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 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษากลวิธีการเขียนลักษณะการใชภาษา 
และเน้ือหาและแนวพระราชดําริจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๔๒ จํานวน ๔๕๒ องค  
 ผลการศึกษาพบวา กลวิธีการเขียน ในพระบรมราโชวาทประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ 
สวน ไดแก สวนขึ้นตน สวนเนื้อหา และสวนลงทาย  

การใชภาษาในพระบรมราโชวาท ปรากฏการใชภาษา ๒ ระดับ คือ ภาษาแบบเปน
ทางการ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ และภาษาแบบไมเปนทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ  ดาน
การใชคําปรากฏ ๔ ลักษณะ ไดแก การใชคําสั้น กระชับ ไดใจความ การใชคํา คลองจอง การใชคํา
ซอน และการซํ้าคําและกลุมคํา ดานการใชประโยคพบการใชประโยคขนานความ ๓ ลักษณะ คือ 
การใชประโยคขนานความท่ีมีคําสันธานคูเปนคําเชื่อมอยูตนประโยค  การใชประโยคขนานความท่ี
มีคําสันธานเช่ือมอยูทายประโยค  การใชประโยคขนานความท่ีมีกลุมคําเปนตัวเชื่อมความ  ดาน
การใชสํานวนพบการใชสํานวนไทยและการใชสํานวนใหมที่ดัดแปลงแลว  สวนการใชภาพพจน
พบวามีการใช ๔ ลักษณะ ไดแก อุปมา  คําถามเชิงวาทศิลป สัญลักษณ และอุปลักษณ ดานการ
เชื่อมโยงความ พบการเช่ือมโยงความ ๓ ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงความโดยการละคํา การ
เชื่อมโยงความโดยการอางถึง และการเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม  

เนื้อหาและแนวพระราชดําริที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทมี ๕ ดาน ไดแก ความสําคัญ
ของบัณฑิต การศึกษา การทํางาน ความสําคัญของประเทศ และการพัฒนาสติปญญา 
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This study aimed to investigate writing styles and techniques, language use, and 
content values of His Majesty the King’s speeches given at the graduation ceremonies 
between 1950-1999. 452 speeches were selected for the study.  
 The study found that the writing techniques in His Majesty the King’s speeches 
consist of 3 main parts: introduction, main content, and conclusion. 
 The language used in His Majesty the King’s speeches was both formal and  informal. 
His Majesty the King’s use of words appeared in four types: short words with direct meaning, 
rhymes, synonymous compounds, repetitive words and phrases. There were three types of parallel 
sentences used in the speeches: parallel sentences with conjunction at the beginning of the 
sentence, parallel sentences with conjunction at the end of  the sentence, and parallel sentences 
with phrasal conjunction. Both traditional idioms and modern idioms were found  in the speeches. 
The figures of speech found in the speeches were simile, rhetorical question, symbol, and metaphor. 
It was found that discourse cohesion included ellipsis, reference and conjunction.  
 The content in His Majesty the King’s speeches contained five main topics: the 
importance of graduates, education, work, the importance of nation and intellectual development.
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  
 ผูเขียนวิทยานิพนธรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีคา ยิ่ง ทําใหผู เขียนวิทยานิพนธ ตระหนักถึงหนาที่ของ
ตนเอง กุศลผลบุญใดๆ ที่ผูเขียนวิทยานิพนธไดทํามาแลวขอถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงเปนมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาและความเอาใจใสจาก รอง
ศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ครูผูเปนแสงสวางสองนําทาง ผู
จุดประกายปญญา ถายท อดความรู ตลอดจนสละเวลาใหคําช้ีแนะอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย 
หวงใย ใหกําลังใจ  และคอยชวยเหลือศิษยในทุกดาน  ในยามที่ศิษยทอ หมดกําลังใจ ครูไมเคย
ทอดทิ้งหากแตใหโอกาสศิษยเสมอตลอดเวลา หากไมไดรับความกรุณาจากค รู ศิษยคงไมสามารถ
ทําวิทยานิพนธ ฉบับนี้ ไดสําเร็ จลุลวง ทําใหศิษยซาบซึ้งในพระคุณครูเปนอยางยิ่ง และขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการ ตรวจ สอบวิทยานิพนธทุกทาน คือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร .อุบล เทศทอง ครูผู กรุณาใหคําแนะนําตรวจแก อันเปนประโยชนตอการทํา
วิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมทั้งคอยไถถามถึงความกาวหนาวิทยานิพนธ ใหกําลังใจ หวงใย
ศิษยเสมอตลอดเวลาในชวงท่ีศิษยทําวิทยานิพนธ รองศาสตราจาร ยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ครูผูจุ ด
ประกายหัวขอวิทยานิพนธแกศิษย ใหโอกาส ใหคําแนะนํา  ตรวจและแกไขวิทยานิพนธเลมน้ีเปน
อยางดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา ชางขวัญยืน ผูกรุณาใหคําแนะนํา  อันเปนประโยชนและ
สละเวลาอันมีคาตรวจและแกไขวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยยุ รฉัตร บุญสนิท ครูผูเปนแรงบันดาลใจ  เปน
กําลังใจท่ียิ่งใหญ คอยหวงใย คอยไถถามถึงความกาวหนาวิทยานิพนธ และสงกําลังใจมาใหศิษย
เสมอตลอดเวลา ทําใหศิษยซาบซึ้งใจในพระคุณครูเปนอยางยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากรทุกทาน ที่กรุ ณาประสิทธิ์ประสาทความรู คอยไ ถถามทุกขสุข 
และความกาวหนาของวิทยานิพนธอยูเสมอ อีกทั้งยังเปนกําลังใจใหผูเขียนวิทยานิพนธตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณพอ แมผูเปยมดวยความรัก และความ กรุณา ทําทุกอยางเพื่อ
ความสําเร็จในการศึกษาของลูก รวมถึงทุกคนในครอบครัวทีค่อยเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่ง  
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