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55202207 :  สาขาวชิาภาษาไทย 
ค าส าคญั :  โกษาปาน  , กลวธีิทางภาษา 

วทญัญา  เล่ห์กนั : บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน :  เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา. อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ. จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ. 224 หนา้ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาในการเขียนบนัทึกรายวนัและ

จดหมายของโกษาปาน กลวิธีทางภาษาในบันทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานท่ีท าให้การส่ือสารบรรลุ

เป้าหมาย และเพื่อศึกษาภาพสะท้อนด้านการทูตของโกษาปานในบันทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ บนัทึกรายวนัจ านวน 68 หนา้ จดหมายฉบบัท่ี 1 จ านวน 1 
หนา้  จดหมายฉบบัท่ี 2 จ านวน 1 หนา้ จดหมายฉบบัท่ี 3 จ านวน 4 หนา้และจดหมายฉบบัท่ี 4 จ านวน 23 หนา้   

 ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเขียนมี 3 วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การแจง้ใหท้ราบ การโนม้นา้ว

ใจ และการแสดงความรู้สึก ด้านเน้ือหา มีดงัน้ี บนัทึกรายวนั มีเน้ือหา 2 ส่วน คือ การปฏิบติัภารกิจของคณะ

ราชทูตสยาม และ ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศฝร่ังเศส จดหมายฉบับท่ี 1 มีเน้ือหาเก่ียวกับการมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส และ สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส จดหมายฉบบัท่ี 2 มี

เน้ือหาเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศสและสมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบั

ฝร่ังเศส (ภารกิจระหวา่งประเทศ)  จดหมายฉบบัท่ี 3 มีเน้ือหา 2 ส่วน ไดแ้ก่ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูต

กบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส และ สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส ซ่ึงจ าแนกได ้3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้พิพาทสยาม

กับฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกับฝร่ังเศส และ การสานสัมพนัธ์ระหว่าง

พระมหากษตัริยก์บัพระมหากษตัริย ์จดหมายฉบบัท่ี 4   มีเน้ือหาเก่ียวกบัสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส

ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้4 ส่วน ไดแ้ก่  ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  ทรรศนะของฝ่ายสยามท่ีมีต่อฝ่าย
ฝร่ังเศส  ธรรมเนียมกฎหมายของสยามและ ภารกิจระหวา่งประเทศ 

 ผลการศึกษาด้านกลวิธีทางภาษา พบ กลวิธีทางภาษาจ านวน 9 วิธี ได้แก่  การบรรยาย  การให้

รายละเอียดจ าแนกได้ 4 ประการ คือ การใช้หน่วยขยาย  การระบุเวลา การระบุจ านวน และการให้เหตุผล                    

การเปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า  การแทรกบทสนทนา   การใชค้  าแสดงความรู้สึก  การใชค้  าแสดงความยก
ยอ่งใหเ้กียรติ และการใชค้  าแสดงการขอร้อง 

 ภาพสะทอ้นดา้นการทูตของโกษาปาน คือ คุณสมบติัทางการทูตท่ีสะทอ้นจากการใชก้ลวิธีทางภาษา

ของโกษาปาน อนัจ าแนกคุณสมบัติได้ 6 ประการ ได้แก่ มีความสามารถในการใช้ภาษาและมีทักษะในการ

ปฏิสัมพนัธ์   มีความเขา้ใจขนบธรรมเนียมของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  มีความน่าเช่ือถือ  มีความละเอียดรอบคอบ
และช่างสงัเกต มีทกัษะทางจิตวทิยา และ มีความจงรักภกัดี   

ภาควิชาภาษาไทย                                                                             บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา ..................................................                                                         ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ...................................................................... 
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55202207 :  MAJOR: THAI  

KEYWORD: KOSĀ PĀN, LANGUAGE TECHNIQUES                                                                          

      WATHANYA LEKUN :  KOSA PAN’S JOURNAL AND 

LETTERS: CONTENT AND LANGUAGE TECHNIQUES.  

THESIS ADVISOR: Assoc. Prof. CHURAIRAT LAKSANASIRI. 224 pages. 

 This thesis aims to study the purposes and content of KOSĀ PĀN’s journal and 

letters, the language techniques in KOSĀ PĀN’s journal and letters which fulfill the 

conversation’s goal, and the KOSĀ PĀN’s reflection of diplomatic ways in KOSĀ 

PĀN’s journal and letters. The KOSĀ PĀN’s archival materials were used in this study: 

68-page Journal, 1-page First letter, 1-page Second letter, 4-page Third letter and 23-

page Fourth letter.       

 The results show that there are 3 purposes of Communication: to inform, to 

persuade, and to express feelings. The contents in KOSĀ PĀN’s journal and letters are 

as follows. The journal concerns with the action of Diplomatic Representative and 

Information about France. First letter illustrates the interaction with others and the 

relationship between Siam and France. Second letter depicts the interaction with others 

and the relationship between Siam and France: the international missions. Third letter 

describes the interaction with others and the relationship between Siam and France: the 

disputes between Siam and France (2231), the restoration of the relationship between 

Siam and France and the relationship between the King of Siam and the King of France. 

Finally, Fourth letter portrays the relationship between Siam and France: the disputes 

between Siam and France (2231) , the Siam’s attitude about France, the traditional law 

of Siam and the international missions     

 There are 9 language techniques in KOSĀ PĀN’s journal and letters: narrative 

speech, had 4 types of giving detail: modifier words, timing words, quantity words and 

reasoning; comparison, quotation,  reiteration, conversations, emotional expressions, 

respect words and request words 

 The reflection of diplomacy in KOSĀ PĀN’s journal and letters was the 

property of diplomacy which can be divided into 6 types: good speech and good 

interaction, understanding other traditions, being cautious and observant, being reliable, 

having psychological skill and loyalty.          
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กติติกรรมประกาศ 
 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา 
และเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัท่ีท าให้ผูศึ้กษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ส าเร็จลุล่วง อีกทั้งอาจารยย์งั
เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้และสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการให้แก่ผูศึ้กษา แมบ้่อยคร้ังผูศึ้กษาจะมีอุปสรรคทั้ง
ดา้นวชิาการและดา้นสภาพจิตใจเกิดข้ึน อาจารยก์็กรุณาใหค้  าปรึกษาและใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด  

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอยา่งสูง อนัไดแ้ก่                      
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมชาย ส าเนียงงาม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริพร ภกัดีผาสุข และรองศาสตราจารย ์
ดร. ปรีดี พิศภูมิวถีิ ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขและใหค้ าแนะน าจนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี  เป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้ยืม
หนงัสือและเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัโกษาปานเพื่อท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์กัณฑ์อเนก จารุรักษา ท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรและภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษร-
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีสนบัสนุนทุนในการน าเสนอบทความวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
ฉบบัน้ีในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรคร์ะดบัชาติ "ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค ์
คร้ังท่ี 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"  ประจ าปีการศึกษา 2558   

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ท่ีให้ทุนการศึกษาแก่        
ผูศึ้กษาในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตท่ี ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขอขอบคุณเพื่อนๆและรุ่นพี่ทุกคนท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งเป็นมิตรสหายทางวิชาการและเป็นกลัยา-
มิตรท่ีดีต่อกนัเสมอมา ขอบคุณประสบการณ์อนัล ้าค่าท่ีเราไดใ้ชเ้วลาแสนพิเศษร่วมกนั 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ และครอบครัวของผูศึ้กษาท่ีมอบความรัก มอบก าลงัใจแก่ผูศึ้กษา
มาโดยตลอดจนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตแห่งแผน่ดินสยาม
ท่ีเป่ียมดว้ยคุณูปการต่อประเทศตั้งแต่อดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของท่านท าให้
อนุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้และน ามาพฒันาตนเองและประเทศชาติสืบต่อไปได้มิรู้จบ ผูศึ้กษาในฐานะ
อนุชนรุ่นหลงัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง หากไม่มีท่าน วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีคงไม่อาจเกิดข้ึนได ้ 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ดต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาขออุทิศความดี
ความชอบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีแด่ออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน)  
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถาบนัภาษาไทย (2554: 1)  กล่าวว่า ภาษาเป็นส่ิงแสดงภูมิปัญญาและเป็นวฒันธรรมอนั

ยอดเยีย่มของสังคมมนุษย ์เพราะมนุษยใ์ชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและท าความเขา้ใจ

ในหมู่ชนท่ีใช้ภาษาเดียวกนั โดยภาษาท าให้มนุษยส์ามารถคิดและเรียนรู้วฒันธรรมด้านอ่ืนๆได้ 

และท าให้มนุษย์สามารถสะสม สืบทอด สั่งสอนวฒันธรรมด้านต่างๆให้ชนรุ่นหลังได้อีกด้วย             

การจะสืบทอดภูมิปัญญา ความรู้ เร่ืองราวต่างๆ มายงัชนรุ่นหลงัไดน้ั้น หากอาศยัการถ่ายทอดแบบ      

มุขปาฐะเพียงอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะความสามารถในการจ าของมนุษยมี์ขีดจ ากดั อาจท าให้

ความรู้ เร่ืองราวต่างๆถูกหลงลืมไป การบนัทึกจึงเป็นวิธีการส าคญัท่ีท าให้มนุษยส์ามารถถ่ายทอด

ภูมิปัญญา ความรู้ เร่ืองราวต่างๆได ้ 

 ประเทศไทยมีหลกัฐานและเอกสารโบราณจากการบนัทึกของคนในยุคสมยัหน่ึงๆปรากฏ

จ านวนมาก เช่น ศิลาจารึก ใบลาน สมุดข่อย จดหมายเหตุ บนัทึกต่างๆ เป็นต้น  โดยรูปแบบ

อกัษรไทยท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆจดัเป็นส่ิงสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะประจ า

ชาติ แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอนัเจริญรุ่งเรืองของบา้นเมืองและอิสรภาพทางวฒันธรรมของไทย 

(ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ 2552: 88) ดงันั้นการศึกษาภาษาในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยจึงเป็น

การรับรู้และเรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรมอนัยอดเยีย่มของบรรพบุรุษไทย  

สมยัอยุธยาเป็นยุคท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอนัมาก โดยเฉพาะในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช (ตั้งแต่ พ.ศ. 2199-2231) ท่ีไดติ้ดต่อกบัประเทศต่างๆในทวีปยุโรปอยู่หลายคราว (กรม

ศิลปากร, 2)  ทั้งในดา้นการคา้ การต่างประเทศ การเผยแพร่ศาสนา การสงคราม ฯลฯ  อุดม ประมวล

วิทย ์ (2505: 156) กล่าววา่ “สมเดจ็พระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในประเทศภาค

บูรพาท่ีเป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปมากกว่าประเทศใดๆ นั่นเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีอารยธรรม
ยโุรปได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศสยามคร้ังแรกในประวติัศาสตร์” แมใ้นสมยัก่อนหนา้นั้นจะมีการ
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ติดต่อสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตกมาแลว้ก็ตาม แต่การด าเนินนโยบายการต่างประเทศของสมเด็จพระ-

นารายณ์มหาราชนบัวา่เป็นสมยัท่ีมีการกล่าวถึงมากท่ีสุด (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2544: 25) 

เม่ือพิจารณาหลกัฐานและเอกสารทางประวติัศาสตร์ต่างๆท าใหเ้ห็นวา่ สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชโปรดชาวฝร่ังเศสเป็นอย่างยิ่ง (กรมศิลปากร, 2529-2530: 30) สอดคล้องกับ นิโกลาส์        

แชรแวส (Nicolas Gervaise) นักเดินทางชาวฝร่ังเศสท่ีติดตามคณะเผยแพร่ศาสนาเขา้มาในสยาม

เม่ือปี พ.ศ.2224-พ.ศ.2229 ไดบ้นัทึกสาเหตุท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชด าริในการเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศสวา่ “พระองค์ทรงถือว่าชาวฝร่ังเศสมเีกียรติและได้เปรียบท่ีเกิดมาเป็นพสก

นิกรของพระมหากษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ จึงเป็นชนชาติท่ีเป่ียมด้วยคุณสมบัติและคุณธรรมเหนือกว่าชาติ
ใดๆในพิภพ” (แชรแวส, นิโกลาส์., 2550: 74) ความขา้งตน้ท าให้ทราบวา่ ฝร่ังเศสเป็นมหาอ านาจ

ตะวนัตกท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสนพระราชหฤทยัท่ีจะผูกพระราชไมตรีและเป็นชาติท่ี มี

บทบาทอยา่งยิ่งในสมยัของพระองค ์แต่กระนั้นพระราชประสงคท์ั้งปวงคงไม่อาจส าเร็จไดห้ากขาด

บุคคลส าคญัในการด าเนินนโยบายความสัมพนัธ์ให้บรรลุเป้าหมาย บุคคลผูน้ั้น คือ “โกษาปาน1” 

ราชทูตสยามไดรั้บฉายานามวา่ “นกัทูตล้ินทอง” (โสมส่องแสง, 2529: 8)   

ออกพระวสุิทสุนทร2 หรือ โกษาปาน เป็นนกัการทูตรุ่นบุกเบิกความสัมพนัธ์ระหวา่งสยาม

กบัฝร่ังเศส (กรมศิลปากร, 2529-2530: 50) ท่านมีช่ือเสียงโดดเด่นในการเจริญพระราชไมตรีกบัราช

ส านกัฝร่ังเศสตามกุศโลบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนัจะท าใหพ้ระองคท์รงแสดงสถานะ

แห่งกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ทดัเทียมอาณาจกัรอ่ืนในโลกยคุสมยัเดียวกนั (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2555: 22)  

ออกพระวิสุทสุนทรเป็นราชทูตท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงจดัส่งคณะราชทูตไทย

ไปเยอืนฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2228 เพื่อถวายพระราชสาส์นและเคร่ืองมงคลราชบรรณาการของสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 โดยเดินทางร่วมไปกบัออกหลวงกลัยาราชไมตรี อุปทูต 

ออกขุนศรีวิสารวาจา ตรีทูต พร้อมทั้งล่ามและผูน้ าคณะ คือ บาทหลวงเดอ ลิยอน (I’ Abbé de 

                                                           
1 โกษาปาน เป็นนามเรียกติดปากของคนทัว่ไป ซ่ึงบรรดาศกัด์ิของโกษาปานคือเจา้พระยาและมีราชทินนามว่า โกษาธิบดี 

เม่ือน ามารวมกบัช่ือเดิมวา่ ปาน จึงเรียกวา่ โกษาปาน (โสมส่องแสง, 2529: 8)  

2 ในเอกสารต่างๆ ปรากฏรูปเขียนหลายแบบ เช่น ออกพระวิสุทสุนทร ออกพระวิสุทธสุนทร ออกพระวิสูตรสุนทร           

ผูศึ้กษาใชรู้ปเขียน ออกพระวิสุทสุนทร ตามการสะกดในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน 
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Lionne) คณะราชทูตไดเ้ดินทางถึงฝร่ังเศสเม่ือช่วงกลาง พ.ศ. 2229 และมีก าหนดให้เขา้เฝ้าพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ท่ีแวร์ซายส์ วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2229 (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2544: 26-27)  

โกษาปานสร้างความประทบัใจให้แก่ฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก ดงัความท่ีบาทหลวง เดอ ลา - 

แชส (Père de la Chaise) หวัหนา้คณะบาทหลวงเยซูอิตในประเทศฝร่ังเศสไดก้ล่าวค ายกยอ่งโกษา-

ปานในสมณสาส์นท่ีถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความวา่ “อาตมาต้องขอพระวโรกาสเพ่ือ

กล่าวอ้างถึงราชทูตของพระองค์ เป็นต้นเจ้าคุณอัครราชทูตว่าไม่ว่าท่ีไหนเจ้าคุณได้ปฏิบัติตนอย่าง
เฉลียวฉลาดและสุภาพเรียบร้อยทุกประการ เจ้าคุณได้เชิดชูเกียรติยศของพระองค์ให้เด่นสูงโดยมิได้

แสดงกิริยาอหังการเย่อหย่ิง อวดอ้างวางโตให้เป็นท่ีรังเกียจแก่ผู้ใดเลย ฉะนั้นจึงเป็นท่ีพอใจของชาว
ฝร่ังเศสท่ัวไป นับแต่ช้ันพลเมืองจนถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นท่ีสุด” (ฟ. ฮีแลร์, 2540: 233) 

คร้ันคณะราชทูตไทยเดินทางกลบัสยาม ในปี พ.ศ. 2230 ราชส านกัฝร่ังเศสไดส่้งคณะทูต

พิเศษมาเพื่อแกไ้ขสนธิสัญญาทางการคา้ฉบบัก่อนโดยมี เดอ ลา ลูแบร์ (De la Loubère) เป็นผูแ้ทน

พิเศษ และ เซเบเรต์ (Cebéret) เป็นอุปทูต การเดินทางคร้ังน้ีฝ่ายฝร่ังเศสไดส่้งก าลงัทหารจ านวน

หน่ึงเขา้มาประจ าการ ณ เมืองบางกอกและเมืองมะริดดว้ยเพื่อขอเมืองดงักล่าวทั้งสองเมืองจาก

สยาม ท าให้ขุนนางสยามไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระเพทราราชา เจา้กรมพระคชบาล3         

ผูไ้ม่ตอ้งการให้กองทพัฝร่ังเศสอยูใ่นสยาม และไม่เห็นดว้ยกบันโยบายต่างประเทศของสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชและออกญาวิชาเยนทร์4 หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon)      

ผูเ้ร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ระหว่างราชส านกัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกบัราชส านกัฝร่ังเศส (ปรีดี 

พิศภูมิวถีิ, 2554: 154)  

เม่ือ เดอ ลา ลูแบร์ เดินทางกลบัฝร่ังเศส ในปี พ.ศ. 2230 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรง

พระประชวร  สมเด็จพระเพทราชาเกรงอ านาจของชาวต่างชาติจะเป็นอนัตรายกบัราชอาณาจกัร 
                                                           

3 ธีรวตั ณ ป้อมเพชร(2554: 158) กล่าวว่า เจา้กรมคชบาล คือ ต าแหน่งก่อนข้ึนครองราชยเ์ป็นสมเด็จพระเพทราชา 
ซ่ึงต าแหน่งเจา้กรมพระคชบาลท าหนา้ท่ีควบคุมกองชา้งหลวงและมีก าลงัพลในสังกดัจ านวนหลายพนั สอดคลอ้งกบัพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัหมอบรัดเลระบุวา่ พระเพทราชาเป็นจางวางกรมชา้ง มีบุญญาธิการมาก และกระท าราชการช านิ
ช านาญในการศิลปศาสตร์ มีความสามารถในการข่ีชา้งและมีฝีมือในการสงคราม กระท าความชอบมาหลายหน (พระราช-
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัหมอบรัดเล, 2549: 311) ดว้ยเหตุน้ีท าให้พระเพทราชามีอิทธิพลทางการเมืองอย่างยิ่งในรัชสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

4 นกัเผชิญโชคชาวกรีกเขา้มากรุงศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2218 ไดเ้ขา้รับราชการในสงักดัพระคลงัสินคา้ มีความรู้ในการช่าง
และสามารถพูดไดห้ลายภาษาจึงเจริญกา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นออกหลวงสุรสงครามแลว้เล่ือนเป็น
ออกพระฤทธิก าแหงภกัดี และออกญาวิชาเยนทร์มนตรีเป็นล าดบั (ขจร สุขพาณิช อา้งถึงใน ไพโรจน์ สุวรรณเสถียร, 2529: 29)  
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เพราะทราบว่า “เมอซิเออร์คอนซตันซ์ (ออกญาวิชาเยนทร์)ก็มีใจคิดร้ายอยู่ ด้วย พวกข้าราชการท่ี

รู้เท่าเมอซิเออร์คอนซตันซ์กไ็ม่กล้าพูด...แต่กไ็ด้พยายามช่วยกันป้องกันไม่ให้เมอซิเออร์คอนซตันซ์
ได้ท าการร้ายขึน้ได้” (เจา้พระยาพระคลงั อา้งถึงใน ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2555: 185) จึงร่วมกบัออกหลวง  

สรศกัด์ิ บุตรบุญธรรมเขา้ยึดอ านาจสยามและสลายอิทธิพลฝร่ังเศสในสยาม ซ่ึงวีรกรรมน้ี โกษา

ปานมีบทบาทในการร่วมมือกบัสมเด็จพระเพทราชาให้ปฏิบติัภารกิจไดส้ าเร็จ (ภูธร ภูมะธน, 2555: 

162) ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสตอ้งเส่ือมลงจนกระทัง่เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 

2310 (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2544: 27)   

 เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ขา้งตน้นั้น ท าใหท้ราบวา่โกษาปานเป็นบุคคลส าคญัท่านหน่ึง

ในช่วงท่ีสยามกบัฝร่ังเศสมีความสัมพนัธ์กนัทางการทูตทั้งน้ีตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จนถึงสมยัสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2199- 2243)  

ความสามารถทางการทูตของโกษาปานเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

และประทบัใจชาวฝร่ังเศสเป็นอยา่งยิ่ง ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือความพระราชสาส์นตอบของท่ีพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ทรงมีถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชความว่า “...เรามาสังเกตดูลักษณะมารยาทแห่ง

ราชทูตของพระองค์นีรู้้สึกว่าเป็นคนรอบคอบ รู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ถ้วนถี่ดีมาก หากเรา
จะมิฉวยโอกาสนี ้เพ่ือเผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นอยุติธรรมไปเพราะ
ราชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่ท่ีถูกใจเราทุกอย่าง โดยแต่น า้ค าท่ีพูดออกมาทีไร แต่ละค าๆกน่็าดูปลืม้ใจ
และน่าเช่ือทุกค า” (ฟ. ฮีแฬร์, 2540: 232) 

ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ โกษาปานใชว้าทศิลป์ทางการทูตสร้างความรุ่งเรืองใหแ้ก่กรุง

ศรีอยุธยาจนเป็นท่ีประจกัษ์แก่นานาประเทศ ท่านจึงเป็นบุคคลส าคญัอีกท่านหน่ึงในดา้นการใช้

ภาษาและเป็นแบบอยา่ง “นายของภาษา” ให้คนรุ่นหลงัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นหลกัฐานการใชภ้าษา

ของท่านจึงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีควรค่าแก่การศึกษา ดงัท่ีท่านไดแ้สดงเจตจ านงในค ากราบถวาย

บงัคมทูลลาพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ในวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2230 ความว่า “บันทึกเหล่านีจ้ะได้มอบ

ให้แก่ลูกหลาน แลเกบ็ไว้เป็นอนุสรณ์ท่ีหายากท่ีสุดแลประเสริฐสุดของแผ่นดิน” (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 

2555: 171)   

การเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสยอ่มท าใหต่้างฝ่ายจะตอ้งมีหนงัสือส าคญัๆ

เกิดข้ึนหลายฉบบั เช่น จดหมาย รายงาน และใบบอก ฯลฯ หนงัสือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งสยาม

กับฝร่ังเศสเป็นต้นว่าหนังสือท่ีสยามส่งไปให้ฝร่ังเศสหรือต้นร่างท่ีฝร่ังเศสส่งมาท่ีสยามนั้ น 
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ประเทศฝร่ังเศสเก็บไวพ้ร้อมบริบูรณ์ท่ีเมืองปารีส (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34 ,2469 :1-2)  ซ่ึง

เอกสารหนงัสือต่างๆท่ีพบนั้นมีเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานปรากฏอยู่หลายฉบบัท่ีสามารถ

น ามาศึกษา  

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) พบเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน ทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่ บนัทึก

รายวนัของ 1 เร่ือง และจดหมายของโกษาปาน 4 เร่ือง เอกสารทั้งหมดน้ีโกษาปานเขียนในช่วง

ปฏิบติัหน้าท่ีราชทูตเจริญสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามและฝร่ังเศส ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี บันทึก

รำยวนัของโกษำปำน บนัทึกท่ีโกษาปานเขียนข้ึนในขณะท่ีพ านกัในประเทศฝร่ังเศส จดหมำยฉบับ

ที ่1 จดหมายจากเมืองกาบ ฉบบัท่ี 1 ถึง มูสูสิงแฬ หรือ เมอซิเออร์ มาร์กีส์ เซนเญอเล่ย ์(Monsieur le 

Marquis de Seignelay)  จดหมำยฉบับที่  2 จดหมายจากเมืองกาบฉบับท่ี 2 ถึง  มูสูลายี  หรือ                   

เมอซิเออร์ลาญยี (Monsieur Lagny)  จดหมำยฉบับที่ 3  จดหมายเจา้พระยาศรีธรรมราช (ต าแหน่ง

ของโกษาปานในขณะนั้น) เขียนถึง มูสูปังชารเตรง หรือ เมอซิเออร์ปงชาร์แตรง (De Pontchartrain) 

และ จดหมำยฉบับที่ 4 จดหมายท่ีจดหมายเจา้พระยาศรีธรรมราช เขียนถึงปาตรีลาแมชไมตรี หรือ 

บาทหลวง เดอ ลา แชส (Père de la Chaise) 

เท่าท่ีผ่านมามีผู ้ศึกษาภาษาท่ีโกษาปานใช้หลายเร่ือง โดยน าเอกสารลายลักษณ์ของ              

โกษาปานบางส่วนมาใช้ในการศึกษา เช่น ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน (2515) ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช้

ภาษาร้อยแกว้ในภาษาไทยสมยัอยธุยา” ศึกษาการใชค้  า ส านวน และท านองการเขียน โดยน าขอ้มูล 

จดหมำยของโกษำปำน ฉบับที ่1 และ จดหมำยของโกษำปำน ฉบับที ่2 มาใชใ้นการศึกษา งานศึกษา

ของ เบ็ญจมำศ บำงอ้น (2529) ศึกษาเร่ือง “การสร้างค าในภาษาไทยสมยัอยธุยา” ใชข้อ้มูล จดหมำย

ของโกษำปำน ฉบับที่ 1 จดหมำยของโกษำปำน ฉบับที่ 2 และบันทึกรำยวันของโกษำปำน5 มา

วเิคราะห์การสร้างค าในสมยัอยธุยา เป็นตน้  

ต่อมาเม่ือมีนักวิชาการพบเอกสารลายลักษณ์ของโกษาปานเพิ่มข้ึน คือ จดหมำยของ            

โกษำปำน ฉบับที่ 3 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2527 ท าให้มีการศึกษาภาษาของโกษาปานอยา่งลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

ไดแ้ก่วิทยานิพนธ์ของ จตุพร ศิริสัมพันธ์ (2529) ท่ีศึกษาเร่ือง “สรรพนามในบนัทึกและจดหมาย

ของโกษาปาน: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม” โดยรวบรวมเอกสารลายลกัษณ์ของ 

                                                           
5 ผูอ้่านและตีความบนัทึกรายวนั คือ ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์(พ.ศ. 2527) 
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โกษาปานทั้งหมดมาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บันทึกรำยวันของโกษำปำน 1 ฉบับ จดหมำยของโกษำ

ปำน ฉบับที ่1 และ 2 และ จดหมำยของโกษำปำน ฉบับที ่3  

การศึกษาดงักล่าวเป็นการน าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมาศึกษาดา้นการใชถ้อ้ยค า

ภาษาในสมยัอยุธยาและศึกษาค าสรรพนามในเอกสารลายลกัษณ์เท่านั้น ยงัมิไดศึ้กษากลวิธีทาง

ภาษาของโกษาปานอยา่งชดัเจน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2554 นกัวิชาการชาวฝร่ังเศสไดพ้บหลกัฐานเพิ่ม 

คือ จดหมำยของเจ้ำพระยำศรีธรรมรำช (ต าแหน่งของโกษาปานในปีท่ีเขียนจดหมาย คือ พ.ศ. 

2237) ถึงบำทหลวง เดอ ลำ แชส  ต่อมา ปรีดี พิศภูมิวิถีได้รวบรวมเอกสารตน้ฉบบัเอกสารลาย

ลักษณ์ของโกษาปานดังกล่าวทั้ งหมดพร้อมทั้ งได้อ่านและอธิบายช่ือเฉพาะรวมทั้ งค  าและ

ความหมายเพิ่มข้ึน และตีพิมพ์เป็นรูปเล่มไวใ้น ประชุมจดหมำยเหตุออกพระวิสุทสุนทร (โกษำ

ปำน) (พ.ศ.2555) ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าหากน าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

บนัทึกรายวนั 1 ฉบบั และจดหมาย 4 ฉบบัมาศึกษาเน้ือหาและกลวธีิทางภาษาของโกษาปาน ซ่ึงจะ

ท าใหท้ราบวา่เน้ือหาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดบา้ง โกษาปาน

มีกลวิธีทางภาษาในการส่ือสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรและกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นสะทอ้น

ให้เห็นคุณสมบติั “นกัทูตล้ินทอง” ของโกษาปานอยา่งท่ีมีผูก้ล่าวไวห้รือไม่ ทั้งน้ียงัไม่มีผูใ้ดศึกษา

เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานในลกัษณะน้ีมาก่อน ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเน้ือหาและกลวิธี

ทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

 วตัถุประสงค์ในการเขียนและเน้ือหา และกลวิธีทางภาษาท่ีผูศึ้กษาจะศึกษาในบนัทึก

รายวนัและจดหมายของโกษาปานนั้นเป็นการศึกษากลวิธีทางภาษาเพื่อการส่ือสาร การส่ือสาร คือ 

กระบวนการการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร หรือความรู้สึกนึกคิด (message) จากผูส่้งสาร (source) ไป

ยงัผูรั้บสาร (receiver) โดยใช้ภาษาเป็นส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร(channel) ต่างๆเพื่อให้การ

ส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงค์ของผูส่ื้อสาร (คณะกรรมการภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศูนยว์ิชา

บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป, 2556: 8) โดยผูศึ้กษาจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชภ้าษา

และวตัถุประสงค์ในการส่ือสารเพื่อให้ทราบกลวิธีทางภาษาของโกษาปานท่ีใชใ้นการเขียนบนัทึก

รายวนัและจดหมายของโกษาปานอนัจะน าไปสู่ภาพสะทอ้นของโกษาปานท่ีปรากฏจากการใช้

ภาษาของโกษาปานดว้ย ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงน่าจะท าใหเ้ห็นภาพสะทอ้นดา้นการทูตของโกษา

ปานท่ีปรากฏจากการศึกษาดงักล่าวอีกดว้ย  
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาในการเขียนบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

2. เพื่อศึกษากลวธีิทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานท่ีท าใหก้ารส่ือสาร

      บรรลุเป้าหมาย 

3. เพื่อศึกษาภาพสะทอ้นดา้นการทูตของโกษาปานในบนัทึกรายวนัและจดหมายของ           

      โกษาปาน 

สมมติฐำนในกำรวจัิย 

 บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานมีลกัษณะเด่นดา้นเน้ือหาและกลวิธีทางภาษาท่ี

หลากหลายและน่าสนใจ โดยกลวธีิทางภาษาท่ีโกษาปานใชน้ั้นสามารถส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค์

และสามารถสะทอ้นภาพดา้นการทูตของโกษาปานได ้  

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ผูศึ้กษาน าเอกสารลายลกัษณ์ทั้งหมดของโกษาปานท่ีนกัวิชาการไดอ่้านและพิมพเ์ผยแพร่

แลว้มาใช้ในการศึกษา เอกสารลายลกัษณ์ท่ีน ามาศึกษาน้ีเป็นเอกสารท่ีโกษาปานเขียนข้ึนในขณะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่  

 1. บนัทึกรายวนัของออกพระวสุิทสุนทร   

2. จดหมายฉบบัท่ี 1 (จดหมายจากเมืองกาบ ฉบบัท่ี 1 ถึงเซนเญอเล่ย)์   

3. จดหมายฉบบัท่ี 2 (จดหมายจากเมืองกาบ ฉบบัท่ี 2 ถึงเมอซิเออร์ลาญย)ี  

 4. จดหมายฉบบัท่ี 3 (จดหมายเจา้พระยาศรีธรรมราชฯ ถึงเมอซิเออร์ ปงชาร์แตรง) 

 5. จดหมายฉบบัท่ี 4 (จดหมายเจา้พระยาศรีธรรมราชฯถึงบาทหลวง เดอ ลา แชส)  
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ข้อตกลงเบื้องต้น  

 1. เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีอา้งอิงเน้ือความปริวรรตจากหนงัสือ 

“ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน)” โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี (2555)   การศึกษาคร้ัง

น้ีผูศึ้กษามีวิธีการอา้งอิงตวัอยา่งจากเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน เช่น (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 1: 

31) หมายถึง บนัทึกรายวนัของโกษาปานหน้าท่ี 1 ตรงกบัหน้าหนงัสือ “ประชุมจดหมายเหตุออก

พระวสุิทสุนทร (โกษาปาน)” หนา้ท่ี 31  

 2. ความหมายและการสันนิษฐานค าศพัทท่ี์ปรากฏในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีอา้งอิงจากการให้

ความหมายศพัท์ในบทปริวรรตบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานตามการถ่ายถอดและ

ตีความของก่องแกว้ วีระประจกัษ ์จากบทความบนัทึกรายวนัของพระวสุิทธสุนธร (โกษาปาน) และ 

เกร็ดความรู้จากประวติัศาสตร์: ค าถ่ายถอดจดหมายโกษาปาน ปรีดี พิศภูมิวิถี จากหนังสือเร่ือง 

ประชุมจดหมายเหตุ ออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน) กรณีค าศพัท์อ่ืนๆท่ีผูศึ้กษาตอ้งการอธิบาย

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี ก่องแกว้ วีระประจกัษ ์และปรีดี พิศภูมิวิถี ไดอ้ธิบายไว ้ผูศึ้กษาจะอา้งอิง

แหล่งขอ้มูลประกอบค าอธิบายไว ้  

 3. ตวัอยา่งท่ียกมาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชอ้กัขรวิธีตามตน้ฉบบัเอกสารลาย

ลกัษณ์ของโกษาปาน  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. เอกสารลายลกัษณ์ หมายถึง เอกสารชั้นตน้ทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัวิชาการเผยแพร่ว่า

เป็นเอกสารตวัเขียนลายมือของโกษาปาน อนัไดแ้ก่บนัทึกรายวนัของโกษาปาน จดหมายของโกษา

ปานฉบบัท่ี 1 จดหมายของโกษาปาน ฉบบัท่ี 2  จดหมายของโกษาปาน ฉบบัท่ี 3 และจดหมายของ

โกษาปานฉบบัท่ี 4 

 2. กลวิธีทางภาษา หมายถึง วิธีการเลือกใชถ้อ้ยค าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่ือสารบาง

ประการท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

3. ภาพสะทอ้นของโกษาปาน ในท่ีน้ีหมายถึง ลกัษณะทางการทูตท่ีสะทอ้นผา่นการศึกษา

เน้ือหาและกลวธีิทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

1.  ส ารวจ และศึกษาเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน อนัไดแ้ก่ บนัทึกรายวนัและจดหมาย

จ านวน 4 ฉบบัท่ีปรีดี พิศภูมิวิถีไดร้วบรวมไวใ้นหนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทสุนทร 

(โกษาปาน) (2555)  

2. ศึกษาต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลในบนัทึกและจดหมายของโกษาปานตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

แหล่งข้อมูล 

1. ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 2. ส านกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 

3. โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis- Thai Library Integrated System 

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ 

วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั บทความวชิาการ และ อ่ืน ๆ  

 

เอกสำร ต ำรำและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: 

เน้ือหาและกลวธีิทางภาษาสามารถจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1. ประวติัของโกษาปาน  

 2. การศึกษาภาษาไทยในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน  

 3. การศึกษาการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

 4. การศึกษากลวธีิทางภาษาในวรรณกรรมต่างๆ  
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 1. ประวตัิของโกษำปำน 

โกษาปาน เป็นราชทูตในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีท าหน้าท่ีเจริญสัมพนัธไมตรี

ระหวา่งกบัฝร่ังเศส ซ่ึงโกษาปานด ารงต าแหน่ง เป็น ออกพระวสุิทสุนทร และในสมยัพระเพทราชา

ไดเ้ล่ือนยศเป็นพระยาโกษาธิบดี วา่ท่ีพระคลงั ต่อมาภายหลงัไดเ้ล่ือนข้ึนเป็นเจา้พระยาศรีธรรมราช 

เดชชาติอ ามาตยานุชิต พิพิธรัตนโกษาธิบดีอภยัพิริยบรากรมพาหุ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34, 

2469 :12)   

โกษาปาน หรือ เจา้พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ระบุว่าบิดา

ของโกษาปานสืบเช้ือสายขนุนางมอญคนส าคญัในสมยัสมเด็จพระนเรศวร คือ พระยาเกียรติ พระยา

ราม มารดาของโกษาปาน คือ เจา้แม่วดัดุสิตซ่ึงเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจา้แม่

วดัดุสิตน่าจะเป็นสตรีสูงศกัด์ิ และทรงอิทธิพลในราชส านกั  โกษาปานมีพี่ชายคือโกษาเหล็ก ผูมี้

บทบาทส าคญัในดา้นการทหารและการต่างประเทศในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทั้ง

ตระกูลของโกษาปานมีความใกล้ชิดและเป็นท่ีเสน่หาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย 

นอกจากน้ีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จากพระราชหตัถเลขาสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ซ่ึงพบ

ในหนงัสือของ เซอร์ จอห์น เบาวร่ิง ยงัไดก้ล่าววา่ โกษาปานเป็นบรรพบุรุษของราชวงศจ์กัรี (ภูธร 

ภูมะธน, 2555: 34) 

ดา้นหนา้ท่ีการงาน จตุพร ศิริสัมพนัธ์ (2529: 29) กล่าววา่ โกษาปานอาจรับราชการอยูแ่ลว้

ก่อนไดรั้บแต่งตั้งเป็นราชทูต ในปี พ.ศ. 2229  สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของ ภูธร ภูมะธน (2555: 42-

43) ท่ีกล่าววา่ นอกจากการท าสงครามกบัอาณาจกัรลาวร่วมกบัพี่ชายแลว้ โกษาปานเคยรับราชการ

ในพระคลงัมาก่อนซ่ึงนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงนั้นไดใ้ห้ความส าคญัในการ

เพิ่มพูนการค้ากับนานาชาติ ส่งผลให้โกษาปานมีความรู้ความสามารถเร่ืองการทูตและการค้า

ระหว่างประเทศมาเป็นอย่างดี  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงวางพระราชหฤทยัและทรงเลือก

โกษาปานเป็นราชทูตแทนพระองค ์ความวา่ “...จึงมีพระราชโองการตรัสส่ังให้หานายปานเข้ามาเฝ้า

แล้วตรัสว่าอ้ายปาน มึงมีสติปัญญาอยู่  กูจะใช้ให้เป็นนายก าป่ันไป ณ เมืองฝร่ังเศสสืบดูราชสมบัติ
พระเจ้าฝร่ังเศสยังจะสมดังค าพระยาวิชาเยนทร์กล่าวหรือจะมิสมประการใด จะใคร่เห็นเท็จและ
จริง” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อา้งถึงใน ภูธร ภูมะธน, 2555: 56)  

 ออกพระวิสุทสุนทรเม่ือกลบัจากประเทศฝร่ังเศสแลว้ไดรั้บราชการอยูจ่นถึงพ.ศ.2231 ซ่ึง

เม่ือส้ินแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแลว้ ในราวสมยัตน้แผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา ออก
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พระวิสุทสุนทรไดเ้ล่ือนยศข้ึนเป็นพระยาโกษาธิบดี ว่าท่ีพระคลงั ต่อมาภายหลงัไดเ้ล่ือนข้ึนเป็น

เจ้าพระยาศรีธรรมราช เดชชาติอ ามาตยานุชิต พิพิธรัตนราชโกษาธิบดีอภยัพิริยบรากรมพาหุ  

(ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34 ,2469 :12)   

 ประยุทธ์ สำธร (2515) ศึกษาวทิยานิพนธ์เร่ือง “โกษาปาน-ยอดนกัการทูตสยาม” จ าแนกได ้

4 ประเด็น คือ ชีวประวติัของโกษาปาน การศึกษาและการรับราชการของโกษาปาน โกษาปานใน

ฐานะทูตไทยผูส้ามารถ ณ กรุงฝร่ังเศส และภายหลงักลบัจากเมืองฝร่ังเศส ผลการศึกษาท าให้ทราบ

วา่ ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นอคัรราชทูตไปเจริญสัมพนัธไมตรี ณ พระราชส านกัพระ

เจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีกรุงฝร่ังเศส งานของท่านนบัเป็นงานท่ีมีเกียรติสูงสุดและท าให้ท่านเป็นท่ีรู้จกัดีใน

โลกตะวนัตกและในหมู่ประเทศเพื่อนบา้น เม่ือโกษาปานกลบัสู่เมืองไทยท่านยงัไดส้ร้างประโยชน์

อยา่งมากมายสู่แผน่ดินสยาม 

 จากการศึกษาประวติัและหนา้ท่ีการงานของโกษาปานท าให้ทราบวา่ โกษาปานเป็นบุคคล

ส าคญัผูมี้ความสามารถในดา้นการทูตและมีบทบาทในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดิน

สยามเป็นอยา่งยิ่ง โกษาปานจึงเป็นบุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ของ

คนรุ่นหลงั  

 2.  กำรศึกษำภำษำไทยในเอกสำรลำยลกัษณ์ของโกษำปำน  

 เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานเป็นหลกัฐานการใชภ้าษาของคนไทย ท าให้มีนกัวิชาการ

น าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมาใชใ้นการศึกษาภาษาในสมยัอยธุยา โดยจ าแนกได ้2 ประเภท 

ไดแ้ก่  

  2.1 กำรศึกษำภำษำของโกษำปำนโดยเฉพำะ การศึกษาประเภทน้ีจะน าเอกสารลาย

ลกัษณ์ของโกษาปานทั้งหมดมาใช้ในการศึกษาภาษาของท่าน วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาในลกัษณะน้ีมี

จ านวน 1 เล่ม คือ 

 จตุพร ศิริสัมพันธ์ุ (2529)  ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “สรรพนามในบนัทึกและจดหมายของ

โกษาปาน: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม” ใชเ้อกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานจ านวน  4 

ฉบบั คือ บนัทึกรายวนัของโกษาปาน จดหมายฉบบัท่ี 1 จดหมายฉบบัท่ี 2 และจดหมายฉบบัท่ี 3 มี

วตัถุประสงค์มี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและการใช้สรรพนามท่ีปรากฏในบนัทึกและ

จดหมายของโกษาปานพร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัสรรพนามท่ีปรากฏในภาษาไทยปัจจุบนั ขอ้ 2 เพื่อ
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วเิคราะห์ใหเ้ห็นสภาพทางสังคมและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาซ่ึงสัมพนัธ์กบัรูปแบบการใชส้รรพ

นามท่ีปรากฏในขอ้มูล  

 ผลการศึกษาพบวา่ ค าสรรพนามในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน พบทั้งสรรพ

นามบุรุษท่ี 1 บุรุษท่ี 2 และบุรุษท่ี 3 มี 2 รูปแบบ คือ 1) ค  าบุรุษสรรพนาม ไดแ้ก่ ขา้พเจา้ อตัโน ขา้ 

เรา ท่าน และเขา แสดงลกัษณะทางไวยากรณ์ดา้นบุรุษ พจน์และเพศ และมีการใชแ้ตกต่างกนัตาม

ลกัษณะทางสังคม คือ สถานภาพผูพู้ด ผูฟั้ง และผูท่ี้กล่าวถึง รวมทั้งปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 

ไดแ้ก่ ความเป็นทางการ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การยกยอ่งใหเ้กียรติและการถ่อมตวั 2) ค  านามท่ีใช้

เป็นสรรพนามพบการใช้ 7 ประเภทไดแ้ก่ ค  าน าหน้า ยศ ช่ือ ค าบอกอาชีพ ค าเรียกญาติ ค านามท่ี

หมายถึงพระราชา และค านามท่ีหมายถึงนกับวช สามารถปรากฏเป็นค าสรรพนามไดต้ามล าพงัและ

เกิดร่วมกบักลุ่มค าไดทุ้กประเภท ค านามท่ีใชเ้ป็นสรรพนามช้ีใหเ้ห็นลกัษณะทางสังคม คือ บทบาท

และความสัมพนัธ์ของผูใ้ชส้รรพนาม การใช้สรรพนามสามารถสับเปล่ียนรูปค าไดต้ามสถานภาพ

ของผูฟั้งและเม่ือผูพู้ดตอ้งการใหเ้กียรติผูฟั้งหรือตอ้งการถ่อมตวั 

 ภาพสะทอ้นทางสังคมและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยา ไดแ้ก่ การแสดงฐานะของขุนนาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝร่ังเศส การรับวัฒนธรรมอินเดียและเขมร ค่านิยมท่ีมีต่อ

พระมหากษตัริยไ์ทยและสถานภาพสตรี 

  2.2 กำรศึกษำภำษำในสมัยอยุธยำจำกเอกสำรลำยลักษณ์ของโกษำปำน คือ การน า

เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมาเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาภาษาไทยสมยัอยุธยา การศึกษา

ลกัษณะน้ีพบเป็นจ านวนมาก เช่น   

ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน (2515) ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช้ภาษาร้อยแกว้ในภาษาไทยสมยั

อยุธยา” โดยน าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมาเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา ไดแ้ก่ จดหมายฉบบั

ท่ี 1 และจดหมายฉบับท่ี 2 มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อศึกษาการใช้ภาษาร้อยแก้วใน

ภาษาไทยสมยัอยุธยา ผลการศึกษาภาษาในสมยัอยุธยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโกษาปาน ปรากฏชดัในเร่ือง

ท านองการเขียนท่ีมีใชใ้นภาษาร้อยแกว้สมยัอยุธยาแบบการทูต พบวา่ มีการใชภ้าษาง่าย ไม่น าศพัท์

ภาษาบาลีสันสกฤตมาใชอ้ยา่งในส านวนภาษาแบบสูง อาจมีใชบ้า้งแต่ใชก้นัอยา่งสามญั เช่น สรรพ

อนัวเิศษ บุญสมภาร และใชส้รรพนาม อตัโน ซ่ึงไม่มีปรากฏท่ีอ่ืน มีการใชป้ระโยคยาวเพราะมีส่วน

ขยายมาก มีการขยายความเม่ือพูดเร่ืองหน่ึงข้ึนมาแลว้ ก่อนจะพูดอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนั้นก็จะอธิบาย

ขยายความเร่ืองท่ีจะพูดเสียก่อน มีการใชภ้าษาประเภทเร้าอารมณ์ โดยมีวิธีการพูดดว้ยการกล่าวถึง
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ตนเองแต่นอ้ย และพูดถึงส่วนดีของผูฟั้งเพื่อใหผู้ฟั้งพอใจ ทั้งยงัใช ้ค  ายอ้มสี (Colored word) เป็นค า

ท่ีลว้นมีความหมายในทางนบนอบและสรรเสริญและเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางใจท่ีดี 

เช่น ค านบั นบัถือ เอาใจใส่ มีน ้าใจช่ืนชมยินดี เป็นตน้ และมีการใชค้  าวา่ แล เช่ือมความใหส้ัมพนัธ์

ต่อเน่ืองกัน ซ่ึงจะใช้เป็นค าข้ึนต้นข้อความท่ีต้องการพูดให้ติดกัน และคงเป็นการท าให้ความ

ต่อเน่ืองกนัไม่ขาดห้วนอีกดว้ย โดยใช้ แล ซ ้ าๆกนันั้นไม่ถือว่าเป็นการใช้ค  าฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด 

ท านองการเขียนในหนงัสือออกพระวสุิทสุนทรนบัเป็นแบบพรรณนาโดยแท ้  

เบ็ญจมำศ บำงอ้น (2529)  ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การสร้างค าในภาษาไทยสมยัอยุธยา” 

น าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมาเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา ไดแ้ก่ บนัทึกรายวนั จดหมาย

ฉบบัท่ี 1 และจดหมายฉบบัท่ี 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาษาดา้นวธีิการสร้างค าในสมยัอยธุยาทั้ง

ในดา้นโครงสร้างและหนา้ท่ีของค า และศึกษาค าท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ีวา่มีค  าใดบา้งท่ีไม่ปรากฏใชแ้ลว้

และค าใดบา้งท่ียงัปรากฏใชม้าถึงปัจจุบนั ค าท่ีปรากฏใชน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างและ

ความหมายหรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ดา้นโครงสร้างค า พบวา่ ค าซ้อนมีโครงสร้างมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ค าผสาน และค าประสมกบัค าซ ้ าดา้นหนา้ท่ีของค าพบวา่ ค าซ ้ าจ  าแนกประเภท

ค าไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ ค าประสมกบัค าซ้อน และค าผสาน ค าแต่ละประเภทท าหนา้ท่ี 2 ส่วน

ในประโยค คือ ส่วนส าคญัและส่วนขยาย 

 การเปรียบเทียบขอ้มูลกบัภาษาไทยปัจจุบนัพบวา่ มีทั้งค  าท่ีใชสื้บต่อมาหลายลกัษณะและมี

ค าท่ีปัจจุบนัเลิกใช้แลว้ ดา้นรูปค าพบว่ามีการเลิกใช้ทั้งในค าผสาน ค าประสม ค าซ ้ า และค าซ้อน 

ด้านความหมาย พบว่าค าประสมเปล่ียนแปลงความหมายเล็กน้อย ส่วนความซ้อนไม่มีการ

เปล่ียนแปลงความหมายทั้งค  าแต่เปล่ียนแปลงบางส่วน 

 3. กำรศึกษำกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร  

ภาษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย ดงันั้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้

ภาษาเพื่อส่ือสารและแนวคิดเร่ืองการส่ือสารจึงเป็นส่วนส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี  

 คณะกรรมกำรภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร ศูนย์วิชำบูรณำกำร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (2556)  เขียนหนังสือเร่ือง “ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร” ท าให้ทราบ

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการส่ือสาร วา่ การส่ือสาร คือ กระบวนการในการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร 

หรือความรู้สึกนึกคิด (message) จากผูส่้งสาร (source) ไปยงัผูรั้บสาร (receiver) โดยอาศยัภาษาเป็น
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ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร(channel) ต่างๆเพื่อให้การส่ือสารบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

ของผูส่ื้อสาร โดยมนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสร้างความเขา้ใจระหวา่งสมาชิกในสังคม เป็น

กระบวนการถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ วิถีการด าเนินชีวิต และวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ีการ

ส่ือสารยงัมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นด้านอ่ืนๆ เช่น มนุษยใ์ช้การส่ือสารเพื่อด าเนินกิจกรรมทาง

การเมือง การปกครอง หรือเพื่อการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม หรือใช้การส่ือสารเพื่อสาร

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ เป็นตน้  

 วตัถุประสงค์ของการส่งสารมี 6 วตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ เพื่อแจง้ให้ทราบหรือบอกให้รู้ (to 

inform or to tell)  เพื่อสอนหรือเพื่อใหก้ารศึกษา (to teach or to educate)  เพื่อชกัจูงหรือโนม้นา้วใจ 

(to propose or to persuade)  เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง (to please or to entertain )  

เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ (to inquire or to ask help) ) และ เพื่อรักษาสัมพนัธไมตรีทาง

สังคม (to keep social relationship)  

 กำญจนำ มีศิลปวิกกัย (2553) เขียนหนงัสือเร่ือง “ความรู้เบ้ืองตน้และทฤษฎีการส่ือสาร” 

ท าใหท้ราบองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่    

  1. ผูส่้งสาร (Source of Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการส่ง

ขอ้มูล เช่น อารมณ์ ความคิดเห็น ทศันคติ การให้ขอ้มูล การชกัชวน ฯลฯ ไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้ง

สารจะท าหน้าท่ีเลือกข้อมูล เลือกวิธีการถ่ายทอดสาร และช่องทางการส่ือสารเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

  2. ขอ้มูลข่าวสาร (Message) สามารถมีได้หลายรูปแบบ อาจแสดงออกได้ด้วย

ภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Verbal Message) และรูปแบบอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน

(Nonverbal Message)  

  3. ช่องทางการส่ือสาร (Channel) หมายถึง ส่ือท่ีน าพาสารไปยงัผูรั้บสาร 

  4. ผูรั้บสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีรับรู้ขอ้มูลต่างๆจากผูส่้งสาร โดย

อาศัยการรับรู้และการตีความเพื่อความเข้าใจสารนั้ นๆได้ ซ่ึงผูรั้บสารถือเป็นปลายทางของ

กระบวนการส่ือสารท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความส าเร็จในการส่ือสาร 

 องคป์ระกอบการส่ือสารดงักล่าวสามารถแสดงในรูปของแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์

โล (The Berlo Model or SMCR Model) (อา้งถึงใน กาญจนา มีศิลปะวกิกยั, 2553: 31 ) ไดด้งัน้ี  
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ผู้ส่งสำร (Source) 
มีคุณสมบติั 5 ประการ 
คือ 
1. ทกัษะในการส่ือสาร 
2. ความรู้ 
3. ทศันคติ 
4. ระบบสงัคมและ
วฒันธรรม 

 

สำร (Message) 
มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ 
1. รหสัสาร 
2. เน้ือหาของสาร 
3. การจดัเรียงล าดบัสาร 
4. องคป์ระกอบยอ่ยของสาร 
5. โครงสร้างของสาร  

ช่องสำร (Channel) 
ช่องทางท่ีใช้ถ่ายทอด
สาร  5 ประการ ได้แก่ 
การมองเห็น การไดย้ิน 
การดมกล่ิน การล้ิมรส
และการสมัผสั  

ผู้รับสำร (Receiver) 
มีคุณสมบติั 5 ประการ 
คือ 
1. ทกัษะในการส่ือสาร 
2. ความรู้ 
3. ทศันคติ 
4. ระบบสงัคมและ
วฒันธรรม 

  

 4. กำรศึกษำกลวธีิทำงภำษำในวรรณกรรม  

 วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษากลวิธีทางภาษาในวรรณกรรมท่ีสามารถน ามาพิจารณาและเป็น

แนวทางในการศึกษา บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา มีดงัน้ี   

 ธีรนุช  โชคสุวณิช(2543) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ภาษาของบทความแสดงความคิดเห็น

ในหนงัสือพิมพไ์ทย (พ.ศ. 2536-2540)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ องคป์ระกอบ  ลีลาภาษา

และกลวิธีการแสดงความคิดเห็นในบทความแสดงความคิดเห็นของหนงัสือพิมพไ์ทย 6 ช่ือฉบบั 

อนัไดแ้ก่  ไทยรัฐ เดลินิวส์  สยามรัฐ  มติชน  สยามโพสต์ และกรุงเทพธุรกิจ โดยเลือกขอ้มูลบท

บรรณาธิการและบทความประจ า ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นรูปแบบ บทบรรณาธิการมีองคป์ระกอบ 2 

ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนน า และเน้ือเร่ือง บทความประจ ามีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนน า เน้ือเร่ือง 

และส่วนสรุป มีลีลาการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  ตกัเตือน และสนบัสนุน

หรือยกยอ่ง สรรเสริญ บทความแสดงความคิดเห็นแต่ละรูปแบบมีลีลาร่วมกนัและลีลาเฉพาะ ดงัน้ี 

ลีลาร่วมไดแ้ก่ รูปแบบการน าเสนอ  องค์ประกอบของบทความ ประเภทการแสดงความคิดเห็น 

และกลวธีิการแสดงความคิดเห็น ส่วนบทบรรณาธิการและบทความประจ ามีมีลีลาภาษาแตกต่าง

กนัทั้งในด้านการใช้ค  า ประโยคและย่อหน้า ท าให้ลีลาภาษาในบทบรรณาธิการเป็นทางการและ

เป็นภาษาเขียน เกิดความจริงจงั น่าเช่ือถือ และท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามเพราะบทบรรณาธิการเป็นการ

แสดงความคิดเห็นในนามของหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบั ส่วนบทความประจ าเป็นลีลาท่ีไม่เป็นทางการ

และเป็นภาษาพูดเพื่อให้เกิดความใกลชิ้ด เป็นกนัเอง เสมือนผูเ้ขียนก าลงัคุยกบัผูอ่้านเพื่อชกัจูงให้

คลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน 
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 พิสิทธ์ิ กอบบุญ (2546)  ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “ลีลาภาษาและวรรณศิลป์ในพระ

ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าดา้นลีลา

ภาษาและวรรณศิลป์ในพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ผลการศึกษาพบว่า ลีลา

ภาษาและวรรณศิลป์ในพระราชหัตถเลขามีลักษณะภาษาของการส่ือความท่ีสะท้อนทศันคติ 

อารมณ์ความรู้สึกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกา้เจา้อยู่หวัอยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา ซ่ึงเป็นการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ สารน าเสนอเน้ือหาชัดเจนเน่ืองจากการใช้ค  าส่ือความหมายชัดเจน 

ไดแ้ก่ ค  าแสดงความเห็น ค าแสดงความรู้สึก ค าแสดงเจตนา พระองคท์รงใช้ส านวนและภาพพจน์

ลักษณะต่างๆเพื่อส่ือถึงทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกของพระองค์อย่างชัดเจน ลีลาภาษาและ

วรรณศิลป์ประการส าคญัคือ การสร้างค าโดยการซ้อนค าและการซ ้ าค  าซ่ึงช่วยส่ือความคิด อารมณ์

ความรู้สึกอยา่งชดัเจน เป็นการเนน้ย  ้าสารและท าใหข้อ้ความนั้นสละสลวยโดดเด่น พระองคท์รงใช้

ประโยคในการส่ือสารไดแ้ก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคค าสั่ง และประโยคขอร้อง 

ซ่ึงมีเน้ือความแจ่มชดัตรงตามจุดมุ่งหมาย และมีลกัษณะทางวรรณศิลป์จากการใชป้ระโยคซ ้ าความ

และประโยคขนานความ ในการเรียบเรียงขอ้ความนั้นพระองค์ทรงเรียบเรียงขอ้ความอย่างเป็น

ระเบียบ การล าดบัความคิดมีสัมพนัธภาพไม่สับสน ท าให้สารท่ีทรงส่ือถึงผูรั้บนั้นมีความแจ่มชดั 

ดงันั้นลีลาภาษาในพระราชหตัถเลขาดงักล่าวจึงมีคุณค่าทั้งทางความหมายและความไพเราะงดงาม

ทางภาษา นอกจากน้ียงัพบว่าพระราชหัตถเลขาเป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นทศันคติดา้นต่างๆของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวในด้านต่างๆด้วย ได้แก่ ทศันคติด้านการปกครอง การ

ต่างประเทศ วิทยาการตะวนัตกและความเช่ือในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้ทางประวติัศาสตร์และ

สังคมท่ีส าคญัยิ่ง เป็นแหล่งความรู้ทางวฒันธรรม ส านวนภาษาของยุคสมยั อีกทั้งยงัมีคุณค่าให้

เพลิดเพลิน และประเทืองอารมณ์แก่ผูอ่้านดว้ย  

ณัฐพร พำนโพธ์ิทอง (2549)  ศึกษาเร่ือง “มองคทัลียาจ๊ะจ๋าจากมุมมองนักภาษา: เน้ือหา

และกลวิธี” มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคอลมัน์คทัลียาจ๊ะจ๋าในดา้นเน้ือหาและกลวิธีทางภาษา ดา้น

เน้ือหาอาศยัแนวคิดนกัภาษาศาสตร์ นักจิตวิทยา และนกัมานุษยวิทยาท่ีเก่ียวกบัประเภทของการ

ซุบซิบและความตอ้งการของผูอ่้านคอลมัน์ซุบซิบ ส่วนดา้นกลวิธีทางภาษาอาศยัแนวคิดดา้นวจัน-

ปฏิบติัศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า คอลมัน์คทัลียาจ๊ะจ๋า มีเน้ือหา 2 ประเภท ไดแ้ก่ เน้ือหาเก่ียวกบั

รายละเอียดในชีวิตของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองดา้นลบท่ีไม่รุนแรง ซ่ึงเน้ือหาทั้ง

สองส่วนน้ีตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านทั้งดา้นความอยากรู้ความเป็นไปของบุคคลมีช่ือเสียง

ในสังคมและความตอ้งการรับรู้เร่ืองดา้นลบของผูท่ี้มีสถานภาพสูงกว่าตน ดา้นกลวิธีทางภาษาใน
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คทัลียาจ๊ะจ๋า พบ 9 กลวิธี ไดแ้ก่ การอา้งถึงแบบระบุชดัเจนและแบบไม่ระบุ การใช้กริยาเรียงกนั

หลายตวั การเล่นค า ถอ้ยค านยัผกผนั อุปลกัษณ์ การใชก้ารจบแบบหักมุม การให้รายละเอียด การ

แนะให้ตีความ และการสร้างค าใหม่ โดยกลวิธีดงักล่าวสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร 

4 ประการ ไดแ้ก่ เพื่อให้ผูอ่้านทราบความเป็นไปของสังคมเสมือนไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ เพื่อให้

ความบันเทิงแก่ผูอ่้าน เพื่อประชดประชันพฤติกรรมเกินปกติหรือไม่สมเหตุสมผล และเพื่อ

หลีกเล่ียงการฟ้องร้อง 

ณัฐพร พำนโพธ์ิทองและคณะ (2549)  เขียนบทความเร่ือง “พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา: การศึกษาเน้ือหาและกลวธีิทางภาษา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์เน้ือหา

ตามแนวคิดเร่ืองการพฒันาในพระราชด ารัสฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและกลวิธีทาง

ภาษาโดยมุ่งศึกษาในประเด็นการเรียบเรียงความในปริจเฉทและกลวิธีทางภาษาท่ีช่วยให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ในการส่ือสารจากพระราชด ารัสฯในปี 2543-2547 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นเน้ือหาท่ี

ปรากฏในพระราชด ารัสตามแนวคิดเร่ืองการพฒันา มี 3 ประการ ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์ใหม่ในการ

มองมนุษยแ์ละโลก การพฒันาดว้ยวิถีแห่งความพอเพียง และคุณธรรมแห่งความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

ดา้นการเรียบเรียงเน้ือหาพบว่า พระราชด ารัสฯจดัเป็นปริจเฉทการพูดท่ีสร้างข้ึนโดยผูพู้ดเพียงคน

เดียว และพบว่าโครงสร้างของปริจเฉทพระราชด ารัสฯ  8 องค์ มีองค์ประกอบและล าดับ

องคป์ระกอบเหมือนกนั ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนข้ึนตน้ ส่วนเน้ือหา และส่วนลงทา้ย 

ปริจเฉทพระราชด ารัสฯมีหวัเร่ืองมากกวา่หน่ึงหวัเร่ืองและใชห้วัเร่ืองแบ่งปริจเฉทเป็นตอนๆ ซ่ึงแต่

ละตอนจะสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีเป็น rheme ในบทแรกจะปรากฏเป็น theme ในบทตอนท่ีตามมา 

โดยดชันีปริจเฉทท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดชันีปริจเฉทบอกการเปล่ียนหัวเร่ือง ดา้นกลวิธีทางภาษาใน

ปริเฉทพระราชด ารัสฯ พบวา่มีหลายกลวิธีท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การ

นิยามหรือการอธิบายศพัท์เพื่อปูพื้นความคิดให้ผูฟั้งเขา้ใจ การขยายความเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจชดัเจน 

การเล่าเร่ือง พบ 2 ลกัษณะ คือการเล่าเร่ืองเพื่อสาธกเปรียบเทียบ และ การเล่าเร่ืองเพื่อให้ตวัอย่าง 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเน้ือหาชดัเจน การเล่นค าเพื่อสร้างอารมณ์ขนัและเพื่อส่ือความคิดความคิด 

การใชมุ้ขตลก และการใชค้  านยัผกผนัใชเ้พื่อสร้างอารมณ์ขนั การใชอุ้ปลกัษณ์เพื่อส่ือความคิด การ

กล่าวซ ้ าเพื่อส่ือความคิดและท าให้ผูฟั้งติดตามและเข้าใจเน้ือหาได้เป็นล าดับ ส่วนการศึกษา          

พระราชด ารัสฯในด้านเ น้ือหาและกลวิธีทางภาษาน้ีพบว่าด้านเน้ือหาสะท้อนให้เห็นว่า

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นนกัคิด นกัพฒันา ดา้นการเรียบเรียงความและกลวิธีทางภาษา
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แสดงให้เห็นพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงสร้างสารท่ีทรงคุณค่าและ

ส่ือสารนั้นไปยงัผูฟั้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ            

รสริน ดิษฐบรรจง (2550)  ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช้ภาษาและภาพสะทอ้นสังคม

วฒันธรรมจากไดอาร่ีออนไลน์” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชภ้าษาในไดอาร่ีออนไลน์และศึกษา

ภาพสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมท่ีปรากฏในไดอาร่ีออนไลน์ โดยศึกษาจากการใชภ้าษาในเร่ืองค า 

ประโยคตามเจตนาการส่ือสาร ส านวน โวหารและภาพพจน์ ภาพสะท้อนและวฒันธรรมศึกษาดา้น

ค่านิยม ความเช่ือประเพณี ผลการศึกษาพบวา่ มีลกัษณะการใชภ้าษาปรากฏ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใช้

ค  าซ ้ ามากท่ีสุด รองลงมาคือค าท่ีสะกดผดิไปจากเดิม ค าต่างประเทศ ค าซ้อน ค าประสม ค าเสริม ค า

เฉพาะกลุ่ม ค าสแลง ค าหยาบ และค าภาษาถ่ินตามล าดบั การใชป้ระโยคพบว่าใช้ประโยคแจง้ให้

ทราบมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ประโยคถามให้ตอบและประโยคบอกให้ท าตามล าดบั การใช้

ส านวนพบว่าเป็นส านวนเก่ามากกวา่ส านวนใหม่ การใชโ้วหารพบการใชบ้รรยายโวหารมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหารและพรรณนาโวหารตามล าดบั การใช้

ภาพพจน์ ปรากฏปฏิปุจฉามากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ อติพจน์ สัทพจน์ อุปมา การเล่นเสียง 

บุคลาธิษฐาน อุปลกัษณ์ นามนัย สัญลกัษณ์ และการอ้างถึง ตามล าดับ ภาพสะท้อนสังคมและ

วฒันธรรมปรากฏทั้งส้ิน 3 ลกัษณะ ภาพสะทอ้นค่านิยม ปรากฏค่านิยมดา้นวตัถุ ความประพฤติและ

บุคคล ภาพสะทอ้นความเช่ือ ปรากฏความเช่ือเร่ืองศาสนา โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์และโชคลาง

ต่างๆ ภาพสะทอ้นประเพณีปรากฏประเพณีไทยและประเพณีต่างชาติ  

ศุภวรรณ มีแก้ว (2550)  ศึกษาวทิยานิพนธ์เร่ือง “วิเคราะห์การส่ือสารดว้ยจดหมายในเร่ือง

พระอภยัมณี” มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การส่ือสารดว้ยจดหมายท่ีปรากฏในเร่ืองพระอภยัมณี 

จ านวน 58 ฉบบั ในประเด็น วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร วิเคราะห์จดหมาย

(สาร) วิเคราะห์ส่ือ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ผลของการส่ือสาร ผลการศึกษาพบว่า 

วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร ไดแ้ก่ เพื่อแจง้ให้ทราบ เพื่อเสนอหรือชกัจูง เพื่อสร้างความพอใจหรือ

บนัเทิง และเพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา ผูส่้งสารมีการส่งสาร 3 ลกัษณะ คือ เขียนจดหมายดว้ยตนเอง 

ส่งให้เจา้หนา้ท่ีเขียนให้ และเขียนในนามของผูอ่ื้น จดหมายท่ีปรากฏมีอยู่ 2 ประเภท คือ จดหมาย

ส่วนตวัและจดหมายราชการ ส่วนประกอบของจดหมายท่ีปรากฏมี 3 ส่วน คือ ช่ือต าแหน่งของผูส่้ง

สาร ค าข้ึนตน้จดหมาย และเน้ือความของจดหมาย ส่วนเน้ือความของจดหมายจะก าหนดโดย

วตัถุประสงค์ของการส่ือสารและผูแ้ต่งได้ใช้ศิลปะการประพนัธ์ท าให้ส านวนภาษามีอารมณ์
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สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ วิเคราะห์ส่ือ ผูน้ าสารไปส่งให้ผูรั้บคือ เจา้หน้าท่ี ผูใ้กลชิ้ด ผูส่้งสารส่ง

เองและผูรั้บมารับสารเอง ส่วนการเดินทางของจดหมายมีการเดินทางอย่างเป็นทางการ ไม่เป็น

ทางการ เป็นความลับ และไม่มีการเดินทาง สถานการณ์แวดล้อมปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ มี

เหตุการณ์ท่ีตอ้งท าให้เขียนจดหมายข้ึนมาใหม่และเขียนจดหมายตอบจดหมายท่ีมีผูเ้ขียนมาหา ผล

ของการส่ือสารมีทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 

ศักดำ ป้ันเหน่งเพช็ร์ (2552)  ศึกษาเร่ือง “วาทศิลป์ของพระมหากษตัริยแ์ละบุคคลส าคญัใน

ยุคสุโขทยัและอยุธยา” โดยอาศยัขอ้มูลจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวรรณคดี เช่น จารึก 

พงศาวดาร จดหมายเหตุ บนัทึกความทรงจ าและวรรณคดี เป็นตน้ วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 3 ขอ้ คือ  

เพื่อศึกษาวาทศิลป์ของพระมหากษตัริยแ์ละบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ยุคสุโขทยัและอยุธยา  

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์วาทศิลป์ของไทยในยุคสุโขทยัและอยุธยา และเพื่ออนุรักษ์

และแพร่ภูมิปัญญาทางวาทศิลป์ ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ  ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โกษาปานพบวา่ การใชว้าทศิลป์ทางการทูตปรากฏชดัในสมยัอยธุยา เน่ืองจากมีการติดต่อกบันานา

ประเทศทั้งตะวนัตกและตะวนัออกท าให้วาทศิลป์มีบทบาทส าคญัดงัจะเห็นจากอยุธยามาราชทูต

ไทยและต่างประเทศท่ีท าใหอ้ยธุยาประสบความส าเร็จในการเจริญสัมพนัธไมตรีรวมทั้งความเจริญ

ในชาติอีกประการดว้ย และการใชว้าทศิลป์ทางการสงครามซ่ึงปรากฏชดัในสมยัอยธุยาเช่นกนั โดย

พระมหากษตัริยน์ั้นไดท้รงแสดงให้เห็นวา่วาทศิลป์เป็นคุณสมบติัส าคญัของผูน้ าประเทศจาการใช้

วามศิลป์ในการปลุกใจ สร้างขวญัก าลงัใจและสร้างความสามคัคีของกองทพั รวมไปถึงการออก

ค าสั่งให้ผูรั้บค าสั่งยินยอมด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ อีกทั้งวาทศิลป์ยงัมีส่วนในการเจรจา 

ต่อรอง นดัหมาย ทา้ทายและการยอมแพด้ว้ย ดงันั้นพระมหากษตัริยห์รือแม่ทพัจ าตอ้งใชภ้าษาอยา่ง

มีวามศิลป์ในการส่ือสาร 

กนัยำรัตน์ ผ่องสุข (2553)  ศึกษาวทิยานิพนธ์เร่ือง “เน้ือหาและกลวธีิทางภาษาในงานเขียน

สารคดีท่องเท่ียวของน้ิวกลม” มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาและกลวิธีทางภาษาในสารคดี

ท่องเท่ียวของน้ิวกลม จากงานเขียนสารคดีท่องเท่ียวจ านวนทั้งส้ิน 6 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า ดา้น

เน้ือหาน้ิวกลมเสนอขอ้มูลหลกั 2 ประการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และ ทรรศนะของผูเ้ขียน 

ประการท่ีหน่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประกอบด้วยขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 

ค าแนะน าส าหรับนักเดินทาง และ เกร็ดเสริม ประการท่ีสองทรรศนะของผูเ้ขียนประกอบด้วย  

ทรรศนะเก่ียวกบัโลก และ ทรรศนะเก่ียวกบัชีวิต น้ิวกลมไดเ้น้นการน าเสนอทรรศนะของผูเ้ขียน
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มากกวา่เสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และแมแ้ต่การเสนอขอ้มูลท่องเท่ียว บางคร้ังน้ิวกลมก็ยงั

สามารถเช่ือมโยงเขา้สู่ประเด็นทรรศนะเก่ียวกบัโลกและชีวิต ส่วนทรรศนะเก่ียวกบัโลก ได้แก่  

โลกคือแหล่งเรียนรู้ โลกและส่ิงมีชีวิตต่างๆในโลกล้วนต้องพึ่ งพากัน โลกและส่ิงแวดล้อมถูก

ท าลายลงดว้ยน ้ามือของมนุษย ์และ โลกเป็นของส่ิงมีชีวติในวยัหนุ่มสาว ส่วนทรรศนะเก่ียวกบัชีวิต

ซ่ึงเป็นทรรศนะท่ีน้ิวกลมเนน้มากท่ีสุดประกอบดว้ย มนุษยค์วรเขา้ใจชีวิตในดา้นต่างๆ และมนุษย์

ควรใชชี้วิตอย่างมีความสุข ดา้นกลวิธีทางภาษาพบวา่ น้ิวกลมใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลายและ

น่าสนใจในการเสนอทรรศนะ ได้แก่  การเน้น การเล่นค า การละเมิดการเกิดคู่กนั การใช้ความ

เปรียบ  การใชค้  าถามเชิงวาทศิลป์ การสรุปดว้ยค าคม  การกล่าวอา้งขอ้ความ  และการใชบ้ทสนทนา 
  

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวท าให้ทราบว่า มีผูส้นใจน าเอกสารลายลกัษณ์

ของโกษาปานมาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค าและภาษาในสมยัอยธุยา  แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาเน้ือหา

และกลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานทั้งหมดมาก่อน ผูศึ้กษาจึงสนใจ

ศึกษาเร่ือง “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวิธีทางภาษา”  นอกจากน้ี ผู ้

ศึกษาเห็นวา่การศึกษาเน้ือหาและกลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานจะท า

ให้เห็นความสามารถของโกษาปานในฐานะ “นายของภาษา” ท่ีท าให้ท่านไดรั้บสมญาว่า “นกัทูต

ล้ินทอง” แห่งราชอาณาจกัรสยาม 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้รับความรู้เก่ียวกับเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในการส่ือสารจากบันทึกรายวนัและ

จดหมายของโกษาปาน 

2. เข้าใจกลวิธีทางภาษาจากบันทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานท่ีโกษาปานใช้

เอกสารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

3. ท าใหท้ราบภาพสะทอ้นดา้นการทูตของโกษาปาน 

4. ท าใหท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโกษาปานเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  

5. ไดรั้บความรู้ทางประวติัศาสตร์ไทยและความรู้ทางภาษาไทยสมยัอยุธยาจากหลกัฐาน

ชั้นปฐมภูมิซ่ึงเกิดจากการใชภ้าษาของผูส่้งสารจริง 
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บทที ่2 

วตัถุประสงค์การเขียนและเน้ือหาในบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

 ก่อนจะกล่าวถึงวตัถุประสงค์และเน้ือหาในบันทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน           

ผูศึ้กษาขอกล่าวถึงเหตุการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสเพื่อจะได้เห็นภาพรวมและ

เขา้ใจสถานการณ์การส่ือสารระหวา่งโกษาปานกบัผูรั้บสารไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสเร่ิมตน้จาก สังฆราชแห่งเบริธ  ลอมแบรต์ เดอ ลา 

มอตต์  (Lambert de la Motte) มิสชันนารีฝร่ังเศสได้ลงเรือเดินทางมาเผยแพร่คริสตศาสนายงั

ภูมิภาคอินโดจีนและตงัเก๋ีย (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2544: 26) ข้ึนฝ่ังสยามเพื่อแวะพกัหลบลมมรสุม แต่

เม่ือบาทหลวงลอมแบรต์ไดรู้้จกัและคุ้นเคยกบัชาวสยามมากข้ึนและเห็นว่าชาวสยามเป็นมิตรกบั

บาทหลวงและศาสนาอ่ืนจึงมีหนังสือไปกราบทูลพระสันตะปาปาเพื่อขออ านาจจดัตั้งมิซซังใน

อยุธยาและประกาศศาสนาในสยาม จากนั้นบาทหลวงลอมแบรต์ได้เขา้เฝ้าสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชและสร้างความประทบัพระราชหฤทยัแก่พระองค ์บาทหลวงลอมแบรสตจึ์งไดพ้  านกัและ

เผยแพร่คริสตศาสนาในสยามเร่ือยมา (มานพ ถนอมศรี, 2535: 18-24) 

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ทรงเป็นพระมหากษตัริย์ผูมี้วิสัยทศัน์

กวา้งไกล ทรงจา้งชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถเขา้มารับราชการโดยไม่ค  านึงถึงสัญชาติแต่อยา่งใด 

(หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย, 2531: 46) ขา้ราชการต่างชาติท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรด คือ 

ออกญาวิชาเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) ชาวกรีก ผูเ้ขา้รับราชการ

เป็นและเล่ือนล าดบัจนถึงต าแหน่งว่าท่ีสมุหนายก ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลพระคลงั และมีบทบาทใน

การเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ระหว่างราชส านักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกบัประเทศฝร่ังเศสด้วย 

(ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2554: 154)  
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 ในปี พ.ศ. 2223 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ส่งคณะราชทูตชุดท่ี 1 ไปเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศสเพื่อถ่วงดุลอ านาจของฮอลนัดาซ่ึงมีบทบาทในหมู่เกาะชวาและแหลม

มลายู คณะทูตชุดแรก ได้แก่ ออกพระพิพฒันราชไมตรี เป็นราชทูต ออกหลวงวิสารสุนทร เป็น

อุปทูต และออกขุนนครวิชัย เป็นตรีทูต (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530: 1) คณะราชทูต

เดินทางไปยงัฝร่ังเศสพร้อมด้วยเคร่ืองมงคลราชบรรณาการและพระราชสาส์นทองค าท่ีระบุว่า 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมอบเมืองสงขลาให้แก่ฝร่ังเศส แต่ในปี พ.ศ.2225 เรือของราชทูต

ชุดน้ีอบัปางท่ีเกาะมาดากสัการ์ มหาสมุทรอินเดีย (Gilles Delouche, 2525: 67-68) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2226 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งคณะทูต ชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นขุนนางชั้น

ผูน้อ้ย คือ ออกขนุพิไชยวาณิชกบัออกขนุพิชิตไมตรีเดินทางเพ่ือไปสืบข่าวคณะทูตชุดที่ 1 และได้ส่ง

นักเรียนไทย 4 คนไปเรียนวิชาการต่างๆและขนบธรรมเนียมของฝร่ังเศสด้วย  ทั้งน้ีสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชโปรดให้คณะทูตขอร้องฝ่ายฝร่ังเศสเร่ืองแต่งราชทูตผู้มีอ านาจเต็มเข้ามาท าสัญญา

ทางพระราชไมตรีท่ีสยามอีกดว้ย (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530: 3) 

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2228 พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ส่ง เชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ (Monsieur le 

Chavalier de Chaumont) ราชทูตฝร่ังเศสอญัเชิญพระราชสาส์นมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

และมีภารกิจเพื่อโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขา้รีต (มานพ ถนอมศรี, 2535: 61)  ผล

การเจริญสัมพนัธไมตรีคร้ังน้ีไดมี้การลงนามในสัญญาทางการคา้ แต่ไม่อาจชกัจูงให้สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชเขา้รีตได ้(ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2544: 27) ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทราบว่า

คณะราชทูตฝร่ังเศสจะเดินทางกลบั พระองคจึ์งทรงจดัคณะราชทูตชุดท่ี 3 ใหอ้ญัเชิญพระราชสาส์น

แทนพระองค์ไปยงัประเทศฝร่ังเศส คือ ออกพระวิสุทสุนทร ราชทูต ออกหลวงกลัยาราชไมตรี 

อุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูต เดินทางพร้อมกบัเรือรบท่ีคณะราชทูตฝร่ังเศสใช้เดินทาง

กลบักรุงฝร่ังเศส ในวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2228 (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530: 7) 

 ปี พ.ศ. 2229 คณะราชทูตสยามเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เพื่อทูลเกลา้ฯถวายพระราชสาส์น

ท่ีพระราชวงัแวร์ซายส์ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงพอพระราชหฤทยัคณะราชทูตสยามชุดน้ีเป็นอยา่ง

มาก และคณะราชทูตสยามเดินทางกลบัสยามพร้อมราชทูตพิเศษของฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาถวายพระ

ราชสาส์นแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดแ้ก่ ซีมอง เดอ ลาลูแบร์ (De la Loubère) เมอร์ซิเออร์ 

เซเบเรต์ ( Cebéret) และนายพลเดส์ฟาร์จ (Général Desfarges) พร้อมด้วยทหารใตบ้งัคบับญัชา

จ านวน 636 นาย ในปี พ.ศ. 2230 (กรมศิลปากร, 2529-2530: 9-11) 
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 ในปี พ.ศ. 2231 ข่าวการปฏิวติัแพร่กระจายไปทั่วสยาม (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2556: 117) 

ขณะนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวรและประทบัอยู ่ณ พระราชวงัลพบุรี ประกอบ

กับขุนนางสยามไม่พอใจอ านาจของออกญาวิชาเยนทร์ ดังเน้ือความท่ีโกษาปานมีสารถึง

บาทหลวงบริซาซิเยร์เป็นภาษาฝร่ังเศส (Lettre de Kosapan à Brisacier ปี 1693) ความวา่  “เงินทองท่ี
ได้เบิกไปน้ันเมอซิเออร์คอนซตันซ์ได้ใช้จ่ายตามชอบใจ แลเงินทองเหล่านีม้าบัดนีก้็สูญหมดแล้ว เมอซิเออร์
คอนซตันซ์กม็ีใจคิดร้ายอยู่ด้วยพวกข้าราชการท่ีรู้เท่าเมอซิเออร์คอนซตันซ์กไ็ม่กล้าพูด...แต่กไ็ด้พยายามช่วยกัน

ป้องกันไม่ให้เมอซิเออร์คอนซตันซ์ได้ท าการร้ายขึน้ได้” (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2554: 185)  

 ความขา้งตน้แสดงให้เห็นกลุ่มอ านาจ 2 กลุ่มในสยามท่ีขดัแยง้กนั คือ กลุ่มต่างชาติ น าโดย 

ออกญาวิชาเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) ชาวกรีกผูเ้ป็นขา้ราชการ

ในราชส านกัสยามและกลุ่มบาทหลวงชาวฝร่ังเศสรวมทั้งกองทหารฝร่ังเศสท่ีประจ าการ ณ เมือง

บางกอก และกลุ่มออกพระเพทราชากบัออกหลวงสรศกัด์ิ พร้อมดว้ยเหล่าขา้ราชการผูไ้ม่เห็นดว้ย

กบันโยบายต่างประเทศ (ธีรวตั ณ ป้อมเพชร, 2554: 158)  

 ฟอลคอนเรียกตวันายพลเดส์ฟาร์จให้น ากองทหารฝร่ังเศสมาท่ีลพบุรีเพื่อวางแผนขจดั

อ านาจออกพระเพทราชา นายพลเดส์ฟาร์จตดัสินใจช่วยเหลือฟอลคอน แต่เม่ือนายพลเดส์ฟาร์จได้

พิจารณาสถานการณ์และปรึกษากบับาทหลวงฝร่ังเศสแลว้ท าให้นายพลเดส์ฟาร์จเปล่ียนใจและน า

ก าลงักลบับางกอก ออกพระเพทราชาจึงจบัตวัฟอลคอนประหารชีวิตไดโ้ดยสะดวก จากนั้นออก

พระเพทราชาขอให้นายพลเดส์ฟาร์จน าทหารฝร่ังเศสร่วมรบกบัลาว นายพลเดส์ฟาร์จกลงและขอ

บญัชาการทหารดว้ยตนเองท่ีบางกอก ออกพระเพทราชาจึงจบับุตร 2 คนของนายพลเดส์ฟาร์จไว้

เป็นประกนั แต่แลว้นายพลเดส์ฟาร์จก็ตดัสินใจวางตวัเป็นกลางเพื่อรักษาพระเกียรติของพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 และเกียรติภูมิฝร่ังเศส ฝ่ายฝร่ังเศสท่ีบางกอกจึงตดัสินใจท าลายป้อมตะวนัตก และ

รวบรวมพล อาวธุและเสบียงไปตั้งมัน่ท่ีป้อมฝ่ังตะวนัออก (ภูธร ภูมะธน, 2555: 219-220)  

 ทหารสยามเข้ายึดป้อมตะวนัตกและล้อมป้อมตะวนัออกแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ีกองทหาร

ฝร่ังเศสรวมพลอยู่ โกษาปานและเหล่าทหารมาประจ าท่ีป้อมเพื่อตกลงกบัฝ่ายฝร่ังเศส   ส่วนกอง

ทหารฝร่ังเศสท่ีเมืองมะริดก็ถูกทหารสยามโจมตีและหนีไปท่ีแควน้เบงกอล หลงัจากต่อสู้กนัราว 5 

สัปดาห์ ฝ่ายสยามก็ยอมปล่อยตวัลูกชายนายพลเดส์ฟาร์จ (ภูธร ภูมะธน, 2555: 216-217) 

 ต่อมาออกพระเพทราชาส าเร็จโทษเจ้าฟ้าอภยัทศและเจ้าฟ้าน้อย หลังจากนั้นไม่นาน 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เสด็จสวรรคตและออกพระเพทราชาข้ึนครองราชยเ์ป็นสมเด็จพระ
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เพทราชา (ธีรวตั ณ ป้อมเพชร, 2554: 158) ฝ่ายฝร่ังเศสตกลงท าหนงัสือสัญญายอมถอนก าลงัทหาร

ออกจากสยาม โดยสยามจดัเรือน าไปส่ง  2 ล าและมีเง่ือนไขวา่ฝ่ายฝร่ังเศสจะตอ้งคืนเรือและอาวธุท่ี

ยึดไปจากเมืองมะริดให้แก่สยาม สมเด็จพระเพทราชารับรองจะสนบัสนุนคริสต์ศาสนาและดูแล

พวกเขา้รีต  สยามกบัฝร่ังเศสไดมี้การยึดตวัประกนัฝ่ายฝร่ังเศส 4 คน ฝ่ายสยาม 3 คน และตกลงจะ

แลกเปล่ียนตวัประกนัท่ีสันดอนปากแม่น ้ า  ฝ่ายตวัประกนัของฝร่ังเศสหนีไปข้ึนเรือฝร่ังเศส 3 คน 

ฝ่ายสยามจึงปักเสาขวางแม่น ้ าไว ้นายพลเดส์ฟาร์จจึงคืนตวัประกนัให้สยาม 1 คน (ภูธร ภูมะธน, 

2555: 217)  

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2232 เหล่าทหารฝร่ังเศสมาถึงเมืองป็อนดิเชอรี6 นายพลเดส์ฟาร์จกบั

ทหารฝร่ังเศสตดัสินใจกลบัสยามเพื่อยดึเกาะภูเก็ต แต่ไม่อาจท าไดจึ้งปล่อยตวัประกนัชาวสยามและ

เดินทางกลบัเมืองป็อนดิเชอรี ในช่วงปลายปีราชส านกัฝร่ังเศสทราบเร่ืองการยดึอ านาจในสยามและ

เรียกตวันายพลเดส์ฟาร์จและทหารกลบัฝร่ังเศสแต่ระหวา่งเดินทางกลบั  แต่ระหวา่งทางเรือโดยสาร

อบัปางท าใหท้หารทั้งหมดเสียชีวติในปี พ.ศ. 2234 (ภูธร ภูมะธน, 2555: 168)  

 ปี พ.ศ. 2233 บาทหลวงตาชาร์ดมีจดหมายถึงโกษาปานวา่พ  านกัอยูท่ี่เบงกอลเพื่อรอรับพระ

บรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเพทราชาให้ตนเขา้เฝ้าและถวายพระราชสาส์นจากพระเจา้หลุยส์ท่ี 

14 และในปีเดียวกนัน้ีฝ่ายสยามปล่อยตวัชาวฝร่ังเศสท่ีคุมขงัไว ้(ภูธร  ภูมะธน, 2555: 221) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2234 โกษาปานได้รับจดหมายจากบาทหลวงเดอ ลา แชส ท่ีร่วมแสดง

ความยนิดีกบัต าแหน่งเจา้พระยาพระคลงัรวมทั้งแจง้ให้ทราบวา่ฝร่ังเศสทราบข่าวจากฮอลนัดาแลว้

เร่ืองท่ีสยามคุมขงับาทหลวงและขบัไล่ชาวฝร่ังเศสออกจากสยาม (กรณีขอ้พิพาท พ.ศ. 2231) และ

ในปีเดียวกนันั้นบาทหลวงตาชาร์ดก็มีจดหมายถึงโกษาปานอีกคร้ังเร่ืองถวายพระราชสาส์นจาก

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และโกษาปานตอบรับวา่บาทหลวงตาชาร์ดอญัเชิญพระราชสาส์นเขา้มาไดห้าก

จดัขบวนใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียม (ภูธร  ภูมะธน, 2555: 221)   

 ในปี พ.ศ. 2237 เจา้พระยาศรีธรรมราช(โกษาปาน) มีจดหมายถึงมูสูปงชารเตรงท่ีระบุ

สาเหตุความบาดหมางระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสและแสดงท่าทีให้ฝร่ังเศสทราบวา่สยามยงัสนใจร้ือ

                                                           
6 เมืองในแควน้เบงกอล ซ่ึงเมืองน้ีเป็นท่ีมัน่ส าคญัของฝร่ังเศส มีการก่อสร้างสถานีการคา้และโรงงานพร้อมป้อม

ปราการใน เมืองน้ี  (เริงวฒิุ มิตรสุริยะ, 2552: 110) 
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ฟ้ืนความสัมพนัธอยู ่และมีจดหมายถึงบาทหลวงเดอ ลา แชสท่ีอธิบายเหตุการณ์ขอ้พิพาทระหวา่ง

สยามกบัฝร่ังเศส ปี พ.ศ. 2231 ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายของโกษาปานฉบบัท่ี 3 และฉบบัท่ี 4  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2240 บาทหลวงตาชาร์ดโดยสารเรือแขกมวัร์มาถวายพระราชสาส์นแด่

สมเด็จพระเพทราชา แต่โกษาปานปฏิเสธการตอ้นรับบาทหลวงตาชาร์ดเพราะผิดธรรมเนียมปฏิบติั

ท่ีราชทูตอญัเชิญพระราชสาส์นมาดว้ยเรือพื้นเมือง เม่ือสมเด็จพระเพทราชาทรงทราบเร่ืองจึงไม่พอ

พระราชหฤทยัโกษาปานท่ีไม่กราบทูลเร่ืองบาทหลวงตาชาร์ดมาขอเขา้เฝ้าพระองค ์(ภูธร  ภูมะธน, 

2555: 168-169)  

 จากนั้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2241 บาทหลวงตาชาร์ดพร้อมเรือรบฝร่ังเศสเดินทางมาถึงเมือง

มะริดเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระราชสาส์นแด่สมเด็จพระเพทราชาและในปี พ.ศ. 2242 บาทหลวง       

ตาชาร์ดถวายพระราชสาส์นแด่สมเด็จพระเพทราชาเพื่อฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีอีกคร้ัง (ภูธร  ภูมะธน, 

2555: 222) การมาสยามคร้ังน้ีฝร่ังเศสตอ้งการเจรจาขอเมืองมะริดเป็นเมืองท่า และขยายอิทธิพล

ทางการคา้ การทหาร และการศาสนาในสยามท าใหส้มเด็จพระเพทราชาไม่พอพระทยัเป็นอยา่งมาก

จึงรับพระราชสาส์นจากฝร่ังเศสไวต้ามธรรมเนียมและโปรดให้เลิกติดต่อกบัฝร่ังเศสตั้งแต่นั้นมา 

(จตุพร  ศิริสัมพนัธ์, 2529: 24)  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝร่ังเศสสามารถสรุปภาพรวมได้ว่าในช่วงเร่ิมต้น

ความสัมพนัธ์เกิดจากการบาทหลวงชาวฝร่ังเศสเดินทางมาเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศแถบ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละขยายขอบเขตมาเป็นความสัมพนัธ์ทางการคา้ เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน  

ฝ่ายสยามและฝร่ังเศสได้มีความพยายามท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ให้คงไว ้แต่ด้วยปัจจยัหลาย

ประการท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสค่อยๆเส่ือมลงจนกระทัง่เสียกรุงอยธุยาคร้ังท่ี 2  

 จากการปฏิบติัหน้าท่ีราชทูตของโกษาปานดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งต้นปรากฏหลกัฐาน

เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานท่ีคน้พบในปัจจุบนั จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบับที่ 1 บันทึกรายวัน

ของโกษาปาน เป็นหลกัฐานท่ีไดจ้ากการท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนพระองค์เดินทางไปอญัเชิญพระราช

สาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศสและน าเร่ืองราวต่างๆมาถวายรายงานแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งน้ี

บนัทึกรายวนัฉบบัดงักล่าวมีนกัวิชาการสันนิษฐานวา่เป็นฉบบัร่างท่ีโกษาปานเตรียมไวก่้อนน ามา

ถวายรายงานแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530: 15) จดหมาย

ของโกษาปาน จ านวน 4 ฉบับ ไดแ้ก่ จดหมายฉบับที ่1 โกษาปานเขียนถึงมูสูสิงแฬ  จดหมายฉบับที่ 
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2 โกษาปานเขียนถึงมูสูลายี จดหมายฉบับที่ 3 โกษาปานเขียนถึงมูสูปงชารเตรง และ จดหมายฉบับ

ที ่4 โกษาปานเขียนถึงบาตรีลาแมสไมตรี       

โกษาปานใชเ้อกสารลายลกัษณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในการส่ือสารกบัผูรั้บสาร ดงัน้ี  

ผู้ส่งสาร (โกษาปาน) ส่ือ  ผู้รับสาร 

ออกพระวสุิทธสุนทร 
(ราชทูตของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) 

บนัทึก
รายวนั 

 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
(พระมหากษตัริยอ์ยธุยา ) 

ออกพระวสุิทธสุนทร 
(ราชทูตของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) 

จดหมาย 
(ฉบบัท่ี 1) 

มูสูสิงแฬ 
(อคัรมหาเสนาบดีฝร่ังเศส) 

ออกพระวสุิทธสุนทร 
(ราชทูตของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) 

จดหมาย 
(ฉบบัท่ี 2) 

มูสูลาย ี
(ผูอ้  านวยการบริษทัอินเดียตะวนัออกของฝร่ังเศส) 

เจ้าพระยาศรีธรรมราช 
(ราชทินนามในสมยัสมเด็จพระเพทราชา) 

จดหมาย 
(ฉบบัท่ี 3) 

มูสูปงชารเตรง 
(อคัรมหาเสนาบดีฝร่ังเศส) 

เจ้าพระยาศรีธรรมราช  
(ราชทินนามในสมยัสมเด็จพระเพทราชา) 

จดหมาย 
(ฉบบัท่ี 4) 

 
 

บาตรีลาแมชไมตรี 
(บาทหลวงไถ่บาปของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีมี
บทบาททั้งเร่ืองศาสนาและเร่ืองการเมือง               

ระหวา่งประเทศ) 
  

  เอกสารลายลกัษณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี เป็นหลกัฐานทางภาษาท่ีโกษาปานในฐานะผูใ้ช้

ภาษาใชส่ื้อสารกบัผูรั้บสารในเหตุการณ์จริง กล่าวคือ เป็นการส่ือสารจากผูส่้งสาร คือ โกษาปานส่ง

สารผา่นส่ือ คือ บนัทึกรายวนั มายงัผูรั้บสาร คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนในกรณีท่ีโกษา-

ปานส่ือสารกบัผูรั้บสารท่ีเป็นชาวฝร่ังเศสผ่านส่ือ คือ จดหมายของโกษาปานทั้ง 4 ฉบบันั้น ผูรั้บ

สารสามารถเขา้ใจเน้ือความในเอกสารต่างๆนั้นได ้เน่ืองจากมีการแปลเอกสารเป็นภาษาฝร่ังเศส

เพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจเน้ือความไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดช้ดัจากจดหมายฉบบัท่ี 3 ท่ีมีตน้ฉบบัทั้ง

ภาษาไทยฉบบัลายมือของโกษาปานและตน้ฉบบัท่ีเขียนเป็นภาษาฝร่ังเศส จากการปรากฏหลกัฐาน

ดงักล่าวน้ีท าให้สามารถสันนิษฐานไดว้่าผูรั้บสารชาวฝร่ังเศสเขา้ใจสารไดจ้ากการแปลเน้ือความ

เป็นภาษาฝร่ังเศสและมีผลใหโ้กษาปานสามารถส่ือสารไดบ้รรลุเป้าหมาย 
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2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบับันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  

 ในการศึกษา เร่ือง “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวิธีทางภาษา” 

น้ี ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัวชิาการเช่ือวา่เป็นเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมา

ใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.2.1 บันทึกรายวันของโกษาปาน คือ บนัทึกประจ าวนัท่ีโกษาปานใช้จดบนัทึกเร่ืองราว

เหตุการณ์ประจ าวนัของราชทูตไทยในขณะท่ีเดินทางไปถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งกรุงฝร่ังเศสเป็นระยะเวลา 15 วนั ซ่ึงขณะนั้นคณะ

ราชทูตเพิ่งไปถึงและพ านกัอยูท่ี่เมืองแบรสต ์(Brest) (ภูธร ภูมะธน, 2555: 76) 

เอกสารลายลกัษณ์ฉบบัน้ีเป็นบนัทึกภาษาไทยท่ีเขียนดว้ยลายมือ จ านวน 68 หนา้กระดาษ

ฝร่ังตั้งแต่วนัท่ี 5 ข้ึน 1 ค  ่าเดือน 8 ถึงวนัท่ี 5 ข้ึน 14 ค  ่า เดือน 8 ปีขาล จุลศกัราช 1048 หรือวนัท่ี 20 

มิถุนายน ถึง วนัท่ี 3 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2229 ตามการนบัเวลาในปัจจุบนั บนัทึกท่ีพบน้ีเป็น

เพียงส่วนหน่ึงของบนัทึกทั้งหมด เน่ืองจากขอ้ความในหนา้ท่ีหน่ึงไม่ใช่การเร่ิมตน้บนัทึก  

แมใ้นบนัทึกจะมิไดล้งนามช่ือผูบ้นัทึกไว ้แต่เม่ือพิจารณาจากเน้ือความแลว้สามารถตีความ

ไดว้า่ผูเ้ขียน คือ โกษาปาน ดงัความท่ีวา่ “ขา้พเจา้ราชทูต” ประกอบกบัเวลาในการบนัทึก คือ ปีขาล

อฏัฐศก ตรงกบัปี พ.ศ. 2229 ซ่ึงเป็นปีท่ีโกษาปานเป็นราชทูตพ านักอยู่ ณ เมืองแบรสต์ ประเทศ

ฝร่ังเศสท าใหมี้ความชดัเจนวา่ โกษาปานคือผูบ้นัทึก (ภูธร ภูมะธน, 2555: 137)      

ผู ้น าส า เนาต้นฉบับมาพิมพ์เผยแพร่ คือ หม่อมหลวงมานิจ ชุมสายตีพิมพ์ในช่ือ 

“เอกสารรายงานของโกษาปาน” เม่ือปี พ.ศ. 2527 ต่อมา ก่องแกว้ วีระประจกัษ์ไดถ่้ายถอดบนัทึก

ฉบบัน้ีเป็นภาษาไทยปัจจุบนัและเผยแพร่ในวารสารศิลปากร ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 6 ปี พ.ศ. 2528 ในช่ือ 

“บนัทึกรายวนัของออกพระวิสุทธสุนทร(โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝร่ังเศสสมยัอยุธยา” ปี ค.ศ.

2002 (พ.ศ. 2545) Visudh Busayakul แปลบนัทึกรายวนัของโกษาปานเป็นฉบบัภาษาองักฤษช่ือ 

The Diary of Kosa Pan (Thai Ambassador to France. June-July 1686) และในปี พ.ศ.2555ต่อมา

ปรีดี พิศภูมิวิถีไดร้วบรวมเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานปริวรรตและตีพิมพใ์นหนงัสือ “ประชุม

จดหมายเหตุ ออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน)” ปัจจุบนัน้ีบนัทึกรายวนัของโกษาปานอยูท่ี่หอสมุด

มิสซงัต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (Missions Etrangères de Paris) 
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2.2.2 จดหมายของโกษาปาน คือ จดหมายท่ีโกษาปานเขียนไปถึงขุนนางหรือบุคคลส าคญั

ของฝร่ังเศสในวาระโอกาสต่าง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.2.2.1 จดหมายฉบับที่ 1 คือ จดหมายจากเมืองกาบ ฉบับท่ี 1 โกษาปานใน

ขณะนั้นมีบรรดาศกัด์ิเป็นออกพระวิสุทธสุนทรไดเ้ขียนจดหมายไปถึงมูสูสิงแฬ หรือ เซนเญอเล่ย ์

(Marquis de Seignelay) อคัรมหาเสนาบดีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 จดหมายฉบบัน้ีเขียนข้ึนขณะท่ี

คณะราชทูตของไทยเดินทางมาถึงประเทศฝร่ังเศสและพ านกั ณ เมืองกาบ (Cape of Good Hope)  

 เอกสารลายลกัษณ์ฉบบัน้ีเขียนดว้ยลายมือเป็นตวัอกัษรไทยย่อ7บนกระดาษแข็ง     

สีขาว จ านวน 30 บรรทดั ลงวนัเดือนปีไวว้่า “หนังสือมาวันพุทเดือนแปด แรมสองค า่ เถาะนพศก 

ศักราช ๒๒๓๑” ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2231 และมีตราประทบัช่ือออกพระวสุิทธสุนทร

เป็นอกัษรขอมท่ีดา้นล่างฝ่ังขวา ในปี พ.ศ. 2463 ศาสตราจารยย์อร์จ เซเดย ์เป็นผูน้ าเอกสารต่างๆใน

ประเทศฝร่ังเศสกลบัมาท่ีประเทศไทย และไดท้ าส าเนาเอกสารตน้ฉบบัไวด้ว้ย ส าเนาของจดหมาย

ฉบบัน้ีพิมพอ์ยูใ่นประชุมจดหมายเหตุสมยัอยธุยาภาค 1 และพิมพร์วมอยูใ่นประชุมพงศาวดารภาค

ท่ี 34 ว่าดว้ยเร่ืองหนงัสือคา้ขายระหว่างสยามกบัประเทศฝร่ังเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช และในปี พ.ศ.2555ต่อมาปรีดี พิศภูมิวิถีได้รวบรวมเอกสารลายลักษณ์ของโกษาปาน

ปริวรรตและตีพิมพใ์นหนงัสือ “ประชุมจดหมายเหตุ ออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน)” ปัจจุบนั

เอกสารตน้ฉบบัไดเ้ก็บรักษาอยูท่ี่หอจดหมายเหตุแห่งชาติฝร่ังเศส   

  2.2.2.2 จดหมายฉบับที่ 2 คือ จดหมายจากเมืองกาบฉบบัท่ี 2 ซ่ึงโกษาปานใน

ขณะนั้นมีบรรดาศกัด์ิเป็นออกพระวิสุทธสุนทรเขียนถึงมูสูลายี หรือ เมอซิเออร์ลาญยี (Monsieur 

Lagny) ผูอ้  านวยการบริษทัอินเดียตะวนัออก (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34 ,2469 :15)  โดยจดหมาย

ฉบบัน้ีเขียนข้ึนในวนัเดียวกันและสถานท่ีเดียวกันกับ จดหมาย ฉบบัท่ี 1 ด้วยลายมือหวดับน

กระดาษแข็งสีขาว จ านวน 18 บรรทดั และมีตราประทบัช่ือออกพระวิสุทสุนทรเป็นอกัษรขอมท่ี

ด้านล่างฝ่ังขวา ส าเนาเอกสารฉบบัน้ีพิมพ์อยู่ในหนังสือประชุมจดหมายเหตุสมยัอยุธยา ภาค 1 

เช่นเดียวกับจดหมายฉบบัท่ี 1 และในปี พ.ศ.2555 ต่อมาปรีดี พิศภูมิวิถีได้รวบรวมเอกสารลาย

ลกัษณ์ของโกษาปานปริวรรตและตีพิมพ์ในหนังสือ “ประชุมจดหมายเหตุ ออกพระวิสุทสุนทร 

                                                           
7 ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะหกัเหล่ียมยอ่มุม อกัษรประเภทน้ีเป็นการตกแต่งประดิษฐรู์ปอกัษรแบบธรรมดาท่ีใชเ้ป็นปกติ

ใหป้ระณีต บรรจงงดงามข้ึน (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, 2554: 158) 
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(โกษาปาน)”  ส่วนตน้ฉบบัของจดหมายฉบบัน้ีไดเ้ก็บรักษาอยู่ท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝร่ังเศส

เช่นเดียวกนั 

  2.2.2.3 จดหมายฉบับที ่3 คือ จดหมายท่ีโกษาปาน ซ่ึงในขณะนั้นมีบรรดาศกัด์ิเป็น

เจา้พระยาศรีธรรมราช (ราชทินนามในรัชสมยัสมเด็จพระเพทราชา) เขียนถึง มูสูปงชารเตรง หรือ                

เมอซิเออร์ปงชาร์แตรง (De Pontchartrain)  อัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี  14 ลงวนัท่ี

จดหมาย วา่ “วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรมสองค า่ ศักราชสองพัน สองร้อยสามสิบเจ็ด ปีระกา  เบญจ

ศก” ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2237 เขียนดว้ยลายมือบนกระดาษขาว จ านวน 4 หนา้ หนา้ท่ี 

1-3 มีจ  านวน 15 บรรทดั หนา้ 4 มี 6 บรรทดั และมีตราประจ าต าแหน่งประทบับนขอ้ความในหนา้ 4 

ตน้ฉบบัเอกสารน้ีเก็บบนัทึกไวท่ี้หอสมุดมิสซงัต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (Missions 

Etrangères de Paris) โดยผูส้ าเนาจดหมายฉบับน้ี คือ ภูธร ภูมะธน ได้ถ่ายภาพและน ากลับมา

เผยแพร่ตีพิมพใ์นเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 300 ปี ความสัมพนัธ์ไทย-ฝร่ังเศส ในปี 

พ.ศ. 2527 และในปี พ.ศ.2555 ต่อมาปรีดี พิศภูมิวิถีไดร้วบรวมเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน

ปริวรรตและตีพิมพใ์นหนงัสือ “ประชุมจดหมายเหตุ ออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน)” 

  2.2.2.4 จดหมายฉบับที ่4 คือ จดหมายท่ีโกษาปาน ซ่ึงในขณะนั้นมีบรรดาศกัด์ิเป็น

เจา้พระยาศรีธรรมราช เขียนถึงบาตรีลาแมชไมตรี หรือ บาทหลวง เดอ ลา แชส (Père de la Chaise) 

บาทหลวงไถ่บาปของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ลงวนัท่ี “หนังสือมาวันท่ี ๖ แรม ๗ ค า่ เดือน ๑ ปีระกา 

เบญจศก ศักราช ๒๒๓๗” ตรงกบัวนัท่ี 18 ธ.ค. 2237 เขียนดว้ยลายมือลงกระดาษสมุดฝร่ัง จ  านวน 

23 หน้า โดยบาทหลวงบรูโน่ อาเรนท์ (Bruno Arens, O.M.I.) เป็นผูส้ าเนาเอกสารจากหอสมุด        

มิสซงัต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์เป็นผูป้ริวรรตเผยแพร่ใน

วารสารศิลปากร ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ.2555  ต่อมาปรีดี พิศภูมิวิถีได้รวบรวมเอกสารลาย

ลกัษณ์ของโกษาปานปริวรรตและตีพิมพ์ในหนังสือ “ประชุมจดหมายเหตุ ออกพระวิสุทสุนทร 

(โกษาปาน)” 

2.3 วตัถุประสงค์ในการเขียนบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

 วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารเป็นส่วนส าคญัอีกประการหน่ึงในการส่ือสาร วตัถุประสงค ์คือ 

จุดมุ่งหมายในการส่ือสารของผูส่้งสารว่าตอ้งการอะไร เช่น เพื่อทกัทาย เพื่อบอกเล่า เพื่อสั่ง เพื่อ

โนม้นา้วใจ เพื่อขอบคุณ เป็นตน้ ผูส่้งสารตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารทั้งส้ินและตอ้งใชภ้าษา
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ตามวตัถุประสงค์นั้นๆ แต่ในบางกรณีรูปภาษาท่ีผูส่้งสารเลือกใช้อาจส่ือความหมายไม่ตรงตาม

วตัถุประสงคก์็ได ้(สมชาย ส าเนียงงาม, 2556: 6)  

“วตัถุประสงคใ์นการเขียนบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน” ผูศึ้กษาวเิคราะห์จาก

จุดมุ่งหมายในการส่ือสารในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานและพิจารณาควบคู่กบัขอ้มูลทาง

ประวติัศาสตร์เพื่อท าให้ทราบวตัถุประสงค์ของโกษาปานในการเขียนเอกสารลายลกัษณ์นั้นๆ ได้

อยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.1 วตัถุประสงค์ในการเขียนบันทกึรายวนัของโกษาปาน 

บนัทึกรายวนั หรือ บนัทึกประจ าวนั (Diary) คือ บนัทึกส่วนตวัของผูเ้ขียนในแต่ละวนัท่ี

ผูเ้ขียนมีอิสระในการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท่ีพบเห็นทุกอย่างตามตอ้งการ เช่น กิจกรรม

ส่วนตวั ประสบการณ์ต่างๆ ความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึกต่าง ฯลฯ ซ่ึงขอบข่ายเน้ือหาในบนัทึก

รายวนันั้ นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ความคิดเห็น และผลกระทบท่ีผู ้เขียนมีต่อส่ิงต่างๆ 

(Campton ' s Pictured .Encyclopedia, Webster’s Third New International Dictionary and The New 

Encyclopedia Britanica อา้งถึงใน Chada Kongchan, 1991:5) 

วิสุทธ์ิ บุษยกุลซ่ึงเป็นผูแ้ปลบนัทึกรายวนัของโกษาปานเป็นภาษาองักฤษ ได้กล่าวถึง

บนัทึกรายวนัของโกษาปานดงัขอ้ความน้ี 

“As Kosa Pan spent his first two weeks in France in the port city of Brest , the fragment of 

his account which has been preserved could be called the Brest Journal.”  

     (Visudh Busyakul, 2002: 19) 

เน้ือความขา้งตน้ กล่าววา่ โกษาปานใชเ้วลาสองสัปดาห์แรกท่ีประเทศฝร่ังเศส ณ เมืองท่า

ช่ือว่า เมืองแบรสต์   (บนัทึกรายวนัฉบบัน้ี) เป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกท่ีเก็บรักษาไวแ้ละควรเรียก 

(บันทึกรายวันฉบับน้ี) ว่า  Brest Journal หรือ บันทึกประจ าวนัแห่งเมืองแบรสต์ ดังนั้ นใน

วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู ้ศึกษาจะใช้ค  าว่า Journal8 เป็นค าเรียกบันทึกรายวันของโกษาปานใน

ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นค าเฉพาะตามท่ี Visudh Busyakul (2002) ไดก้ล่าวไว ้  

                                                           
8 Journal หมายถึง A daily record of news and events of a personal nature; a diary (Oxford University 

Press, 2559) 
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บนัทึกรายวนัของโกษาปานเป็นบนัทึกประจ าวนัท่ีโกษาปานใช้บนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์

ประจ าว ันของราชทูตไทยเป็นระยะเวลา 15 ว ัน(ปี พ.ศ.2229)  ในขณะท่ีเดินทางไปเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายรายงานแด่สมเด็จพระนารายณ์ เพื่อใหท้ราบ

ถึงส่ิงต่างๆ เหตุการณ์ สถานท่ีท่ีโกษาปานไดพ้บเห็น และกิจกรรมต่างๆท่ีโกษาปานไดท้  าเม่ือคร้ัง

พ านกัอยู ่ณ เมืองแบรสต ์ประเทศฝร่ังเศส และเม่ือคณะราชทูตเดินทางกลบัจากฝร่ังเศสแลว้ สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชสนพระราชหฤทัยบนัทึกรายวนัของโกษาปานฉบบัน้ีเป็นอย่างยิ่ง ดังท่ี

จดหมายเหตุของ เดอ ลาลูแบร์ (อ้างถึงใน คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทาง

ประวติัศาสตร์, 2530: 15) ระบุวา่ “สมเดจ็พระนารายณ์ได้โปรดให้ตรีทูต คือ ขุนศรีวิสารวาจา เข้าเฝ้าอ่าน

เร่ืองราวท่ีโกษาปานได้รายงานถวายตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจึงโปรดให้กราบทูลลาออกจากท่ีโปรดให้เข้าเฝ้าได้”  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบว่าบันทึกรายวนัของโกษาปานมีลักษณะเป็น “บันทึก

รายงาน” ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของ วรวรรธน์ ศรียาภยั (2555: 260) ความวา่ “บันทึกรายงาน เป็นการ
เขียนรายงานเร่ืองท่ีตนปฏิบัติหรือประสบมาเสนอผู้บังคับบัญชา เร่ืองท่ีรายงานอาจเป็นเร่ืองในหน้าท่ีหรือเร่ืองท่ี
ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะกไ็ด้ การเขียนควรเขียนเฉพาะข้อความท่ีจ าเป็น แต่ถ้าเป็นเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายต้อง

รายงานทุกหัวข้อท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ” ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่เอกสารลายลกัษณ์ฉบบั

น้ีของโกษาปานเป็น บันทึกรายวันเพ่ือรายงานเหตุการณ์และส่ิงต่างๆที่โกษาปานพบในขณะที่

เดินทางไปทูลเกล้าฯถวายพระราชสาส์นแด่พระเจ้าหลุยส์ที ่14 ณ กรุงฝร่ังเศส  
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รูปแบบบนัทึกรายวนัของโกษาปาน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนข้ึนตน้และส่วนเน้ือหา   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนขึน้ต้น คือ ส่วนเร่ิมเน้ือหา โกษาปานจะเขียนวนัท่ี โดยมีการใช้เคร่ืองหมาย

ฟองมนั ( ๏ ) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใชข้ึ้นขอ้ความใหม่น าหนา้ ก่อนเขียนวนัท่ีและตามดว้ยช่วงเวลา

หรือโมงยามของวนันั้นๆ ดงัในตวัอย่างคือ เพลาบ่าย ๓ โมง  จากนั้นโกษาปานจึงเร่ิมเล่าเน้ือหาซ่ึง

เป็นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในวนันั้นๆ 

  ส่วนเน้ือหา คือ ส่วนท่ีโกษาปานเล่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีตอ้งการรายงาน

ถวายให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบ  โกษาปานในฐานะอยูร่่วมเหตุการณ์และผูเ้ล่าเร่ือง

เร่ิมตน้เล่าเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัเวลาและบอกให้ทราบว่า ใครท าส่ิงใด ท่ีไหน อยา่งไร เช่น การท า

กิจกรรมหรือพิธีต่างๆ การเท่ียวชมสถานท่ี ตลอดจนส่ิงของท่ีโกษาปานไดพ้บเห็น ซ่ึง “ใคร”ในท่ีน้ี

คือ บุคคลท่ีท ากิจกรรมนั้นๆร่วมกบัโกษาปาน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นบุคคลต่างๆในฝร่ังเศส เช่นใน

ตวัอยา่งคือ บาตรีส าปาวโล มาพบปะสนทนากบัโกษาปานท่ีทา้ยพระ หรือ ทา้ยเรือ  

 ในกรณีท่ีโกษาปานต้องการรายงานเร่ืองราวต่างๆมากกว่าหน่ึงเร่ือง โกษาปานมกัใช้ 

เคร่ืองหมายฟองมนั ( ๏ ) น าหนา้ค าบอกเวลาของเหตุการณ์ต่อๆมาท่ีโกษาปานตอ้งการกล่าวถึงแลว้

จึงเล่าเหตุการณ์นั้นต่อไป เช่น  

๏ (วัน ๖ +๒ ๘ ค า่) เพลาบ่าย ๓ โมงบาตรีส าปาวโลซ่ึงเป็นอธิการแลเป็นเหล่ากันกับบาตรีส าปาวโลซ่ึงไป

ด้วยแต่กรุงไทยน้ันมาทักข้าพเจ้า แลทูต อุปทูต แลตรีทูตไปน่ัง ณ ท้ายพระ แลบาตรีน้ันปราศรัยว่า บาตีส า
ปาวโลซ่ึงมาด้วยท่านน้ันไปเล่าแก่อัตโนว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงไทยทรงพระกรุณาโปรดบาตรีส าเปาเป็น
อันย่ิงนักหนา แลท่านท้ังปวงมาด้วย แลอัตโนยินดีนักหนาแลอัตโนจึงลงมาถามข่าวท่านแลอัตโนได้เห็น
เสมอหน่ึงได้รับพระคุณพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงไทยดจุเดียวแลอัตโนยินดีนักหนา แลท่านมา ณ กลางทะเลนี้
ยังป่วยเจ็บเป็นประการใดบ้าง ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงอัตโนมานีอั้ตโนเอาเดชะพระเดชเดชานุภาพสมเดจ็พระ-
มหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโนปกเกล้าปกกระหม่อมมาแลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงไหนก็หามีได้ แลซ่ึงสมเด็จ 
พระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโนทรงพระกรุณาโปรดบาตรีส าปาวโลๆก็ย่อมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วทุก
ประการ แลท่านอุตส่าห์ลงมาถามข่าวอัตโนนี ้อัตโนกม็คีวามยินดีนักหนาคร้ันแล้วกล็าไป ๛ 

 

ส่วนข้ึนตน้ 

ส่วนเน้ือหา 
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ถ้าเม่ืออัตโน9จะไปนี ้ไปทางเมืองลันดอระนอก็จะดีนักหนาจะได้พบเจ้าเมือง แลจะได้

สังสนทนาด้วย คร้ันว่าแล้วกล็าไป ๛ 

๏ ในวันเดียวน้ัน หญิงเมียฝีดาวู ๓ คน อยู่ไกลเมืองแบรศ ๔ โยชน์มาทักข้าพเจ้าๆกป็ราก
ศรัยรับส่งตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน  ๏ ในวนัเดียวน้ันเมยีฝีดาวสู าหรับก าป่ันมาทักข้าพเจ้าห้า
คนข้าพเจ้ากป็ราศรัยรับส่งตามสมควร คร้ันแล้วกล็าไป ๛  

 (บนัทึกรายวนัหนา้ท่ี 4 : 39) 

ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใช้ ๏ ในวันเดียวนั้น น าหนา้ 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ หญิงเมียฝีดาวู ๓ คน

อยู่ไกลเมืองแบรศ ๔ โยชน์มาทักข้าพเจ้า... (ในเหตุการณ์ท่ี 1) และ เมียฝีดาวูส าหรับก าป่ันมาทัก

ข้าพเจ้า (ในเหตุการณ์ท่ี 2)   ซ่ึงเป็นเหตุการณ์เพิ่มเติมท่ีโกษาปานตอ้งการรายงานถวายแด่สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชเพื่อใหเ้ร่ืองราวครบถว้น 

เม่ือโกษาปานเล่าเร่ืองต่อไปจนจบเหตุการณ์ท่ีต้องการรายงานแล้ว โกษาปานมักใช้

เคร่ืองหมายโคมูตร (๛) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายจบขอ้ความวางไวห้ลงัขอ้ความเพื่อจบการบนัทึกใน

เร่ืองนั้นๆหรือวนันั้นๆ   

2.3.2 วตัถุประสงค์ในการเขียนจดหมายของโกษาปาน 

เม่ือผูศึ้กษาพิจารณาเน้ือความในจดหมายของโกษาปานแลว้ พบวา่เป็นการส่ือสารระหวา่ง

บุคคลท่ีโกษาปานหรือผูส่้งสารมีไปถึงผูรั้บสาร ดงัน้ี  

  2.3.2.1 จดหมายของโกษาปาน ฉบับที่ 1 โกษาปานเขียนถึงมูสูสิงแฬ (Marquis de 
Seignelay)  เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่างประเทศและพาณิชย์ของพระเจ้าหลุยส์ ท่ี  14                           

(ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2555: 41) เพื่อขอบคุณฝ่ายฝร่ังเศสท่ีมีไมตรีจิตตอ้นรับคณะราชทูตสยามเป็นอยา่ง
ดีในการเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศส จดหมายฉบบัน้ีน่าจะเป็นส่วนหน่ึงของ
จดหมายอีกหลายฉบบัท่ีโกษาปานไดเ้ขียนข้ึน ดงัความท่ีบาทหลวงตาชาร์ดบนัทึกในจดหมายเหตุ
ระยะเดินทางคร้ังท่ี 2 ความวา่ “ก่อนท่ีเราจะออกจากเคป (เมืองกาบ) ทูตไทยได้เขียนจดหมายหลาย
ฉบับไปถึงบุคคลหลายคนในกรุงปารีส เป็นจดหมายขอบคุณ ข้าพเจ้ายินดีจะน าจดหมายเหล่านั้นมา
พิมพ์ให้หมด ซ่ึงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านเป็นอันมาก แต่จดหมายเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ไว้
ฉบับเดียวเท่านั้น คือฉบับท่ีราชทูตวานให้ข้าพเจ้าส่งต่อไปให้ท่าน อาฟ เดอ ลา แชส์ ท่านปุโรหิต
                                                           

 9 อตัโน หมายถึง ค าสรรพนามท่ีใชเ้รียกแทนตวัผูท่ี้มีสถานะภาพสูงกวา่หรือต ่ากวา่ผูฟั้ง (จตุพร ศิริสัมพนัธ์, 2529: 
106 ) 
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ของพระเจ้าหลุย แลข้าพเจ้าได้แปลออกเปนภาษาฝร่ังเศส โดยได้รับความช่วยเหลือจ ากล่าม” 
(ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 34, 2469: 14)  ผูศึ้กษาพิจารณาเน้ือความในจดหมายฉบบัท่ี 1 พบว่า
สอดคล้องกบัค ากล่าวขา้งตน้ คือ เป็นจดหมายท่ีโกษาปานเขียนข้ึนเพ่ือขอบคุณฝ่ายฝร่ังเศสที่มี
ไมตรีจิตต้อนรับคณะราชทูตสยามเป็นอย่างดีในการเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นทีก่รุงฝร่ังเศส 

2.3.2.2 จดหมายของโกษาปาน ฉบับที่ 2 โกษาปานเขียนถึงมูสูลายี (Monsieur 

Lagny) มีวตัถุประสงค์เพ่ือขอร้องให้มูสูลายีด าเนินพระราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้

ส าเร็จลุล่วง กล่าวคือโกษาปานตอ้งการใหมู้สูลายเีป็นธุระเร่งรัดครูท่ีสอนนกัเรียนไทยท่ีไปศึกษา ณ 

กรุงฝร่ังเศสใหส้ าเร็จการศึกษาโดยเร็ว  

  2.3.2.3 จดหมายของโกษาปาน ฉบับที่ 3 โกษาปานเขียนถึงมูสูปงชารเตรง (De 

Pontchartrain) ในปี พ.ศ. 2237 จดหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่  

 ประการที่  1 เพื่อแสดงเ สียใจท่ี มู สู สิงแฬ ถึงแก่อสัญกรรมและแสดงความยินดี                            

มูสูปงชารเตรงท่ีเป็นเสนาบดีคนใหม่ และขอให้มูสูปงชารเตรงเป็นมิตรกบัโกษาปานเช่นเดียวกบั         

มูสูสิงแฬ  

 ประการที่ 2 เพื่อโนม้นา้วใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงของสยามและรักษาสัมพนัธไมตรี

ใหค้งไวห้ลงัขอ้พิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (พ.ศ. 2231) 

 ประการที่ 3 เพื่อแจ้งให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบเร่ืองการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเพทราชาของ                          

บาทหลวงตาชาร์ด   เน่ืองจากบาทหลวงตาชาร์ด (Père Guy Tachard) เดินทางมาท่ีสยามอีกคร้ังเพื่อ

ฟ้ืนฟูสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส โดยบาทหลวงท่านน้ีเดินทางมากบัเรือสินคา้และรอ

เขา้พบสมเด็จพระเพทราชา และเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบความรู้สึกของสมเด็จพระเพทราชาท่ีมีแด่

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

2.3.2.4 จดหมายของโกษาปาน ฉบับที่ 4 โกษาปานเขียนถึงบาตรีลาแมช (Père de 

la Chaise) ในปี พ.ศ. 2237 มีวตัถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงและรักษา

สัมพนัธไมตรีให้คงไวห้ลงัเหตุความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในอาณาจกัรอยุธยา (ปี พ.ศ. 

2231) แมเ้หตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสจะผ่านไปแลว้ 6 ปี ก่อนท่ีโกษาปานจะ

เขียนจดหมายฉบบัน้ี แต่ดว้ยฝ่ายฝร่ังเศสไดส่้ง บาตรีทสัน หรือบาทหลวงตาชาร์ดเขา้มาในสยามอีก

คร้ังเพื่อฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรี ดงัความท่ีวา่  
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 อน่ึงปาตรีทสัน10บอกหนังสือเข้าไปถึงอัตโนว่า พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ11ให้ปาตรีทสัน

เข้าไป ณ กรุงไทยแลว่ากล่าวสมัครสมาน12กันน้ันอัตโนกไ็ด้น าเอาเนือ้ความน้ัน กราบบังคม

ทูลพระกรุณา      

     (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 3: 200,201) 

เจา้พระยาศรีธรรมราชหรือโกษาปานจึงตอ้งช้ีแจง อธิบายเหตุการณ์คร้ังนั้นอีกคร้ัง

ในจดหมายฉบบัท่ี 4 เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเขา้ใจเหตุผลท่ีฝ่ายสยามสลายความขดัแยง้และไม่ให้เกิด

ความขดัแยง้กนัระหวา่ง 2 ประเทศ อีกทั้งโกษาปานยงัใหค้  ามัน่วา่จะปฏิบติัภารกิจของฝร่ังเศสอยา่ง

เคร่งครัดดงัท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูศึ้กษาพิจารณารูปแบบจดหมายทั้ง 4 ฉบบัของโกษาปานพบวา่ มีรูปแบบในการ

เขียนจดหมายในลกัษณะคลา้ยกนั ดงัน้ี 

รูปแบบจดหมายของโกษาปานมีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนตน้ ส่วน

เน้ือหา และส่วนทา้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ปาตรีทสัน คือ บาทหลวงตาชาร์ด (Père Guy Tachard) 
11 พระมหากษตัริยเ์จา้กรุงฝร่ังษ (สะกดตามรูปเขียนในจดหมายของโกษาปาน) หมายถึง พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
12 สมคัรสมาน ในท่ีน้ีหมายถึง ผกูมิตร หรือ เจริญสัมพนัธไมตรี 
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จดหมายของโกษาปาน ฉบับที ่1 
 

  

 

 ส่วนที่ 1 ต้น คือ ส่วนหวัจดหมาย โกษาปานเขียนระบุไวว้า่จดหมายฉบบันั้นเขียนจากใคร

เขียนถึงใคร เช่น ในตวัอย่างขา้งตน้ ผูเ้ขียน คือ  ออกพระวิสุทสุนทรราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรี

อุปทูต แลออกขนุศรีวิสารวาจาตรีทูต  เขียนถึง ท่านมสููสิงแฬ ผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งพระมหากระษัตราธิราชเจ้าลุย
เลกรัง 

หนังสือออกพระวิสุทสุนทรราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปฑูต ออกขนุศรีวิสารวาจาตรีทูต 

มาถึงท่านมสููสิงแฬ ผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งพระมหากระษัตราธิราชเจ้าลุยเลกรัง 

ด้วยอัตโนท้ังปวงมาถึงฐานท่ีนี ้แลได้รับค านับแลนับถือ แลเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝร่ังเสดท้ังปวง 

ซ่ึงเข้าไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยธุยาน้ันจึงในท่าทางอันมาไกลน้ัน มิได้มีความทุกข์แลมีความสนุกสบาย

อยู่มิได้ขาด บัดนี้อัตโนได้มีน า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่ท่านขอบใจแห่งอัตโนด้วย

บุญคุณของท่านมีแก่อัตโนเม่ืออยู่  ณกรุงฝร่ังเษดแลอัตโนยังรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวันนี้ถึงว่า
ท่าทางน้ันมิสะดวกกด็ี อัตโนกจ็ะมิได้รู้เป็นทุกข์เลยแลความสุขน้ันกมิ็รู้หายเลย ด้วยอัตโนมีอันจะคิดถึง
สรรพอันวิเศษ ซ่ึงได้พบได้เห็น ณ กรุงฝร่ังเษดแลเม่ือยังอยู่ ณ กรุงฝร่ังเษดแลสรรพอันวิเศษน้ันก็กลุ่มอยู่
แลละส่ิงละส่ิงน้ันก็ชักชวนน า้ใจให้ไปข้างโน้นบ้างข้างนีบ้้างให้ร าคาญใจอยู่หน่อยหน่ึงแลบัดนีม้ีวันมี
คืนอันเปล่าอยู่สรรพอันตรการท้ังปวงน้ัน อัตโนก็เรียกมาในความคิดพิจารณาเห็นละส่ิงละส่ิงด้วยยินดี
ให้สบายใจแลอัตโนจ าเป็นจะว่าแก่ท่านตามจริง มิคิดเห็นความสนุกสบายในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบายเท่า
หน่ึงคิดถึงยศศักด์ิแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่อันหาผู้ใดจะแปลบุญสมภารให้ส้ินมิได้ดุจหน่ึงพระมหา
กษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสามปีแล้วว่าพระมหากษัตรเจ้ากรุงฝร่ังเษดนี้
เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตรแก่พระมหากษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบแลความคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออก
จากปัญญาอัตโนจนเท่าบัดนีเ้หตุฉะนีถึ้งว่าใกล้ไปทุกวันทุกวันจะถึงเมืองอัตโนแลเห็นมิช้ามินานจะถึง

ท้ังน้ันกด็ี อัตโนยงัคิดถึงบ้านเมืองแต่น้อยหน่ึงประการหนึ่งแม้นมิคิดเกรงกลัวว่าจะขาดความนบนอบแล

ความนับถือแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่ จะขอแก่ท่านให้เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้าผู้ใหญ่ว่าอัน
ความนับถือแลนบนอบต่อพระมหากษัตรเจ้าผู้ ใหญ่กว่าอัตโนจะส้ินชีวิตอัตโนจะรักษาไว้ในหัวใจให้
มั่นคงมิให้แพ้แก่ความนับถือแลนบนอบยินดีแห่งชาวฝร่ังเษดท้ังปวงแลจะอดษ่าท าให้ชนะทุกคนใน

ความนบนอบน้ัน อนึ่งอัตโนขอแก่ท่านอันท่านมีน ้าใจยินดีปรารถนาบ ารุงพระราชไมตรี พระมหา

กษัตราธิราชเจ้าท้ังสองกรุงนี ้ให้มั่นคงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล อนึ่งท่านมีน า้ใจยินดีต่ออัตโนแต่ยัง

อยู่ในกรุงฝร่ังเษดน้ันประการใด ขอให้ท่านมีน า้ใจยินดีต่ออัตโนสืบไป แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้า
สร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน ขอให้ช่วยบ ารุงโปรดท่านให้ท่านได้ส าเร็จตามความปรารถนาท่านจงทุกประการ 

หนังสือมาวันพทุเดือนแปดแรมสองค า่ เถาะนพศก ศักราช ๒๒๓๑  

ส่วนตน้ 

ส่วน
เน้ือหา 

ส่วน     
ทา้ย 
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ส่วนที่ 2 ส่วนเน้ือหา คือ ส่วนท่ีโกษาปานใช้เขียนเน้ือความต่างๆท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงั

ผูรั้บสาร  ส่วนเน้ือหาสามารถจ าแนกได ้3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนเกร่ินน า ส่วนเน้ือความ และส่วน

จบเน้ือหา ดงัน้ี 

 ส่วนเกร่ินน า คือ ส่วนตน้ของเน้ือหาท่ีโกษาปานใชเ้ทา้ความหรือกล่าวถึงก่อนท่ีจะ

น าเขา้สู่เน้ือหา โกษาปานมกัจะใชว้ิธีการบอกจุดมุ่งหมายในการเขียนจดหมายดว้ยการบอกเหตุผล

ในการเขียนจดหมายฉบับนั้นๆ โดยใช้ค  าว่า “ด้วย...” น าหน้าข้อความท่ีเป็นเหตุในการเขียน

จดหมายฉบบัน้ีและตามดว้ยค าวา่ “บดัน้ี...” น าหนา้ขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายในการเขียนจดหมาย

ซ่ึงจุดมุ่งหมายดงักล่าวในจดหมายฉบบันั้นๆอาจตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีโกษาปานตอ้งการส่ือสาร

หรือไม่ก็ได ้เช่นในตวัอยา่งน้ี จุดมุ่งหมายในการเขียนจดหมายของโกษาปานตรงตามวตัถุประสงค์

ในการส่ือสาร คือ   

“ด้วยอัตโนท้ังปวงมาถึงฐานท่ีนีแ้ลได้รับค านับแลนับถือแลเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝร่ังเสด
ท้ังปวงซ่ึงเข้าไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยุธยาน้ันจึงในท่าทางอันมาไกลน้ันมิได้มีความทุกข์แลมี
ความสนุกสบายอยู่ มิได้ขาด บัดนีอั้ตโนได้มีน า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่
ท่านขอบใจแห่งอัตโนด้วยบุญคุณของท่านมีแก่อัตโนเม่ืออยู่  ณกรุงฝร่ังเษดแลอัตโนยังรับคุณ
ของท่านอยู่จนเท่าทุกวนันี”้ 

สาเหตุท่ีโกษาปานเขียนจดหมายฉบบัน้ี คือ ฝ่ายฝร่ังเศสตอ้นรับคณะราชทูตสยามไดเ้ป็น

อยา่งดี ดงัความท่ีวา่ อัตโนท้ังปวงมาถึงฐานท่ีนีแ้ลได้รับค านับแลนับถือแลเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝร่ัง-
เสดท้ังปวงซ่ึงเข้าไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยธุยาน้ันจึงในท่าทางอันมาไกลน้ันมิได้มคีวามทุกข์แลมคีวามสนุกสบาย
อยู่มิได้ขาด  

จุดมุ่งหมายท่ีโกษาปานจึงตั้งใจเขียนจดหมายฉบบัน้ี คือ เพื่อขอบคุณฝ่ายฝร่ังเศสดงัความ

ท่ีว่า อัตโนได้มีน า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่ท่านขอบใจแห่งอัตโนด้วยบุญคุณของท่านมี
แก่อัตโนเม่ืออยู่ ณกรุงฝร่ังเษดแลอัตโนยงัรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวนันี  ้

 ส่วนเน้ือความ คือ ส่วนประกอบของเน้ือหาท่ีโกษาปานบรรยายหรือขยายความ

เพิ่มเติมจากส่วนเกร่ินน า ซ่ึงส่วนเน้ือหาน้ีรวมไปถึงประเด็นอ่ืนๆท่ีโกษาปานต้องการส่ือสาร
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เพิ่มเติมกบัผูรั้บสาร โดยใช้ค  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมเร่ืองใหม่13หรือเปล่ียนประเด็น เช่น ค าว่า 

“ประการหน่ึง” หรือ “อน่ึง” เช่นในตวัอยา่งจากจดหมายฉบบัท่ี 1 ความวา่    

“...อัตโนยังคิดถึงบ้านเมืองแต่น้อยหน่ึงประการหนึ่งแม้นมิคิดเกรงกลัวว่าจะขาดความนบนอบ

แลความนับถือแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ ใหญ่ จะขอแก่ท่านให้เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้า
ผู้ใหญ่ว่าอันความนับถือแลนบนอบต่อพระมหากษัตรเจ้าผู้ ใหญ่กว่าอัตโนจะส้ินชีวิตอัตโนจะ
รักษาไว้ในหัวใจให้มั่นคงมิให้แพ้แก่ความนับถือแลนบนอบยินดีแห่งชาวฝร่ังเษดท้ังปวงแลจะ

อดษ่าท าให้ชนะทุกคนในความนบนอบน้ัน อนึ่งกอัตโนขอแก่ท่านอันท่านมีน า้ใจยินดีปรารถนา

บ ารุงพระราชไมตรี พระมหากษัตราธิราชเจ้าท้ังสองกรุงนี ้ให้มั่นคงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล 

อนึ่งขท่านมีน า้ใจยินดีต่ออัตโนแต่ยังอยู่ในกรุงฝร่ังเษดน้ันประการใด ขอให้ท่านมีน า้ใจยินดีต่อ   

อัตโนสืบไป” 

เน้ือความขา้งตน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมเร่ืองใหม่เพื่อเปล่ียน

ประเด็น 3 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่  

ต าแหน่งท่ี 1 ประการหนึ่ง เปล่ียนประเด็นจากท่ีโกษาปานกล่าวช่ืนชมในพระเดชานุภาพ

ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 มาเป็นประเด็น โกษาปานขอใหมู้สูสิงแฬกราบทูลถึงความนับถือแลนบนอบ

ยินดีท่ีโกษาปานมีแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

จากนั้นในต าแหน่งท่ี 2 อนึ่งก เปล่ียนจากประเด็น โกษาปานขอให้มูสูสิงแฬกราบทูลถึง

ความนับถือแลนบนอบยินดีท่ีโกษาปานมีแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 มาเป็น โกษาปานขอให้มูสูสิงแฬช่วย

บ ารุงพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสสืบไป  

และในต าแหน่งท่ี 3 อนึ่งข เปล่ียนจากประเด็น โกษาปานขอให้มูสูสิงแฬช่วยบ ารุงพระ

ราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสสืบไป มาเป็น โกษาปานขอให้มูสูสิงแฬรักษาความสัมพนัธ์ฉนั

มิตรระหวา่งมูสูสิงแฬกบัโกษาปานไวสื้บไป 

                                                           
13 สถาบนัภาษา(2555: 135) กล่าววา่ ค าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความท่ีเป็นเร่ืองใหม่ท าหนา้ท่ีเช่ือมขอ้ความท่ีเป็น

เร่ืองท่ีเปลี่ยนไปหรือต่างจากเดิม ส่วนใหญ่มกัมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองเดิมอยูบ่า้งในบางแง่ ในภาษาเขียนใชค้  าวา่ อน่ึง  
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 ส่วนจบเน้ือหา คือ ส่วนท่ีโกษาปานใชปิ้ดการเขียนเน้ือหาดว้ยการกล่าวอวยพรแก่

ผูรั้บสาร โกษาปานจะใช ้ค าวา่ แล เป็นหน่วยเช่ือมเปล่ียนประเด็นแลว้ตามดว้ยค าอวยพร ดงัจะเห็น

ไดใ้นตวัอยา่ง ความวา่   

แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินขอให้ช่วยบ ารุงโปรดท่านให้ท่านได้
ส าเร็จตามความปรารถนาท่านจงทุกประการ 

โกษาปานอวยพรมูสูสิงแฬดว้ยการขอพรจากพระเป็นเจา้ให้อ านวยความส าเร็จแด่มูสูสิงแฬ

ทุกประการ ซ่ึงการจบเน้ือหาในลกัษณะน้ีปรากฏเฉพาะในจดหมายฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3   

 ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย โกษาปานลงวนัเดือนปีท่ีเขียนจดหมายและประทบัตราในทุกฉบบั เช่น

ในตวัอยา่งจดหมายฉบบัท่ี 1 โกษาปานลงวนัท่ี หนังสือมาวนัพทุเดือนแปดแรมสองค า่ เถาะนพศก ศักราช 
๒๒๓๑  

2.4 เน้ือหาในบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

เน้ือหา หมายถึง เน้ือเร่ืองหรือเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะให้ผูอ่้านทราบ อาจเป็นเหตุการณ์ 

เร่ืองของบุคคล ขอ้คิดเห็น  จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง

ประกอบกนัก็ได ้(วาสนา เกตุภาค อา้งใน จิรวฒัน์  เพชรรัตน์ และอมัพร ทองใบ, 2555: 293) 

นิยามความหมายขา้งตน้ เม่ือผูศึ้กษาน ามาพิจารณาเน้ือหาท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัและ

จดหมายของโกษาปานแลว้ พบว่าสามารถจ าแนกเน้ือหาตามเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน ได้

ดงัน้ี  

2.4.1 เน้ือหาในบันทกึรายวนัของโกษาปาน 

บนัทึกรายวนัของโกษาปานเขียนข้ึนในขณะท าหน้าท่ีเป็นราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชในการเจริญสัมพนัธไมตรีและอญัเชิญพระราชสาส์นแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ณ ประเทศ

ฝร่ังเศส (20 มิถุนายน-4 กรกฎาคม พ.ศ. 222914) ดงันั้นเน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในบนัทึกของ 

โกษาปานจึงเก่ียวข้องกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในประเทศฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ อันได้แก่                

การปฏิบติัภารกิจของราชทูตสยาม และ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                           
14

 ค านวณวนัเดือนปีจากจนัทรคติเป็นสุริยคติท่ีใชใ้นปัจจุบนัตามท่ีปรากฏใน “ประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิท-

สุนทร (โกษาปาน)” ของ ปรีดี พศิภูมิวถิี (2555) 
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  2.4.1.1 การปฏิบัติภารกจิของคณะราชทูตสยาม  

 การปฏิบติัภารกิจของคณะราชทูตสยาม คือ การเจริญสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างสยามกับ

ฝร่ังเศสถือเป็นหน้าท่ีหลกัของราชทูตท่ีพึงปฏิบติั ดงันั้นเน้ือหาหลกัท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัของ

โกษาปานจึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีทางการทูตของโกษาปานอยา่งชดัเจน ซ่ึงสามารถจ าแนก

ได้ 3 ประการ ได้แก่ การอญัเชิญพระราชสาส์นของคณะราชทูตสยาม   การเจริญสัมพนัธไมตรี

ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส และ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส      

       2.4.1.1.1 การอญัเชิญพระราชสาส์นของคณะราชทูตสยาม  

   การอญัเชิญพระราชสาส์นของคณะราชทูตสยามเป็นจุดประสงค์หลกัท่ี

คณะราชทูตโกษาปานเดินทางไปท่ีฝร่ังเศส คือ เพื่ออญัเชิญพระราชสาส์นจากสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ณ ประเทศฝร่ังเศส เน้ือหาส่วนน้ีจะเก่ียวกบัก าหนดการอญัเชิญพระ

ราชสาส์นไปถวายแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14  ณ กรุงปารีสท่ีทางฝร่ังเศสเตรียมการไว ้เช่น  

ตวัอยา่งท่ี 1  

มีหนังสือคนเร็วถือลงมาแต่เมืองปารีสแลว่าราชทูตฝ ร่ังเศสขึ้นไปเถิง ณ เมืองแล้วแล
พระมหากษัตริย์เจ้าส่ังว่าให้มีหนังสือมาเถิงมสููอีนตันนังว่าให้เอาก าป่ันซ่ึงทรงพระราชสารแล

ข้าหลวงท้ังปวงน้ันให้ไปขึน้ ณ เมืองอาวระ15ซ่ึงอยู่ตรงเมืองอังกฤษทางจะไปแต่เมืองแบรศ ๘๐ 

โยชน์ แลว่าจะรับพระราชสารลงไป ณ ก าป่ันพรุ่งนี้ ในวันเดียวน้ันเพลาบ่าย บาตรีวาเสดมา
บอกแก่ข้าพเจ้าว่า มหีนังสือคนเร็วถือลงมาแต่เมืองปารีสมาถึงมสููอีนตันนังว่าพระมหากษัตริย์
เจ้าส่ังว่า ให้รับพระราชสารแลข้าหลวงท้ังปวงขึน้ไปทางบกแต่เมืองแบรศนีเ้ถิด แลอย่าให้ไป
เมืองอาวระน้ันเลย แลแต่ส่ิงของเคร่ืองบรรณาการ แลส่ิงของพระราชสารน้ันให้ถ่ายใส่ก าป่ัน 
ฝลบุไปเข้า ณ ปากน า้อาวระแลแต่ปากน า้อาวระน้ันให้ใส่เรือขึน้ไป ณ เมืองปารีสทีเดียว แลว่า

พระมหากษัตริย์ฝร่ังษให้มูสูเตราะ16ซ่ึงเป็นคนใช้สนิทในห้องพระมหากษัตริย์น้ันคนหน่ึงแล     

มูสูสีลี17ซ่ึงได้ตกแต่งการส าหรับแขกเมืองน้ันคนหน่ึง แลสองคนนีเ้ป็นเสนาบดีให้ลงมารับ            

พระราชสารแลข้าหลวงขึน้ไปตามทางเมืองแบรศนี ้

 (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 53-55: 135,137,139) 

                                                           

 15 คือ เมืองเลอ อาฟเฟรอะ (Le Havre) 
16 เมอซิเออร์ตอร์ฟ (Torpff) เป็นพนกังานชาวท่ีหรือราชองครักษป์ระจ า 
17

 เมอซิเออร์ซีลี่ (Silly) 
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 ความข้างต้นท าให้ทราบการเดินทางอัญเชิญพระราชสาส์นไปยงักรุงปารีสโดยตาม

ก าหนดเดินนั้นพระราชสาส์นและคณะราชทูตสยามจะเดินทางทางน ้ าไปท่ีเมืองอาวระและจะรับ

พระราชสาส์นลงเรือไปวนัรุ่งข้ึน จากนั้นมีการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นให้พระราชสาส์นและ

คณะราชทูตสยามเดินทางไปทางบกจากเมืองแบรสต์โดยฝ่ายฝร่ังเศสไดส่้งเสนาบดีสองคนมารับ

พระราชสาส์นและคณะราชทูตสยามจากเมืองแบรสตไ์ปยงักรุงปารีส  ส่วนเคร่ืองราชบรรณาการ

และเคร่ืองอญัเชิญพระราชสาส์นต่างๆใหน้ าลงเรือบรรทุกไปท่ีเมืองปารีส  

ตวัอยา่งท่ี 2  

แลพระมหากษัตริย์เจ้าว่ารับพระราชสารแลราชทูตขึ้นมาเถิงเมืองใด ให้เจ้าเมืองยิงปืนแล
ตกแต่งรับสู้แลนับถือจงหนักหนาแลอย่าให้ขัดใจข้าหลวงแต่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ แลให้ตกสืบๆขึน้
ไปจนเถิงเมืองปารีส แลเม่ือไปเถิงเมืองน้ันท่ีน้ันกใ็ห้เจ้าเมืองยิงปืนรับพระราชสารแลราชทูต
ด้วยธรรมเนียมเมืองน้ันท่ีน้ัน แม้นพระราชวงศ์กด็ี เสนาบดีผู้ ใหญ่ลงมาก็ดีมิได้ยิงปืนรับหามี
เหตุฉะนี ้จึงพระมหากษัตริย์เจ้าส่ังจ าเพาะลงมา แลพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสนับถือพระราช
ไมตรีพระมหากษัตริย์เจ้าเรานีนั้กหนา ถ้าแลเจ้าเมืองมิท าตามส่ังนี ้จะเอาเป็นโทษ 

 (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 55-56: 139, 141) 

 ความขา้งตน้น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการอญัเชิญพระราชสาส์น คือ ท าให้ทราบการเตรียมการ

ในการอญัเชิญพระราชสาส์น เน้ือความขา้งตน้ท าให้ทราบวา่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 มีรับสั่งให้เจา้เมือง

ต่างๆอนัเป็นเมืองท่ีพระราชสาส์นจะเคล่ือนผา่นก่อนไปถึงกรุงปารีสจะตอ้งจดัพิธีการตอ้นรับให้

ยิง่ใหญ่และหากเจา้เมืองใดไม่กระท าตามนั้นจะไดรั้บโทษอยา่งหนกั 

ตวัอยา่งท่ี 3 

ในวันเดียวน้ันเพลา ๓ โมงเช้าบาตรีวาเสดเอาหนังสือซ่ึงมูสูสีงแล18มาเถิงมูสูอีนตันนัง19เมือง

แบรศได้ยินว่าอิงบาศโคร20ไทยจะรับพระราชสารใส่พระมรฑปไป ณ ทางบกน้ัน จะเอาไป ณ 

ทางน้ันจะกีดอยู่จะยากนัก แลให้มสููอีนตันนังบอกแก่ราชทูตไทยให้แจ้งว่ามิใช่ธรรมเนียมกรุง

                                                           
18 เมอซิเออร์เซนเญอเล่ย ์(Monsieur Seignelay) เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่างประเทศและพาณิชยข์อง            

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
19 เมอซิเออร์แองตต์อ็งดองค ์(Monsieur Intendant) ขา้หลวงตรวจการ ซ่ึงในท่ีน้ีอาจหมายถึง เมอซิเออร์ เดส์คลูโช 

(Monsieur Descluseux) 
20

 Ambassadeur หมายถึง ราชทูต 
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ฝร่ังเศสนี ้แลเห็นชอบจ าเป็นจะให้เอาพระมรฑปแลเคร่ืองบรรณาการท้ังปวงไป ณ ทางเรือไป
ขึน้ ณ เมืองอาวระ แลแต่พระราชสารน้ันให้ราชทูตเอาไปเอง แลเม่ือราชทูตจะเถิงเมืองปารีส 
แลพระมรฑปนีจ้ะไปเถิงก่อน ราชทูตเห็นชอบจะเอาพระราชสารใส่พระมรฑปเข้าไปถวาย
พระมหากษัตริย์เจ้าน้ันได้ 

 (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 62-63: 153,155) 

 เน้ือความขา้งตน้น้ี เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าหนดการการอญัเชิญพระราชสาส์นขอ

คณะราชทูตสยาม มีความว่า ตามท่ีคณะราชทูตสยามจะน าพระราชสาส์นใส่พระมณฑปอญัเชิญ

พระราชสาส์นไปทางบกนั้นจะท าให้การเดินทางล าบากและมิใช่ธรรมเนียมปฏิบติัของฝร่ังเศส 

ดงันั้นคณะราชทูตจึงตอ้งอญัเชิญพระมณฑปและเคร่ืองบรรณาการทั้งปวงล าเลียงลงเรือไปเมือง   

อาวระก่อน ส่วนพระราชสาส์นนั้นให้คณะราชทูตสยามอญัเชิญไปเมืองปารีสดว้ยตนเอง และเม่ือ

ถึงเมืองปารีสคณะราชทูตสยามจึงน าพระราชสาส์นใส่ในพระมณฑปเพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14   

      2.4.1.1.2 สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส   

สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส เน้ือหาส่วนน้ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสยาม

กบัฝร่ังเศส เช่นในบนัทึกรายวนัของโกษาปานนั้น เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธไมตรีส่วนใหญ่จะ

เน้นไปในด้านการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งสยามกบัพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสเป็นส าคัญ เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมต้นความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ 

เน้ือความท่ีโกษาปานบนัทึกจึงเก่ียวกบัการบ ารุงพระราชไมตรีของสองรัฐใหม้ัน่คง เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 4  

๏ วันท่ี ๔ ขึน้ ๗ ค า่ เดือน ๘ เพลาบ่าย (บา)ตรีซ่ึงอยู่  ณ ริมทะเลต่อปากน า้น้ันสามคนมาทัก

ข้าพเจ้า แลบาตรี21น้ันว่า อัตโน22ได้ยินว่าท่านจ าทูนพระราชสารสมเด็จพระมหากษัตราธิราช

เจ้ากรุงไทยมาเป็นพระราชไมตรีด้วยพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ 23นี ้แลสงฆ์ท้ังปวงก็ยินดี

                                                           
21 บาตรี หรือ ปาตรี คือค าน าหนา้ช่ือบาทหลวง มาจากค าว่า Padre ในภาษาโปรตุเกส  จตุพร ศิริสัมพนัธ์ (2529: 126)

กล่าวว่า บาตรี หรือปาตรี มาจากค าว่า patriarche ในภาษาฝร่ังเศส หมายถึง พ่อบา้น พระราชาคณะ สังฆราช หรือผูมี้อาวุโส
สูงสุด ในท่ีน้ีใชเ้ป็น สรรพนาม น าหนา้ช่ือนกับวชในคริสตศ์าสนา   

22 อตัโน หมายถึง ขา้พเจา้ 
23 ฝร่ังษ หมายถึง ฝร่ังเศส ตามรูปเขียนในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน 
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นักหนา แลขอให้พระราชทานไมตรีพระมหากษัตราธิราชเจ้าท้ังสองฝ่ายจงจ าเริญสืบไปอย่าให้

รู้ส้ินสุดเลย ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงชีต้น24มนี า้ใจยินจะให้พระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตราธิราช

เจ้าท้ังสองฝ่ายยืดยาวไปน้ัน อัตโนขอบใจท่านนักหนา แลคร้ันพระราชไมตรีสมเดจ็พระมหา

กษัตราธิราชเจ้าท้ังสองกรุงนีเ้ป็นมั่นคงยืดยาวไปไซร้ ก็จะเป็นท่าทาง 25แก่บีศปู26 แลสงฆ์ท้ัง

ปวงอันจะไปมาส่ังสอนศาสนาแก่มนุษย์ท้ังปวงในบูรพทิศน้ันสะดวก แลบาตรีให้พรแล้วกล็า
ไป ๛ 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 42-43: 113,115) 

 ตวัอย่างขา้งตน้น้ี พบว่า โกษาปานยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีบาทหลวงช่ืนชมยินดีในพระราช

ไมตรีระหวา่งสมเด็จพระนารายณ์และพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงทั้งโกษาปานและบาทหลวงนั้นมีความ

ประสงค์ตรงกนัคือให้พระราชไมตรีระหว่าง 2 ประเทศมัน่คงยืนยาวสืบไป ถือเป็นการกระชับ

สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสใหแ้น่นเฟ้นยิง่ข้ึน  

        2.4.1.1.3 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส      

 โกษาปานบนัทึกเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส เช่น การรับรอง

แขกและการพบปะกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส  การแสดงความรู้สึกเพื่อผูกไมตรีกบัขา้ราชการหรือ

บุคคลต่างๆของฝร่ังเศสท่ีมาเขา้พบ เน้ือหาดงักล่าวน้ีจะปรากฏในบทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 5 

เพลาเท่ียงเสนาบดี นายคุมทหารคนหน่ึงฝีดาวู27 คนหน่ึงลงมาทักข้าพเจ้า ณ ก าป่ัน28 แลข้าพเจ้า

รับส่งปราศรัยตามสมควร แลพอเพลาเท่ียง มูสูระวตีง แลมสููซาบโรปลัดนายก าป่ัน ชวนไว้ให้
รับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้า คร้ันรับพระทานอาหารแล้ว ปลดันายก าป่ันมาบอกว่าหญิงเมีย 

ฝีดาว ู๗ คน ฝีดาว ู๘ คนจะมาทักทาน29 แลข้าพเจ้าให้เข้ามา ณ ท้ายพระ30แลข้าพเจ้ารับส่งตาม

สมควรด้วยผู้มาน้ัน คร้ันเพลาบ่ายประมาณโมงหน่ึงจึงปลัดนายก าป่ัน มาบอกว่า เมียเสนาบดี 

                                                           
24 ชีตน้ หมายถึง สรรพนามบุรุษท่ี 2 ใชเ้รียกพระสงฆ ์(ในท่ีน้ีหมายถึงบาทหลวง) 
25 ท่าทาง ในท่ีน้ี หมายถึง เป็นประโยชน์ 
26 บีศปู มาจากภาษาโปรตุเกส วา่ บิชปู (Bispou) หมายถึง บิชอป (Bishop)  
27 ฝีดาว ู(Fidagor) คือ เจา้หนา้ท่ี นายทหาร พนกังานประจ าเรือ กะลาสี 
28 ก าป่ัน หรือ กะป่ัน หมายถึง เรือเดินทะเลขนาดใหญ่โดยใชใ้บเรือ 
29 ทกัทาน หมายถึง ทกัทาย 
30 ทา้ยพระ คือ หอ้งพกัทา้ยเรือ 
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ซ่ึงบังคับความ ณ เมืองแบรศแลลูกสาวนายก าป่ันผู้ใหญ่คนหน่ึง แลเมยีฝีดาวู ๑๐ คน แล ฝีดาวู 
แลลูกค้า ๘ คน มาทักทาน ข้าพเจ้ากใ็ห้เข้ามา ณ ท้ายพระ แลข้าพเจ้ารับส่ังปราศรัยตามสมควร
ด้วยผู้มาน้ัน คร้ันแล้วกล็าไป 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 1-2: 31,33) 

  จากตวัอย่างขา้งตน้โกษาปานบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะมีปฏิสัมพนัธ์กบันายคุม

ทหาร ฝีดาวู มูสูระวีตง (Monsieur Corition) มูสูซาบโรปลัดนายก าป่ัน (Monsieur Chammoreau 

หรือ เมอร์ซิเออร์ฌาโมโร่ นายทหารประจ าเรือลัวโซ) ขา้ราชบริพารของพระเจา้หลุยส์ท่ี ๑๔ และ

เหล่าเมียเสนาบดี เมียฝีดาวูท่ีมาขอเขา้พบโกษาปานและร่วมรับประทานอาหารกนัท่ีเรือ คร้ันเม่ือ

สังสรรค์สนทนาแล้วก็ลากลบัไป เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดซ ้ ากนับ่อยคร้ังเม่ือคณะราชทูตพ านกัอยู่ ณ 

เมืองแบรสต ์เน่ืองจากมีบุคคลต่างๆมาเขา้พบคณะราชทูตอยูเ่สมอๆ  เช่น วันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึน้ ๘ 

ค า่ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2229  ท่ีมีบาตรี(บาทหลวง) และศานุศิษยม์าเขา้พบ โกษาปาน
ก็เล่าเหตุการณ์คร่าวๆ วา่มีการ ทกัทาย รับส่งปราศรัย และลากลบั เช่นเดียวกบัตวัอยา่งน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 6 

๏ วันท่ี ๕ +
๘
 ๘ ค า่ เพลาเท่ียง แลบาตรีซ่ึงเป็นเจ้าวัด ณ เมืองแบรศน้ัน แลสานุศิษย์มาทัก

ข้าพเจ้าๆกรั็บส่งปราศรัยตามสมควรแล้วบาตรีกล็าไป ๛ 

 (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 43: 115) 

 2.4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัประเทศฝร่ังเศส  

  เม่ือโกษาปานไดพ้บเห็นเหตุการณ์และส่ิงต่างๆในประเทศฝร่ังเศส เช่น สถานท่ี 

สภาพภูมิประเทศ ส่ิงของ อาหารการกิน ตลอดจนขนบธรรมเนียมของชาวฝร่ังเศส เร่ืองราว

เหตุการณ์บา้นเมืองต่างๆ ซ่ึงเน้ือหาส่วนน้ีจะปรากฏในบนัทึกรายวนัของโกษาปานเป็นส่วนใหญ่

เน่ืองจากโกษาปานตอ้งน าเน้ือหาเหล่าน้ีกลบัมารายงานถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์ตามภารกิจท่ี

ไดรั้บมอบหมาย โดยเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส จ าแนกได ้5 ประการ ไดแ้ก่ ธรรมเนียมปฏิบติั

ของชาวฝร่ังเศส อาหารและวฒันธรรมการกิน สภาพบา้นเมือง  ความกา้วหน้าทางวิทยาการของ

ฝร่ังเศส และความสัมพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัรัฐอ่ืนๆ  
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       2.4.1.2.1 ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวฝร่ังเศส  

  โกษาปานกล่าวถึงธรรมเนียมและพิธีการต่างๆของฝร่ังเศสไวอ้ยา่งละเอียด ท าให้

ทราบถึงวิธีการและล าดบัขั้นตอนของธรรมเนียมพิธีการนั้นๆไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงเน้ือหาดา้นธรรม

เนียมและพิธีการต่างๆของฝร่ังเศสน้ี สามารถจ าแนกได้ 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ ธรรมเนียมการ

ตอ้นรับและรับรองคณะราชทูตสยาม ธรรมเนียมการรักษาความปลอดภยัในฝร่ังเศส และธรรม

เนียมการแต่งกาย  

     ก. ธรรมเนียมการต้อนรับและรับรองราชทูตสยาม  

 เม่ือคณะราชทูตสยามเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นและเจริญสัมพนัธไมตรีท่ี

ประเทศฝร่ังเศส ราชส านักฝร่ังเศสมีค าสั่งให้เตรียมการตอ้นรับพระราชสาส์นและคณะราชทูต

สยามอย่างยิ่งใหญ่ เช่น ขา้ราชการฝร่ังเศสเขา้พบคณะราชทูตสยาม ขา้ราชการหรือบุคคลต่างๆใน

ฝร่ังเศสพาคณะราชทูตชมเมือง ตลอดจนการโห่ร้อง การยิงปืนและตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามเพื่อ

ตอ้นรับคณะราชทูตสยาม ดงัจะเห็นไดใ้นวถีิปฏิบติัต่างๆ เช่น ธรรมเนียมพิธีอญัเชิญพระราชสาส์น 

ธรรมเนียมการรับรองแขก  

 ธรรมเนียมพิธีอัญเชิญพระราชสาส์น เป็นธรรมเนียมการตอ้นรับแขกเมืองท่ีชาว

ฝร่ังเศสเตรียมการตอ้นรับพระราชสาส์นและคณะราชทูตของสยามในฐานะผูแ้ทนพระองค์ของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชดว้ยการตกแต่งเคร่ืองอญัเชิญพระราชสาส์นน าลงมาในเรือเพื่อแห่เขา้

เมือง เช่น   

ตวัอยา่งท่ี 7  

คร้ันเพลาบ่ายประมาณสองโมง จึงเชิญพระราชสาร31ลงเรือซ่ึงแต่งออกมารับน้ัน แลยกพระ

มรฑปตั้งบนเตียงซ่ึงปูพรมน้ัน แลข้าพเจ้าท้ังสามน่ัง  ณ ท้ายกุดเตีย แลขุนรักษภูเบนทร์                   

แลขุนนเรนทเสนา ยืนหน้าพระท่ีน่ัง พระมรฑป32พระราชสารน้ัน แลคร้ันเรือพระราชสาร

คลาย33ออกไป จึงนายก าป่ันให้ยิงปืน ๒๑ นัด แลโห่ภาษาฝร่ังเศสห้าที แลยิงปืนใหญ่ ณ ก าป่ัน

น้อย ๑๙ นัดโห่ห้าที แลเรือแห่ท้ังปวงจึงโห่พร้อมกัน ๓ ที แล้วยิงปืน ณ ป้อมปากน า้ท้ังสอง

                                                           
31 พระราชสาร สะกดตามรูปเขียนในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน หมายถึง พระราชสาส์น 
32 พระมรฑป สะกดตามรูปเขียนในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน หมายถงึ พระมณฑป 
33 คลาย หมายถึง เคลื่อนท่ี 
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ฟากน้ัน ๑๑ คร้ันเรือพระราชสารเวียนลงมาพ้นท้ายก าป่ันจึงยิงปืนใหญ่ส่งข้าพเจ้า ๑๙ นัด โห่
สามที แลยิงปืน ณ ก าป่ันน้อย ๑๗ นัด โห่สามที แลเรือแห่ท้ังปวงโห่พร้อมกันสามที แล้วจึงยิง
ปืน ณ เรือทรงพระราชสารส่ีนัด คร้ันเรือทรงพระราชสารพ้นปากน า้เข้าไปประมาณเส้นหน่ึง 
จึงยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมท้ังสองฟากน้ันทุกช่องแล้ว แลยิงรับกันไปรอบเมืองท้ังสองฟากน้ัน แลยิง
ระดมไปจนรับพระราชสารขึน้ตึก ส าเร็จแล้วจึงยิงเป็นระยะห่างๆไปจนเพลาพลบค า่แลจะ
นับว่ายิงมากน้อยเท่าใดน้ันมิได้  

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 10-12: 49,51,53) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี โกษาปานบรรยายพิธีอญัเชิญพระราชสาส์นจากเรือก าป่ันไปประดิษฐาน 

ณ เมืองแบรสต์ ในพิธีเม่ือเรือเคล่ือนท่ีไป นายก าป่ันหรือนายเรือก็จะยิงปืนและโห่แบบฝร่ังเศส 

แล้วมีการยิงสลับกับการโห่ไปเร่ือยๆ ตามจุดต่างๆ จนกระทั่งเรือพระราชสาส์นถึงสถานท่ี

ประดิษฐานพระราชสาส์น และจากนั้นก็มีการยิงปืนเป็นระยะๆเร่ือยไปจนกระทัง่พลบค ่าจนมิอาจ

นบัจ านวนลูกกระสุนได ้การแห่เรือพระราชสาส์นดงัท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการตอ้นรับพระราชสาส์และ

คณะราชทูตสยามอยา่งยิง่ใหญ่เพื่อใหส้มพระเกียรติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

  ธรรมเนียมการรับรองราชทูต เม่ือคณะราชทูตสยามพ านกัอยู ่ณ เมืองแบรสต์ใน

ฐานะแขกเมือง เหล่าขา้ราชบริพารของสมเด็จพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เดินทางมาเขา้พบและน าคณะ

ราชทูตเท่ียวชมเมืองและส่ิงต่างๆเพื่อใหค้ณะราชทูตสยามเห็นสภาพบา้นเมืองและความเป็นอยูช่าว

ฝร่ังเศส เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 8 

๏ ในวนัเดียวน้ันเจ้าเมืองแลมสููชาง34อ านวยการน าข้าพเจ้าแลบาตรีวาเสดลงสามป้าน35ดูป้อม

เมืองเก่า ณ ปากน า้ฟากตะวนัออกน้ัน...คร้ันสามป้านเถิงท่าท่ีจะขึน้ไป ณ ป้อมน้ันจะเข้าไป
ประตูเมืองน้ัน แลเจ้าเมือง แลปลดัสองคน แลฝีดาวเูจ้าพนักงานป้อมประมาณ ๑๕ คนออกมารับ
ข้าพเจ้าเข้าไปเถิงป้อม เจ้าเมืองจึงให้ยิงปืนใหญ่ ๗ นัด แลคร้ันเข้าไปในป้อม เจ้าเมืองจึงบอกให้
ดูชาวอรุมซ่ึงจับได้แลขงัไว้ ณ ป้อมน้ัน แลคร้ันพ้นป้อมเข้าไปแลแต่งให้ทหารถือปืนนกสับ
ประมาณ ๒๗ คน แลนายทหารถือหอกยืนหัวร้ิว ท้ายร้ิว สองคน แลตีกลองใบหน่ึง แลคร้ันเข้า
ไปเถิงกลางป้อม แลทหารถือปืนนกสับยืนเป็นสามแถวประมาณ ๑๖ คน แล นายทหารผู้ใหญ่                               

                                                           
34 เมอซิเออร์ชองบีช (Charmbige) ท าหนา้ท่ีอาลกัษณ์ในเรือลวัโซ 
35 เรือเลก็ ปัจจุบนัเรียกเรือส าป้ัน 
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ถือทวนยืนหน้าร้ิวน้ัน ๔ คน แต่ตีกลองหัวร้ิวใบหน่ึง ท้ายร้ิวใบหน่ึง แลจึงนายทหารน้ันท า
ค านับด้วยทวนตามธรรมเนียมฝร่ังษ       

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 44-45: 117,119) 

 เจา้เมืองและ เมอซิเออร์ชองบีช (มูสูชาง) น าโกษาปานและบาทหลวงวาเสดลงเรือส าป้ัน 

ชมเมืองเก่าท่ีปากน ้ าฟากตะวนัออก ป้อมปราการ พร้อมทั้งมีพิธีการตอ้นรับแขกและส่งแขกเมือง

ตามธรรมเนียมของฝร่ังเศส คือ มีบรรดาทหารเตรียมการตอ้นรับและส่งแขกดว้ยการยิงปืน ถือ

หอก  ตีกลอง และท าการค านบัดว้ยทวนตามธรรมเนียมของฝร่ังเศส   

 นอกจากการน าแขกเมืองเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆในเมืองแบรสตแ์ลว้ ชาวฝร่ังเศสยงัวธีิการ

ตอ้นรับแขกเมืองอ่ืนๆท่ีท าให้คณะราชทูตสยามประทบัใจในการตอ้นรับของฝ่ายฝร่ังเศสอีกดว้ย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือความต่อไปน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 9  

ณ ตึกกลางช้ันล่างน้ัน แลท่ีน้ันเอาใบไม้ท าเป็นฝาสามด้าน แลเอาใบไม้ แลดอกไม้ผูกเข้า ณ 
เสาทุกเสา แลเพดานน้ันดัดผ้าใบแล้วแลเอาใบไม้แลดอกไม้ประดับเข้า แลพืน้น้ันปูด้วยแผง
อ้อ...แลเม่ือแรกน้ันเอาสุโบเข้ามาตั้งสามอย่าง แลจึงเอาปลาป้ิงบ้าง ค่ัวบ้าง เก้าอย่าง แล้วจึง
เอาปลารูปประดจุปลาสะพง แลเนือ้น้ันแดงฝร่ังเศสเรียกปลาสอมงุ แลส่ิงนีข้้างฝร่ังเศสนับถือ
ย่ิงกว่าปลาท้ังปวง แลผักย  าส่ิงหน่ึง...แลจึงมูสูอาลบุดว่าแก่ข้าพเจ้าว่า ส่ิงข้าตกแต่งให้ท่าน
บริโภคอาหารท้ังนี ้เห็นมิสมควรด้วยท่านนัก แลจะใคร่ตกแต่งให้ย่ิงกว่านี ้แลคิดจะท าส่ิงใด
แต่จะให้ท่านสบใจ แลแต่ก าลังข้านีท้ าได้แต่เท่านี ้แลส่ิงใดมิควรน้ันขอโทษแก่ท่านเถิด 
ข้าพเจ้าจึงตอบว่าซ่ึงท่านตกแต่งนีส้มควรดีนักหนาแล้ว เสมอหน่ึงมาน่ังกินในสวนดอกไม้
สนุกสบายหนักหนา  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 52-53: 117,119) 

 ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การรับรองแขกเมืองของชาวฝร่ังเศสนั้นมีการจดัตกแต่ง

สถานท่ีเพื่อตอ้นรับแขกเมือง ดว้ยการ เอาใบไม้ท าเป็นฝาสามด้าน แลเอาใบไม้ แลดอกไม้ผูกเข้า ณ เสาทุก

เสา แลเพดานน้ันดัดผ้าใบแล้วแลเอาใบไม้แลดอกไม้ประดับเข้า แลพืน้น้ันปูด้วยแผงอ้อ และมีการตระเตรียม

อาหารชั้นดีมาตอ้นรับแขกเมือง คือ เอาปลารูปประดจุปลาสะพงแลเนือ้น้ันแดงฝร่ังเศสเรียกปลาสอมงุ แล

ส่ิงนีข้้างฝร่ังเศสนับถือย่ิงกว่าปลาท้ังปวง ซ่ึงการรับรองแขกเมืองขา้งตน้น้ี แสดงให้เห็นวา่ ธรรมเนียม

การตอ้นรับหรือรับรองแขกเมืองของฝร่ังเศสคือการท าใหแ้ขกเมืองมีความสุขเม่ือพ านกัอยูใ่นกรุง
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ฝร่ังเศส เช่นการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามดงัความท่ีโกษาปานเอ่ยปากชมวา่  ท่านตกแต่งนีส้มควรดี

นักหนาแล้ว เสมอหน่ึงมาน่ังกินในสวนดอกไม้สนุกสบายหนักหนา หรือการน าอาหารท่ีชาวฝร่ังเศสเห็นวา่

เป็นอาหารชั้นดีมารับรองคณะราชทูตจากสยาม 

    ข. ธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยในฝร่ังเศส  

 ธรรมเนียมการรักษาความปลอดภยัในฝร่ังเศสเป็นวถีิปฏิบติัอีกอยา่งหน่ึงของชาวฝร่ังเศสท่ี

ท าข้ึนเพื่อรักษาความปลอดภยัในเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการ “ท าส าคญั”ในกองทพั และการออก

กฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภยัในเมือง ดงัน้ี     

ธรรมเนียมการรักษาความปลอดภยัในกองทพัฝร่ังเศส คือการก าหนด “ท าส าคญั” หรือค า

ส าคญัประจ าวนัเพื่อเป็นรหัสลบัในกองทพัทหารเมืองแบรส โดยผูท่ี้ก าหนดค านั้นๆ จะเป็นผูท่ี้มี

ต าแหน่งสูงสุดในเมือง นัน่คือเจา้เมืองแบรส แต่เม่ือคณะราชทูตไทยไปถึงเจา้เมืองจึงขอท าส าคญั

จากโกษาปานเพื่อเป็นการใหเ้กียรติราชทูตสยาม  

ตวัอยา่งท่ี 10 

คร้ันเพลาเยน็เสนาบดีผู้ใหญ่เข้ามารับส่ังพระมหากษัตริย์เจ้าจะส่ังให้ท าส าคัญ36 วนัแล37ส่ิงสอง

ส่ิงจึงเสนาบดีไปกระซิบบอกแก่นายกองนายทัพท้ังปวงให้รู้ส าคัญ แล้วถ้าแลศัตรู เข้ามา
แปลกปลอมส่ิงใด ก็ให้ทักท้วง ท าตามส าคัญตามส่ังน้ัน จึงจะรู้จักว่าผู้ นีเ้ป็นศัตรู แลผู้ นีเ้ป็น

พวกของเอง38 แลในเมืองแบรศนีเ้จ้าเมืองย่อมให้ค าสัญญา39เป็นส าคัญทุกวัน แลบัดนีช้าวเอศ

เลนเซีย40มาอยู่ท่ีนีเ้ป็นผู้ใหญ่กว่าเจ้าเมืองแล้ว แลจึงขอส าคัญแก่ท่านแลเป็นธรรมเนียมในเมือง

ฝร่ังเศสนีนั้บถือหนักหนา แลเม่ือใดเป็นใหญ่กว่าท้ังปวงจึงจะให้ท าส าคัญนีไ้ด้ คร้ันเพลาบ่าย

                                                           

 36 ท าส าคญั หมายถึง การก าหนดค าท่ีจะน ามาใชเ้ป็นรหสัผา่นตามท าเนียมกองทพัฝร่ังเศส 
 37 วนัแล ในท่ีน้ีหมายถึง วนัละ   
 38 เอง หมายถึง ของเราเอง  
 39 ค าสัญญา หมายถึง ค าศพัทท่ี์จะน ามาเป็นรหสัลบัประจ าวนั 
 40 เอศเลนเซีย หรือ ซวัเอก็เซอเลนเซีย เป็นภาษาโปรตุเกส คือ Sua Excelencia หมายถงึ ฯพณฯ เป็นค าเรียกแสดง
ความยกยอ่ง 
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เยน็เม่ือใดเขาจะมาขอส าคัญ41แก่ท่าน วนัหน่ึงให้ค าว่าอุนรัวยัน42 วนัสองน้ันให้ค าว่าวีเลรัวเด  

ฝรังษ43 วนัท่ีสามให้ค าว่า ววีเลรัวเดเสียม44 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 16-17: 61,63) 

 ความขา้งตน้น้ี โกษาปานได้บรรยายถึงธรรมเนียมประจ าเมืองแบรสต์ของฝร่ังเศส ท่ีเจา้

เมือง จะตอ้งมอบค าส าคญัประจ าวนัเพื่อใชเ้ป็น “รหสัลบั” ในการรักษาความปลอดภยัของกองทพั 

กล่าวคือหากผูใ้ดทราบค าส าคญัน้ีก็จะทราบวา่เป็นพวกเดียวกนั และหากใครไม่ทราบก็จะทราบวา่

เป็นศตัรู เจา้เมืองในขณะนั้น คือ มองซิเออร์ แชงเตร ไดใ้ห้เกียรติโกษาปานในฐานะราชทูตแทน

พระมหากษตัริยส์ยามเป็นผูใ้หค้  าส าคญัประจ าวนั ๓ วนั โกษาปานไดม้อบค าวา่ อุนรัวยนั ในวนัแรก  

วนัสองโกษาปานใหค้ าวา่ วีเลรัวเดฝรังษ  วนัท่ีสามใหค้  าวา่ ววีเลรัวเดเสียม   การบนัทึกเน้ือหาเก่ียวกบั

ธรรมเนียมของฝร่ังเศสนั้นท าใหผู้อ่้านทราบธรรมเนียมประจ าเมืองของฝร่ังเศส 

ตวัอยา่งท่ี 11  

ในวันเดียวน้ันมูสูรังปอวอ45ซ่ึงพระมหากษัตริย์ให้ถืออาชญาสิทธ์ิในประวีงเสียเดเประบอระ

ตาน46น้ันว่าถ้าแลผู้ใดเป็นร้ายแลฆ่าฟันกันกด็ี ข่มเหงอาณาราษฎรกด็ี คร้ันแลถามเป็นสัตย์แล้ว

กฆ่็าเสียเองได้ 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 64: 157) 

 ตวัอย่างน้ี มีเน้ือความเก่ียวกบักฎหมายของฝร่ังเศสคือ ผูใ้ดท าร้ายหรือฆ่าฟันกัน หรือ       

ข่มเหงประชาชนคนอ่ืนๆก็ดี และเม่ือพิจารณาความแลว้พบวา่เป็นจริงก็ให้ลงโทษดว้ยการประหาร

ชีวิต เน้ือความดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นกฎหมายซ่ึงเป็นธรรมเนียมการรักษาความปลอดภยัในเมือง

ของฝร่ังเศส   

 

                                                           
41 ขอส าคญั คือ ขอค าศพัทเ์พือ่น าไปเป็นรหสัลบัประจ าวนัในกองทพั 
42 อุนรัวยนั ตรงกบัค าในภาษาฝร่ังเศสวา่  Un royaume หมายถึง ราชอาณาจกัร 
43 วเีลรัวเดฝรังษ ตรงกบัค าภาษาฝร่ังเศสวา่ Vive, Le Roi/Roy de France หมายถึง พระเจา้กรุงฝร่ังเศสทรงพระเจริญ 
44 ววีเลรัวเดเสียมตรงกบัค าในภาษาฝร่ังเศสวา่ Vive, Le Roi/Roy de Siam หมายถึง พระเจา้กรุงสยามทรงพระเจริญ 
45 มสููรังปอวอ คือ Monsieur Grand Pouvoir ผูมี้อ  านาจใหญ่ 
46 ประวงีเสียเดเประบอระตาน หมายถึง Province de Bretagne 
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    ค. ธรรมเนียมการแต่งกาย 

 นอกจากธรรมเนียมการตอ้นรับและรับรองคณะราชทูตสยามและธรรมเนียมการรักษา

ความปลอดภยัของฝร่ังเศสแลว้ ผูศึ้กษาพบว่ายงัมีธรรมเนียมปฏิบติัอ่ืนๆปรากฏอยูด่ว้ย เช่น ธรรม

เนียมการแต่งกาย 

ตวัอยา่งท่ี 12  

คร้ันข้าพเจ้าขึน้ไปเถิงตึกซ่ึงท าขนมปังน้ัน แลคนซ่ึงท าขนมปังอยู่  ณ ตึกน้ัน ประมาณ ๔๐ คน 
บดปังบ้าง ป้ันปังบ้าง จ่ีปังบ้าง แลเอาใบไม้ท าเป็นหมวกใส่หัวทุกคน แลให้โห่ ๓ ลา... 

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 51: 131) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานกล่าวถึงลกัษณะการแต่งกายของคนท าขนมปังท่ีตึกเสบียงวา่ ทุกคนน า

ใบไมม้าท าหมวกสวมท่ีศีรษะท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพวา่ลกัษณะร่วมของคนท าขนมปังในตึกน้ีวา่มี

ลกัษณะอยา่งไรซ่ึงเป็นลกัษณะการแต่งกายของคนท าขนมปังทุกคน  

     2.4.1.2.2 อาหารและวฒันธรรมการกนิ 

เร่ืองน้ีเป็นประสบการณ์อีกอย่างหน่ึงท่ีโกษาปานพบในประเทศฝร่ังเศส โกษาปานมี

โอกาสรับประทานอาหารฝร่ังเศสหลายอย่างและร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลส าคญัของ

ฝร่ังเศสหลายคร้ัง ดงันั้นเน้ือหาเร่ืองอาหารและวฒันธรรมการกินจึงมีปรากฏ เช่น ช่ืออาหาร วธีิการ

หรือล าดบัการรับประทานอาหาร  

ตวัอยา่งท่ี 13  

เม่ือรับพระทานอาหารน้ันเอาเคร่ืองต้มเข้ามาตั้ง ณ เตียงน้ันห้าถาดใหญ่ เนื้อสุกรถาดหน่ึง         

เนือ้ชุมภา47ถาดหน่ึง เนือ้โคถาดหน่ึง ไก่แลเป็ดสองถาด กินกับปัง48 แล้วผ่อน49ออกไปแล้วจึง

เอาเคร่ืองป้ิงแลเคร่ืองค่ัว แลผักทอดมันแลผักกินสด แลถั่วต้ม แลถั่วค่ัวเข้ามาตั้ง ๑๗ ถาด ในนี้

                                                           
47 ชุมภา หมายถึง สัตวส่ี์เทา้มีลกัษณะคลา้ยแกะ ซ่ึงช่ือชุมพาหรือชุมภาน้ี มีปรากฏในนิราศตน้ทางฝร่ังเศสและ       

โคลงนิราศเจา้ฟ้าอภยัในสมยัอยธุยาดว้ยเช่นกนั 
48 ปัง ตรงกบัภาษาฝร่ังเศสวา่ แป็ง (Pain) หมายถึง ขนมปัง  
49 ผอ่น หมายถึง ยก  
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ไก่แลเป็ด ต่าย50สองถาด ชุมภาป้ิงถาดหน่ึง ลูกสุกรท้ังตัวฉาบ51เนยป้ิงถาดหน่ึง แพะป้ิงถาด

หน่ึง ไก่แลนกแซมหมป้ิูงถาดหน่ึง แลถาดซ่ึงใส่เคร่ืองป้ิงท้ังนีย่้อมเอาผักชีโรยรอบริมถาดน้ัน 
เนือ้ชุมภาค่ัวถาดหน่ึง ไก่ค่ัวใส่แป้งข้าวโพดสาลีถาดหน่ึง ใบผักกาดแลใบหอมใส่น า้ส้มองุ่น 

แลน า้มันลูกไม้52ถาดหน่ึง ผักเบีย้ใหญ่ใส่น ้าส้มองุ่นแลน ้ามันลูกไม้ถาดหน่ึง ผักส่ิงหน่ึงช่ือ

อาระตีโช53ประดจุหน่ึงโตนดบัวขม54ต้มถามหน่ึง ทอดมนัถาดหน่ึง กินสดถาดหน่ึง ผักส่ิงหน่ึง

กะเประยะ55ประดุจหน่ึงรากสามสิบ56ค่ัวถาดหน่ึง ถั่วคิ้วนาง57ค่ัวถาดหน่ึง ถั่วส่ิงหน่ึงลูกกลม

ดุจหน่ึงลูกถั่วพูช่ือประเชา58ถาดหน่ึง แลถั่วส่ิงนีฝ้ร่ังนับถือนัก เม่ือก่อนขายถาดแลสิบแผน 59 

ถัว่ส่ิงหน่ึงช่ือแฝว60ประดจุหน่ึงถัว่พระบาด61ค่ัวถาดหน่ึง แลของท้ังนีย่้อมผ่อนกันมาทุกวนั แล

เม่ือรับพระทานของท้ังนี้ กินน า้องุ่นแดงเจือน า้ คร้ันแล้วจึงยกของท้ังนีอ้อกไปเสีย จึงยกของ
หวานแลผลไม้เข้ามาสามถาด...  

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 22-25: 73,75,79) 

  ตวัอย่างน้ีโกษาปานไดอ้ธิบายประกอบการพรรณนาเปรียบเทียบเม่ือกล่าวถึงอาหารและ

วฒันธรรมการกินของชาวฝร่ังเศส เช่น เนื้อสุกรถาดหน่ึง เนื้อชุมภาถาดหน่ึง ไก่แลเป็ด ต่ายสองถาด 
ผักเบีย้ใหญ่ใส่น า้ส้มองุ่นแลน า้มันลูกไม้ถาดหน่ึง ผักส่ิงหน่ึงช่ืออาระตีโชประดุจหน่ึงโตนดบัวขมต้มถามหน่ึง  
ส่วนวฒันธรรมการกินท่ีปรากฏในตวัอย่างน้ี จะเห็นไดว้่า ชาวฝร่ังเศสมีล าดบัในการรับประทาน

อาหาร กล่าวคือ มีการรับประทานอาหารประเภทตม้ก่อน จากนั้นจึงทานประเภทป้ิงและคัว่ แลว้ด่ืม 

น า้องุ่นแดงเจือน า้ (ไวน์) ก่อนท่ีจะกินของหวานและผลไม ้ 

 

                                                           
50 ต่าย หมายถึง กระต่าย 
51 ฉาบ หมายถึง ทา 
52 น ้าลูกไม ้หมายถึงน ้ามนัสลดั หรือ น ้ามนัมะกอก 
53 อาระตีโช หรือ อาร์ติโช (Artichaut) หมายถึง ผกัฝร่ังเศสชนิดหน่ึง เป็นหวัขนาดใหญ่ มีกลีบ และมีรสชาติเฝ่ือน  
54 โตนดบวัขม หมายถึง ลูกบวัสาย 
55 กะเประยะ ตรงกบัภาษาฝร่ังเศสวา่ คาร์ปิเย ่(Caprier) หมายถึง พชืชนิดหน่ึง 
56 รากสามสิบ หมายถึง ไมเ้ถาชนิดหน่ึง ใบมีลกัษณะเป็นฝอย 
57 ถัว่คิว้นาง หมายถึง ถัว่ชนิดหน่ึงมีลกัษณะโคง้คลา้ยคิว้ เช่น ถัว่แขก 
58 ประเชา น่าจะมาจากค าในภาษาฝร่ังเศสวา่ ปัวส์โฌนส์ (Pois jaunes) อาจหมายถึง ถัว่ชนิดหน่ึง 
59 แผน น่าจะหมายถึง หน่วยเงินของฝร่ังเศส คือ ฟรังก ์  
60 แฝว ตรงกบัค าในภาษาฝร่ังเศสวา่ Fèvre หมายถึง ถัว่ชนิดหน่ึง เมด็มีลกัษณะกลม สีเขียว 
61 ถัว่พระบาด หมายถึง ถัว่ชนิดหน่ึง 
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 เน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมการรับประทานอาหาร มีดงัตวัอยา่งน้ี  

ตวัอยา่งท่ี 14   

๏ คร้ันเพลาค า่ เจ้าเมืองแลภริยาเจ้าเมืองมารับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้าๆจึงรับเอามือภริยาเจ้า
เมืองล้างมือด้วยกัน แลจึงจูงมือน ามาให้น่ัง ณ ท่ีข้าพเจ้าน่ังน้ัน แลข้าพเจ้าราชทูตน่ังข้างขวา แล

อุปทูต แลตรีทูตน่ังข้างซ้าย ข้าพเจ้าท าค านับตามธรรมเนียมฝร่ังเศสตามบาตรีวาเสด 62แนะน า

ให้น้ัน คร้ันพระทานอาหารแล้วเจ้าเมืองแลภริยาเจ้าเมืองกล็าไป ๛ 

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 34-35: 97,99) 

 เน้ือความขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมในการรับประทานอาหารของชาวฝร่ังเศสดงั

จะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ดงัน้ีคือ เม่ือมีขนุนางผูใ้หญ่และภริยามารับประทานอาหารดว้ยซ่ึงในท่ีน้ีคือ 

เจา้เมืองและภริยา โกษาปานจะรับรองแขกดว้ยการจบัมือภริยาเจา้เมืองแลว้ไปลา้งมือดว้ยกนั และ

จากนั้นจึงจูงมือน าภริยาท่านเจา้เมืองมานัง่ประจ าท่ี แลว้จึงค านบัเจา้เมืองและภริยาตามแบบฝร่ังเศส 

ตวัอยา่งขา้งตน้น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมในการรับประทานอาหารไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตวัอยา่งท่ี 15 

คร้ันรับพระทานอาหารแล้วจึงเอาน า้ดอกไม้เทศมาให้ข้าพเจ้าล้างมือ แล้วแลเหลือน้ันจึงเอา
ประพรมกัน 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 52: 133) 

     ตวัอยา่งน้ี โกษาปานกล่าวถึงวฒันธรรมการกินอาหารของฝร่ังเศส กล่าวคือ โกษาปานไป

รับประทานอาหารร่วมกบัเจา้เมืองและเหล่าขา้ราชการฝร่ังเศสและหลงัจากท่ีรับประทานอาหาร

เสร็จแล้วนั้น ฝ่ายตอ้นรับไดน้ าน ้ าดอกไมเ้ทศมาให้ผูรั้บประทานอาหารล้างมือและน าน ้ าหอมท่ี

เหลือนั้นมาประพรมกนั การน าน ้ าดอกไมเ้ทศมาล้างมือและประพรมกนัหลงัจากท่ีรับประทาน

อาหารเสร็จนั้นแสดงใหเ้ห็นวฒันธรรมการกินของชาวฝร่ังเศสในอีกลกัษณะหน่ึง 

 

 

                                                           
62 บาทหลวงเบนีญ วาเซต ์(Bénigne Vachet)  
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   2.4.1.2.3 สภาพบ้านเมือง  

สภาพบ้านเมือง  ในท่ีน้ีหมายถึง สภาพภูมิประเทศ การวางผังเ มือง สถานท่ีและ

สถาปัตยกรรมของฝร่ังเศสท่ีโกษาปานไดก้ล่าวไวใ้นบนัทึกรายวนั ดงัมีในรายละเอียดต่อไปน้ี    

ตวัอยา่งท่ี 16  

แลในเมืองแบรศฟากข้างตะวันตกถัดป้อมปากน ้าเข้ามามีตึกสามตึกไว้ขนมปังแลปลาแลถั่ว       
แลน า้มนัลกูไม้แลน า้ส้มองุ่นส าหรับเสบียงก าป่ันแลช้ันบนน้ันมตึีกไว้ดินประสิว ตึกแลถดัเข้ามา
น้ันจึงเป็นตึกพลเมืองท้ังปวงอยู่ แลตึกน้ันเป็นสามช้ันบ้าง ส่ีช้ันบ้าง แลช้ันล่างน้ัน แลช้ันล่างน้ัน

เป็นร้านตลาดขายส่ิงของแลตึกเป็นแถวเน่ือง63กันมาจนท่ีข้าพเจ้าอยู่ น้ัน แต่น้ันไปเป็นตึกคลัง

เน่ืองกันไปเป็นหลังคาเดียวจนเถิงป้อมมมุเมือง แลมตึีกไว้เสากระโดงสองตึก แลช้ันบนหล่ิงน้ัน
ตึกชาวเมืองตั้งเรียงกันไป แลฟากข้างตะวนัออกถดัป้อมเข้าน้ันเป็นถนนทางเดินกลาง แลตึกขาว
เมืองอยู่ น้ันเป็นสองแถวติดเนียงกันเข้ามาจนเถิงตึกท่ีข้าพเจ้า แลถัดตึกข้าพเจ้าเข้าไปเป็นอู่เอา

ก าป่ันเข้าไปซ่อมแปลง แลถัดอู่น้ันเข้าไปเป็นตึกคลัง...มีตึกใหญ่อยู่ตามรี64ริมน า้ไป แล้วมีตึก

ขวางไปต่อตะวันออก แลก็เป็นท่ีเปล่าไปประมาณห้าเส้น จึงมีตึกใหญ่อันหน่ึงเป็นรูปพระ
ระเบียงสามด้านส าหรับคนไข้แลป่วยเจ็บอยู่  แล้วเป็นท่ีเปล่าประมาณสามเส้นเถิงป้อมหลงัเมือง 

แลช้ันบนหล่ิง65น้ันมีตึกชาวเมืองอยู่ราย66กันไปตามป้อมปากน า้จนเถิง67หลังตึกคลัง มีตึกใหญ่

เป็นวดับาตรีส าเปาโล68แห่งหน่ึง แลมตึีกติดเน่ืองกันไปเป็นหลายแถว  

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 32-33: 93,95) 

 ตวัอย่างขา้งตน้น้ี โกษาปานอธิบายให้เห็นการวางผงัเมืองของเมืองแบรสต์  ฝร่ังเศสแบ่ง

สัดส่วนพื้นท่ีในการสร้างตึก สร้างป้อม สร้างวดั แหล่งท่ีอยู่ของชาวเมืองบริเวณริมแม่น ้ าอย่าง

ชดัเจน 

 

                                                           
63 เน่ือง หมายถึง ติดต่อกนั เก่ียวขอ้งกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 643) 
64 รี หมายถึง ตามยาว 
65 หล่ิง หมายถึง ตล่ิง 
66 ราย หมายถึง เรียงราย 
67 เถิง หมายถึง ถึง 
68 บาตรีส าเปาโล อาจหมายถึงบาทหลวงแซงปอล (Saint Paul) ซ่ึงคนไทยเรียกมาจากภาษาโปรตุเกสวา่ เซา เปาโล 

(São Paulo) 
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ตวัอยา่งท่ี 17 

แลจึงมูสูโกบันตังเดโปเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ปากน า้ซ่ึงมีก าป่ันของหลวงอยู่ เหมือนฉะนีห้ก

ต าบล แลคือปากน า้เมืองแบรศนีแ้ห่งหน่ึง แลไปต่อแดนปะตุกัน69 แลแดนอีสปาญะ70น้ันส่ี

แห่งปากน า้เมืองกงเกด71แห่งหน่ึงปากน า้อาวระ72แห่งหน่ึง แลปากน า้ในทะเลดวน73น้ันสอง

แห่งคือปากน า้ตุลัง74แห่งหน่ึง แลปากน า้มาระวีแสล75ซ่ึงมีก าป่ันใช้ใบแลตีกรรเชียงได้น้ัน 

๔๔ ล าแห่งหน่ึง ต่อแดนอังกฤษน้ันช่ือปากน ้าอาวระแห่งหน่ึง แลปากน ้าท้ังหกแห่งนี ้มี
ก าป่ันมากกว่าบ้าง แลใหญ่กว่าก าป่ัน ณ เมืองแบรศนีบ้้าง แลเท่ากันบ้าง แลน้อยกว่าบ้าง 

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 33-34: 95,97) 

 เน้ือความขา้งตน้มีเน้ือหาเก่ียวกบัภูมิประเทศของเมืองแบรสตว์่าเป็นเมืองปากน ้ า ฝร่ังเศส

ใช้เป็นเมืองท่าเพื่อเดินทางไปยงัเมืองอ่ืนๆได ้เช่นเดียวกบัเมืองปากน ้ าเมืองอ่ืนๆในฝร่ังเศส เช่น  

ปากน า้เมืองกงเกด ปากน า้อาวระ ปากน า้ตุลัง ปากน า้มาระวแีสล เมืองท่าเหล่าน้ีมีทั้งปากน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่

กวา่และแคบกวา่ปากน ้าของเมืองแบรสตอ์ยูบ่า้ง  

ตวัอยา่งท่ี 18 

...แลข้าพเจ้าอยู่ น้ันช้ันสอง แลห้องข้าพเจ้าราชทูตน้ันมีเตียงนอน มีเสาเพดานสูงหกศอก ม่าน

แลเพดานน้ันแพรแดงผดุลายอ าเพอ76 มอิีนทรธนู77 กรองทองหมวด78เงินหมวดแกมกันแลยอด

เสาเพดานน้ัน เอาสักหลาดท าเป็นฉัตรใส่ท้ังส่ีเสา มีฟูกส่ีช้ันหมอนผ้าป่านอย่างฝร่ังเศส แลจึง

เอาผ้าขาวปูลาดบนฟูกน้ัน แลผ้าห่มนอนน้ันเอาแพรอัจลัด79ร้ิวเขียวร้ิวแดงเยบ็ประกับกันเป็น

                                                           
69 โปรตุเกส 
70 สเปน 
71 คือ เมืองกงเกต ์(Conquet) ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองแบรสต ์
72 คือ เมืองเลอ อาฟเฟรอะ (Le Havre) 
73 อาจหมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
74 คือ เมืองตูลง (Toulon) 
75 คือ เมืองมาร์เซยส์ (Marseilles) 
76 ลายอ าเพอ หมายถึง ปักลายดอกลอย ลายดอกไมร่้วง   
77 อินทรธนู หมายถึง ลายขอบท่ีเป็นกระหนก 
78 หมวด หมายถึง ขมวดไวเ้ป็นจุก 
79 อจัลดั หรือ อตัลดั (Atlas) หมายถึง ผา้แพรท่ีทอจากไหมควบเงินหรือทองแล่ง แต่ไหมมีมากกวา่ 
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ช่องโคม80ใส่ฝ้ายอย่างสุรัด81ช้ันหน่ึง แลมีแพรแดงผุดลายอ าเพอมีอินทรธนูกรองด้วยทอง

หมวด แลหมวดเงินแกมกันปกบนแพรอัจลดัน้ันช้ันหน่ึง จึงเอาผ้าขาวปกบน แลมม่ีานแพรแดง

ผุดลายอ าเพอมีอินทรธนูมีสังเวียน82รอบท้ังส่ีด้านฝาแลเพดานตึกน้ันเขียนลายเบญจรงค์แกม

ทอง แลฝาห้องท่ีนอนน้ันเอาพรม ลายฉากตรึงติดไว้กับฝาผนังท้ังสามด้าน มีกระจกใหญ่เป็น

รูปเสมากว้างสองศอกคืบสูงสามศอก ฝักน้ันท าด้วยทองแดงฉลกัลายปรุสุกทอง83ตรึงติดไว้ ณ 

ฝาผนังตรงหน้าเตียงนอนมฉีากเป็นรูปพระมหากษัตริย์ฝร่ังษอันหน่ึง เป็นรูปมสููสิงแฬเสนาบดี
ผู้ใหญ่อันหน่ึง เป็นรูปนกแลดอกไม้แลผลไม้ต่างๆน้ันคู่หน่ึง แลมีเก้าอีหุ้้มก ามะหยี่เขียวเป็น
เบาะสามอัน เก้าอีฉ้ลักลายฝร่ังเศสหุ้มแพรแดงติดอิมทรธนูเงิน แลทองแกมกันเก้าอัน แลเตียง

นอน แลเก้าอีแ้พรแดงน้ันเอาปัศตู84ขาวท าเป็นฝักหุ้มไว้ แลมเีตียงรองของสองเตียงปูพรมอย่าง

ฝร่ังอันหน่ึงเอาไม้   แลงาบรรจุแกมกันเป็นลายฉากเตียงหน่ึงมีเชิงเทียนเอาไม้แลงาบรรจุแกม
กันเป็นลายฉากสองอัน แลมท่ีีเตาเพลิงเป็นปล่องตลอดขึน้ไปจนหลงัคาส าหรับผิงไฟเม่ือหนาว 
แลป้ันลายอย่างฝร่ังเศสปิดทอง แลช่องหน้าต่างน้ันมม่ีานผ้าขาวเป็นสายรูด สายชัก 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 18-19: 65,67) 

 ความขา้งตน้น้ี เป็นเน้ือหาท่ีแสดงเก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆและสถาปัตยกรรมการตกแต่งของ

ฝร่ังเศสท่ีท าให้ผูอ่้านสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงโกษาปานไดบ้นัทึกสภาพของ

ตึกต่างๆ หอ้งพกั เรือไวอ้ยา่งละเอียด โกษาปานกล่าวถึงหอ้งนอนของโกษาปานโดยใชส้นทนาและ

การอธิบายสภาพห้องนอนและเคร่ืองเรือนรวมไปถึงรายละเอียดการตกแต่งต่างๆไวอ้ยา่งละเอียดท า

ใหผู้อ่้านสามารถเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนประหน่ึงอยูใ่นสถานท่ีนั้นดว้ย  

ตวัอยา่งท่ี 19  

แลเรือพระราชสารน้ันยาวประมาณ ๙ วา ปากกว้างประมาณ ๘ ศอก มีท้ายกุดเตีย85 แลหลังคา

น้ันหุ้มแพรปักทองหมวด แลกรองทองหมวด ติดอินทรธนู ระบาย กรองทองเป็นพู่  ฝาผนังข้าง
นอกฉลกัลายปิดทอง แคมแลหัวเรือปิดทองฝาผนังข้างในเขียนลายเบญจรงค์ แลฝาหน้าต่างน้ัน

                                                           
80 ช่องโคม หมายถึง ช่องไฟ  
81 สุรัด หมายถึง ผา้ท่ีมาจากเมืองสุรัต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการผลิตผา้และนิยมเรียกผา้

ท่ีมาจาก เมืองน้ีวา่ผา้สุรัศ  
82 สังเวยีน หมายถึง ช่ือลายไทย 
83 ปรุสุกทอง หมายถึง ลายฉลุโปร่งลงทองทึบ 
84 ปัศตู หมายถึง ผา้สักหลาดชนิดหน่ึงหรือผา้ขนสัตวเ์น้ือฟู 
85 กดุเตีย หมายถึง หอ้งเลก็ๆทา้ยเรือ 
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ประดับกระจก แลตั้งปืนกระสุนสองนิว้ ณ หัวเรือน้ันส่ีบอก86 แลหน้ากุดเตียน้ันมีเตียงปูพรม

ส าหรับจะตั้งพระมรฑป พระราชสารแลเรือขุนหม่ืนขึน้น้ัน หลงัคาดาดผ้าขาว แลพนักน้ันฉลัก
ลายปิดทอง มเีบาะแพรแดงผดุลายอ าเพอรองน่ังทุกคน 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 7-8: 43,45) 

เรือ เป็นยานพาหนะส าคญัท่ีพบในฝร่ังเศส บางคร้ังเรือใช้เป็นท่ีพ  านกัของบุคคลต่างๆ ผู ้

ศึกษาจึงจ าแนกใหเ้รือเป็นสถานท่ีท่ีคนสามารถเขา้มาอาศยัอยูไ่ด ้เรือสามารถพบไดใ้นเมืองและพบ

ในพิธีแห่พระราชสาส์นและคณะราชทูตสยาม โดยโกษาปานไดบ้นัทึกรายละเอียดของเรือและการ

ตกแต่งภายในเรือไวอ้ยา่งละเอียด 

 ตวัอย่างน้ีโกษาปานกล่าวถึงสภาพของเรือท่ีใช้อญัเชิญพระราชสาส์นของสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชไวอ้ยา่งละเอียด ทั้งขนาดความกวา้งยาว การตกแต่งรวมไปถึงอาวุธท่ีตั้งไวบ้นเรือ 

ท าใหผู้อ่้านเห็นรายละเอียดต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน  

ตวัอยา่งท่ี 20 

เจ้าเมืองกช็วนข้าพเจ้าลงเรือไปดูก าป่ันใหญ่ช่ือละมีรัน87ซ่ึงใหญ่กว่าก าป่ันท้ังปวง แต่งไว้ส าหรับ

พระมหากษัตริย์เจ้าผู้จะเป็นนายกองผู้ใหญ่ขึน้น้ันแลก าป่ันยาวเส้นหน่ึงสามวาสามศอกคืบส่ีนิว้ 

ปาก88หกวาศอกคืบส่ีนิ้ว แลหัวก าป่ันน้ันฉลักเป็นรูปคนแทงปลาปิดทอง89 แลท้ายน้ันฉลักเป็น

รูปพระมหากษัตริย์แลเป็นรูปคนต่างๆ แคมท้ังสองข้างแลช่องปืนน้ันฉลักลายปิดทอง แลมีช่อง
ปืนส่ีช้ัน แลบรรทุกปืนใหญ่ได้ ๑๓๔ บอก กระสุน ๘ นิว้ลงไปจนสามนิว้ แลดาดฟ้าช้ันล่างน้ัน 

ไว้เคร่ืองสาตราวุธ แลช้ันถัดขึน้ไปน้ันเป็นท่ีพระมหากษัตริย์แลผู้ เป็นนายกองใหญ่ แลมีเตียง

นอนฉญางฝัง90 ปิดทอง       
  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 29-30: 87,89) 

 ความข้างต้น โกษาปานอธิบายถึงเรือละมีรัน  ว่ามีจุดประสงค์เพื่อเตรียมไว้ส าหรับ

พระมหากษตัริยแ์ห่งฝร่ังเศสท่ีจะเป็นนายกองหรือแม่ทพัใหญ่ประทบั อธิบายถึงลกัษณะของเรือ 

                                                           
86 บอก หมายถึง กระบอก 
87 ก าป่ันใหญ่ช่ือละมีรัน อาจหมายถึง เรืออามีราล (I’Amiral) 
88 ปาก หมายถึง ปากเรือ 
89 คนแทงปลาปิดทอง อาจหมายถึง รูปเทพเจา้โพเซดอน เทพผูรั้กษามหาสมุทรในมือถืออาวธุมีลกัษณะเป็นสามง่าม 
90 ฉญางฝัง คือ อยา่งฝร่ัง 
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ไดแ้ก่ ส่วนประกอบต่างๆของเรือ ขนาดของส่วนประกอบเรือ สถาปัตยกรรมและการตกแต่งต่างๆ

ท่ีโกษาปานพบเห็นไวอ้ยา่งละเอียด  

       2.4.1.2.4 ความก้าวหน้าทางวทิยาการของฝร่ังเศส 

 ขณะท่ีโกษาปานพ านกัอยูท่ี่ประเทศฝร่ังเศส ขา้ราชการฝร่ังเศสมารับรองคณะราชทูตเป็น

อยา่งดีดว้ยการพาชมเมืองและสถานท่ีต่างๆในประเทศฝร่ังเศส โกษาปานไดพ้บเห็นสถานท่ีและส่ิง

ต่างๆรวมไปถึงวิธีการจดัการทรัพยากรและส่ิงต่างๆในประเทศฝร่ังเศส ตวัอยา่งต่อไปน้ีท่ีแสดงให้

เห็นวทิยาการของฝร่ังเศสท่ีใชใ้นการปรับแต่งภูมิประเทศให้เหมาะสม เช่น  

ตวัอยา่งท่ี 21   

อน่ึงแม่น า้ ณ เมืองแบรศน้ันท่ีใดตืน้จะขุดลงให้ลึก แลซ่ึงจะขุดน้ันท าเรืออย่างเรืออีเป็ด91ยาว

หกวา กว้าง ๓ วา มีดาดฟ้าจึงตั้งช่อกลางน้ัน แลมีไม้เป็นคันช่ังน้ัน แลปลายคันช่ังน้ันมีไม้เป็น
งวงลงไป แลปลายงวงน้ันท าดจุหน่ึงคันช้อน แลคันช้อนท้ังสองข้างน้ันเอาเหลก็ท าดุจหน่ึงเปล

ข้าง แลคร่ึง แลจึงท าเป็นกงจักร ๓ ช้ัน แลผัน92ให้ลงไปเถิงดิน แลผันให้ขดุเอาดินน้ันให้เปลท้ัง

สองหุบให้ชิดเข้าแล้วจึงผันให้ขึน้มาแล้วจึงผันให้เทดินลง ณ สามป้าน93ล าหน่ึงน้ัน แลเล่ห์กล94

เอาเสากระโดงขึน้กด็ี แลเล่ห์กลขดุดิน ณ แม่น า้กด็ีได้เขียนเป็นอย่างมาแล้ว 

   (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 66-67: 161,163) 

 ตวัอยา่งน้ี ภูมิประเทศของเมืองแบรสต์มีแม่น ้าไหลผา่น ชาวฝร่ังเศสสามารถขุดลอกคลอง

ท่ีต้ืนให้ลึกไดด้ว้ยการใช้วิทยาการเคร่ืองทุ่นแรงในการขุดลอกแม่น ้ า โดยชาวฝร่ังเศสจะใชเ้รือท่ีมี

คนัชอ้น 2 อนัเพื่อใชต้กัดินในแม่น ้า ซ่ึงวิธีการตกัดินนั้นชาวฝร่ังเศสจะหมุนกงจกัรเพื่อบงัคบัใหค้นั

ชอ้นลงลึกไปในดินแม่น ้าและบงัคบัใหค้นัชอ้นทั้งสองหุบเขา้หากบัแลว้ตกัดินในแม่น ้าข้ึนมา 

 

 

                                                           
91 เรืออีเป็ด หรือ เรือเป็ด หมายถึง ช่ือเรือต่อหรือเรือขดุต่อกระดานเสริมกราบชนิดหน่ึงหวัทา้ยแบนกมี็ หวัทา้ยแหลม 

กมี็ กลางป่องรูปร่างคลา้ยเป็ด (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 752)  
92 ผนั หมายถึง หมุน เคลื่อน 
93 สามป้าน อาจหมายถึง เรือส าป้ัน ช่ือเรือต่อเสริมกราบชนิดหน่ึง เดิมท าดว้ยไมก้ระดาน 3 แผน่ ทา้ยสูงกวา่หวัเรือ ใช้

แจวหรือพาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 1228) 
94 เล่ห์กล หมายถึง วธีิการทางการช่าง 
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   2.4.1.2.5 ความสัมพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัรัฐอ่ืนๆ 

เน้ือหาส่วนน้ีปรากฏในบทสนทนาระหว่างโกษาปานกับเจ้าเมืองแบรส มูสูอีนตนัตัง

ขา้หลวง95กะปิตนันายก าป่ัน96และเมศรีหมอผูใ้หญ่97ซ่ึงร่วมวงสนทนากนัอยู่นั้นได้เล่าให้ฟังถึง

เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งฝร่ังเศสกบัชาติอ่ืน ดงัน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 22 

ชาวอรุม98 มาตีเอาเรือลูกค้าซ่ึงไปมาค้าขาย ณ อ่าวแห่งหน่ึงเป็นแดนฝร่ังษนี ้แลก าป่ันน้ันเกย

เกาะแตก แลชาวฝร่ังเศสจับชาวอรุมได้ ๑๕๐ คน ในนีช้าวอรุม ๑๓๐ คน แลชาวอังกฤษ แล

วิลันดา99น้ันบ้าง แลอีศปาญะ100บ้าง แลฝร่ังเศสน้ัน ๒๐ คน แลพระมหากษัตริย์เจ้าส่ังว่า

อังกฤษแลอีศปาญะ แลวิลนัดาน้ันให้ปล่อยเสียแล แต่ชาวอรุมน้ัน พระมหากษัตริย์เจ้าให้เอา

จ า101ไว้แล้ว แลพระมหากษัตริย์เจ้าให้แต่งก าป่ัน ๑๒ ล า ให้ไปบอกว่าพญาอรุมสิ102เป็นพระ

ราชไมตรี แลเหตุใดจึงชาวอรุมมาจับชาวฝร่ังเศสไป แลว่าเม่ือจะเป็นพระราชไมตรีกัน               

พระยาอรุมเสียเงินสองแสนแทนค่าป่วยการ103ซ่ึงพระมหากษัตริย์เจ้าตกแต่ง104ให้ไปรบน้ัน 

แลข้าพเจ้าตอบว่า ซ่ึงพระมหากษัตริย์ตกแต่งให้ไปบอกแก่พระยาอรุมน้ันควร105นักหนา แล

ซ่ึงผู้มาท าร้ายท้ังนี ้เกลือก106พระมหากษัตริย์เจ้ามไีด้ทราบ ๛ 

(บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 6-7: 41,43) 

 ตวัอย่างน้ี มีเน้ือหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัรัฐอ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้าก “ชาว

อรุม” หรือ ชาวตุรกี ไดท้  าลายเรือลูกคา้ในน่านน ้ าเขตฝร่ังเศส และเรือก าป่ันนั้นไดเ้กยต้ืนข้ึนมาบน
                                                           

95 มูสูอีนตนัตงั (Intendant) ขา้หลวง คือ ขา้หลวงตรวจการซ่ึงในท่ีน้ีอาจหมายถึง เมอร์ซิเออร์ เดส์คลูโซ                      
(Monsieur Deocluseanx) 

96 กะปิตนั หมายถึง  กปัตนั  
97 เมศรี หรือ Messierns หมายถึง ผูใ้หญ่ท่ีควรยกยอ่งมีเกียรติ 
98 ชาวอรุม หมายถึง ชาวตุรกี 
99 วลินัดา หมายถึง ฮอลนัดา  
100 อีศปาญะ ตรงกบัค าวา่ Espagne หมายถึง สเปน 
101 จ า หมายถึง จบักมุ คุมขงั 
102 สิ หมายถึง จะ ถา้จะ 
103 ค่าป่วยการ หมายถึง ค่าเสียหาย  
104 ตกแต่ง หมายถึง จดัเตรียม ตระเตรียม 
105 ควร หมายถึง เหมาะ สม 
106 เกลือก หมายถึง อาจ อาจจะ  
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เกาะ ชาวฝร่ังเศสจึงเขา้จบักุมตวัชาวตรุกี ชาวฮอลนัดา ชาวสเปนและชาวฝร่ังเศส จากนั้นพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 มีรับสั่งให้ปล่อยตวัทุกคน ยกเวน้ชาวตุรกี และแจง้ไปยงัพระยาอรุมให้ช าระค่าเสียหาย

หากยงัตอ้งการรักษาพระราชไมตรีใหค้งไว ้ 

ตวัอยา่งท่ี 23  

บาตรีวาเสดเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีหนังสือนายกองก าป่ันใหญ่ซ่ึงไปราชการ ณ เมืองกาดีดน้ัน
บอกหนังสือมาแก่มสููอีนตันนังว่าแลบัดนีพ้ระมหากษัตริย์อีศปาญะให้มาว่าแก่นายกองว่าจะรับ

ใช้เงินค่าสินค้าซ่ึงชาวเมืองกาดีดเกบ็เอาแลค่าก าป่ันซ่ึงจมเสียน้ันเป็นเงิน ๕๐๐๐๐๐ แผน107แล

ว่าอย่าให้รบพุ่ งกันเ ป็นอันยากเลยแลว่ายังไปได้ รับเอาเ งินหามิได้แลจะบอกมาแก่
พระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสก่อน ถ้าแลพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสส่ังให้ท าเป็นประการใดจึงจะท า
ตาม  

 (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 44-45: 117,119) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานไดบ้นัทึกเร่ืองราวความสัมพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัอีศปาญะ หรือสเปน 

ซ่ึงเน้ือความกล่าววา่ พระมหากษตัริยข์องสเปนจะรับช าระค่าสินคา้และค่าเรือเป็นเงิน ๕๐๐๐๐๐ แผน

เพื่อมิใหเ้กิดสงครามระหวา่งสองรัฐ โดยกระบวนการดงักล่าวนั้นขา้ราชการฝ่ายฝร่ังเศสคือนายกอง

ก าป่ันเรือเป็นผูด้  าเนินการและรอรับพระราชโองการจากพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

  2.4.2 เน้ือหาในจดหมายของโกษาปานฉบับที ่1  

 จดหมายของโกษาปาน ฉบบัท่ี 1 เป็นเอกสารลายลกัษณ์ท่ีโกษาปานท่ีเขียนข้ึนขณะเดินทาง

กลับจากการอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศส โกษาปานเขียนจดหมายฉบบัน้ีเพื่อขอบคุณ

ไมตรีมูสูสิงแฬและฝ่ายฝร่ังเศสท่ีตอ้นรับคณะราชทูตสยามเป็นอยา่งดี เน้ือหาท่ีปรากฏในจดหมาย

ฉบบัน้ีปรากฏ 2 ประการ ไดแ้ก่  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส  

และ สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส  

 

 

 

                                                           

 107 ฟรังก ์
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   2.4.2.1 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส 

 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส คือ การแสดงความรู้สึก

หรือการแสดงกริยาบางประการเพื่อให้ผูรั้บสามารถรู้สึกถึงความเป็นมิตรไมตรี  เช่น การแสดงมิตร

จิตมิตรใจ การขอบคุณ การยกยอ่งช่ืนชม การแสดงความปรารถนาดี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

   2.4.2.1.1 โกษาปานแสดงความเคารพและยกย่องแด่พระเจ้าหลุยส์ที ่14 

ตวัอยา่งท่ี 24 

ประการหน่ึงแม้นมิคิดเกรงกลัวว่าจะขาดความนบนอบแลความนับถือแห่งพระมหากษัตรเจ้า
ผู้ใหญ่ จะขอแก่ท่านให้เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้าผู้ใหญ่ว่าอันความนับถือแลนบนอบต่อ
พระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่กว่าอัตโนจะส้ินชีวิตอัตโนจะรักษาไว้ในหัวใจให้มั่นคงมิให้แพ้แก่
ความนับถือแลนบนอบยินดีแห่งชาวฝร่ังเษดท้ังปวงแลจะอดษ่า ท าให้ชนะทุกคนในความนบ
นอบน้ัน 

(จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอย่างข้างต้นโกษาปานตอ้งการแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมแด่พระเจ้า

หลุยส์ท่ี 14 ดว้ยการขอใหมู้สูสิงแฬทูลแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 วา่โกษาปานจะรักษาความเคารพนอบ

น้อมท่ีมีต่อพระองค์ไวอ้ย่างมัน่คงและจะพยายามรักษาไวใ้ห้มีมากกว่าชาวฝร่ังเศสทั้งปวง การ

แสดงความรู้สึกเคารพนอบนอ้มของโกษาปานท่ีมีต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 น้ีนบัเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์

กบับุคคลผูอ้ยูใ่นระดบัสูงกวา่ อีกทั้งยงัท าให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และชาวฝร่ังเศสประทบัใจในคณะ

ราชทูตสยามอีกด้วย ดงัเน้ือความท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 กล่าวช่ืนชมโกษาปานในพระสาส์นตอบ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความวา่ เรามาสังเกตดูลักษณะมารยาทแห่งราชทูตของพระองค์นีรู้้สึก

ว่าเป็นคนรอบคอบ รู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ถ้วนถี่ดีมาก หากเราจะมิฉวยโอกาสนี ้เพ่ือ
เผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างกจ็ะเป็นอยติุธรรมไปเพราะราชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่
ท่ีถูกใจเราทุกอย่าง โดยแต่น ้าค าท่ีพูดออกมาทีไร แต่ละค าๆก็น่าดูปลื้มใจและน่าเช่ือทุกค า ”            

(ฟ. ฮีแฬร์, 2540: 232) 

ตวัอยา่งท่ี 25 

แลอัตโนจ าเป็นจะว่าแก่ท่านตามจริงมิคิดเห็นความสนุกสบายในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบายเท่า
หน่ึงคิดถึงยศศักด์ิแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่ อันหาผู้ใดจะแปลบุญสมภารให้ส้ินมิได้ ดุจ
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หน่ึงพระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสามปีแล้วว่าพระมหากษัตร
เจ้ากรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตร แก่พระมหากษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ 
แลความคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออกจากปัญญาอัตโนจนเท่าบัดนี ้

 (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ความขา้งตน้ กล่าวถึงพระบรมเดชานุภาพของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ว่า พระยศของพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ยิ่งใหญ่ยิ่งนกั มิอาจหาผูใ้ดมาเทียบบุญบารมีได ้ดงัเช่นท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เคยตรัสไวว้่าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะเป็นกษตัริยแ์ห่งพระมหากษตัริยท์ ัว่

แควน้ยุโรปและความคิดน้ียงัคงวนอยู่ในความคิดของโกษาปานจนทุกวนัน้ี เน้ือหาดงักล่าวโกษา-

ปานช่ืนชมในพระบรมเดชานุภาพของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงนบัเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ี

อยูใ่นระดบัสูงกวา่ ในท่ีน้ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

  2.4.2.1.2 โกษาปานขอบคุณมูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศส 

 ตวัอยา่งท่ี 26 

ด้วยอัตโนท้ังปวงมาถึงฐานท่ีนี ้แลได้รับค านับแลนับถือ แลเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝร่ัง
เสดท้ังปวง ซ่ึงเข้าไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยุธยาน้ัน จึงในท่าทางอันมาไกลน้ัน มิได้มีความ
ทุกข์แลมคีวามสนุกสบายอยู่มิได้ขาด บัดนีอั้ตโนได้มนี า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะ
ส าแดงแก่ท่านขอบใจแห่งอัตโนด้วยบุญคุณของท่านมแีก่อัตโนเม่ืออยู่  ณ กรุงฝร่ังเษด แลอัต
โนยงัรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวนันี…้ 

(จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 เน้ือความข้างตน้มีเน้ือหาเก่ียวกับการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส กล่าวคือ 

โกษาปานขอบคุณมูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศสท่ีตอ้นรับและรับคณะราชทูตเป็นอย่างดีในขณะท่ี

เดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศส การกล่าวขอบคุณขา้งตน้เป็นการสร้างความรู้สึกเชิง

บวกระหวา่งผูส่้งสารและผูส่้งสารและเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆ

ในฝร่ังเศสอยา่งชดัเจน 

   2.4.2.1.3 โกษาปานมีปฏิสัมพนัธ์กบัมูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศส 

 นอกจากการขอบคุณแล้ว โกษาปานยงัมีปฏิสัมพนัธ์กับมูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศสใน

ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การแสดงมิตรจิตรมิตรใจกบัผูรั้บสาร และการแสดงความปรารถนาดีกบัผูรั้บสาร    
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ตวัอยา่งท่ี 27 

อน่ึงท่านมีน า้ใจยินดีต่ออัตโนแต่ยังอยู่ในกรุงฝร่ังเษดน้ันประการใด ขอให้ท่านมีน า้ใจยินดี
ต่ออัตโนสืบไป แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน ขอให้ช่วยบ ารุงโปรด
ท่านให้ท่านได้ส าเร็จตามความปรารถนาท่านจงทุกประการ 

(จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศสดงัจะเห็นไดจ้ากการ มนี า้ใจยินดี 

กบัมูสูสิงแฬและขอให้มสูสิงแฬมีน ้ าใจกบัโกษาปานต่อไป นอกจากน้ีโกษาปานยงัแสดงความ

ปรารถนาดีกับมูสูสิงแฬด้วยการขอพรกบัพระเป็นเจ้าให้ส าเร็จตามความปรารถนาทุกประการ 

แสดงให้เห็นว่าโกษาปานมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศสอยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะเดินทางกลบั

จากกรุงฝร่ังเศสแลว้ก็ตาม  

  2.4.2.2 สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส  

 เน้ือหาดา้นสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสในจดหมายฉบบัน้ีเน้นเร่ืองการกระชบั

สัมพนัธไมตรีใหม้ัน่คงยิ่งข้ึน เน่ืองจากการเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศสคร้ังน้ีเป็น

การบุกเบิกความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสอยา่งเป็นทางการท าให้เน้ือหาในจดหมายฉบบัท่ี 

1 มีการกล่าวถึงการกระชบัสัมพนัธไมตรีอยา่งชดัเจน ดงัในเน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 28 

อน่ึงอัตโนขอแก่ท่านอันท่านมนี า้ใจยินดีปรารถนาบ ารุงพระราชไมตรี พระมหากษัตราธิราช
เจ้าท้ังสองกรุงนี ้ให้มัน่คงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล 

(จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 เน้ือความน้ี โกษาปานขอให้มูสูสิงแฬร่วมกันท าให้สัมพนัธไมตรีระหว่างสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชแห่งกรุงสยามกบัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งกรุงฝร่ังเศสมัน่คงและรุ่งเรืองต่อไป ซ่ึง

เป็นจุดมุ่งหมายหลกัในการเจริญสัมพนัธไมตรีทางการทูต    

 2.4.3 เน้ือหาในจดหมายของโกษาปานฉบับที ่2  

 โกษาปานเขียนจดหมายฉบบัท่ี 2 ข้ึนในวนัเดียวกนัและสถานท่ีเดียวกนักบัจดหมายฉบบั         

ท่ี 1 เพื่อขอร้องให้มูสูลายีด าเนินพระราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ลุล่วง  เน้ือหาท่ี
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ปรากฏในจดหมายฉบบัน้ี ปรากฏ 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบั

บุคคลต่างๆในฝร่ังเศส และภารกิจระหวา่งประเทศ 

  2.4.3.1. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะราชทูตกับบุคคลต่างๆในฝร่ังเศส   เน้ือหา

ในจดหมายฉบบัน้ี โกษาปานแสดงความยินดีและนบัถือมูสูลายท่ีีช่วยด าเนินกิจการต่างๆให้ลุล่วง

ไดด้ว้ยดี ดงัเน้ือความท่ีวา่ 

ตวัอยา่งท่ี 29  

ด้วยท่านส าเเดงความยินดีแลนับถือได้ให้ส าเร็จการท้ังปวงตามพระราชหฤทัยพระมหา
กษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโน แลบัดนีไ้ด้พบท่าทางอันจะเขียนมาให้ท่านแจ้งว่ามีน า้ใจอันยินดี
ต่อท่านเห็นว่าท่านจะมิโกรธ 

 (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 เน้ือความขา้งตน้น้ี กล่าววา่ โกษาปานยินดีและนบัถือมูสูลายท่ีีช่วยอ านวยความสะดวกใน

ราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทุกประการ และบดัน้ีโกษาปานมีโอกาสท่ีจะไดแ้สดงความ

ยินดีในน ้ าใจของมูสูลายี หวงัวา่มูสูลายจีะไม่โกรธ  การกล่าวแสดงความรู้สึกกบัมูสูลายีเป็นการมี

ปฏิสัมพนัธ์อีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกเชิงบวกกบัผูส่้งสารและเป็นการแสดง

มิตรไมตรีแก่ผูรั้บสารอีกดว้ย 

 นอกจากน้ี โกษาปานยงัแสดงความปรารถนาดีแก่ผูรั้บสารดว้ยการขอพรจากพระเป็นเจา้

ตามความเช่ือของชาวฝร่ังเศสดงัความท่ีวา่ 

ตวัอยา่งท่ี 30  

แลอัตโนขอแก่พระเป็นเจ้าให้บ ารุงช่วยท่านให้มบีุญให้จ าเริญสืบไป 

 (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 โกษาปานใชเ้น้ือความดงักล่าวน้ีลงทา้ยเน้ือหาในจดหมายเพื่อเป็นการแสดงความ

ปรารถนาดีกบัผูรั้บสารและแสดงใหเ้ห็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัมูสูลายไีดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 
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  2.4.3.2 สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส  

เน้ือหาด้านสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกับฝร่ังเศสในจดหมายฉบบัน้ีเก่ียวกับ 

ภารกิจระหว่างประเทศ โกษาปานกล่าวถึงราชการแผ่นดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

สยามกบัฝร่ังเศส ในจดหมายฉบบัท่ี 2 น้ีโกษาปานกล่าวถึงภารกิจระหว่างประเทศเพื่อให้ผูรั้บสาร

ด าเนินภารกิจนั้นใหลุ้ล่วงตามเป้าประสงคข์องสยาม ดงัเน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 31  

แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่ น้ันเข้าไปตามพระมหากระษัตราเจ้าต้อง

ประสงค์น้ันแลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัด108จะได้

กลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยทุยา109 อันพระมหากระษัตราธิราชเจ้าพระราชประสงค์น้ัน 

     (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 ความขา้งตน้น้ี โกษาปานเขียนจดหมายถึง เมอซิเออร์ ลาญยีเพื่อให้ด าเนินราชการตามท่ี

พระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดแ้ก่ ภารกิจเดิมท่ีมูสูลายีตอ้งท านั้น คือ เร่ือง

การส่งเคร่ืองมงคลราชบรรณาการท่ียงัเหลืออยู่คืนมายงัสยาม และเร่ืองท่ี 2 ท่ีโกษาปานขอความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ ฝากฝังให้ช่วยเร่งรัดครูผูส้อนเด็กชาวสยามในฝร่ังเศสให้ส าเร็จการศึกษา

โดยเร็ว ซ่ึงทั้ง 2 เร่ืองน้ีลว้นเป็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสทั้งส้ิน 

 2.4.4 เน้ือหาในจดหมายของโกษาปานฉบับที ่3 

จดหมายฉบบัท่ี 3 เป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัหลายเหตุการณ์เกิดข้ึน ทั้งเหตุการณ์ในราช

ส านกัฝร่ังเศสก็ดีและเหตุการณ์ในแผน่ดินสยามก็ดี ทั้งน้ีเหตุการณ์ในราชส านกัฝร่ังเศส จ าแนกได ้3 

ประเด็นคือ ประเด็นท่ี 1  มูสูสิงแฬ (ผูรั้บจดหมายของโกษาปานฉบบัท่ี 1) เสนาบดีของพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ถึงแก่อสัญกรรม และพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงแต่งตั้ง มูสูปงชารเตรง เป็นเสนาบดีคน

ใหม่  ประเด็นท่ี 2 ฝร่ังเศสทราบเหตุการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในกรุงศรีอยธุยา (ปี 

พ.ศ. 2231) แล้วและตอ้งการฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสข้ึนอีกคร้ังด้วยการส่ง

                                                           

 108  เช่ียวชาญ ช านาญ 
 109 กรุงศรีอยทุยา สะกดตามรูปเขียนในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน หมายถึง กรุงศรีอยธุยา 
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บาทหลวงตาชาร์ด หรือบาตรีทสันมาท่ีสยาม และประเด็นท่ี 3 คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงชนะ

สงคราม   

เหตุการณ์ในแผ่นดินสยาม จ าแนกได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชส้ินพระชนม ์ ประเด็นท่ี 2 สมเด็จพระเพทราชาข้ึนครองราชยส์มบติั และประเด็น

ท่ี 3 ช่วงหลงัจากเกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในกรุงศรีอยธุยา (ปี พ.ศ. 2231) 

จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในราชส านกัฝร่ังเศสและในแผน่ดินสยามน้ีท าให้โกษาปานมี

วตัถุประสงค์หลายประการท่ีตอ้งการส่ือสารกบัผูรั้บสาร อนัจะสามารถจ าแนกเน้ือหาในจดหมาย

ฉบบัท่ี 3 ไดด้งัน้ี    

  2.4.4.1 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส  

 จากเหตุการณ์ราชส านกัฝร่ังเศส ประเด็นท่ี 1 คือ  มูสูสิงแฬ (ผูรั้บจดหมายของโกษาปาน

ฉบบัท่ี 1) เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่างประเทศและพาณิชย ์(ปรีดี พิศภูมิวิถี, 2555: 153) ของ

พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ถึงแก่อสัญกรรม และพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงแต่งตั้ง มูสูปงชารเตรง เป็น

เสนาบดีคนใหม่ โกษาปานไดแ้สดงความเสียใจท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรมและในขณะเดียวกนัท่ีมู

สูปงชารเตรงรับต าแหน่งเป็นเสนาบดีคนใหม่ โกษาปานก็ร่วมแสดงความยินดีกบัมูสูปงชารเตรง

ดว้ยเช่นกนั การแสดงความรู้สึกเสียใจและยินดีร่วมกบัผูรั้บสาร อีกทั้งยงัเชิญชวนผูรั้บให้มีมิตร

ไมตรีท่ีดีต่อกนัน้ีนบัเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารอีกประการหน่ึง ดงัเน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 32   

ด้วยอัตโนได้ยินข่าวลือว่ามงุสูรสิงแลเสนาบดีผู้ใหญ่ตายน้ันอัตโนกเ็สียใจหนักหนา  ด้วยมงุ
สูรสิงแลน้ันเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีปัญญาแลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็น
ราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน แลบัดนีอั้ตโนได้ยินข่าวว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษตั้ง
ท่านให้เ ป็นเสนาบดีผู้ ใหญ่แทนมุงสูรสิงแลน้ัน อัตโนก็มีความยินดีหนักหนา แล
พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ มีพระปัญญากว้างขวางจะตั้งผู้ (อยู่ )ใดเป็นเสนาบดีให้บังคับ
บ้านเมืองไสย่อมเลือกสรรเอาผู้มีปัญญาแลสมควรด้วยบรรดาศักด์ิน้ันจึงจะเอาตั้งให้เป็น
เสนาบดีแลเหตทุ่านเป็นคนมปัีญญาสมควรด้วยบรรดาศักด์ิ พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ัง(เศส)
จึงเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแล แลอัตโนกับมงุสูรสิงแลมไีมตรีกันเป็นไฉน
แลให้ท่านผู้ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแล กเ็ห็นจะเป็นไมตรีกับอัตโนดจุฉะน้ันสืบไป 

 (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 1-2: 200) 
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 ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ โกษาปานเสียใจอยา่งยิ่งท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรมเพราะมูสู

สิงแฬและโกษาปานมีมิตรไมตรีต่อกนัเม่ือคร้ังท่ีโกษาปานเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุง

ฝร่ังเศส และโกษาปานยินดีอย่างยิ่ง ท่ีราชส านักฝร่ังเศสได้บุคคลท่ีมีความสามารถ  เช่น                       

มูสูปงชารเตรงเขา้รับต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่แทนมูสูสิงแฬ และดว้ยมูสูสิงแฬกบัโกษาปานมีมิตร

ไมตรีท่ีต่อกนัอยา่งไรก็ขอใหมู้สูปงชารเตรงมีไมตรีท่ีดีต่อกนัเช่นมูสูสิงแฬ  

 เน้ือความขา้งตน้ โกษาปานได้กล่าวช่ืนชมในพระอจัฉริยภาพของพระเจา้หลุยส์ท่ี 1 ท่ีมี

พระปรีชาสามารถในการคดัสรรบุคคลเขา้รับต าแหน่งเป็นเสนาบดีซ่ึงการยกย่องพระมหากษตัริย์

หรือบุคคลท่ีเป็นท่ียกยอ่งสูงสุดของมูสูปงชารเตรงน้ียอ่มสร้างความประทบัใจและสร้างความรู้สึก

เชิงบวกให้แก่มูสูปงชารเตรงไดอี้กดว้ย เน้ือความดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

โกษาปานกบับุคคลต่างในฝร่ังเศสไดอ้ยา่งชดัเจน 

 นอกจากน้ี โกษาปานยงัแสดงความปรารถนาดีกบัฝ่ายฝร่ังเศสดว้ยการขอพรจากพระเป็น

เจา้ใหช่้วยบ ารุงดูแลพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และมูสูปงชารเตรงใหเ้จริญวฒันาสืบไป ดงัความท่ีวา่   

ตวัอยา่งท่ี 33 

แลอัตโนขอพรพระเป็นเจ้าให้ช่วยบ ารุงพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ แลท่านให้จ าเริญวฒันา
การสืบไปย่ิงกว่านี ้

  (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 4: 201) 

 เน้ือความส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ

ในฝร่ังเศส ซ่ึงในท่ีน้ีคือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และมูสูปงชาเตรง 

  2.4.4.2 สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส  

 สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสนั้นมีปรากฏ 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 คือ การ

กระชบัสัมพนัธไมตรีอนัดีต่อกนัดงัท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนั จดหมายฉบบัท่ี 1 และจดหมายฉบบัท่ี 

2 ส่วนลกัษณะท่ี 2 คือ การรักษาสัมพนัธไมตรีให้คงไวเ้ม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัใน

จดหมายฉบบัท่ี 3 และจดหมายฉบบัท่ี 4 ในจดหมายฉบบัท่ี 3 น้ี โกษาปานกล่าวถึงขอ้พิพาทระหวา่ง

สยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231 และกล่าวถึงการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส ดงัน้ี 
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   2.4.4.2.1 ข้อพพิาทระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  

 เน้ือหาส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงเน้ือหาของสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส กล่าวคือเป็น

ส่วนท่ีน าความสัมพนัธ์ด้านความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสมากล่าวถึง คือส่วนท่ีกล่าวถึง

เหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในกรุงศรีอยุธยาระหวา่งสยามกบัทหารฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231 ซ่ึง

ในจดหมายฉบบัท่ี 2 น้ี โกษาปานได้อธิบายเหตุผลเก่ียวกบัเหตุการณ์ความขดัแยง้ดงักล่าวและ

ตอ้งการรักษาสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสใหค้งไว ้ดงัเน้ือความต่อไปน้ี     

ตวัอยา่งท่ี 34 

ประการหน่ึงทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่  ณ กรุงไทยน้ัน เป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย จึง
เกิดวิวาทผิดหมองกันกับชาวไทย การผิดชอบท้ังปวงน้ัน พระธรรมษาคร แลปาตรี ลา โบรส า
เปาลูย่อมแจ้งอยู่ อัตโนก็ได้บอกเดิมเหตุผิดหมองกันท้ังปวงน้ันมาแก่ปาตรีลาแซ ชียต้น 
พระมหากษัตริย์แลปาตรี เรซาเลยี เหล่าพระธรรมษาครแล้วทุกประการ  

 (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2: 200) 

 ตวัอย่างน้ี มีเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้พิพาทระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส ซ่ึงโกษาปานอธิบายว่ามี

สาเหตุมาจาก ทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่  ณ กรุงไทยน้ัน เป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย กล่าวอา้งพยานผูรู้้
เห็นเหตุการณ์ พระธรรมษาคร แลปาตรี ลา โบรส าเปาลยู่อมแจ้ง อีกทั้งโกษาปานไดช้ี้แจงเร่ืองน้ีให้ ปาตรี

ลาแซ ชียต้น พระมหากษัตริย์แลปาตรี เรซาเลยี เหล่าพระธรรมษาคร ทราบแลว้ 

   2.4.4.2.2 การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส  

 การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสเกิดข้ึนเม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสองรัฐ 

ซ่ึงความขดัแยง้นั้นคือ เหตุการณ์ ขอ้พิพาทระหวา่งสยามกบัทหารฝร่ังเศสในกรุงศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 

2231) ทางสยามและฝร่ังเศสไดฟ้ื้นฟูความสัมพนัธ์ของทั้งสองรัฐและรักษาให้คงไว ้ดงัจะเห็นได้

จากเน้ือความท่ีปรากฏในจดหมายฉบบัท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตวัอยา่งท่ี 35 

...แต่ด้วยทหารฝร่ังเศสกับชาวไทยผิดหมองกันเท่านี้มิควรท่ีจะให้คลายพระราชไมตรี        
สมเดจ็พระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุง ซ่ึงเป็นมั่นคงแล้วน้ัน แลควรท่านผู้ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่      
แลอัตโนจะช่วยกันท านุกบ ารุงทางพระราชไมตรีสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุงให้
วฒันารุ่งเรืองย่ิงขึน้ไปกว่ากาลก่อน ให้เป็นท่ีสรรเสริญแก่ประเทศนานาท้ังปวง จึงจะควรด้วย
อัตโน แลท่านเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มปัีญญาน้ัน  

  (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2: 200) 

 เน้ือความน้ีเป็นเน้ือความท่ีต่อจากตวัอยา่งท่ี 33 เม่ือโกษาปานช้ีแจงเหตุผลและอา้งพยานผูรู้้

เห็นเหตุการณ์แล้ว โกษาปานได้กล่าวโน้มน้าวให้มูสูปงชารเตรงร่วมมือกบัฝ่ายสยามเพื่อรักษา

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสองรัฐไว ้เพราะ ด้วยทหารฝร่ังเศสกับชาวไทยผิดหมองกันเท่านีมิ้ควรท่ีจะให้

คลายพระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุง โกษาปานพยายามฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์จากความ

ขดัแยง้คร้ังน้ีดว้ยการโน้มน้าวให้มูสูปงชารเตรงร่วมมือกนัเพื่อ ท านุกบ ารุงทางพระราชไมตรีสมเด็จ
พระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุงให้วฒันารุ่งเรืองย่ิงขึน้ไปกว่ากาลก่อน  

 นอกจากเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสยงัเห็นไดจ้าก 

เน้ือความส่วนท่ีโกษาปานกล่าวถึงการเตรียมการตอ้นรับบาทหลวงตาชาร์ด หรือบาตรีทสันให้เขา้

เฝ้าสมเด็จพระเพทราชาเพื่อฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรี ดงัเน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 36  

อน่ึงปาตรีทสันบอกหนังสือเข้าไปถึงอัตโนว่า พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษให้ปาตรีทสันเข้า
ไป ณ กรุงไทยแลว่ากล่าวสมัครสมานกันน้ันอัตโนกไ็ด้น าเอาเนื้อความน้ัน กราบบังคมทูล
พระกรุณา แลสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยมพีระราชหฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อ
พระปัญญาพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษเป็นอันย่ิงนักหนา แลส่ังให้อัตโนแต่งให้หลวง        
วรวาที มบีรรดาศักด์ิดาบทองออกมารับปาตรีทสันเข้าไป แลปาตรีทสันว่ายงัจะเข้าไปมิได้ จึง
สมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยส่ังให้อัตโนแต่งให้ปาตรีเฝรูออกมาน าปาตรีทสันเข้า
ไปจะได้ว่ากล่าวการท้ังปวงให้ส าเร็จท้ัง ๒ ข้าง  

 (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 3: 200-201)   
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 เน้ือความส่วนน้ีกล่าวถึงการเตรียมการของฝ่ายสยามท่ีจะรับบาทหลวงตาชาร์ดใหเ้ขา้เฝ้า

สมเด็จพระเพทราชาเพื่อ ว่ากล่าวสมคัรสมานกัน หรือในท่ีน้ีคือการฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยาม

กบัฝร่ังเศสใหก้ลบัมามัน่คงอีกคร้ังหลงัเหตุการณ์ความขดัแยง้ (พ.ศ. 2231)  

 โกษาปานแจง้ให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบว่าสมเด็จพระเพทราชามีพระราชหฤทยัโสมนสัภิรมย์

ยนิดีท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 มีพระปรีชาสามารถท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสองรัฐไวแ้ละแจง้ให้

ทราบวา่ฝ่ายสยามเตรียมการตอ้นรับดว้ยการ ให้หลวงวรวาที มีบรรดาศักด์ิดาบทองออกมารับปาตรีทสัน

เข้าไป แต่ดว้ยบาตรีทสันหรือบาทหลวงตาชาร์ดยงัไม่เขา้เฝ้า สมเด็จพระเพทราชาจึงมีพระราบญัชา

ให้ ปาตรีเฝรูออกมาน าปาตรีทสันเข้าไป เน้ือความท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหา

สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน     

   2.4.4.2.3 การสานสัมพนัธ์ระหว่างมหากษัตริย์กบัพระมหากษัตริย์ 

 นอกจากเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้พิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231 และกล่าวถึงการ

ฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส โกษาปานยงัท าหน้าท่ีสานความสัมพนัธ์ระหว่าง

พระมหากษตัริยส์ยามคือ สมเด็จพระเพทราชาและพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ให้มัน่คงยิ่งข้ึนอีกด้วย ดงั

เน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 37 

อน่ึงอัตโนได้ยินข่าวลือไปว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังเศสมชัียชนะแก่ราชศัตรูน้ัน อัตโนก็
ได้น าเอากราบบังคมทูลพระกรุณา แลสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยก็มีพระราช
หฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังเศสเป็นอันย่ิงนักหน้า   

  (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 3-4: 201) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีชนะสงคราม

และน าข่าวน้ีกราบทูลฯแด่สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเพทราชามีพระราชหฤทยัโสมนสัภิรมย์

ยนิดีกบัชยัชนะของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เป็นอยา่งยิง่ เน้ือความน้ีโกษาปานท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางใน

การถ่ายทอดความรู้สึก มพีระราชหฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดี จากสมเด็จพระเพทราชาถึงพระเจา้หลุยส์ท่ี 

14 นบัเป็นการเช่ือมสัมพนัธไมตรีใหพ้ระมหากษตัริยท์ ั้งสองฝ่ายในฐานะพระสหายท่ีแสดงความ

ยนิดีต่อกนัเม่ืออีกฝ่ายมีเร่ืองน่ายนิดีเกิดข้ึน 
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 2.4.5 เน้ือหาในจดหมายของโกษาปานฉบับที ่4  

 โกษาปานจดหมายฉบบัท่ี 4 เขียนข้ึนเพื่อโนม้น้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงและรักษา

สัมพนัธไมตรีให้คงไวห้ลงัเหตุความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสในอาณาจกัรอยุธยา  (ปี พ.ศ. 

2231) ดังนั้นเน้ือหาท่ีปรากฏในจดหมายฉบบัน้ีจึงเก่ียวข้องกับสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกับ

ฝร่ังเศสในแง่การฟ้ืนฟูรักษาสัมพนัธไมตรี โดยเน้ือหาส่วนใหญ่จะเนน้ในเร่ืองเหตุการณ์ขอ้พิพาท

สยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  และมีการแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัทศันะของฝ่ายสยามท่ีมีต่อฝ่าย

ฝร่ังเศส นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมเนียมกฎหมายในสยามและภารกิจระหว่างประเทศ

ปรากฏอยูด่ว้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

  2.4.5.1 ข้อพพิาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  

          เน้ือหาส่วนน้ีเป็นเน้ือหาหลกัท่ีปรากฏในจดหมายฉบบัท่ี 4 เน่ืองจากโกษาปานตอ้งการช้ี

แจ้งให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบเหตุการณ์เก่ียวกับข้อพิพาททั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2231 ซ่ึง

เหตุการณ์นั้นเกิดจาก คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) หรือออกพระยาวชิาเยนทร์

พยายามขยายอ านาจของตนในสยาม โดยอาศยัความร่วมมือจากนายทหารคนส าคญัของฝร่ังเศสท่ี

ถูกส่งตวัมายงัสยาม คือ นายพลเดส์ฟาร์จ หรือเยนตราน แต่แผนการนั้นไม่ส าเร็จเพราะพระเพทราช

ไดย้บัย ั้งสถานการณ์ไวไ้ดท้นัท่วงที  

 อย่างไรก็ตามสยามจะตอ้งช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีกบัฝร่ังเศสเพื่อมิให้เกิดความขดัแยง้

และน าไปสู่สงคราม เน้ือหาเก่ียวกบัขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231 จึงเป็นเน้ือหาส่วน

ใหญ่ในเอกสารลายลกัษณ์ฉบบัน้ี  เช่นในเน้ือความท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 38 

แลสมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยทรงพระราชด าริว่าซ่ึงเยนตราน110แลทหาร

ฝร่ังเศสท าร้ายท้ังนี ้พระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษมิทราบ  คร้ันจะรบพุ่งเป็นหนักหนาไซร้ จะ
เสียทางพระราชไมตรีจึงส่ังแก่เสนาบดีท้ังปวง ให้ตั้งป้อมล้อมขังไว้ ท้ังทางบกทางเรือ อย่าให้
ทหารฝร่ังเศสซ่ึงอยู่ในป้อมน้ัน เลด็ลอดออกท าร้ายแก่ไพร่พลท้ังปวงได้ แลทหารฝร่ังเศสกยิ็ง

                                                           
110 เยนตราน คือ นายพลเดส์ฟาร์จ (Général Desfarges) ผูรั้บพระราชโองการของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีพระองค์

ประสงคใ์หคุ้มกองเรือและน ากองทหารเดินทางมายงัสยามพร้อมคณะราชทูตฝร่ังเศสชุดท่ี 2 และ คณะราชทูตโกษาปาน         
ในปี ค.ศ. 1687 (ปรีดี พศิภูมิวถิี, 2552: 13) 
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ปืนใหญ่อยู่ แลผู้คนจะไปมา ณ ทางบกทางเรือใกล้น้ันมิได้    
     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 7-8: 223,225) 

  จากความขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าโกษาปานเล่าเหตุการณ์ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศส ปี พ.ศ. 

2231 ให้บาทหลวง เดอ ลา แชส พระผูไ้ถ่บาปของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทราบเร่ืองราวและเล่าถึง 

เหตุผลท่ีฝ่ายสยามตอ้งปิดลอ้มเพื่อจบัเยนตรานหรือนายพลเดส์ฟาร์จ และทหารฝร่ังเศสในสยาม 

เน่ืองจากเยนตรานและทหารฝร่ังเศสนั้นก่อความไม่สงบในสยามดว้ยการยึดป้อมท่ีบางกอก ท าร้าย

ไพร่พล ยิงปืนใหญ่ และอาจท าให้ชาวเมืองเดือดร้อน การก่อความไม่สงบน้ีฝ่ายสยามเช่ือว่ามิใช่

ค าสั่งของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 หากสยามจะใชก้ าลงัต่อสู้กนัอาจท าให้เสียพระราชไมตรีระหวา่งสอง

รัฐได ้สยามจึงจ าเป็นตอ้งระงบัเหตุดว้ยการปิดลอ้มป้อมบางกอกท่ีทหารฝร่ังเศสเขา้ยึดเอาไวเ้พื่อ

ไม่ใหก้ลุ่มคนดงักล่าวออกมาท าร้ายชาวสยามได ้  

  2.4.5.2 ทศันะของฝ่ายสยามทีม่ีต่อฝ่ายฝร่ังเศส  

 เน้ือหาส่วนน้ีคือความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีโกษาปานแทรกในเน้ือหาข้อพิพาทสยามกับ

ฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231 เพื่อแสดง “ท่าที” หรือความเห็นของฝ่ายสยามท่ีมีต่อฝ่ายฝร่ังเศสในขณะท่ี

เกิดเหตุการณ์นั้น เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริยคื์อสัมพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ

ดงันั้น โกษาปานจึงอา้งพระราชด าริของพระมหากษตัริยส์ยามเพื่อให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่าย

ฝร่ังเศสทราบอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนพระมหากษตัริยส์ยามรับทราบและทรง

ตระหนักถึงสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสเสมอจึงมิได้กระท าการรุนแรง เช่นตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 39  

สมเดจ็พระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยทรงพระราชด าริว่าเยนตราน111แลทหารฝร่ังเศสท า

ร้ายท้ังนี ้พระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษมิรู้ทราบ แลจะท าการส่ิงใดไซร้ ให้คิดอ่านแต่สมควร 
อย่าให้เสียทางพระราชไมตรี  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 17: 243) 

                                                           

 
111

 นายพลเดส์ฟาร์จ 
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 ความขา้งตน้ โกษาปานกล่าวถึงพระราชด าริของสมเด็จพระเพทราชาท่ีเห็นวา่ เยนตรานแล

ทหารฝร่ังเศส เป็นผูท่ี้สร้างความเดือดร้อน (ท าร้ายทั้งนี้)ใหแ้ก่สยาม โดย พระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษมิรู้

ทราบ ดงันั้นฝ่ายสยามจะกระท าการใดตอ้งไม่กระท าการเกินกว่าเหตุเพราะอาจท าให้เสียทางพระ

ราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสได ้ 

 เน้ือความน้ีแสดงท่าทีของฝ่ายสยามให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ฝ่ายสยามเช่ือวา่ผูก่้อความไม่สงบ

คือ นายพลเดส์ฟาร์จและทหารฝร่ังเศสในสยามเท่านั้น และพระองคไ์ม่ทรงคิดวา่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

และฝ่ายฝร่ังเศสมีส่วนในการก่อความไม่สงบในสยาม  

  2.4.5.3 ธรรมเนียมกฎหมายของสยาม 

 เน้ือหาส่วนน้ีจะกล่าวถึงธรรมเนียมกฎหมายในแผน่ดินสยามท่ีโกษาปานน ามาใชป้ระกอบ

ค าช้ีแจงในจดหมายฉบบัท่ี 4 เพื่อใหฝ่้ายฝร่ังเศสทราบวา่ฝ่ายสยามไม่ตอ้งการใชก้ฎหมายขั้นรุนแรง

กบัชาวฝร่ังเศสในสยามดว้ยเพราะฝ่ายสยามค านึงถึงพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส    

ตวัอยา่งท่ี 40 

แลพระธรรมสาคร แลปาตรีฝร่ังเศสผู้ท าหนังสือประกันน้ัน ขนบธรรมเนียม ณ กรุงไทย    
คร้ันแลผู้ใดท าผิดความสัญญาไซร้ย่อมลงโทษหนัก ถ้าแลมิได้ตัวผู้ท าหนังสือสัญญาไซร้ 
ย่อมเอาผู้ประกันน้ันลงโทษแทน แลพระธรรมสาคร แลปาตรีแลมุงสูรเวเรศกะปิตันกุม
ปันหญ ีแลฝร่ังเศสบรรดาอยู่ ณ กรุงไทย ท าหนังสือประกัน จะให้เยนตราน แลทหารฝร่ังเศส
ท าตามหนังสือสัญญา แลประกันให้ยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือกะป่ัน แลเสบียงออกมา เยนตราน
แลทหารฝร่ังเศส มิได้ท าตามหนังสือสัญญา ถ้าจะท าตามขนบ ณ กรุงไทยกจ็ะเอาพระธรรม
สาคร แลปาตรีแลฝร่ังเศสผู้ประกันฆ่าเสีย 

  (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 16-17: 241,243)  

 ตวัอยา่งน้ี เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธรรมเนียมกฎหมายของสยามคือ เม่ือผูใ้ดกระท าผิดสัญญาแลว้

จะไดรั้บโทษหนกัแต่หากมิไดต้วัผูก้ระท าผิดแลว้ผูท่ี้เป็นผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับโทษสถานหนกัคือ

ประหารชีวิต ในเหตุการณ์ข้อพิพาทสยามกับฝร่ังเศส ปี พ.ศ. 2231 นายพลเดส์ฟาร์จกับทหาร

ฝร่ังเศสในสยามท าผิดหนงัสือสัญญาและมิไดน้ าตวัมารับโทษ  ดงันั้นโทษทั้งหมดจึงตกอยูท่ี่ผูค้  ้ า

ประกนั คือ พระธรรมสาคร แลปาตรีแลฝร่ังเศส ดว้ยการประหารชีวติ 
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  2.4.5.4. ภารกจิระหว่างประเทศ   

 ภารกิจระหว่างประเทศในจดหมายฉบบัท่ี 4 โกษาปานจะกล่าวกิจการทั้งปวงท่ีฝ่ายสยาม

รับผิดชอบวา่จะช่วยเหลือฝ่ายฝร่ังเศสนั้น ฝ่ายสยามจะด าเนินการให้ส าเร็จทุกประการ ดงัเน้ือความ

ท่ีวา่  

ตวัอยา่งท่ี 41 

อน่ึงกิจการของพระธรรมสาคร แลปาตรี แลการกุมปันหญ ีแลฝร่ังเศสท้ังปวงน้ัน อัตโนกจ็ะ
เอาใจใส่ บ ารุงตามก าลังอัตโนน้ันจงทุกประการ...แลการกุมปันหญีน้ัน ก็จะให้คิดต่อชาว
คลงัให้ส าเร็จ 

  (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ 23:255) 

 เน้ือความท่ียกมาน้ีเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจระหว่างประเทศทั้งกิจการของพระ

ธรรมสาครและปาตรีซ่ึงเป็นกิจการท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นศาสนาและกิจการดา้นการคา้ (กุมปัน

หย)ี ท าใหท้ราบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสน่าจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นการศาสนาและดา้น

การคา้เป็นส าคญั  

จากการศึกษาวตัถุประสงค์และเน้ือหาในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน สามารถสรุป

เป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคก์บัเน้ือหาในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน  

เอกสารลายลกัษณ์
ของ โกษาปาน 

เหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ วตัถุประสงค์การส่ือสาร เน้ือหา 

บันทกึรายวนั 
(พ.ศ. 2229) 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเร่ิมต้น
คว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ส ย า ม แ ล ะ
ฝร่ังเศสอย่างเป็นทางการด้วยการส่ง
คณะราชทูตไปถวายพระราชสาส์นแด่
พระเจา้หลุยส์  ท่ี 14   
 

เพ่ือรายงานเหตุการณ์และส่ิงต่างๆท่ี       
โกษาปานพบในขณะท่ีเดินทางไป
ทูลเกล้าฯถวายพระราชสาส์นแด่                 
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ณ  กรุงฝร่ังเศส 

1. การปฏิบติัภารกิจของคณะราชทูตสยาม ไดแ้ก่  
    1.1 การอญัเชิญพระราชสาส์นของคณะราชทูตสยาม      
    1.2 สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส    
    1.3 การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส      
2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส ไดแ้ก่  
    2.1 ธรรมเนียมปฏิบติัของชาวฝร่ังเศส  
    2.2 อาหารและวฒันธรรมการกิน 
    2.3 สภาพบา้นเมือง  
    2.4 ความกา้วหนา้ทางวทิยาการของฝร่ังเศส 
    2.5 ความสมัพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัรัฐอ่ืนๆ 

จดหมายฉบับที ่1          
(พ.ศ. 2231) 

 
คณะราชทูตโกษาปานเดินทางกลับ
สยามหลงัจากไปอญัเชิญพระราชสาส์น 
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแด่
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ท่ีประเทศฝร่ังเศส 
 

เพ่ือขอบคุณไมตรีจิตท่ีฝ่ายฝร่ังเศส
ตอ้นรับคณะราชทูตสยามเป็นอย่างดี
ในการเดินทางไปอญัเชิญพระราช-
สาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศส 

1. การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส  
2. สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 
      

จดหมายฉบับที่ 2                
(พ.ศ. 2231) 

เพื่อขอร้องให้มูสูลายีด าเนินพระราช
กิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ใหลุ้ล่วง 

1. การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส 
2. สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 
    (ภารกิจระหวา่งประเทศ) 
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคก์บัเน้ือหาในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน (ต่อ)  

เอกสารลายลกัษณ์
ของ โกษาปาน 

เหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ วตัถุประสงค์การส่ือสาร เน้ือหา 

จดหมายฉบับที ่3 
(พ.ศ. 2237) 

    1. หลัง เหตุการณ์พิพาทสยามกับฝ ร่ัง เศส        
พ.ศ. 2231 ฝร่ังเศสทราบข่าวจากฮอลนัดา 
    2. สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์และทรง
ยกเลิกสิทธิพิเศษท่ีฝร่ังเศสเคยได้รับในรัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท าให้สัมพนัธไมตรี
ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสเส่ือมลง  
    3. มูสูปงชาเตรงเป็นเสนาบดีคนใหม่ของ         
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แทนมูสูสิงแฬ 
    4. บาทหลวง เดอ ลาแชส มีจดหมายถึงโกษา-
ปานเพื่อสอบถามกรณีขอ้พิพาท (พ.ศ. 2231) และ
แสดงความจ านงท่ีจะเป็นมิตรกบัสยามเช่นเดิม             
     5. บาทหลวงตาชาร์ดเดินทางมาสยามเพื่อ
ฟ้ืนฟคูวามสัมพนัธ์อีกคร้ังและมีจดหมายถึงโกษา
ปานวา่ตนพ านกัอยูท่ี่เบงกอลและรอรับพระบรม
ราชนุญาตจากพระเจ้ากรุงสยามให้ ทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสาส์นจากพระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

จดหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการไดแ้ก่  
1. เพื่อแสดงเสียใจท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรม
และแสดงความยินดีกับมูสูปงชารเตรงท่ีเป็น
เสนาบดีคนใหม่ และขอให้มูสูปงชารเตรงเป็น
มิตรกบัโกษาปานเช่นเดียวกบัมูสูสิงแฬ  
2. เพ่ือโน้มน้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจง
ของสยามและรักษาสมัพนัธไมตรีให้คงไวห้ลงั
ขอ้พิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (พ.ศ. 2231) 
3. เพื่อแจง้ให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบเร่ืองการเขา้เฝ้า
สมเด็จพระเพทราชาของบาทหลวงตาชาร์ด
และเพื่อให้ทราบความรู้สึกของสมเด็จพระ-
เพทราชาท่ีมีแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

1. การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคล
ต่างๆในฝร่ังเศส  
2. สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 
     2.1 ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  
     2.2 การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกับ
ฝร่ังเศส 

     2.3 การสานสัมพนัธ์ระหว่างมหากษัตริย์กับ
พระมหากษตัริย ์

จดหมายฉบับที ่4 
(พ.ศ. 2237) 

เพ่ือโนม้นา้วใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงของ
สยามและรักษาสัมพนัธไมตรีให้คงไวห้ลงัขอ้
พิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (พ.ศ. 2231) 

สมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 
      1.1  ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  
      1.2  ทศันะของฝ่ายสยามท่ีมีต่อฝ่ายฝร่ังเศส       
      1.3  ธรรมเนียมกฎหมายของสยาม       
      1.4  ภารกิจระหวา่งประเทศ 
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ตารางขา้งตน้สามารถสรุปวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารในการเขียนเอกสารลายลกัษณ์ของ

โกษาปานได ้3 ประการ ไดแ้ก่ การแจง้เพื่อทราบ  การโนม้นา้วใจ และการแสดงความรู้สึก 

การแจง้เพื่อทราบ ในท่ีน้ีคือ   การบอกเล่าขอ้มูลหรือสาระส าคญัเพื่อใหผู้รั้บสารทราบและ

เขา้ใจเร่ืองราว ความเป็นไปต่างๆของเหตุการณ์ท่ีผูส่้งสารน าเสนอ ดงัจะเห็นไดจ้ากการรายงาน

เหตุการณ์และส่ิงต่างๆท่ีโกษาปานพบในกรุงฝร่ังเศสให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบ การ

รายงานให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบเร่ืองการเขา้เฝ้าสมเด็จพระเพทราชาของบาทหลวงตาชาร์ด  และการ

แจง้ใหฝ่้ายฝร่ังเศสทราบความรู้สึกของสมเด็จพระเพทราชาท่ีมีแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

 การโนม้นา้วใจ ในท่ีน้ีคือ การช้ีน าให้ผูรั้บสารเกิดความเช่ือถือ  คลอ้ยตาม หรือกระตุน้ให้

ผูรั้บสารตระหนกัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปจนถึงการกระท าการบางอยา่งตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ดงัจะเห็น

ไดจ้าก การโนม้นา้วใจใหฝ่้ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงของสยามในกรณีพิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 

(ปี พ.ศ. 2231)  การขอร้องให้มูสูลายีด าเนินพระราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ลุล่วง  

และการขอใหฝ่้ายฝร่ังเศสรักษาสัมพนัธไมตรีท่ีมีร่วมกบัสยาม   

การแสดงความรู้สึก ในท่ีน้ีคือ การบ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึกและทศันคติของผูส่้งสารท่ีมี

ต่อผูรั้บสารและส่ิงต่างๆ เช่น ขอบคุณ ช่ืนชอบ ยนิดี เสียใจ ฯลฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก การขอบคุณไมตรี

จิตท่ีฝ่ายฝร่ังเศสตอ้นรับคณะราชทูตสยามเป็นอยา่งดีในการเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุง

ฝร่ังเศส  การแสดงความเสียใจท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรม การแสดงความยินดีท่ีมูสูปงชารเตรง

ไดรั้บต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่ การยกยอ่งใหเ้กียรติบุคคลต่างๆ เป็นตน้ 

ผลการศึกษาในบทท่ี 2 เร่ืองวตัถุประสงค์และเน้ือหาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของ

โกษาปานแสดงเห็นวา่วตัถุประสงคใ์นการเขียนเอกสารลายลกัษณ์และเน้ือหาต่างๆท าใหท้ราบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูตของโกษาปานอยา่งชดัเจนและแสดงให้เห็นวา่โกษาปานท าหน้าท่ีของราชทูต

แห่งสยามไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เน้ือหาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานแสดงใหเ้ห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ 

“ผูแ้ทนพระองค”์ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัจะเห็นไดจ้ากการเช่ือมสัมพนัธ์

ระหว่างพระมหากษตัริยไ์ทยกบัพระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศส แม้พระองค์จะไม่ได้สานสัมพนัธ์กัน

โดยตรงแต่ด้วยความสามารถทางภาษาของโกษาปานท าให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และชาวฝร่ังเศส
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ประทบัใจคณะราชทูตสยามและรับพระราชไมตรีจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกิดเป็นพนัธมิตร

ระหวา่งประเทศตะวนัออกและตะวนัตกท าใหพ้ระราชบารมีของพระองคเ์ป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 

โกษาปานท าใหฝ่้ายฝร่ังเศสทราบถึง “ท่าทีแห่งมิตร” ท่ีฝ่ายสยามมีต่อฝร่ังเศส เช่น เน้ือหาท่ี

มีการกล่าวถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆทั้งการแสดงความรู้สึกเคารพนอบน้อมต่อพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 และเหล่าขา้ราชการฝร่ังเศสซ่ึงลว้นแต่เป็นการแสดงมิตรไมตรีของโกษาปานหรือฝ่าย

สยามท่ีมีต่อฝร่ังเศสทั้งส้ิน และเม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสองรัฐ โกษาปานท าหนา้ท่ีเจรจาสลาย

ความขดัแยง้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและรักษาพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส

ไว ้จึงอาจกล่าวไดว้่า โกษาปานสามารถรับผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะ“ราชทูตผูแ้ทนพระองค์”ได้

เป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี โกษาปานยงัท าหน้าท่ีรายงานเร่ืองราวต่างๆในฝร่ังเศสเม่ือคร้ังเดินทางไป

อญัเชิญพระราชสาส์นไดอ้ยา่งดี มีเน้ือหาละเอียด ครอบคลุม ท าใหผู้รั้บสาร คือ สมเด็จพระนารายณ์ 

ทราบถึงเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศสไดอ้ยา่งละเอียด เน้ือหาต่างๆท่ี   โกษาปานกล่าวถึง

น้ีท าให้สยามรู้จกัฝร่ังเศสยิ่งข้ึนและเปิดโลกทศัน์เก่ียวกบัชาติตะวนัตกให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนอีกดว้ย 

เช่นดา้นวฒันธรรม ดา้นสถาปัตยกรรม ดา้นอาหาร รวมไปถึงวิทยาการต่างๆ เช่น วิธีการขุดลอก

คลอง วิธีการรักษาความปลอดภยัในค่ายทหาร ซ่ึงสามารถน ามาเรียนรู้และปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

แก่สยามได ้

การน าเสนอเน้ือหาตามวตัถุประสงคต่์างๆดงัท่ีกล่าวมาน้ีลว้นตอ้งอาศยักลวธีิในการส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถถ่ายทอดให้ผูรั้บสารเขา้ใจและเขา้ถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงกลวิธี

ทางภาษาจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของโกษาปานในฐานะ “นายของภาษา” ดงัจะกล่าวถึง

ต่อไปในบทท่ี 3 เร่ืองกลวธีิทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 
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บทที ่3  

กลวธิีทางภาษาในบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

วตัถุประสงค์ในการส่ือสารมีผลต่อการตระเตรียมขอ้มูล การเลือกรูปแบบ โวหาร ลีลา

ภาษาและกลวิธีการน าเสนอให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีมุ่งถ่ายทอด (โชษิตา มณีใส, 2553:80) 

ดงันั้น วตัถุประสงค์ในการส่ือสารจึงมีส่วนส าคญัต่อผูส่้งสารในการเลือกใช้ถอ้ยค าเพื่อน าเสนอ

เน้ือหา ทั้งน้ีในบทท่ี 2 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและทราบวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาในเอกสารลายลกัษณ์ของ

โกษาปานแลว้ ในบทน้ีผูศึ้กษาจะศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีโกษาปานใช้ในการน าเสนอเน้ือหาไปสู่

ผูรั้บสารและวเิคราะห์กลวธีิทางภาษาของโกษาปานท่ีท าใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

 “ส่ือ” หรือ “ภาษา” และ “วิธีการส่ือ” นบัเป็นส่วนประกอบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้

ผูรั้บสารเข้าใจเน้ือหาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้นการศึกษา “กลวิธีทางภาษา” จึงเป็น

กระบวนการส าคญัท่ีจะท าใหเ้ห็นประสิทธิผลของการส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน  

ณฐัพร พานโพธ์ิทอง (2549: 47) กล่าววา่ “กลวิธีทางภาษาเป็นวิธีการทางภาษาเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายในการส่ือสารบางประการ” ซ่ึงวิธีการวเิคราะห์กลวิธีทางภาษานั้นสามารถท าไดห้ลายวิธี 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแนวทางและวธีิการวเิคราะห์ทางภาษา ดงัท่ี จนัทิมา องัคพณิชกิจ (2557: 138) กล่าววา่

ถ้าเน้นลักษณะภาษาก็อาจวิเคราะห์การใช้ค  าศัพท์ วลี ประโยค ลักษณะทางวจันลีลา (Style) 

วเิคราะห์ดา้นเจตนาของขอ้ความในการส่ือสารตามหลกัวจันปฏิบติัศาสตร์ เช่น วิเคราะห์วจันกรรม 

หลกัความสุภาพ ฯลฯ เป็นตน้ เช่นการศึกษาเร่ือง “มองคทัลียาจ๊ะจ๋าจากมุมมองนกัภาษา: เน้ือหา

และกลวิธี” ของ ณัฐพร พานโพธ์ิทอง (2549) ท่ีศึกษาคอลมัน์คทัลียาจ๊ะจ๋าในดา้นเน้ือหาและกลวิธี

ทางภาษา ซ่ึงในดา้นกลวธีิทางภาษานั้น ผูว้จิยัใชแ้นวการวเิคราะห์ดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์ และกลวิธี

ทางภาษาท่ีท าให้คอลมัน์คทัลียาจ๊ะจ๋าบรรลุเป้าหมายในการส่ือสารมาใชใ้นการศึกษา ผลการศึกษา

พบกลวิธีทางภาษาหลายวิธี เช่น กลวิธีการอา้งถึงแบบระบุชดัเจนและไม่ชดัเจน กลวิธีการใชก้ริยา

เรียงกนัหลายตวั กลวิธีการใหร้ายละเอียด ท าให้ผูอ่้านทราบความเป็นไปของสังคมเสมือนไดเ้ขา้ไป
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อยูใ่นเหตุการณ์ กลวธีิสร้างอารมณ์ขนั เช่น ถอ้ยค านยัผกผนั อุปลกัษณ์ การใชก้ารจบแบบหกัมุมท า

ใหผู้อ่้านไดรั้บความบนัเทิง เป็นตน้  

จากการศึกษาขา้งตน้น้ีท าให้ทราบวา่ กลวธีิทางภาษามีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการ-

ส่ือสารอย่างชดัเจน ดงันั้นในการศึกษากลวิธีทางภาษาในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานคร้ังน้ี     

ผูศึ้กษาจะศึกษากลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานว่ามีกลวิธีการใดบา้ง 

และกลวธีินั้นๆมีเป้าหมายในการส่ือสารอยา่งไรเพื่อใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล 

 วตัถุประสงค์ในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

วตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ใหท้ราบ วตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจ และวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงความรู้สึก 

ผูศึ้กษาจะพิจารณากลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานจากวิธีการ

ทางภาษาท่ีโกษาปานใชเ้พื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุวตัถุประสงค ์ผลการศึกษาพบวา่ โกษาปานมีกลวิธี

ทางภาษาท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน มี 9 กลวิธี ได้แก่ การบรรยาย             

การให้รายละเอียด  การเปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า  การแทรกบทสนทนา   การใช้ค  าแสดง

ความรู้สึก  การใชค้  าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ และการใชค้  าแสดงการขอร้อง     

3.1 การบรรยาย 

 การบรรยายเป็นโวหารประเภทหน่ึง โวหาร หมายถึง ถอ้ยค าท่ีใช้ในการส่ือสารดว้ยการ

เรียบเรียงอยา่งมีวธีิการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราว  เกิดจินตภาพและความรู้สึก

ตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ บรรยายโวหาร จึงหมายถึง โวหารท่ีเล่าเร่ืองหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ี

ต่อเน่ืองกนัโดยช้ีให้เห็นถึงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์  สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์  สภาพแวดล้อม 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้นๆ (ชุมสาย สุวรรณชมภู, 2556: 60) 

 โกษาปานใช้การบรรยายเหตุการณ์ต่างๆท่ีโกษาปานตอ้งการกล่าวถึงท าให้ผูรั้บสารทราบ

เหตุการณ์นั้นๆอยา่งครบถว้นวา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เช่น 
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ตวัอยา่งท่ี 42    

มูสูอีนตันนัง ข้าหลวง แลเจ้าเมือง แลแมศรีหมอผู้ใหญ่ แลฝีดาวูส่ีคนมารับพระทานอาหาร
ด้วยข้าพเจ้า คร้ันส าเร็จแล้ว เจ้าเมืองก็ชวนข้าพเจ้าลงเรือไปดูก าป่ันใหญ่ช่ือละมีรัน ซ่ึงใหญ่
กว่าก าป่ันท้ังปวงแต่งไว้ส าหรับพระมหากษัตริย์เจ้าผู้จะเป็นนายกองผู้ใหญ่ขึน้น้ัน  

 (บนัทึกรายวนัหนา้ท่ี 29-30: 87-89) 

 เน้ือความในบนัทึกรายวนัขา้งตน้ โกษาปานกล่าวถึงเหตุการณ์เม่ือคร้ังท่ีคณะราชทูตสยาม

เดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศสให้ผูรั้บสารทราบวา่   มูสูอีนตันนัง ข้าหลวง แลเจ้าเมือง 

แลแมศรีหมอผู้ ใหญ่ แลฝีดาวูส่ีคน มาเขา้พบและร่วมรับประทานอาหารกับคณะราชทูตสยาม และ

ต่อจากนั้น เจา้เมืองไดช้วนโกษาปานลงเรือไปชม ก าป่ันใหญ่ช่ือละมรัีน เน้ือความน้ีท าใหส้มเด็จพระ

นารายณ์มหาราชทรงทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างครบถว้นว่ามีผูใ้ดเขา้พบราชทูตสยามและ

คณะราชทูตสยามไดท้  ากิจกรรมใดบา้ง 

ตวัอยา่งท่ี 43   

มูสูอาลปุดเป็นนายคลังได้จ่ายเสบียงส าหรับก าป่ันท้ังปวงท้ัง ๖ ปากน า้น้ันชวนข้าพเจ้าไปดู
ตึกคลังส าหรับเสบียงก าป่ันท้ัง ๓ ตึกแลป้อมปากน า้ฟากตะวันตกน้ัน แลเจ้าเมืองแลมูสูอีน
ตันนังแลนายก าป่ันผู้ใหญ่ แลแมศรีผู้ใหญ่ลงส าป้ันไปด้วยข้าพเจ้า คร้ันแลไปเิิงท่า จึงฝีดาวู 
๘ คน ส าหรับรักษาตึกคลงัน้ันลงมารับข้าพเจ้าเิิงท่า 

  (บนัทึกรายวนัหนา้ท่ี 48: 125) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชก้ารบรรยายเพื่อเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีคณะราชทูตสยาม

เดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีฝร่ังเศสใหส้มเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบวา่ มสููอาลปุด 

เชิญโกษาปานไปชมตึกคลงัและป้อมปากน ้าโดยมี เจ้าเมืองแลมสููอีนตันนังแลนายก าป่ันผู้ใหญ่ แลแมศรี

ผู้ใหญ่ ลงเรือไปดว้ย และเม่ือเดินทางไปถึงท่าน ้า เจา้พนกังานหรือฝีดาวท่ีูประจ า ณ ตึกคลงัก็มารับ

โกษาปานท่ีท่าเรือนั้น  
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ตวัอยา่งท่ี 44   

อน่ึงปาตรีทสัน113บอกหนังสือเข้าไปิึงอัตโนว่า พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษให้ปาตรีทสัน

เข้าไป ณ กรุงไทยแลว่ากล่าวสมคัรสมานกันน้ันอัตโนกไ็ด้น าเอาเนือ้ความน้ัน กราบบังคมทูล
พระกรุณา แลสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยมพีระราชหฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อ
พระปัญญาพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษเป็นอันย่ิงนักหนา แลส่ังให้อัตโนแต่งให้หลวง        

วรวาที114 มีบรรดาศักด์ิดาบทองออกมารับปาตรีทสันเข้าไป แลปาตรีทสันว่ายงัจะเข้าไปมิได้ 

จึงสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยส่ังให้อัตโนแต่งให้ปาตรีเฝรู115ออกมาน าปาตรี  

ทสันเข้าไปจะได้ว่ากล่าวการท้ังปวงให้ส าเร็จท้ัง ๒ ข้าง  

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 3: 201) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานบรรยายเหตุการณ์การตอ้นรับ ปาตรีทสัน หรือ บาทหลวงตาชาร์ดท่ี

เดินทางมาเขา้เฝ้าฯสมเด็จพระเพทราชาใหแ้ก่มูสูปงชารเตรงและฝ่ายฝร่ังเศสทราบวา่ เม่ือโกษาปาน

ทราบว่าบาทหลวงตาชาร์ดเขียนจดหมายถึงโกษาปานเพื่อแจง้ความจ านงให้ทราบว่าตอ้งการเขา้

เฝ้าฯสมเด็จพระเพทราชาเพื่อเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส  สมเด็จพระเพทราชามี

พระราชโองการให้โกษาปานส่ง หลวงวรวาที ออกมารับบาทหลวงตาชาร์ดแต่บาทหลวงตาชาร์ดยงั

ไม่เข้าเฝ้า พระองค์จึงให้โกษาปานส่ง ปาตรีเฝรู หรือ บาทหลวงแฟร์เรอ (Père Ferreux) มาพบ

บาทหลวงตาชาร์ดเพื่อน าตวัเขา้เฝ้าสมเด็จพระเพทราชา  

 การบรรยายขา้งตน้ท าให้มูสูปงชารเตรง เสนาบดีของสมเด็จพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทราบว่า

ฝ่ายสยามด าเนินการตอ้นรับบาทหลวงตาชาร์ดอยา่งไรบา้ง  

ตวัอยา่งท่ี 45 

แลเดิมเหตุน้ัน สมเด็จกระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย โปรดกาศตันเป็นอันย่ิงนักหนา เลีย้งเป็น
พระญาวิไชยเยนทมนตรีให้ว่าราชการด้วยเสนาบดี แลกาศตันเอาทรัพย์ส่ิงของ เงินทอง ณ 
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 บาทหลวงตาชาร์ด (Guy Tachard) 
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  ต าแหน่งหลวงวรวาทีปรากฏในท าเนียบศกัดินาต าแหน่งทหารพลเรือน ทหารหวัเมือง วา่ “ขนุวรวาที ล่าม

ฝร่ังเศส ศกัดินา ๓๐๐ สังกดักรมโชดึกราชเศรษฐี” 
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 บาทหลวงหน่ึงในคณะมิชชนันารีจากคณะมิสซงัต่างประเทศกรุงฝร่ังเศสท่ีเดินทางเขา้มายงัอยธุยา เม่ือส้ินรัชการ

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชไดท้ างานเป็นล่ามในราชส านกัสยามและออกเดินทางไปพบบาทหลวงตาชาร์ดท่ีเมืองปองดิเชรี 
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พระคลังออกจ าหน่ายท ามาตรายเสียเป็นอันมาก แล้วจะคิดท าร้าย แลเสนาบดีรู้แล้ว แลจะว่า
กล่าวไซร้มิชอบท่วงทีแต่ระวงัไวอยู่ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานบรรยายเหตุการณ์ให้บาทหลวง เดอ ลา แชส ทราบวา่สาเหตุขอ้พิพาท

ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (พ.ศ. 2231) เกิดจากกาศตนั หรือ ออกญาวิชาเยนทร์เขา้มารับราชการใน

ราชส านกัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและไดน้ าทรัพยสิ์นในทอ้งพระคลงัออกจ าหน่ายพร้อมทั้งก่อ

การอนัเป็นอนัตรายกบัราชส านกัสยาม แมข้า้ราชการสยามจะทราบเร่ืองน้ีแต่ก็ยงัไม่อาจท าส่ิงใดได้

นอกจากเฝ้าระวงัไม่ใหอ้อกญาวชิาเยนทร์ท าการต่างๆไดส้ะดวก 

 การบรรยายเหตุการณ์ขา้งตน้น้ี โกษาปานไม่เพียงแต่ตอ้งการให้ผูรั้บสารทราบเหตุการณ์

ดงักล่าวเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการโน้มน้าวใจผูรั้บสารให้เช่ือค าช้ีแจงของฝ่ายสยามในเหตุการณ์ขอ้

พิพาท (พ.ศ. 2231) อีกดว้ย เน่ืองจากก่อนหนา้น้ี ฝ่ายฝร่ังเศสทราบเร่ืองข่าวความขดัแยง้จาก วิลนัดา 

หรือ ฮอลนัดาก่อนแลว้ โกษาปานจึงตอ้งช้ีแจงให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบอีกคร้ังเพื่อไม่ให้ฝ่ายฝร่ังเศส

เขา้ใจผดิวา่สยามท าผดิพระราชไมตรีและโกษาปานไม่ช่วยทหารและบาทหลวงฝร่ังเศสในสยาม    

ตวัอยา่งท่ี 46 

คร้ันแลเยนตรานลงไปเิิงป้อมเมืองทณ(บุรี) แลคิดอ่านด้วยกันประการใดมิรู้ ทหารฝร่ังเศส
จับเอาทหารไทยแลทหารปรตกุรรท าวุ่นวายขึน้ในป้อม แลยิงปืนใหญ่ แลเผาบ้านเรือนราษฎร
ซ่ึงอยู่ใกล้ป้อมน้ันเสีย แลยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมฟากตะวนัตก บรรจุดินให้พ้นก าลงัปืนยิงให้แตก
เสีย ๑๓ บอก แลท่ีมิแตกน้ัน เอาเหล็กตรึงชนวนเสีย แล้วแลเก็บเอาเคร่ืองศาสตราวุธแล
กระสุนดินผะสิว ส าหรับป้อมฟากตะวนัตกข้ามไปป้อมฟากตะวนัออก แลไทยจึงขึน้อยู่รักษา
ป้อมฟากตะวันตก แลเยนตรานตกแต่งให้ทหารฝร่ังเศสข้ามมารบพุ่ ง จะชิงเอาป้อมฟาก
ตะวนัตกเล่าแลให้รบพุ่งกัน แลเห็นจะเอามิได้ ทหารฝร่ังเศสจึงข้ามไปอยู่ป้อมฟากตะวนัออก 
แลท าร้ายต่างๆเป็นหลายประการ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 7: 223) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานบรรยายเหตุการณ์ใหบ้าทหลวง เดอ ลา แชส และฝ่ายฝร่ังเศสทราบ

ว่าเหตุการณ์ขอ้พิพาทระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส (พ.ศ.2231) เป็นอย่างไรบา้ง  โกษาปานกล่าวว่า     

เยนตราน หรือ นายพลเดส์ฟาร์จเดินทางไปถึงป้อมธนบุรีและทหารฝร่ังเศสจบัทหารไทยและทหาร

โปรตุเกสไว ้จากนั้นไดก่้อความวุ่นวายในป้อม ยิงปืนใหญ่ เผาบา้นเรือนราษฎร ยิงปืนใหญ่ป้อม
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ฟากตะวนัตกและเก็บอาวุธไวเ้พื่อเตรียมขา้มฟากจากป้อมตะวนัตกไปป้อมฟากตะวนัออก ทหาร

ไทยเขา้ยึดป้อมตะวนัตก จากนั้นนายพลเดส์ฟาร์จจึงสั่งทหารให้เขา้ปะทะกบัทหารไทยเพื่อชิงป้อม

ตะวนัตกแต่ก็ไม่อาจท าได้ นายพลเดส์ฟาร์จจึงน าก าลงัทหารฝร่ังเศสเขา้ป้อมตะวนัออกและก่อ

ความไม่สงบอีกหลายประการ 

 เน้ือความดงักล่าว โกษาปานบรรยายเหตุการณ์เพื่อให้ผูรั้บสารทราบว่านายพลเดส์ฟาร์จ

และทหารฝร่ังเศสก่อความไม่สงบในสยามดงัเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาและตอ้งการใหฝ่้ายฝร่ังเศสเช่ือวา่

ผูท่ี้กระท าการให้ผิดทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝร่ังเศสคือนายพลเดส์ฟาร์จและทหาร

ฝร่ังเศสในสยาม   

ตวัอยา่งท่ี 47  

แลแต่ฝร่ังเศสช่างอ านวยการคน ๑ น้ัน คร้ันพบกองกระเวณ116ก็ควบม้าหนีแลผู้ไปกระเวร

ควบม้าไล่สกัดเป็นหลายม้าจึงได้ตัวแลหอบพักอยู่แล้วแลเกิดอุบัติเหตใุห้จุกเสียดขึน้ ณ กลาง
ทาง น แก้ไขรักษามิฟัง แลฝร่ังเศสช่างอ านวยการน้ันตาย ณ กลางทาง 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 8-9: 225-227) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ โกษาปานบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่ขณะนั้นสยามไดคุ้มตวัลูกของ

นายพลเดส์ฟาร์จและทหารฝร่ังเศสไวเ้ป็นตวัประกนั แต่ลูกนายพลเดส์ฟาร์จและทหารฝร่ังเศสควบ

มา้ออกจากค่ายและพบกบักองตระเวรของฝ่ายสยาม นายช่างฝร่ังเศสควบมา้หนี กองตระเวรสยาม

จึงควบมา้ตามและเกิดอุบติัเหตุท าให้นายช่างฝร่ังเศสมีอาการจุกเสียด ไม่อาจรักษาไดแ้ละเสียชีวิต

ในระหวา่งทาง  

3.2 การให้รายละเอยีด 

 กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ถอ้ยค าในการให้ขอ้มูลอย่างละเอียด ชดัเจนเพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจได้

อยา่งแจ่มแจง้ เห็นภาพเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์นั้น ในภาษาไทยมีผูอ้ธิบายการใชถ้อ้ยค าในลกัษณะ

น้ีไวห้ลายแบบ เช่น     

 พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรม องักฤษ-ไทย เรียกการถอ้ยค าในลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่า 

อรรถาธิบาย หมายถึง ลีลาการเขียนท่ีมีเจตนาเพื่อจะอธิบายหรือให้ความกระจ่างในเร่ืองราวอยา่งใด
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 กองตระเวน 
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อย่างหน่ึง  อรรถาธิบายมุ่งจะให้ผูอ่้านเขา้ใจ หรือมุ่งเสนอเหตุผลยิ่งกว่าจะให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์

สะเทือนใจหรือเกิดจินตนาการ อรรถาธิบายจะสนบัสนุนให้การโตแ้ยง้มีน ้ าหนกัและช่วยให้การ

บรรยายหนกัแน่นข้ึน ไดแ้ก่ การบอกรูปพรรณสัณฐาน  การนิยาม  การจ าแนกประเภท  การแสดง

อุทาหรณ์ การเปรียบเทียบ และการวเิคราะห์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2545: 170) 

 ชุมสาย  สุวรรณชมภู (2556: 61-63) จ  าแนกการใชถ้อ้ยค าในลกัษณะดงักล่าววา่เป็นโวหาร

ประเภทหน่ึง คือ  อธิบายโวหาร ซ่ึงหมายถึง โวหารท่ีท าให้ความคิดเร่ืองหน่ึงกระจ่างชดัเจนข้ึน โดย

มีวตัถุประสงคจ์ะน าประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบายให้เขา้ใจแจ่มแจง้ ชดัเจน  ถูกตอ้ง  ตรงตามท่ีผูเ้ขียน

ตอ้งการ สามารถจ าแนกได ้4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การอธิบายตามล าดบัข้ึนตอน  การอธิบายดว้ยการให้

ค  านิยามหรือค าจ ากดัความ  การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ และ การอธิบายดว้ยการช้ีผลลพัธ์ท่ี

สัมพนัธ์กนั  

 จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 151) กล่าวถึงการใช้ถ้อยค าในลักษณะดังกล่าวว่าเป็น             

การขยายความ หมายถึง  การใช้ถอ้ยค าท่ีเป็นส่วนขยาย อาจเป็นค า วลี หรืออนุพากยก์็ได ้ ถา้เป็น

ส่วนขยายนามก็เป็นค าคุณศพัท์หรืออนุพากยข์ยายนาม ถา้เป็นส่วนขยายกริยาก็เป็นค าวิเศษณ์หรือ

อนุพากยว์เิศษณ์ ทั้งน้ีก็เพื่อเนน้ส่วนท่ีตอ้งการขยายใหมี้ความเด่นชดั เกิดภาพหรือความคิดบางอยา่ง

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 นิยามขา้งตน้ท าให้ทราบว่า การใช้ถ้อยค าเพื่อท าให้เน้ือความกระจ่าง ชัดเจน มีค าเรียก

วธีิการดงักล่าวหลายค า ผูศึ้กษาจึงขอเรียกกลวธีิการขยายความเพื่อใหร้ายละเอียดต่างๆอยา่งกระจ่าง

ชดัน้ี วา่ การใหร้ายละเอียด  

 การให้รายละเอียด ในท่ีน้ีหมายถึง การช้ีแจง อธิบาย ขยายความ การแจกแจงขอ้มูลหรือ   

การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจเน้ือความและเห็นภาพเหตุการณ์หรือส่ิง

ต่างๆท่ีโกษาปานกล่าวถึงเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์นั้นๆ โกษาปานใช้กลวิธีน้ีหลายลกัษณะเพื่อให้

ผูรั้บรับสารทราบเน้ือความอย่างชัดเจนและมีส่วนในการโน้มน้าวใจผูรั้บสารอีกด้วย การให้

รายละเอียดสามารถจ าแนกได ้4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การใชห้น่วยขยาย  การใช้ค  าระบุเวลา  การใชค้  า

บอกจ านวน การใหเ้หตุผล 
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 3.2.1 การใช้หน่วยขยาย 

 โกษาปานใชห้น่วยขยายเพื่ออธิบายรายละเอียดส่ิงของต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนท าให้ผูรั้บสาร

เห็นภาพและทราบขอ้มูลอยา่งละเอียดและเพื่อระบุส่ิงต่างๆเหล่านั้นอยา่งเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึนท าให้

ผูรั้บสารเห็นความส าคญัของส่ิงนั้นๆท่ีโกษาปานกล่าวถึง  

 หน่วยขยายในท่ีน้ีหมายถึง ค านาม ค าคุณศพัท ์วลีหรืออนุประโยคท่ีท าหนา้ท่ีขยายค านามท่ี

เป็นส่วนหลกั และค ากริยา ค าวิเศษณ์หรืออนุประโยคท่ีท าหน้าท่ีขยายค ากริยาท่ีเป็นส่วนหลกั ซ่ึง

โกษาปานน ามาใชเ้พื่อขยายหรือใหร้ายละเอียดของส่ิงท่ีก าลงักล่าวถึง การใชห้น่วยขยายปรากฏการ

ใช ้2 ลกัษณะ คือ การใชห้น่วยขยายท่ีไม่มีค  าเช่ือม  และการใชห้น่วยขยายท่ีมีค าเช่ือม 

  3.2.1.1 การใช้หน่วยขยายที่ไม่มีค าเช่ือม คือ การน าหน่วยขยายมาวางหลงัส่วน

หลกัโดยไม่ตอ้งอาศยัค าเช่ือม หรือในบางกรณีเป็นการใชก้ริยาวลีขนาดยาวเพื่อให้รายละเอียดกริยา

นั้นๆอยา่งชดัเจน เช่น        

ตวัอยา่งท่ี 48  

แลห้องข้าพเจ้าราชทูตน้ันมีเตียงนอนมีเสาเพดานสูงหกศอก ม่านแลเพดานน้ันแพรแดงผุด

ลายอ าเพอมอิีนทรธนูกรองทองหมวดเงินหมวดแกมกันแลยอดเสาเพดานน้ันเอาสักหลาดท า

เป็นฉัตรใส่ท้ังส่ีเสามฟีูกส่ีช้ันหมอนผ้าป่านอย่างฝร่ังเศส แลจึงเอาผ้าขาวปูลาดบนฟูกน้ัน แล

ผ้าห่มนอนน้ันเอาแพรอัจลัดร้ิวเขียวร้ิวแดงเย็บประกับกันเป็นช่องโคมใส่ฝ้ายอย่างสุรัด

ช้ันหน่ึงแลมีแพรแดงผุดลายอ าเพอมีอินทรธนูกรองด้วยทองหมวดแลหมวดเงินแกมกันปก
บนแพรอัจลัดน้ันช้ันหน่ึง จึงเอาผ้าขาวปกบน แลมีม่านแพรแดงผุดลายอ าเพอมีอินทรธนูมี
สังเวยีนรอบท้ังส่ีด้าน  

      (บนัทึกรายวนัหนา้ท่ี 17-18: 63,65) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้ โกษาปานอธิบายรายละเอียดของห้องรับรองราชทูตสยามท่ีฝ่ายฝร่ังเศสจดั

ไวต้อ้นรับอยา่งละเอียดท าใหผู้รั้บสารเห็นหอ้งรับรองราชทูตอยา่งละเอียด ชดัเจน เสมือนอยูร่่วมใน

เหตุการณ์ กล่าวคือ โกษาปานอธิบายให้เห็นถึงเคร่ืองใช้ ส่ิงของ และอุปกรณ์การตกแต่งต่างๆวา่มี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร ดงัน้ี      

 ส่วนหลกั คือ ม่านแลเพดาน   

 หน่วยขยาย คือ แพรแดงผดุลายอ าเพอมอิีนทรธนูกรองทองหมวดเงินหมวดแกมกัน 
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 ส่วนหลกั คือ ยอดเสาเพดาน   

 หน่วยขยาย คือ สักหลาดท าเป็นฉัตรใส่ท้ังส่ีเสามีฟูกส่ีช้ันหมอนผ้าป่านอย่างฝร่ังเศส แลจึงเอาผ้าขาว
ปูลาดบนฟูก 

 ส่วนหลกั คือ ผ้าห่มนอน  

 หน่วยขยาย คือ เอาแพรอัจลดัร้ิวเขียวร้ิวแดงเยบ็ประกับกันเป็นช่องโคมใส่ฝ้ายอย่างสุรัดช้ันหน่ึงแลมี
แพรแดงผุดลายอ าเพอมอิีนทรธนูกรองด้วยทองหมวดแลหมวดเงินแกมกันปกบน แพรอัจลดัน้ันช้ันหน่ึง จึงเอาผ้า
ขาวปกบนแลมม่ีานแพรแดงผดุลายอ าเพอมอิีนทรธนูมสัีงเวยีนรอบท้ังส่ีด้าน   

ตวัอยา่งท่ี 49  

แลมีเก้าอี้1หุ้มก ามะหยี่เขียวเป็นเบาะสามอัน1 เก้าอี้2ฉลักลายฝร่ังเศสหุ้มแพรแดงติด

อินทรธนูเงินแลทองแกมกันเก้าอัน2 แลเตียงนอน แลเก้าอี้3แพรแดงน้ันเอาปัศตูขาวท าเป็น

ฝักหุ้มไว้3
 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 19: 67) 

 การใชห้น่วยขยายขา้งตน้เป็นการขยายโดยไม่ใช้ค  าเช่ือม กล่าวคือ มีค าหลกัและน าหน่วย

ขยายมาวางหลงัค าหลกั (ค าหลกั + หน่วยขยาย) ตวัอยา่งน้ีพบการใชห้น่วยขยาย 3 คร้ัง ไดแ้ก่ 

 ส่วนหลกั คือ เก้าอี1้   หน่วยขยายนาม คือ หุ้มก ามะหยีเ่ขียวเป็นเบาะสามอัน1 

 ส่วนหลกั คือ เก้าอี2้
   หน่วยขยายนาม คือ ฉลกัลายฝร่ังเศสหุ้มแพรแดงติดอินทรธนูเงินแลทองแกม

กันเก้าอัน2
 

 ส่วนหลกั คือ  เก้าอี3้
  หน่วยขยายนาม คือ และ แพรแดงอาปัศตูขาวท าเป็นฝักหุ้มไว้3  

 โกษาปานใชห้น่วยขยายค านามกล่าวถึงเกา้อ้ีท่ีพบเห็นในฝร่ังเศสวา่มีการตกแต่งดว้ยวสัดุท่ี

สวยงาม กล่าวคือ เกา้อีกตวัท่ี 1 ตกแต่งดว้ยการหุม้ก ามะหยีสี่เขียวท าเป็นเบาะสามอนั เกา้อ้ีตวัท่ีสอง

ตกแต่งดว้ยการสลกัลายฝร่ังเศสและหุ้มดว้ยแพรสีแดงติดลายอินทรธนู (ลายขอบท่ีเป็นกระหนก) 

เงินและทองปนกนั และเกา้อ้ีตวัท่ีสามเป็นเกา้อ้ีท าดว้ยแพรสีแดงและหุม้ดว้ยปัศตู (ผา้ขนสัตวเ์น้ือฟู) 

สีขาวจบัเป็นฝักหุ้มไว ้โกษาปานใช้หน่วยขยายนามข้างต้นเพื่อให้ผูรั้บสารเห็นภาพและทราบ

รายละเอียดการตกแต่งขา้วของเคร่ืองใชอ้ยา่งชดัเจน 
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ตวัอยา่งท่ี 50 

คร้ันเรือทรงพระราชสารพ้นปากน า้เข้าไปประมาณเส้นหน่ึงจึงยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมท้ังสอง 
ฟากน้ันทุกช่องแล้วแลยิงรับกันไปรอบเมืองท้ังสองฟากน้ัน แลยิงระดมไปจนรับพระราช 
สารขึน้ตึกส าเร็จแล้วจึงยิงเป็นระยะห่างๆไปจนเพลาพลบค า่  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 11-12: 51, 53) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานกล่าวถึงพิธีตอ้นรับพระราชสาส์นท่ีเจา้เมืองในกรุงฝร่ังเศสจดัตอ้นรับ 

โกษาปานบรรยายพิธีการตอ้นรับไดอ้ยา่งละเอียดท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพดว้ยการใชก้ริยาวลีขนาด

ยาวเรียงกนั ไดแ้ก่ พ้นปากน า้เข้าไปประมาณเส้นหน่ึง   ยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมท้ังสองฟากน้ันทุกช่องแล้ว  ยิงรับ

กันไปรอบเมืองท้ังสองฟากน้ัน   ยิงระดมไปจนรับพระราชสารขึน้ตึกส าเร็จแล้ว และ  ยิงเป็นระยะห่างๆไปจน

เพลาพลบค า่  เน้ือความดงักล่าวท าใหผู้รั้บสารเห็นภาพพิธีการตอ้นรับพระราชสาส์นและคณะราชทูต

สยามว่าเม่ือเรือเคล่ือนพน้ปากแม่น ้ า ฝ่ายฝร่ังไดย้ิงปืนตอ้นรับอย่างยิ่งใหญ่จนกระทัง่อญัเชิญพระ

ราชสาส์นข้ึนสถานท่ีประดิษฐาน ฝ่ายฝร่ังเศสก็ยงัคงยงิปืนตอ้นรับจนเวลาพลบค ่า 

ตวัอยา่งท่ี 51 

๏ คร้ันเพลาค า่ เจ้าเมืองแลภริยาเจ้าเมืองมารับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้าๆจึงรับเอามือ
ภริยาเจ้าเมืองล้างมือด้วยกันแลจึงจูงมือน ามาให้น่ัง 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 34-35: 97, 99) 

 ตวัอย่างขา้งตน้ โกษาปานใช้กริยาวลีขนาดยาวให้รายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน 

กล่าวคือเม่ือเจา้เมืองและภริยา มารับพระทานอาหารดว้ยขา้พเจา้ (กบัโกษาปาน) จากนั้นโกษาปาน รับ

เอามือลา้งมือดว้ยกนั  และ จูงมือน ามาให้นั่ง  การใช้กริยาวลีขนาดยาวน้ีท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพอย่าง

ชดัเจนวา่โกษาปานรับรองเจา้เมืองและภริยาเจา้เมืองอยา่งไรบา้ง 

ตวัอยา่งท่ี 52 

ในวันเดียวน้ันผู้หญิงเมียฝีดาวูคนหน่ึงอยู่  ณ เมืองน้อยแห่งหน่ึงไกลเมืองแบรศทางสอง
โยชน์มาทักข้าพเจ้ากรั็บส่งปราศรัยตามสมควร     
     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 65: 159) 
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 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ริยาวลีขนาดยาวเพื่ออธิบายลกัษณะการรับแขกเม่ือมีผูเ้ขา้เยี่ยม

คณะราชทูตสยาม  โกษาปานจะ รับส่งปราศรัยตามสมควร ท าใหผู้รั้บสารเห็นภาพวา่โกษาปานสนทนา

แลกเปล่ียนกบัผูม้าเขา้พบไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตวัอยา่งท่ี 53 

แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่น้ันเข้าไปตามพระมหากระษัตราเจ้า
ต้องประสงค์น้ันแลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเด็กซ่ึงอยู่ เรียนน้ันให้รู้
สันทัดจะได้กลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยทุยา 

      (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานไดก้ล่าวถึงภารกิจท่ีตอ้งการให้มูสูลายดี าเนินการให้ฝ่ายสยาม คือ จะ

ส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่ น้ันเข้าไปตามพระมหากระษัตราเจ้าต้องประสงค์น้ัน และ ขอให้ท่านช่วยเร่งรัด

ครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยทุยา ท าใหผู้รั้บสารหรือมูสูลายทีราบ

และเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งด าเนินการในเร่ืองใดและด าเนินการอยา่งไร 

ตวัอยา่งท่ี 54 

จึงกระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษได้โปรดอัตโนอยู่  ณ กรุงฝร่ังษ พระคุณเห็นแต่คิดในใจอัตโน 
แลอัตโนกส็รรเสริญให้ประเทศนาๆรู้เล่ืองฤๅแลได้ท าหนังสือแลระลึกิึงพระคุณท้ังปวง
น้ันมิได้ขาด 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 1: 211) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้ โกษาปานไดก้ล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เม่ือคร้ังท่ี

โกษาปานเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์น ณ กรุงฝร่ังเศสและโกษาปานยงัระลึกถึงพระมหา-

กรุณาธิคุณของพระองคอ์ยู่เสมอ การใช้กริยาวลีขา้งตน้น้ีท าให้ผูรั้บสาร หรือ ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นภาพ

ชดัเจนว่าโกษาปานท าส่ิงใดบา้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

ไดแ้ก่ เห็นแต่คิดในใจอัตโน (ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14อยูใ่นใจ) กส็รรเสริญ

ให้ประเทศนาๆรู้เล่ืองฤๅ  (สรรเสริญในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ให้เป็นท่ีประจกัษ์

แก่นานาประเทศ) ได้ท าหนังสือ  และ ระลึกิึงพระคุณท้ังปวงน้ันมิได้ขาด  
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  3.2.1.2 การใช้หน่วยขยายที่มีค าเช่ือม คือ การให้รายละเอียดดว้ยการใชค้  าเช่ือม

เช่ือมหน่วยหลกัและหน่วยขยายเขา้ดว้ยกนั เช่น ค าเช่ือมอาจเป็นค าเช่ือมคุณานุประโยค117 ไดแ้ก่ 

ซ่ึง อนั ท่ี ค  าเช่ือมแสดงความคลอ้ยตาม เช่นค าวา่ แล ดงัน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 55  

คร้ันเพลาบ่ายประมาณสองโมงจึงเชิญพระราชสารลงเรือซ่ึงแต่งออกมารับน้ัน แลยก         

พระมรฑปตั้งบนเตียงซ่ึงปูพรมน้ัน      
     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 10: 49) 

 ตวัอยา่งน้ี มีการใช้หน่วยขยาย 2 คร้ัง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมของเรืออญัเชิญพระราช

สาส์นท่ีไดต้กแต่งไวแ้ลว้   ดงัน้ี  

คร้ังท่ี 1  ส่วนหลกั คือ เรือ  

 หน่วยขยายนาม คือ แต่งออกมารับ  

 ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง  

คร้ังท่ี 2 ส่วนหลกั คือ เตียง  

 หน่วยขยายนาม คือ ปูพรม  

 ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง  

 การใชห้น่วยขยายขา้งตน้เป็นการใชห้น่วยขยายท่ีมีค าเช่ือมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมของ

เตียงส าหรับวางพระมณฑปท่ีใชว้างพระราชสาส์นซ่ึงเตรียมไวบ้นเรืออญัเชิญพระราชสาส์น ท าให้

ผูรั้บสารทราบวา่ฝ่ายฝร่ังเศสตระเตรียมการตอ้นรับอยา่งเตม็ก าลงัดว้ยการน าพรมมาปูรองรับพระ-

ราชสาส์นเพื่อใหส้มพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 นอกจากตวัอย่างท่ีกล่าวมาขา้งต้นแล้ว ผูศึ้กษาพบว่าโกษาปานใช้หน่วยขยายซ้อนกัน 

เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีกล่าวไดอ้ยา่งละเอียดมากข้ึน เช่น 

                                                           

 117 คุณานุประโยค คือ อนุประโยคท าหนา้ท่ีขยายนามท่ีน ามาขา้งหนา้ มีค าเช่ือม ที ่อนั ซ่ึง  (สถาบนัภาษาไทย, 2555: 
103) 



 
90 

 
 

 
 

 

ตวัอยา่งท่ี 56 

เพลาบ่าย ๓ โมง เจ้าเมืองลนัดอระนอ118 ซ่ึงอยู่ต้นทางบกซ่ึงขึน้ไป ณ เมืองปารีส ไกลเมือง

แบรศออกไปทาง ๔ โยชน์ให้กรมการสามคนลงมาทักข้าพเจ้า 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 4: 37) 

ตวัอยา่งขา้งตน้ มีการใชห้น่วยขยายนามเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัท่ีตั้งของเมืองลนัดอ-

ระนอเมืองในประเทศฝร่ังเศส โกษาปานใชห้น่วยขยายซ้อนกนัเพื่ออธิบายรายละเอียดใหช้ดัเจนข้ึน 

ดงัน้ี  

ส่วนหลกั คือ เมืองลนัดอระนอ  

หน่วยขยายนามคือ  อยู่ต้นทางบกซ่ึง ขึน้ไป ณ เมืองปารีสไกลเมืองแบรศออกไปทาง ๔โยชน์   

ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง 

 ส่วนหลกัในหน่วยขยาย คือ ต้นทางบก 

 หน่วยขยายนาม คือ ขึน้ไป ณ เมืองปารีสไกลเมืองแบรศออกไปทาง ๔โยชน์   

 ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง 

โกษาปานบอกรายละเอียดของ เมืองลันดอระนอ ใหผู้รั้บสารทราบวา่ เมืองน้ีตั้งอยูต่น้ทางบก

ท่ีจะไปเมืองปารีส และไกลจากเมืองแบรสตอ์อกไป 4 โยชน ์

ตวัอยา่งท่ี 57  

ประการหน่ึงทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่ ณ กรุงไทยน้ันเป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทยจึงเกิด

วิวาทผิดหมองกันกับชาวไทย การผิดชอบท้ังปวงน้ัน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2: 200) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้น้ี  

                                                           

 118 เมืองลนัดอระนอ หมายถึง เมืองลอ็งแดร์โน (Landerneau) 
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  มีส่วนหลกั คือ ทหารฝร่ังเศส  

  หน่วยขยายนาม คือ เข้าไปอยู่ ณ กรุงไทยน้ัน  

  ค าเช่ือมส่วนขยาย คือ ซ่ึง 

 โกษาปานใชส่้วนขยายเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัทหารฝร่ังเศสท าให้ผูรั้บสารเห็น

วา่เหตุการณ์จลาจลท่ีเกิดข้ึนไม่ไดท้  าให้สยามกบัฝร่ังเศสขดัแยง้กนั กล่าวคือ กรณีขอ้พิพาทระหวา่ง

สยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2231(ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) โกษาปานเห็นวา่การจลาจลท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ใช่

พระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ท่ีทรงตั้งใจให้ผิดพระราชไมตรี แต่เป็นเพราะทหาร

ฝร่ังเศสท่ีเพิ่งเขา้มาอยู่กรุงไทย เป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย การให้รายละเอียดเช่นน้ีเพื่อรักษา

สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสไว ้

ตวัอยา่งท่ี 58  

แต่ด้วยทหารฝร่ังเศสกับชาวไทยผิดหมองกันเท่านี้มิควรท่ีจะให้คลายพระราชไมตรีสมเด็จ

พระมหากษัตริย์เจ้าทั้ง ๒ กรุงซ่ึงเป็นมัน่คงแล้วน้ันแลควรท่านผู้ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แลอัตโนจะ

ช่วยกันท านุกบ ารุงทางพระราชไมตรีสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุงให้วัฒนารุ่งเรือง
ย่ิงขึน้ไปกว่ากาลก่อน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2: 200 ) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้ มีการใชห้น่วยขยายนาม ดงัน้ี 

ส่วนหลกั คือ พระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ กรุง 

หน่วยขยายนาม คือ เป็นมัน่คงแล้ว 

ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง 

 โกษาปานใชห้น่วยขนายนามระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสวา่มีความมัน่คงดี

แลว้ เพื่อให้มูสูปงชารเตรงตระหนกัถึงความมัน่คงของพระราชไมตรีและขอให้มูสูปงชารเตรงไม่

น าเร่ืองเหตุการณ์จลาจลท่ีเกิดข้ึนน้ีมาท าใหพ้ระราชไมตรีเส่ือมคลายและช่วยกนัท านุบ ารุงพระราช

ไมตรีใหรุ่้งเรืองยิง่ข้ึน 
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ตวัอยา่งท่ี 59  

ทหารฝร่ังเศสจับเอาทหารไทยแลทหารปรตกุรร119ท าวุ่นวาย120ขึน้ในป้อม แลยิงปืนใหญ่         

แลเผาบ้านเรือนราษฎรซ่ึงอยู่ใกล้ป้อมน้ันเสีย     
     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 7: 223) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานใช้หน่วยขยายท่ีมีค าเช่ือม คือ ซ่ึง เพื่อขยายค านามแบบเจาะจงว่า

บา้นเรือนราษฎรท่ีไดรั้บความเสียหายอยูบ่ริเวณใดท าใหเ้น้ือความมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ดงัน้ี 

ค าหลกั คือ บ้านเรือนราษฎร หน่วยขยายค านาม คือ อยู่ใกล้ป้อมน้ัน ค าเช่ือมหน่วยขยาย คือ ซ่ึง 

 ความขา้งตน้น้ี โกษาปานแจง้ให้บาทหลวงเดอ ลา แชส วา่ ทหารฝร่ังเศสก่อการจลาจลใน

สยามดว้ยการข้ึนไปท่ีป้อมแลว้ยงิปืนใหญ่และเผาบา้นเรือนราษฎรเสียหาย   

 การใช้ค  าเช่ือม  แล เป็นตวับ่งช้ีเพื่อให้รายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท าให้ผูรั้บสาร

สามารถทราบรายละเอียดของส่ิงต่างๆท่ีโกษาปานกล่าวถึงไดอ้ย่าง ชดัเจน ซ่ึงการใช้ค  าเช่ือม แล 

ของโกษาปานในลกัษณะน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัค าเช่ือม และ ในปัจจุบนั ดงัความหมายท่ีปรากฏ

ในพจนานุกรม 2554 ความวา่ แล หมายถึง และ กบั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1087) เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 60  

ปลัดนายก าป่ันมาบอกว่าเมียเสนาบดีซ่ึงบังคับความ ณ เมืองแบรศ121แลลูกสาวนายก าป่ัน122

ผู้ใหญ่คนหน่ึงแลเมยีฝีดาวู123 ๑๐ คน แลฝีดาว ูแลลกูค้า ๘ คนมาทักทาน124 ข้าพเจ้ากใ็ห้เข้ามา 

ณ ท้ายพระ125 

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 2: 33) 

                                                           

 119 ทหารปรตุกรร คือ ทหารโปรตุเกส 
 120 ท าวุน่วาย คือ ก่อความวุน่วาย สร้างความไม่สงบ 
 121 เมืองท่าตะวนัตกสุดของฝร่ังเศสในมณฑลเบรอตาญ 
 122 เรือ 
 123 กะลาสี พนกังาน 
 124 ทกัทาย 
 125 ทา้ยเรือ 
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ตวัอยา่งท่ี 61 

เจ้าเมืองแลมูสูอีนตันตังข้าหลวง126แลกะปิตันนายก าป่ัน127แลเมศรี128หมอผู้ใหญ่ออกกินข้าว

เท่ียงด้วยข้าพเจ้า 

  (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 6: 41) 

 ตัวอย่างท่ี 60 และ ตัวอย่างท่ี 61 โกษาปานใช้ค  าว่า แล เป็นค าเช่ือมค านามเพื่อให้

รายละเอียดหรือแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมของผูท่ี้มาเขา้พบคณะราชทูตสยาม ในตวัอยา่งท่ี 60 

ไดแ้ก่  เมยีเสนาบดีซ่ึงบังคับความ ณ เมืองแบรศ ลูกสาวนายก าป่ัน ผู้ใหญ่คนหน่ึง เมยีฝีดาว ู๑๐ คน ฝีดาว ู และ 

ลูกค้า ๘ คน  และตวัอยา่งท่ี 61 ผูท่ี้มาร่วมรับประทานอาหารไดแ้ก่ เจ้าเมือง มูสูอีนตันตังข้าหลวง กะปิ

ตันนายก าป่ัน และ เมศรีหมอผู้ใหญ่  

ตวัอยา่งท่ี 62 

อน่ึงให้ขุนหม่ืนแล1สามเณรอันตนแล1ล่ามแล1เดก็ใช้อยู่ด้วยกันตึกเดียวไกลตึกซ่ึงไว้พระราช
สารไปประมาณสิบเส้นแล2มีก าแพงล้อมตึกส่ีด้านแล2ด้านตะวันตกน้ันมีสวนผลไม้แล1ผัก   
แล2ตึกน้ันยาวประมาณ ๑๒ วา กว้างห้าวาสูงหกวามพืีน้ส่ีช้ัน 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 26: 81) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานใช้ค  าว่า แล เป็นค าเช่ือมค าและเช่ือมประโยคเพื่อให้รายละเอียด

เพิ่มเติม ดงัจะเห็นไดจ้าก แล1
 ท าหนา้ท่ีเช่ือมค านามซ่ึงเป็นบุคคล ไดแ้ก่ ขุนหม่ืน สามเณรอันตน ล่าม 

และ เดก็ใช้ และเช่ือมค านามท่ีเป็นส่ิงของ ไดแ้ก่ ผลไม ้กบั ผกั ส่วน แล2 โกษาปานใชเ้ช่ือมประโยค

เพื่อให้รายละเอียดขอ้มูลชัดเจนยิ่งข้ึน ได้แก่ (ตึกซ่ึงไว้พระราชสาร)มีก าแพงล้อมตึกส่ีด้าน        ด้าน

ตะวนัตกน้ันมสีวนผลไม้แลผัก และ ตึกน้ันยาวประมาณ ๑๒ วา กว้างห้าวาสูงหกวามพืีน้ส่ีช้ัน 

 

                                                           

 126 มูสูอีนตนัตงัขา้หลวง คือ ขา้หลวงหลวงตรวจการซ่ึงในท่ีน้ีอาจหมายถึง เมอร์ซิเออร์ เดส์คลูโซ                       
(Monsieur Descluseux) 
 127 กะปิตนั หมายถึง  กปัตนั 
 128 เมศรี หรือ Messire หมายถึง ผูใ้หญ่ท่ีควรยกยอ่งมีเกียรติ 
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ตวัอยา่งท่ี 63 

แลทางซ่ึงข้าพเจ้าเดินมาน้ันเป็นินนตลาดแล1ขายสักหลาดแล2ปัศตูแล2เคร่ืองนุ่ งห่ม แล2
หมวก แล2ตีนแว่น หว ีกะไตรแล2ิ้วยชามแล2เคร่ืองแก้วแล2เคร่ืองปัจจัยแล2เคร่ืองทองเหลือง           
แล2เคร่ืองทองแดงแล2ขนมปังแล2เหล้าองุ่นแล2ผลไม้ต่างๆแล2เนือ้โคแล2เนือ้ชุมภาผักปลา  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 47-48: 123,125) 

จากตวัอยา่งน้ีโกษาปานกล่าวถึงสถานท่ีท่ีเดินทางไปเท่ียวชม คือ ถนนตลาด โดยโกษาปาน

ไดบ้รรยายลกัษณะของถนนตลาดและให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ถนนตลาดแห่งน้ีขายสินคา้ใดบา้ง เห็น

ไดจ้ากค าวา่ แล1 ท าหนา้ท่ีเช่ือมประโยค เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมของส่ิงของต่างๆท่ีขายในถนนตลาด 

โดย แล เช่ือมประโยค แลทางซ่ึงข้าพเจ้าเดินมาน้ันเป็นินนตลาด กบัประโยค (ละประธาน)ขายสักหลาด แล

ปัศตู แลเคร่ืองนุ่งห่ม... เขา้ดว้ยกนั   

ค าว่า แล2 ท าหน้าท่ีเช่ือมค าเพื่อให้รายละเอียดสินคา้ต่างๆท่ีมีขายในถนนตลาด อนัไดแ้ก่  

สักหลาด ปัศตู(ผา้ขนสัตว)์ เคร่ืองนุ่งห่ม หมวก ตีนแว่น(กระจกส่องท่ีมีดา้มจบั) หวี กะไตร(กรรไกร) 

ถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองปัจจยั เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองทองแดง ขนมปัง เหลา้องุ่น ผลไมต่้างๆ 

เน้ือโค เน้ือชุมภา(สตัวส่ี์เทา้มีลกัษณะคลา้ยแกะ) ผกั และ ปลา 

 3.2.2 การระบุเวลา  

 การระบุเวลา เป็นการให้รายละเอียดประเภทหน่ึง กล่าวคือ ในเอกสารลายลกัษณ์ประเภท

บนัทึกรายวนั  โกษาปานใชค้  าบอกเวลาในการจ าแนกขอ้มูลออกเป็นส่วนๆตามล าดบัเวลา โกษา-

ปานจะจ าแนกจากหน่วยเวลาท่ีใหญ่ก่อน คือ วนัเดือนปี เพื่อล าดบัเน้ือความตามล าดบัของวนัท่ี และ

จากนั้นจะใช้หน่วยย่อยคือ ค าบอกเวลาในช่วงระหว่างวนัเพื่อแจกแจงเหตุการณ์ในวนันั้นๆอย่าง

เจาะจงวา่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนบา้งเพื่อใหผู้รั้บสารเขา้ใจสารไดง่้ายและครบถว้น 

 มธุรส คุม้ประสิทธ์ิ (2553 : 1) กล่าวว่า จากการพยายามท่ีจะคิดประดิษฐ์เคร่ืองบอกเวลา

หรือหาวิธีการบอกเวลาไม่ว่าธรรมชาติหรือการเคาะสัญญาณ แสดงให้เห็นว่ามนุษยต์อ้งการท่ีจะ

เข้าใจเวลาให้ตรงกัน และไม่เกิดความผิดพลาดในการติดต่อส่ือสารหรือการด าเนินธุรกิจ เม่ือ

บา้นเมืองมีการพฒันาก็ยอ่มมีการติดต่อส่ือสารมากข้ึน มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัมากข้ึน ค าบอกเวลาก็

ยิง่มีความส าคญัมากข้ึนดว้ย 
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 ค าบอกเวลา หมายถึง ค าหรือวลีท่ีเป็นค านามหรือค าวิเศษณ์ท่ีมีความหมายบ่งช้ีเก่ียวกบั

ระยะเวลาอยา่งชดัเจน (ณฐัวรรณ ชัง่ใจ, 2552: 5) โกษาปานใชค้  าบอกเวลาระบุช่วงเวลาในการเขียน

บนัทึกและจดหมายไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

 โกษาปานไดร้ะบุวนัท่ีเขียนในบนัทึกรายวนัไวต้อนตน้ของบนัทึกแต่ละวนั จากนั้นจะเล่า

เหตุการณ์และส่ิงต่างๆท่ีพบเห็นในแต่ละวนัซ่ึงในเหตุการณ์นั้นๆจะมีช่วงเวลาเขียนก ากบัไวด้ว้ย

เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดในบนัทึกวนันั้นๆ  

 การระบุเวลา พบ 2 ลกัษณะ คือ การระบุเวลาแบบวนัเดือนปี และการระบุเวลาในช่วง

ระหวา่งวนั  

  3.2.2.1 การระบุเวลาแบบวันเดือนปี โกษาปานจะใช้ค  าบอกเวลาในการเขียนวนั

เดือนปีเม่ือเร่ิมบนัทึกเหตุการณ์ในวนัหน่ึงๆโดยจะเร่ิมตน้ดว้ยการเขียนวนัท่ี  มีลกัษณะการเขียน 

ดงัน้ี 

 เร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมายตาไก่ หรือ ฟองมนั ๏ ส าหรับเร่ิมเร่ืองหรือเหตุการณ์ใหม่ทั้งท่ีเป็น

วรรค เป็นบรรทดั หรือบท ต่อมาคือเคร่ืองหมายประกอบตวัเลขบอกวนั เดือน ปี และปักษข้ึ์นแรม 

มีรูป คือ เคร่ืองหมายกากบาทเล็ก  (+) ประกอบตวัเลขอยูก่ลางระหวา่งค า “วนั” และ “ค ่า”  ตวัเลข

หลงัค าวา่วนั คือตวัเลข วนัทั้ง ๗ (เร่ิมนบัวนัอาทิตยเ์ป็นล าดบัแรก แทนดว้ยเลข ๑ เรียงไปจนถึงเลข 

๗ แทนวนัเสาร์)ตวัเลขหน้าค าว่าค ่า คือ ตวัเลขแทนเดือนทั้ง ๑๒ เดือน ส่วนตวัเลขท่ีอยู่ตรงกลาง

เป็นตวัเลขบอกปักษ ์มี เลข ๑-๑๕ เลขท่ีอยู่บนเคร่ืองหมายใช้แทนปักษข์า้งข้ึน เลขท่ีอยู่ขา้งล่างใช้

แทนปักษข์า้งแรม     (พิมพพ์รรณ ไพบูลยห์วงัเจริญ, คณะบรรณาธิการ, 2545: 23-24) 

 บนัทึกรายวนัของโกษาปานเขียนวนัเดือนปีในลกัษณะต่อไปน้ี  

                                ๏ วนั ๕  + ๘ ค า่     อ่านวา่ วนัพฤหสับดี เดือน 8 ข้ึน ค ่า 1 

  ๏ วนั ๓  + ๘ ค ่า    อ่านวา่ วนัองัคาร เดือน 8 ข้ึน 13 ค  ่า 
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  ๏ วนั ๑  + ๘  ค า่  ขาลอัฎฐศก  

 ค าบอกเวลาขา้งตน้น้ี อ่านวา่ วนัอาทิตย ์เดือน 8 ข้ึน 4ค ่า ปีขาล อฎัฐศก ตรงกบั จุลศกัราช 

1048 หรือ พุทธศกัราช 2229  (ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ 2528: 143) โดย อฎัฐศก หรือ อฐัศก หมายถึง 

น. เรียกปีจุลศกัราชท่ีลงทา้ยดว้ย เลข 8 เช่น ปีขาลอฐัศกจุลศกัราช 1348. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 

1393) 

 บนัทึกรายวนัของโกษาปานจะน าค าบอกเวลามาระบุเหตุการณ์เพื่อจ าแนกเน้ือความใน

บนัทึกรายวนัออกเป็น วนั ช่วงเวลาระหวา่งวนั หรือหน่วยเวลา เพื่อใหผู้รั้บสารเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่ง

ชดัเจนไม่สับสนอีกดว้ย เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 64     

๏ วัน ๒  + ๘ ค ่า เพลาสามโมงเช้า กระลาการ129ซ่ึงได้เป็นพนักงานบังคับความน้ัน ๒๗ คน 

มาทักข้าพเจ้า แลข้าพเจ้าปราศรัยว่าซ่ึงท่านท้ังปวงมีความยินดีนับิืออัตโนแลมาเยียน อัตโน
นี้ๆ ขอบใจท่านท้ังปวงนักหนา คร้ันแล้วผู้มีช่ือกล็าไป แล้วมูสูโกตันนังเดโปแลนายก าป่ันคน
หน่ึงมีฝีดาวู ๕ คนมาเยียนข้าพเจ้าแลว่าท่านยังค่อยอยู่สบายหรือ ข้าพเจ้าตอบว่าอัตโนท้ังปวง
อยู่ เป็นสุขอยู่  แลซ่ึงเอาใจใส่อัตโน บ ารุงอัตโน ตกแต่งให้พิทักษ์รักษานี ้อัตโนขอบใจท่าน
นักหนา แลมูสูโกตันนังว่าซ่ึงให้พิทักษ์รักษานี ้เป็นพนักงานข้า แลข้าพเจ้าตอบว่า ซ่ึงเป็น
พนักงานท่านน้ันก็ชอบแล้ว แต่ว่าท่านมีน า้ใจช่วยพิทักษ์รักษาด้วยความยินดีน้ัน อัตโนก็มี
น า้ใจยินดีต่อท่านนักหนา คร้ันแล้วผู้มช่ืีอกล็าไป ๛ 

๏ คร้ันเพลาเทีย่ง หญิงผู้ดีชาวเมืองแบรศมาทักข้าพเจ้าห้าคราวๆแลห้าคนบ้าง ๗ คนบ้าง ๘ คน

บ้าง แลข้าพเจ้ารับส่งปราศรัยตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน คร้ันแล้วกล็าไป ๛ 

๏ คร้ันเพลาบ่ายประมาณโมงหนึ่ง มูสูอีนตันนังข้าหลวง แลเจ้าเมือง แลแมศรีหมอผู้ใหญ่ แล    

ฝีดาวูส่ีคนมารับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้า คร้ันส าเร็จแล้ว เจ้าเมืองกช็วนข้าพเจ้าลงเรือไปดู
ก าป่ันใหญ่ช่ือละมรัีนซ่ึงใหญ่กว่าก าป่ันท้ังปวง... 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 28-29: 85,87) 

                                                           

 129 กระลาการ หมายถึง ตุลาการ  ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแต่โบราณจะมีเจ้าพนักงานสองฝ่าย 
คือ "ตระลาการ" หรือ "ตุลาการ" มีหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนหาขอ้เท็จจริง และ "ผูพ้ิพากษา" มีหน้าท่ีให้ค าพิพากษาเม่ือได้
ขอ้เทจ็จริงจากตุลาการแลว้ (วกิิพเีดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%81
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 โกษาปานใช้การระบุเวลา 3 คร้ัง คือ วัน ๒  + ๘ ค ่า เพลาสามโมงเช้า คร้ันเพลาเที่ยง และ คร้ัน

เพลาบ่ายประมาณโมงหนึ่ง เพื่อจ าแนกเน้ือความท่ีต้องการน าเสนออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก                

วนั ๒  + ๘ ค า่ เพลาสามโมงเช้า โกษาปานใชเ้พื่อเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น คือ มีตุลาการมา

พบคณะราชทูตสยามและพูดคุยสนทนากนัแลว้จึงลากลบัไป เน้ือความส่วนท่ี 2 คือ คร้ันเพลาเที่ยง มี

หญิงผูดี้ชาวเมืองแบรสตม์าเขา้พบราชทูตสยาม ทกัทายตามสมควรจากนั้นก็ลาไป และ เน้ือความ

ส่วนท่ี 3 คือ คร้ันเพลาบ่ายประมาณโมงหนึ่ง มีเหล่าขา้ราชการฝร่ังเศสมาร่วมรับประทานอาหารกบั

โกษาปานและพาท่านไปชมเรือละมีรัน  เน้ือความขา้งตน้ท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ โกษาปานใชค้  า

บอกเวลาแจกแจงเน้ือความออกเป็นส่วนๆท าให้เน้ือผูรั้บสารเขา้ใจเน้ือความไดอ้ย่างละเอียดและ

ชดัเจนยิง่ข้ึน  

  3.2.2.2 การระบุเวลาในช่วงระหว่างวัน คือ ค าบอกเวลาในช่วงต่างๆของวนัท่ีมี

การระบุเวลาไวเ้พื่อให้ผูรั้บสารทราบว่าเหตุการณ์ท่ีโกษาปานจะกล่าวถึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนใน

ช่วงเวลาใดของวนันั้นๆ เช่นการใช้ค  าว่า วัน เพื่อระบุเหตุการณ์โดยรวมในวนันั้นๆ การใช้ค  าว่า 

เพลาเช้า เพลาเท่ียง เพลาบ่าย เพลาค า่ หรือการใช้หน่วยบอกเวลา เช่น โมง ยาม เพื่อระบุเวลาให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น   

ตวัอยา่งท่ี 65  

๏ คร้ันเพลาเทีย่ง หญิงผู้ดีชาวเมืองแบรศมาทักข้าพเจ้าห้าคราวๆแลห้าคนบ้าง ๗ คนบ้าง ๘ คน

บ้าง แลข้าพเจ้ารับส่งปราศรัยตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน คร้ันแล้วกล็าไป ๛ 

๏ คร้ันเพลาบ่ายประมาณโมงหนึ่ง มูสูอีนตันนังข้าหลวง แลเจ้าเมือง แลแมศรีหมอผู้ใหญ่ แล     

ฝีดาวูส่ีคนมารับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้า คร้ันส าเร็จแล้ว เจ้าเมืองกช็วนข้าพเจ้าลงเรือไปดู
ก าป่ันใหญ่ช่ือละมรัีนซ่ึงใหญ่กว่าก าป่ันท้ังปวง 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 29: 87) 

ตวัอยา่งท่ี 66  

๏ คร้ันเพลาค ่า เจ้าเมืองแลภริยาเจ้าเมืองมารับพระทานอาหารด้วยข้าพเจ้าๆจึงรับเอามือภริยา- 

เจ้าเมืองล้างมือด้วยกัน แลจึงจูงมือน ามาให้น่ัง 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 34-35: 97,99) 
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 จากตวัอยา่งท่ี 65 พบการระบุเวลา 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ๏ คร้ันเพลาเท่ียง และ ๏ คร้ันเพลาบ่ายประมาณ

โมงหน่ึง จากตวัอยา่งเป็นช่วงเวลาของ วนั ๒  +  ๘  ค ่า (ตรงกบัวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2229) จะ

เห็นไดว้่า โกษาปานระบุเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างชดัเจน กล่าวคือก าหนดจุดเวลา เป็น 2 จุด

เพื่อจ าแนกภารกิจต่างๆท่ีไดท้  า โดยใชเ้คร่ืองหมายฟองมนั ๏ เร่ิมตน้เหตุการณ์ของ เพลาเท่ียง คณะ

ราชทูตสยามมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้าเขา้พบ คือ หญิงผูดี้ชาวเมืองแบรศ และใชเ้คร่ืองหมายฟองมนั ๏ 

เร่ิมตน้เหตุการณ์ของ เพลาบ่ายประมาณโมงหน่ึง คณะราชทูตสยามร่วมรับประทานอาหารกบั สูอีน

ตันนังข้าหลวง  เจ้าเมือง  เมหรือแมศรีหมอผู้ใหญ่ และ ฝีดาวส่ีูคน  

 ตวัอย่างท่ี 66 โกษาปานใช้วิธีการบนัทึกเช่นเดียวกบัตวัอย่างท่ี 65 คือ การใช้เคร่ืองหมาย

ฟองมนั ๏ เร่ิมตน้เหตุการณ์ของ เพลาค ่า ของวนัเดียวกนันั้นเพื่อกล่าวถึงกิจกรรมท่ีคณะราชทูตไป

ปฏิบติังาน คือการร่วมรับประทานอาหารกบัเจา้เมืองและภริยา 
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๏ วัน ๓  + ๘  ค า่  เพลาสองโมงเช้า มูสูโกบันตังเดโปมาเยือนข้าพเจ้า แลนายทหารมาด้วยสอง
คน แลข้าพเจ้ากป็ราศรัยรับส่งตามสมควรแล้วกล็าไป ในวันเดียวน้ันหญิงเมียฝีดาวูคนหน่ึง
แลหญิงชาวเมืองแบรศ ๗ คนมาเยียนข้าพเจ้าๆก็รับส่งปราศรัยตามสมควรแล้วก็ลาไป                 
ในวันเดียวน้ันกะปิตันนายก าป่ันวิลันดาแลภริยา แลหญิง ๓ คน มาเยียนข้าพเจ้าๆกป็ราศรัย
รับส่งตามสมควรแล้วก็ลาไปในวันเดียวน้ันนายกองรักษาป้อมปากน า้ท้ังสองคน แลฝีดาวู
ส าหรับป้อมน้ันหกคนมาเยียนข้าพเจ้าๆก็ปราศรัยรับส่งตามสมควรแล้วก็ลาไป ในวันเดียว
น้ันเจ้าเมืองแลมูสูอีนตันตังแลมูสูโกบันตังเดโป แลนายกองป้อม แลนายทหาร แลฝีดาวู แล
กรมการส าหรับเมืองน้ันชวนข้าพเจ้าไปดูตึกคลงัฟากตะวนัตก 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 35-36: 99,101) 

 ตวัอยา่งน้ี พบการระบุเวลาในช่วงวนั 2 หน่วย คือ เพลาสองโมงเช้า และ ในวนัเดียวน้ัน (4 คร้ัง) 

โดยค าว่า เพลาสองโมงเช้า บอกเวลาเร่ิมตน้ในการปฏิบติัภารกิจใน ๏ วัน ๓  + ๘  ค า่  ว่าคณะราชทูตมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้าเขา้พบ คือ สูโกบันตังเดโป และ นายทหารสองคน จากนั้น โกษาปานใช ้ค าวา่ ในวัน

เดียวน้ัน เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อมาซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวนัเดียวกนั การใช้ค  า

ดงักล่าวน้ี ท าให้ผูอ่้านทราบว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูต อนัไดแ้ก่  การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูม้าเขา้พบ 

คือ หญิงเมียฝีดาวูคนหน่ึงแลหญิงชาวเมืองแบรศ ๗ คน กะปิตันนายก าป่ันวิลันดาแลภริยา แลหญิง ๓ คน และ 
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นายกองรักษาป้อมปากน ้าท้ังสองคน แลฝีดาวูส าหรับป้อมน้ันหกคน  เกิดข้ึนในวนัเดียวกนั และบุคคล

เหล่านั้นทยอยมาเขา้พบโกษาปานในวนัน้ีตั้งแต่หลงัเวลาสองโมงเชา้เร่ือยมา 

 ภารกิจอีกประการท่ีโกษาปานปฏิบติัหนา้ท่ีในวนัเดียวกนัน้ี คือการเขา้ชมตึกฟากตะวนัตก 

กบั เจ้าเมือง มูสูอีนตันตัง มูสูโกบันตังเดโป  นายกองป้อม  นายทหาร  ฝีดาวูและกรมการส าหรับเมืองน้ัน       

การใชค้  าบอกเวลาจึงเป็นวิธีการทางภาษาท่ีช่วยให้ผูรั้บสารทราบรายละเอียดการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 

โกษาปานไดช้ดัเจนข้ึนวา่โกษาปานปฏิบติัภารกิจนั้นๆในวนัใด และในช่วงเวลาใด 

การระบุเวลาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นการจ าแนกขอ้มูลตามเวลาในหน่วยใหญ่ คือหน่วย

วนัเดือนปี จากนั้นโกษาปานได้จ  าแนกขอ้มูลออกเป็นหน่วยย่อยคือหน่วยช่วงระหว่างวนัเพื่อให้

โกษาปานน าเสนอสารไดอ้ยา่งครบถว้นและผูรั้บสารยงัสามารถเขา้ใจสารไดง่้ายอีกดว้ย 

 3.2.3 การระบุจ านวน  

  การระบุจ านวนเป็นวิธีการให้รายละเอียดอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงมีผลท าให้ผูรั้บสาร

เขา้ใจสารไดอ้ย่างชดัเจน  เห็นภาพเสมือนอยู่ร่วมเหตุการณ์ และยงัสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ
ใหแ้ก่ขอ้มูลไดอี้กดว้ย การระบุจ านวนท่ีชดัเจนแบบเจาะจงน้ีท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนเพราะ

รายละเอียดของข้อมูลท าให้ผูรั้บสารเห็นว่าโกษาปานต้องเป็นผูร่้วมเหตุการณ์นั้นๆหรือรับรู้

เหตุการณ์นั้นๆจริงจึงจะสามารถระบุจ านวนของส่ิงต่างๆท่ีกล่าวถึงไดอ้ยา่งเจาะจง 

  การระบุจ านวนในท่ีน้ีคือ  คือ การใช้ค  าท่ีเก่ียวกบัจ านวน ไดแ้ก่  จ  านวนนบั ค า

ลกัษณนาม หน่วยวดัค่า มาตราต่างๆ รวมไปถึงค าอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนหรือปริมาณมาใชเ้พื่อ

แจกแจงรายละเอียดให้ชดัเจนแบบเจาะจงยิง่ข้ึน โกษาปานใชค้  าเก่ียวกบัจ านวนใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ค  าบอกจ านวน ค าลกัษณนาม และ ค าประกอบค านามเพื่อแจกแจง ซ่ึงทั้ง 3 ลกัษณะน้ีมกัใชป้ระกอบ

กนัเพื่อใหร้ายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี     

 ค าบอกจ านวน คือ ค าท่ีใช้ขยายค านามจะบอกจ านวนหรือปริมาณของส่ิงต่างๆ 

ไดแ้ก่ จ  านวนเลข เช่น หน่ึง สอง สาม ส่ี ซ่ึงอาจจะเขียนโดยใช้ตวัเลขแทนไดว้่า ๑ ๒ ๓ ๔ หรือค า

อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัจ านวนและปริมาณ เช่น คร่ึง ค่อน บาง ทุก ทั้ง ค  าบอกจ านวนท่ีใชข้ยายค านามทุกค า
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จะตอ้งใช้กบัค าแยกประเภท (นววรรณ พนัธุเมธา, 2558: 52) ค าบอกจ านวนมกัปรากฏหน้าค า

ลกัษณนาม หนา้ค านาม หรือปรากฏหลงักริยาตอ้งเติมเตม็130  เป็นตน้ (สถาบนัภาษาไทย, 2555: 46)  

 ค าลักษณนาม คือ ค าท่ีใชบ้อกลกัษณะของค านามหรือค ากริยา (สถาบนัภาษาไทย, 

2555: 18) ซ่ึงค าลกัษณนามนั้นเป็นลกัษณะพิเศษโดยเฉพาะของภาษาไทยอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงสามารถ

ใช้บอกลกัษณะของค านามและแสดงภาพของค านามนั้นๆดว้ย ลกัษณนามท าหน้าท่ีประกอบกบั

นามเพื่อบอกชนิด หมวดหมู่ สัณฐาน จ านวนและมาตรา  (บวัหลวง วงศภ์กัดี, 2529: 73) 

  ค าประกอบค านามเพ่ือแจกแจง พบการใช ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที่ 1 การใช้ แล 

เป็นค าประกอบค านามเพ่ือแจกแจงเช่นเดียวกบัค าว่า ละ และลักษณะที่ 2 การใช้ค าว่า บ้าง เพ่ือแจก

แจงหน่วย    

 ลักษณะที่ 1 การใช้ แล ประกอบค านามเพ่ือแจกแจง  เช่นเดียวกบัค าว่า ละ ซ่ึง หมายถึง ว. 

ค  าประกอบค านามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหน่ึงๆ หรือ ส่วนหน่ึงๆในจ านวนรวม ซ่ึงก าหนดเป็นรายๆไป 

เช่น คนละ ปีละ เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1043) การใช ้แล ในลกัษณะดงักล่าวคลา้ยกบั

การปรากฏในจารึกหลกัท่ี 1 ในความวา่ “โอยทานแล่ปีแล้ญิบลา้น” (2/16) โดย แล่...แล้ หมายถึง ละ 

ในเอกสารเก่า ถา้มี “แล” สกดัหน้าสกดัหลงัค านาม หมายความว่า ละ เช่น แลปีแล คือ ปีละ แลว้

จะตอ้งมีค านามอ่ืนตามหลงัมาอีก เช่น แลปีแลลา้น คือ ปีละลา้น (พจนานุกรมศพัทว์รรณคดีไทย 

สมยัสุโขทยั ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง หลกัท่ี 1, 2556: 57) ลักษณะการใช้ แล ขา้งตน้น้ีจะใช้

ประกอบค าบอกจ านวนและค าลกัษณนามเพื่ออธิบายหรือแจกแจงส่ิงท่ีโกษาปานตอ้งการบอกให้

ผูรั้บสารทราบโดยละเอียด 

 ลักษณะที่ 2 การใช้ค าว่า บ้าง เพ่ือแจกแจงหน่วย ซ่ึงค าว่า บา้ง หมายถึง ว. ใชป้ระกอบค า

อ่ืนหมายความว่า บางจ านวนหรือบางส่วนของส่ิงท่ีกล่าวถึงโดยเฉพาะ เช่น อย่างนั้นบา้ง อย่างน้ี

บ้า ง  ขอบ้าง , บาง ส่ วนของจ านวนรวม ท่ีแบ่ ง เ ป็น  2 เ ช่น  เ ร่ือง ท่ี เ ล่ า จ ริ งบ้า ง เท็จบ้า ง 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 667) ในการศึกษาการระบุจ านวนในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานน้ี 

การใช้ บ้าง ต้องประกอบกบัจ านวนนับจึงจะนับว่าเป็นค าเกีย่วกบัจ านวน  

                                                           

 130 กริยาตอ้งเติมเตม็ คือ ค ากริยาท่ีตอ้งมีนามวลีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยเติมเตม็ตามหลงัเสมอ เช่น เป็น เหมือน คลา้ย เท่า 
ใช่ มี เกิด ปรากฏ  
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โกษาปานใชค้  าเก่ียวกบัจ านวนท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีประกอบกนัเพื่ออธิบายรายละเอียดของ

ส่ิงต่างๆท่ีโกษาปานตอ้งการกล่าวถึงท าให้ผูรั้บสารเข้าใจรายละเอียดและจินตนาการตามส่ิงท่ี

โกษา-ปานได้อย่างชัดเจนเสมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือสถานท่ีนั้นๆ อีกทั้งยงัพบการใช้ค  า

เก่ียวกบัจ านวนซ ้ าติดต่อกนัเพื่ออธิบายลกัษณะนั้นๆออกเป็นรายๆไป  ดงัน้ี  
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แล ณ ป้อมน้ันมปืีนใหญ่ทองเหลือกระสุน ๙ นิว้สามบอก กระสุน ๗ นิว้ ๖ นิว้ ส่ีบอก  แล
กระสุน ๕ นิว้ ๔ นิว้ สิบบอก  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 46: 121)  

 ความขา้งตน้ เห็นไดว้่า โกษาปานใช้ค  าเก่ียวกบัจ านวนประกอบกนัและซ ้ ากนัหลายคร้ัง

เพื่ออธิบายส่ิงท่ีกล่าวถึงคือ ปืนใหญ่ทองเหลืองวา่มีกระบอกลกัษณะใดบา้ง จ านวนเท่าใดบา้ง โดย

อธิบายเป็นรายๆไป กล่าวคือ ปืนทองเหลืองบรรจุกระสุนขนาดเก้านิ้ว จ  านวน 3 กระบอก ปืน

ทองเหลืองบรรจุกระสุนขนาดเจ็ดนิ้ว จ  านวน 3 กระบอก ปืนทองเหลืองบรรจุกระสุนขนาดหกนิ้ว 

จ  านวน 4 กระบอก ปืนทองเหลืองบรรจุกระสุนขนาดห้านิ้ว และปืนทองเหลืองบรรจุกระสุนขนาด

ส่ีนิว้ จ  านวน 10 กระบอก  

ตวัอยา่งท่ี 69 

แลชาวฝร่ังเศสจับชาวอรุมได้ ๑๕๐ คน ในนีช้าวอรุม ๑๓๐ คน แลชาวอังกฤษ แลวิลันดาน้ันบ้าง  

แลอีศปาญะบ้าง แลฝร่ังเศสน้ัน ๒๐ คน 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 6: 4) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชค้  าบอกจ านวนและค าลกัษณนามร่วมกนัเพื่ออธิบายรายละเอียด ซ่ึง
ค าบอกจ านวนท่ีใช้ ไดแ้ก่ ๑๕๐ ๑๓๐ และ ๒๐ ส่วนค าลกัษณนาม คือ คน นอกจากน้ียงัพบการใช้
ค  าประกอบค านามเพื่อแจกแจงหน่วย คือค าวา่ บา้ง เพื่อแจงเชลยท่ีชาวฝร่ังเศสจบัไดว้า่ประกอบดว้ย 
ชาติใดบา้ง อนัไดแ้ก่ ชาวอรุม (ชาวตุรกี)  ชาวองักฤษ  ชาววิลนัดา (ชาวฮอลนัดา)  ชาวอีศปาญะ
(ชาวสเปน) และชาวฝร่ังเศส  
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ตวัอยา่งท่ี 70 

แลเรือฝีดาวแูลกรมการทัง้ปวงซ่ึงขึน้มาเห็นน้ันลงเสมอล าแลหกคนบ้าง เจด็คนบ้าง แปดคนบ้าง 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 8: 45) 

ความขา้งตน้ โกษาปานใชค้  าเก่ียวกบัจ านวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค  าบอกจ านวน คือ ทั้งปวง 

หก เจ็ด และแปด ค าลกัษณนาม คือ คน และค าประกอบค านามเพื่อแจกแจงหน่วย คือค าวา่ แล และ 

ค าวา่ บา้ง เพื่อใชอ้ธิบายจ านวนเหล่ากะลาสีและขา้ราชการท่ีตอ้งนัง่ในเรือตามความจุของเรือแต่ละ

ล า ซ่ึงบางล านัง่ได ้หกคนบา้ง เจด็คนบา้ง แปดคนบา้งตามความจุเรือ  

ตวัอยา่งท่ี 71 

แต่ว่าทหารทั้งปวงไปราชการเป็นอันมากแล้ว แลยังอยู่ น้ันเป็นอันน้อย แลแต่งให้พลเมืองทั้ง

ปวงิือเคร่ืองสาตราวธุอยู่ แห่ ณ ทางบกบ้าง แลให้ลงเรือออกมาแห่บ้าง 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 10: 49) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชค้  าเก่ียวกบัจ านวน 2 ลกัษณะเพื่ออธิบายรายละเอียด ไดแ้ก่ ค  าบอก

จ านวน คือค าวา่ ทั้งปวง มาก และนอ้ย และค าประกอบค านามเพื่อแจกแจงรายละเอียด คือ บา้ง  

ตวัอยา่งท่ี 72  

แลคร้ันเรือพระราชสารคลายออกไป จึงนายก าป่ันให้ยิงปืน ๒๑ นัด แลโห่ภาษาฝร่ังเศสห้าที แล

ยิงปืนใหญ่ ณ ก าป่ันน้อย ๑๙ นัด โห่ห้าที แลเรือแห่ทั้งปวงจึงโห่พร้อมกัน ๓ ที แล้วยิงปืน ณ 

ป้อมปากน า้ทั้งสองฟากน้ัน ๑๑ คร้ันเรือพระราชสารเวียนลงมาพ้นท้ายก าป่ันจึงยิงปืนใหญ่ส่ง

ข้าพเจ้า ๑๙ นัด โห่สามที แลยิงปืน ณ ก าป่ันน้อย ๑๗ นัด โห่สามท ีแลเรือแห่ทัง้ปวงโห่พร้อมกัน

สามท ีแล้วจึงยิงปืน ณ เรือทรงพระราชสารส่ีนัด 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 11: 51) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานไดบ้รรยายถึงพิธีการตอ้นรับพระราชสาส์นและคณะราชทูต เม่ือเรือ

พระราชสาส์นเคล่ือนผา่น ณ เมืองใด ตามธรรมเนียมของฝร่ังเศสนั้น เจา้เมืองจะสั่งให้ยิงปืนใหญ่ 

และโห่ ตามล าดบั เน้ือความขา้งตน้โกษาปานใชค้  าเก่ียวกบัจ านวน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค  าบอกจ านวน 

คือ ๒๑ หา้ ๑๙ (2 คร้ัง)  ทั้งปวง ( 2 คร้ัง )  ๓ สาม (3 คร้ัง)  ทั้งสอง  ๑๑  ๑๗  และ ส่ี ค  าลกัษณนาม 2 

ค  า คือ ค าว่า นัด (บอกลักษณะของค านาม) จ านวน 5 คร้ัง และ ที (บอกลักษณะของค ากริยา)                  
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จ านวน 6 คร้ัง เพื่ออธิบายรายละเอียดในพิธีการตอ้นรับพระราชสาส์น จากตวัอย่างน้ีโกษาปาน

บนัทึกจ านวนท่ีชดัเจนของลูกกระสุน และจ านวนคร้ังในการโห่ ท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจพิธีการและ

ทราบล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน เสมือนอยูร่่วมในพิธีรับพระราชสาส์น 

ตวัอยา่งท่ี 73 

แลปาตรีส าเปาโลซ่ึงเข้าไป ณ กรุงไทย ๑๓ รูปน้ัน คร้ันแลเยนตราน แลทหารฝร่ังเศษจะลง

กะป่ันออกมา ปาตรีส าเปาโล ๑๓ รูปฟ้องแก่อัตโนให้เอากราบทูลแต่สมเด็จพระมหา-         

กระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยลาออกมาด้วยเยนตราน ๑๒ รูปแล้วแลยังอยู่  ณ กรุง(ไทย) (ยงั)แต่   

ปาตรีลาโบร131รูป ๑ 

     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 2: 213) 

 ตวัอย่างน้ีเป็นเน้ือความท่ีโกษาปานเขียนข้ึนเพื่อช้ีแจงขอ้มูลให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบ

และตอ้งการโน้มนา้วใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงน้ีเพื่อรักษาสัมพนัธไมตรีระหว่างสยาม

กบัฝร่ังเศสให้คงไว ้ โกษาปานให้รายละเอียดขอ้มูลดว้ยการระบุจ านวน 4 ต าแหน่ง (จ านวน

นบั+ ลกัษณนาม  3 ต าแหน่ง)และ (จ านวนนบั 1 ต าแหน่ง) ไดแ้ก่  ปาตรีส าเปาโลซ่ึงเข้าไป ณ 

กรุงไทย ๑๓ รูป   ปาตรีส าเปาโล ๑๓ รูป (ปาตรี)ลาออกมาด้วยเยนตราน ๑๒ รูป และ ยงั)แต่ปาตรีลา

โบรรูป ๑  เพื่อให้ผูรั้บสารทราบข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจนว่า ปาตรีส าเปาโล หรือ 

บาทหลวงเซนต์เปาโลในสยามมีทั้งส้ิน 13 รูปและขอลากลบัจากกรุงไทย จ านวน 12 รูป 

ส่วนอีกหน่ึงรูปยงัคงอยู่ในสยาม โกษาปานระบุจ านวนบาทหลวงอยา่งชดัเจนทั้งท่ีออกไป

จากกรุงสยามและยงัอยูท่ี่กรุงสยามเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือวา่ฝ่ายสยามไม่ไดท้  าอนัตรายใดๆ

แก่บาทหลวงฝร่ังเศส    

ตวัอยา่งท่ี 74 

แลฝร่ังเศสจึงเอาปืนใหญ่ ปืนนกสับ ยิงเอาเรือนราษฎร แต่เพลาค า่จนรุ่งิูกหลวงแลขุนหม่ืน

ตาย ๔ คน แลิูกไพร่ล าบากเป็นหลายคน แลไทยจะรบพุ่งตอบแทนเป็นหนักหนาไซร้ กลัว

กฎหมายห้าม แลแต่ป้องกันอยู่  แลมิได้รบพุ่งเป็นหนักหนา ซ่ึงจะเสียทางพระราชตรีน้ันพระ

มะฤทิ แล มงุสูรบระวงเห็นข้างไทยป้องกันเป็นมั่นคงเห็นมิได้จึงส่งกะป่ันหลวงล า ๑ ปืนใหญ่

อยู่ ณ กะป่ัน ๒๖ บอก (น)กสับ ๕๐ บอก แลขลาศรีอยู่รักษากะป่ันน้ันบ้าง แลกะป่ัน อัง(กฤ)ษ 

                                                           

 131 บาทหลวงลาเบรอยย ์(La Breuille) 
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 ลกูค้าล า ๑ ซ่ึงทอดอยู่ ณ ท่ามะฤทิด้วยกันน้ัน พาเอากะป่ันท้ัง ๒ ล าน้ันหนีไป 

(จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 5-6: 219-221) 

 ตวัอย่างขา้งตน้ โกษาปานระบุจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสยาม(เหตุการณ์ปี พ.ศ. 

2231)ให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบอย่างชดัเจนวา่ ทหารฝร่ังเศสในสยามไดท้  าส่ิงใดให้บา้งเสียหายพร้อม

ระบุจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ความเสียหายท่ีเกิดแก่บุคคล คือ   หลวงแลขนุหม่ืนตาย ๔ คน    

ไพร่ล าบาก(บาดเจ็บ)เป็นหลายคน  ความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์น คือ กะป่ันหลวงล า ๑ ปืนใหญ่อยู่  ณ 

กะป่ัน ๒๖ บอก    (น)กสับ ๕๐ บอก    กะป่ันอัง(กฤ)ษลูกค้าล า ๑  และ กะป่ัน ๒ ล า  การระบุจ านวนขา้งตน้ 

ใชจ้  านวนนบัประกอบกบัค าลกัษณนามระบุจ านวนแบบเจาะจงเพื่อใหเ้น้ือความมีความน่าเช่ือถือ 

  การระบุจ านวนท่ีไดก้ล่าวมาน้ีนอกจากจะท าให้ผูรั้บสารทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนแบบ

เจาะจงและเห็นภาพของส่ิงท่ีโกษาปานกล่าวถึงแลว้ ยงัท าให้ผูรั้บสารเช่ือวา่เหตุการณ์นั้นๆเกิดข้ึน

จริงเพราะโกษาปานสามารถบอกจ านวนของส่ิงต่างๆท่ีกล่าวถึงไดอ้ยา่งละเอียด เจาะจงอนัจะท าให้

สารมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึนดว้ย  

 3.2.4 การให้เหตุผล    

 การให้เหตุผลเป็นการให้รายละเอียดอีกลกัษณะหน่ึงดงัท่ี ชุมสาย สุวรรณชมพู (2556: 63) 

ไดก้ล่าววา่ การอธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั เป็นการอธิบายท่ีท าให้เห็นวา่ ถา้

เหตุเป็นอยา่งน้ีแลว้ผลจะเป็นอยา่งไร หรือการท่ีผลเป็นอยา่งนั้นมาจากสาเหตุใด 

 ณัฏฐ์สุดา  วิจิตรจามรี (2556: 139) กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นการน าเสนอหลกัฐานเพื่อ

เช่ือมโยงกบัขอ้กล่าวอา้ง (Claims) ทุกขอ้ กล่าวคือตอ้งมีหลกัฐานหรือขอ้พิสูจน์มาสนบัสนุนเพื่อให้

สารมีพลังในการโน้มน้าวใจ ดังนั้ นกลวิธีการให้เหตุผลจึงท าให้ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล 

น่าเช่ือถือและหนกัแน่น  

 การให้เหตุผลของโกษาปานจะใช้ในลกัษณะการแสดงเหตุผลในเชิงสาเหตุและผล ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัท่ี ณฏัฐ์สุดา  วจิิตรจามรี( 2556: 139) ไดก้ล่าวไวว้า่ การแสดงเหตุผลในเชิงสาเหตุและ

ผล (Cause-effect Reasoning) เป็นการสร้างสารท่ีน าเสนอเหตุและผลตามล าดบั โดยอธิบายว่าการ

กระท าอยา่งหน่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่นในตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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ตวัอยา่งท่ี 75  

ด้วยอัตโนได้ยินข่าวลือว่ามุงสูรสิงแลเสนาบดผีู้ใหญ่ตายน้ันอัตโนกเ็สียใจหนักหนา ด้วย มุง

สูรสิงแลนั้นเป็นเสนาบดีผู้ ใหญ่มีปัญญาแลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเมื่อคร้ังอัตโนเป็น

ราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 1 : 200 ) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ลวธีิการแสดงเหตุผลดงัน้ี  

 เน้ือความท่ีเป็นเหตุมี 2 ส่วน ไดแ้ก่ อัตโนได้ยินข่าวลือว่ามงุสูรสิงแลเสนาบดีผู้ใหญ่ตายน้ัน  และ 
ด้วยมงุสูรสิงแลน้ันเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีปัญญาแลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็นราชทูตออกมา 
ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน 

 เน้ือความท่ีเป็นผล คือ อัตโนเสียใจหนักหนา  

 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล คือ ดว้ย(เพราะ, เหตุ)...ก ็

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานตอ้งการแสดงความเสียใจท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรม โกษาปานจึงให้

เหตุผลความเสียใจ วา่ โกษาปานทราบข่าววา่มูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรม และ มูสูสิงแฬเป็นผูท่ี้โกษา

ปานรักใคร่คุน้เคยกนัเม่ือคร้ังเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีประเทศฝร่ังเศส  

 การแสดงเหตุผลในตวัอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลท่ีโกษาปานรู้สึกเสียใจ

อยา่งยิง่ซ่ึงท าใหผู้รั้บสารรู้สึกถึงความจริงใจของโกษาปาน   

ตวัอยา่งท่ี 76 

แลพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษมพีระปัญญากว้างขวางจะตั้งผู้(อยู่)ใดเป็นเสนาบดีให้บังคับ
บ้านเมืองไสย่อมเลือกสรรเอาผู้มีปัญญาแลสมควรด้วยบรรดาศักด์ิน้ันจึงจะเอาตั้งให้เป็น

เสนาบดี แลเหตุท่านเป็นคนมีปัญญาสมควรด้วยบรรดาศักดิ์ พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ัง

(เศส)จึงเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแล 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2 : 200 ) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ลวธีิการแสดงเหตุผลดงัน้ี  

 เน้ือความท่ีเป็นเหตุ คือ เหตุท่านเป็นคนมีปัญญาสมควรด้วยบรรดาศักดิ ์
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 เน้ือความท่ีเป็นผล คือ พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแล 

 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล คือ   เหตุ...จึง 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานตอ้งการชมวา่มูสูปงชารเตรงวา่มีความเหมาะสมกบัต าแหน่งเสนาบดี

ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แทนมูสูสิงแฬท่ีถึงแก่อสัญกรรม ดงัจะเห็นได้จากท่ีโกษาปานใช้การให้

เหตุผลท่ีมีความสมเหตุสมผลท าใหผู้รั้บสารรู้สึกถึงความจริงใจในค าช่ืนชมน้ี  

ตวัอยา่งท่ี 77  

ประการหน่ึงทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่  ณ กรุงไทยนั้นเป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย จึง

เกิดวิวาทผิดหมองกันกับชาวไทย การผิดชอบท้ังปวงน้ัน พระธรรมษาคร แลปาตรี ลา โบรส า
เปาลูย่อมแจ้งอยู่ อัตโนก็ได้บอกเดิมเหตุผิดหมองกันท้ังปวงน้ันมาแก่ปาตรีลาแซ ชียต้น 
พระมหากษัตริย์แลปาตรี เรซาเลยี เหล่าพระธรรมษาครแล้วทุกประการ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2 : 200 ) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ลวธีิการแสดงเหตุผลดงัน้ี  

 เน้ือความท่ีเป็นเหตุ คือ ทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่ ณ กรุงไทยนั้นเป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย 

 เน้ือความท่ีเป็นผล คือ เกิดวิวาทผิดหมองกันกับชาวไทย 

 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล คือ จึง 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานตอ้งการช้ีแจงเหตุการณ์ของขอ้พิพาทในปี พ.ศ. 2231 จึงใช้การให้

เหตุผลเพื่อใหมู้สูปงชารเตรงเช่ือ    

ตวัอยา่งท่ี 78 

ประการหน่ึงซ่ึงมไีปในลกัษณะหนังสือว่า ซ่ึงเกิดวุ่นวาย ณ กรุงไทยน้ัน ยงัมิแจ้งเป็นมัน่แม่น 

แลรู้ข่าวไปแต่ข้างวิลันดาๆเคยสับปลับอยู่จะฟังเอาเป็นมั่นแม่นมิได้ ท่านจึงขอแต่พระมหา

กระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษให้งดก่อน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ลวธีิการแสดงเหตุผลดงัน้ี 
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 เน้ือความท่ีเป็นเหตุ คือ วลินัดาเคยสับปลบัอยู่จะฟังเอาเป็นมั่นแม่นมิได้ 

 เน้ือความท่ีเป็นผล คือ ท่านขอแต่พระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษให้งดก่อน 

 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล คือ จึง 

 ตวัอย่างน้ีโกษาปานตอ้งการให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงของฝ่าย

สยามดว้ยการให้เหตุผลวา่เหตุท่ี วิลนัดา (ฮอลนัดา) ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีฝ่ายฝร่ังเศสรับสารในคร้ัง

แรกนั้นไม่น่าเช่ือถือ เพราะ วิลันดาเคยสับปลับอยู่จะฟังเอาเป็นมั่นแม่นมิได้   ดังนั้นการให้เหตุผล

ดงักล่าวจึงเป็นการโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารเช่ือค าช้ีแจงฝ่ายสยามเป็นส าคญั 

ตวัอยา่งท่ี 79 

ประการหน่ึง เยนตรานให้ลูกแลฝีดาวูไว้เป็นจ าน าแล้ว แลว่าจะลงไป ณ ป้อมเมืองทณบุรี จะ

เอามงุสูรวรรตาสัน แลมสูุรมายอรขึน้มา แลมิได้เอาขึ้นมาตามสัญญาแล้ว แลรบพุ่งข้าหลวง

ท าร้ายต่างๆเป็นหลายประการ  แลท าผิดสัญญา ลูกเยนตรานแลฝีดาวูน้ันโทษเิิงตายแล้ว      

แลทรงพระราชด าริะเถงิทางพระราชไมตรี จึงให้เอาลกูเยนตรานแลฝีดาวน้ัูนไปส่งให้แก่เยน

ตราน ณ ป้อมเมืองทณบุรีหวังจะให้เยนตรานมีความคิดมิให้ท าร้ายซ่ึงจะเสียทางพระราช
ไมตรีน้ัน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18 : 245) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชก้ลวธีิการแสดงเหตุผลดงัน้ี 

 เน้ือความท่ีเป็นเหตุ จ าแนกได ้2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย 4 สาเหตุ คือ เยนตราน

ให้ลูกแลฝีดาวูไว้เป็นจ าน าแล้ว  (เยนตราน)มิได้เอาขึ้นมาตามสัญญา   (เยนตราน)รบพุ่งข้าหลวงท าร้ายต่างๆเป็น

หลายประการ และ (เยนตราน)ท าผดิสัญญา  

 เน้ือความท่ีเป็นผลของส่วนท่ี 1 คือ ลกูเยนตรานแลฝีดาวน้ัูนโทษเิิงตาย  

 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล ส่วนท่ี 1 คือ - 

เน้ือความท่ีเป็นเหตุส่วนท่ี 2 คือ (สมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย)ทรงพระราชด าริะเถงิทางพระราช
ไมตรี  

 เน้ือความท่ีเป็นผลของส่วนท่ี 2 คือ ให้เอาลูกเยนตรานแลฝีดาวูน้ันไปส่งให้แก่เยนตราน ณ ป้อม
เมืองทณบุรี  
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 ค าเช่ือมแสดงเหตุผล ส่วนท่ี 2 คือ จึง 

 ตวัอย่างน้ีมีการให้เหตุผล 2 ส่วน กล่าวคือส่วนแรกโกษาปานให้เหตุผลท่ีลูกเยนตราน   

(นายพลเดส์ฟาร์จ) และทหารฝร่ังเศสสมควรไดรั้บโทษประหาร และส่วนท่ี 2 โกษาปานใหเ้หตุผล

ท่ีฝ่ายสยามยอมปล่อยตวัลูกเยนตราน(นายพลเดส์ฟาร์จ) และทหารฝร่ังเศสเพราะค านึงถึงพระราช

ไมตรีของสองประเทศ 

 การให้เหตุผลข้างต้นน้ี เป็นการโน้มน้าวใจเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือว่าฝ่ายสยามเห็น

ความส าคญัของพระราชไมตรีสยามกับฝร่ังเศสเป็นอนัมากจึงยอมไม่ท าตามกฎหมายหรือไม่

ค  านึงถึงเหตุผลในส่วนแรก  

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ท่ีกล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่ โกษาปานใชก้ารใหเ้หตุผลเพื่อใหส้ารท่ีโกษาปาน

น าเสนอมีความหนกัแน่น น่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นอีกกลวธีิหน่ึงท่ีใชใ้นการโนม้นา้วใจ  

3.3 การเปรียบเทยีบ  

 การเปรียบเทียบ หมายถึง พิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะท่ีเหมือนกันและต่างกัน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 756) ในบันทึกรายวันและจดหมายของโกษาปานใช้กลวิธีการ

เปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจน ดงัน้ี  

 ศกัดา ป้ันเหน่งเพช็ร์ (2552: 363) กล่าววา่ การเปรียบเทียบ คือ การน าส่ิงหน่ึงมาเปรียบกบั

อีกส่ิงหน่ึงโดยหวงัผลให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของส่ิงส่ิงนั้นไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนตามส่ิงท่ี

น ามาเปรียบเทียบดว้ย ดงันั้นส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบจึงเป็นส่ิงท่ีผูรั้บสารรู้จกัดี 

 การเปรียบเทียบในบันทึกรายวนั โกษาปานจะน า ส่ิงแปลกใหม่ท่ีพบในฝร่ังเศสมา

เปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆท่ีมีในสยามเพื่อให้ผูรั้บสารทราบและเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ย่างละเอียดชดัเจน

มากยิ่งข้ึนและสามารถจินตนาการถึงภาพของส่ิงท่ีโกษาปานกล่าวถึงไดเ้สมือนไดพ้บเห็นส่ิงต่างๆ

เหล่านั้นดว้ยตนเอง 

 โกษาปานนิยมใช้ค  าท่ีแสดงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือน ประหนึ่ง ประดุจ ดุจหนึ่ง อย่าง เพื่อ

เปรียบเทียบส่ิงแปลกใหม่ท่ีโกษาปานพบในฝร่ังเศสกบัส่ิงท่ีมีในสยามเพื่อให้ผูรั้บสารสามารถ

เขา้ใจส่ิงท่ีโกษาปานกล่าวถึงไดอ้ยา่งชดัเจน เสมือนพบเห็นดว้ยตนเอง เช่น 
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ตวัอยา่งท่ี 80   

คร้ันแล้วจึงยกของท้ังนีอ้อกไปเสีย จึงยกของหวานแลผลไม้เข้ามาสามิาด แลผลไม้ห้าส่ิง แล

ผลไม้ส่ิงหนึ่งแดงแลรูปน้ันเหมือนดอกทุ่มนา132 รสเปร้ียวช่ือประบวย133 ผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือเฝร

เส134เหมือนลูกตลอดน ้า135รสเปร้ียวๆหวานๆ แลผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือเสรีศ136เหมือนลูกตะคบ137                                     

รสเปร้ียวๆหวานๆ ผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือปารอน138เหมือนลกูพมุเรียง139รสเปร้ียว 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 24: 77) 

 ตวัอย่างขา้งตน้น้ี โกษาปานใช้การเปรียบเทียบเพื่ออธิบายรูปลกัษณะของผลไมฝ้ร่ังเศส

ด้วยการเทียบกับพืชผลในกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ผูรั้บสารหรือฝ่ายสยามเข้าใจส่ิงแปลกใหม่ใน

ฝร่ังเศสไดง่้ายข้ึนจากประสบการณ์การรับรู้ของผูรั้บสารเอง โดยใชค้  าว่า เหมือน เป็นค าแสดงการ

เปรียบเทียบ ดงัน้ี   

  ผลไม้ส่ิงหนึ่งแดงโกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ดอกทุ่มนา  

  ผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือเฝรเส โกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ลกูตลอดน า้ 

 ผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือเสรีศ โกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ลกูตะคบ 

 ผลไม้ส่ิงหนึ่งช่ือปารอน โกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ลกูพมุเรียง 

 การเปรียบเทียบขา้งตน้น้ีท าให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการตามผลไมท่ี้โกษาปานพบเห็นท่ี

ประเทศฝร่ังเศสไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากผูรั้บสารเขา้ใจและรู้จกัผลไมใ้นสยามท่ีน ามาเปรียบเทียบ  

 

                                                           

 132 กระทุ่มนา ช่ือตน้ไมช้นิดหน่ึงในวงศ ์ยอ 
 133 Framboise ช่ือผลไมช้นิดหน่ึง ตระกลู Raspberry 
 134 Fraise คือ Strawberry 
 135 ลูกสลอดน ้า 
 136 Cérise ลูกเชอร์ร่ี  
 137 ลูกตะขบผลไมช้นิดหน่ึง อาจหมายถงึ ลูกพรุน (Prune) 
 138 ผลไมช้นิดหน่ึง อาจหมายถงึ ลูกพรุน (Prune) 
 139 ช่ือตน้ไมมี้ 2 ชนิด พมุเรียงตน้ หรือช ามะเลียง ผลไมกิ้นไดเ้ม่ือสุก มีสีด ารสหวานปนฝาด อีกชนิดหน่ึงเรียก 
พมุเรียงป่า 
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ตวัอยา่งท่ี 81 

แลเม่ือแรกน้ันเอาสุโบเข้ามาตั้งสามอย่าง แลจึงเอาปลาป้ิงบ้าง ค่ัวบ้าง เก้าอย่าง แล้วจึงเอาปลารูป

ประดจุปลาสะพง140 แลเนือ้น้ันแดง ฝร่ังเศสเรียกปลาสอมุง141  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 52: 133) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานใช้การเปรียบเทียบส่ิงของสองส่ิงเพื่อให้ผูรั้บสารทราบว่าส่ิงนั้นมี

ลกัษณะอย่างไรโดยการน าส่ิงท่ีพบใหม่มาเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีผูรั้บสารมีประสบการณ์การรับรู้อยู่

แล้ว คือ ปลาสอมุง เป็นปลาท่ีฝร่ังเศสน ามาท าเป็นอาหาร ซ่ึงปลาชนิดน้ีไม่มีในกรุงศรีอยุธยา  

โกษาปานจึงเปรียบเทียบปลาชนิดน้ีกบั ปลาสะพง ซ่ึงเป็นปลามีในกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ผูรั้บสาร

สามารถจินตนาการภาพของปลาชนิดน้ีไดง่้าย โดยค าท่ีโกษาปานใชเ้ปรียบเทียบคือค าวา่ ประดจุ  

ตวัอยา่งท่ี 82 

ผักส่ิงหนึ่งช่ืออาระตีโช142 ประดุจหน่ึงโตนดบัวขม143ต้มิาดหน่ึง ทอดมันิาดหน่ึง กินสดิาด

หน่ึง ผกัส่ิงหนึ่งกะเประยะ144ประดจุหน่ึงรากสามสิบ145ค่ัวิาดหน่ึง ิั่วคิว้นางค่ัวิาดหน่ึง ถั่วส่ิง

หนึ่งลูกกลมดุจหน่ึงลูกิั่วพูช่ือประเชา146ิาดหน่ึง แลิั่วส่ิงนีฝ้ร่ังนับิือนัก เม่ือก่อนขายิาดแล

สิบแผน ถัว่ส่ิงหนึ่งช่ือแฝว147ประดจุหน่ึงิัว่พระบาด148ค่ัวิาดหน่ึง 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 23: 75) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานเปรียบเทียบพืชผกัฝร่ังเศสกับพืชผกัในสยามเพื่อบอกให้ผูรั้บสาร

ทราบลกัษณะของผกันั้นๆท่ีโกษาปานไดพ้บในฝร่ังเศส กลวิธีน้ีท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย

                                                           

 140 ปลากะพง 
 141 ปลาแซลมอน ในภาษาฝร่ังเศสเรียก โซมง (Saumon) 
 142 ผกัฝร่ังเศส เรียกวา่ อาร์ติโช (Artichaut) เป็นหวัขนาดใหญ่ มีกลีบ รสขมเฝ่ือน 
 143 ลูกสายบวั 
 144 ช่ือพชืชนิดหน่ึง ตรงกบัค าวา่ คาร์ปิเย ่(Capier) ในภาษาฝร่ังเศส 
 145 ไมเ้ถาชนิดหน่ึง ใบฝอย 
 146 ถัว่ชนิดหน่ึงอาจมาจากค าวา่ ปัวส์ โฌนส์ (Pois jaunes) ในภาษาฝร่ังเศส 
 147 ถัว่ชนิดหน่ึง เมด็กลมเขียว ในภาษาฝร่ังเศสวา่ แฟวเ์รอ (Fèver) 
 148 ถัว่ชนิดหน่ึง 
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และรวดเร็ว  ความขา้งตน้น้ีมีการเปรียบเทียบ 4 คร้ัง ดงัจะเห็นไดจ้ากค าแสดงความเปรียบเทียบค า

วา่ ประดจุหน่ึง และดจุหน่ึง   

 ผกัส่ิงหนึ่งช่ืออาระตีโช โกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั โตนดบัวขม 

 ผกัส่ิงหนึ่งกะเประยะโกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั รากสามสิบ 

 ถัว่ส่ิงหนึ่งลูกกลมช่ือประเชาโกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ลกูิัว่พ ู

 ถัว่ส่ิงหนึ่งช่ือแฝวโกษาปานอธิบายรูปลกัษณ์โดยเปรียบเทียบกบั ิัว่พระบาด 

ตวัอยา่งท่ี 83 

อน่ึงแม่น า้ ณ เมืองแบรศน้ันท่ีใดตืน้จะขดุลงให้ลึก แลซ่ึงจะขุดน้ันท าเรืออย่างเรืออีเป็ดยาวหกวา 

กว้าง ๓ วา มีดาดฟ้าจึงตั้งช่อกลางน้ัน แลมไีม้เป็นคันช่ังน้ัน แลปลายคันช่ังน้ันมไีม้เป็นงวงลงไป 

แลปลายงวงน้ันท าดุจหน่ึงคันช้อน แลคันช้อนทั้งสองข้างนั้นเอาเหลก็ท าดุจหน่ึงเปลข้างแลคร่ึง

แลจึงท าเป็นกงจักร ๓ ช้ัน แลผันให้ลงไปเิิงดินแลผันให้ขุดเอาดินน้ันให้เปลท้ังสองหุบให้ชิด
เข้าแล้วจึงผันให้ขึน้มา 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 66-67: 161,163) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานอธิบายถึงวิธีการขุดดินในแม่น ้ าเมืองแบรศให้ลึกดว้ยการใชเ้รือขดุดิน  

ซ่ึงท่านเปรียบเทียบเรือของชาวฝร่ังเศสนั้นกบัส่ิงของท่ีผูรั้บสารมีประสบการณ์การรับรู้อยูแ่ลว้ โดย

ใชค้  าวา่ อย่าง และ ดจุหน่ึง เป็นค าแสดงการเปรียบเทียบ คือ  

 คร้ังที่ 1 เรือท่ีใช้ขุดดินมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเรืออีเป็ด หมายถึง ช่ือเรือต่อหรือเรือขุดต่อ

กระดานเสริมกราบชนิดหน่ึงหัวท้ายแบนก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่องรูปร่างคล้ายเป็ด 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 752)    

 คร้ังที่ 2 ปลายงวงท่ีอยู่บริเวณปลายคนัชัง่ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั คนัชอ้น (อุปกรณ์ท่ีใช้

ตกัหรือชอ้น) 

 คร้ังที่ 3 คนัชอ้นท าดว้ยเหล็กนั้นมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเปลขา้งละคร่ึงเปล เพื่อให้สามารถ

ตกัดินข้ึนมาได ้โดยเม่ือใชก้ลไกน าเปลทั้งสองลงไปตกัดินแลว้ เปลทั้งสองนั้นจะหุบเขา้หากนัเพื่อ

ตกัดินท่ีตอ้งการขดุแลว้ตกัดินข้ึนมา  
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 นอกจากการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัแลว้ ในจดหมาย ของโกษาปาน

ก็มีการเปรียบเทียบเช่นกนั ดงัจะเห็นไดช้ดัในจดหมายฉบบัท่ี 4 ท่ีโกษาปานเปรียบเทียบเหตุการณ์ 

เพื่อให้ผูรั้บสารเห็นภาพและสามารถประเมินสถานการณ์จากกรณีข้อพิพาทระหว่างสยามกับ

ฝร่ังเศส (ปี พ.ศ. 2231)  โกษาปานน าเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกนัให้ผูรั้บสารเห็นภาพอยา่งชดัเจน 

เพื่อโนม้น้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือว่าฝ่ายสยามพยายามรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศไว้

อยา่งเตม็ก าลงัและไม่ไดก้ระท าการใดๆท่ีเกินกวา่เหตุ  

 การเปรียบเทียบในจดหมายฉบบัท่ี 4 เป็นการสมมติเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดเ้ปรียบเทียบกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจากขอ้ก าหนดท่ีมีอยู่เพื่อช้ีให้ผูรั้บสารตระหนักถึงผลเสียท่ีจะได้รับและ

คลอ้ยตามความคิดเห็นของโกษาปาน การเปรียบเทียบน้ีตอ้งอาศยัปัจจยั 3 ประการไดแ้ก่ ขอ้ก าหนด  

เหตุการณ์สมมติ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

 ข้อก าหนด คือ เง่ือนไขดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสหรือกล่าวอีกนยั คือ การ

รักษาพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส   

 เหตุการณ์สมมติ  คือ เหตุการณ์ท่ีโกษาปานสมมติข้ึนตามความเป็นไปไดห้ากไม่ค  านึงถึง

ขอ้ก าหนด 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คือ เหตุการณ์ท่ีสยามกระท าต่อฝ่ายฝร่ังเศสตามเน้ือความท่ีโกษา-

ปานระบุไวใ้นจดหมายฉบบัท่ี 4   

 การเปรียบเทียบดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีตวัอยา่งดงัน้ี       

ตวัอยา่งท่ี 84   

ทหารฝร่ังเศสยิงปืนใหญ่รบพุ่งทหารไทยๆเห็นผิดประหลาดจะรุกเข้าไปขึน้บนเรือสลบุจะจับ
เอาตัวฝ ร่ัง เศสไซร้  ฝ ร่ัง เศสลงไปในระวาง เอาเพลิงจุด ดินผะสิวให้ไหม้เ รือ ขึ้น  

ประการหน่ึงข้างทหารไทยท าป้อมสูงขึน้ ณ ป้อมฟากตะวันตกแลจะเอาปืนใหญ่ ปืนกล ขึ้น

จังกายิงให้ตกลงในป้อมฟากตะวันออกให้เป็นหนักหนาไซร้  แต่กลัวจะิูกทหารฝร่ังเศสท้ัง

ปวงจะล้มตายเสียเป็นอันมากจะมิชอบด้วยทางพระราชไมตรี แลแต่ให้ตั้งไว้ ต่อทหารฝร่ังเศส

ยงิมาจงึยงิข่มไปบ้าง 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 10 : 229 ) 
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 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ กลัวจะิูกทหารฝร่ังเศสท้ังปวงจะล้มตายเสียเป็นอันมากจะมิชอบด้วยทางพระราช
ไมตรี 

 เหตุการณ์สมมติ คือ (ทหารไทย) จะเอาปืนใหญ่ ปืนกล ขึ้นจังกายิงให้ตกลงในป้อมฟากตะวันออก 
(ทหารฝร่ังเศสตั้งค่ายอยู)่ ให้เป็นหนักหนาไซร้ 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ (ทหารไทย) ให้ตั้ง (ปืนใหญ่)ไว้ ต่อทหารฝร่ังเศสยงิมาจงึยงิข่มไปบ้าง 

ตวัอยา่งท่ี 85 

แลไพร่ไทยเดินไป ณ ริมป้อมฟากตะวันออก ทหารฝร่ังเศสจับได้เอาตัดหัวเสียบไว้ ณ หน้า
ป้อม ไทยแลต่างประเทศท้ังปวงบรรดาเข้ามาอยู่เป็นข้าหลวงบ้าง เข้ามาอาศัยอยู่ซ้ือขายบ้าง มี

ความเจ็บแค้นจะราชทานอาสาท าป้อมพูนดินปะชิะเข้ารบพุ่งเอาให้ได้ แลสมเดจ็(พระ)มหา

กระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย ทรงพระราชด าริเิิงทางพระราชไมตรีพระมหากษัตรเจ้ากรุง

ฝร่ังษจึงมิให้ท าแลส่ังแต่ว่าให้ทหารผู้ตั้งป้อมรายล้อมรอบฟากตะวันออกทั้งปวงนั้น ให้ตั้ง

ป้อมพูนดนิปะชิะเข้าให้ใกล้ อย่าให้ทหารฝร่ังเศสเลด็ลอดออกท าร้ายได้ 

 (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 10-11 : 229, 231 ) 

 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ สมเดจ็(พระ)มหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย ทรงพระราชด าริเิิงทางพระราชไมตรี
พระมหากษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษ  

 เหตุการณ์สมมติ คือ (ข้าหลวงไทยแลต่างประเทศ) จะราชทานอาสาท าป้อมพูนดินปะชิะเข้ารบพุ่ง
เอาให้ได้ 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ (สมเดจ็พระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย) มิให้ท าแลส่ังแต่ว่าให้ทหาร
ผู้ตั้งป้อมรายล้อมรอบฟากตะวันออกทั้งปวงนั้น ให้ตั้งป้อมพูนดินปะชิะเข้าให้ใกล้ อย่าให้ทหารฝร่ังเศสเล็ดลอด

ออกท าร้ายได้ 

ตวัอยา่งท่ี 86 

ประการหน่ึง เยนตรานให้ลูกแลฝีดาวไูว้เป็นจ าน าแล้ว แลว่าจะลงไป ณ ป้อมเมืองทณบุรี จะ
เอามงุสูรวรรตาสัน แลมสูุรมายอรขึน้มา แลมิได้เอาขึน้มาตามสัญญาแล้ว แลรบพุ่งข้าหลวง
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ท าร้ายต่างๆเป็นหลายประการ แลท าผิดสัญญา ลูกเยนตรานแลฝีดาวูนั้นโทษเถิงตายแล้ว แล

ทรงพระราชด าริะเิิงทางพระราชไมตรี จึงให้เอาลูกเยนตรานแลฝีดาวูนั้นไปส่งให้แก่เยน

ตราน ณ ป้อมเมืองทณบุรี หวังจะให้เยนตรานมีความคิดมิให้ท าร้ายซ่ึงจะเสียทางพระราช

ไมตรีน้ัน ถ้ามิคิดเถงิทางพระราชไมตรี ลูกเยนตรานแลฝีดาวูซ่ึงเป็นโทษเถิงตายนั้น ก็จะฆ่า

เสียแล้ว 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18 : 245 ) 

 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) ทรงพระราชด าริะเิิงทางพระราชไมตรี

 เหตุการณ์สมมติ คือ ลูกเยนตรานแลฝีดาวูนั้นโทษเถงิตายแล้ว และ ถ้ามิคดิเถงิทางพระราชไมตรี ลูก
เยนตรานแลฝีดาวูซ่ึงเป็นโทษเถงิตายนั้น กจ็ะฆ่าเสียแล้ว  

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) ให้เอาลูกเยนตรานแลฝีดาวู
นั้นไปส่งให้แก่เยนตราน ณ ป้อมเมืองทณบุรี หวงัจะให้เยนตรานมีความคดิมิให้ท าร้าย 

ตวัอยา่งท่ี 87 

ประการหน่ึง พระธรรมสาครแลปาตรีแลฝร่ังเศสบรรดาอยู่ ณ กรุงไทย ท าหนังสือประกันจะ
ให้เยนตราน แลทหารฝร่ังเศสท าตามหนังสือสัญญาแลประกัน ให้ยืมเงินซ้ือกะป่ัน แลจ่าย
เสบียงออกมา เยนตรานแลทหารฝร่ังเศสมิได้ท าตามหนังสือสัญญา ิ้าจะท าตามขนบ ณ 

กรุงไทย ผู้ประกันก็จะเป็นโทษเถิงตาย แลทรงพระราชด าริเิิงทางพระราชไมตรีจึงมิได้ฆ่า

พระธรรมสาคร แลปาตรี แลฝร่ังเศสผู้ประกนันั้นเสีย 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18-19 : 245, 247 ) 

 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) ทรงพระราชด าริเิิงทางพระราชไมตรี

 เหตุการณ์สมมติ คือ ผู้ประกนั (พระธรรมสาคร แลปาตรี แลฝร่ังเศส) กจ็ะเป็นโทษเถงิตาย  

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) มิได้ (มีรับสั่งให้)ฆ่าพระ
ธรรมสาคร แลปาตรี แลฝร่ังเศสผู้ประกนันั้นเสีย 
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ตวัอยา่งท่ี 88 

แลผู้อยู่ในพิภพนีย่้อมรักชีวิต เกลือกจะคิดแปรปรวนให้เสียเนือ้ความท้ัง ๒ ข้าง จึงเอาตัวพระ

ธรรมสาคร แลปาตรีท้ังน้ันไว้ แลฝร่ังเศสน้ันจะไว้ใจมิได้ เกลือกจะท าร้ายต่างๆ ไทยจะท า

ตอบแทนบ้าง จะเสียทางพระราชไมตรี จึงเอาตัวรักษาไว้ ถ้ามิคิดถึงทางพระราชไมตรี ก็จะ

เอาพระธรรมสาครแลปาตรี แลฝร่ังเศสผู้ประกนัเป็นโทษหนักตามขนบ ณ กรุงไทยแล้ว 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 19 : 247 ) 

 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ เสียทางพระราชไมตรี 

 เหตุการณ์สมมติ คือ ไทยจะท า (ท าร้ายต่างๆ) ตอบแทนบ้าง  และ ถ้ามิคิดถงึทางพระราชไมตรี ก็จะ
เอาพระธรรมสาครแลปาตรี แลฝร่ังเศสผู้ประกนัเป็นโทษหนักตามขนบ ณ กรุงไทยแล้ว 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ เอาตัวรักษาไว้ (คุมตวัไว)้  

ตวัอยา่งท่ี 89 

ประการหน่ึง เม่ือทหารไทยตั้งป้อมล้อมขังทหารฝร่ังเศสไว้ท้ังทางบกทางเรือเป็นมั่นคง แล

ทหารฝร่ังเศสจะไปมา ณ ทางบกทางเรือมิได้แล้วก็จะร่วงโรยลง จะขาดอาหาร จะเกิดความ

ไข้เจบ็ล้มตายเป็นอันมาก ถ้าแลสมเดจ็พระมหากระษตัราธิราชเจ้ากรุงไทยมิทรงพระราชด าริ

เถิงทางพระราชไมตรีพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษไซร้ ก็จะมิให้ยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือ

กะป่ัน แลเสบียงออกมา ให้พ้นความตายดุจเดียว เหตุด้วยทรงพระราชด าริะเิิงทางพระราช

ไมตรีพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษจึงให้เยนตราน แลทหารฝร่ังษยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือ

กะป่ัน แลเสบียงออกมาให้พ้นจากความตาย แลซ่ึงลูกเยนตรานแลทหารฝร่ังเศสทั้งปวงพ้น

จากความตายนั้น 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 19 : 247 ) 

 จากเน้ือความขา้งตน้ พบวา่ 

 ขอ้ก าหนด คือ เหตุด้วย (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) ทรงพระราชด าริะเิิงทางพระ
ราชไมตรีพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษ 
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 เหตุการณ์สมมติ คือ (ทหารฝร่ังเศส) จะร่วงโรยลง จะขาดอาหาร จะเกดิความไข้เจบ็ล้มตายเป็นอัน
มาก ถ้าแลสมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยมิทรงพระราชด าริเถิงทางพระราชไมตรีพระมหากระษัต

รเจ้ากรุงฝร่ังษไซร้ กจ็ะมิให้ยมืกะป่ัน แลยมืเงินซ้ือกะป่ัน แลเสบียงออกมา ให้พ้นความตายดุจเดยีว 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ (สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย) ให้เยนตราน แลทหารฝร่ังษ
ยมืกะป่ัน แลยมืเงินซ้ือกะป่ัน แลเสบียงออกมาให้พ้นจากความตาย แลซ่ึงลูกเยนตรานแลทหารฝร่ังเศสทัง้ปวงพ้น

จากความตายนั้น 

 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแนะให้

ผูรั้บสารประเมินสถานการณ์ ท าให้ผูรั้บสารเห็นว่าฝ่ายสยามพยายามท าทุกวิถีทางไม่ให้เหตุการณ์

ความขดัแยง้รุนแรงและพยายามประนีประนอมกับทหารฝร่ังเศสในสยามอย่างเต็มก าลัง ดัง

เหตุการณ์ท่ีโกษาปานน ามาเปรียบเทียบ จะเห็นวา่การกระท าในเหตุการณ์สมมติมีความรุนแรงและ

จะสร้างความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสมากข้ึน เช่น ลูกเยนตรานแลฝีดาวูนั้นโทษเถิงตายแล้วนั้นก็

ฆ่าเสีย หรือ (ทหารไทย) จะเอาปืนใหญ่ ปืนกล ขึ้นจงักายิงให้ตกลงในป้อมฟากตะวันออก(ทหารฝร่ังเศสตั้งค่าย
อยู)่ให้เป็นหนักหนาไซร้  

 ส่วนเหตุการณ์จริงท่ีโกษาปานกล่าวถึงแสดงให้เห็นว่าฝ่ายสยามพยายามประนีประนอม

เพื่อไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงยิ่งข้ึน เช่น สมเด็จพระมหากษตัราธิราชเจา้กรุงไทยทรงยอมเวน้โทษ

ประหารชีวติแก่ทหารฝร่ังเศสท่ีก่อความไม่สงบในสยามและผูค้  าประกนัชาวฝร่ังเศสทุกคน รวมไป

ถึง การยอมให้ทหารฝร่ังเศสในสยามยืมเงิน เรือและเสบียงออกจากสยาม  หรือในเหตุการณ์ท่ีฝ่าย

สยามตอ้งอดทนไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากความท่ีวา่ (ทหารไทย) ให้ตั้ง (ปืนใหญ่)ไว้ ต่อทหารฝร่ังเศสยงิมาจงึยิง

ข่มไปบ้าง  ทั้งท่ีทหารไทยสามารถ จะเอาปืนใหญ่ ปืนกล ขึ้นจังกายิงให้ตกลงในป้อมฟากตะวันออก (ทหาร

ฝร่ังเศสตั้งค่ายอยู่) ให้เป็นหนักหนาไซร้ ก็ย่อมได้ แต่สยามตอ้งอดทนไวเ้พื่อลดความขดัแยง้ระหว่าง

สยามกบัฝร่ังเศส 

 การใชก้ารเปรียบเทียบขา้งตน้น้ี เป็นกลวิธีท่ีช้ีใหผู้รั้บสารตระหนกัถึงผลเสียท่ีจะไดรั้บและ

คลอ้ยตามค าช้ีแจงของโกษาปานซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการเขียนจดหมายฉบบัท่ี 4 คือ 

เพื่อโน้มน้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงและรักษาสัมพนัธไมตรีให้คงไวห้ลงัเหตุความขดัแยง้

ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสในอาณาจกัรอยธุยา  (ปี พ.ศ. 2231)   
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3.4 การอ้างองิ  

 กลวิธีการอา้งอิงเป็นการน าขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาประกอบการน าเสนอเพื่อให้ผูรั้บสารคลอ้ย

ตามความคิดเห็นของผูส่้งสารดงัท่ี ธีรนุช  โชคสุวณิช (2543: 70) กล่าววา่ การอา้งอิง หมายถึง กลวธีิ

ท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงบุคคล อา้งอิงค าพูด อา้งหนงัสือ อา้งต ารา กฎหมาย ประวติัศาสตร์ และหลกัการเป็น

ตน้ เพื่อให้ผูอ่้านเช่ือและคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน ในการศึกษากลวธีิการอา้งอิงในเอกสาร

ลายลกัษณ์ของโกษาปานน้ี ผูศึ้กษาจะหมายถึงการอา้งหลกัฐานเพื่อใหเ้น้ือความท่ีโกษาปานกล่าวถึง

มีความน่าเช่ือถือและสามารถโนม้นา้วใหผู้รั้บเช่ือหรือคลอ้ยตามได ้ 

 ณฏัฐชุ์ดา วิจิตรจามรี (2556: 135) กล่าววา่ หลกัฐาน (Evidence) เป็นขอ้มูลหรือขอ้พิสูจน์ท่ี

ใชแ้สดงเพื่อให้ผูรั้บสารเช่ือและยอมรับในขอ้กล่าวอา้ง (Claim) ของผูส่้งสาร การใช้หลกัฐานช่วย

โนม้นา้วใจไดดี้กวา่การไม่ใชห้ลกัฐานและจะโนม้นา้วใจไดดี้มากข้ึนถา้ผูส่้งสารระบุแหล่งสารของ

หลกัฐานและเป็นแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ   

 Larson (2004 อา้งถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2556: 135) กล่าววา่ ประสบการณ์จากผูอ่ื้น

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการโน้มน้าวใจได้ เน่ืองจากมนุษย์สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆผ่าน

ประสบการณ์ของผูอ่ื้นในรูปแบบต่างๆได้แก่ เร่ืองเล่า (Narrative) พยาน (Testimony) และการ

สาธิต (Demonstration) 

 ผูศึ้กษาพิจารณานิยามการอา้งอิงและหลกัฐานท่ีใชใ้นการอา้งอิงขา้งตน้แลว้สามารถสรุป

กลวิธีการอ้างอิงของโกษาปาน คือ การน าข้อมูลอ่ืนๆท่ีมีการกล่าวถึงหรือบันทึกไวแ้ล้วมา

ประกอบการน าเสนอสาร เช่น เน้ือความจากจดหมาย หนงัสือสัญญา ค าพูดหรือความคิดของบุคคล

นั้นๆ รวมไปถึงการอา้งอิงบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ หรือพยานผูมี้ส่วนร่วมหรือรับรู้เร่ืองราวในเหตุการณ์

นั้นๆเพื่อโนม้นา้วใจผูรั้บสารให้มีความเห็นคลอ้ยตามและเช่ือถือ การอา้งอิงในลกัษณะน้ีจะพบใน

จดหมายของโกษาปานเป็นหลกั  

 เอกสารลายลกัษณ์ประเภทจดหมายก็มีการใชก้ารอา้งอิงบุคคลเช่นกนั กล่าวคือ การอา้งอิง

ในจดหมายนั้นๆ เป็นการแสดงให้เห็นพยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์ท าให้ผูรั้บสารทราบว่ามีใครรับรู้

เหตุการณ์ท่ีโกษาปานกล่าวถึงบา้งเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือถือในสารท่ีโกษาปานน าเสนอ เช่น ใน

จดหมายฉบบัท่ี 3 และจดหมายฉบบัท่ี 4 ท่ีโกษาปานตอ้งการช้ีแจงเร่ืองเหตุการณ์ขอ้พิพาทในปี 

พ.ศ. 2231 โกษาปานใชก้ารอา้งอิงเพื่อใหผู้รั้บสารยอมรับและเช่ือถือค าช้ีแจงจากฝ่ายสยาม เช่น การ
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อา้งอิงบุคคลผูท่ี้รู้เห็นเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ตรงในเร่ืองนั้นๆเพื่อโนม้นา้วใจผูรั้บสารเช่ือค า

ช้ีแจงของโกษาปาน ดงัในตวัอยา่งน้ี  

ตวัอยา่งท่ี 90  

ประการหน่ึงทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่  ณ กรุงไทยน้ัน เป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ ณ กรุงไทย จึงเกิด
วิวาทผิดหมองกันกับชาวไทย การผิดชอบท้ังปวงน้ัน พระธรรมษาคร แลปาตรี ลา โบรส าเปาลู
ย่อมแจ้งอยู่  อัตโนก็ได้บอกเดิมเหตุผิดหมองกันท้ังปวง น้ันมาแก่ปาตรีลาแซ ชียต้น 
พระมหากษัตริย์แลปาตรี เรซาเลยี เหล่าพระธรรมษาครแล้วทุกประการ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 2 : 200) 

 เน้ือความดงักล่าว โกษาปานบอกให้มูสูงปงชารเตรงทราบสาเหตุของเหตุการณ์ขอ้พิพาท 

พ.ศ. 2231 โกษาปานอา้งวา่มีสาเหตุมาจาก ทหารฝร่ังเศสซ่ึงเข้าไปอยู่  ณ กรุงไทยน้ัน เป็นคนใหม่ มิรู้ขนบ 

ณ กรุงไทย  ขอ้กล่าวอา้งน้ี มีผูท่ี้รู้เหตุการณ์เป็นอยา่งดี (ย่อมแจ้งอยู่) ไดแ้ก่  พระธรรมษาคร (บาทหลวง

ลาโน) และ ปาตรี ลา โบรส าเปาลู (บาทหลวงลาเบรอย) ท าให้เหตุผลท่ีโกษาปานกล่าวมาขา้งตน้มี

ความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึนเพราะมีพยานท่ีเป็นฝ่ายฝร่ังเศสรับรู้เหตุการณ์อยา่งชดัเจน  

ตวัอยา่งท่ี 91 

อน่ึงซ่ึงเกิดวุ่นวายจึงเอาตัวไทยนีเ้กลือกผู้ มิรู้เนือ้ความจะคิดว่าอัตโนมิได้ช่วยจะไว้ใจมิได้เกิด
วุ่นวายท้ังนี ้แต่เดิมิ้าแลฝร่ังเศษฟังค าอัตโนแลฟังพระราชสาครการท้ังปวงกจ็ะสะดวก แลจะมิ
ผิดหมองกันหนักฉะนี ้

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 1 : 211) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานตอ้งการปฏิเสธขอ้กล่าวหาท่ีว่า อัตโน (โกษาปาน)มิได้ช่วยจะไว้ใจมิได้  

จากเหตุการณ์พิพาท ปี พ.ศ. 2231 ดว้ยการช้ีแจงว่า โกษาปานไดพ้ยายามเตือนหรือแนะน าทหาร

ฝร่ังเศสในสยามแลว้แต่ทหารฝร่ังเศสในสยามไม่ยอมฟังค าแนะน าของโกษาปาน  

 โกษาปานใช้การอา้งอิงพยานมาช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในค าปฏิเสธของโกษาปานโดย

การกล่าวอา้งอิง พระราชสาคร(บาทหลวงลาโน) ซ่ึงเป็นอีกบุคคลท่ีทหารฝร่ังเศสในสยามไม่ยอมรับฟัง

ค าแนะน าเช่นกนั หรือกล่าวไดว้า่เป็นอีกบุคคลท่ีตกอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนัของโกษาปาน ดงันั้น

การอา้งอิงพระราชสาครเป็นพยาน จึงท าใหค้  าปฏิเสธของโกษาปานมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
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 นอกจากพยานบุคคลแลว้ โกษาปานยงัอา้งอิงกฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งสยามกบัทหาร

ฝร่ังเศสในสยาม (กรณีขอ้พิพาท พ.ศ. 2231) เพื่อประกอบการช้ีแจงให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นว่าทหาร

ฝร่ังเศสในสยามมีความผดิจริงเน่ืองจากไดก้ระท าความผดิตามขอ้กฎหมายสยาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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 ขนบธรรมเนียม ณ กรุงไทย คร้ันแลผู้ใดท าผิดความสัญญาไซร้ย่อมลงโทษหนัก ิ้าแลมิได้ตัว
ผู้ท าหนังสือสัญญาไซร้ ย่อมเอาผู้ประกันน้ันลงโทษแทน แลพระธรรมสาคร แลปาตรีแลมงุสูร
เวเรศกะปิตันกมุปันหญ ีแลฝร่ังเศสบรรดาอยู่ ณ กรุงไทย ท าหนังสือประกัน จะให้เยนตราน แล
ทหารฝร่ังเศสท าตามหนังสือสัญญา แลประกันให้ยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือกะป่ัน แลเสบียง
ออกมา เยนตรานแลทหารฝร่ังเศส มิได้ท าตามหนังสือสัญญา ิ้าจะท าตามขนบ ณ กรุงไทยกจ็ะ
เอาพระธรรมสาคร แลปาตรีแลฝร่ังเศสผู้ประกันฆ่าเสีย 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 16-17: 241, 243) 

  เน้ือความขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าผูก้ระท าผิดตามกฎหมายของสยามคือ เยนตราน หรือ    

นายพลเดส์ฟาร์จ  อนัมีความผิดจากการ มิได้ท าตามหนังสือสัญญา จากนั้นโกษาปานไดอ้า้งกฎหมาย 

หรือธรรมเนียมในสยาม คือ ขนบธรรมเนียม ณ กรุงไทย คร้ันแลผู้ใดท าผิดความสัญญาไซร้ย่อมลงโทษหนัก 

ิ้าแลมิได้ตัวผู้ท าหนังสือสัญญาไซร้ ย่อมเอาผู้ประกันน้ันลงโทษแทน  เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบว่าทหาร

ฝร่ังเศสในสยามท าผิดแลว้ไม่ยอมรับโทษท าให้โทษตกไปอยูท่ี่ผูค้  ้าประกนัคือ แลพระธรรมสาคร แล

ปาตรีแลมุงสูรเวเรศกะปิตันกุมปันหญี แลฝร่ังเศสบรรดาอยู่  ณ กรุงไทย  (เหตุการณ์น้ีฝ่ายสยามคุมตวัผูค้  า

ประกนัไวไ้ม่ไดป้ระหาร) 

 ตวัอยา่งต่อไป โกษาปานไดอ้า้งอิงขอ้ตกลงระหวา่งสยามกบัทหารฝร่ังเศสในสยามเพื่อให้

ฝ่ายฝร่ังเศสทราบวา่ ขอ้ตกลงระหว่างฝ่ายสยามกบัทหารฝร่ังเศสในสยามในเหตุการณ์พิพาท พ.ศ. 

2231 ดงัน้ี 
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ประการหน่ึง เยนตรานให้ลูกแลฝีดาวูไว้เป็นจ าน าแล้ว แลว่าจะลงไป ณ ป้อมเมืองทณบุรี จะเอา

มุงสูรวรรตาสัน แลมุสูรมายอรขึ้นมา แลมิได้เอาขึน้มาตามสัญญาแล้ว แลรบพุ่งข้าหลวงท าร้าย

ต่างๆเป็นหลายประการ แลท าผิดสัญญา ลกูเยนตรานแลฝีดาวน้ัูนโทษเิิงตายแล้ว 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18: 245) 
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 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานอา้งอิงขอ้ตกลง คือ เยนตรานให้ลูกแลฝีดาวูไว้เป็นจ าน าแล้ว แลว่าจะลงไป ณ 

ป้อมเมืองทณบุรี จะเอามุงสูรวรรตาสัน แลมุสูรมายอรขึ้นมา (นายพลเดส์ฟาร์จใหลู้กเป็นตวัประกนัและจะ

ลงไปน าตวั มุงสูรวรรตาสัน แลมุสูรมายอร จากเมืองธนบุรีมาส่งมอบให้สยาม) แต่นายพลเดส์ฟาร์จ 

มิได้เอาขึ้นมาตามสัญญา และรบพุ่ งข้าหลวงท าร้ายต่างๆเป็นหลายประการ แลท าผิดสัญญา จึงมีโทษทาง

กฎหมายของสยามคือ ลกูเยนตรานแลฝีดาวน้ัูนโทษเิิงตาย 

 การอา้งอิงกฎหมายและขอ้ตกลงระหวา่งสยามกบัทหารฝร่ังเศสในสยามจึงเป็นการแสดง

หลกัฐานให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นชดัและยอมรับวา่ผูก้ระท าความผิดในกรณีพิพาท พ.ศ. 2231 คือ ทหาร

ฝร่ังเศสในสยาม 

 นอกจากการอ้างอิงเพื่อให้ผูรั้บสารเช่ือถือและยอมรับข้อมูลท่ีโกษาปานกล่าวถึงแล้ว   

โกษาปานยงัใชก้ลวิธีการอา้งอิงในอีกวตัถุประสงคคื์อเพื่อใหเ้หมาะสมตามสถานภาพของผูท่ี้โกษา-

ปานกล่าวถึง ดงัจะเห็นไดจ้ากการอา้งอิงพระราชด ารัสหรือพระราชด าริของพระมหากษตัริย ์เพื่อ

แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัพระมหากษตัริย ์เช่น 
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แลอัตโนจ าเป็นจะว่าแก่ท่านตามจริง มิคิดเห็นความสนุกสบายในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบายเท่า
หน่ึงคิดิึงยศศักด์ิแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ ใหญ่ อันหาผู้ ใดจะแปลบุญสมภารให้ส้ินมิได้ ดุจ

หน่ึงพระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสามปีแล้วว่าพระมหากษัตร

เจ้ากรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตรแก่พระมหากษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ149                  

แลความคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออกจากปัญญาอัตโนจนเท่าบัดนี ้ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี โกษาปานอา้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกล่าวท่ี

ช่ืนชมพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ดงัเน้ือความวา่ พระมหากษัตราธิราชผู้เป็นเจ้าแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสามปี
แล้วว่าพระมหากษัตรเจ้ากรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตรแก่พระมหากษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอ

รอบ การอา้งอิงขา้งตน้น้ีโกษาปานใชเ้พื่อความเหมาะสมตามสถานภาพ กล่าวคือ เน่ืองจากกษตัริย์

เป็นสมมติเทพ การจะกล่าวยกย่องช่ืนชมจึงควรเป็นถ้อยค าจากบุคคลในระดับเดียวกันจึงจะ

                                                           

 149 ยโุรป 



 
121 

 
 

 
 

เหมาะสม โกษาปานจึงอา้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในการยกยอ่งช่ืนชม

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เพื่อใหเ้หมาะสมแก่สถานภาพทางสังคม 

 นอกจากน้ีการอา้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีกล่าวยกยอ่งช่ืนชม

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงัเป็นสานสัมพนัธไมตรีระหวา่ง 2 พระมหากษตัริยใ์ห้มัน่คงยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

พระมหากษัตริย์ท่ี 2 พระองค์ต่างเช่ือมสัมพนัธ์กันผ่านราชทูต ดังนั้ น ราชทูตในฐานะผูแ้ทน

พระองค์จึงมีหนา้ท่ีสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริย ์การอา้งอิงพระราชด าริของสมเด็จพระ-

นารายณ์มหาราชจึงเป็นการเปิดเผยท่าทีแห่งความเป็นมิตรของพระองคใ์หฝ่้ายฝร่ังเศสทราบอีกดว้ย  
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อน่ึงอัตโนได้ยินข่าวลือไปว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังเศสมีชัยชนะแก่ราชศัตรูน้ัน อัตโนก็
ได้น าเอากราบบังคมทูลพระกรุณา แลสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยก็มีพระราช
หฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังเศสเป็นอันย่ิงนักหน้า 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 4: 201) 

 ตวัอย่างน้ี มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตวัอย่างท่ี 94 กล่าวคือ เม่ือโกษาปานทราบข่าวว่า

สมเด็จพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ชนะสงคราม โกษาปานจึงอา้งอิงความรู้สึกของสมเด็จพระเพทราชาดงั

ความวา่ สมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยกม็พีระราชหฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้ากรุง

ฝร่ังเศสเป็นอันย่ิงนักหน้า การอา้งอิงลกัษณะน้ีไม่ใช่เพียงเพื่อความเหมาะสมตามสถานภาพเท่านั้น 

หากยงัเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างพระมหากษตัริยส์องพระองค์ คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และ

สมเด็จพระเพทราชา   
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3.5 การซ ้า  

 การซ ้ า คือการ การกล่าวซ ้ าค  าหรือซ ้ าความในทุกหน่วยหรือในบางส่วนของหน่วย ซ่ึง    

การซ ้ าเป็นกลวิธีทางภาษาอีกประเภทหน่ึงท่ีโกษาปานใชใ้นการเขียนเอกสารลายลกัษณ์ โกษาปาน

จะใชก้ารซ ้ า 2 ลกัษณะ คือ การซ ้ าแบบเนน้ย  ้า และการซ ้ าเพื่อแสดงความถ่ี 

 3.5.1 การซ ้าแบบเน้นย า้ 

 การเนน้ (emphasis) คือ การให้น ้ าหนกัแก่ค าหรือขอ้ความโดยเนน้ความส าคญัของค าหรือ

ขอ้ความนั้นๆดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง เช่น การใชข้อ้ความขนาดยาว  การกล่าวซ ้ า การวางค าหรือขอ้ความ

ท่ีเนน้ไวใ้นต าแหน่งแรกหรือต าแหน่งสุดทา้ย เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2545: 147)  

 การซ ้ าแบบเน้นย  ้า ในท่ีน้ีคือ การกล่าวซ ้ าค  าหรือซ ้ าความในทุกหรือบางส่วนของค าหรือ

ความนั้นเพื่อให้ผูรั้บสารทราบว่าเน้ือความส่วนใดท่ีโกษาปานต้องการเน้น ให้น ้ าหนักหรือให้

ความส าคญัมากเป็นพิเศษ โดยการซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้าน้ีหมายรวมไปถึงการซ ้ าโครงสร้างประโยคท่ีท าให้

น ้าหนกัของสารท่ีโกษาปานกล่าวถึงมีมากข้ึนดว้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน้ี   
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ด้วยอัตโนท้ังปวงมาิึงฐานท่ีนี ้แลได้รับค านับแลนับิือแลเอาใจใส่พิทักษ์รักษาแห่งชาวฝร่ังเสด

ท้ังปวงซ่ึงเข้าไปส่งอัตโนิึงกรุงศรีอยุธยาน้ัน จึงในท่าทางอันมาไกลน้ันมิได้มีความทุกข์1แลมี

ความสนุกสบายอยู่มิได้ขาด1บัดนีอั้ตโนได้มีน า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่

ท่านขอบใจแห่งอัตโน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏการซ ้ าโครงสร้าง ไดแ้ก่  (มิได)้มี... 2 แลมี... 2 (มี+ค าแสดงความรู้สึก)  

 โกษาปานใช้โครงสร้างดงักล่าวเพื่อเน้นความรู้สึกของโกษาปานมา คือ มิได้มีความทุกข์  

และ มีความสนุกสบายอยู่มิได้ขาด 

 การซ ้ าโครงสร้างดงักล่าวน้ีท าให้ผูรั้บสารทราบวา่ โกษาปานเห็นความส าคญัในส่ิงท่ีชาว

ฝร่ังเศสปฏิบติัต่อราชทูตสยามและท าให้โกษาปานรู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง โกษา-

ปานจึงตอ้งการเขียนจดหมายฉบบัน้ีมาเพื่อ “ขอบใจ” มูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศสทั้งปวง  
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แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่นั้นเข้าไปตามพระมหากระษัตราเจ้าต้อง

ประสงค์นั้น1 แลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเด็กซ่ึงอยู่ เรียนนั้นให้รู้สันทัดจะได้

กลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยทุยาอันพระมหากระษตัราธิราชเจ้าพระราชประสงค์นั้น1 

      (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179 ) 

 ตวัอยา่งน้ี มีการซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้า คือ พระมหากระษตัราเจ้าต้องประสงค์1 กบั พระมหากระษตัราธิราช

เจ้าพระราชประสงค์1  การซ ้ าดงักล่าวน้ีท าใหผู้รั้บสารทราบวา่ ความประสงคข์องสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชเป็นส่ิงส าคญั 

 การซ ้ าท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีโกษาปานแสดงให้เห็นว่าภารกิจระหว่างประเทศและพระราช-

ประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให้มูสูลายีช่วยด าเนินการภารกิจ

ดงักล่าวใหส้ าเร็จลุล่วง   
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ด้วยมงุสูรสิงแลน้ันเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่1มีปัญญา2แลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโน

เป็นราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน แลบัดนีอั้ตโนได้ยินข่าวว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษตั้ง

ท่านให้เป็นเสนาบดผีู้ใหญ่1แทนมงุสูรสิงแลน้ัน อัตโนกม็คีวามยินดีหนักหนา แลพระมหากษัตริย์

เจ้ากรุงฝร่ังษมีพระปัญญากว้างขวาง2จะตั้งผู้ (อยู่ )ใดเป็นเสนาบดีให้บังคับบ้านเมืองไสย่อม

เลือกสรรเอาผู้มีปัญญา2แลสมควรด้วยบรรดาศักดิ3์น้ันจึงจะเอาตั้งให้เป็นเสนาบดีแลเหตทุ่านเป็น

คนมีปัญญาสมควรด้วยบรรดาศักดิ์3 พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ัง(เศส)จึงเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดี

ผู้ใหญ่1แทนมงุสูรสิงแล 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175 ) 

 เน้ือความขา้งตน้มีการซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้าดงัน้ี  การซ ้ าโครงสร้าง 3 โครงสร้าง ไดแ้ก่  

  โครงสร้างท่ี 1 คือ  ประธาน + เป็นเสนาบดีผูใ้หญ่    ปรากฏ 3 ต  าแหน่ง    

 

 
 

มูสูสิงแล 
 

+ เป็นเสนาบดีผูใ้หญ่ 
ท่าน(มูสูปงชารเตรง) 
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 โครงสร้างท่ี 2 คือ ประธาน + มีพระปัญญา หรือ + มีปัญญา   ปรากฏ 4 ต าแหน่ง 

 

 
 

 

 โครงสร้างท่ี 3 คือ ประธาน + สมควรดว้ยบรรดาศกัด์ิ   ปรากฏ 2 ต าแหน่ง 

 

 
 

 การซ ้ าโครงสร้างดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่โกษาปานเนน้ย  ้าวา่ฝ่ายฝร่ังเศสลว้นมี

แต่ผูมี้ปัญญา กล่าวคือ ผูมี้พระปัญญา คือ “พระเจา้หลุยส์ท่ี 14” สามารถเลือกสรรผูมี้ปัญญาอย่าง   

“มูสูปงชารเตรง” มาด ารงต าแหน่งเสนาบดีผูใ้หญ่แทน ผูมี้ปัญญาอย่าง “มูสูสิงแฬ” ไดน้ั้นเพื่อชม

ผูรั้บสารไม่ใช่เฉพาะผูรั้บจดหมาย คือ มูสูปงชารเตรง เท่านั้น แต่หมายรวมถึงพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

และฝ่ายฝร่ังเศสอีกดว้ย  

 นอกจากการซ ้ าโครงสร้างประโยคแลว้ โกษาปานยงัซ ้ าค  าซ ้ าความ พระมหากษัตริย์เจ้ากรุง

ฝร่ังษตั้งท่านให้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิง กบั พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ัง(เศส)จึงเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดี

ผู้ ใหญ่แทนมุงสูรสิงแล เพื่อเน้นย  ้าให้ผูรั้บสารทราบว่าโกษาปานยอมรับมูสูปงชารเตรงในฐานะ

เสนาบดีผูใ้หญ่(คนใหม่)ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

ตวัอยา่งท่ี 99 

ลกูเยนตรานแลฝีดาวูน้ันโทษเิิงตายแล้ว แลทรงพระราชด าริะเิิงทางพระราชไมตรี จึงให้เอา

ลูกเยนตรานแลฝีดาวูน้ันไปส่งให้แก่เยนตราน ณ ป้อมเมืองทณบุรี หวังจะให้เยนตรานมี

ความคิดมิให้ท าร้ายซ่ึงจะเสียทางพระราชไมตรีน้ัน ิ้ามิคิดเิิงทางพระราชไมตรี ลกูเยนตราน

แลฝีดาวซ่ึูงเป็นโทษเิิงตายน้ัน กจ็ะฆ่าเสียแล้ว 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18: 245) 

 จากตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้ พบวา่มีซ ้ าค  าวา่ “พระราชไมตรี” เพื่อเนน้ย  ้าซ่ึงโกษาปานตั้งใจ

ให้ผูรั้บสารทราบว่าสมเด็จพระเพทราชาและฝ่ายสยามให้ความส าคญักบัเร่ืองใดมากท่ีสุด เม่ือ

พระมหากษตัริยเ์จา้กรุงฝร่ังษ + มีพระปัญญา  
มูสูสิงแฬ 

 

+ มีปัญญา  
ท่าน(มูสูปงชารเตรง) 

มูสูสิงแล  

+ สมควรดว้ยบรรดาศกัด์ิ 
ท่าน(มูสูปงชารเตรง) 
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พิจารณาจากค ากริยาท่ีปรากฏร่วมกบัค าวา่ “พระราชไมตรี” แลว้พบค าวา่ ทรงพระราชด าริะเิิงทางพระ

ราชไมตรี  มิจะเสียทางพระราชไมตรี  และ คิดเิิงทางพระราชไมตรี แสดงให้เห็นวา่ สมเด็จพระเพทราชา

และฝ่ายสยามไม่ตอ้งการท าร้ายทหารฝร่ังเศสในสยาม ถึงแมท้หารฝร่ังเศสในสยามจะก่อความ

เดือดร้อนถึงขั้นตอ้งโทษประหารชีวิตก็ตาม แต่กระนั้นสมเด็จพระเพทราชาและฝ่ายสยามก็ไม่ได้

ลงโทษแต่ประการใดเพื่อตอ้งการรักษาพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสใหค้งไว ้
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พระมะฤทิแลมงุสูรวงน้ัน เกลือกได้คิดด้วยกาศตันจะดุ้งใจจะคิดท าร าคาญซ่ึงจะให้ผิดทาง

พระราชไมตรีน้ัน จึงอุบายว่าแก่(เยน)ตรานว่าข่าวศึกมาแต่ฝ่ายเหนือ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 5: 219) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ พบวา่โกษาปานซ ้ าเน้ือความท่ีว่า จะดุ้งใจจะคิดท าร าคาญซ่ึงจะให้ผิดทาง

พระราชไมตรีน้ัน เพื่อให้น ้ าหนักกบัการกระท าของกาศตนัหรือออกญาวิชาเยนทร์ ว่า จะสะดุ้ งใจ     

(ร้อนตวั) และจะคิดก่อการร้ายในสยาม ซ่ึงทั้งสองประการน้ีจะท าให้ผดิทางพระราชไมตรี การเนน้

ย  ้าในลกัษณะน้ีท าใหผู้รั้บสารทราบวา่ฝ่ายสยามนั้นมิไดเ้ห็นวา่ฝ่ายฝร่ังเศสเป็นผูก่้อความไม่สงบแต่

เป็น “กาศตัน” หรือ ออกญาวิชาเยนทร์ ฉะนั้ นความผิดท่ีเกิดข้ึนมิได้กระทบกระเทือนต่อ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสแต่อยา่งใด การซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้าขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่โกษา-

ปานใชก้ลวธีิดงักล่าวเพื่อโนม้นา้วใหฝ่้ายฝร่ังเศสร่วมรักษาความสัมพนัธ์สยามกบัฝร่ังเศสใหม้ัน่คง 

ตวัอยา่งท่ี 101 

แลอัตโนเห็นว่าเยนตรานแลทหารฝร่ังเศสท าให้ผดิหนังสือสัญญา แล้วจะท าให้ผดิทางพระ

ราชไมตรี จึงให้เอาเรือล าเลยีงบรรทุกปืนไปส่ง 

     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ 15: 239) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานใชก้ารซ ้ า ในส่วนท่ีว่า “เยนตรานแลทหารฝร่ังเศสท าให้ผิดหนังสือสัญญา 

แล้วจะท าให้ผิดทางพระราชไมตรี” ซ่ึงเป็นการซ ้ าเน้ือความเพียงบางส่วน คือ ท าให้ผิดหนังสือสัญญา และ 

ท าให้ผิดทางพระราชไมตรี เพื่อตอ้งการเน้นย  ้าให้เห็นความผิดท่ีเยนตรานหรือนายพลเดส์ฟาร์จได้

ละเมิดขอ้ตกลงในหนงัสือสัญญาดว้ยการจบัตวัประกนัฝร่ังเศสและยึดเรือก าป่ัน ซ่ึงการกระท าผิด

สัญญาน้ี ยอ่มท าให้ผิดพระราชไมตรีของสองประเทศดว้ย การเนน้ย  ้าความผิดของเยนตรานแสดง

ใหเ้ห็นวา่ฝ่ายสยามมัน่ใจวา่เยนตรานเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหวา่งสยามกบั
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๑ ๑ 

๓ 

๕ 

ฝร่ังเศส แต่มิไดห้มายรวมว่าฝ่ายฝร่ังเศสเป็นฝ่ายผิดเพราะ “เยนตรานแลทหารฝร่ังเศสท าร้ายท้ังนี้ พระ

มหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษมิทราบ”  การเนน้ย  ้าดงักล่าวจึงแสดงใหเ้ห็นวา่โกษาปานเช่ือมัน่และไวใ้จฝ่าย

ฝร่ังเศส และท าให้ฝร่ังเศสเช่ือว่าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนน้ี ไม่ได้ท  าให้พระราชไมตรีระหว่างสอง

ประเทศใหเ้ส่ือมลง   

 3.5.2 การซ ้าแบบแสดงความถี่   

การซ ้ าแบบแสดงความถ่ี เป็นลวิธีท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในบนัทึกรายวนัของโกษาปาน การ

ซ ้ าแบบแสดงความถ่ี คือ การซ ้ าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนเกิดเป็นกิจวตัร  ซ่ึงเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนซ ้ าๆกนันั้นปรากฏในบริบทเดียวกนั โกษาปานจะกล่าวถึงกิจกรรมหลกัซ่ึงเป็นภาพรวม

คร่าวๆของเหตุการณ์นั้นๆ ท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจไดโ้ดยเร็วถึงเหตุการณ์นั้นวา่เป็นเพียงเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนปกติในแต่ละวนั  

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าจนเป็นกิจวตัรเกิดข้ึนในขณะท่ีโกษาปานปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูตสยามท่ี

ประเทศฝร่ังเศส คือการรับส่งปราศรัยกบับุคคลต่างในฝร่ังเศสท่ีมา “ทกั” หรือ “ทกัทาน” (หมายถึง 

ทกัทาย) เป็นเหตุการณ์ปกติท่ีขนุนางในฝร่ังเศสจะเขา้พบราชทูตสยามเป็นประจ า  
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๏ วัน ๕  + ๘ ค า่ เพลาเท่ียงเสนาบดี นายคุมทหารคนหน่ึงฝีดาวู คนหน่ึงลงมาทักข้าพเจ้า ณ 

ก าป่ัน แลข้าพเจ้ารับส่งปราศรัยตามสมควร แลพอเพลาเท่ียง มูสูระวีตง แลมูสูซาบโร (เมอร์ซิ
เออร์ฌาโมโร่ นายทหารประจ าเรือลัวโซ) ปลัดนายก าป่ัน ชวนไว้ให้รับพระทานอาหารด้วย
ข้าพเจ้า คร้ันรับพระทานอาหารแล้ว ปลัดนายก าป่ันมาบอกว่าหญิงเมียฝีดาวู ๗ คน ฝีดาวู ๘ คน
จะมาทักทาน แลข้าพเจ้าให้เข้ามา ณ ท้ายพระแลข้าพเจ้ารับส่งตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน 

๏ วนั ๗  + ๘ ค า่… 

๏ ในวันเดียวน้ัน หญิงเมียฝีดาวู ๓ คน อยู่ไกลเมืองแบรศ ๔ โยชน์มาทักข้าพเจ้าๆก็ปรากศรัย
รับส่งตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน  ๏ ในวันเดียวน้ันเมียฝีดาวูส าหรับก าป่ันมาทักข้าพเจ้าห้าคน
ข้าพเจ้ากป็ราศรัยรับส่งตามสมควร คร้ันแล้วกล็าไป ๛ 

๏ วนั ๒  + 
  ๘ ค า่… 
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๘ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

 ๑๕ 

๏ คร้ันเพลาเท่ียง หญิงผู้ดีชาวเมืองแบรศมาทักข้าพเจ้าห้าคราวๆแลห้าคนบ้าง ๗ คนบ้าง ๘ คน
บ้าง แลข้าพเจ้ารับส่งปราศรัยตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน คร้ันแล้วกล็าไป ๛ 

๏ วนั ๕  + ๘ ค า่ เพลาเท่ียง แลบาตรีซ่ึงเป็นเจ้าวดั ณ เมืองแบรศน้ัน แลสานุศิษย์มาทักข้าพเจ้าๆ

กรั็บส่งปราศรัยตามสมควรแล้วบาตรีกล็าไป ๛ 

๏ วนั ๑  + ๘ ค า่ บาตรีชาตรีสองคนว่าอยู่ออกเมืองแบรศทาง ๓ โยชน์มาทัก ฯข้าฯๆกรั็บส่ง

ปราศรัยตามสมควร ในวนัเดียวน้ันหญิงสองคนว่าเป็นน้องบาตรีส าเปาโลผู้ใหญ่ซ่ึงเข้าไปใน
กรุงไทยน้ัน แลหญิงว่าเป็นลกูเมยีฝีดาว ู๗ คนอยู่นอกเมืองแบรศทาง ๕ โยชน์มาทัก ฯข้าฯก็
รับส่งปราศรัยตามสมควรแล้วกล็าไป 

๏ วัน ๒  +  ๘ ค า่ ขาลอัฎฐศก ฝีดาวูสองคนว่าอยู่นอกเมืองแบรศทาง ๔ โยชน์มาทักฯข้าฯๆก็

รับส่งปราศรัยตามสมควรแล้วกล็าไป ๛ 

๏ วนั ๓  +  ๘ ค า่ หญิงฝร่ังชาวเมือง ๕ คน ฝีดาว ู๖ คนมาทักฯข้าฯกรั็บส่งปราศรัยตามสมควร

แล้วกล็าไป 

๏ วนั ๔  + ๘ ค า่ บาตรีสังเบญโต แลมูสูมายีดตรัดซ่ึงได้บังคับอาณาราษฎร ณ เมืองแบรศ แล  ฝี

ดาวูคนหน่ึงอยู่ไกลเมืองแบรศ ๒๔ โยชน์มาทักข้าพเจ้าๆกรั็บส่งตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน ในวัน
เดียวน้ันผู้หญิงเมียฝีดาวูคนหน่ึงอยู่  ณ เมืองน้อยแห่งหน่ึงไกลเมืองแบรศทางสองโยชน์มา ทัก
ข้าพเจ้ากรั็บส่งปราศรัยตามสมควร ๛ 

๏ วนั ๕  +  ๘ ค า่ หญิงผู้ดีสาม แลชายสองคนอยู่เมืองเสงบ่อไกลเมืองแบรศทาง ๑๒ โยชน์มาทัก

ข้าพเจ้าๆกรั็บส่งปราศรัยตามสมควรด้วยผู้มาน้ัน คร้ันแล้วกล็าไป ในวนัเดียวบาตรีวาเสด 

ในวนัเดียวน้ันมสููลาเบเดเสงมะรีเตง แลหญิงฝร่ัง ๓ คนว่าเป็นหลานมสููลาเบเดเสงมะรี
เตง อยู่เมืองแบรศทางสองโยชน์มาทักข้าพเจ้าๆกรั็บส่งปราศรัยตามสมควร 

ในวนัเดียวน้ันหญิงชาวเมืองน้ันมาทักข้าพเจ้า ๔ คน ข้าพเจ้ากรั็บส่งตามสมควรแล้วก็
ลาไป ในวนัเดียวน้ันเจ้าเมืองน าบาตรี แลอาแลอาบากคนหน่ึงอยู่ไกลเมืองแบรศทาง ๕ โยชน์มา
ทักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากรั็บส่งปราศรัยตามสมควรแล้วกล็าไป ๛ 



 
128 

 
 

 
 

จากทั้งหมดท่ียกมาขา้งตน้ พบว่ามีการเหตุการณ์จากค าว่า ทัก หรือ ทักทาน และความว่า 

รับส่งปราศรัยตามสมควร การซ ้ าเพื่อแสดงความถ่ีของเหตุการณ์ขา้งตน้น้ีท าให้ผูรั้บสารทราบว่า 

โกษาปานปฏิบติัหนา้ท่ีใดเป็นกิจวตัร ซ่ึงจากค าท่ีปรากฏน้ี เป็นศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสัมพนัธ์

อนัดีกบัฝ่ายฝร่ังเศส นัน่ยอ่มแสดงให้เห็นวา่หน้าท่ีราชทูตท่ีโกษาปานปฏิบติัจนเป็นกิจวตัรนั้นคือ

การผกูมิตรและสร้างสัมพนัธ์กบัฝ่ายฝร่ังเศสเป็นหลกั  

 การซ ้ าในลักษณะข้างต้น แสดงให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้ให้

รายละเอียดในการพบปะกบับุคคลดงักล่าว อาจดว้ยเพราะรายละเอียดในการสนทนานั้นเป็นเพียง

การสนทนาทกัทายทัว่ไป โกษาปานจึงไม่บนัทึกรายละเอียดแทรกในกิจวตัรนั้นๆ  การบรรยาย

เหตุการณ์เป็นรูปแบบการพบปะทกัทายในลกัษณะน้ีท าให้ทราบวา่มีผูใ้ดมาเขา้พบปะทกัทายคณะ-

ราชทูตบ้าง และหากมีการสนทนาใดๆท่ีโกษาปานเห็นว่าควรรายงานให้สมเด็จพระนารายณ์-

มหาราชทรงทราบ โกษาปานก็จะแทรกบทสนทนานั้นเขา้ไปในเหตุการณ์กิจวตัร หรือเหตุการณ์

การพบปะทกัทายนั้นๆดว้ย ดงัท่ีผูศึ้กษาจะอธิบายต่อไปใน กลวธีิการแทรกบทสนทนา 

 

3.6 การแทรกบทสนทนา   

การแทรกบทสนทนาเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีปรากฏในบันทึกรายวนัเป็นส่วนใหญ่                

โกษาปานใช้เพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจเน้ือความเสมือนอยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นด้วย ท าให้ผูรั้บสารหรือ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทราบเน้ือหาในการสนทนาระหว่างโกษาปานกบับุคคลส าคญัต่างๆ

ของฝร่ังเศส ทราบวา่โกษาปานพูดคุยกบัใครบา้ง โตต้อบพูดคุยกนัอยา่งไร เสมือนผูรั้บสารอยูร่่วม

ในวงสนทนานั้นดว้ย  

นอกจากน้ี การแทรกบทสนทนาในบนัทึกของโกษาปานท าใหผู้รั้บสารทราบเน้ือหาเสมือน

ร่วมเหตุการณ์จริงเป็นการแสดงให้เห็นการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ “ราชทูตผูแ้ทนพระองค์” ของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังนั้นการกล่าวถึงเน้ือความต่างๆท่ีโกษาปานได้ร่วมพูดคุย หรือ

เร่ืองราวต่างๆท่ีโกษาปานรับทราบจากค าบอกกล่าวของขา้ราชการฝ่ายฝร่ังเศสนั้น โกษาปานจึง

บนัทึกไวว้า่ผูใ้ดพูดคุยกบัโกษาปาน และพูดคุยวา่อยา่งไรบา้งเพื่อน ากลบัมารายงานใหค้รบถว้นและ

ชดัเจนท่ีสุดประหน่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมอยูใ่นวงสนทนานั้นดว้ย  
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การแทรกบทสนทนา ในท่ีน้ี หมายถึง เน้ือความท่ีโกษาปานพูดคุยโตต้อบกบัขา้ราชการ

หรือบาทหลวงฝร่ังเศสขณะท่ีเดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีท่ีฝร่ังเศส ซ่ึงบทสนทนามกัจะปรากฏ

แทรกอยูใ่นเน้ือความท่ีมีการซ ้ าเพื่อแสดงกิจวตัร (ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้การซ ้ าเพื่อแสดงกิจวตัร) 

โกษาปานแทรกบทสนทนาเป็นบทสนทนาท่ีโกษาปานตอ้งการรายงานให้สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชทรงทราบรายละเอียดเสมือนพระองคร่์วมอยูใ่นวงสนทนานั้นดว้ย เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 103 

แลบาตรีผู้ใหญ่คณะการะเมลีตา150 มาทักข้าพเจ้า แลบาตรีน้ันว่าอัตโนได้ยินข่าวว่าท่านมานี ้

กม็คีวามยินดีนักหนา แลท่านมานีค่้อยเป็นสุขหรือเป็นประการใด   

ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงชีต้น151มีมิตรจิตต่ออัตโนแลมาทักอัตโนนี ้อัตโนก็มีความยินดีนักหนา 

แลอัตโนมานีท้ าทาง152เป็นอันไกลกม็าเป็นสุข หาภัยอันณรายมิได้ ด้วยเดชานุภาพพระมหา

กษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโนปกเกล้าปกกระหม่อมมากเ็ป็นสุขดีอยู่   

แลบาตรีว่า อัตโนจะลาท่านไป แลขอให้ท่านท้ังปวงอยู่เป็นสุขเิิด  

ข้าพเจ้าตอบว่า อัตโนขอบใจท่านนักหนา อัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้า ให้ชีต้นอยู่ เป็นสุขแล

ให้ได้บ ารุงศาสนาพระเป็นเจ้า ให้เป็นกศุลสืบไป คร้ันแล้วกล็าไป 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 2-3: 33,35) 

จากตวัอย่างน้ี ข้อความท่ีขีดเส้นใต้เป็นเน้ือความท่ีโกษาปานสนทนาโต้ตอบกับบาตรี

ผูใ้หญ่คณะการะเมลีตา ซ่ึงมาทกัทายโกษาปานดว้ยการแสดงความยินดีในการมาของคณะราชทูต 

และถามความเป็นอยูข่องโกษาปานหลงัจากเดินทางไกล โกษาปานก็ตอบรับการทกัทายตามสมควร

ดว้ยการกล่าวถึงพระบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเม่ือจะลาจากกนับาทหลวงฝร่ังเศส

ก็อวยพรแก่โกษาปาน และโกษาปานขอบใจและอวยพรตอบเช่นกนั ซ่ึงเน้ือความเช่นน้ีปรากฏอยู่

ในบทสนทนาอ่ืนๆท่ีโกษาปานบนัทึกในบนัทึกรายวนัดว้ย เช่น 

 

                                                           

 150 บาทหลวงคณะ Carmelites ซ่ึงเป็นสงฆนิ์กายหน่ึงในศาสนาคริสต์ 
 151 ค าเรียกพระสงฆ ์
 152 มาเจริญสมัพนัธไมตรี 
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ตวัอยา่งท่ี 104 

แลบาตรีนั้นปราศรัยว่าบาตรีส าปาวโลซ่ึงมาด้วยท่านน้ันไปเล่าแก่อัตโนว่าพระมหากษัตริย์

เจ้ากรุงไทยทรงพระกรุณาโปรดบาตรีส าเปาเป็นอันย่ิงนักหนา แลท่านท้ังปวงมาด้วย แลอัต-
โนยินดีนักหนา แลอัตโนจึงลงมาิามข่าวท่าน แลอัตโนได้เห็นเสมอหน่ึงได้รับพระคุณ
พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงไทยดุจเดียวแลอัตโนยินดีนักหนา แลท่านมา ณ กลางทะเลนีย้ังป่วย
เจ็บเป็นประการใดบ้าง  

ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงอัตโนมานี ้อัตโนเอาเดชะพระเดชเดชานุภาพสมเดจ็พระมหากษัตราธิราช 

ผู้ เป็นเจ้าอัตโนปกเกล้าปกกระหม่อมมา แลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงใดก็หามีได้ แลซ่ึงสมเด็จ          
พระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโนทรงพระกรุณาโปรดบาตรีส าปาวโลๆก็ย่อมจะเล่าให้
ท่านฟังแล้วทุกประการ แลท่านอุตส่าห์ลงมาิามข่าวอัตโนนี ้อัตโนก็มีความยินดีนักหนา  

คร้ันแล้วกล็าไป 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 3-4: 33, 37) 

ตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นบทสนทนาระหวา่ง บาตรีส าปาวโล (บาตรีนั้นปราศรัยว่า) กบั โกษาปาน 

(ข้าพเจ้าตอบว่า) ซ่ึงค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นเน้ือความในการสนทนา กล่าวคือ เป็นการทกัทายดว้ยการ

แสดงความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและแสดงความยินดีกบั

การเดิทางมาเจริญสัมพนัธไมตรีของราชทูตสยาม และไดถ้ามความเป็นอยู่ของโกษาปานหลงัจาก

เดินทางไกล จากนั้นจึงลาจากดว้ยการแสดงความขอบใจ  

โกษาปานน าบทสนทนาขา้งตน้มาเขียนลงในบนัทึกเพื่อรายงานในส่ิงท่ีตนไดท้  านั้น ท าให้

ผูอ่้านทราบเหตุการณ์และรับรู้เน้ือความในบทสนทนาเช่นเดียวกบัโกษาปานและบาตรีผูใ้หญ่คณะ

การะเมลีตาท่ีก าลงัสนทนากนัอยู ่ประหน่ึงวา่ผูรั้บสารอยูร่่วมวงสนทนาในเหตุการณ์น้ี 

ตวัอยา่งท่ี 105  

แลข้าพเจ้าจึงปราศรัยว่าท่านเสนาบดีตกแต่งการท้ังปวงมารับพระราชสาร แลอัตโนซ่ึงเป็น   

อิกบาศโครให้สมควรด้วยพระยศ พระเกียรติสม........เด็จพระมหากษัตราธิราชอันเป็น        
เจ้ากรุงพระนครอันใหญ่ ให้สมควรน้ัน อัตโนขอบใจท่านท้ังปวงนักหนา  
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แลผู้มีช่ือ153จึงว่าตกแต่งการท้ังปวง มารับพระราชสาร แลท่านผู้ เป็นอิงบาศโครนีเ้ห็นมิควร

นักหนาด้วยคนไปราชการส้ิน แลคนยงัอยู่น้ันน้อยนักหนา  

ข้าพเจ้าตอบว่า ซ่ึงผู้คนไปราชการน้ันก็รู้อยู่แล้วแลซ่ึงท่านตกแต่งมารับท้ังนี ้ก็สมควรด้วย

ประเทศท่ีน่ีแล้ว แลซ่ึงท่านมนี า้ใจยินบ ารุงพระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้าท้ัง
สองฝ่าย จะให้จ าเริญสืบไปในอนาคตกาลน้ัน อัตโนกม็คีวามยินดีต่อท่านนักหนา  

แลผู้มีช่ือว่าข้าคิดจะตกแต่งให้ย่ิงกว่านี ้แต่ว่าทหารท้ังปวงไปราชการเป็นอันมากแล้ว แลยัง

อยู่ น้ันเป็นอันน้อย แลแต่งให้พลเมืองท้ังปวง ิือเคร่ืองสาตราวธุอยู่ แห่ ณ ทางบกบ้าง แลให้
ลงเรือออกมาแห่บ้าง ิ้าแลก าป่ันไปราชการมาเิิงท่านได้เห็นกจ็ะดีนักหนา  

ข้าพเจ้าจึงตอบว่า ซ่ึงท่านท้ังปวงนับิืออัตโนผู้ เป็นอิงบาศโครแห่งพระมหากษัตราธิราชเจ้า

ผู้ใหญ่ แลมารับอัตโนด้วยความยินดีน้ัน อัตโนมีความดีต่อท่านท้ังปวงนักหนา  คร้ันแล้วผู้มี
ช่ือท้ังปวงกล็งเรือซ่ึงจะแห่พระราชสารน้ัน 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 8-10: 45,49) 

 บทสนทนาขา้งตน้น้ี เป็นการสนทนาระหวา่ง โกษาปาน (ข้าพเจ้า) กบั เจา้เมือง แลเสนาบดี 

ฝีดาวู และกรมการทั้งปวงท่ีมาพบโกษาปาน (ผู้มีช่ือ) โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ในการสนทนาเก่ียวกบั

การขอบคุณพิธีการตอ้นรับพระราชสาส์นและคณะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีแสดง

ใหเ้ห็นความตั้งใจของทางฝ่ายฝร่ังเศสเพื่อเจริญพระราชไมตรีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ

พระเจา้หลุยส์ ท่ี 14 และขอบคุณฝ่ายฝร่ังเศสท่ีมี น า้ใจยินบ ารุงพระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตราธิราช

เจ้าท้ังสองฝ่าย  บทสนทนาท่ีโกษาปานยกมาน้ีท าให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทราบท่าทีของทาง

ฝร่ังเศสจากเน้ือความในบทสนทนาวา่ฝ่ายฝร่ังเศสตอ้งการท่ีจะผกูไมตรีกบัสยามดว้ยเช่นกนั  

ตวัอยา่งท่ี 106 

แล มูสูโกบันตังเดโปซ่ึงได้บังคับทหารท้ังปวง แลกรมการผู้ใหญ่ ผู้น้อย แลกะปิตันนายก าป่ัน 

แลฝีดาวูทัง้ปวงตามเข้าไปส่งข้าพเจ้าเิิงในตึกน้ัน ประมาณ ๘๐  

                                                           

 153 ผูมี้ช่ือ คือ รูปอา้งถึงบุคคลท่ีโกษาปานกล่าวถึงแลว้ในตอนตน้ วลัยา วมุิกตะลพ(2513: 56) กล่าววา่ “ค าว่า ผูมี้ช่ือ 
น่าจะหมายความวา่ ผูท่ี้มีตวัตนอยูจ่ริง หมายถึงใครกไ็ดท่ี้สามารถอา้งอิงหรือเรียกตวัมาเป็นพยานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง”  
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(โกษาปาน)จึงปราศรัยว่าซ่ึงเจ้าเมือง แลท่านเสบดีปวงบ ารุงราชการของสมเด็จพระมหา

กษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าให้สมควรด้วยพระยศพระเกียรติแห่งสมเด็จพระมหากษัตราธิราช
ผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่ายนี ้อัตโนขอบใจนักหนา 

แลผู้มีช่ือตอบว่าซ่ึงท่านว่านีข้อบใจนักหนา แลอัตโนคิดว่าจะท าให้ย่ิงกว่านี ้ด้วยท่ีน่ันเป็น

เมืองน้อย ผู้คนกน้็อย  

ข้าพเจ้าตอบว่า อัตโนเห็นแจ้งแล้วว่าท่านท้ังปวงมีน า้ใจยินดี จะใคร่บ ารุงพระราชไมตรีให้

จ าเริญสืบไปเท่ียงแท้ แลอัตโนยินดีด้วยท่านนักหนา ประการหน่ึงฝีดาวู แลชาวเมืองท้ังปวง
ซ่ึงมีความยินดีนับิือมารับสู้อัตโนด้วยความยินน้ัน อัตโนมีความยินดีต่อท่านท้ังปวงหนัก
หนา แลฝีดาว ูแลชาวเมืองท้ังปวงท าค านับแล้วกล็าไป 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 13-14: 55,57) 

 ตวัอย่างน้ีเป็นบทสนทนาระหว่าง มูสูโกบันตังเดโปซ่ึงได้บังคับทหารท้ังปวง แลกรมการผู้ใหญ่ 

ผู้ น้อย แลกะปิตันนายก าป่ัน แลฝีดาวูท้ังปวง  (ผู้มีช่ือ) กบั โกษาปาน (ข้าพเจ้า) ซ่ึงสนทนาเก่ียวกบัการ

ขอบคุณฝ่ายฝร่ังเศสท่ีมีใจเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส ฝ่ายฝร่ังเศสรับค าขอบคุณ

จากโกษาปาน  

 บทสนทนาแสดงให้เห็นท่าทีของฝ่ายฝร่ังเศสท่ีโกษาปานประเมินไว ้ตามความว่า “อัตโน

เห็นแจ้งแล้วว่าท่านท้ังปวงมนี า้ใจยินดี จะใคร่บ ารุงพระราชไมตรีให้จ าเริญสืบไปเท่ียงแท้” ท าใหผู้รั้บสารหรือ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเห็นท่าทีของฝ่ายฝร่ังเศสว่ามีใจร่วมสานสัมพนัธไมตรีระหว่างสอง

ประเทศดว้ยเช่นกนั 

 การใช้บทสนทนาประกอบการส่ือสารผ่านบนัทึกรายวนัของโกษาปานท าให้ผูอ่้านรับรู้

เน้ือความท่ีโกษาปานสนทนากบัฝ่ายฝร่ังเศสเสมือนผูรั้บสารหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่

ร่วมเหตุการณ์สนทนานั้นด้วย การแทรกบทสนทนาจึงท าให้เห็นว่าโกษาปานท าหน้าท่ี “ผูแ้ทน

พระองค”์ ไดอ้ยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ีการใช้บทสนทนาประกอบการส่ือสารในบนัทึกยงัท าให้สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชทราบท่าทีของฝ่ายฝร่ังเศสว่ามีเจตนาอย่างไร ตอบรับมิตรไมตรีของสยามหรือไม่ และใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นการประเมินท่าทีของฝ่ายฝร่ังเศสใหส้มเด็จพระนารายณ์มหาราชทราบอีกดว้ย 
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 บทสนทนาท่ีโกษาปานน ามาบนัทึกนั้นเป็นบทสนทนาท่ีเก่ียวกบัสัมพนัธไมตรีระหว่าง

สยามและฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงการเดินทางมาอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีฝร่ังเศสดว้ย ซ่ึงท า

ใหท้ราบวา่เน้ือหาเหล่าน้ีเป็นเน้ือหาหลกัท่ีโกษาปานตอ้งการใหผู้รั้บสารทราบรายละเอียด  

3.7 การใช้ค าแสดงความรู้สึก   

 การใช้ค  าแสดงความรู้สึกของโกษาปานเป็นกลวิธีการหน่ึงท่ีโกษาปานใช้เพื่อให้ผูรั้บสาร

ทราบความรู้สึกของโกษาปานไดอ้ยา่งชดัเจนและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และกระตุน้ให้ผูรั้บสารมีความรู้สึก

ร่วมกบัโกษาปาน นอกจากน้ีการแสดงความรู้สึกอยา่งเปิดเผยยงัเป็นการแสดงความจริงใจเพื่อให้

ผูรั้บสารเช่ือใจโกษาปานและฝ่ายสยามอีกดว้ย 

 รู้สึก หมายถึง  รู้ดว้ยการสัมผสั เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, เกิดอาการท่ีรู้วา่เป็นสุขหรือทุกข ์

เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซ้ึง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556:1009) 

 อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า เช่น อารมณ์รัก อารมณ์

โกรธ อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1408) 

 อ าไพ เกียรติชัย (2554) กล่าวว่า “ความรู้สึกและอารมณ์อาจเกิดข้ึนแล้วหายไป แต่

ความรู้สึกและอารมณ์บางอยา่งอาจเกิดข้ึนแลว้และคงอยูต่่อไปเป็นเวลานานก็ได ้ดงันั้นความรู้สึก

และอารมณ์จึงมีลักษณะเป็นสภาวะท่ีเก็บอยู่ในใจคนโดยท่ีผูอ่ื้นอาจไม่รับรู้ก็เป็นได้” ซ่ึงใน

ภาษาองักฤษจ าแนกค าแสดงความรู้สึกว่าเป็นหน่ึงในประเภทของค ากริยา คือค ากริยาท่ีแสดง

ความรู้สึกและอารมณ์  (Verbs of Feeling or Emotion) เช่น  adore fear love astonish hate surprise 

enjoy like please wish envy   

 นิยามและขอ้ความขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ภาษาสามารถบอกสภาวะของความรู้สึกต่างๆ

ของบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงไดโ้ดยใช ้“ค าแสดงความรู้สึก”  

 การใช้ค  าแสดงความรู้สึก ในท่ีน้ีหมายถึง ค าใช้แสดง อาการหรือแสดงอารมณ์ของจิตใจ 

เช่น รัก ชอบ ยินดี พอใจ ดีใจ เสียใจ สุข ทุกข์ สนุก รวมไปถึงค ากล่าวแสดงความรู้สึกเช่น ค าว่า 

ขอบใจ เป็นค ากล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีท่ีผูอ่ื้นไดมี้ต่อตน  
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 การใช้ค  าแสดงความรู้สึกของโกษาปานสามารถจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การแสดง

ความพอใจด้วยการขอบคุณ   การแสดงความยินดี  การแสดงความเสียใจ  และการแสดงความ

ปรารถนาดีดว้ยการอวยพร 

 3.7.1 ลกัษณะที ่1 การแสดงความพอใจด้วยการขอบคุณ 

 สิงหชาต  ไตรจิตต ์(2549) ศึกษาเร่ือง “กฎการกล่าวขอบคุณในสังคมไทย:  การศึกษาตาม

แนวภาษาศาสตร์สังคม” พบวา่โครงสร้างในการกล่าวขอบคุณมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การกล่าวขอบคุณ

โดยตรง  การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม และการกล่าวขอบคุณโดยตรง+ การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม  

  กลุ่มท่ี 1 การกล่าวขอบคุณโดยตรง หมายถึง รูปแบบการกล่าวขอบคุณท่ีมีค าว่า

ขอบคุณโดยตรง เช่น ขอบคุณ ขอบใจ  ขอบพระคุณ เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีตอ้งปรากฏเสมอ ซ่ึง

การขอบคุณโดยตรงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าขอบคุณโดยตรงซ่ึงจะปรากฏเสมอและส่วนเสริม 

คือส่วนเกร่ินน า (ค าเรียกขาน  ค าเรียกตวัเอง  ค  าแสดงคารวะ)  และ ส่วนเสริมทา้ย (ค าเรียกขาน ค า

ลงทา้ย  ส่ิงท่ีกระท า) หรือ (ค าปริมาณ  ค าลงทา้ย ค าเรียกขาน ส่ิงท่ีกระท า) จะปรากฏหรือไม่ก็ได ้ 

   ส่วนเสริม ไอเซนสไดน์และบอดแมน (Eisenstein and Bodman, 1986 อา้ง

ถึงใน สิงหชาต  ไตรจิตต์, 2549: 41) จ  าแนกเป็น 7 แบบ ไดแ้ก่ การชม  การแสดงความรู้สึก  การ

เน้นเพื่อให้ผูฟั้งทราบว่าตอ้งการจริงจริง การให้สัญญา  การแสดงความประหลาดใจ  การแสดง

ความเกรงใจ  และการแสดงความพึงพอใจและส านึกในบุญคุณอยา่งมาก 

  กลุ่มท่ี 2 การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม หมายถึง การกล่าวขอบคุณท่ีไม่มีการใช้ค  า

ขอบคุณโดยตรง (ขอบคุณ ขอบใจ ขอบพระคุณ) เป็นส่วนประกอบหลกั แต่ผูพู้ดใชถ้อ้ยค าอ่ืนเพื่อ

ขอบคุณผูฟั้งแทน ซ่ึงสิงหชาตพบการใชเ้ด่ียวๆ 3 ชนิด คือ ค าชม  ค าแสดงความรู้สึกและการอวยพร 

  กลุ่มท่ี 3 การกล่าวขอบคุณโดยตรง + การขอบคุณโดยออ้ม เป็นโครงสร้างผสม

ของการกล่าวขอบคุณโดยตรงและการกล่าวขอบคุณโดยออ้ม 

 บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานมีการกล่าวขอบคุณใน 3 ลกัษณะเช่นเดียวกบัผล

การศึกษาของ สิงหชาต  ไตรจิตต ์(2549) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  3.7.1.1 การกล่าวขอบคุณโดยตรง มีรายละเอียดดงัน้ี   

 เอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานเป็นหลกัฐานการใชภ้าษาในสมยัอยุธยา  โกษาปานใชค้  า

ว่า “ขอบใจ” เพื่อแสดงความพอใจและกล่าวขอบคุณผู ้รับสารในลักษณะเดียวกันกับค าว่า 

“ขอบคุณ” ในภาษาไทยปัจจุบนั  

 พจนานุกรมฉบบั คสัเวล เจ. และ เอช แชนเลอร์ เจ. ใหค้วามหมายของค าวา่ ขอบใจ วา่  

 ขอบใจ นั้นคือใจอารียินดีรักษใครโดยรอบคอบนั้นเรียกว่า ขอบใจ เหมือนกบัค าพูดว่าเรา

ของใจนกั (คสัเวล เจ. และ เอช แชนเลอร์ เจ, 2554: 141)  

 ความหมายขา้งตน้สอดคลอ้งกบัอกัขราภิธานศรับทท่ี์ใหค้วามหมายไวว้า่ ขอบใจ หมายถึง 

เป็นค ายกยอ่งผูอ่ื้นวา่มีใจอารียร์อบ (แดนบีช แบรดเลย,์ 2514: 84) 

 โกษาปานใช้ค  าว่าขอบใจเพื่อแสดงความพอใจและกล่าวขอบคุณผูรั้บสารในลกัษณะการ

กล่าวขอบคุณโดยตรง เช่น   

ตวัอยา่งท่ี 107  

ซ่ึงเจ้าเมืองแลท่านเสบดีปวง154บ ารุงราชการของสมเดจ็พระมหากษตัราธิราชผู้ เป็นเจ้าให้
สมควรด้วยพระยศพระเกียรติแห่งสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่ายนี ้อัตโน
ขอบใจนักหนา 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 14: 57 ) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าขอบคุณ

โดยตรง และ ส่วนเสริม 

 ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ 

 ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน 

  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าบอกปริมาณ หนักหนา 

                                                           

 
154

 เสนาบดีทั้งปวง 
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ตวัอยา่งท่ี 108  

แล้วมูสูโกตันนังเดโปแลนายก าป่ันคนหน่ึงมฝีีดาวู ๕ คนมาเยยีนข้าพเจ้าแลว่าท่านยังค่อยอยู่
สบายหรือ ข้าพเจ้าตอบว่าอัตโนท้ังปวงอยู่เป็นสุขอยู่ แลซ่ึงเอาใจใส่อัตโน บ ารุงอัตโน ตกแต่ง
ให้พิทักษ์รักษานี ้อัตโนขอบใจท่านนักหนา  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 28: 85 ) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าขอบคุณ

โดยตรง และ ส่วนเสริม 

  ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ 

  ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

   ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน 

   ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าสรรพนาม  ท่าน  และ ค าบอกปริมาณ หนักหนา 

ตวัอยา่งท่ี 109  

ข้าพเจ้าจึงตอบว่าซ่ึงท่านตกแต่งนีส้มควรดีนักหนาแล้ว เสมอหน่ึงมาน่ังกินในสวนดอกไม้
สนุกสบายหนักหนา แลซ่ึงท่านนับิือยินดีต่ออัตโนนี ้อัตโนขอบใจท่านนักหนา  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 53: 135 ) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าขอบคุณ

โดยตรง และ ส่วนเสริม 

 ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ 

 ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน 

  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าสรรพนาม  ท่าน  และ ค าบอกปริมาณ หนักหนา 
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  3.7.1.2 การกล่าวขอบคุณโดยอ้อม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 110 

แลท่านอุตส่าห์ลงมาิามข่าวอัตโนนี ้อัตโนกม็คีวามยินดีนักหนา 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 4: 37 ) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยออ้มท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าแสดง

ความรู้สึก และ ส่วนเสริม 

 ค าแสดงความรู้สึก  คือ มคีวามยินด ี

 ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน 

  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าบอกปริมาณ หนักหนา 

 

ตวัอยา่งท่ี 111 

ข้าพเจ้าตอบว่า ซ่ึงผู้คนไปราชการน้ันก็รู้อยู่แล้วแลซ่ึงท่านตกแต่งมารับท้ังนี ้ก็สมควรด้วย
ประเทศท่ีน่ีแล้ว แลซ่ึงท่านมนี า้ใจยินบ ารุงพระราชไมตรีสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้าท้ัง
สองฝ่าย จะให้จ าเริญสืบไปในอนาคตกาลน้ัน อัตโนกม็คีวามยินดีต่อท่านนักหนา  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 9: 47 ) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยออ้มท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าแสดง

ความรู้สึก และ ส่วนเสริม 

 ค าแสดงความรู้สึก  คือ มคีวามยินด ี

 ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน 

  ส่วนเสริมทา้ย คือ สรรพนาม  ท่าน  ค  าบอกปริมาณ หนักหนา 
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ตวัอยา่งท่ี 112 

ด้วยท่านส าเเดงความยินดีแลนับิือ ได้ให้ส าเร็จการท้ังปวงตามพระราชหฤทัยพระมหา
กษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโน แลบัดนีไ้ด้พบท่าทางอันจะเขียนมาให้ท่านแจ้งว่ามีน า้ใจอันยินดี
ต่อท่านเห็นว่าท่านจะมิโกรธ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยออ้มท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าแสดง

ความรู้สึก และ ส่วนเสริม 

 ค าแสดงความรู้สึก  คือ มีน ้าใจอนัยนิดี 

 ส่วนเสริม ไดแ้ก่  

  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อตัโน 

  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าสรรพนาม  ท่าน  ค  าแสดงความรู้สึก  เห็นว่าท่านจะมิโกรธ  

  3.7.1.3 การกล่าวขอบคุณโดยตรง +การกล่าวขอบคุณโดยอ้อม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 113  

อัตโนขอบใจท่านนักหนา อัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้าให้ชีต้นอยู่เป็นสุขแลให้ได้บ ารุงศาสนา
พระเป็นเจ้าให้เป็นกศุลสืบไป  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 3: 35 )  

ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงและการกล่าวขอบคุณโดยออ้ม ดงัน้ี 

 การกล่าวขอบคุณโดยตรง ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าขอบคุณโดยตรง และส่วนเสริม 

  ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ  

  ส่วนเสริม ไดแ้ก่  ส่วนเกร่ินน า คือ ค าเรียกตนเอง อัตโน  

    ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าสรรพนาม  ท่าน  ค  าบอกปริมาณ  หนักหนา 

 การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม คือ ค าอวยพร อตัโนขอพรแก่พระเป็นเจา้ให้ชีตน้อยูเ่ป็นสุขแล

ใหไ้ดบ้  ารุงศาสนาพระเป็นเจา้ ใหเ้ป็นกุศลสืบไป 
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ตวัอยา่งท่ี 114  

ซ่ึงเจ้าเมืองคิดบ ารุงพระราชไมตรีพระมหากษัตริย์เจ้าท้ังสองฝ่าย แลให้ท่านท้ังสามมาิาม
ข่าวนี ้อัตโนก็มีความยินดีนักหนาแลขอบใจเจ้าเมืองนักหนา ิ้าเม่ืออัตโนจะไปนี ้ไปทาง
เมืองลนัดอระนอกจ็ะดีนักหนาจะได้พบเจ้าเมือง แลจะได้สังสนทนาด้วย  

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 4-5: 37, 39) 

ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงและการกล่าวขอบคุณโดยออ้ม ดงัน้ี 

 การกล่าวขอบคุณโดยตรง ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าขอบคุณโดยตรง และส่วนเสริม 

  ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ  

  ส่วนเสริม ไดแ้ก่  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าบอกต าแหน่ง  เจ้าเมือง  

        ค าบอกปริมาณ  หนักหนา 

 การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ค าแสดงความรู้สึก คือ อัตโนกม็ีความ

ยินดีนักหนา และ การให้สัญญา ิ้าเม่ืออัตโนจะไปนี ้ไปทางเมืองลนัดอระนอกจ็ะดีนักหนาจะได้พบเจ้าเมือง 
แลจะได้สังสนทนาด้วย 

ตวัอยา่งท่ี 115 

แลข้าพเจ้าจึงว่าขอบใจท่านเจ้าเมืองผู้มปัีญญาเอาใจใส่บ ารุงราชการพระมหากษัตราธิราชเจ้า
ให้สมควรด้วย พระยศ พระเกียรติ เหตฉุะนีจึ้งพระมหากษตัราธิราชเจ้าโปรดท่าน 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 15: 59 ) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงและการกล่าวขอบคุณโดยออ้ม ดงัน้ี 

 การกล่าวขอบคุณโดยตรง ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าขอบคุณโดยตรง และส่วนเสริม 

  ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ  

  ส่วนเสริม ไดแ้ก่  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าสรรพนาม ท่าน  ค  าบอกต าแหน่ง  เจ้าเมือง   

 การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม คือ ค าชม ความวา่  ผู้มีปัญญาเอาใจใส่บ ารุงราชการพระมหากษัตราธิ
ราชเจ้าให้สมควรด้วย พระยศ พระเกียรติ เหตฉุะนีจึ้งพระมหากษัตราธิราชเจ้าโปรดท่าน 
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ตวัอยา่งท่ี 116  

บัดนี ้อัตโนได้มนี า้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่ท่านขอบใจแห่งอัตโนด้วย
บุญคุณของท่านมีแก่อัตโนเม่ืออยู่  ณ กรุงฝร่ังเษด แลอัตโนยังรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุก
วนันี ้ิึงว่าท่าทางน้ันมิสะดวกกด็ี อัตโนกจ็ะมิได้รู้เป็นทุกข์เลย แลความสุขน้ันกมิ็รู้หายเลย  

      (จดหมายฉบบัท่ี 1 หนา้ท่ี 175) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณโดยตรงและการกล่าวขอบคุณโดยออ้ม ดงัน้ี 

 การกล่าวขอบคุณโดยตรง ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค  าขอบคุณโดยตรง และส่วนเสริม 

   ค าขอบคุณโดยตรง คือ ขอบใจ  

   ส่วนเสริม ไดแ้ก่  ส่วนเสริมทา้ย คือ ค าแสดงความรู้สึก มีน า้ใจช่ืนชมยินดี

ด้วยได้พบท่าทางซ่ึงจะส าแดง ค าสรรพนาม ท่าน  ค  าเรียกตนเอง อัตโน     

 การกล่าวขอบคุณโดยออ้ม คือ ค าแสดงความรู้สึก คือ บุญคุณของท่านมีแก่อัตโนเม่ืออยู่  ณ กรุง
ฝร่ังเษด แลอัตโนยังรับคุณของท่านอยู่จนเท่าทุกวันนี ้ิึงว่าท่าทางน้ันมิสะดวกกด็ี อัตโนกจ็ะมิได้รู้เป็นทุกข์เลย 
แลความสุขน้ันกมิ็รู้หายเลย 

 การศึกษาการกล่าวขอบคุณของโกษาปานพบวา่ โกษาปานใชก้ารกล่าวขอบคุณ 3 ลกัษณะ 

คือ การกล่าวขอบคุณโดยตรง  การกล่าวขอบคุณโดยออ้มและการกล่าวขอบคุณโดยตรง+การกล่าว

ขอบคุณโดยออ้มเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผูรั้บสาร แสดงให้เห็นว่าโกษาปานมีรูปแบบในการ

แสดงความขอบคุณท่ีหลากหลายและมีชั้นเชิงทางภาษา 

 3.7.2 ลกัษณะที ่2 การแสดงความยนิดี 

 การแสดงความยินดี ในท่ีน้ี คือ การร่วมแสดงความยินดีกบัผูรั้บสารเม่ือผูรั้บสารประสบ

ความส าเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทั้งน้ี ในจดหมายฉบบัท่ี 3 โกษาปานไดร่้วมแสดงความยินดีกบัมูสู-

ปงชารเตรงท่ีได้รับต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่แทนมูสูสิงแฬ  โกษาปานจะใช้ค  าแสดงความยินดี

ร่วมกบัค าชมเพื่อแสดงความรู้สึกแก่ผูรั้บสาร 

 ค าชมในท่ีน้ี คือ ค าชมเชย (Compliments) เป็นค าท่ีคนเราจะยินดีกับค าชมเชยท่ีได้รับ 

รวมทั้งชอบและรู้สึกดีกบัเจา้ของค าชมนั้นโดยปริยาย (ณัฏฐ์ชุดา  วจิิตรจามรี, 2556: 257) จากนิยาม
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ขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นว่าวตัถุประสงค์ในการใช้ค  าชมเชย คือเพื่อให้ผูรั้บสารชอบและรู้สึกดีกบั

เจา้ของค าชมโดยปริยาย 

 โกษาปานใช้ค  าแสดงความยินดีประกอบกับค าชมเพื่อให้แสดงความยินดีร่วมกับมูสู              

ปงชารเตรงท่ีไดรั้บต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่ดงัน้ี 

ตวัอยา่งท่ี 117  

แลบัดนีอั้ตโนได้ยินข่าวว่าพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษตั้งท่านให้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุ
สูรสิงแลน้ัน อัตโนก็มีความยินดีหนักหนา แลพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษมีพระปัญญา
กว้างขวางจะตั้งผู้ (อยู่ )ใดเป็นเสนาบดีให้บังคับบ้านเมืองไสย่อมเลือกสรรเอาผู้มีปัญญาแล
สมควรด้วยบรรดาศักด์ิน้ันจึงจะเอาตั้งให้เป็นเสนาบดี แลเหตุท่านเป็นคนมีปัญญาสมควร
ด้วยบรรดาศักด์ิ พระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ัง(เศส)จึงเอาท่านตั้งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูร
สิงแล 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 1: 200) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชค้  าแสดงความยินดี คือ มคีวามยินดีหนักหนา เพื่อร่วมแสดงความยินดี

กบัมูสูปงชารเตรงท่ีไดรั้บต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่ 

 ค าชม ท่ีโกษาปานใชพ้บวา่ โกษาปานใชค้  าชมเพื่อกล่าวช่ืนชมมูสูปงชารเตรงและพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ดงัน้ี 

 สติปัญญา155เป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ีมนุษยใ์ห้การยกยอ่งช่ืนชมจากคนในสังคม ดงันั้นโกษา

ปานจึงน าเร่ืองสติปัญญามาใชใ้นการกล่าวช่ืนชมบุคคลต่างในฝร่ังเศสดงัน้ี  

 ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี โกษาปานใชค้  าชมมูสูปงชารเตรง วา่ มีปัญญาสมควรด้วยบรรดาศักด์ิ  ท าให้

เหมาะสมกบัต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่และในขณะเดียวกนัก็ชมพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ว่า มีพระปัญญา

กว้างขวาง  ท าใหพ้ระองคท์รงเลือกสรรเสนาบดีท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งเสนาบดีคนใหม่เช่นกนั 

 

                                                           

 155 Holmes, Janet (1988: 446)  ก ล่าวว่า  Compliment is usually the person addressed, for some ‘good’ (possession, 
characteristic, skill etc.) which is positively valued by the speaker and the hearer ซ่ึงความสามารถหรือความเช่ียวชาญ (skill) 

เป็นหน่ึงในค าชมท่ีมนุษยใ์ชใ้นการช่ืนชมซ่ึงกนัและกนั    .  
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 3.7.3 ลกัษณะที ่3 การแสดงความเสียใจ 

 โกษาปานในฐานะราชทูตสยามและเคยพบปะคุน้เคยกบัมูสูงสิงแฬเม่ือคร้ังคณะราชทูต

สยามเดินทางไปอัญเชิญพระราชสาส์นท่ีประเทศฝร่ังเศส ดังจะเห็นได้จากท่ีโกษาปานเขียน

จดหมายฉบบัท่ี 1 ขอบคุณมูสูสิงแฬ เม่ือเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 คือ มูสูสิงแฬ ถึงแก่

อสัญกรรม  โกษาปานไดแ้สดงความเสียใจกบัเหตุการณ์น้ี ดว้ยการใชค้  าแสดงความรู้สึกเสียใจมาใช้

ร่วมกบัค าแสดงความช่ืนชม และส่วนเสริม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ตวัอยา่งท่ี 118  

ด้วยอัตโนได้ยินข่าวลือว่ามงุสูรสิงแลเสนาบดีผู้ใหญ่ตายน้ันอัตโนกเ็สียใจหนักหนา ด้วยมงุ
สูรสิงแลน้ันเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีปัญญาแลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็น
ราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 1:200 ) 

 โกษาปานใชค้  าแสดงความรู้สึก คือ เสียใจหนักหนา ต่อเหตุการณ์ท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่

อสัญกรรม ร่วมกบั 

 ค าชม คือ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มปัีญญา 

 ส่วนเสริม คือ ได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็นราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน ซ่ึง

เป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีโกษาปานและมูสูสิงแฬมีร่วมกนั  การแสดงความรู้สึกเสียใจขา้งตน้น้ีท าให้

ผูรั้บสารทราบความรู้สึกของโกษาปานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 3.7.4 ลกัษณะที ่4   การแสดงความปรารถนาดีด้วยการอวยพร  

 การอวยพรนบัเป็นการแสดงความรู้สึกอีกลกัษณะหน่ึง กล่าวคือ การอวยพรเป็นการแสดง

ความปรารถนาดีจากผูใ้หพ้รไปยงัผูรั้บพร ผูใ้หพ้รจะกล่าวถึงส่ิงดีๆใหส้ าเร็จแก่ผูรั้บพร คนไทยจะ

อวยพรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ความสุข อายยุนื และสุขภาพแขง็แรง  ครอบครัวดี ความเจริญกา้วหนา้ใน

การงาน ความร ่ ารวย  เพื่อแสดงความปรารถนาดีแก่ผูรั้บพร (Sufen Wei ,2556: 104)  

 Sufen Wei (2556: 70-71) กล่าวว่า ชาวไทยจะอาราธนาอ านาจของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพมา

อวยพรแทนตนเองหรือการขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาอวยพรแทนตนเองแสดงให้เห็นว่าผูอ้วยพรเช่ือและ

เคารพในพลงั อ านาจของส่ิงนั้นๆวา่สามารถดลบนัดาลใหส้มหวงัได ้
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 การอวยพรในเอกสารลายลักษณ์ของโกษาปาน พบว่า โกษาปานจะใช้ การขอพรส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ ร่วมกบัค าอวยพรมาใชใ้นการอวยพรชาวฝร่ังเศส ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 การขอพรส่ิงศักดิ์ ในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานมีการอวยพรแก่ชาวฝร่ังเศส

ในลกัษณะการขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้มาอวยพรแทนตนเอง กล่าวคือ โกษาปานในฐานะผูอ้วยพรจะขอ

พรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของผูรั้บสาร ในท่ีน้ี คือ “พระเป็นเจา้” ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตาม

ความเช่ือของศาสนาคริสตใ์หเ้ป็นผูอ้วยพรแทนโกษาปาน  

 ค าอวยพร ในท่ีน้ีหมายถึง ถอ้ยค าท่ีมีความหมายในเชิงบวก เป็นมงคล  จรรโลงใจผูรั้บซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีผู ้อวยพรปรารถนาให้ผู ้รับพรสัมฤทธ์ิผลในเร่ืองนั้ นๆ เช่น  ความสุข  สุขภาพดี  

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้  

 การขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิร่วมกบัค าอวยพรในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานมี

รายละเอียดดงัน้ี       

ตวัอยา่งท่ี 119   

อัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้าให้ชีต้นอยู่ เป็นสุขแลให้ได้บ ารุงศาสนาพระเป็นเจ้าให้เป็นกุศล
สืบไป      

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 2-3: 213,215) 

 ตวัอย่างน้ี โกษาปานขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของผูรั้บสาร คือ  พระเป็นเจ้า 

ร่วมกบัค าอวยพร คือ  อยู่ เป็นสุขแลให้ได้บ ารุงศาสนาพระเป็นเจ้าให้เป็นกุศลสืบไป   เป็นการแสดงความ

ปรารถนาดีแก่ผูรั้บสาร คือ บาตรีผู้ใหญ่คณะการะเมลตีา  บาตรีส าเปาโล    

ตวัอยา่งท่ี 120 

แลอัตโนขอพรพระเป็นเจ้าให้ช่วยบ ารุงพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ แลท่าน(มสููปงชาแตรง)
ให้จ าเริญวฒันาการสืบไปย่ิงกว่านี ้

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 4: 201) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของผูรั้บสาร คือ  พระเป็นเจ้า 

ร่วมกบัค าอวยพร ไดแ้ก่ ช่วยบ ารุงพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงฝร่ังษ แลท่าน(มูสูปงชารเตรง)ให้จ าเริญวัฒนาการ

สืบไปย่ิงกว่านี ้เป็นการแสดงความปรารถนาดีแก่ผูรั้บสาร คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และ มูสูปงชารเตรง 
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ตวัอยา่งท่ี 121 

แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินขอให้ช่วยบ ารุงโปรดท่านให้ท่านได้ส าเร็จ
ตามความปรารินาท่านจงทุกประการ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของผูรั้บสาร คือ  พระเป็นเจ้า

สร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน  ร่วมกบัค าอวยพร ไดแ้ก่ ขอให้ช่วยบ ารุงโปรดท่านให้ท่านได้ส าเร็จตามความปรารินา

ท่านจงทุกประการ เพื่อแสดงความปรารถนาดีแก่ มูสูสิงแฬ 

  การขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของผูรั้บสารท าให้การแสดงความปรารถนาดีของ

โกษาปานเขา้ถึงผูรั้บสารไดย้ิ่งข้ึน กล่าวคือ พระเป็นเจา้  มีผลต่อความเช่ือของชาวฝร่ังเศสท่ีนบัถือ

ศาสนาคริสต์ การน าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีผลต่อความเช่ือของชาวฝร่ังเศสมาอวยพรย่อมท าให้เขา้ถึง

ความรู้สึกของชาวฝร่ังเศสไดม้ากยิ่งข้ึน อีกทั้งการอวยพรดว้ยการขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความ

เช่ือของชาวฝร่ังเศส แสดงให้เห็นว่าโกษาปานเช่ือและเคารพในอ านาจของพระเป็นเจา้วา่สามารถ

บนัดาลให้สมหวงัไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีชาวฝร่ังเศสเช่ือ ซ่ึงเป็นการแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกนักบัผูรั้บ

สาร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นการแสดงท่าทีแห่งความเป็นมิตรก็วา่ได ้   

  

3.8 การใช้ค าแสดงการยกย่องให้เกยีรติ  

 การใชค้  าแสดงการยกยอ่งให้เกียรติ ในท่ีน้ีหมายถึง การใชถ้อ้ยค าท่ีแสดงให้เห็นถึงการยก

ย่องผูรั้บสารเพื่อยกให้ผูรั้บสารอยู่ในรับสูงกว่า ดว้ยการใช้ค  ามีศกัด์ิ คือ ค าท่ีแสดงระดบัชั้นทาง

สังคมระหว่างผูส่้งสารกับผูรั้บสารหรือผูท่ี้โกษาปานกล่าวถึง เช่น ค าราชาศพัท์156 ค  าบอกยศ

ต าแหน่ง และค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการแสดงความเคารพ เช่น นบัถือ  เคารพนบนอบ เป็นตน้  

 การใชค้  าแสดงความยกยอ่งในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

                                                           

 156 ค าท่ีใชก้ราบบงัคมทูล (ราชบณัฑิตยสถาน,  2556: 997)  
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ตวัอยา่งท่ี 122 

อัตโนเอาเดชะพระเดชเดชานุภาพ สมเด็จพระมหากษัตราธิราชผู้ เ ป็นเจ้า 157อัตโน                                

ปกเกล้าปกกระหม่อมมา แลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงใดกห็ามไีด้ แลซ่ึงสมเดจ็พระมหากษัตราธิราช 
ผู้ เป็นเจ้าอัตโน ทรงพระกรุณา โปรดบาตรีส าปาวโลๆกย่็อมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วทุกประการ 

     (บนัทึกรายวนัหนา้ท่ี 4: 73) 

 เน้ือความส่วนน้ี โกษาปานกล่าวยกย่องในพระบรมราชนุภาพของสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชท่ีท าให้การเดินทางมีฝร่ังเศสของโกษาปานปลอดภยั ไม่มีเจ็บป่วย ดว้ยการใชค้  าราชาศพัท์

เพื่อใหส้มพระเกียรติและแสดงความจงรักภกัดีเม่ือกล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดงัน้ี 

 ค าราชาศพัท์ ได้แก่ค าว่า เดชะพระเดชเดชานุภาพ  สมเด็จพระมหากษัตราธิราช ปกเกล้าปก

กระหม่อม ทรงพระกรุณา และ โปรด การใช้ค  ามีศกัด์ิขา้งตน้น้ี เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานภาพและ

แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความจงรักภกัดีท่ีโกษาปานมีต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทั้งน้ี

โกษาปานยงัใช้ค  าขยายเพื่อแสดงความยกยอ่งคือ ผู้ เป็นเจ้าอัตโน  เพื่อแสดงยกย่องพระองคใ์ห้เป็น  

“ผูเ้ป็นใหญ่” ส าหรับโกษาปานอีกดว้ย 

ตวัอยา่งท่ี 123  

หนังสือออกพระวิสุทสุนทรราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปฑูต ออกขุนศรีวิสารวาจา  

ตรีทูตมาิึงท่านมูสูสิงแฬผู้ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งพระมหากระษัตราธิราชเจ้าลยุเลกรัง 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชส่้วนขยายนาม ดงัน้ี 

ค าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ คือ ผู้ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งพระมหากระษัตราธิราชเจ้าลยุเลกรัง 

 ตวัอยา่งน้ีโกษาปานใช้ค  าแสดงความยกย่องให้เกียรติในการระบุผูรั้บจดหมายวา่เป็นใคร

และมีต าแหน่งใดเพื่อเป็นการให้เกียรติผูรั้บจดหมาย คือ ท่านมูสูสิงแฬ ซ่ึงท่านเป็นเสนาบดีผูใ้หญ่

ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

 

                                                           

 157 เจา้ หมายถึง  ผูเ้ป็นใหญ่, ผูเ้ป็นหวัหนา้, เช่น เจา้นคร (ราชบณัฑิตยสถาน,  2556: 334) 
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ตวัอยา่งท่ี 124  

ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงอัตโนมานี ้อัตโนเอาเดชะพระเดชเดชานุภาพสมเด็จพระมหากษัตราธิราช  

ผู้ เป็นเจ้าอัตโนปกเกล้าปกกระหม่อมมา แลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงใดกห็ามไีด้ 

      (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 4: 37) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชส่้วนขยายนาม ดงัน้ี 

ค าบอกยศต าแหน่ง คือ สมเดจ็พระมหากษตัราธิราช 

ค าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ คือ ผู้ เป็นเจ้าอัตโน 

 ความขา้งตน้ โกษาปานใชค้  าแสดงความยกยอ่งให้เกียรติขยายค ามีศกัด์ิให้คู่สนทนาทราบ

อยา่งชดัเจนวา่โกษาปานยกยอ่งเทิดทูนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้เป็น “ผูเ้ป็นเจา้อตัโน” และ 

ดว้ยพระบารมีของพระองคท์  าใหก้ารเดินทางมาอญัเชิญพระราชสาส์นน้ีราบร่ืนและปลอดภยั   

ตวัอยา่งท่ี 125  

หนังสือออกพระวิสุทสุนทรราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูต แลออกขนุศรีวิสารวาจา

ตรีทูตมาิึงมูสูลายซ่ึีงได้บังคับกมุปันหญท้ัีงปวง 

       (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 ตวัอยา่งน้ี แสดงใหเ้ห็นการใชห้น่วยขยายนาม ดงัน้ี   

ค าบอกต าแหน่ง คือ ได้บังคับกมุปันหญท้ัีงปวง  

 โกษาปานใช้ค  าบอกต าแหน่งของผูรั้บจดหมายเพื่อแสดงให้เห็นวา่โกษาปานทราบวา่ก าลงั

เขียนจดหมายถึงผูใ้ด มีต าแหน่งใดและเป็นการให้เกียรติผูรั้บจดหมายอีกดว้ย เพราะไม่ไดก้ล่าวช่ือ

ของผูรั้บจดหมายเพียงอยา่งเดียว แต่โกษาปานให้ความส าคญักบัผูรั้บสารและต าแหน่งของผูรั้บสาร

ในตวัอยา่งน้ี คือ มูสูลายี โกษาปานยกยอ่งท่านในฐานะท่ีเป็นผู ้บังคับกุมปันหญีท้ังปวง (ผูดู้แลบริษทั

การคา้ตะวนัออกของฝร่ังเศส)  

ตวัอยา่งท่ี 126 

แลอัตโนจ าเป็นจะว่าแก่ท่านตามจริง มิคิดเห็นความสนุกสบายในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบายเท่า
หน่ึงคิดิึงยศศักด์ิแห่งพระมหากษัตรเจ้าผู้ ใหญ่อันหาผู้ใดจะแปลบุญสมภารให้ส้ินมิได้ ดุจ
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หน่ึงพระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสามปีแล้วว่าพระมหากษัตร
เจ้ากรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตร แก่พระมหากษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ 
แลความคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออกจากปัญญาอัตโนจนเท่าบัดนี ้ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 เน้ือความขา้งตน้น้ี โกษาปานกล่าวยกยอ่ง “ยศศกัด์ิ” ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 วา่ยิ่งใหญ่จน 

หาผู้ใดจะแปลบุญสมภารให้ส้ินมิได้  จากนั้นโกษาปานไดอ้า้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชท่ีกล่าวยกยอ่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ว่าสมควรไดรั้บการยกย่องให้เป็นพระมหากษตัริยข์อง

พระมหากษตัริยท์ ั้งปวงในแควน้ยุโรป ดงัเน้ือความท่ีว่า เห็นสมควรจะเป็นพระมหากษัตรแก่พระมหา

กษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ   การใชถ้อ้ยค าแสดงความยกย่องในตวัอย่างน้ีเพื่อแสดงความเคารพแด่

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และเพื่อให้มูสูสิงแฬและฝ่ายฝร่ังเศสมีความรู้สึกเชิงบวกกบัโกษาปานและฝ่าย

สยามอีกดว้ย  

ตวัอยา่งท่ี 127  

ประการหน่ึงแม้นมิคิดเกรงกลัวว่าจะขาดความนบนอบแลความนับิือแห่งพระมหากษัตรเจ้า
ผู้ใหญ่จะขอแก่ท่านให้เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้าผู้ใหญ่ว่าอันความนับิือแลนบนอบต่อ
พระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่กว่าอัตโนจะส้ินชีวิตอัตโนจะรักษาไว้ในหัวใจให้มั่นคงมิให้แพ้แก่
ความนับิือแลนบนอบยินดีแห่งชาวฝร่ังเษดท้ังปวงแลจะอดษ่าท าให้ชนะทุกคนในความนบ
นอบน้ัน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชค้  าแสดงความเคารพยกยอ่งแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ดงัน้ี 

 ค าแสดงความยกยอ่งให้เกียรติ ไดแ้ก่ เกรงกลวั ความนบนอบแลความนับิือ ความนับิือแลนบน

อบ ความนับิือแลความนบนอบยินดี  และ ความนบนอบ เพื่อแสดงความเคารพแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

 ค าราชาศพัท ์ไดแ้ก่ พระมหากษัตรเจ้าผู้ใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานะและเพื่อแสดงความ

เคารพและแสดงความจงรักภกัดีแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

ตวัอยา่งท่ี 128 

แลเห็นว่ายงัสามเดือนจะได้ไปิึงพระมหากระษัตราธิราชผู้ เปนเจ้าแลจะได้เอาแจ้งให้ละเอียด
ว่าท่านเอาใจใส่ช่วยในราชการแห่งพระมหากระษัตราธิราช แลเช่ืออยู่ ว่าท่านมนี า้ใจร้อนรน
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ช่วยท าการท้ังปวง แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่ น้ันเข้าไปตามพระ
มหากระษัตราเจ้าต้องประสงค์น้ันแลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียน
น้ันให้รู้สันทัดจะได้กลับเข้าไปยังกรุงศรีอยุทยา อันพระมหากระษัตราธิราชเจ้า พระราช
ประสงค์น้ัน 

     (จดหมายฉบบัท่ี 2: 179) 

 ตวัอย่างน้ี  โกษาปานใช้ค  าราชาศพัท์กล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือค าว่า พระ

มหากระษัตราธิราช  ราชการแห่งพระมหากระษัตราธิราช  พระราชประสงค์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพ

และแสดงความจงรักภกัดีแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทั้งยงัใชค้  าขยายเพื่อแสดงความยก

ยอ่งคือ ผู้ เปนเจ้า หรือ เจ้า เพื่อยกยอ่งใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของพระองคอี์กดว้ย  

ตวัอยา่งท่ี 129  

แลสมเดจ็พระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยมีความยินดีต่อพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษ
เป็นอันย่ิงหนักหนาว่าพระปัญญาพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษกว้างขวางรุ่งเรืองเป็นอันย่ิง
หนักหนาจึงเป็นท่ีพ่ึงแก่ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 21-22: 251-253) 

 ตวัอยา่งน้ีขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้คือ ถอ้ยค าท่ีโกษาปานใชแ้สดงความยกยอ่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 

14 ดว้ยการอา้งอิงพระราชด าริท่ีสมเด็จพระเพทราชามีแก่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 วา่ พระองคช่ื์นชมยนิดี

แก่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เป็นอยา่งยิง่ทั้งใน “ดา้นพระปัญญาท่ีกวา้งขวางเป็นอยา่งมาก” และยงั “เป็นท่ี

พึ่งใหแ้ก่ชาวฝร่ังเศสในกรุงฝร่ังเศสทั้งปวง” อีกดว้ย  

 

3.9 การใช้ค าแสดงการขอร้อง 

 สถาบนัภาษาไทย (2555: 115) กล่าวว่าประโยคขอร้อง คือ ประโยคท่ีผูพู้ดมีเจตนาขอให้

ผูฟั้งสงเคราะห์ท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจมีค ากริยาน า เช่น ช่วย  กรุณา  วาน  โปรด หรือ อาจมีค า

วเิศษณ์  เช่น ดว้ย  ที  หน่อย  หรือค าลงทา้ย เถอะ  นะ น่ะ 

 ความขา้งตน้ท าให้ทราบว่า ค  ากริยาท่ีใช้ในประโยคขอร้องในภาษาไทยมกัใช้ค  าว่า ช่วย  

กรุณา  วาน  โปรดซ่ึงเม่ือน ามาพิจารณาการใชค้  าแสดงการขอร้องในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษา -
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ปานแลว้พบวา่ โกษาปานจะใช ้ค าวา่ ขอ และ ค าวา่ ช่วย เพื่อแสดงการขอร้องใหผู้รั้บสารสงเคราะห์

หรือกระท าในส่ิงท่ีโกษาปานตอ้งการ เช่น 

ตวัอยา่งท่ี 130  

ประการหน่ึงแม้นมิคิดเกรงกลัวว่าจะขาดความนบนอบแลความนับิือแห่งพระมหากษัตรเจ้า

ผู้ใหญ่ จะขอแก่ท่านให้เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้าผู้ใหญ่ว่า...  

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชค้  าแสดงความขอร้อง คือ ขอ...ให้....  เพื่อใหมู้สสิงแฬกระท าการบาง

ประการตามท่ีโกษาปานตอ้งการ คือ เข้าทูลแก่พระมหากระษัตรเจ้าผู้ใหญ่ว่า...  (เขา้เฝ้าทูลเน้ือความบาง

ประการแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14) 

ตวัอยา่งท่ี 131 

อน่ึงอัตโนขอแก่ท่านอันท่านมนี า้ใจยินดีปรารินาบ ารุงพระราชไมตรี พระมหากษัตราธิราช

เจ้าท้ังสองกรุงนี ้ให้มัน่คงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล อน่ึงท่านมนี า้ใจยินดีต่ออัตโนแต่ยังอยู่

ในกรุงฝร่ังเษดน้ันประการใด ขอให้ท่านมนี า้ใจยินดีต่ออัตโนสืบไป 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ความข้างต้น โกษาปานใช้ค  าแสดงการขอร้อง คือ ขอ เพื่อให้ผูรั้บสารกระท าการบาง

ประการตามท่ีโกษาปานตอ้งการ คือ  บ ารุงพระราชไมตรีให้มั่นคงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล และ มีน า้ใจ
ยินดีต่ออัตโน (โกษาปาน)สืบไป    

ตวัอยา่งท่ี 132  

แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่น้ันเข้าไปตามพระมหากระษัตราเจ้าต้อง

ประสงค์น้ันแลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่ เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้

กลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยทุยาอันพระมหากระษัตราธิราชเจ้าพระราชประสงค์น้ัน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 2 :179) 

 ตวัอยา่งน้ี โกษาปานใชค้  าแสดงการขอร้อง คือ ขอให้...ช่วย เพื่อใหมู้สูลายดี าเนินภารกิจ

ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส คือ เร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลบัเข้าไปยงักรุงศรี-    
อยทุยาอันพระมหากระษัตราธิราชเจ้า (สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) พระราชประสงค์น้ัน  
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ตวัอยา่งท่ี 133  

ประการหน่ึงซ่ึงมไีปในลกัษณะหนังสือว่า ซ่ึงเกิดวุ่นวาย ณ กรุงไทยน้ัน ยงัมิแจ้งเป็นมัน่แม่น 

แลรู้ข่าวไปแต่ข้างวิลันดาๆเคยสับปลับอยู่จะฟังเอาเป็นมั่นแม่นมิได้ท่านจึงขอแต่พระมหา

กระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษให้งดก่อน กว่าอัตโนจะบอกออกไป จึงจะฟังเป็นมัน่แม่นได้น้ัน อัตโน

มีความยินดีนัก หากการท้ังนีเ้หตุด้วยท่านมีปัญญาคิดเห็นเนือ้ความยืนยาวไปจึงขอแต่พระ

มหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษแลมิได้___แต่ข่าวซ่ึงประกาศออกมา 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215 ) 

 จดหมายฉบบัท่ี 4 โกษาปานเขียนถึงบาทหลวง เดอ ลา แชส และฝ่ายฝร่ังเศสใหเ้ช่ือค าช้ีแจง

ของฝ่ายสยาม เน้ือความดงักล่าว โกษาปานตอ้งการให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงอย่าเช่ือค าบอกเล่า

เก่ียวกบัเหตุการณ์ขอ้พิพาท ปี พ.ศ. 2231 จากวลินัดา หรือ ฮอลนัดา ดว้ยการใชค้  าแสดงความขอร้อง 

คือ  ขอ...ให้  และ ขอ  

 จากตวัอยา่งการใชค้  าแสดงความขอร้องทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา แสดงใหเ้ห็นวา่ โกษาปานใช้

ค  าแสดงความขอร้อง “ขอ” ประกอบกบัส่ิงท่ีโกษาปานตอ้งการใหผู้รั้บสารท าเพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจ

ไดโ้ดยง่ายวา่โกษาปานตอ้งการใหผู้รั้บสารท าส่ิงใด  
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  กลวิธีทางภาษาท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน มี 9 กลวิธี ได้แก่ 

การบรรยาย  การให้รายละเอียด  การเปรียบเทียบ  การอ้างอิง  การซ ้ า  การแทรกบทสนทนา                

การใช้ถ้อยค าแสดงความรู้สึก  การใช้ถ้อยค าแสดงความยกย่องและการใช้ค  าแสดงการขอร้อง  

กลวธีิท่ีกล่าวมาน้ีมีเป้าหมายในการส่ือสารแสดงในตารางต่อไปน้ี   

ตารางท่ี 2  กลวธีิทางภาษาตามวตัถุประสงคก์ารส่ือสารในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน  

กลวธีิทางภาษา เป้าหมายในการส่ือสาร 
การบรรยาย ท าใหผู้รั้บสารทราบ 

ท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือ 
การใหร้ายละเอียด  
 การใชห้น่วยขยาย 
 การใชค้  าระบุเวลา 
 การใชค้  าระบุจ านวน 
 การใหเ้หตุผล 

ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์
ท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือ 

การเปรียบเทียบ ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์
ท าให้ผูรั้บสารตระหนักและมีความเห็นคล้อย
ตาม 

การอา้งอิง ท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือ 
การซ ้ า ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์

ท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือ 
การแทรกบทสนทนา ท าใหผู้รั้บสารเห็นภาพเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์ 
การใชค้  าแสดงความรู้สึก  เพื่อแสดงความรู้สึกของโกษาปาน 
การใชค้  าแสดงการยกยอ่งใหเ้กียรติ เพื่อใหเ้กียรติบุคคลท่ีโกษาปานกล่าวถึง 
การใชค้  าแสดงการขอร้อง ท าใหผู้รั้บสารปฏิบติัตามความตอ้งการ 

 

การศึกษากลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานพบว่า โกษาปานใช้

กลวธีิ 9 กลวิธีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการส่ือสาร 3 ประการ ไดแ้ก่ การแจง้ใหท้ราบ  การโนม้นา้ว

ใจ  และการแสดงความรู้สึก 

 



 
152 

 
 

 
 

 วตัถุประสงค์ที ่1 การแจ้งให้ทราบ  

 การแจง้เพื่อทราบเป็นวตัถุประสงค์หลกัในการน าเสนอเน้ือหาในบนัทึกรายวนั กล่าวคือ 

โกษาปานตอ้งการรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปฏิบติัหนา้ท่ีอญัเชิญพระราชสาส์นไปยงัประเทศฝร่ังเศส

ให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบ ดงันั้นบนัทึกรายวนัจึงเน้นให้ผูรั้บสารทราบเหตุการณ์

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงส่ิงต่างๆท่ีคณะราชทูตสยามไดพ้บเห็นอยา่งละเอียดชดัเจน 

 เน่ืองจากโกษาปานเดินทางไปฝร่ังเศสในฐานะ “ผูแ้ทนพระองค์” ดงันั้นโกษาปานจึงตอ้ง

น าเสนอสารให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบเสมือนพระองค์อยู่ร่วมเหตุการณ์ดว้ย โดย

กลวิธีทางภาษาท่ีโกษาปานใช้ในการแจ้งให้ทราบ มี 5 กลวิธีท่ีใช้ร่วมกัน ได้แก่  การบรรยาย            

การใหร้ายละเอียด  การเปรียบเทียบ การซ ้ า และ การแทรกบทสนทนา 

  การบรรยาย   

  โกษาปานใชก้ารบรรยายเพื่อให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบเร่ืองราววา่ 

มีใครเขา้พบราชทูตสยามบา้ง คณะราชทูตสยามท ากิจกรรมใดบา้งในฝร่ังเศส  คณะราชทูตสยาม

เดินทางไปชมท่ีใดบา้ง หรือพิธีการตอ้งรับคณะราชทูตสยามเป็นอยา่งไร ท าใหส้มเด็จพระนารายณ์-

มหาราชทรงเขา้พระทยัเหตุการณ์ต่างๆท่ีคณะราชทูตสยามไดพ้บในประเทศฝร่ังเศส 

  การให้รายละเอยีด   

  การให้รายละเอียดเป็นกลวิธีส าคญัและมีความโดดเด่นมากในการเขียนบนัทึก

รายวนัของโกษาปาน กล่าวคือ โกษาปานในฐานะผูแ้ทนพระองค์ตอ้งรายงานเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศสให้เสมือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงอยู่ร่วมเหตุการณ์ ดังนั้น      

การให้รายละเอียดดว้ยการให้หน่วยขยายนาม  การระบุเวลา  การระบุจ านวน จึงเป็นกลวิธีหลกัท่ี

โกษาปานใชใ้นการใหร้ายละเอียดเพื่อใหพ้ระองคท์รงเห็นภาพวา่ส่ิงของต่างๆท่ีโกษาปานพบเห็นมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร มีขนาดเท่าใด ตกแต่งในลกัษณะใด หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั

นั้นเกิดข้ึนในเวลาใดบา้ง การใหร้ายละเอียดจึงมีผลท าใหผู้รั้บสารเห็นภาพตามท่ีโกษาปานตอ้งการ

น าเสนอไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน 
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  การเปรียบเทยีบ  

  การเปรียบเทียบในบนัทึกรายวนั  โกษาปานมกัจะเปรียบเทียบส่ิงใหม่ท่ีพบใน

ฝร่ังเศสกบัส่ิงท่ีมีอยู่ในสยามเพื่อให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นภาพตามและเขา้ใจได้

โดยง่าย ถึงรูปลกัษณ์ หรือลกัษณะต่างๆของส่ิงนั้นไดเ้สมือนทอดพระเนตรส่ิงนั้นดว้ยพระองคเ์อง  

  การซ ้าและการแทรกบทสนทนา  

  การซ ้ าและการแทรกบทสนทนาในบนัทึกรายวนั  โกษาปานมกัจะซ ้ าเหตุการณ์

เพื่อให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบวา่เหตุการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนเป็นกิจวตัร ซ่ึงเหตุการณ์ดงั

กล่าวคือ การพบปะกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส เน่ืองจากคณะราชทูตสยามมีผูเ้ขา้พบเป็นอยูบ่่อยคร้ัง

ท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีซ ้ าๆในแต่ละวนั คือ การเขา้พบ  รับส่งปราศรัยตามสมควร และ คร้ันแลว้ก็ลา

ไป แต่ในกรณีท่ีผู ้เข้าพบราชทูตสยามเป็นบุคคลส าคัญหรือมีบทสนทนาท่ีเ ก่ียวข้องกับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส โกษาปานก็จะแทรกบทสนทนาเขา้มาในเหตุการณ์พบปะ 

รับส่งปราศรัยก่อนท่ีจะลาไป เพื่อใหส้มเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบเน้ือความในการสนทนา

และรู้สึกเสมือนวา่พระองคเ์ป็นอยูร่่วมในเหตุการณ์การสนทนานั้นดว้ย 

  วตัถุประสงค์ที ่2 การโน้มน้าวใจ  

 การโนม้นา้วใจเป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารสนองตอบความตอ้งการผูส่้ง

สาร ทั้งในระดบัความคิดท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม เช่ือถือ ตระหนกัรู้และ

ปฏิบติัตามความตอ้งการของผูส่้งสาร ดงัท่ี ณฏัฐชุ์ดา  วจิิตรจามรี (2556: 4) กล่าววา่ การโนม้นา้วใจ 

คือ ความพยายามอยา่งตั้งใจของผูส่้งสารท่ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ  ค่านิยม หรือพฤติกรรมของผูรั้บ

สารซ่ึงมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทาง โดยผูส่้งสารอาศยัการแสดงเหตุผลและหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ

หรือใชจุ้ดจูงใจทางอารมณ์ 

 การโน้มน้าวใจในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานจะพบในจดหมายเป็นหลกั เน่ืองจาก

ตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัฝร่ังเศสในเร่ืองทางการทูตท าให้พบการใชก้ลวิธีทางภาษาเพื่อการโนม้

นา้วใจทั้งในระดบัการสร้างความน่าเช่ือถือเพื่อเห็นมีความเห็นคลอ้ยตาม  การสร้างความตระหนกั

เพื่อใหรั้กษาความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสไว ้รวมไปถึงให้ผูรั้บสารปฏิบติัภารกิจบาง

ประการตามท่ีโกษาปานต้องการ ดงันั้นกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจจึงเป็นส่ิงส าคญั

เพื่อใหผู้รั้บสารตอบสนองตามความประสงคข์องผูส่้งสาร 
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 กลวิธีทางภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ 8 กลวิธี ได้แก่    การบรรยาย  การให้รายละเอียด             

การเปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า การใชค้  าแสดงความรู้สึก การใชค้  าแสดงการยกยอ่งให้เกียรติ  

และการใช้ค  าแสดงการขอร้อง โกษาปานใช้กลวิธีต่างๆเหล่าน้ีประกอบกนัเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศส

สนองตอบความตอ้งการตามท่ีฝ่ายสยามประสงค ์ 

 1. การโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเช่ือและตระหนักในส่ิงทีโ่กษาปานกล่าวถึง 

 การโน้มน้าวใจในลกัษณะน้ีเห็นไดช้ัดจากการจดหมายฉบบัท่ี 4 ท่ีโกษาปานตอ้งการให้

ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงเหตุการณ์ขอ้พิพาท พ.ศ. 2231 จากฝ่ายสยาม ทั้งน้ี ฝ่ายฝร่ังเศสไดรั้บทราบ

เร่ืองราวจากทหารฝร่ังเศสในสยามและวลินัดา (ฮอลนัดา) แลว้ โกษาปานจึงตอ้งท าหนา้ท่ี “แกต่้าง” 

เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเขา้ใจวา่สยามไม่ใช่ศตัรูและสยามพยายามอยา่งสุดก าลงัเพื่อรักษาความสัมพนัธ์

ของสองประเทศใหค้งไว ้  

  การบรรยาย 

  โกษาปานใช้การบรรยายในการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ขอ้พิพาทสยามฝร่ังเศส (ปีพ.ศ. 

2231) เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังทราบวา่ เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ใครท าอะไร ท่ีไหน และเกิดความเสียหาย

อย่างไรในสยามบา้ง เพื่อให้ผูรั้บสารทราบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนอย่างครบถว้น นบัเป็นการให้ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารมีความเห็นคลอ้ยตาม  

  การให้รายละเอยีด 

  โกษาปานใช้กลวิธีการให้รายละเอียดเพื่อให้ผูรั้บสารเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เกิดข้ึนอยา่งชดัเจน เช่นภาพความเสียหายท่ีเกิดในสยามดงัความท่ีวา่  ทหารฝร่ังเศสจับเอาทหารไทยแล
ทหารปรตกุรรท าวุ่นวายขึน้ในป้อม แลยิงปืนใหญ่ แลเผาบ้านเรือนราษฎรซ่ึงอยู่ใกล้ป้อมน้ันเสีย แลยิงปืนใหญ่ ณ 

ป้อมฟากตะวันตก บรรจุดินให้พ้นก าลังปืนยิงให้แตกเสีย ๑๓ บอก เน้ือความน้ีจะเห็นไดว้่าโกษาปานให้

รายละเอียดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสยามวา่ “ท าวุ่นวายข้ึนในป้อม” ไดแ้ก่การ ยิงปืนใหญ่ เผา
บ้านเรือนราษฎรซ่ึงอยู่ใกล้ป้อมน้ันเสีย ยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมฟากตะวันตก และ บรรจุดินให้พ้นก าลงัปืนยิงให้แตก

เสีย ๑๓ บอก ท  าให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นภาพอยา่งชดัเจนวา่ทหารฝร่ังเศสก่อความไม่สงบอยา่งไรบา้ง อีก

ทั้งการระบุขอ้มูลอย่างละเอียดเช่นน้ียงัท าให้สารมีความน่าเช่ือถือซ่ึงมีผลต่อการโน้มน้าวให้ผูรั้บ

สารเช่ือหรือมีความเห็นคลอ้ยตามอีกดว้ย 
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  การเปรียบเทยีบ  

  โกษาปานเปรียบเทียบเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ด้วยกันเพื่อให้ผูรั้บสารเห็นภาพ

ชดัเจนและสามารถตระหนกัไดว้า่ฝ่ายสยามพยายามรักษาสัมพนัธไมตรี  การเปรียบเทียบเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเหตุการณ์สมมติท่ีสยามสามารถกระท าการรุนแรงกบัฝร่ังเศสได ้นบัเป็นการแนะ

ใหฝ่้ายฝร่ังเศสเห็นวา่ฝ่ายสยามเป็นมิตรกบัฝ่ายฝร่ังเศสจึงไม่ยอมกระท าการรุนแรงกบัทหารฝร่ังเศส

ในสยาม  

  การอ้างองิ 

  การอา้งอิงเป็นกลวิธีการส าคญัท่ีท าให้สารท่ีโกษาปานกล่าวถึงมีน ้ าหนกั มีเหตุผล

และมีความน่าเช่ือถือ กล่าวคือ การแสดงหลกัฐาน ตวับทกฎหมาย  ค าสัญญา พยานบุคคล ท าให้

ผูรั้บสารเห็นความเป็นไปไดใ้นค าช้ีแจงของฝ่ายสยามและมีส่วนในการโน้มน้าวใจให้ผูรั้บสารมี

ความเห็นคลอ้ยตามค าช้ีแจงของโกษาปานไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือ เม่ือโกษาปานยนืยนัความผดิของ

ทหารฝร่ังเศสในสยามประกอบกบัการอา้งอิงกฎหมายสยาม หรือ หนงัสือสัญญาท่ีทหารฝร่ังเศส 

ตกลงท าสัญญากบัสยาม ท าให้ค  าช้ีแจงนั้นมีน ้ าหนกัและมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนกว่าการกล่าวถึง

ความผดิของทหารฝร่ังเศสในสยามเพียงอยา่งเดียว 

  การซ ้า 

  จดหมายฉบบัท่ี 4 โกษาปานซ ้ าค  าหรือขอ้ความท่ีเก่ียวของกบั “พระราชไมตรี” 

บ่อยคร้ัง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายสยามในฐานะพนัธมิตรของฝร่ังเศสให้ความส าคญักบัพระราช

ไมตรีเป็นอยา่งมาก แมท้หารฝร่ังเศสในสยามจะก่อความวุน่วายในกรุงสยามแต่กระนั้นฝ่ายสยามก็

ยงัคงให้ความส าคญักบัพระราชไมตรีเป็นส าคญัและไม่กระท าการรุนแรงใดๆกบัทหารฝร่ังเศสใน

สยาม อีกทั้งยงัให้ความช่วยเหลือด้วยการให้ทหารฝร่ังเศสยืมเรือ เสบียงอาหาร และเงินในการ

เดินทางออกจากสยามได้อย่างสะดวกอีกด้วย การซ ้ าจึงมีส่วนส าคญัในการให้น ้ าหนักกบัสารท่ี

โกษาปานกล่าวถึงและท าให้ผูรั้บสารมีความคิดเห็นคลอ้ยตามน ้ าหนกัของสารท่ีโกษาปานตอ้งการ

น าเสนออีกดว้ย 
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  การใช้ค าแสดงความยกย่องให้เกยีรติ 

  การใช้ค  าแสดงความยกย่องนับเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีมีผลให้ฝ่ายฝร่ังเศสมี

ความเห็นคลอ้ยตาม กล่าวคือ โกษาปานใชค้  าแสดงความยกยอ่งเพื่อสร้างความคาดหวงัท่ีฝ่ายสยาม

มีต่อผูรั้บสาร คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศส วา่  

“แลสมเดจ็พระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทยมีความยินดีต่อพระมหากระษัตรเจ้ากรุง
ฝร่ังษเป็นอันย่ิงหนักหนาว่าพระปัญญาพระมหากระษัตรเจ้ากรุงฝร่ังษกว้างขวางรุ่งเรือง
เป็นอันย่ิงหนักหนาจึงเป็นท่ีพ่ึงแก่ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้ เหตฉุะนีจึ้งมิได้เช่ือฟัง
เอาแต่เนือ้ความซ่ึงประกาศมาแต่ข้างเดียวน้ัน”  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 21-22: 251-253) 

 เน้ือความน้ีโกษาปานอา้งอิงพระราชด าริสมเด็จพระเพทราชาเพื่อยกยอ่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

วา่เป็นผูมี้ พระปัญญากว้างขวางรุ่งเรืองเป็นอันย่ิงหนักหนาจึงเป็นท่ีพ่ึงแก่ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้  ค า

แสดงการยกย่องให้เกียรติ ดงักล่าวเป็นการโน้มน้าวใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสไม่ฟังความแต่เพียงเดียว 

เพราะหากฝ่ายฝร่ังเศสฟังความแต่เพียงขา้งเดียวแลว้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าฝ่ายฝร่ังเศสไม่ได้เป็น

ดงัเช่นท่ีสมเด็จพระเพทราชาทรงยกยอ่ง การใชแ้สดงความยกยอ่งจึงมีผลอยา่งยิ่งในการกระตุน้ให้

ฝ่ายฝร่ังเศสมีความเห็นคลอ้ยตามและเช่ือถือค าช้ีแจงของฝ่ายสยาม  

 2. การโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารปฏิบัติตาม  

 ตวัอยา่งน้ีเห็นไดช้ดัจดหมายฉบบัท่ี 2 ท่ีโกษาปานตอ้งการให้มูสูปงชารเตรงด าเนินภารกิจ

ของสยามให้ลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยการใช้ ค  าแสดงความรู้สึก (ลกัษณะการขอบคุณ และ การช่ืนชม

ยนิดี) ร่วมกบัการใชค้  าแสดงการขอร้อง 

  การค าแสดงความรู้สึก 

   การขอบคุณ โกษาปานมีน ้ าใจยินดี (ค าขอบคุณโดยออ้ม) ท่ีช่วยเหลือมูสู

ลายีช่วยราชการทั้งปวงให้ลุล่วง ดงัเน้ือความท่ีวา่ “ด้วยท่านส าเเดงความยินดีแลนับิือได้ให้ส าเร็จการท้ัง
ปวงตามพระราชหฤทัยพระมหากษัตราธิราชผู้ เป็นเจ้าอัตโน แลบัดนีไ้ด้พบท่าทางอันจะเขียนมาให้ท่านแจ้งว่ามี

น า้ใจอันยินดีต่อท่านเห็นว่าท่านจะมิโกรธ” 
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   การช่ืนชมยินดี  โกษาปานช่ืนชมความสามารถในการท างานของมูสูลายี

และจะน าความดีความชอบนั้นทูลเกลา้ถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ทรงทราบ ดงัความ

ท่ีวา่ “แลเห็นว่ายงัสามเดือนจะได้ไปิึงพระมหากระษัตราธิราชผู้ เปนเจ้า แลจะได้เอาแจ้งให้ละเอียดว่าท่านเอาใจ
ใส่ช่วยในราชการแห่งพระมหากระษัตราธิราช แลเช่ืออยู่ว่าท่านมนี า้ใจร้อนรนช่วยท าการท้ังปวง “ 

 ความสามารถในการท างานเป็นคุณสมบัติหน่ึงท่ีบุคคลได้รับการช่ืนชมยกย่องซ่ึงใน

เน้ือความน้ี โกษาปานใชค้  าแสดงความยกยอ่งเพื่อช่ืนชมการท างานของมูสูลาย ีไดแ้ก่ เอาใจใส่ช่วยใน

ราชการแห่งพระมหากระษัตราธิราช  และ มนี า้ใจร้อนรนช่วยท าการท้ังปวง  

 ความขา้งตน้น้ีโกษาปานช่ืนชมมูสูลายท่ีี เอาใจใส่ช่วย และ มีน า้ใจร้อนรนช่วย (กระตือรือร้น

ในการช่วย) ในการด าเนินพระราชกิจระหว่างประเทศทุกประการ และโกษาปานจะน าความดี

ความชอบน้ีทูลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชใหท้รงทราบ  

  การใช้ค าแสดงการขอร้อง  

 ดงัเน้ือความต่อไปน้ี “แลเห็นปีหน้าท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอันเหลืออยู่ น้ันเข้าไปตามพระมหา
กระษัตราเจ้าต้องประสงค์น้ันแลอัตโนขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลับ

เข้าไปยงักรุงศรีอยทุยาอันพระมหากระษัตราธิราชเจ้าพระราชประสงค์น้ัน” 

 ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่โกษาปานใชค้  าแสดงการขอร้องเพื่อใหผู้รั้บสารด าเนินภารกิจ

ตามท่ีโกษาปานตอ้งการ คือ ขอให้ท่านช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลบัเข้าไป
ยงักรุงศรีอยทุยาอันพระมหากระษัตราธิราชเจ้าพระราชประสงค์น้ัน 

  โกษาปานใชค้  าแสดงความรู้สึกต่อผูรั้บสารเพื่อท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกเชิงบวกดว้ย

การขอบคุณและช่ืนชม จากนั้นจึงใชค้  าแสดงการขอร้องเพื่อโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารยอมปฏิบติัตาม

ค าขอร้องใหอ้ยา่งเตม็ใจ      

 วตัถุประสงค์ที ่3 การแสดงความรู้สึก  

 การแสดงความรู้สึกคือการบ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติของผูพู้ดท่ีมีต่อผูฟั้งและ

ส่ิงต่างๆ  โกษาปานใชก้ลวิธีในการแสดงความรู้สึก 2 กลวิธีหลกั ไดแ้ก่ การใช้ค  าแสดงความรู้สึก 

การใชค้  าแสดงความยกยอ่งให้เกียรติ ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายฉบบัท่ี 1 ท่ีโกษาปานตอ้งการแสดง

ความขอบคุณต่อมูสูสิงแฬและฝ่ายฝร่ังเศส โกษาปานใช้ค  าแสดงความรู้สึก ร่วมกบัค ายกย่องให้
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เกียรติเพื่อให้ผูรั้บสารซาบซ้ึงในความรู้สึกของโกษาปานและรู้สึกพอใจท่ีโกษาปานยกย่องท าให้

เกิดมิตรภาพระหวา่งบุคคลคือมูสูสิงแฬและโกษาปาน 

ผลการศึกษาในบทท่ี 3 น้ีท  าให้ทราบวา่กลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของ

โกษาปานสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในบทต่อไปผูศึ้กษาจะแสดงให้เห็นวา่ กลวิธี

ทางภาษาดงัท่ีกล่าวมาข้างตน้แสดงให้เห็นภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปานได้จากการใช้

กลวธีิทั้ง 9 กลวธีิน้ีเพื่อวตัถุประสงคท์างการทูต   
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บทที ่4 

ภาพสะท้อนด้านการทูตของโกษาปานในบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

 จากผลการศึกษาในบทท่ี 2 เร่ือง วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของ

โกษาปาน และในบทท่ี 3 เร่ือง กลวธีิทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานแสดงให้

เห็นภาพสะทอ้นทางการทูตบางประการของโกษาปานไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นในบทท่ี 4 น้ี ผูศึ้กษาจะ

กล่าวถึงภาพสะทอ้นดา้นการทูตของโกษาปานท่ีปรากฏจากการศึกษา “บนัทึกรายวนัและจดหมาย

ของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา” 

 ก่อนจะกล่าวถึงภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปาน ผูศึ้กษาจะขออธิบายความหมายและ

หนา้ท่ีโดยทัว่ไปของทูตใหท้ราบก่อนเพื่อใหเ้ขา้ใจภาพรวมทางการทูตไดพ้อสังเขป ดงัน้ี  

4.1 ความหมายและหน้าทีข่องทูต  

 4.1.1 ความหมายของทูต 

 การทูตมีความหมายหลายอย่าง เช่น การเจรจา  การน าสาส์น  การเป็นผูแ้ทนหรือตวัแทน 

ตรงกับค าว่า Diplomacy ในภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายว่า ความสามารถในการเจรจา การมี

สัมพนัธไมตรี และการมีชั้นเชิงฉลาดหรือมีศิลปะ (จิตรจ านงค ์สุภาพ, 2550: 224-228) 

 ทูต ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ผูน้ าขอ้ความไปแจง้ทั้ง 2 ฝ่าย, ผูรั้บใช้ไปเจรจา

แทน, ผูส่ื้อสาร, ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนไปยงัต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรี

เป็นทางราชการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 579)  

 นิยามขา้งตน้ ท าให้ทราบว่า ทูต คือ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเป็นตวัแทนของประเทศในการเช่ือม

ความสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศ จิตรจ านงค์ สุภาพ (2550: 231-232) กล่าวว่า กระบวนการ

ทางการทูต คือ การติดต่อสัมพนัธ์กนัดว้ยสันติวธีิโดยการใชปั้ญญา  วาทะ  ศิลปะและจิตวิทยาอยา่ง

สุขุมแนบเนียนแบบ “บวัไม่ช ้ าน ้ าไม่ขุ่น” เพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีปฏิกิริยา

หรือปฏิบติัตามความตอ้งการของผูส่้งสาร อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จทางการเจรจา การติดต่อ หรือ

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  
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 4.1.2 หน้าทีข่องทูต 

 ดิเรก ชัยนาม (2509: 431-433) กล่าวถึงหน้าท่ีของทูตไวด้ังน้ี หน้าท่ีของทูตคือส่งเสริม 

รักษาและปกป้องผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศตน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  ประเภทที่ 1 หน้าที่ต่อรัฐบาลตนและเพ่ือนร่วมชาติ  เช่น  ทูตจะต้องรายงาน

ราชการของตนถึงกิจการต่างๆท่ีรัฐบาลมอบหมาย   ติดต่อรัฐต่างประเทศท่ีตนไปประจ าอยูใ่นฐานะ

ผูแ้ทนรัฐของตน และพยายามให้รัฐบาลนั้นซาบซ้ึงในนโยบายของรัฐตน   รายงานให้รัฐบาลของ

ตนทราบถึงส่ิงต่างๆ  ท าหนา้ท่ีเจรจาเพื่อป้องกนัมิใหป้ระเทศเสียประโยชน์   เป็นตน้ 

  ประเภทที่  2 หน้าที่ต่อรัฐบาลต่างประเทศซ่ึงตนประจ าอยู่และพลเมืองประเทศ 

เช่น  ทูตตอ้งท าตนใหเ้ป็นท่ีชอบพอกบักระทรวงต่างประเทศและวงการทัว่ไปทั้งในราชส านกัหาก

ประเทศนั้นมีพระมหากษตัริย  ์   ศึกษาระเบียบปฏิบติัทางการทูตไวอ้ย่างละเอียดโดยไม่ละเมิด

ระเบียบขอ้ปฏิบติัของประเทศ    ปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินและราชส านกั   คบคา้

สมาคมกับบุคคลส าคญัท่ีอยู่ในราชการและนอกราชการในประเทศเพื่อทราบข้อความส าหรับ

ประโยชน์ของประเทศตน เป็นตน้ 

 เ ม่ือพิจารณาความหมายและหน้า ท่ีของทูตแล้ว  พบว่า  ทูตเป็นต าแหน่งท่ีต้องมี

ความสามารถทั้งในการใช้ภาษาและทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อให้การสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งสอง

ประเทศสัมฤทธ์ิผลและไดรั้บผลประโยชน์กนัทั้งสองฝ่าย 

 การจากศึกษาความหมายและหน้าท่ีทางการทูตพบว่า โกษาปานมีบทบาทหน้าท่ีทางการ

ทูตท่ีสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีทางการทูตในปัจจุบนั ดงัน้ี  

 4.1.3 การปฏิบัติหน้าทีท่างการทูตของโกษาปาน 

  4.1.3.1 หน้าที่ทูตที่มีต่อสยาม จ  าแนกได้ 3 หน้าท่ี คือ เป็นผูแ้ทนพระองค์หรือ

ตวัแทนประเทศ   รายงานภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายให้สยามรับทราบ และรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศ 

   4.1.3.1.1 เป็นผู้แทนพระองค์หรือตัวแทนประเทศ  

   โกษาปานใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อท าให้ผูรั้บสารเสมือนอยู่ร่วมเหตุการณ์

ในการส่ือสารดังจะเห็นได้ชัดในกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในวตัถุประสงค์การแจง้เพื่อทราบหรือใน
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บนัทึกรายวนั เช่น การบรรยาย  การให้รายละเอียด เช่น การระบุเวลา  การใชห้น่วยขยาย  การระบุ

จ านวน  การเปรียบเทียบ  การแทรกบทสนทนา การซ ้ าแบบแสดงความถ่ีหรือแสดงกิจวตัร กลวิธี

เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการท าให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับทราบสารไดอ้ย่างละเอียดชดัเจน 

เห็นภาพ เสมือนอยู่ร่วมเหตุการณ์ๆท่ีโกษาปานกล่าวถึง นับได้ว่าโกษาปานใช้กลวิธีทางภาษา

เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี “เป็นผูแ้ทนพระองค”์ ไดเ้ป็นอยา่งดี    

   4.1.3.1.2 รายงานภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายให้สยามรับทราบ  

โกษาปานไดรั้บมอบหมายให้เดินทางอญัเชิญพระราชสาส์นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ไปท่ีประเทศฝร่ังเศสและโกษาปานไดบ้นัทึกเร่ืองราวต่างๆท่ีไดพ้บไวอ้ยา่งละเอียดเพื่อน าไปถวาย

รายงานแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

โกษาปานเขียนบนัทึกรายวนัไวอ้ยา่งละเอียดดว้ยการใชค้  าบอกเวลาแจกแจงเน้ือความใน

บนัทึกออกเป็นรายวนั เพื่อบอกให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบวา่โกษาปานปฏิบติัหนา้ท่ี

อยา่งไรหรือพบเห็นส่ิงใดบา้งในวนัและเวลาใด การเขียนรายงานในลกัษณะบนัทึกรายวนัน้ีท าให้

โกษาปานสามารถรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน  

   4.1.3.1.3 รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 

 เ ม่ือเกิดความขัดแย้ง ข้ึนระหว่างสยามกับฝร่ัง เศส โกษาปานก็จะท าหน้า ท่ี รักษา

ผลประโยชน์ของประเทศดว้ยการเจรจาความขดัแยง้เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเขา้ใจและแก้ต่างให้ทาง

ฝร่ังเศสเช่ือวา่ฝ่ายสยามมิไดก้ระท าความผดิทางพระราชไมตรี ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายฉบบัท่ี 4 ท่ี

โกษาปานช้ีแจงใหฝ้ร่ังเศสเขา้ใจวา่ผูท่ี้กระท าความผิดคือกลุ่มทหารฝร่ังเศสในสยามซ่ึงเป็นศตัรูกบั

พระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส และเหตุการณ์ท่ีสยามปะทะกบัฝร่ังเศสนั้น ฝ่ายสยามมิได้

ต่อสู้เพื่อชยัชนะ แต่ตอ้งการควบคุมสถานการณ์และรักษาความสงบในประเทศเท่านั้น  ฝ่ายสยาม

ไม่ได้กระท าการรุนแรงใดๆเน่ืองจากฝ่ายสยามค านึงถึงพระราชไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส

เสมอ ซ่ึงค าช้ีแจงขา้งตน้เป็นการแสดงตวักบัฝร่ังเศสว่า ความขดัแยง้ในสยามท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 

2231 มิใช่ความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส แต่เป็นความขดัแยง้ระหวา่งผูท้  าลายพระราชไมตรี 

(กลุ่มทหารฝร่ังเศสในสยาม) กับผูรั้กษาพระราชไมตรี (สยามและฝร่ังเศสบางกลุ่ม) ทั้ งน้ีเพื่อ

คล่ีคลายความขดัแยง้เพื่อมิใหก้ลายเป็นสงครามระหวา่งประเทศ 
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 นอกจากน้ีการรักษาผลประโยชน์ของประเทศยงัเห็นไดจ้ากตามด าเนินงานภารกิจระหวา่ง

ประเทศ โดยจะเห็นไดช้ดัในจดหมายฉบบัท่ี 2 กล่าวคือ โกษาปานมอบหมายภารกิจให้มูสูสิงแฬ

ด าเนินราชกิจตามท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีประราชประสงค์ ได้แก่ เร่ืองเคร่ืองราช

บรรณาการ และการศึกษาของนกัเรียนสยามในฝร่ังเศส โกษาปานท าหนา้ท่ีติดตามราชการให้แก่

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อให้กิจการต่างๆนั้นลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและเป็นการตรวจสอบให้ฝ่าย

ฝร่ังเศสท าตามความประสงคข์องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดงัท่ีไดต้กลงกนัไวอี้กดว้ย  

  4.1.3.2   หน้าทีด้่านการทูตทีม่ีต่อฝร่ังเศส 

 หนา้ท่ีดา้นการทูตต่อประเทศฝร่ังเศส สามารถจ าแนกได ้3 ประการ คือ  

   4.1.3.2.1 เจริญสัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส 

 โกษาปานท าหนา้ท่ีเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสดว้ยการผูกไมตรีระหวา่ง

พระมหากษตัริยส์ยามกบัพระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศส ดงัความท่ีวา่ 

แลอัตโนจ ำเป็นจะว่ำแก่ท่ำนตำมจริง มิคิดเห็นควำมสนุกสบำยในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบำยเท่ำ
หน่ึงคิดถึงยศศักด์ิแห่งพระมหำกษัตรเจ้ำผู้ใหญ่ อันหำผู้ใดจะแปลบุญสมภำรให้ส้ินมิได้ ดุจหน่ึง
พระมหำกษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสำมปีแล้วว่ำพระมหำกษัตรเจ้ำกรุง
ฝร่ังเษดนี้ เห็นสมควรจะเป็นพระมหำกษัตร แก่พระมหำกษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ  แล
ควำมคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออกจำกปัญญำอัตโนจนเท่ำบัดนี ้ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 เน้ือความขา้งตน้น้ีโกษาปานกล่าวอา้งถึงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีมี

ต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงมีเน้ือหาไปในเชิงยกยอ่งและนบัถือในความยิ่งใหญ่ของอ านาจบารมีของ

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ว่าเหมาะสมท่ีจะเป็น พระมหำกษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ(ยุโรป) การกล่างถึง

ความคิดความรู้สึกเชิงบวกท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ย่อมท าให้ผูรั้บ

สาร (มูสูสิงแฬ) และฝ่ายฝร่ังเศสเห็นวา่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือฝ่ายสยามตอ้งการเป็นมิตร

กบัฝ่ายฝร่ังเศสและตอ้งการใหท้ั้งสองประเทศใหมี้ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
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   4.1.3.2.2 เป็นคนกลางเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส 

 โกษาปานในฐานะราชทูตของสยามมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบเร่ืองความสัมพนัธ์ของสยามกบั

ฝร่ังเศส ดงันั้นเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนโกษาปานตอ้งท าหน้าท่ีเป็นคนกลางเพื่อลดความขดัแยง้

ระหวา่งสองประเทศใหค้ล่ีคลายไปในทางท่ีดี หนา้ท่ีน้ีเห็นไดจ้ากจดหมายฉบบัท่ี 4 ในความท่ีวา่  

อน่ึงซ่ึงเกิดวุ่นวำยจึงเอำตัวไทยนีเ้กลือกผู้ มิรู้เนื้อควำมจะคิดว่ำอัตโนมิได้ช่วยจะไว้ใจมิได้เกิด
วุ่นวำยท้ังนี ้แต่เดิมถ้ำแลฝร่ังเศษฟังค ำอัตโนแลฟังพระรำชสำครกำรท้ังปวงกจ็ะสะดวก แล
จะมิผิดหมองกันหนักฉะนี ้

     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 1: 211) 

 ความข้างต้นน้ีโกษาปานแจ้งให้พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสทราบว่าท่านได้

พยายามช่วยเหลือกลุ่มทหารฝร่ังเศสแลว้ แต่เน่ืองจากทางฝร่ังเศสไม่ฟังค าเตือนท าให้ความขดัแยง้

เกิดข้ึน โกษาปานจึงเขียนจดหมายฉบบัท่ี 4 น้ีถึงบาทหลวงเดอ ลา แชสเพื่อช้ีแจง้ให้ฝร่ังเศสเขา้ใจ

ฝ่ายสยามมากยิ่งข้ึนและประนีประนอมเพื่อลดความขดัแยง้และมิให้ฝร่ังเศสเห็นสยามเป็นศตัรู(ดู

เพิ่มใน การเจรจาความขดัแยง้)    

   4.1.3.2.3 ด าเนินภารกจิของฝร่ังเศส 

 โกษาปานมีหน้าท่ีส าคญัอีกประการในฐานะราชทูตผูเ้ช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างสยามกับ

ฝร่ังเศสคือ การด าเนินราชการของฝร่ังเศสในสยามให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือความ

ต่อไปน้ี 

อน่ึงกิจกำรของพระธรรมสำคร แลปำตรี แลกำรกมุปันหญ ีแลฝร่ังเศสท้ังปวงน้ัน อัตโนกจ็ะ
เอำใจใส่ บ ำรุงตำมก ำลงัอัตโนน้ันจงทุกประกำร  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 23: 255) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานกล่าวกบับาทหลวงเดอ ลา แชส เพื่อให้รับทราบวา่ โกษาปานทราบ

เร่ืองกิจการของฝร่ังเศสและรับปากวา่จะเอาใจใส่และช่วยเหลือราชกิจน้ีอยา่งเตม็ก าลงั  

 

 



 
164 

 

   4.1.3.2.4 ผูกมิตรกบัข้าราชการฝร่ังเศส    

 โกษาปานผกูมิตรกบัขา้ราชการฝร่ังเศสหลายคน ทั้งท่ีปรากฏในบนัทึกรายวนั เช่น เจา้เมือง

ลนัดอระนอ บาตรีส าเปาโล ฝีดาวู และกรมการต่างๆรวมไปถึงประชาชนชาวฝร่ังเศสท่ีเขา้พบ  

โกษาปาน เป็นการสร้างภาพลกัษณ์อนัดีใหแ้ก่สยาม  

 นอกจากน้ียงัมีการผกูมิตรกบัขา้ราชการผูใ้หญ่ของฝร่ังเศส ดงัความท่ีวา่ 

อน่ึงท่ำนมนี ำ้ใจยินดีต่ออัตโนแต่ยังอยู่ในกรุงฝร่ังเษดน้ันประกำรใด ขอให้ท่ำนมนี ำ้ใจยินดี
ต่ออัตโนสืบไป แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้ำสร้ำงฟ้ำสร้ำงแผ่นดิน ขอให้ช่วยบ ำรุงโปรด
ท่ำนให้ท่ำนได้ส ำเร็จตำมควำมปรำรถนำท่ำนจงทุกประกำร 

       (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

 ความข้างต้นโกษาปานแสดงให้เห็นความปรารถนาดีท่ีโกษาปานมีต่อมูสูสิงแฬ อคัร

เสนาบดีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ได้แก่การขอให้รักษาสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกันและแสดงความ

ปรารถนาดีด้วยการอวยพรแก่มูสูสิงแฬนั้น เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัขา้ราชการ

ฝร่ังเศสเพื่อใหเ้อ้ือเฟ้ือและสนบัสนุนสยามในฐานะมิตรสหาย และอาจกล่าวไดว้า่โกษาปานเป็นผูมี้

ความรอบคอบและมองการณ์ไกล เน่ืองจากการผูกมิตรกับข้าราชการฝร่ังเศสย่อมท าให้การ

ด าเนินการต่างๆดา้นการทูตระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสสะดวกข้ึนอีกดว้ย 

4.2 ภาพสะท้อนทางการทูตของโกษาปาน 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2556: 1193) กล่าววา่ สะทอ้น โดยปริยายหมายความวา่ แสดงให้เห็น

ภาพหรือลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น นิยายสะทอ้นสังคม ละครสะทอ้นชีวิตจริง ในการศึกษา

คร้ังน้ี ภาพสะทอ้น หมายถึง ภาพหรือลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงทางการทูตท่ีสะทอ้นจากการศึกษา

เน้ือหาและกลวธีิภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน    

 สถาบนัภาษาไทย (2555: 24) กล่าวว่า “ภำษำเป็นวัฒนธรรมท่ีส ำคัญมำกท่ีสุดของมนุษย์ 

เพรำะเป็นส่ิงท่ีท ำให้มนุษย์สำมำรถคิด และเป็นพืน้ฐำนให้มนุษย์สำมำรถเรียนรู้วฒันธรรมด้ำนอ่ืนๆ
ได้” จึงกล่าวไดว้่าภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัของคนในสังคม การใช้ภาษาพูดหรือภาษา

เขียนเพื่อส่ือสารมีจุดประสงค์เพื่อบอกให้คนอ่ืนทราบขอ้เท็จจริง ขอ้ คิดเห็น ความตอ้งการ และ

ความรู้สึกของตน ซ่ึงยอ่มสะทอ้นสถานภาพ ภูมิหลงัและสังคมของผูส่ื้อสารนั้น (สถาบนัภาษาไทย, 

2555: ค าน า) ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาษาไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเฉพาะความคิด ความตอ้งการ 
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ความรู้สึกหรือส่ิงต่างๆของผูส่ื้อสารเท่านั้น หากยงั “สะทอ้น” ภาพบางประการของผูส่ื้อสารไดอี้ก

ดว้ย  

 ปรีดี พิศภูมิวิถี(2555: 10) กล่าวว่า องคค์วามรู้จากการรวบรวมเอกสารของออกพระวิสุท-

สุนทร (โกษาปาน) แสดงให้เห็นคุณลกัษณะพิเศษของนักการทูตผูน้ี้อย่างเด่นชัดถึงภารกิจและ

ความตั้งใจทั้งในการสถาปนาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการรักษาความเป็น “สยาม” และ

มิตรไมตรีไวมิ้ใหบ้าดหมาง 

 ภูธร ภูมะธน (2555: 141) กล่าววา่ “บันทึกและจดหมำยของโกษำปำนน่ำจะสะท้อนตัวตน

ของโกษำปำนว่ำเป็นคนละเอียดรอบคอบ วำจำดี มีหลักกำร กล้ำหำญ ตรงไปตรงมำ และเอำใจใส่
ในรำชกำรเป็นอย่ำงดี”   

 ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานสามารถแสดงให้

เห็นภาพสะท้อนของโกษาปานในฐานะนักการทูตได้ และเม่ือพิจารณาร่วมกบัความหมายและ

หน้าท่ีของทูตท่ีได้กล่าวมาแล้วในตอนตน้ ก็ท  าให้เห็นว่า หน้าท่ีของโกษาปานในฐานะราชทูต

สยามคือการสถาปนาความสัมพนัธ์สยามกบัฝร่ังเศสและรักษาความสัมพนัธ์สยามกบัฝร่ังเศส ซ่ึง

การปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูตของโกษาปานนั้น ตอ้งอาศยัคุณสมบติับางประการเพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ลุล่วงไปได้ดว้ยดี  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การศึกษา “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน:

เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา” จะสามารถสะทอ้นภาพดา้นการทูตของโกษาปานได ้  

 ภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปานในท่ีน้ี หมายถึง คุณสมบติัทางการทูตท่ีสะทอ้นจาก

การใชก้ลวธีิทางภาษาของโกษาปาน  

 คุณสมบติัทางการของทูตเป็นลกัษณะพิเศษบางประการท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติัหน้าท่ีราชทูต

แห่งสยามในการสร้างสัมพันธไมตรีกับฝร่ังเศส  ตามประวติัการท างานของโกษาปานแล้ว                   

ภูธร  ภูมะธน (2555: 42) กล่าววา่  โกษาปานเขา้รับราชการในกรมพระคลงัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2228 ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีนโยบายเพิ่มพูนการคา้นานาชาติท าให้โกษาปานมีความรู้

ความสามารถเร่ืองการทูตและการคา้ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีในกรมพระ

คลงันั้นตอ้งมีคุณสมบติัปรากฏในปูมราชธรรม158 ความวา่  

                                                           
158

 ปูมราชธรรม เอกสารโบราณท่ีพบในหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เอกสารเป็นสมุดไทยขาวเขียนดว้ยตวั

อกัษรไทยยอ่หมึกด า ตวัอกัษรและอกัขรวธีิบ่งช้ีวา่น่าจะเป็นเอกสารในช่วงสมยัอยธุยาตอนปลาย (กรมศิลปากร, 2545: 3-4) 
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๏ ขุนใดแสวงหำส่วย ขุนใดช่วยสินรอง ขุนใดปองแต่งค้ำ ขุนใดหน้ำหลังตริ ขุนใดริรู้กำร ขุน
ช ำนำญรู้จ่ำย ขุนใดบ่ำย บ่ ให้เปลือง ขุนใด บ่ ให้เคืองใจรำษฎร์ ขนุใด บ่ ให้ขำดสินรอง ขนุใดบ่
ให้หมองใจไท้ ขนุใดให้คนพัก ขนุใดชักพำนิชประเทศ ขนุใดรู้เลศโวหำร ขนุใดช ำนำญดั่งนี ้สิบ
ส่ีส่ิงบอกชี ้ชอบตั้งขนุคลงั ฯI ๔ ฯI  

       (กรมศิลปากร, 2545: 87)  

ความขา้งตน้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีของพระคลงัในคู่มือทูตตอบ ความว่า “พระคลังท่ี

ดูแลรำยได้แผ่นดินท้ังภำษี ขนอน ส่วยเกบ็เข้ำสู่พระคลังหลวง และคุมหัวเมืองฝ่ำยใต้ 

เหนือข้ำหลวงเหล่ำนั้นและยงัคุมชำวต่ำงชำติ รับรำชทูตและตอบจดหมำยรำชทูต”  

      (ไมเคิล ไรท, 2548: 157) 

  โกษาปานเคยเขา้รับราชการในกรมพระคลังท าให้มีความสามารถในด้านการทูตและ

การคา้  ความสามารถดงักล่าวน้ีท าใหโ้กษาปานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นราชทูตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการศึกษากลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน พบวา่โกษาปาน

มีคุณสมบติัดา้นการทูตท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของขนุคลงัดงัจะกล่าวใหท้ราบในล าดบัต่อไป 

 กลวิธีทางภาษาของโกษาปาน มี 9 ประการ ไดแ้ก่ การบรรยาย  การให้รายละเอียด  การ

เปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า  การแทรกบทสนทนา   การใชค้  าแสดงความรู้สึก  การใชค้  าแสดง

ความยกยอ่งให้เกียรติ และการใชค้  าแสดงการขอร้อง  กลวิธีดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นคุณสมบติัทางการ

ทูต 6 คุณสมบติั ไดแ้ก่ มีความสามารถในการใชภ้าษาและมีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์   มีความเขา้ใจ

ขนบธรรมเนียมของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  มีความน่าเช่ือถือ  มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต 

มีทกัษะทางจิตวทิยา และ มีความจงรักภกัดี  ไดด้งัน้ี 

 4.2.1 คุณสมบัติที ่1 มีความสามารถในการใช้ภาษาและมีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ 

 โกษาปานมีอจัฉริยภาพทางภาษาท่ีท าให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมายและใช้ภาษาไดอ้ยา่งมี

ชั้นเชิง กล่าวคือ โกษาปานสามารถประเมินสถานการณ์และทราบวา่ควรจะใชก้ลวธีิภาษาดว้ยวิธีใด

เพื่อให้การส่ือสารนั้ นสัมฤทธ์ิในการรักษาสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับฝร่ังเศส ในด้าน

ความสัมพันธ์สามารถจ าแนกการใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ การสถาปนา

ความสัมพนัธ์ดว้ยการสร้างสัมพนัธ์กบัฝ่ายฝร่ังเศส และการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สยามกบัฝร่ังเศส 
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  4.2.1.1 การสถาปนาความสัมพนัธ์ด้วยการสร้างสัมพนัธ์กบัฝ่ายฝร่ังเศส 

 โกษาปานสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างลึกซ้ึงเพื่อให้ผูรั้บสารประทบัใจ กลวิธีโกษา-

ปานใชใ้นการสร้างความประทบัใจ ไดแ้ก่ การใชค้  าแสดงความรู้สึก และการใชค้  าแสดงการยกยอ่ง  

ผลการศึกษาเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน แสดงให้เห็นวา่โกษาปานมีอจัฉริยภาพทาง

ภาษาเพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บสารชาวฝร่ังเศสอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัความต่อไปน้ี  

ด้วยอัตโนท้ังปวงมำถึงฐำนท่ีนี ้แลได้รับค ำนับแลนับถือแลเอำใจใส่พิทักษ์รักษำแห่งชำวฝร่ัง

เสดท้ังปวง ซ่ึงเข้ำไปส่งอัตโนถึงกรุงศรีอยทุยำน้ัน จึงในท่ำทำง159อันมำไกลน้ัน มิได้มีควำม

ทุกข์แลมคีวำมสนุกสบำยอยู่มิได้ขำด บัดนีอั้ตโนได้มนี ำ้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่ำทำงซ่ึงจะ
ส ำแดงแก่ท่ำนขอบใจแห่งอัตโน       
      (จดหมายฉบบัท่ี 1) 

เน้ือความขา้งตน้โกษาปานเขียนข้ึนในขณะเดินทางกลบัจากการอญัเชิญพระราชสาส์นของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปท่ีฝร่ังเศส โกษาปานเขียนจดหมายฉบบัน้ีถึงมูสูสิงแฬเพื่อขอบคุณ   

มูสูสิงแฬและชาวฝร่ังเศสท่ีตอ้นรับและดูแลคณะราชทูตสยามเป็นอย่างดี  เน้ือความน้ีโกษาปาน

บอกความรู้สึกของตนให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบดว้ยการใชค้  าแสดงความรู้สึกกบัชั้นเชิงทางภาษาในการ

กล่าวขอบคุณ  

โกษาปานมีวิธีการขอบคุณ โดยเร่ิมตน้จาก การใช้กลวิธีการให้รายละเอียดด้วยการให้

เหตุผลท่ีโกษาปานตอ้งการกล่าวขอบคุณอยา่งละเอียดนั้นคือ การตอ้นรับจากชาวฝร่ังเศส ดงัความ

ท่ีวา่ ได้รับค ำนับแลนับถือ เอำใจใส่พิทักษ์รักษำ ซ่ึงการตอ้นรับน้ีท าให้โกษาปาน มิได้มีควำมทุกข์ และ มี

ควำมสนุกสบำยอยู่มิได้ขำด  จากนั้นโกษาปานจึงใชค้  าแสดงความรู้สึก (ขอบคุณ) ดงัความวา่ บัดนีอั้ต
โนได้มนี ำ้ใจช่ืนชมยินดีด้วยได้พบท่ำทำงจะส ำแดงแก่ท่ำนขอบใจแห่งอัตโน  

 นอกจากน้ีการกล่าวแสดงความรู้สึกอ่ืนๆของโกษาปานก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั คือ การให้

รายละเอียดดว้ยการใหเ้หตุผลอยา่งละเอียดก่อน แลว้จึงใชค้  าแสดงความรู้สึก ดงัความวา่  

 

                                                           
159

 มีโอกาส 
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แลข้ำพเจ้ำตอบว่ำ ซ่ึงเจ้ำเมืองคิดบ ำรุงพระรำชไมตรีพระมหำกษัตริย์เจ้ำท้ังสองฝ่ำย แลให้
ท่ำนท้ังสำมมำถำมข่ำวนี ้อัตโนกม็คีวำมยินดีนักหนำ แลขอบใจเจ้ำเมืองนักหนำ 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 5: 39) 

ในตอนน้ี เจา้เมืองลนัดอระนอส่งกรมการ 3 คนมาพบโกษาปานและสนทนากนั เม่ือโกษา-

ปานตอ้งการขอบคุณ ท่านจะกล่าวถึงเหตุของความรู้สึกนั้นอย่างละเอียด คือ ซ่ึงเจ้ำเมืองคิดบ ำรุงพระ

รำชไมตรีพระมหำกษัตริย์เจ้ำท้ังสองฝ่ำย แลให้ท่ำนท้ังสำมมำถำมข่ำวนี ้ แลว้จึงขอบคุณดว้ยการใชค้  าแสดง

ความรู้สึก คือ  ควำมยนิดนีักหนำ และ ขอบใจเจ้ำเมืองนักหนำ กล่าวตามมา 

เน้ือความต่อไปน้ีก็แสดงให้เห็นชั้นเชิงทางภาษาในการแสดงความรู้สึกของโกษาปานอยา่ง

ชดัเจนเช่นกนั  ดงัความวา่  

ด้วยอัตโนได้ยินข่ำวลือว่ำมงุสูรสิงแลเสนำบดีผู้ใหญ่ตำยน้ัน อัตโนกเ็สียใจหนักหนำ ด้วยมงุสูร
สิงแลน้ันเป็นเสนำบดีผู้ใหญ่มีปัญญำแลได้รักใคร่คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็นรำชทูต
ออกมำ ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน แลบัดนีอั้ตโนได้ยินข่ำวว่ำพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงฝร่ังษตั้งท่ำนให้
เป็นเสนำบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแลน้ัน อัตโนกม็คีวำมยินดีนักหนำ  

     (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 1: 200) 

ความขา้งตน้โกษาปานแสดงความรู้สึก 2 ประการ คือ การแสดงความรู้สึกเสียใจและการ

แสดงความยนิดี  

การแสดงความเสียใจ โกษาปานกล่าวถึงเหตุท่ีตนเสียใจอยา่งละเอียด ไดแ้ก่ ด้วยอัตโนได้ยิน

ข่ำวลือว่ำมุงสูรสิงแลเสนำบดีผู้ใหญ่ตำยน้ัน และ ด้วยมุงสูรสิงแลน้ันเป็นเสนำบดีผู้ ใหญ่มีปัญญำแลได้รักใคร่

คุ้นเคยกันกับอัตโนเม่ือคร้ังอัตโนเป็นรำชทูตออกมำ ณ กรุงฝร่ังเศสน้ัน และโกษาปานใชค้  าแสดงความรู้สึก 

คือ เสียใจหนักหนำ เพื่อท าใหผู้รั้บสารทราบวา่เหตุใดโกษาปานจึงรู้สึกเช่นนั้น 

การแสดงความรู้สึกยินดี โกษาปานใช้กลวิธีการให้รายละเอียดด้วยการระบุเหตุผลของ

ความรู้สึกยินดี ไดแ้ก่ ข่ำวว่ำพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงฝร่ังษตั้งท่ำนให้เป็นเสนำบดีผู้ใหญ่แทนมงุสูรสิงแลน้ัน  

และใชค้  าแสดงความรู้สึก คือ มคีวำมยินดีนักหนำ 

 การแสดงความรู้สึกเสียใจและยินดีกบัฝ่ายฝร่ังเศสขา้งตน้น้ี สอดคลอ้งกบัหลกัการทางการ

ทูต คือ  หลกัการแสดงอารมณ์ร่วม (Mutual Sympathy Emotion) ดังท่ี จิตรจ านงค์ สุภาพ (2550: 

250-251) ไดอ้ธิบายไวว้า่ หลกัการแสดงอารมณ์ร่วม คือ การแสดงออกของผูส่้งสารต่อผูรั้บสาร ให้
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ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกว่าผูส่้งสารเขา้ใจ เห็นใจ ยินดีและเสียใจ อยู่ในภาวะเดียวกนัหรือเป็นพวก

เดียวกนักบัผูรั้บสาร การแสดงอารมณ์ร่วมจึงเป็นหน่ึงในวิธีการแสดงความเป็นมิตรและสามารถ

สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ฝ่ายฝร่ังเศสไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ีโกษาปานยังใช้ความสามารถด้านภาษาเ ช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

พระมหากษตัริย์กรุงสยามและกรุงฝร่ังเศสเพื่อให้ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกระชับยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากราชทูตเป็นผูแ้ทนพระองค์และท าหน้าท่ีเป็นตวักลางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งประมหากษตัริยจึ์งเป็นส่ิงท่ีพึงกระท า 

 โกษาปานเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกบัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14

 เ ม่ือกลับจากการอัญเชิญพระราชสาส์นแด่พระเจ้าหลุยส์ ท่ี  14 ซ่ึง เป็นช่วงเ ร่ิมต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝร่ังเศส โกษาปานจึงเขียนจดหมายขอบคุณเพื่อกระชับ

ความสัมพนัธ์ท่ีมีร่วมกบัให้แนบแน่นยิ่งขั้นอีกทั้งยงัได้เช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างสมเด็จพระ

นารายณ์และพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ใหม้ัน่คงยิง่ขั้นดว้ย ดงัเห็นไดด้งัน้ี 

แลอัตโนจ ำเป็นจะว่ำแก่ท่ำนตำมจริง มิคิดเห็นควำมสนุกสบำยในแผ่นดินนี ้จะสนุกสบำย
เท่ำหน่ึงคิดถึงยศศักด์ิแห่งพระมหำกษัตรเจ้ำผู้ใหญ่ อันหำผู้ใดจะแปลบุญสมภำรให้ส้ินมิได้ 
ดจุหน่ึงพระมหำกษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสำมปีแล้วว่ำพระมหำ
กษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะเป็นพระมหำกษัตรแก่พระมหำกษัตรท้ังปวงท่ัว
แคว้นเอรอบ แลควำมคิดท้ังปวงนีมิ้ได้ออกจำกปัญญำอัตโนจนเท่ำบัดนี ้ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1 : 175) 

 ความขา้งตน้น้ีโกษาปานเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกบัพระ

เจา้หลุยส์ท่ี 14 ดว้ยกลวธีิการอา้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความวา่ พระมหำ
กษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำแห่งอัตโนได้ตรัสแต่ได้สองปีสำมปีแล้วว่ำพระมหำกษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังเษดนี ้เห็นสมควรจะ

เป็นพระมหำกษัตร แก่พระมหำกษัตรท้ังปวงท่ัวแคว้นเอรอบ  ประกอบการช่ืนชมบุญบารมีของพระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 ท  าให้ฝ่ายฝร่ังเศสทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงยอมรับในพระปรีชา

สามารถของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และทรงยกยอ่งใหพ้ระองคเ์ป็น พระมหำกษัตรแก่พระมหำกษัตรท้ังปวง
ท่ัวแคว้นเอรอบ  



 
170 

 

 ดงันั้นกลวิธีการอา้งอิงพระราชด ารัสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงเป็นการแสดง 

“ท่าทีฉันมิตร” ท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงนับเป็นการเช่ือม

สัมพนัธไมตรีระหวา่งพระมหากษตัริยแ์มท้ั้งสองพระองคจ์ะไม่เคยพบกนัมาก่อนก็ตาม    

 ต่อมาหลงัจากท่ีสยามมีการผลดัแผ่นดินจากรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นรัช

สมยัของสมเด็จพระเพทราชาและเป็นช่วงหลงัเหตุการณ์ขอ้พิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส โกษา-

ปานในฐานะราชทูตจึงตอ้งการเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งสมเด็จพระเพทราชาและพระเจา้หลุยส์ท่ี 

14 ดงัจะเห็นไดด้งัน้ี   

อน่ึงอัตโนได้ยินข่ำวลือไปว่ำพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงฝร่ังเศสมชัียชนะแก่รำชศัตรูน้ัน อัตโนก็
ได้น ำเอำกรำบบังคมทูลพระกรุณำ แลสมเด็จพระมหำกษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทยก็มีพระรำช
หฤทัยโสมนัสภิรมย์ยินดีต่อพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงฝร่ังเศสเป็นอันย่ิงนักหน้ำ  

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 : 201) 

  เน้ือความดงักล่าวน้ี โกษาปานใชค้วามสามารถทางภาษาในการเช่ือมสัมพนัธไมตรีระหวา่ง

พระมหากษตัริยด์ว้ยการอา้งอิงพระราชด าหริของ สมเดจ็พระมหำกษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทย ซ่ึงหมายถึง 

สมเด็จพระเพทราชาท่ีร่วมยินดีกบัชยัชนะของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 การอา้งอิงลกัษณะน้ีสอดคลอ้ง

กบัหลกัการแสดงอารมณ์ร่วมท่ีจิตรจ านงค ์สุภาพ (2550: 250-251) กล่าววา่เป็นการแสดงความเป็น

พวกเดียวกนั หรือกล่าวอีกนยั คือ เป็นการแสดงไมตรีในฐานะฉนัมิตรระหวา่งสมเด็จพระเพทราชา

และพระเจา้หลุยส์ท่ี 14  

  4.2.1.2 การเจรจาเพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส 

 โกษาปานท าหนา้ท่ีเจรจาเพื่อคล่ีคลายความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสจากเหตุการณ์

จลาจล (ปี พ.ศ. 2231) โดยใชอ้จัฉริยภาพทางภาษาของโกษาปาน ทั้งน้ีโกษาปานไดแ้สดงให้เห็น

วธีิการเจรจาความขดัแยง้ไวอ้ยา่งชดัเจนในจดหมายฉบบัท่ี 4 ดงัน้ี 

 เหตุการณ์ในช่วงนั้น คือออกญาวิชาเยนทร์และทหารฝร่ังเศสน าโดยนายพลเดส์ฟาร์จก่อ

การกบฏ ฝ่ายสยามจึงจบัตวัออกญาวิชาเยนทร์ประหารส่วนทหารฝร่ังเศสหลบหนีและยึดป้อมใน

สยามไว ้จากนั้นทหารฝร่ังเศสไดท้  าร้ายชาวสยามดว้ยการยิงปืนใหญ่และฆ่าชาวสยาม ฝ่ายสยามจึง

ปิดลอ้มป้อมไวมิ้ใหท้หารฝร่ังเศสออกมา เม่ือเวลาผา่นไป ทหารฝร่ังเศสเห็นวา่ฝ่ายตนเสียเปรียบจึง
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ขอเจรจาท าขอ้ตกลงกบัฝ่ายสยามเพื่อกลบัประเทศฝร่ังเศส และระหว่างด าเนินการท าให้ปะทะกนั

เล็กนอ้ยแต่ทหารฝร่ังเศสก็เดินทางออกจากสยามไปไดใ้นท่ีสุด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 2)    

 โกษาปานเจรจาเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส ดว้ยการใชภ้าษาอยา่งมี

ชั้นเชิง 6 วธีิ ดงัน้ี 

  วธีิที ่1 สร้างความน่าเช่ือถือ  

 โกษาปานช้ีให้เห็นว่าค าช้ีแจงของโกษาปานมาจากฝ่ายสยามโดยตรงซ่ึงจะมีความ

น่าเช่ือถือมากกวา่แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆท่ีบอกเร่ืองราวการจลาจลในสยาม ดงันั้นฝ่ายฝร่ังเศสจึงควรฟัง

ค าช้ีแจงจากฝ่ายสยามก่อนแลว้จึงจะเช่ือได ้ดงัความท่ีวา่  

ประกำรหน่ึงซ่ึงมไีปในลกัษณะหนังสือว่ำ ซ่ึงเกิดวุ่นวำย ณ กรุงไทยน้ัน ยงัมิแจ้งเป็นมัน่แม่น 
แลรู้ข่ำวไปแต่ข้ำงวิลันดำๆเคยสับปลับอยู่ จะฟังเอำเ ป็นมั่นแม่นมิได้ ท่ำนจึงขอแต่                   
พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษให้งดก่อนกว่ำอัตโนจะบอกออกไป จึงจะฟังเป็นมั่นแม่นได้
น้ัน อัตโนมคีวำมยินดีนัก หำกกำรท้ังนีเ้หตดุ้วยท่ำนมปัีญญำคิดเห็นเนือ้ควำมยืนยำวไป จึงขอ
แต่พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษ แลมิได้แต่ข่ำวซ่ึงประกำศออกมำ  
     (จดหมายฉบบัท่ี 4หนา้ท่ี 3: 215)  

 ความข้างตน้แสดงให้เห็นว่า โกษาปานทราบว่าพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 อาจทราบเร่ืองการ

จลาจลในสยามจาก วลินัดา หรือ ฮอลนัดา แลว้ แต่ดว้ยเน้ือความนั้นอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิและไม่ไดม้า

จากฝ่ายสยามโดยตรง โกษาปานจึงตอ้งการใหพ้ระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เช่ือค าช้ีแจงจากฝ่ายสยามดว้ยการ

ช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของผูใ้ห้ขอ้มูล คือ  วิลันดำเคยสับปลับอยู่จะฟังเอำเป็นมั่นแม่นมิได้ ท าให้ขอ้มูลท่ี

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงทราบจากวิลนัดามีความน่าเช่ือนอ้ยลง แลว้จากนั้นโกษาปานก็กล่าววา่ท่าน

มีค าช้ีแจงท่ีมาจากฝ่ายสยามโดยตรงและสามารถเช่ือถือไดเ้พื่อโนม้นา้วให้ผูรั้บสารเช่ือในค าช้ีแจง้

ของสยามเป็นหลกั 

   วธีิที ่2 โน้มน้าวใจผู้รับสารให้เช่ือมั่นในฝ่ายสยาม 

 เม่ือมีความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสเกิดข้ึนและฝร่ังเศสไดรั้บสารวา่สยามเป็นฝ่าย

ผิด โกษาปานจึงต้องเปิดใจผูรั้บสาร (พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศส) เพื่อให้ยอมรับฟังค า

ช้ีแจงของฝ่ายสยามโดยปราศจากอคติ ดว้ยการแสดงให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นวา่ฝ่ายสยามเช่ือมัน่ในฝ่าย

ฝร่ังเศสวา่มีความยติุธรรม โกษาปานตอ้งการให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจงของ
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ตน โกษาปานจึงโนม้นา้วใจดว้ยการยกยอ่งพระปัญญาของพระจา้หลุยส์ท่ี 14 และกล่าวถึงพระเป็น

เจา้เพื่อโน้มน้าวใจให้พระองค์ทรงเปิดพระราชหฤทยัเช่ือค าช้ีแจงของสยาม และไม่ฟังความขา้ง

เดียว ดงัเน้ือความท่ีวา่  

แลสมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทยมีควำมยินดีต่อพระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษ
เป็นอันย่ิงหนักหนำ ว่ำพระปัญญำพระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษกว้ำงขวำงรุ่งเรืองเป็นอันย่ิง
หนักหนำ จึงเป็นท่ีพ่ึงแก่ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้ เหตุฉะนี้จึงมิได้เช่ือฟังเอำแต่
เนือ้ควำมซ่ึงประกำศมำแต่ข้ำงเดียวน้ัน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 21-22: 251,253)  

 ความขา้งตน้ โกษาปานกล่าวอา้งพระราชด าริของสมเด็จพระเพทราชา ท่ีทรงช่ืนชมในพระ

ปัญญาของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 วา่เป็นผูมี้ พระปัญญำกว้ำงขวำงรุ่งเรืองเป็นอันย่ิงหนักหนำ และเป็นท่ีพ่ึงแก่

ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้ ดงันั้นพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยอ่มมีความยุติธรรม มิได้เช่ือฟังเอำแต่เนือ้ควำม

ซ่ึงประกำศมำแต่ข้ำงเดียว เป็นแน่ โกษาปานใช ้“พระปัญญา” และ “ความเป็นท่ีพึ่ง” ของพระเจา้หลุยส์

ท่ี 14 มาโน้นน้าวใจก่ึงบงัคบัเพื่อให้พระองค์เช่ือค าช้ีแจงของฝ่ายสยามและไม่ฟังความขา้งเดียว 

เพราะหากพระองคท์รงฟังความจากฝ่ายฝร่ังเศสเพียงอยา่งเดียวแลว้ พระปัญญำกว้ำงขวำงรุ่งเรืองเป็นอัน

ย่ิงหนักหนำ และเป็นท่ีพ่ึงแก่ฝร่ังเศส ณ กรุงฝร่ังษท้ังปวงได้  ท่ีสมเด็จพระเพทราชาทรงช่ืนชมไวน้ั้นก็อาจ

ไม่เป็นดงัท่ีกล่าว 

 โกษาปานทราบดีว่า “พระเกียรติยศ” เป็นส่ิงส าคญัของพระมหากษตัริย์และเป็นส่ิงท่ี

ประเทศมหาอ านาจอยา่งฝร่ังเศสตอ้งรักษาไว ้การน า“พระปัญญา” และ “ความเป็นท่ีพึ่ง” ของพระ

เจา้หลุยส์ท่ี 14 มาเป็นเง่ือนไขในการโนม้นา้วใจท าใหเ้ห็นวา่โกษาปานประเมินสถานการณ์ถูกตอ้ง

และแกไ้ขสถานการณ์ไดดี้เพื่อน า ส่ิงเหล่าน้ีมาเปิดใจพระหลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสใหฟั้งค าช้ีแจง

ของสยาม   

 นอกจากน้ี โกษาปานยงักล่าวถึงพระเป็นเจา้ ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาใชใ้นการโนม้นา้วใจให้

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงเปิดพระราชหฤทยัฟังค าช้ีแจงของสยาม ไม่ฟังความขา้งเดียว ดงัความท่ีวา่  

แลพระเป็นเจ้ำหำกแลใจพระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษให้เห็นเนือ้ควำมผิดแลชอบแจ้ง จึง
มิได้เช่ือเนือ้ควำมแต่ข้ำงเดียว  

     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 16: 241 ) 
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 เน้ือความน้ีจะเห็นไดว้า่ โกษาปานอา้งถึง พระเป็นเจา้เพื่อเปิดพระราชหฤทยัพระเจา้หลุยส์

ท่ี 14 ใหพ้ระองคไ์ม่ทรงฟังความขา้งเดียว  

 การน าส่ิงศกัด์ิตามความเช่ือของผูรั้บสารมาใช้ในการโน้มน้าวใจนั้น ท าให้เห็นว่าโกษา

ปานทราบวา่ส่ิงใดมีผลต่อพระราชหฤทยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 บา้ง (รวมไปถึงพระเกียรติยศของ

ชาติมหาอ านาจอีกดว้ย) จึงน าส่ิงนั้นๆมาใชโ้นม้นา้วใจใหพ้ระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเปิดใจ

รับสารจากฝ่ายสยาม 

  วธีิที ่3 แสดงท่าทอีนัเป็นมิตรและเป็นพวกเดียวกนักบัผู้รับสาร 

 เม่ือความขดัแยง้เกิดข้ึนย่อมท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสแยกออกเป็น 2 

ฝ่าย โกษาปานจึงแกไ้ขสถานการณ์ดว้นการแสดงท่าทีใหผู้รั้บสารทราบวา่ สยามเห็นพระเจา้หลุยส์

ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเป็นมิตร มิใช่ศตัรู ดงันั้นโกษาปานจึงแสดงความเป็นมิตรและท าให้พระเจา้

หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเห็นวา่ “กลุ่มทหารฝร่ังเศสท่ีก่อความไม่สงบในสยาม” เป็นผูไ้ม่หวงัดี 

ท่ีมุ่งจะท าลายพระราชไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสและเป็นศตัรูตวัจริง ดงัความท่ีวา่  

สมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทยทรงพระรำชด ำริว่ำเยนตรำน160แลทหำรฝร่ังเศสท ำ

ร้ำยท้ังนี ้พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษมิรู้ทรำบ แลจะท ำกำรส่ิงใดไซร้ ให้คิดอ่ำนแต่สมควร 
อย่ำให้เสียทำงพระรำชไมตรี  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 17: 243) 

 โกษาปานกล่าวอา้งพระราชด าริของพระเพทราชาท่ีเห็นวา่ เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศส เป็นผูท่ี้

สร้างความเดือนร้อนใน (ท ำร้ำยท้ังนี)้ใหแ้ก่สยาม ส่วน พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษมิรู้ทรำบ ดงันั้นทาง

สยามจะกระท าการใดตอ้ง อย่ำให้เสียทำงพระรำชไมตรี 

 โกษาปานพยายามโน้มน้าวใจเพื่อให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือว่าเป็นฝ่าย

เดียวกนักบัสยาม คือ ผูรั้กษาพระราชไมตรี และเห็นทหารฝร่ังเศสกลุ่มน้ีเป็น “ศตัรูกบัพระราช

ไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส”  ดงันั้นพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสจึงไม่ควรเช่ือหรือเห็นวา่

“กลุ่มทหารฝร่ังเศสท่ีก่อความไม่สงบในสยาม” เป็นฝ่ายถูก และเนน้ย  ้าความผิดเพื่อให้เห็นวา่ทหาร

ฝร่ังเศสกลุ่มน้ีเป็นศตัรูกบัพระราชไมตรีอนัดีงามของสยามกบัฝร่ังเศส ในความวา่ 

                                                           
160

 นายพลเดส์ฟาร์จ 
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เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศสท้ังปวงมิได้ท ำตำมหนังสือบอกออกไป แลยดุเอำปำตรีเฝรูไว้ แลใช้
กะป่ันไป แลอัตโนเห็นว่ำเยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศสท ำให้ผิดหนังสือสัญญำ แล้วจะท ำให้ผิด
ทำงพระรำชไมตรี จึงให้เอำเรือล ำเลยีงบรรทุกปืนไปส่ง 

       (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 15: 239) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานซ ้ าเน้ือความบางส่วนเพื่อเน้นย  ้าให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่าย

ฝร่ังเศสเช่ือวา่ เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศสท ำให้ผิดหนังสือสัญญำ และ ท ำให้ผดิทำงพระรำชไมตรี ดว้ย ดงันั้น
ทหารฝร่ังเศสกลุ่มน้ีเป็นศตัรูกบัพระราชไมตรีอนัดีของสยามกบัฝร่ังเศส 

 วิธีน้ี โกษาปานเบนประเด็นความสนใจจากความขดัแยง้ระหว่างสยามกบัร่ังเศสให้กลาย

เป็นความขดัแยง้ระหวา่งผูรั้กษาพระราชไมตรีกบัผูท้  าลายพระราชไมตรีเพื่อมิให้ความสัมพนัธ์ของ

สยามกบัฝร่ังเศสยติุลง 

  วธีิที ่4 ช้ีแจงให้ผู้รับสารทราบความผดิทีก่ลุ่มทหารฝร่ังเศสกระท าในสยาม 

 โกษาปานช้ีแจงความผดิของกลุ่มทหารฝร่ังเศสในสยามเพื่อใหพ้ระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่าย

ฝร่ังเศสเขา้ใจอยา่งชดัเจน ในความวา่   

ประกำรหน่ึง เยนตรำนให้ลูกแลฝีดำวไูว้เป็นจ ำน ำแล้ว แลว่ำจะลงไป ณ ป้อมเมืองทณบุรี จะ
เอำมงุสูรวรรตำสัน แลมสูุรมำยอรขึน้มำ แลมิได้เอำขึน้มำตำมสัญญำแล้ว แลรบพุ่งข้ำหลวง
ท ำร้ำยต่ำงๆเป็นหลำยประกำร แลท ำผิดสัญญำ  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18: 245) 

 ความขา้งตน้ โกษาปานช้ีแจงให้ทราบวา่ขอ้ตกลงระหวา่งสยามกบักลุ่มทหารฝร่ังเศสในวา่

ท าผิดสัญญาคือ เยนตรานมิไดพ้า มุงสูรวรรตำสัน แลมสูุรมำยอร มาตามสัญญา อีกทั้งยงัรบกบัทหาร

สยามและก่อความไม่สงบอีกหลายอยา่ง ซ่ึงท าให้ผิดสัญญา และเม่ือผิดสัญญาแลว้ท าให้ผูท่ี้ลงช่ือ

รับประกนัตวักลุ่มทหารในสยามตอ้งโทษไปดว้ย  

 นอกจากน้ีโกษาปานได้ช้ีแจงผลของความผิดท่ีทหารกลุ่มดังผิดสัญญาท าให้ผูท่ี้ลงช่ือ

รับประกนัตวักลุ่มทหารในสยามตอ้งโทษไปดว้ย ดงัความวา่ 

ประกำรหนึ่ง พระธรรมสำคร แลปำตรีแลฝร่ังเศสบรรดำอยู่ ณ กรุงไทย ท ำหนังสือประกัน

จะให้เยนตรำน แลทหำรฝร่ังเศสท ำตำมหนังสือสัญญำแลประกัน ให้ ยืมเงินซ้ือกะป่ัน แล
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จ่ำยเสบียงออกมำ เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศสมิได้ท ำตำมหนังสือสัญญำ ถ้ำจะท ำตำมขนบ 
ณ กรุงไทย ผู้ประกันกจ็ะเป็นโทษเถิงตำย 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18-19: 245,247) 

 ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศสมิได้ท ำตำมหนังสือสัญญำ ท าให ้พระธรรม

สำคร แลปำตรีแลฝร่ังเศส ท่ีอยู่ในสยามซ่ึง ท ำหนังสือประกันจะให้เยนตรำน แลทหำรฝร่ังเศส  ต้อง

รับผดิชอบโดยมีโทษถึงตาย (ในภายหลงัสยามละเวน้ไวเ้พื่อรักษาทางพระราชไมตรี)  

 การช้ีแจงขา้งตน้ท าให้ฝร่ังเศสทราบความผิดของ “กลุ่มทหารฝร่ังเศสในสยาม” อีกทั้ง

โกษาปานยงัเนน้ย  ้าความผิดต่างๆให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสทราบอย่างชดัเจนเพื่อให้

ฝร่ังเศสเห็นวา่“กลุ่มทหารฝร่ังเศสในสยาม” มีความผดิจริง 

  วธีิที ่5 ช้ีแจงเหตุผลในการปะทะกบักลุ่มทหารฝร่ังเศส  

 เน่ืองจากเหตุการณ์จลาจลน้ีมีการปะทะกันระหว่างทหารสยามกับกลุ่มทหารฝร่ังเศส 

ดงันั้นโกษาปานตอ้งช้ีแจงให้ทราบว่า มิใช่การต่อสู้เพื่อสังหาร หรือให้ไดรั้บชยัชนะ แต่เป็นการ

ควบคุมสถานการณ์ และป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายในแผน่ดินสยาม เพราะฝ่ายสยามค านึงถึงพระราช

ไมตรีระหว่างสยามกับฝร่ังเศสเป็นส าคญัจึงไม่ได้กระท าการใดๆท่ีเกินกว่าเหตุกับกลุ่มทหาร

ฝร่ังเศสในสยาม  

 โกษาปานใชว้ิธีการทางภาษาเพื่อให้ฝร่ังเศสเช่ือวา่สยามไม่ไดก้ระท าการเกินกวา่เหตุ ดว้ย

การเปรียบเทียบเหตุการณ์สมมติกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือความดงัน้ี  

ทหำรฝร่ังเศสยิงปืนใหญ่รบพุ่งทหำรไทยๆเห็นผิดประหลำดจะรุกเข้ำไปขึน้บนเรือสลบุจะจับ
เอำตัวฝร่ังเศสไซร้ ฝร่ังเศสลงไปในระวำงเอำเพลิงจุดดินผะสิวให้ไหม้เรือขึน้ประกำรหน่ึง 
ข้ำงทหำรไทยท ำป้อมสูงขึน้ ณ ป้อมฟำกตะวนัตกแลจะเอำปืนใหญ่ ปืนกล ขึน้จังกำยิงให้ตก
ลงในป้อมฟำกตะวันออกให้เป็นหนักหนำไซร้ แต่กลัวจะถูกทหำรฝร่ังเศสท้ังปวงจะล้มตำย
เสียเป็นอันมำก จะมิชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี แลแต่ให้ตั้งไว้ ต่อทหำรฝร่ังเศสยิงมำจึงยิง
ข่มไปบ้ำง  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 10: 229)  
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 เน้ือความน้ี กลุ่มทหารฝร่ังเศสยึดป้อมตะวนัออกแลว้ รบพุ่งทหำรไทย และ ลงไปในระวำงเอำ

เพลิงจุดดินผะสิวให้ไหม้เรือขึ้น ทหารไทยจึงตอ้ง ท ำป้อมสูงขึน้ ณ ป้อมฟำกตะวนัตก เอำปืนใหญ่ ปืนกล ตั้ง

ไว ้และหากทหารฝร่ังเศสยงิมา  จึงยิงข่มไปบ้ำง  เพื่อควบคุมสถานการณ์ใหส้งบ 

 โกษาปานกล่าวถึงการกระท ารุนแรงอ่ืนๆท่ีสยามสามารถท าไดเ้ปรียบเทียบกบัการกระท า

แบบประนีประนอมท่ีสยามท าจริงเพื่อใหฝ่้ายฝร่ังเศสเห็นวา่สยามมิไดก้ระท าการเกินกวา่เหตุ ซ่ึงใน

เน้ือความขา้งตน้ เหตุการณ์สมมติ คือ เอำปืนใหญ่ ปืนกล ขึน้จังกำยิงให้ตกลงในป้อมฟำกตะวันออกให้เป็น

หนักหนำไซร้  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือ ป้อมสูงขึน้ ณ ป้อมฟำกตะวนัตก เอำปืนใหญ่ ปืนกล และ ยิงข่มไป
บ้ำง    

 แมฝ่้ายฝร่ังเศสจะกระท าการรุนแรงกบัฝ่ายสยามแต่ดว้ยฝ่ายสยามค านึงถึง พระรำชไมตรี อีก

ทั้งฝ่ายสยามเห็นใจและเห็นแก่ประโยชน์ของฝ่ายฝร่ังเศส จึงไม่ตอ้งการให้ฝ่ายฝร่ังเศสเกิดความ

สูญเสียและกระทบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ดงัเน้ือความท่ีวา่ กลัวจะถูกทหำรฝร่ังเศสท้ังปวงจะ
ล้มตำยเสียเป็นอันมำก จะมิชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี    

แลทรงพระรำชด ำริะเถิงทำงพระรำชไมตรี จึงให้เอำลูกเยนตรำนแลฝีดำวน้ัูนไปส่งให้แก่เยน
ตรำน ณ ป้อมเมืองทณบุรี หวังจะให้เยนตรำนมีควำมคิดมิให้ท ำร้ำยซ่ึงจะเสียทำงพระรำช
ไมตรีน้ัน ถ้ำมิคิดเถิงทำงพระรำชไมตรี ลูกเยนตรำนแลฝีดำวูซ่ึงเป็นโทษเถิงตำยน้ัน กจ็ะฆ่ำ
เสียแล้ว 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 18: 245)  

 ความข้างต้นน้ี โกษาปานก็กล่าวถึงการกระท ารุนแรงอ่ืนๆท่ีสยามสามารถท าได้

เปรียบเทียบกบัการกระท าแบบประนีประนอมท่ีสยามท าจริงใหฝ้ร่ังเศสทราบเช่นกนั กล่าวคือ การ

กระท ารุนแรงอ่ืนๆท่ีสยามท าได ้คือ ลูกเยนตรำนแลฝีดำวูซ่ึงเป็นโทษเถิงตำยน้ัน กจ็ะฆ่ำเสียแล้ว และการ

กระท าท่ีสยามท าจริง คือ เอำลูกเยนตรำนแลฝีดำวูน้ันไปส่งให้แก่เยนตรำน ณ ป้อมเมืองทณบุรี  การเทียบ

การกระท าในลกัษณะน้ี ท าให้ฝร่ังเศสเห็นวา่สยามใชว้ิธีประนีประนอมในการควบคุมสถานการณ์ 

มิใชก้ารต่อสู้เพื่อชยัชนะ  

 จากเน้ือความทั้ง 2 เน้ือความขา้งตน้ จะเห็นว่า โกษาปานใช้การซ ้ าเพื่อให้ผูรั้บสารเห็นว่า 

ฝ่ายสยามให้ความส าคญักบั พระราชไมตรี (จะมิชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี  เสียทำงพระรำชไมตรี)  

แสดงให้เห็นว่าสยาม มุ่งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสองประเทศจึงใช้วิธีประนีประนอมใน

การรักษาความสงบอยา่งเตม็ก าลงั   
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  วธีิที ่6 ชักชวนให้ร่วมกนัรักษาพระราชไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสสืบไป 

 ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีโกษาปานใชใ้นการเจรจา คือ การชกัชวนให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่าย

ฝร่ังเศสร่วมมือกนัในการรักษาพระราชไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน ดงั

ความท่ีวา่  

แลควรท่ำนได้น ำเอำกิจกำรท้ังปวงแต่สมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงฝร่ังษ แลให้ช่วย
ท ำนุกให้ชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี แลอัตโนกจ็ะช่วยน ำเอำกิจกำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำ 
แต่สมเด็จพระมหำกระษัตร(ธิรำชเจ้ำกรุง)ไทย ท ำนุกบ ำรุงให้ชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี 
คร้ันแล (อัต)โน ช่วยกันบ ำรุงทำงพระรำชไมตรีสมเดจ็พระมหำกระษัตท้ังสองกรุง ให้รุ่งเรือง
วฒันำกำรสืบไปไซร้กจ็ะเป็นท่ีสรรเสริญแก่นำๆประเทศท้ังปวง แลกำรผิดหมองจะเป็นใหญ่
ไปน้ัน กจ็ะรำบคำบสงบดจุแต่กำลก่อนน้ัน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 23: 255) 

 ความขา้งตน้น้ี โกษาปานชกัชวนให้บาทหลวงลาแมชไมตรีน าค าช้ีแจงทั้งหมดน้ีกราบทูล

แด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และ ให้ช่วยท ำนุกให้ชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี ส่วนโกษาปานก็จะน าเร่ืองน้ี

ทูลเกลา้ฯสมเด็จพระเพทราชา เพื่อให ้ท ำนุกบ ำรุงให้ชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี ดว้ยเช่นกนั และทั้งสอง

รัฐ ก็จะ ช่วยกันบ ำรุงทำงพระรำชไมตรีสมเด็จพระมหำกระษัตท้ังสองกรุง ให้รุ่งเรืองวัฒนำกำรสืบไป  เพื่อ

คล่ีคลายความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2231 ให้ความสัมพนัธ์กลบัมาดี

เช่นเดิม 

 การเจรจาความขัดแย้งของโกษาปานท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโกษาปานมี

อจัฉริยภาพทางภาษาและมีชั้นเชิงในการใชภ้าษาอยา่งชดัเจนคือ เร่ิมจากสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั

การส่งสารของตน  ต่อมาโกษาปานได้เปิดใจฝ่ายฝร่ังเศสซ่ึงเป็นคู่กรณีและได้ลดอคติผูรั้บสาร 

ไม่ให้ฟังความขา้งเดียว พร้อมทั้งแสดงท่าทีอนัเป็นมิตรเพื่อท าให้ฝ่ายฝร่ังเศสรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั

จากนั้นจึงค่อยๆช้ีแจงให้พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และฝ่ายฝร่ังเศสทราบความผิดท่ีกลุ่มทหารฝร่ังเศสท า

ในสยามอยา่งชดัเจน  และอธิบายใหเ้ห็นวา่การปะทะกนันั้นฝ่ายสยามท าไปเพื่อรักษาความสงบแลว้

จึงชักชวนให้กลบัมาผูกมิตรกนัเช่นเดิมเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ให้คงไว ้การเจรจาความขดัแยง้ 

นบัเป็นอจัฉริยภาพทางภาษาท่ีท าใหท้่านมีคุณสมบติัการทูตดา้นวาจาดีไดอ้ยา่งชดัเจน 

 



 
178 

 

 4.2.2 คุณสมบัติที ่2 มีความเข้าใจขนบธรรมเนียมของผู้ทีม่ีปฏิสัมพนัธ์ด้วย 

 ลกัษณะดงักล่าวน้ีเห็นไดจ้ากกลวธีิการใชค้  าแสดงความรู้สึกในลกัษณะการอวยพรท่ีโกษา-

ปานใช้การขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของฝ่ายฝร่ังเศสมาใช้ในการอวยพรเพื่อแสดง

ความปรานาดี เช่น 

แลอัตโนขอพรแก่พระเป็นเจ้ำสร้ำงฟ้ำสร้ำงแผ่นดินขอให้ช่วยบ ำรุงโปรดท่ำน161ให้ท่ำนได้

ส ำเร็จตำมควำมปรำรถนำท่ำนจงทุกประกำร 

      (จดหมายฉบบัท่ี 1: 175) 

แลอัตโนขอพรพระเป็นเจ้ำให้ช่วยบ ำรุงพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงฝร่ังษ แลท่ำน162 ให้จ ำเริญ

วฒันำกำรสืบไปย่ิงกว่ำนี ้

      (จดหมายฉบบัท่ี 3 หนา้ท่ี 4: 201) 

 การอวยพรในเอกสารลายลักษณ์ของโกษาปาน พบว่า โกษาปานจะใช้ การขอพรส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ ร่วมกบัค าอวยพรมาใชใ้นการแสดงความปรารถนาดีต่อชาวฝร่ังเศส ในตวัอยา่งน้ี โกษา-

ปานขอพรจาก พระเป็นเจ้ำ หรือ พระเป็นเจ้ำสร้ำงฟ้ำสร้ำงแผ่นดิน ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีผลต่อความเช่ือ

ของชาวฝร่ังเศส แสดงให้เห็นวา่ โกษาปานมีความเขา้ใจในความเช่ือของฝ่ายฝร่ังเศสจึงใช้วิธีการ

อวยพรดว้ยการขอพรจาก “พระเป็นเจา้” ใหอ้วยพรแด่บุคคลเหล่านั้น  

 การน าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีผลต่อความเช่ือของชาวฝร่ังเศสมาอวยพรท าใหค้  าอวยพรนั้นๆเขา้ถึง

ความรู้สึกของชาวฝร่ังเศสไดม้ากยิง่ข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีการอวยพรในลกัษณะดงักล่าวยงัแสดงให้

เห็นว่าโกษาปานเช่ือและเคารพในอ านาจของ “พระเป็นเจา้” เช่นเดียวกบัชาวฝร่ังเศส  นบัเป็นการ

แสดงออกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั 

 4.2.3 คุณสมบัติที ่3 มีความน่าเช่ือถือ 

โกษาปานเจรจาความขดัแยง้อยา่งมีหลกัการ  มีเหตุผลท าให้มีความน่าเช่ือถือดงัจะเห็นได้

จากการให้รายละเอียดแบบให้เหตุผลเพื่อให้สารมีความน่าเช่ือถือ ดงัจะเห็นได้จากเน้ือความใน

จดหมายฉบบัท่ี 4 ท่ีโกษาปานตอ้งการช้ีแจงให้ฝ่ายฝร่ังเศสเขา้ใจและเช่ือถือในค าช้ีแจงของฝ่าย

                                                           
161 ท่าน ในท่ีน้ี คือ มูสูสิงแฬ 
162 ท่าน ในท่ีน้ี คือ มูสูปงชารเตรง 
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สยาม โกษาปานใชก้ารให้รายละเอียดแบบแสดงเหตุผลเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่สยามวา่ การ

ปะทะกบัทหารฝร่ังเศสเป็นเพียงการควบคุมสถานการณ์ มิใช่เหตุการณ์ท่ีสยามกระท าไปโดยไร้

เหตุผล ดงัความท่ีวา่ 

คร้ันแลเยนตรำนลงไปเถิงป้อมเมืองทณ(บุรี) แลคิดอ่ำนด้วยกันประกำรใดมิรู้ ทหำรฝร่ังเศสจับ
เอำทหำรไทยแลทหำรปรตุกรรท ำวุ่นวำยขึน้ในป้อม แลยิงปืนใหญ่ แลเผำบ้ำนเรือนรำษฎรซ่ึงอยู่
ใกล้ป้อมน้ันเสีย แลยิงปืนใหญ่ ณ ป้อมฟำกตะวนัตก บรรจุดินให้พ้นก ำลังปืนยิงให้แตกเสีย ๑๓ 
บอก แลท่ีมิแตกน้ัน เอำเหลก็ตรึงชนวนเสีย แล้วแลเกบ็เอำเคร่ืองศำสตรำวธุแลกระสุนดินผะสิว 
ส ำหรับป้อมฟำกตะวันตกข้ำมไปป้อมฟำกตะวันออก แลไทยจึงขึน้อยู่ รักษำป้อมฟำกตะวันตก 
แลเยนตรำนตกแต่งให้ทหำรฝร่ังเศสข้ำมมำรบพุ่ง จะชิงเอำป้อมฟำกตะวันตกเล่ำแลให้รบพุ่งกัน 
แลเห็นจะเอำมิได้ ทหำรฝร่ังเศสจึงข้ำมไปอยู่ ป้อมฟำกตะวันออก แลท ำร้ำยต่ำงๆเป็นหลำย
ประกำร แลสมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทยทรงพระรำชด ำริว่ำซ่ึงเยนตรำนแลทหำร
ฝร่ังเศสท ำร้ำยท้ังนี ้พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษมิทรำบคร้ันจะรบพุ่งเป็นหนักหนำไซร้ จะเสีย
ทำงพระรำชไมตรีจึงส่ังแก่เส(นำ)บดีท้ังปวงให้ตั้งป้อมล้อมขังไว้ ท้ังทำงบกทำงเรือ อย่ำให้ทหำร
ฝร่ังเศสซ่ึงอยู่ในป้อมน้ัน เลด็ลอดออกท ำร้ำยแก่ไพร่พลท้ังปวงได้ 

     (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 7-8: 223,225) 

ความขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ โกษาปานแสดงเหตุผลท่ีพระมหากษตัริยก์รุงไทยและฝ่ายสยาม

ปิดลอ้มป้อมท่ีเยนตราน (นายพลเดส์ฟาร์จ) และทหารฝร่ังเศสยดึไว ้โดยเหตุคือ เยนตรานและทหาร

ฝร่ังเศสใชก้ าลงัยึดป้อมและก่อความไม่สงบหลายประการ ผลคือพระมหากษตัริยก์รุงไทยและฝ่าย

สยามจึง สั่ง “ตั้งป้อมล้อมขังไว้ ท้ังทำงบกทำงเรือ อย่ำให้ทหำรฝร่ังเศสซ่ึงอยู่ในป้อมน้ัน เลด็ลอดออกท ำร้ำยแก่

ไพร่พลท้ังปวงได้” อีกทั้งโกษาปานยงักล่าวถึงส่ิงท่ีพระมหากษตัริยก์รุงไทยทรงตระหนกัถึงอยูเ่สมอ 

คือ เกรง “จะเสียทำงพระรำชไมตรี” ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ฝ่ายสยามไม่ “รบพุ่ งเป็นหนักหนำ” 

กลวธีิให้รายละเอียดดว้ยการให้เหตุผลขา้งตน้น้ีท าให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นวา่โกษาปานและค าช้ีแจงของ

โกษาปานมีความน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีการแสดงเหตุผลในการกระท านั้ นๆอย่างชัดเจนและ

สมเหตุสมผล  

 4.2.4 คุณสมบัติที ่4 มีความละเอยีดรอบคอบและช่างสังเกต 

ผลการวิเคราะห์เน้ือหาและกลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

สะทอ้นให้เห็นคุณสมบติัทางการทูตของโกษาปานวา่มีความละเอียดลออและช่างสังเกต ดงัจะเห็น
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ไดจ้ากกลวิธีการให้รายละเอียดเช่น การใช้ค  าระบุจ านวน  การใชห้น่วยขยาย เพื่ออธิบายลกัษณะ

ของส่ิงของต่างๆอยา่งละเอียดท าใหผู้รั้บสารเห็นภาพชดัเจนเสมือนอยูร่่วมเหตุการณ์ ดงัความท่ีวา่  

คร้ันเพลำบ่ำยประมำณสองโมง บำตรี แลฝีดำวู แลกรมกำร แลชำวเมืองชำยหญิงเอำเรือออกไป
รับพระรำชสำร ๓๐ ล ำ ในนีแ้ลเรือพระรำชสำรน้ันยำวประมำณ ๙ วำ ปำกกว้ำงประมำณ ๘ ศอก 
มท้ีำยกดุเตีย แลหลังคำน้ันหุ้มแพรปักทองหมวด แลกรองทองหมวด ติดอินทรธนู ระบำย กรอง
ทองเป็นพู่  ฝำผนังข้ำงนอกฉลักลำยปิดทอง แคมแลหัวเรือปิดทอง ฝำผนังข้ำงในเขียนลำย       
เบญจรงค์ แลฝำหน้ำต่ำงน้ันประดับกระจก แลตั้งปืนกระสุนสองนิว้ ณ หัวเรือน้ันส่ีบอก 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 7-8: 43,45)  

 ความข้างต้นน้ี โกษาปานกล่าวถึงส่ิงท่ีได้พบในประเทศฝร่ังเศสไวอ้ย่างถ้วนถ่ีซ่ึงใน

เน้ือความน้ีโกษาปานกล่าวถึงพิธีการตอ้นรับพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีถวาย

แด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 โกษาปานบอกให้ผูรั้บสารทราบจ านวนเรือในพิธีการ ขนาดของพระราช

สาส์นรวมไปถึงการตกแต่งเรือในลกัษณะต่างๆอยา่งละเอียด เน้ือความขา้งตน้น้ีท าใหเ้ห็นวา่โกษา-

ปานใหค้วามส าคญักบัรายละเอียดต่างๆท่ีพบอยา่งชดัเจน อนัส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นคุณสมบติัของโกษา-

ปานวา่เป็นผูมี้ความละเอียดถ่ีถว้น และช่างสังเกต  

 4.2.5 คุณสมบัติที ่5 มีทกัษะทางจิตวทิยา  

 การโนม้นา้วใจเป็นวิธีการทางจิตวิทยาประการหน่ึงท่ีผูรั้บสารมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารท าให้

ผูรั้บสารสนองตอบในส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการ   

 เม่ือพิจารณาการใชก้ลวิธีทางภาษาในการโนม้นา้วใจของโกษาปานแลว้พบวา่ โกษาปานมี

ขั้นตอนในการโน้มน้าวใจเพื่อให้ผูรั้บสารปฏิบติัตามความตอ้งการของโกษาปาน ซ่ึงจะเห็นได้

ชดัเจนในจดหมายฉบบัท่ี 2 ดงัน้ี  

  ส่วนที่ 1 โกษาปานใชค้  าแสดงความรู้สึกเพื่อขอบคุณมูสูลายีท่ีตั้งใจปฏิบติัภารกิจ

ใหส้ยามเป็นอยา่งดี 

 “ด้วยท่ำนส ำเเดงควำมยินดีแลนับถือได้ให้ส ำเร็จกำรท้ังปวงตำมพระรำชหฤทัยพระมหำ
กษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำอัตโน แลบัดนีไ้ด้พบท่ำทำงอันจะเขียนมำให้ท่ำนแจ้งว่ำมนี ำ้ใจอันยินดีต่อ
ท่ำนเห็นว่ำท่ำนจะมิโกรธ”  
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   ส่วนที่ 2 โกษาปานเห็นความส าคญัในการปฏิบติัภารกิจของมูสูลายจึีงจะน าเร่ือง

การปฏิบติังานอย่างกระตือรือร้นและการตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ีไปถวายรายงานแด่สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชให้ทรงทราบอย่างละเอียด ซ่ึงการให้ความส าคญัในท่ีน้ี คือ Importance เป็นหลกั

ทางการทูตอีกประการหน่ึง ซ่ึงหมายถึง มีลกัษณะคลา้ยกบัการให้เกียรติ163แต่การให้ความส าคญั

มกัจะใชก้บับุคคลท่ีมีระดบัสังคมต ่ากวา่หรือดอ้ยกวา่ตน (จิตรจ านงค ์สุภาพ, 2550: 260)  

 “เม่ือแลท่ำนรู้ว่ำอัตโนท้ังปวงมำถึงถำร ณ ท่ีนีเ้ปนสุข สนุกสบำยอยู่  แลอันมำนีเ้สมอใจนึกแล
เห็นว่ำยังสำมเดือนจะได้ไปถึงพระมหำกระษัตรำธิรำชผู้ เปนเจ้ำ แลจะได้เอำแจ้งให้ละเอียดว่ำ
ท่ำนเอำใจใส่ช่วยในรำชกำรแห่งพระมหำกระษัตรำธิรำช แลเช่ืออยู่ว่ำท่ำนมีน ำ้ใจร้อนรนช่วยท ำ
กำรท้ังปวง” 

  ส่วนที ่3  โกษาปานกล่าวถึงภารกิจต่อไปท่ีมูสูลายทีราบอยูแ่ลว้ตนตอ้งกระท า 

 “แลเห็นปีหน้ำท่ำนจะส่งเคร่ืองบรรณำกำรอันเหลืออยู่น้ันเข้ำไปตำมพระมหำกระษัตรำเจ้ำต้อง
ประสงค์น้ัน”  

  ส่วนที ่4 โกษาปานขอร้องใหมู้สูลายที  าภารกิจบางประการเพิ่มเติม 

“แลอัตโนขอให้ท่ำนช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่ เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลับเข้ำไปยังกรุงศรีอยทุยำ อัน
พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำพระรำชประสงค์น้ัน” 

 การขอร้องผูรั้บสารทั้ง 4 ส่วนท าให้สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการโนม้นา้วใจให้ปฏิบติั

ตาม ดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 โกษาปานสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้แก่ผูรั้บสารเพื่อใหผู้รั้บสารรู้สึกดีและเต็ม

ใจช่วยเหลือดว้ยการกล่าวขอบคุณและใหค้วามส าคญักบัผูรั้บสาร (ส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2) 

 ในเน้ือความน้ี โกษาปานใชห้น่วยขยายใหร้ายละเอียดการท างานของมูสูลาย ีวา่ท างานดว้ย

ความ เอำใจใส่ช่วยในรำชกำรแห่งพระมหำกระษัตรำธิรำช  และ มีน ำ้ใจร้อนรนช่วยท ำกำรท้ังปวง และโกษา

ปานจะน าความน้ีทูลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ทรงทราบ นบัเป็นการให้ความส าคญักบัมูสู

ลายีท่ี เอำใจใส่ช่วย และ มีน ้ำใจร้อนรนช่วย (กระตือรือร้นในการช่วย) ในการน าเนินพระราชกิจ

                                                           

 163 การให้เกียรติ (Honour) หมายถึง การยกย่องบุคคลในโอกาสอนัควรตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ผูไ้ดรั้บ

เกียรติหรือยกยอ่งจะเกิดความพงึใจหรือเกิดความรู้สึกเชิงบวกกบัผูท่ี้กล่าวชม (จิตรจ านงค ์สุภาพ, 2550: 259) 
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ระหวา่งประเทศทุกประการ ท าให้มูสูลายตีระหนกัวา่ตนเป็นผูมี้ความส าคญัในเร่ืองน้ีและกระตุน้

ใหมู้สูลายปีฏิบติัภารกิจตามท่ีโกษาปานตอ้งการ  

 ขั้นตอนท่ี 2 โกษาปานเกร่ินถึงภารกิจท่ีผูรั้บสารจะตอ้งท าต่อไป (ส่วนท่ี 3) 

 ขั้นตอนท่ี 3 โกษาปานบอกใหผู้รั้บสารท าภารกิจอ่ืนเพิ่มเติมดว้ยการขอร้อง (ส่วนท่ี 4)  

 โกษาปานใชค้  าแสดงการขอร้องเพื่อให้มูสูลายปีฏิบติัราชกิจให้ฝ่ายสยามดว้ยการใชค้  าว่า  

ขอให้ท่ำนช่วยเร่งรัดครูอันส่ังสอนเดก็ซ่ึงอยู่เรียนน้ันให้รู้สันทัดจะได้กลบัเข้ำไปยงักรุงศรีอยทุยำ โกษาปานพูด

ในเชิงขอร้อง (เห็นไดจ้ากค าว่า ขอ...ช่วย) เพื่อให้ผูรั้บสารอยูใ่นฐานะ “ผูใ้ห้ความช่วยเหลือ” มิใช้

ผูรั้บค าสั่ง 

 จากความขา้งตน้ท าให้ทราบว่า ขั้นตอนในการโน้มน้าวใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามส่ิงท่ีโกษา-

ปานตอ้งการนั้น โกษาปานเร่ิมตน้จากการแสดงความซาบซ้ึงในส่ิงท่ีผูรั้บสารเคยท าให ้จากนั้นก็ท า

ให้ผูรั้บสารทราบวา่โกษาปานเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีผูรั้บสารท าให้  ดว้ยการน าความชอบนั้นไปทูลแด่

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขั้นตอนต่อมาโกษาปานกล่าวถึงภารกิจต่อไปท่ีผูรั้บสารตอ้งกระท า 

และจากนั้นจึงขอร้องใหผู้รั้บสารกระท าภารกิจบางประการเพิ่มเติมจากภารกิจเดิม 

 เม่ือน าขั้นตอนการโนม้นา้วใจให้ผูรั้บสารกระท าในส่ิงท่ีโกษาปานตอ้งการมาเปรียบเทียบ

กบัล าดบัการโน้มน้าวใจของ Johnston (1994) ท าให้เห็นถึงความสามารถในการโน้มน้าวใจของ

โกษาปานท่ีมีความเป็นสากลและทนัสมยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 Johnston (1994: 33-35 อา้งถึงใน ณัฏฐ์สุดา วิจิตรจามรี, 2556: 24) จ  าแนกขั้นการโน้มนา้ว

ใจไว ้5 ขั้นไดแ้ก่  

 ขั้นท่ี 1 ขั้นความสนใจ (Attention) คือ การจดัเรียบเรียงสารเพื่อใหผู้รั้บสารเกิดความสนใจ 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นความตอ้งการ (Need) คือ การกระตุน้ให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกวา่ส่ิงท่ีผูพู้ดโนม้

นา้วใจเป็นส่ิงท่ีผูรั้บสารตอ้งการหรืออยากกกระท า หรือช้ีใหผู้รั้บสารตระหนกัถึงปัญหาท่ีเผชิญอยู ่

 ขั้นท่ี 3 ขั้นสนองตอบความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นการพูดเสริมจากขั้นความตอ้งการ

โดยใหข้อ้มูลรายละเอียดท่ีผูฟั้งเกิดการยอมรับ 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นการบรรยายให้เห็นภาพ (Visualization) ผูพู้ดใชเ้น้ือหาสารสร้างจินตนาการให้

ผูฟั้งเห็นภาพ เป็นการกระตุน้ใหต้ดัสินใจลงมือปฏิบติั 
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระท า (Action) เป็นขั้นท่ีผูฟั้งเปล่ียนความเช่ือ  ทศันคติ และลงมือปฏิบติั

ตามท่ีผูโ้นม้นา้วใจตอ้งการ 

 เม่ือพิจารณาขั้นตอนการโน้มน้าวใจของโกษาปานกับขั้นการโน้มน้าวใจของ Johnston 

(1994) แลว้พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัในหลายส่วน ไดแ้ก่  

 ขั้นตอนท่ี 1 โกษาปานสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้แก่ผูรั้บสารเพื่อใหผู้รั้บสารรู้สึกดีและเต็ม

ใจช่วยเหลือดว้ยการกล่าวขอบคุณและให้ความส าคญักบัผูรั้บสารสอดคลอ้งกบัขั้นท่ี 1 และ ขั้นท่ี 2 

ของ Johnston (1994) กล่าวคือ การสร้างความรู้สึกเชิงบวกดว้ยการกล่าวขอบคุณเป็นการท าใหผู้รั้บ

สนใจสนใจและเม่ือโกษาปานให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีผูรั้บสารเคยปฏิบติัมาแลว้ยิ่งมีส่วนกระตุน้ให้ผูรั้บ

สารกระท าภารกิจต่อไป อีกทั้งการน าความกระตือรือร้นในการท างานของมูสูลายไีปทูลแด่สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชยงัเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของผูรั้บสารตามขั้นท่ี 3 ของ Johnston 

(1994) อีกดว้ย   

 ขั้นตอนท่ี 2 โกษาปานเกร่ินถึงภารกิจท่ีผูรั้บสารจะตอ้งท าต่อไป และ ขั้นตอนท่ี 3 โกษา-

ปานบอกให้ผูรั้บสารท าภารกิจอ่ืนเพิ่มเติมด้วยการขอร้อง สอดคล้องกับขั้นตอนสุดท้ายของ 

Johnston (1994) คือขั้นการกระท า  ทั้งน้ี โกษาปานจะใหผู้รั้บสารลงมือท าดว้ยการขอร้องท าใหผู้รั้บ

สารอยู่ในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้ผูรั้บสารยินดีปฏิบติัภารกิจให้อยา่งเต็มใจ

มากกวา่การสั่งใหท้  า 

 นอกจากน้ีในจดหมายฉบบัท่ี 4 ของโกษาปานก็แสดงให้เห็นการโน้มน้าวใจดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีเป้าหมายในการโน้มน้าวใจนั้นคือ การท าให้ฝ่ายฝร่ังเช่ือค าช้ีแจงของฝ่ายสยามและรักษา

สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสให้เป็นดงัเดิม การโนม้นา้วใจดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขั้นการ

โนม้นา้วใจของ Johnston (1994) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 ขั้นท่ี 1 ขั้นความสนใจ คือ การจดัเรียบเรียงสารเพื่อใหผู้รั้บสารเกิดความสนใจ 

 โกษาปานกล่าวถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศสและโกษาปานยงัระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคนของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และพระคุณของชาวฝร่ังเศสอยูเ่สมอเพื่อท าให้ผูรั้บสาร

เกิดความสนใจ ดงัเน้ือความท่ีวา่  
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จึงกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษ ได้โปรดอัตโนอยู่  ณ กรุงฝร่ังษ พระคุณเห็นแต่คิดในใจอัตโน แลอัต
โนกส็รรเสริญให้ประเทศนำๆรู้เล่ืองฤๅแลได้ท ำหนังสือ แลระลึกถึงพระคุณท้ังปวงน้ันมิได้ขำด 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 1: 211) 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นความตอ้งการ คือ การกระตุน้ให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกวา่ส่ิงท่ีผูพู้ดโน้มนา้วใจ

เป็นส่ิงท่ีผูรั้บสารตอ้งการหรืออยากกกระท า หรือช้ีใหผู้รั้บสารตระหนกัถึงปัญหาท่ีเผชิญอยู ่  

ประกำรหน่ึงซ่ึงมีไปในลักษณะหนังสือว่ำ ซ่ึงเกิดวุ่นวำย ณ กรุงไทยน้ัน ยังมิแจ้งเป็นมั่นแม่น 
แลรู้ข่ำวไปแต่ข้ำงวิลันดำๆเคยสับปลับอยู่จะฟังเอำเป็นมั่นแม่นมิได้ ท่ำนจึงขอแต่พระมหำ-
กระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษให้งดก่อน  

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215) 

 เน้ือความน้ีโกษาปานช้ีให้เห็นว่าฝ่ายฝร่ังเศสเขา้ใจผิดคิดว่าสยามท าผิดพระราชไมตรี

เน่ืองจากฟังข่าวจากวลินัดา หรือ ฮอลนัดา ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นสนองตอบความพึงพอใจ เป็นการพูดเสริมจากขั้นความตอ้งการโดยให้ขอ้มูล

รายละเอียดท่ีผูฟั้งเกิดการยอมรับ  

 โกษาปานตอบสนองความพึงพอใจดว้ยการเสนอใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ดงัเน้ือความท่ีวา่ 

อัตโนมีควำมยินดีนัก หำกกำรท้ังนีเ้หตุด้วยท่ำนมีปัญญำคิดเห็นเนือ้ควำมยืนยำวไป จึงขอแต่
พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษ แลมิได้แต่ข่ำวซ่ึงประกำศออกมำ 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215) 

 โกษาปานใชก้ลวธีิทางภาษาในโนม้นา้วใจและท าใหส้ารมีความน่าเช่ือถือ เช่น  

 การบรรยาย เป็นการให้ขอ้มูลเพื่อให้ผูรั้บสารรับทราบและน าไปประกอบการพิจารณาค า

ช้ีแจงของฝ่ายสยาม 

แลท่ำนจะใคร่แจ้งเนื้อควำมท้ัง (อัต)โนจะบอกเดิมเหตุ ออกมำให้ท่ำนแจ้ง แลเดิมเหตุน้ัน
สมเด็จกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทย โปรดกำศตันเป็นอันย่ิงนักหนำ เลีย้งเป็นพระญำวิไชยเยน
ทมนตรีให้ว่ำรำชกำรด้วยเสนำบดี แลกำศตันเอำทรัพย์ส่ิงของ เงินทอง ณ พระคลงัออกจ ำหน่ำย
ท ำมำตรำยเสียเป็นอันมำก...  

       (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 3: 215) 
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 การให้รายละเอยีด เป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและระบุจ านวนอยา่งเจาะจงเพื่อให้สารมีความ

น่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

พระมะฤทิ แลมงุสูรบระวงเห็นข้ำงไทยป้องกันเป็นมั่นคงเห็นมิได้จึงส่งกะป่ันหลวงล ำ ๑ ปืน
ใหญ่อยู่  ณ กะป่ัน ๒๖ บอก (น)กสับ ๕๐ บอก แลขลำศรีอยู่ รักษำกะป่ันน้ันบ้ำง แลกะป่ัน        
อัง(กฤ)ษลกูค้ำ ล  ำ ๑ ซ่ึงทอดอยู่ ณ ท่ำมะฤทิด้วยกันน้ัน พำเอำกะป่ันท้ัง ๒ ล ำน้ันหนีไป 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 6: 221) 

 การอ้างอิง เป็นการอา้งกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมในสยามเพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นว่า

ผูก้ระท าความผิดนั้นผิดอย่างไรและจะไดรั้บโทษอย่างไรบา้งนบัเป็นการสร้างความเช่ือถือให้กบั

สารท่ีโกษาปานกล่าวถึงอีกวธีิการหน่ึง เช่น  

ขนบธรรมเนียม ณ กรุงไทย คร้ันแลผู้ใดท ำผิดควำมสัญญำไซร้ย่อมลงโทษหนัก ถ้ำแลมิได้ตัว
ผู้ท ำหนังสือสัญญำไซร้ ย่อมเอำผู้ประกันน้ันลงโทษแทน แลพระธรรมสำคร แลปำตรีแลมงุสูร
เวเรศกะปิตันกมุปันหญ ีแลฝร่ังเศสบรรดำอยู่ ณ กรุงไทย ท ำหนังสือประกัน จะให้เยนตรำน แล
ทหำรฝร่ังเศสท ำตำมหนังสือสัญญำ แลประกันให้ยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือกะป่ัน แลเสบียง
ออกมำ เยนตรำนแลทหำรฝร่ังเศส มิได้ท ำตำมหนังสือสัญญำ ถ้ำจะท ำตำมขนบ ณ กรุงไทยกจ็ะ
เอำพระธรรมสำคร แลปำตรีแลฝร่ังเศสผู้ประกันฆ่ำเสีย     

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 16-17: 241,243) 

 โกษาปานกล่าวว่าทหารฝร่ังเศสกระท าความผิดแลว้ไม่รับโทษ ดงันั้นโทษจึงตอ้งตกเป็น

ของผูรั้บประกนัตามธรรมเนียมของสยาม   

 ขั้นท่ี 4 ขั้นการบรรยายให้เห็นภาพ ผูพู้ดใช้เน้ือหาสารสร้างจินตนาการให้ผูฟั้งเห็นภาพ 

เป็นการกระตุน้ใหต้ดัสินใจลงมือปฏิบติั  

 โกษาปานใชก้ลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผูรั้บสารเห็นภาพว่าหากสยามไม่คิดถึงพระราช

ไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสแลว้ ฝ่ายสยามจะกระท าการใดบา้งกบัทหารฝร่ังเศสในสยาม เช่น 

ประกำรหน่ึง เม่ือทหำรไทยตั้งป้อมล้อมขังทหำรฝร่ังเศสไว้ท้ังทำงบกทำงเรือเป็นมั่นคง แล
ทหำรฝร่ังเศสจะไปมำ ณ ทำงบกทำงเรือมิได้แล้วกจ็ะร่วงโรยลง จะขำดอำหำร จะเกิดควำมไข้
เจ็บล้มตำยเป็นอันมำก ถ้ำแลสมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงไทยมิทรงพระรำชด ำริเถิง
ทำงพระรำชไมตรี พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษไซร้ กจ็ะมิให้ยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือกะป่ัน 
แลเสบียงออกมำ ให้พ้นควำมตำยดจุเดียว เหตดุ้วยทรงพระรำชด ำริะเถิงทำงพระรำชไมตรี 
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พระมหำกระษัตรเจ้ำกรุงฝร่ังษจึงให้เยนตรำน แลทหำรฝร่ังษยืมกะป่ัน แลยืมเงินซ้ือกะป่ัน แล
เสบียงออกมำให้พ้นจำกควำมตำย 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 20-21: 249-251) 

 โกษาปานเปรียบเทียบเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ให้ผูรั้บสารเห็นภาพ ระหว่างเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจริง คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน คือ สยามเห็นแก่สัมพนัธไมตรีจึงใชว้ิธีประนีประนอมดว้ยการ

ยอมช่วยเหลือทหารฝร่ังเศส เปรียบเทียบกบั เหตุการณ์สมมติ คือ สยามไม่เห็นแก่พระราชไมตรี ไม่

ช่วยเหลือและปล่อยให้ทหารฝร่ังเศสตาย  เน้ือความน้ีท าให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นภาพอย่างชดัเจนและ

ตระหนักได้ว่าสยามรักษาพระราชไมตรีอย่างเต็มก าลัง ดังนั้นฝ่ายฝร่ังเศสก็ควรร่วมมือรักษา

สัมพนัธไมตรีเช่นกนั 

 ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระท า เป็นขั้นท่ีผูฟั้งเปล่ียนความเช่ือ  ทศันคติ และลงมือปฏิบติัตามท่ีผู ้

โนม้นา้วใจตอ้งการ  

แลควรท่ำนได้น ำเอำกิจกำรท้ังปวงแต่สมเดจ็พระมหำกระษัตรำธิรำชเจ้ำกรุงฝร่ังษ แลให้ช่วย
ท ำนุกให้ชอบด้วยทำงพระรำชไมตรี แลอัตโนก็จะช่วยน ำเอำกิจกำร กรำบบังคมทูลพระ
กรุณำ แต่สมเด็จพระมหำกระษัตร(ธิรำชเจ้ำกรุง)ไทย ท ำนุกบ ำรุง ให้ชอบด้วยทำงพระรำช
ไมตรี คร้ันแล โน ช่วยกันบ ำรุงทำงพระรำชไมตรี สมเด็จพระมหำกระษัตท้ังสองกรุง ให้
รุ่งเรืองวัฒนำกำรสืบไปไซร้ กจ็ะเป็นท่ีสรรเสริญแก่นำๆประเทศท้ังปวง แลกำรผิดหมองจะ
เป็นใหญ่ไปน้ัน กจ็ะรำบคำบสงบดจุแต่กำลก่อนน้ัน 

      (จดหมายฉบบัท่ี 4 หนา้ท่ี 23: 255) 

 โกษาปานขอความร่วมมือจากฝ่ายฝร่ังเศสให้สลายความขดัแยง้ระหวา่งสองประเทศและ

ร่วมกนัรักษาสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศสใหเ้จริญรุ่งเรืองดงัเดิม 

 เม่ือเปรียบเทียบการโนม้น้าวใจของโกษาปานกบัขั้นการโน้มน้าวใจของ Johnston (1994) 

ท าใหเ้ห็นวา่ โกษาปานมีหลกัจิตวทิยาในการโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารมีความเห็นคลอ้ยตาม ตระหนกั  

เช่ือและลงมือปฏิบติัตามในส่ิงท่ีโกษาปานตอ้งการ จึงอาจกล่าวไดว้า่การโนม้นา้วใจของโกษาปาน

นั้นสัมฤทธ์ิผล มีความเป็นสากลและเป็นวธีิการท่ีทนัสมยั    
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  4.2.6 คุณสมบัติที ่6 มีความจงรักภักดี   

  บนัทึกรายวนัและจดหมายสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจงรักภกัดีของโกษาปานท่ีมีต่อ

พระมหากษตัริย ์โดยเฉพาะในบนัทึกรายวนัของโกษาปานท่ีกล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ี

มีการกล่าวถึงพระบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีท าให้การเดินทางของคณะราชทูตสยาม

ปลอดภยั   

บำตรีส ำปำวโลซ่ึงมำด้วยท่ำนน้ันไปเล่ำแก่อัตโนว่ำพระมหำกษัตริย์เจ้ำกรุงไทย ทรงพระกรุณำ
โปรดบำตรีส ำเปำเป็นอันย่ิงนักหนำ แลท่ำนท้ังปวงมำด้วย แลอัตโนยินดีนักหนำ แลอัตโนจึงลง
มำถำมข่ำวท่ำน แลอัตโนได้เห็นเสมอหน่ึงได้รับพระคุณพระมหำกษัตริ ย์เจ้ำกรุงไทยดุจเดียว
แลอัตโนยินดีนักหนำ แลท่ำนมำ ณ กลำงทะเลนีย้ังป่วยเจ็บเป็นประกำรใดบ้ำง ข้ำพเจ้ำตอบว่ำ
ซ่ึงอัตโนมำนี ้อัตโนเอำเดชะพระเดชเดชำนุภำพสมเด็จพระมหำกษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำอัตโน     
ปกเกล้ำปกกระหม่อมมำ แลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงใดกห็ำมไีด้ 

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 3-4: 35,37) 

ความขา้งตน้ โกษาปานกล่าวถึงพระบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีโกษาปานยก

ย่องให้เป็น “ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ” ท่ีมีอ านาจให้การปกปักรักษา ท าให้การเดินทางของคณะราชทูต

ปลอดภยัและไม่เจบ็ป่วยแต่อยา่งใด การเคารพยกยอ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขา้งตน้น้ีแสดงให้

เห็นถึงความจงรักภกัดีท่ีโกษาปานมีต่อพระองคเ์ป็นอยา่งยิง่  

นอกจากน้ียงัเห็นความจงรักภกัดีของโกษาปานจากการใช้ค  าแสดงการยกย่องให้เกียรติ 

ดว้ยการใชค้  าราชาศพัทเ์ม่ือกล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดงัความท่ีวา่  

อัตโนเอำเดชะพระเดชเดชำนุภำพ สมเด็จพระมหำกษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำอัตโน ปกเกล้ำปก
กระหม่อมมำ แลจะได้ป่วยเจ็บส่ิงใดก็หำมีได้ แลซ่ึงสมเด็จพระมหำกษัตรำธิรำชผู้ เป็นเจ้ำ           
อัตโนทรงพระกรุณำโปรดบำตรีส ำปำวโลๆกย่็อมจะเล่ำให้ท่ำนฟังแล้วทุกประกำร  

     (บนัทึกรายวนั หนา้ท่ี 4: 217) 

ความขา้งตน้น้ี โกษาปานใชค้  าราชาศพัท ์ไดแ้ก่ค าวา่ พระเดช สมเดจ็พระมหำกษัตรำธิรำช ปก

เกล้ำปกกระหม่อม ทรงพระกรุณำ และ โปรด เพื่อใหส้มพระเกียรติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีก

ทั้งยงัใช้ส่วนขยายเพื่อบอกให้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของ พระเดช ของพระองค์ คือ เดชะ เดชำนุภำพ  

นอกจากน้ี โกษาปานยงัถวายความจงรักภกัดีแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดว้ยการใชห้น่วยขยาย
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นาม คือ ผู้ เป็นเจ้ำอัตโน เพื่อแสดงตนว่าผูเ้ป็นเจ้าหรือเป็นกษัตริย์ของโกษาปานคือสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค าเรียกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซ่ึงโกษาปานเลือกใช้ค  าว่า “ผู ้

เป็นเจา้แห่งอตัโน” เป็นส่วนขยาย “พระมหากษตัราธิราชเจา้” หลายคร้ังในเอกสารลายลกัษณ์ของ

โกษาปานเพื่อเจาะจงให้ผูรั้บสารทราบว่าหมายถึงพระมหากษตัริยข์องฝ่ายสยาม โดยการกล่าวใน

ลกัษณะน้ี สามารถท าไดห้ลายวิธีเช่นการน าค าวา่ “กรุงไทย” มาใชเ้ป็นหน่วยขยายเพื่อระบุให้ทราบ

ว่าโกษาปานกล่าวของพระมหากษตัริยพ์ระองค์ใดก็ได้ แต่โกษาปานเลือกใช้ ว่า “ผูเ้ป็นเจา้แห่ง

อตัโน” บ่อยคร้ังซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าโกษาปานยอมรับและยกย่องเทิดทูนสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชวา่มิใช่เป็นเพียง “พระมหากษตัริยแ์ห่งสยาม” เท่านั้น หากยงัเทิดทูนให้เป็นกษตัริย“์ผูเ้ป็น

เจา้แห่งอตัโน” อีกดว้ย การยอมรับยกย่องและเทิดทูนพระมหากษตัริยเ์ช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงความ

จงรักภกัดีของโกษาปานท่ีมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอยา่งสูง   

 

4.3 ภาพสะท้อนทางการทูตของโกษาปานกบัข้อมูลทางประวตัิศาสตร์อ่ืนๆ 

ภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปานกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆในท่ีน้ี คือ ภาพ

สะทอ้นท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลประวติัศาสตร์อ่ืนๆซ่ึงหมายรวมถึงทศันะ ค าบอกเล่า หรือเน้ือความ

ต่างๆท่ีบนัทึกถึงการเป็นทูตของโกษาปานดงัน้ี  

 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 60 ในพระราชสาส์นตอบของพระเจา้กรุงฝร่ังเศสท่ีมีมาถึงสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช โดยพระองคไ์ดก้ล่าวยกยอ่งออกพระวสุิทธสุนทร วา่ 

 “อน่ึงว่ำแต่กำรท่ีพระองค์ทรงเลือกสรรรำชทูตส่งมำยังเรำครำวนีอ้ย่ำงเดียวก็เป็น
พยำนอ้ำงไปถึงพระปรีชำญำณอันสุขุมของพระองค์ดีกว่ำค ำกล่ำวเล่ำลือใดๆ เรำมำสังเกตดู
ลักษณะมำรยำทแห่งรำชทูตของพระองค์นีรู้้สึกว่ำเป็นคนรอบคอบ รู้ จักปฏิบัติรำชกิจของ
พระองค์ถ้วนถี่ดีมำก หำกเรำจะมิฉวยโอกำสนี้ เพ่ือเผยแพร่ควำมชอบแห่งรำชทูตของ

พระองค์บ้ำงกจ็ะเป็นอยติุธรรมไปเพรำะรำชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่ที่ถูกใจเรำทุกอย่ำง โดยแต่

น ้ำค ำทีพู่ดออกมำทไีร แต่ละค ำๆกน่็ำดูปลืม้ใจและน่ำเช่ือทุกค ำ”  

      (กรมศิลปากร, 2529-2530:  47) 
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บันทึกของราชทูตฝร่ังเศส มองซิเออร์ เลอ เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ (Chevalier de 

Chaumant) กล่าวถึงโกษาปาน วา่  

“ส่ิงท่ีถูกใจในตัวรำชทูตคนนี ้คือ ไม่ว่ำท่ำนจะได้เห็นอะไร ท่ีไหน เป็นต้องจับดินสอจดลง

ในสมุดทันที นิสัยนี้ดีมำก เพรำะเมื่อไปเมืองฝร่ังเศสกลับมำคงมีรำยงำนควำมเป็นไปจำก

เมืองฝร่ังเศส ถวำยพระเจ้ำกรุงสยำมอย่ำงละเอียดลออด”ี  

     (ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ 2527: 28)  

จดหมายเหตุของเชวาเลีย เดอ โชมองต ์เขียนบนัทึกในเชิงช่ืนชมโกษาปานไวว้า่  

“ทูตำนุทูตชุดนีเ้ป็นคนดทีีสุ่ดในโลก เป็นคนเฉยๆ ได้เคยรับกำรศึกษำอย่ำงด ีเป็นคนอ่อนน้อม

และอำรมณ์ด ีหวงัว่ำเขำกบัข้ำพเจ้ำคงเป็นมิตรสหำยทีส่นิทสนมกนัต่อไป”  

     (เจริญ ไชยชนะ, 2523: 57) 

บาทหลวง เดอ ลา แชส (Père de la Chaise) ผูเ้ป็นหวัหนา้คณะบาทหลวงเยซูอิทในประเทศ

ฝร่ังเศสไดก้ล่าวค ายกยอ่งโกษาปานในสมณสาส์นท่ีถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความวา่  

“อำตมำต้องขอพระวโรกำส เพ่ือกล่ำวอ้ำงถึงรำชทูตของพระองค์เป็นต้นเจ้ำคุณอัครรำชทูตว่ำ

ท่ีไหนเจ้ำคุณได้ปฏิบัติตนอย่ำงเฉลียวฉลำดและสุภำพเรียบร้อยทุกประกำร เจ้ำคุณได้เชิดชู

เกียรติยศของพระองค์ให้เด่นสูงโดยมิได้แสดงกริิยำอหังกำรเย่อหยิ่ง อวดอ้ำงวำงโตให้เป็นที่

รังเกียจแก่ผู้ใดเลย ฉะนั้นจึงเป็นที่พอใจของชำวฝร่ังเศสทั่วไป นับแต่ช้ันพลเมืองจนถึงพระ

เจ้ำอยู่หัวเป็นทีสุ่ด”          

     (ฟ. ฮีแลร์, 2540: 233) 

 ค ากล่าวขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นวา่โกษาปานปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการทูตให้เป็นท่ีประทบัใจแก่

ชาวไทยและชาวฝร่ังเศสโดยอาศัยคุณลักษณะต่างๆของโกษาปานท่ีทั้ งด้านบุคลิกภาพ 

ความสามารถ การวางตวั ลกัษณะนิสัย วธีิการพูด รวมไปถึงกิริยามารยาทต่างๆท าใหส้ามารถปฏิบติั

หน้าท่ีราชทูตแห่งแผ่นดินสยามได้เป็นอย่างดี ซ่ึงคุณสมบติัต่างๆดังกล่าวมาน้ี แสดงให้เห็นว่า  

โกษาปานเป็นผูมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ค าพูดน่าฟังและน่าเช่ือถือ เฉลียวฉลาด และรอบรู้   

 เม่ือน าภาพสะทอ้นของโกษาปานจากบุคคลทางประวติัศาสตร์มาพิจารณากบัคุณสมบติั

ทางการทูตของโกษาปานท่ีสะทอ้นจากบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานแลว้ พบวา่ มีความ
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สอดคลอ้งอย่างชดัเจน ทั้งในดา้นความสามารถในการใช้ภาษาและมีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์   มี

ความเขา้ใจขนบธรรมเนียมของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  มีความน่าเช่ือถือ  มีความละเอียดรอบคอบ

และช่างสังเกต มีทกัษะทางจิตวิทยา และ มีความจงรักภกัดีลว้นแลว้แต่ส่งผลให้โกษาปานสามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูตของแผน่ดินสยามไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ดงันั้นการศึกษา “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวิธีทางภาษา” 

ในคร้ังน้ี จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่า โกษาปาน ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น“ราชทูตล้ินทอง” แห่ง

แผน่ดินสยาม  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 บทน้ี ผูศึ้กษาจะน าเสนอผลการศึกษาเร่ืองบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหา

และกลวธีิทางภาษา และอภิปรายผลการศึกษา พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา” 

ซ่ึงประกอบด้วยวตัถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ เพื่อศึกษาวตัถุประสงค์และเน้ือหาในการเขียน

บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  กลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษา-

ปานท่ีท าให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย และภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปานในบนัทึกรายวนั

และจดหมายของโกษาปาน มีดงัผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์และและเน้ือหาในการเขียนบันทกึรายวันและจดหมายของโกษาปาน 

 1.1 วัตถุประสงค์ในการเขียนบันทึกรายวันและจดหมายของโกษาปาน จ  าแนกได้                  

3 ประการ ไดแ้ก่  

 ประการท่ี 1 การแจง้เพื่อทราบ คือ การบอกเล่าขอ้มูลหรือสาระส าคญัเพื่อให้ผูรั้บ

สารทราบและเขา้ใจเร่ืองราว ความเป็นไปต่างๆของเหตุการณ์ท่ีผูส่้งสารน าเสนอ ดงัจะเห็นไดช้ดั

จากบนัทึกรายวนัท่ีโกษาปานรายงานเหตุการณ์และส่ิงต่างๆท่ีพบประเทศฝร่ังเศสให้สมเด็จพระ-

นารายณ์มหาราชทรงทราบ และจดหมายฉบบัท่ี 3 ในการรายงานการตอ้นรับบาทหลวงตาชาร์ดให้

ฝ่ายฝร่ังเศสทราบ   

  ประการท่ี 2 การโน้มน้าวใจ คือ การช้ีน าให้ผูรั้บสารเกิดความเช่ือถือคล้อยตาม 

หรือกระตุ้นให้ผูรั้บสารตระหนักส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปจนถึงการกระท าการบางอย่างตามท่ีผูส่้งสาร

ตอ้งการ ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายฉบบัท่ี 4 ทั้งน้ี โกษาปานโนม้นา้วใจให้ฝ่ายฝร่ังเศสเช่ือค าช้ีแจง
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ของสยามในกรณีพิพาทระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (ปี พ.ศ. 2231)  และในจดหมายฉบบัท่ี 2 ว่าดว้ย

การขอร้องใหมู้สูลายดี าเนินพระราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใหลุ้ล่วง     

 ประการท่ี 3 การแสดงความรู้สึก คือ การบ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึกและทศันคติ

ของผูส่้งสารท่ีมีต่อผูรั้บสารและส่ิงต่างๆ เช่น ขอบคุณ ช่ืนชอบ ยนิดี เสียใจ ฯลฯ ดงัจะเห็นไดช้ดัใน

จดหมายฉบบัท่ี 1 วา่ดว้ยการขอบคุณไมตรีจิตท่ีฝ่ายฝร่ังเศสตอ้นรับคณะราชทูตสยามเป็นอยา่งดีใน

การเดินทางไปอญัเชิญพระราชสาส์นท่ีกรุงฝร่ังเศส  และจดหมายฉบบัท่ี 3 ท่ีโกษาปานแสดงความ

เสียใจท่ีมูสูสิงแฬถึงแก่อสัญกรรมและแสดงความยินดีท่ีมูสูปงชารเตรงไดรั้บต าแหน่งเสนาบดีคน

ใหม่    

 1.2 เน้ือหาในการเขียนบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน มีดงัน้ี   

  1.2.1 บนัทึกรายวนั มีเน้ือหา 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่   

   1.2.1.1 การปฏิบติัภารกิจของคณะราชทูตสยาม ได้แก่ การอญัเชิญพระ

ราชสาส์นของคณะราชทูตสยาม  สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส และการมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งคณะราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส      

   1.2.1.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส ได้แก่   ธรรมเนียมปฏิบติั

ของชาวฝร่ังเศส อาหารและวฒันธรรมการกิน   สภาพบา้นเมือง   ความกา้วหนา้ทางวิทยาการของ

ฝร่ังเศส และความสัมพนัธ์ของฝร่ังเศสกบัรัฐอ่ืนๆ      

  1.2.2 จดหมายฉบบัท่ี 1 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบั

บุคคลต่างๆในฝร่ังเศส และ สัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 

  1.2.3 จดหมายฉบบัท่ี 2 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณะราชทูตกบั

บุคคลต่างๆในฝร่ังเศสและสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส (ภารกิจระหวา่งประเทศ) 

  1.2.4 จดหมายฉบบัท่ี 3 มีเน้ือหา 2 ส่วน ได้แก่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคณะ

ราชทูตกบับุคคลต่างๆในฝร่ังเศส และ สัมพนัธไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส จ าแนกได ้3 ส่วน

ไดแ้ก่ ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231   การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 

และ การสานสัมพนัธ์ระหวา่งมหากษตัริยก์บัพระมหากษตัริย ์
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  1.2.5 จดหมายฉบบัท่ี 4   มีเน้ือหาเก่ียวกบัสัมพนัธไมตรีระหวา่งสยามกบัฝร่ังเศส 

สามารถจ าแนกได ้4 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้พิพาทสยามกบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2231  ทศันะของฝ่ายสยามท่ีมี

ต่อฝ่ายฝร่ังเศส  ธรรมเนียมกฎหมายของสยามและ ภารกิจระหวา่งประเทศ 

2. กลวธีิทางภาษาในบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  

การศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีโกษาปานใช้ในบนัทึกรายวนัและจดหมาย พบว่ามีกลวิธีทาง

ภาษาจ านวน 9 วิธี ได้แก่ ได้แก่ การบรรยาย  การให้รายละเอียด  การเปรียบเทียบ  การอา้งอิง              

การซ ้ า  การแทรกบทสนทนา   การใชค้  าแสดงความรู้สึก  การใชค้  าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ และ

การใช้ค  าแสดงการขอร้อง ซ่ึงสามารถจ าแนกตามวตัถุประสงค์การส่ือสาร 3 ประการได้แก่ 

วตัถุประสงคก์ารแจง้เพื่อทราบ วตัถุประสงค์การโนม้นา้วใจ และวตัถุประสงคก์ารแสดงความรู้สึก 

ไดด้งัน้ี 

วตัถุประสงค์การแจ้งเพื่อทราบ มี 5 กลวิธีท่ีใช้ร่วมกัน ได้แก่  การบรรยาย  การให้

รายละเอียด  การเปรียบเทียบ การซ ้ า และ การแทรกบทสนทนา 

วตัถุประสงค์การโน้มน้าวใจ 8 กลวิธี ได้แก่    การบรรยาย  การให้รายละเอียด  การ

เปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า การใชค้  าแสดงความรู้สึก การใชค้  าแสดงการยกยอ่งใหเ้กียรติ  และ

การใชค้  าแสดงการขอร้อง 

วตัถุประสงคก์ารแสดงความรู้สึก 2 กลวธีิหลกั ไดแ้ก่ การใชค้  าแสดงความรู้สึก และการใช้

ค  าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ    

3. ภาพสะท้อนด้านการทูตของโกษาปานจากบันทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  

 ภาพสะท้อนด้านการทูตของโกษาปาน คือ คุณสมบติัทางการทูตท่ีสะทอ้นออกมาจาก

กลวธีิทางภาษาของโกษาปาน อนัจ าแนกได ้6 คุณสมบติั ไดแ้ก่ มีความสามารถในการใชภ้าษาและ

มีทักษะในการปฏิสัมพนัธ์   มีความเข้าใจขนบธรรมเนียมของผูท่ี้ มีปฏิสัมพนัธ์ด้วย  มีความ

น่าเช่ือถือ  มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต มีทกัษะทางจิตวทิยา และ มีความจงรักภกัดี ภาพ

สะทอ้นทางการทูตของโกษาปานสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆ     
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อภิปรายผล 

 ผลการศึกษา “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวธีิทางภาษา” พบวา่

มีขอ้สังเกตในการอภิปรายผล 3 ประเด็น  

ประเด็นที ่1 ผลการศึกษากบัสมมติฐาน  

 สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บันทึกรายวันและจดหมายของโกษาปานมีลักษณะเด่น

ด้านเนือ้หาและกลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลายและน่าสนใจ โดยกลวิธีทางภาษาท่ีโกษาปานใช้นั้น

สามารถส่ือสารได้ตามวัตถุประสงค์และสามารถสะท้อนภาพด้านการทูตของโกษาปานได้  ผูศึ้กษา

พบวา่ ผลการศึกษาในวทิยานิพนธ์เล่มน้ี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี    

  ดา้นเน้ือหาในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการทูตและงานราชการแผน่ดินซ่ึงมีเน้ือหายอ่ยต่างๆท่ีน่าสนใจ ท าใหท้ราบวา่การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชทูตนั้น โกษาปานรับผดิชอบหนา้ท่ีใดบา้ง อีกทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศสก็

มีเน้ือหายอ่ยต่างๆท่ีท าให้ทราบเก่ียวกบั สถานท่ีในประเทศฝร่ังเศส ส่ิงของต่างๆ รวมไปถึงอาหาร

และวฒันธรรมการกินท่ีโกษาปานไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งละเอียดอีกดว้ย  

  ดา้นกลวิธีทางภาษา พบวา่ โกษาปานมีกลวิธีทางภาษาท่ีหลากหลายและน่าสนใจ 

จ านวน 9 วิธี ได้แก่ ไดแ้ก่ การบรรยาย  การให้รายละเอียด  การเปรียบเทียบ  การอา้งอิง  การซ ้ า  

การแทรกบทสนทนา   การใชค้  าแสดงความรู้สึก  การใชค้  าแสดงความยกยอ่งใหเ้กียรติ และการใช้

ค  าแสดงการขอร้อง ซ่ึงโกษาปานใชก้ลวธีิเหล่าน้ีให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารส่ือสาร 3 ประการไดแ้ก่ 

การแจง้เพื่อทราบ  การโนม้นา้วใจและการแสดงความรู้สึก 

  เม่ือพิจารณากลวิธีทางภาษาของโกษาปานแลว้พบวา่ ความโดดเด่นของกลวิธีทาง

ภาษาข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร กล่าวคือ ในการแจง้เพื่อทราบกลวิธีทางภาษาท่ีมีความ

โดดเด่นอย่างเห็นไดช้ดั คือ กลวิธีการให้รายละเอียด ซ่ึงในบนัทึกรายวนัพบการใช้มีการใชห้น่วย

ขยาย  การใช้ค  าระบุเวลา  การใช้ค  าระบุจ านวนเพื่อให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ี

โกษาปานเสมือนวา่ผูรั้บสาร(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)อยูร่่วมในเหตุการณ์  

  นอกจากน้ี กลวิธีการซ ้ าแบบกิจวตัรและการแทรกบทสนทนาก็เป็นกลวิธีเฉพาะท่ี

ปรากฏในบนัทึกรายวนัเช่นกนั กล่าวคือ การซ ้ าแบบกิจวตัรเป็นการซ ้ าเหตุการณ์ท่ีชาวฝร่ังเศสเขา้

พบราชทูตสยามท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากนัทั้งในวนัเดียวกนัและวนัอ่ืนๆ  หากผูเ้ขา้พบมีบทสนทนาท่ีส าคญั 
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โกษาปานจะแทรกบทสนทนาในเหตุการณ์การพบปะนั้น เพื่อให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรง

ทราบเสมือนอยูร่่วมในวงสนทนานั้นดว้ย 

 การโนม้นา้วใจจ าแนกเป็น 2 ระดบัคือ การโนม้นา้วเพื่อให้เช่ือถือและการโนม้นา้วเพื่อให้

ปฏิบติัตาม  

  การโนม้นา้วใจเพื่อให้เช่ือถือ มีกลวธีิท่ีโดดเด่นคือ การเปรียบเทียบและการอา้งอิง 

กล่าวคือ โกษาปานจะเปรียบเทียบเหตุการณ์เพื่อให้ฝ่ายฝร่ังเศสเห็นภาพและสามารถประเมิน

สถานการณ์ได ้ส่งผลให้ฝ่ายฝร่ังเศสมีความเห็นท่ีคลอ้ยตามและเช่ือค าช้ีแจงของฝ่ายสยาม อีกทั้ง

การอา้งอิงท่ีใชป้ระกอบการน าเสนอสารท าให้สารมีความหนกัแน่น น่าเช่ือถือและท าให้ผูรั้บสาร

เช่ือในค าช้ีแจงของโกษาปาน  

  การโนม้นา้วเพื่อให้ปฏิบติัตามมีกลวิธีท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ การใชค้  าแสดงความรู้สึก 

เช่น  การขอบคุณ การชม มาใช้เพื่อให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกพึงพอใจและก่อนจะใชค้  าแสดงการ

ขอร้องเพื่อขอใหผู้รั้บสารปฏิบติัตามความตอ้งการของโกษาปาน  

 การแสดงความรู้สึกมีลกัษณะเด่น คือ การใชค้  าแสดงความรู้สึกเพื่อบ่งบอกความรู้สึกของ

โกษาปานให้ผูรั้บสารรับรู้ ซ่ึงในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานพบการใช้ค  าแสดงความรู้สึก

หลายลกัษณะ ได้แก่ การขอบคุณ(ทั้งทางโดยตรงและโดยออ้ม)  การชม  การอวยพร การแสดง

ความเสียใจ  แสดงให้เห็นว่าโกษาปานมีกลวิธีการแสดงความรู้สึกท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูรั้บสารมี

ความรู้สึกเชิงบวกกบัโกษาปาน 

 นอกจากน้ีกลวิธีทางภาษาต่างๆสามารถแสดงภาพสะทอ้นทางการทูตของโกษาปานได ้6 

ลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาและมีทักษะในการปฏิสัมพนัธ์   มีความเข้าใจ

ขนบธรรมเนียมของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  มีความน่าเช่ือถือ  มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต 

มีทกัษะทางจิตวทิยา และ มีความจงรักภกัดี    

 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การศึกษา “บนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เน้ือหาและกลวิธี

ทางภาษา” มีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการศึกษาท่ีตั้งไว ้
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ประเด็นที ่2 ภาษาทางการทูตของโกษาปาน 

ปรีชา ช้างขวญัยืน (2515) วิเคราะห์ท านองการเขียนในภาษาร้อยแกว้สมยัอยุธยาแบบการ

ทูตจากจดหมายฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 (รวม 2 หนา้) ของโกษาปานพบว่าใช้ภาษาง่าย ไม่น าศพัท์

ภาษาบาลีสันสกฤตมาใชอ้ยา่งในส านวนภาษาแบบสูง มีการใชป้ระโยคยาวเพราะมีส่วนขยายมาก มี

การขยายความเม่ือพูดเร่ืองหน่ึงข้ึนมาแลว้ ก่อนจะพูดอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนั้นก็จะอธิบายขยายความ

เร่ืองท่ีจะพูดเสียก่อน มีการใช้ภาษาประเภทเร้าอารมณ์ โดยมีวิธีการพูดดว้ยการกล่าวถึงตนเองแต่

นอ้ย และพูดถึงส่วนดีของผูฟั้งเพื่อให้ผูฟั้งพอใจ ทั้งยงัใช ้ค  ายอ้มสี (Colored word) เป็นค าท่ีลว้นมี

ความหมายในทางนบนอบและสรรเสริญและเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางใจท่ีดี เช่น ค านบั 

นบัถือ เอาใจใส่ มีน ้ าใจช่ืนชมยนิดี เป็นตน้ ท านองการเขียนในหนงัสือออกพระวิสุทสุนทรนบัเป็น

แบบพรรณนาโดยแท ้ 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปาน : เน้ือหาและกลวิธีทาง

ภาษาท่ีใชเ้อกสารลายลกัษณ์จ านวนมากข้ึน ไดแ้ก่ บนัทึกรายวนัและจดหมาย 4 ฉบบั (รวม 97 หนา้)

ท่ีร่วมกบัผลการวเิคราะห์ของปรีชา ชา้งขวญัยนื (2515) แลว้พบวา่ กลวิธีทางภาษาในบนัทึกรายวนั

และจดหมายของโกษาปานสอดคลอ้งกบัท านองการเขียนในภาษาร้อยแกว้สมยัอยุธยาแบบการทูต

ในหลายลกัษณะ  

ลกัษณะท่ีพบสอดคลอ้งกนั  เห็นได้จากการใช้ประโยคยาวเพราะมีส่วนขยายมาก มีการ

ขยายความเม่ือพูดเร่ืองหน่ึงข้ึนมาแลว้ ก่อนจะพูดอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนั้นก็จะอธิบายขยายความเร่ืองท่ี

จะพูดเสียก่อนสอดคลอ้งกบักลวิธีทางภาษาท่ีโกษาปานใชใ้นการส่ือสาร กล่าวคือ โกษาปานใชก้าร

ให้รายละเอียดทั้งในการแจง้เพื่อทราบและการโนม้น้าวใจซ่ึงมีส่วนให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

อีกทั้งในการใช้ภาษาประเภทเร้าอารมณ์ และการใช้ค  ายอ้มสี (Colored word) ก็มีสอดคล้องกับ

กลวิธีทางภาษาดา้นการใชค้  าแสดงความรู้สึกและการใชค้  าแสดงความยกยอ่งซ่ึงเป็นกลวธีิท่ีใชเ้พื่อ

การแสดงความรู้สึกต่อผูรั้บสารและส่ิงต่างๆอีกดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้่า การพบเอกสารลายลกัษณ์

ของโกษาปานเพิ่มเติมและน าเอกสารเหล่านั้นมาใช้ในการศึกษายิ่งท าให้เห็นอจัฉริยภาพดา้นการ

ทูตของโกษาปานชดัเจนยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี การพบลกัษณะการใช้ภาษาในกลวิธีทางภาษาอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น การอา้งอิง   

การให้รายละเอียดในลกัษณะการให้เหตุผล  การซ ้ า  การเปรียบเทียบ  การใชค้  าแสดงความขอร้อง 

ยงัแสดงให้เห็นวา่โกษาปานมีวิธีการทางภาษาท่ีหลากหลายและสามารถเลือกใชก้ลวิธีต่างๆให้เกิด
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ประสิทธิผลไดต้ามตอ้งการท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพจนเป็นท่ียอมรับของชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ดงันั้นกลวิธีทางภาษาต่างๆของโกษาปานจึงเป็นเคร่ืองยืนยนัให้เห็นอย่างชดัเจนว่า 

โกษาปานเป็นบุคคลท่ีชั้นเชิงทางภาษาและควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น “ราชทูตล้ินทอง” แห่ง

แผน่ดินสยาม  

   

ข้อเสนอแนะ 

 1. ศึกษาการใช้ค  ายืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาฝร่ังเศสในเอกสารลายลกัษณ์ของ

โกษาปานเพื่อใหท้ราบวธีิการใชภ้าษาต่างประเทศในภาษาไทย สมยัอยธุยา 

 2. ศึกษาการเช่ือมโยงความในบนัทึกรายวนัและจดหมายของโกษาปานเพื่อให้ทราบกลวิธี

การเช่ือมโยงความท่ีโกษาปานใช้ในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานว่ามีลกัษณะใดบา้งและมี

ลกัษณะใดท่ีโดดเด่น 
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รูปโกษาปาน 

 

ภาพเหมือนเตม็ตวัโกษาปาน (ออกพระวสุิทสุนทร) ราชทูต วาดโดยจิตรกรช่ือโนแล็ง (J.B.Nolin) 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 176) 
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ตัวอย่างเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานพร้อมค าปริวรรต 

บันทกึรายวนั หน้าที ่1 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 30) 
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 ค าปริวรรตบันทกึรายวนั หน้าที ่1 

๏ แลปรารถนาจะใคร่ชม จงทุกประเทศทั้งปวง จะได ้

เห็นตกแต่งตวั แลประดบัประดาอนัหลากนั้นอีก  

แลซ่ึงท่านปรารถนาจะใคร่เห็นอตัโน แลอตัโนก็ 

จะใคร่เห็นท่านทั้งปวงดุจเดียว แลแต่น้ีไปเรา 

ก็จะไดเ้ห็นกนัทุกปี มิไดข้าดเลย คร้ันแลว้หญิงนั้น 

ก็ลาไป 

๏ วนั ๕+
๑

 ๘ค ่า เพลาเท่ียงเสนาบดี นายคุมทหารคน 

หน่ึงฝีดาว ูคนหน่ึงลงมาทกัขา้พเจา้ ณ ก าป่ัน แลขา้พเจา้รับส่งปรา 

ศรัยตามสมควร แลพอเพลาเท่ียง มูสูระวีตง แลมูสูซา 

บโร ปลดันายก าป่ัน ชวนไวใ้หรั้บพระทานอาหารดว้ย 

ขา้พเจา้ คร้ันรับพระทานอาหารแลว้ ปลดันายก า 

ป่ันมาบอกวา่หญิงเมียฝีดาว ู๗ คน ฝีดาว ู๘ คนจะ 

มาทกัทาน แลขา้พเจา้ใหเ้ขา้มา ณ ทา้ยพระแลขา้ 

พเจา้รับส่งตามสมควรดว้ยผูม้านั้น คร้ันเพลาบ่าย 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 31) 

 

 

 

 



 
211 

 

บันทกึรายวนั หน้าที ่2 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 32) 
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 ค าปริวรรตบันทกึรายวนั หน้าที ่2 

ประมาณโมงหน่ึงจึงปลดันายก าป่ัน มาบอกวา่ เมีย 

เสนาบดี ซ่ึงบงัคบัความ ณ เมืองแบรศ แลลูกสาวนาย 

ก าป่ันผูใ้หญ่คนหน่ึง แลเมียฝีดาว ู๑๐ คน แล ฝีดา 

ว ูแลลูกคา้ ๘ คน มาทกัทาน ขา้พเจา้ก็ใหเ้ขา้มา 

 ณ ทา้ยพระ แลขา้พเจา้รับสั่งปราศรัยตามสมควร 

ดว้ยผูม้านั้น คร้ันแลว้ก็ลาไป แลบาตรีผูใ้หญ่ 

คณะการะเมลีตามาทกัขา้พเจา้ แลบาตรีนั้นวา่อตั 

โนไดย้นิข่าววา่ท่านมาน้ี ก็มีความยนิดีนกัหนา แล 

ท่านมาน้ีค่อยเป็นสุขหรือเป็นประการใด ขา้พเจา้ตอบ 

วา่ ซ่ึงชีตน้มีมิตรจิตต่ออตัโนแลมาทกัอตัโน 

น้ี อตัโนก็มีความยนิดีนกัหนา แลอตัโนมาน้ีท า 

ทางเป็นอนัไกล ก็มาเป็นสุขหาภยัอนัณรายมิได ้ 

ดว้ยเดชานุภาพพระมหากษตัราธิราชผูเ้ป็นเจา้อตัโน 

ปกเกลา้ปกกระหม่อมมาก็เป็นสุขดีอยู ่แลบาตรีวา่ 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 33) 
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จดหมายฉบับที ่1 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 174) 

 



 
214 

 

   ค าปริวรรตจดหมาย ฉบับที ่1  

หนงัสือออกพระวสุิทสุนทรราชทูต ออกหลวงกลัยาราชไมตรีอุปฑูต ออกขนุ 

ศรีวสิารวาจาตรีทูต มาถึงท่านมูสูสิงแฬ ผูเ้ป็นเสนาบดีผูใ้หญ่แห่งพระมหากระ 

ษตัราธิราชเจา้ลุยเลกรัง ดว้ยอตัโนทั้งปวงมาถึงฐานท่ีน้ี แลไดรั้บค านบัแลนบัถือ  

แลเอาใจใส่พิทกัษรั์กษาแห่งชาวฝร่ังเสดทั้งปวง ซ่ึงเขา้ไปส่งอตัโนถึงกรุงศรีอยทุยา 

นั้น จึงในท่าทางอนัมาไกลนั้น มิไดมี้ความทุกขแ์ลมีความสนุกสบายอยูมิ่ไดข้าด บดัน้ีอตั 

โนไดมี้น ้าใจช่ืนชมยนิดีดว้ยไดพ้บท่าทางซ่ึงจะส าแดงแก่ท่านขอบใจแห่งอตัโนดว้ยบุญ 

คุณของท่านมีแก่อตัโนเม่ืออยู ่ณ กรุงฝร่ังเษด แลอตัโนยงัรับคุณของท่านอยูจ่นเท่าทุก 

วนัน้ี ถึงวา่ท่าทางนั้นมิสะดวกก็ดี อตัโนก็จะมิไดรู้้เป็นทุกขเ์ลย แลความสุขนั้นก็มิ 

รู้หายเลย ดว้ยอตัโนมีอนัจะคิดถึงสรรพอนัวิเศษ ซ่ึงไดพ้บไดเ้ห็น ณ กรุงฝร่ังเษด แล 

เม่ือยงัอยู ่ณ กรุงฝร่ังเษด แลสรรพอนัวเิศษนั้นก็กลุ่มอยูแ่ลละส่ิงละส่ิงนั้น ก็ชกัชวนน ้าใจ 

ใหไ้ปขา้งโนน้บา้งขา้งน้ีบา้ง ใหร้ าคาญใจอยูห่น่อยหน่ึง แลบดัน้ีมีวนัมีคืนอนัเปล่าอยู ่สรรพ 

อนัตรการทั้งปวงนั้น อตัโนก็เรียกมาในความคิดพิจารณาเห็นละส่ิงละส่ิงดว้ยยนิดีให ้

สบายใจ แลอตัโนจ าเป็นจะวา่แก่ท่านตามจริง มิคิดเห็นความสนุกสบายในแผน่ดิน 

น้ี จะสนุกสบายเท่าหน่ึงคิดถึงยศศกัด์ิแห่งพระมหากษตัรเจา้ผูใ้หญ่ อนัหาผูใ้ดจะแปล 

บุญสมภารใหส้ิ้นมิได ้ดุจหน่ึงพระมหากษตัราธิราชผูเ้ป็นเจา้แห่งอตัโนไดต้รัสแต่ 

ไดส้องปีสามปีแลว้วา่พระมหากษตัรเจา้กรุงฝร่ังเษดน้ี เห็นสมควรจะเป็นพระมหา 

กษตัร แก่พระมหากษตัรทั้งปวงทัว่แควน้เอรอบ แลความคิดทั้งปวงน้ีมิได ้

ออกจากปัญญาอตัโนจนเท่าบดัน้ี เหตุฉน้ี ถึงวา่ใกลไ้ปทุกวนัทุกวนัจะถึงเมือง  

อตัโน แลเห็นมิชา้มินานจะถึงทั้งนั้นก็ดี อตัโนยงัคิดถึงบา้นเมืองแต่นอ้ยหน่ึง  

ประการหน่ึงแมน้มิคิดเกรงกลวัวา่จะขาดความนบนอบแลความนบัถือแห่งพระ 
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มหากษตัรเจา้ผูใ้หญ่ จะขอแก่ท่านใหเ้ขา้ทูลแก่พระมหากระษตัรเจา้ผูใ้หญ่ 

วา่อนัความนบัถือแลนบนอบต่อพระมหากษตัรเจา้ผูใ้หญ่กวา่อตัโนจะส้ิน 

ชีวติอตัโนจะรักษาไวใ้นหวัใจใหม้ัน่คงมิใหแ้พแ้ก่ความนบัถือแลนบ 

นอบยนิดีแห่งชาวฝร่ังเษดทั้งปวงแลจะอดษ่า ท าใหช้นะทุกคนในความนบ 

นอบนั้น อน่ึงอตัโนขอแก่ท่านอนัท่านมีน ้าใจยนิดีปรารถนาบ ารุงพระราชไม 

ตรี พระมหากษตัราธิราชเจา้ทั้งสองกรุงน้ี ใหม้ัน่คงจ าเริญสืบไปในอนาคตกาล  

อน่ึงท่านมีน ้าใจยนิดีต่ออตัโนแต่ยงัอยูใ่นกรุงฝร่ังเษดนั้นประการใด ขอให ้

ท่านมีน ้าใจยนิดีต่ออตัโนสืบไป แลอตัโนขอพรแก่พระเป็นเจา้สร้างฟ้า 

สร้างแผน่ดิน ขอใหช่้วยบ ารุงโปรดท่านใหท้่านไดส้ าเร็จตามความปรารถนา 

ท่านจงทุกประการ หนงัสือมาวนัพุทเดือนแปดแรมสองค ่า เถาะนพศก ศกัราช ๒๒๓๑ 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 175) 
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จดหมายฉบับที ่2 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 178) 
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  ค าปริวรรตจดหมายฉบับที ่๒ 

 

หนงัสือออกพระวสุิทสุนทรราชทูต ออกหลวงกลัยาราชไมตรี 

อุปทูตแลออกขนุศรีวสิารวาจาตรีทูต มาถึงมูสูลาย ีซ่ึงไดบ้งั 

คบักุมปันหญีทั้งปวง ดว้ยท่านส าเเดงความยนิดีแลนบัถือ ได ้

ใหส้ าเร็จการทั้งปวงตามพระราชหฤทยัพระมหากษตัราธิราชผู ้

เป็นเจา้อตัโน แลบดัน้ีไดพ้บท่าทางอนัจะเขียนมาใหท้่าน 

แจง้วา่มีน ้าใจอนัยนิดีต่อท่านเห็นวา่ท่านจะมิโกรธ เม่ือ 

แลท่านรู้วา่อตัโนทั้งปวงมาถึงถาร ณ ท่ีน้ีเปนสุข สนุกส 

บายอยู ่แลอนัมาน้ีเสมอใจนึก แลเห็นวา่ยงัสามเดือนจะ 

ไดไ้ปถึงพระมหากระษตัราธิราชผูเ้ปนเจา้ แลจะไดเ้อาแจง้ใหล้ะ 

เอียดวา่ท่านเอาใจใส่ช่วยในราชการแห่งพระมหากระษตัรา 

ธิราช แลเช่ืออยูว่า่ท่านมีน ้าใจร้อนรนช่วยท าการทั้งปวง แล 

เห็นปีหนา้ท่านจะส่งเคร่ืองบรรณาการอนัเหลืออยูน่ั้นเขา้ไปตาม 

พระมหากระษตัราเจา้ตอ้งประสงคน์ั้นแลอตัโนขอใหท้่าน 

ช่วยเร่งรัดครูอนัสั่งสอนเด็กซ่ึงอยูเ่รียนนั้นใหรู้้สันทดัจะได ้

กลบัเขา้ไปยงักรุงศรีอยทุยา อนัพระมหากระษตัราธิราชเจา้พระ 

ราชประสงคน์ั้น แลอตัโนขอแก่พระเป็นเจา้ใหบ้  ารุงช่วยท่านให ้

มีบุญใหจ้  าเริญสืบไป แลหนงัสือน้ีเขียน ณ เมืองกาบ ใน 

วนัพุท เดือนแปด แรมสองค ่า ปีเถาะ นพศก ศกัราช ๒๒๓๑ 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 179) 
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จดหมายฉบับที ่3 หน้าที ่1 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 210) 
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 ค าปริวรรตจดหมายฉบับที ่๓ หน้าที ่๑   

หนงัสือเจา้พระยาศรีธรรมราชมีมิตรจิตรมาถึง 

มุงสูรปงชารเตรงเสนาบดี ดว้ยอตัโนไดย้นิข่าวลือวา่ 

มุงสูรสิงแลเสนาบดีผูใ้หญ่ตายนั้นอตัโนก็เสียใจนกั 

หนา ดว้ยมุงสูรสิงแลนั้นเป็นเสนาบดีผูใ้หญ่มีปัญญา 

แลไดรั้กใคร่คุน้เคยกนักบัอตัโนเม่ือคร้ังอตัโนเป็น 

ราชทูตออกมา ณ กรุงฝร่ังเศสนั้น แลบดัน้ีอตัโนไดย้นิ 

ข่าววา่พระมหากษตัริยเ์จา้กรุงฝร่ังษตั้งท่านใหเ้ป็นเสนา 

บดีผูใ้หญ่แทนมุงสูรสิงแลนั้น อตัโนก็มีความยนิดีนกั 

หนา แลพระมหากษตัริยเ์จา้กรุงฝร่ังษ มีพระปัญญากวา้ง 

ขวางจะตั้งผู(้อยู)่ใดเป็นเสนาบดีใหบ้งัคบับา้นเมืองไสยอ่มเลือก 

สรรเอาผูมี้ปัญญาแลสมควรดว้ยบรรดาศกัด์ินั้นจึงจะเอา 

ตั้งใหเ้ป็นเสนาบดี แลเหตุท่านเป็นคนมีปัญญาสมควร 

ดว้ยบรรดาศกัด์ิ พระมหากษตัริยเ์จา้กรุงฝร่ังษจึงเอาท่าน 

ตั้งเป็นเสนาบดีผูใ้หญ่แทนมุงสูรสิงแล แลอตัโนกบั 

มุสูรสิงแลมีไมตรีกนัเป็นไฉนแลใหท้่านผูเ้ป็นเสนา 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 200) 
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จดหมายฉบับที ่4 หน้าที ่1 

 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 210) 
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  ค าปริวรรตจดหมายฉบับที ่4 หน้าที ่1 

หนงัสือพระเจา้พระยาศรีธรรมราชฯมาถึงปาตรีลาแมชไมตรีจึง 

กระษตัรเจา้กรุงฝร่ังษ ไดโ้ปรดอตัโนอยู ่ณ กรุงฝร่ังษ พระคุณเห็นแต่คิด 

ในใจอตัโน แลอตัโนก็สรรเสริญใหป้ระเทศนาๆรู้เล่ืองฤๅแลได ้

ท าหนงัสือ แลระลึกถึงพระคุณทั้งปวงนั้นมิไดข้าด อน่ึงเม่ืออตัโนรู้หนงัสือ 

สัญญานั้น เห็นไดท้  าส าคญัไมตรี แลไดรั้กใคร่คุน้เคยกนัก็บ่ยอม  

(หา)กอตัโนบ่ห่อนจะรู้ลืมความไมตรีนั้นเลย อน่ึงซ่ึงเกิดวุน่วายจึงเอา 

ตวัไทยน้ีเกลือกผูมิ้รู้เน้ือความจะคิดวา่อตัโนมิไดช่้วยจะไวใ้จมิได ้

เกิดวุน่วายทั้งน้ี แต่เดิมถา้แลฝร่ังเศสฟังค าอตัโนแลฟังพระราช 

สาครการทั้งปวงก็จะสะดวก แลจะมิผดิหมองกนัหนกัฉะน้ี แลผูไ้ร้ธรรมมา 

ติงวา่อตัโนไดท้  าส่ิงใดใหผ้ดิทางพระราชไมตรีนั้นก็มิได ้อน่ึงหนงัสือ 

ซ่ึงท่านบอกมาแก่อตัโนนั้น ก็ไดแ้จง้ในลกัษณะหนงัสือนั้นแลว้ทุกประการ 

แลอตัโนคอยท่าปาตรีทสรรคิดวา่จะเขา้มาจึงมิไดต้อบมาเป็นค านบั แล 

ดว้ยปาตรีทสรรมิเขา้มาจึงเขียนมาบอกมาตามท่านปรารถนานั้น แลปาตรี 

ส าเปาโลซ่ึงสมเด็จพระมหากษตัราธิราชเจา้กรุงไทยสั่งใหอ้ตัโนส่ง 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 211) 
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จดหมายฉบับที ่4 หน้าที ่2 

 

ท่ีมาภาพ: หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน) (2555: 212) 
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  ค าปริวรรตจดหมายฉบับที ่4 หน้าที ่2 

___กระษตัรเจา้กรุงฝร่ังษเขา้ไปนั้น คร้ันเขา้ไปเถิงกรุงไทย สมเด็จ 

กระษตัราธิราชเจา้นบัถือ แลใหเ้คร่ืองอุปโภคบริโภค แลเล้ียง 

ใหส้ร้างตึกใหอ้ยู ่ณ เมืองลพบุรีแห่งหน่ึงใหญ่หลวง แลเป็น 

สบาย คร้ันแลสมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้กรุงไทย  

สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้ทุกวนัน้ีไดข้ึ้นเสวยราช  

อตัโนก็ไดเ้อากราบบงัคมทูลพระกรุณาใหด้ ารัสทราบก็ 

สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้ก็ทรงพระกรุณาไป 

อยู ่ผูใ้ดจะไดท้  าใหแ้คน้เคืองส่ิงใดหามิได ้แลปาตรีส าเปาโล 

_____อยู ่แลจะไดข้บัปาตรีส าเปาโลเสียจากกรุงไทยไซร้หามิได ้

แลปาตรีส าเปาโลซ่ึงเขา้ไป ณ กรุงไทย ๑๓ รูปนั้น คร้ันแล 

เยนตราน แลทหารฝร่ังเศษจะลงกะป่ันออกมา ปาตรีส าเปาโล ๑๓  

รูป ฟ้องแก่อตัโนใหเ้อากราบทูล แต่สมเด็จพระมหากระษตัราธิราชเจา้ 

กรุงไทย ลาออกมาดว้ยเยนตราน ๑๒ รูปแลว้แลยงัอยู ่ณ กรุง 

(ไทย) แต่ปาตรีลาโบรรูป ๑ 

(หนงัสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), 2555: 213) 
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