที่ 1 : 407-408)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา พระลักษมณ ไดเลือกกลาวถอยคำ�
อันแสดงใหเห็นวา พระลักษมณตอ งการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ นื่ ใหมากทีส่ ดุ ซึง่ ในที่
นีห้ มายถึง พระราม โดยเลือกใชถอ ยคำ�แสดงความหวงใยและเห็นใจทีพ่ ระรามจะตองเสด็จ
ออกไปในปาเพียงลำ�พัง ดังความวา “นีพ่ ระองคองคเดียวเอกา อนาถาสารพัดจะกันดาร”
จึงเปนเหตุทที่ �ำ ใหพระลักษมณขออาสาบวชเปนฤษีเหมือนกับพระรามเพือ่ จะไดไปคอย
รับใชพระรามในปา ดังความที่วา “ตัวขาผูเปนอนุชา ขอถวายชีวาพระสี่กร โดยเสด็จไป
รองสนองบาท ยังอรัญหิมวาตสิงขร” อันแสดงใหเห็นวา พระลักษมณไดเลือกใชถอยคำ�
ตามหลักเห็นใจในหลักความสุภาพไดเปนอยางดี
		 ตัวละครฝายลงกา
		 เมื่อพิจารณาถึงหลักเห็นใจ (Sympathy Maxim) ของตัวละครฝายลงกา
จะพบวา ตัวละครฝายลงกาจะไมปรากฏหลักความเห็นใจอยางเดนชัด อาจเพราะ
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ตัวละครฝายลงกาเปนตัวละครฝายอธรรมจึงไมปรากฏความเห็นใจ แมวาอินทรชิตจะ
ชวยทศกัณฐออกรบ ก็มาจากสาเหตุความโกรธแคนฝายพระรามมากกวาที่จะเห็นใจ
พระบิดาของตนเอง ดังความทีว่ า “เมือ่ นัน้ ลูกทาวทศเศียรรังสรรค แจงวาพระอากุมภกรรณ
สุดสิน้ ชีวนั ดวยไพรี ความรักความเสียดายนัน้ สุดคิด รอนจิตดัง่ หนึง่ เพลิงจี่ อดใจไมเปน
สมประดี โศกีสะอื้นอาลัย...ตัวกูก็วงศพรหมเมศ ฤทธาปราบไดถึงชั้นอินทร อัน
ศึกมนุษยแตเพียงนี้ จะสังหารชีวีเสียใหสิ้น” (เลมที่ 2 : 462) หรือกุมภกรรณที่ชวย
ทศกัณฐทำ�สงครามตอสูกับฝายพระรามก็ดวยเหตุที่วาความกลัวทศกัณฐและความ
จำ�ใจเทานัน้ ดังความทีว่ า “เมือ่ นัน้ พญากุมภกรรณยักษา ตกใจเพียงสิน้ ชีวา นบนิว้ วันทา
แลวทูลไป ขาทัดทายนี้ดวยสุจริต จะเกรงกลัวปจจามิตรก็หาไม คิดวาจะระงับดับภัย
มิใหรณรงคราวี” (เลมที่ 2 : 382) ดังนั้นหลักความเห็นใจ (Sympathy Maxim) ตามหลัก
ความสุภาพของลีช จะไมปรากฏในตัวละครฝายลงกาอยางเดนชัดเทาใดนัก ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวอาจสืบเนื่องมาจากตัวละครฝายลงเปนตัวละครฝายไมดีหรือฝายอธรรมจึงอาจ
ทำ�ใหกวีไมนิยมใชคุณธรรมดานดีมาใชกับตัวละครฝายไมดีเทาใดนัก จึงนำ�ไปสูการที่
ทำ�ใหตัวละครฝายลงกาใชถอยคำ�ที่ไมแสดงออกถึงความเห็นใจนั่นเอง
ตัวละครในรามเกียรติ์กับการคุกคามหนาตัวละครอื่น
ในการศึกษาการสือ่ สารของตัวละครในรามเกียรติท์ ใี่ ชภาษาคุกคามหนาตัวละคร
อื่น สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. การคุกคามหนาเชิงลบ (Negative face - Threatening act)
		 1.1 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนฝายพลับพลา คือ หนุมาน หนุมานไดสรางถนนขาม
มหาสมุทรไปยังเมืองลงกาเพื่อไปชวยนางสีดา แตหินที่ถมลงไปเปนถนนในมหาสมุทร
นั้นก็คอยๆ หายไป ทำ�ใหหนุมานสงสัยจึงดำ�น้ำ�ลงไปดูวาเกิดอะไรขึ้น และเมื่อหนุมาน
พบนางสุพรรณมัจฉาก็โกรธอยางมากที่นางสุพรรณมัจฉาพาบริวารมาขน หินที่ถมไป
ทำ�ใหหนุมานไดกลาวถอยคำ�เพื่อถามนางสุพรรณมัจฉาอยางหยาบคาย ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
ลูกพระพายฤทธิไกรใจหาญ
		 เงือดเงื้อตรีเพชรสุรกานต
แลวกลาวพจมานดวยโกรธา
		 เอ็งนี้ชื่อไรจึ่งองอาจ
เชื้อชาติเปนไฉนอี่มัจฉา
		 จึ่งพาบริวารฝูงปลา
มาลักคาบศิลาของกูไป
		 จะไมใหเปนแถวถนน
ใครใชมาขนหรือไฉน
		 จงบอกแตจริงอี่จังไร
หาไมจะมวยชีวี ฯ			
						
(เลมที่ 2 : 254)
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วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์
ศิวดล วราเอกศิริ

		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา หนุมาน ไดใชวจั นกรรมสัง่ ใหตอบเพือ่
ใหนางสุพรรณมัจฉาตอบคำ�ถามของตนเองซึง่ เปนสิง่ ทีน่ างสุพรรณมัจฉาไมอยากกระทำ�
อีกทัง้ หนุมานกลาวโดยปราศจากการตกแตงถอยคำ� เปนการถายทอดความคิดแบบตรง
ไปตรงมา ดังความที่วา “เอ็งนี้ชื่อไรจึ่งองอาจ เชื้อชาติเปนไฉน อี่มัจฉา จึ่งพาบริวาร
ฝูงปลา มาลักคาบศิลาของกูไป” และ “ใครใชมาขนหรือไฉน จงบอกแตจริงอี่จังไร”
อีกทั้งหนุมานยังใชสรรพนามแทนตัวผูพูดวา “กู” และใชคำ�สรรพนามเรียกนางสุพรรณ
มัจฉาวา “อี”่ (อี) ซึง่ เปนการถามทีห่ นุมานอยากรูว า นางสุพรรณมัจฉาเปนผูใ ดทีก่ ลามา
คาบหินที่ถมลงไป นับวาเปนการคุกคามหนานางสุพรรณมัจฉา
		 การคุกคามหนาเชิงลบของตัวละครในรามเกียรติ์ ยังพบจากตัวละครฝาย
พลับพลา คือ นางสีดา ทีท่ ำ�การคุกคามหนาเชิงลบกับตัวละครอืน่ ซึง่ หลังจากทีพ่ ระราม
ไดออกไปตามจับกวางทอง (มารีศจำ�แลงกาย) ตามความประสงคของนางสีดานั้น
ทำ�ใหพระรามฝากนางสีดาไวในความดูแลของพระลักษมณ ตอมาก็เกิดเสียงรองของ
พระราม (เปนเสียงแปลงของมารีศที่ใชมนตทำ�ใหเสียงเหมือนพระราม) จึงทำ�ใหนาง
สีดาไดสั่งใหพระลักษมณออกไปชวยเหลือพระราม ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
นางสีดาเยาวยอดสาวสวรรค
		 ไดยินสำ�เนียงกุมภัณฑ
รองนั้นเหมือนเสียงพระสี่กร
		 ตกใจดั่งสายสุนีบาต
มาฟอนฟาดกายาดวงสมร
		 แสนทุกขแสนเทวษอาวรณ
บังอรตรัสแกอนุชา
		 ไดยินแลวหรือนองรัก
เสียงพระทรงจักรเรียกหา
		 ใหเจาผูรวมชีวา
ไปชวยเขนฆาอสุรี
		 พอจงรีบไปใหทัน
จะไดโรมรันกับยักษี
		 แมนชาพระองคจะเสียที
เจาพี่อยานิ่งนอนใจ ฯ
						
(เลมที่ 1 : 580-581)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ �ใหเห็นวา นางสีดาไดใชวัจนกรรมสั่งกับ
พระลักษมณ ซึ่งนางสีดากลาวถอยคำ�โดยปราศจากการตกแตงถอยคำ�และเปนการ
ถายทอดความคิดแบบตรงไปตรงมาที่ตองการจะสื่อสารไปยังพระลักษมณ กลาวคือ
นางสีดาไดสั่งใหพระลักษมณออกไปชวยพระราม ดังความที่วา “พอจงรีบไปใหทัน
จะไดโรมรันกับยักษี แมนชาพระองคจะเสียที เจาพี่อยานิ่งนอนใจ” หรืออาจกลาวไดวา
คำ�สั่งของนางสีดาที่มีตอพระลักษมณนั้น เปนสิ่งที่พระลักษมณไมปรารถนาที่จะกระทำ�
ตามคำ�สัง่ ของนางสีดา เนือ่ งจากพระลักษมณรบั ปากกับพระรามวาจะดูแลนางสีดา อีกทัง้
พระลักษมณเปนหวงนางสีดา แตทงั้ นีน้ างสีดายังคงตองการใหพระลักษมณออกไปชวย
พระราม จึงนับวาการใชถอยคำ�ของนางสีดาเปนการคุกคามหนาของพระลักษมณ
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		 1.2 ตัวละครฝายลงกา
		 ตั ว ละครที่ เ ป น ตั ว แทนฝ า ยลงกา คื อ กุ ม ภกรรณ หลั ง จากที่ ไ มยราพ
เสี ย ชี วิ ต ในคราวที่ออกรบกับฝายพระราม ทำ � ให ท ศกั ณ ฐ เ รี ย กกุ ม ภกรรณซึ่ ง เป น
พระอนุชามาชวยออกรบกับฝายพระราม แตทงั้ นีก้ มุ ภกรรณไดแนะนำ�ใหทศกัณฐคนื นาง
สีดาแกฝายพระราม ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พญากุมภกรรณยักษี
		 ไดฟงพระราชวาที
ชุลีกรสนองพระบัญชา
		 อันมูลศึกสงคราม
ซึ่งลุกลามเคี่ยวเข็ญเขนฆา
		 เปนตนดวยนางสีดา
ที่ไปลักพาเอามาไว
		 ใชจะชิงสมบัติพัสถาน
ศฤงคารบริวารนั้นหาไม
		 พระองคจงสงนางไป
ใหแกพระรามผูสามี
		 ก็จะสิ้นเสี้ยนศึกภัยพาล
ไมรำ�คาญใตเบื้องบทศรี
		 ทั้งจะไดเปนมิตรไมตรี
ตองที่ในทศธรรมา ฯ
						
(เลมที่ 2 : 380-381)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา กุมภกรรณไดใชวัจนกรรมแนะนำ�
ทศกั ณ ฐ ว  า ให คื น นางสี ด าแก พ ระราม ก็ จ ะทำ � ให ไ ม ต  อ งทำ � สงครามระหว า งกั น
คำ�แนะนำ�ของกุมภกรรณเปนสิง่ ทีท่ ศกัณฐไมอยากกระทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของกุมภกรรณ
โดยกุมภกรรณกลาวโดยมีการตกแตงถอยคำ�ซึ่งเปนการถายทอดความคิดแบบไมตรง
ไปตรงมาในการสื่อสาร ดังความที่วา “ใชจะชิงสมบัติพัสถาน ศฤงคารบริวารนั้นหาไม”
ถึงแมวาคำ�แนะนำ�ของกุมภกรรณจะเปนสิ่งที่ถูกตองตามหลักครรลองคลองธรรม
ก็ตาม แตก็ไมใชความประสงคของทศกัณฐอยางแทจริง เนื่องจากทศกัณฐตองการให
กุ ม ภกรรณออกรบแทนตนเองแต กุ ม ภกรรณกลั บ กล า วแนะนำ � ให คื น นางสี ด าแก
พระรามซึ่งไมตรงตามความประสงคของทศกัณฐ ดังนั้นการกระทำ�ของการใชถอยคำ�
ของกุมภกรรณถือวา เปนการคุกคามหนาทศกัณฐอยางมาก พรอมยังทำ�ใหทศกัณฐ
เกิดความเสียหนาซึ่งทำ�ใหทศกัณฐพิโรธและกลาวตอวากุมภกรรณอยางเสียหาย
การคุกคามหนาเชิงลบของตัวละครในรามเกียรติ์ ยังพบตัวละครฝายลงกา คือ
พิเภก (ตอนสวามิภักดิ์กับฝายลงกา) ที่ทำ�การคุกคามหนาเชิงลบกับตัวละครอื่น ซึ่ง
เมือ่ เกิดสงครามระหวางฝายพระรามกับฝายทศกัณฐอยางยืดเยือ้ ทำ�ใหพเิ ภกไดแนะนำ�
ทศกัณฐ ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พิเภกสุริยวงศยักษี
		 ไดฟงพระราชวาที
นอมเศียรชุลีแลวทูลไป
		 ซึ่งจะเสียเคราะหสะเดาะนาม
ตามในคัมภีรหามีไม
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		 อันจะผอนปรนใหพนภัย
มิใหอันตรายชีวิต
		 จะไดก็ดวยสัตยธรรม
ถือมั่นในความสุจริต
		 จงตั้งอยูในทศพิธ
ดับจิตโมหันธฉันทา
		 อยาโลภหลงงงงวยดวยรสรัก
คิดหักซึ่งความเสนหา
		 จงสงองคนางสีดา
ไปใหสามีอรไท
		 ก็จะสิ้นอันตรายภัยพาล
ดับการรณรงคเสียได
		 พระองคผูทรงฤทธิไกร
ไมไรอัคเรศบังอร
		 แมนมาตรปรารถนาจะเชยชิด จะแสนสนิทนางเทพอัปสร
		 ก็จะไดดวยเดชภูธร
อยาอาวรณในหญิงที่ผัวมี ฯ
						
(เลม 2 : 182)
		 จากที่ ก ล า วไปข า งต น จะทำ � ให เ ห็ น ว า พิ เ ภกได ใ ช วั จ นกรรมแนะนำ �
ทศกัณฐวา ใหทศกัณฐตงั้ มัน่ อยูใ นศีลธรรม ละความโลภและความหลงในรสรัก อีกทัง้ พิเภก
ไดแนะนำ�ใหทศกัณฐคืนนางสีดาแกพระราม ก็จะทำ�ใหไมตองทำ�สงครามระหวางกัน
ซึ่งคำ�แนะนำ�ของพิเภกเปนสิ่งที่ทศกัณฐไมอยากกระทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของพิเภก อีกทั้ง
พิเภกไดกลาวถอยคำ�แกไขซึ่งจะเปนการถายทอดความคิดแบบไมตรงไปตรงมาใน
การสื่อสาร ดังความที่วา “จงสงองคนางสีดา ไปใหสามีอรไท ก็จะสิ้นอันตรายภัยพาล
ดับการณรงคเสียได พระองคผูทรงฤทธิไกรไมไรอัคเรศบังอร แมนมาตรปรารถนาจะ
เชยชิด จะแสนสนิทนางเทพอัปสร ก็จะไดดวยเดชภูธร อยาอาวรณในหญิงที่ผัวมี”
ถึงแมวาคำ�แนะนำ�ของพิเภกจะเปนสิ่งที่ถูกตอง แตก็ไมใชความประสงคของทศกัณฐ
อยางแทจริง ดังนั้นการกระทำ�ของการใชถอยคำ�ของพิเภกถือวาเปนการคุกคามหนา
ทศกัณฐอยางยิง่ จนอาจกลาวไดวา การคุกคามหนาทศกัณฐจากการทีพ่ เิ ภกแนะนำ�ใหคนื
นางสีดาแกพระรามนัน้ ทำ�ใหทศกัณฐเกิดความ “เสียหนา” ตอใน ทีป่ ระชุมซึง่ เปนปจจัย
ที่ทำ�ใหพิเภกถูกขับออกจากเมือง
2. การคุกคามหนาเชิงบวก (Positive Face - Threatening Act)
		 2.1 ตัวละครฝายพลับพลา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนฝายพลับพลา คือ สุครีพ เมื่อทศกัณฐไดประกอบพิธี
ยกฉัตรแกวขึน้ กลางเมืองลงกาเพือ่ ทำ�ใหไมมแี สงสองมาทีพ่ ลับพลาอันเปนทีต่ งั้ กองทัพ
ของพระราม ซึ่งทำ�ใหสุครีพทูลขอพระรามเพื่ออาสาไปหักฉัตรแกว เมื่อสุครีพสามารถ
หักฉัตรแกวได จึงไดตอสูกับทศกัณฐ จนสามารถใชเทาคีบเอามงกุฎมาจากทศกัณฐได
อีกทั้งสุครีพยังไดกลาวถอยคำ�ที่แสดงการดูหมิ่นทศกัณฐ ดังความที่วา
			 ๏ ขุนกระบี่จึ่งเอาเทาขวา
ควาคีบมงกุฎไวได
		 ลอยอยูยังพื้นนภาลัย
แลวรองไยไพขุนมาร
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		 เหวยเหวยดูกรทศพักตร
ฮึกฮักอวดฤทธิ์กลาหาญ
		 กูจะใครตัดเศียรไอสาธารณ
เกรงเกินโองการพระจักรี
		 จะเอาแตมงกุฎไปถวาย
องคพระนารายณเรืองศรี
		 วาแลวสำ�แดงฤทธี
ขุนกระบี่ก็เหาะกลับมา ฯ
						
(เลมที่ 2 : 317)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา สุครีพ ไดคุกคามหนาทศกัณฐ
อยางมาก ตอหนาขาราชบริพารยักษ โดยใชวัจนกรรมเยยหยันหรือดูหมิ่นทศกัณฐซึ่ง
สรางความอับอายแกทศกัณฐเปนอยางมากและยัง เปนการคุกคามหนาทศกัณฐอกี ดวย
อีกทัง้ สุครีพกลาวโดยปราศจากถอยคำ�แกไขอยางหวนซึง่ เปนกลวิธที ใี่ ชถอ ยคำ�อยางตรง
ไปตรงมา ไมออ มคอม และสุครีพยังใชสรรพนามแทนตัวผูพ ดู ทีไ่ มสภุ าพวา “กู” ดังความ
ที่วา “เหวยเหวยดูกรทศพักตร ฮึกฮักอวดหาญกลาฤทธิ์ กูใครจะตัดเศียรไอสาธารณ
เกรงเกินโองการพระจักรี” นอกจากนี้ยังไดใชเทาคีบมุงกุฎจากเศียรของทศกัณฐซึ่งถือ
วาเปนกิริยาที่ไมสุภาพเชนกัน ดังนั้นการกระทำ�ของสุครีพถือวาเปนการใชถอยคำ�ที่
ไมสุภาพ เปนวัจนกรรมดูหมิ่นซึ่งเปนการคุกคามหนาทศกัณฐ นั่นเอง
		 การคุกคามหนาเชิงบวกของตัวละครในรามเกียรติ์ ยังพบตัวละครฝาย
พลับพลา คือ หนุมาน ที่ทำ�การคุกคามหนาเชิงบวกกับตัวละครอื่น ซึ่งเปนทหารเอก
ของฝายพระรามที่ชวยพระรามออกทำ�สงครามกับฝายทศกัณกัณฐบอยครั้ง โดย
ผูศ กึ ษาขอยกตัวอยางตอนทีห่ นุมานออกรบกับทาวสหัสเดชะ ซึง่ หนุมานไดใชวจั นกรรม
ดูหมิ่นทาวสหัสเดชะ ดังความที่วา
			 ๏ บัดนั้น
คำ�แหงหนุมานทหารใหญ
		 ตบมือแลวรองไยไพ
เหวยไอจังไรอัปรีย
		 ตัวมึงอวดอางจะตอยุทธ
กับพระจักรภุชเรืองศรี
		 ยืนนิ่งอยูไยอสุรี
ไมมาตอตีดวยอันใด
		 เสียแรงมีเศียรทั้งพัน
กรสองขางนั้นไมนับได
		 หัวโตโงเปลาไอจังไร
จะสูใครไดอยาสำ�คัญ
		 ทศพักตรมันลวงก็หลงลิ้น
พากันมาสิ้นชีวาสัญ
		 เสียทีเปนเจาแกกุมภัณฑ
จะรูทันใครก็ไมมี
		 ตัวกูนี้ชื่อหนุมาน
ยอดทหารพระนารายณเรืองศรี
		 คือองคพระกาลอันฤทธี
จะมาเอาชีวีอสุรา ฯ
						
(เลมที่ 3 : 74)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา หนุมาน ไดคกุ คามหนาทาวสหัสเดชะ
อยางมาก โดยใชวัจนกรรมเยยหยันหรือดูหมิ่นทาวสหัสเดชะซึ่งสรางความอับอาย
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ตอทาวสหัสเดชะเปนอยางมากและยังเปนการคุกคามหนาทาวสหัสเดชะอีกดวย อีกทั้ง
หนุมานกลาวโดยปราศจากการตกแตงถอยคำ�ซึ่งเปนกลวิธีที่ใชถอยคำ�อยางตรงไป
ตรงมา ไมออ มคอม และหนุมานยังใชค�ำ สรรพนามแทนตัวผูพ ดู ทีไ่ มสภุ าพวา “กู” ดังความ
ที่วา “ตัวกูนี้ชื่อหนุมาน” และยังใชวัจนกรรมหรือถอยคำ�ที่ไมสุภาพ เชน “จังไร” “อัปรีย”
“โง” “เจาแกกุมกัณฑ” เปนตน อีกทั้งหนุมานยังใชวัจนกรรมดูหมิ่นวาจะมาเอาชีวิตของ
ทาวสหัสเดชะ ดังความทีว่ า “คือองคพระกาลอันฤทธี จะมาเอาชีวอี สุรา” ดังนัน้ การกระทำ�
ของหนุมานถือวาเปนการใชถอยคำ�ที่ไมสุภาพ และยังเปนวัจนกรรมดูหมิ่นซึ่งเปน
การคุกคามหนาทาวสหัสเดชะอยางมาก และยังทำ�ใหทาวสหัสเดชะเกิดความเสียหนา
จนอาจกลาวไดวาภาษาสุภาพที่ตัวละครในรามเกียรติ์จะใชในสถานการณที่ตัวละคร
สื่อสารกับฝายเดียวกัน แตหากสื่อสารกับฝายตรงขามที่สื่อสารในระหวางสงครามยอม
ทำ�ใหตัวละครเลือกใชภาษาไมสุภาพซึ่งจะเปนการที่ทำ�ใหตัวละครฝายตรงขามของ
คูสนทนาเสียหนา จนนำ�ไปสูการถูกลดศักดิ์ศรีอีกดวย
		 2.2 ตัวละครฝายลงกา
		 ตัวละครที่เปนตัวแทนฝาย คือ ไมยราพ หลังจากที่ทศกัณฐไดใหไมยราพ
ชวยออกรบโดยไมยราพสามารถสะกดทัพและลักพาตัวพระรามมาขังไว จึงทำ�ใหหนุมาน
ติดตามมาชวยพระรามกลับพลับพลาและเมื่อหนุมานบุกมายังเมืองบาดาล ทำ�ให
ไมยราพไดกลาวดูหมิ่นหนุมาน ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
พญาไมยราพใจหาญ
		 ผวาตื่นจากแทนอลงการ
ขุนมารก็เหลือบแลไป
		 เห็นวานรเขามาถึงปราสาท
องอาจกลาวคำ�หยาบใหญ
		 โกรธาฉวยควาพระขรรคชัย
ผุดลุกขึ้นไดก็รองมา		
		 เหมเหมดูดูไอชาติลิง
เยอหยิ่งอวดฤทธิ์วาแกลวกลา
		 ตัวกูผูทรงศักดา
ใตฟาไมมีใครเทียมทัน
		 มึงดั่งหิ่งหอยนอยแสง
หรือจะแขงกับดวงสุริยฉัน
		 วาพลางขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
แกวงพระขรรคออกไลราญรอน ฯ
						
(เลมที่ 2 : 369)
		 จากทีก่ ลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา ไมยราพ เลือกใชถอ ยคำ�ทีค่ กุ คามหนา
หนุมานอยางมาก โดยใชวัจนกรรมเยยหยันหรือดูหมิ่นหนุมานซึ่งเปนการคุกคามหนา
หนุมานอีกดวย และไมยราพยังไดกลาวโดยปราศจากการตกแตงถอยคำ�ซึ่งเปนกลวิธี
ทีใ่ ชถอ ยคำ�อยางตรงไปตรงมา ไมออ มคอม และไมยราพยังใชค�ำ สรรพนามแทนตัวผูพ ดู
ทีไ่ มสภุ าพวา “กู” อีกทัง้ ไมยราพยังใชวจั นกรรมดูหมิน่ ชาติกำ�เนิดของหนุมานทีเ่ กิดเปน
ลิง ดังความวา “เหมเหมดดู ไู อชาติลงิ เยอหยิง่ อวดฤทธิว์ า แกลวกลา” และยังมีการใชความ

207

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

เปรียบเชิงเยยหยันหนุมานซึ่งเปนการเปรียบหนุมานที่ไมสามารถมาตอกรกับตนได
ดังความวา “ตัวกูผูทรงศักดา ใตฟาไมมีใครเทียมกัน มึงดั่งหิ่งหอยนอยแสง หรือจะ
แขงกับดวงสุริยฉัน” ดังนั้นการกระทำ�ของไมยราพถือวาเปนการใชถอยคำ�ที่ไมสุภาพ
และยังเปนการใชวัจนกรรมดูหมิ่นซึ่งเปนการคุกคามหนาหนุมานนั่นเอง
		 การคุกคามหนาเชิงบวกของตัวละครในรามเกียรติ์ ยังพบวา ตัวละคร
ฝายลงกา คือ กุมภกรรณ ที่ทำ�การคุกคามหนาเชิงบวกกับตัวละครอื่น ซึ่งหลังจาก
ที่ตองตอสูกับฝายพระรามมาหลายครั้งนั้น ทำ�ใหกุมภกรรณตองประกอบพิธีลับหอก
โมกขศักดิ์เพื่อมาตอสูกับฝายพระราม โดยพระรามไดสงพระลักษมณมาเปนตัวแทน
ตอสูกับกุมภกรรณ และเมื่อกุมภกรรณเห็นรูปรางพระลักษมณนั้น ทำ�ใหกุมภกรรณ
กลาวถอยคำ�ที่ดูหมิ่นและเยาะเยยพระลักษมณอยางมาก ดังความที่วา
			 ๏ เมื่อนั้น
กุมภกรรณยักษาอัชฌาสัย
		 ฟงพระลักษมณทักถามความใน
ใหอาจใจจำ�เปนเจรจา
		 เราจึ่งตองยกพหลพลยักษ
มาปราบปรามรามลักษมณกบั ลิงไพร
		 …………………………………………………
		 ไดเห็นทานรูปรางอยางสตรี
แมนสูฝมือยักษจะตักษัย
		 จงคืนเขาพลับพลาพนาลัย
บอกใหเชษฐามาราวี
		 เราจะคอยสังหารผลาญชีวิต
ดวยฤทธาโมกขศักดิ์ยักษี
		 ชวยหามปรามตามเมตตาปรานี
อยาชาทีถอยทัพกลับไป ฯ		
					
(เลมที่ 2 : 415)
		 จากที่กลาวไปขางตน จะทำ�ใหเห็นวา กุมภกรรณไดใชถอยคำ�ที่แสดง
ถึงการดูหมิ่นและเยาะเยยพระลักษมณ กลาวคือ เมื่อกุมภกรรณไดเห็นรูปรางของ
พระลักษมณแลวนั้น ซึ่งทำ�ใหกุมภกรรณไดใชถอยคำ�ดูหมิ่นพระลักษมณวารูปราง
เหมือนผูห ญิง และใหกลับไปยังทีพ่ ลับพลาเพือ่ เชิญใหพระรามมาตอสูแ ทน ดังความทีว่ า
“ไดเห็นทานรูปรางอยางสตรี แมนสูฝมือยักษจะตักษัย จงคืนเขาพลับพลาพนาลัย
บอกใหเชษฐามาราวี เราจะคอยสังหารผลาญชีวิต ดวยฤทธาโมกขศักดิ์ยักษี ชวย
หามปรามตามเมตตาปรานี อยาชาทีถอยทัพกลับไปฯ” การใชถอยคำ �ดูหมิ่นของ
กุมภกรรณตอพระลักษมณ จัดวาเปนการคุกคามพระลักษมณอยางมาก
ความสัมพันธระหวางความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับการคุกหนาของตัว
ละครในรามเกียรติ์
เมือ่ ตัวละครในรามเกียรติ์ทำ�การคุกคามหนาตัวละครอืน่ ซึ่งจะนิยมใชวัจนกรรม
ตรง ซึ่งจะเปนลักษณะการใชถอยคำ�ที่มีความหมายตรงตามรูปประโยคหรือเปนภาษา
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ที่ตรงไปตรงมา อีกทั้งการคุกคามหนาของตัวละครยังสะทอนใหเห็นถึงการวางอำ�นาจ
ของตัวละครที่ท�ำ การคุกคามหนาผูอื่น ตัวละครในรามเกียรติ์ที่คุกคามหนาตัวละครอื่น
มักจะเกิดอารมณไมคอ ยดีนกั ซึง่ ทำ�ใหเลือกใชถอ ยคำ�ทีไ่ มสภุ าพ ถอยคำ�หยาบคายหรือ
ดูหมิน่ คูส อื่ สารของตัวละครในรามเกียรติ์ อีกทัง้ การคุกคามหนายังสงผลตอการ “เสียหนา”
ของคูส อื่ สารหรือผูร บั สารไดเชนกัน ระดับความรุนแรงของการเสียหนาจะขึน้ อยูก บั บริบท
รอบขาง ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงหรือเรื่องที่ตองใหกระทำ� แตทั้งนี้ผูศึกษาได
ขอสังเกตวา หากผูส ง สาร (ผูท คี่ กุ คามหนาผูอ นื่ ) กับผูร บั สาร (ผูท ถี่ กู คุกคามหนา) อยูฝ า ย
ที่ตรงขามกัน นั่นหมายถึง ฝายพลับพลากับฝายลงกา ไมวาผูที่คุกคามหนาผูอื่นจะ
อยูฝ า ยใดก็ตาม ยอมจะนิยมใชภาษาไปในทางทีไ่ มสภุ าพจนถึงระดับขัน้ หยาบคาย ยอม
สะทอนอารมณของผูคุกคามหนาผูอื่นไดเปนอยางดี อีกทั้งการคุกคามหนายอมสะทอน
ถึงปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเรื่องรามเกียรติ์ไดอีกลักษณะหนึ่ง อีกทั้งสวนใหญ
จะเปนความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน นอกจากนี้การคุกคามหนายอม
นิยมใชวัจนกรรมที่ดูหมิ่นหรือเยาะเยยฝายตรงขามซึ่งจะนิยมใชวัจนกรรมในลักษณะนี้
กับฝายตรงขามกันนั่นเอง
บทสรุปและอภิปรายผล
บทความเรื่อง “วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับการ
คุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์” ฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จะพบวา ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์จะมีการสื่อสารกับตัว
ละครอื่นๆ เปรียบเสมือนวา รามเกียรติ์เปนสังคมในโลกของวรรณคดีแตมีโครงสราง
ทางสังคมทีไ่ มแตกตางกับสังคมจริงของมนุษย อันประกอบไปดวย มนุษย ฤษี ลิง ยักษ
เปนตน โดยที่ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์จะมีสถานะเปนมนุษยและรามเกียรติ์จะมี
สถานะเปนสังคมมนุษย สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ใหวรรณคดีมีสถานะเปนสังคมมนุษยเพราะ
มนุษยเปนผูสรางวรรณคดี จะเห็นไดวา ตัวละครในรามเกียรติ์มีการสื่อสารในสังคมที่
ไมแตกตางกับสังคมมนุษย ยอมจะทำ�ใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธของตัวละครซึ่งจะตอง
มีผูสงสารและผูรับสารจนนำ�ไปสูการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึก
ระหวางกัน อีกทัง้ ในการสือ่ สารแตละครัง้ นัน้ ผูส ง สารมีการเลือกใชความสุภาพตลอดจน
ตัวแปรทางดานวัจนปฏิบัติมาเปนเงื่อนไขในการสื่อสาร และผูสงสารจะตองคำ �นึง
คุณสมบัติและสถานภาพของผูรับสารเปนสำ�คัญ หากอยูในสภาพที่สูงกวาตนเองยอม
เลือกใชถอยคำ�ที่มีความสุภาพ หากอยูในระดับต่ำ�กวาตน ความสุภาพก็จะลดลงตาม
ไปดวย อีกทั้งหากผูสงสารตองการใหผูรับสารปฏิบัติในสิ่งที่ผูสงสารปรารถนาก็ยอมจะ
เลือกใชภาษาทีส่ ภุ าพ หรือหากเรื่องทีผ่ สู ง สารตองรบกวนผูร ับสารก็จะนิยมใชถอ ยคำ�ที่
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สุภาพเชนกัน จึงอาจทำ�ใหเห็นวา การสื่อสารตัวละครในรามเกียรติ์ที่สื่อสารไปยัง
ผูร บั สารก็ยงั คงคำ�นึงถึงความสุภาพในการสือ่ สารเปนสำ�คัญ จึงอาจเปนสิง่ ทีช่ ว ยสะทอน
ถึงความนึกคิดของคนในสังคมไทยไดอกี ลักษณะหนึง่ เนือ่ งจากการสือ่ สารของตัวละคร
ที่ปรากฏในรามเกียรติ์นั้น ผูที่ประดิษฐถอยคำ�ของตัวละคร นั่นคือ ผูแตงไดสอดแทรก
ความคิ ด และความรูสึกของตัวละครผานวรรณคดี จึ ง เป น ป จ จั ย ที่ ช  ว ยสะท อ นถึ ง
วัฒนธรรมของคนในสังคมไทยที่วา คนในสังคมไทยไดคำ�นึงความสุภาพในการสื่อสาร
เปนสำ�คัญ หากตนเองจะตองสื่อสารกับผูที่มีอำ�นาจหรือสถานภาพที่สูงสงกวาตนเอง
ตลอดจนการที่ตนเองตองขอความชวยเหลือจากผูอื่นก็จะนิยมใชความสุภาพในการ
สื่อสารเพื่อใหผูรับสารกระทำ�ตามสิ่งที่ผูสงสารปรารถนาได อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นวา
สังคมไทยยังคงยึดถือระบบชนชั้นในการปกครองหรือระบบชนชั้นในสังคมที่ไดฝง
รากลึกมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยสิ่งที่ชวยยืนยันในเรื่องดังกลาวคือ การใชถอยคำ�
หรือคำ�พูดที่สุภาพกับคนที่อยูในระดับที่สูงกวาตนเองเสมอ
ภาษาสุภาพยังชวยบงบอกถึงความเปนพวกพองเดียวกัน เห็นไดจากการคุกคาม
หนาตัวละครอืน่ เนือ่ งจากตัวละครในรามเกียรติท์ ไี่ มไดอยูฝ า ยเดียวกัน มักจะคุกคามหนา
ซึง่ กันและกัน เพือ่ เปนการลด “ศักดิศ์ รี” ของฝายตรงขามใหอยูใ นระดับทีต่ ่ำ�กวาตนเอง
อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางสถานภาพดานศักดิ์ศรีของตนเองใหสูงกวาฝายตรงขาม
หรืออาจกลาวไดวา เปนการที่ทำ�ใหตัวละครที่ถูกคุกคามหนานั้นเกิดการ “เสียหนา”
ตอที่สาธารณชนได โดยการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์จะปรากฏทั้งในฝาย
พลับพลาและฝายลงกา นอกจากนี้การคุกคามหนาจะนิยมใชในสถานการณเกี่ยวกับ
สงครามหรือการเกิดปญหาขัดแยงกันเปนสวนใหญซึ่งจะมีการใชถอยคำ�อยางตรงไป
ตรงมา ไมออมคอมโดยจัดวาเปนวัจนกรรมการดูถูกหรือดูหมิ่นฝายตรงขาม อีกทั้ง
ยังมีการใชเปนความเปรียบเพื่อชวยทำ �ใหไดอารมณและความรูสึกไดเปนอยางดี
และยังเปนการชวยสรางจินตภาพเพื่อใหเกิดการสะทอนทางความคิด นอกจากนี้ยัง
ทำ�ใหเปนการลดคุณคาและศักดิ์ศรีของตัวละครฝายตรงขามที่ถูกคุกคามหนาอีกดวย
ความสัมพันธของภาษาสุภาพกับการคุกคามหนา ยอมเปนสิง่ ทีช่ ว ยแสดงใหเห็น
ถึงการเลือกปฏิบัติของผูสงสารไดเปนอยางดี กลาวคือ ผูสงสารจะนิยมใชภาษาสุภาพ
โดยจะคำ�นึงถึงระดับชัน้ ทางสังคมและผลประโยชนของตนเองเปนหลักเพือ่ ใหสงิ่ ทีต่ นเอง
มุงปรารถนาประสบความสำ�เร็จ อีกทั้งการคุกคามหนากับฝายตรงกันขามกันจะไม
นิยมใชภาษาสุภาพเทาใดนักซึง่ ความไมสภุ าพจะขึน้ อยูก บั ระดับความรุนแรงของปญหา
หรืออาจกลาวไดวา หากเปนปญหาที่มีความเกี่ยวของกับสงครามกับศัตรูฝายตรงขาม
ก็จะเปนปจจัยที่ทำ�ใหผูสงสารเลือกใชถอยคำ� หรือภาษาในระดับที่ไมสุภาพจนถึงระดับ
หยาบคาย พรอมกับใชวัจนกรรมเยยหยันหรือดูหมิ่นผูรับสาร อีกทั้งยังมีการใชความ
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เปรียบเพือ่ ชวยใหเห็นถึงความแตกตางกันในดานสถานภาพของตน โดยจะเปนการเชิดชู
สถานภาพของตัวเองใหสูงสงกวาตัวละครที่ถูกคุกคามหนา พรอมทั้งเปนการลดคุณคา
และศักดิ์ศรีตัวละครที่ถูกคุกคามหนาซึ่งการคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์โดย
สวนใหญจะเลือกใชถอยคำ�ที่ไมสุภาพ จนเปนปจจัยที่สำ�คัญที่นำ�ไปสูการ “เสียหนา”
ของตัวละครที่ถูกคุกคามหนาไดในที่สุด
ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและแนวคิดเรื่องหนากับ
การคุกคามหนาของตัวละครในรามเกียรติ์” เปนเพียงการศึกษาขั้นปฐมภูมิที่นำ�ทฤษฎี
ทางภาษาศาสตรมาเปนเครื่องมือในการศึกษาวรรณคดีและยังชวยสะทอนไดเปน
อยางดีวา การศึกษาภาษาหรือการใชภาษาในการสื่อสารในวรรณคดีโดยใชทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร (Linguistic theory) แนววัจนปฏิบัติศาสตร (Pragmatic) ยอมสามารถ
กระทำ�ได เนื่องจากภาษาในวรรณคดีหรือกลวิธีการสื่อสารของตัวละครในวรรณคดีนั้น
ก็เกิดจากความรูส กึ นึกคิดของมนุษย ซึง่ จะเปนปจจัยสำ�คัญทีช่ ว ยทำ�ใหเขาใจความเปน
มนุษยผานภาษาที่ใชในการสื่อสารโดยศึกษาผานตัวละครในวรรณคดีไดดีมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งการศึกษาภาษาในวรรณคดีเชิงภาษาศาสตรนั้น ไมไดเพียงแตใหองคความรู
เพียงเรื่องภาษาเทานั้น อาจจะทำ�ใหเราเห็นถึงลักษณะบางประการในดานความ
สัมพันธของภาษาที่ชวยสะทอนสังคมไดอีกลักษณะหนึ่ง นอกจากนี้การศึกษาภาษา
โดยใชทฤษฎีทางภาษาศาสตรเขามาเปนแนวทางในการศึกษาภาษาในวรรณคดี
ย อ มจะเป น จะเป น การช ว ยสร า งองค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร กั บ วรรณคดี
โดยเป น การช ว ยเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ข ององค ค วามรู  แ บบบู ร ณาการระหว า ง
ภาษาศาสตรและวรรณคดีไทยใหเกิดขึ้นอยางลุมลึกและกวางขวางตอไป
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