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 งานวิจยันีศ้ึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
และนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ความเหมือนและความแตกตา่งในการเลือกใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจในการ
ปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ของ
แวน ไดค์ (van Dijk. 1997) และเกณฑ์ของ จนัทิมา เอียมานนท์ (2549) คือ 1) กลวิธีทางศพัท์ และ 2) 
กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม  
 จากการวิจยัพบว่านางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้กลวิธีการ
โน้มน้าวใจผู้ ฟังคล้ายกนั  แตมี่ปริมาณการเลือกใช้ท่ีแตกตา่งกนั  กลา่วคือ  นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
เลือกใช้กลวิธีการน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ  เพื่อพยายามท าให้เห็นถึงความเท่าเทียมกนัในการ
ท างานของสตรีและเพื่อน าเสนอตนเองในฐานะท่ีเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีเข้าชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรกของประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามก็ใช้ความเป็นเพศหญิงในการใช้วัจนกรรมขอร้อง
และวจันกรรมสญัญา เพื่อยืนยนัและให้การสนบัสนนุการท างานของตนเองท่ีจะท าให้กบัประชาชนใน
อนาคตหากได้รับคะแนนเสียงการเลือกตัง้  ส่วนกลวิธีการแสดงหลกัฐาน  นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
อ้างอิง พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อถ่ายโอนการยอมรับจากประชาชน  ซึง่แตกตา่ง
จากนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะท่ีใช้กลวิธีการแสดงหลกัฐานด้วยการอ้างอิงบคุคลอ่ืนเพื่อเป็นการสนบัสนนุ
การท างานของตนเอง และนโยบายของพรรคท่ีได้ด าเนินการในสมยัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  
นอกจากนี ้ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบั ซึง่เป็นกลวิธีท่ีมกัพบในผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ทางการเมืองมาก ดงันัน้ กลวิธีนีจ้ึงพบไม่มากนกัในการปราศรัยของนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร  และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้วจันกรรมยืนยนัการท างานมากกว่าจะใช้วจันกรรมขอร้อง  
ซึง่แตกตา่งจากนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร  ผลจากการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้กลวิธีการ
โน้มน้าวใจของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  คือ  เพศ ประสบการณ์ทาง
การเมือง สถานภาพทางสงัคม ระยะเวลา  รวมถึงสถานท่ีในการปราศรัย 
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 This thesis analyzes the persuasive strategies used by Miss Yingluck Shinawatra 
and Mister Abhisit Vejjajiva in their general election campaign speeches and also the 
similarities and differences in the use of persuasive strategies in the election campaign 
speeches of Miss Yingluck Shinawatra and Mister Abhisit Vejjajiva. The data was analyzed 
by using the framework of van Dijk (1997) and the criteria of Jantima Eamanondh (2006) 
which are 1) lexical strategies and 2) discourse-pragmatic strategies. 
 The study revealed that there were similarities in using persuasive strategies 
between Miss Shinawatra and Mister Vejjajiva, but there were differences in the frequency 
that each of them used persuasive strategies.  For example, Miss Shinawatra used the 
presenting gender equality strategy to show the equality of women’s work and to present 
herself as the first female candidate for Prime Minister of Thailand. However, she also used 
her feminine gender through speech acts of promising and requesting strategies to assure 
and support things that she would do if elected.  Miss Shinawatra also gave proof of 
reference to Pol. Lt. Col. Thaksin Shinawatra in order to win acceptance from the people, 
and this was different from Mister Vejjajiva who gave proof of past successes and well-
known people to support his party’s policies when he was Prime Minister.   Moreover, 
Mister Vejjajiva used rhetorical questions that are often used by people who have political 
experience. Therefore, this strategy was found less in Miss Shinawatra's speech.  Mister 
Vejjajiva used speech acts of assertion about his past successes rather than used speech 
acts of requesting which were different from Miss Shinawatra. The study revealed that the 
factors which were influenced the use of persuasive strategies of Miss Yingluck Shinawatra 
and Mister Abhisit Vejjajiva were gender, political experience, social status, places where 
they made speeches, and the length of those speeches. 
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 สารนิพนธ์ฉบบันีจ้ะส าเร็จลลุ่วงไปไม่ได้ หากขาดความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล อาจารย์ผู้ ให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาสผู้วิจยัและมีความเมตตาปราณีต่อ
ผู้วิจยัเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีภารกิจมากมายแตก็่ยงัสละเวลาอนัมีคา่มาดแูล ให้ค าแนะน า
ตา่งๆ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขสารนิพนธ์ให้เสร็จสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ซึง่สิ่งเหลา่นีไ้ด้ช่วยเป็นแรงใจให้ผู้วิจยั
ได้ขบัเคลื่อนสารนิพนธ์เลม่นีอ้อกมาเป็นผลงานท่ีมีคณุคา่ ท าให้ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความมีเมตตาและ
ความปรารถนาดีนีเ้ป็นอยา่งมาก จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ไว้ ณ ท่ีนี ้   
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา บูรณะชัยทวี และอาจารย์ ดร.นนัทนา 
วงษ์ไทย กรรมการสอบท่ีให้โอกาสและค าชีแ้นะรวมถึงผลักดันให้สารนิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นผลงานท่ี
ทรงคณุค่า ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา เรืองจรูญ ท่ีได้มอบความห่วงใย 
คอยถามไถ่รับฟังสารทุกข์สุกดิบและคอยเป็นก าลงัใจให้ผู้ วิจัยมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร  อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหลกัสตูรท่ีคอยเป็นห่วงเป็นใย
เป็นทัง้ผู้ประสทิธ์ิประสาทวชิาและให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิต รวมทัง้ติดตามความเป็นไปและช่วยเหลือ
ผู้ วิจัยจนสามารถด าเนินการสารนิพนธ์ต่อได้ส าเร็จ ตลอดจน อาจารย์ ดร.สุพัตรา ทองกัลยา และ
อาจารย์ Nicole Lasas ท่ีได้สละเวลาตรวจทานช่ือเร่ืองและบทคดัยอ่ของสารนิพนธ์ฉบบันี ้
 ขอขอบคณุก าลงัใจและความช่วยเหลือท่ีส าคญัจากน้องๆ ท่ีน่ารัก อรุณรัศมี แก้วลอย  
ชนิกานต์ วงศ์ปิยะ จิรายุพร สมบตัินา ทศัน์พล เต็มสขุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคณุสปาร์ตา
กอส โปโกเซียนท่ีคอยอยู่เคียงข้าง รับฟัง ให้ก าลงัใจและดแูลผู้วิจยัในทุกด้านเป็นอย่างดีท่ีสดุตลอด
ระยะเวลาการท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้
 สุดท้ายนี ้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประยูร และคุณแม่สมนัย กร่ิงรัมย์ รวมทัง้พี่สาว 
สคุนธ์ วาประโคน และพี่ชาย มานิตย์ กร่ิงรัมย์ ท่ีได้ให้ความรักและก าลงัใจ ซึ่งนบัว่าเป็นของขวญัอนั
ล า้ค่าท่ีสุดในชีวิตของผู้ วิจัย และขอขอบคุณตัวเองท่ีตัดสินใจเรียนภาษาศาสตร์การศึกษาและได้
ตดัสินใจทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจในการเขียนสารนิพนธ์ฉบบันีอ้ยา่งสดุความสามารถ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภมูิหลัง 
 การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีแสดงถึงการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
เข้าไปท างานในสภาผู้แทนราษฎรเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมา ซึง่เป็นท่ีคาดหวงัของประชาชนคนไทยวา่ ผลของการ
เลือกตัง้ในครัง้นีจ้ะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย ช่วยยตุิความขดัแย้งทางการเมือง สร้างความสามคัคี
ปรองดองภายในชาติ และสามารถน าพาประเทศชาติก้าวหน้าต่อไปได้ ประชาชนจึงให้ความสนใจไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ให้กบัพรรคการเมืองและผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีตนสนบัสนนุในครัง้
นีเ้ป็นจ านวนมากถึง 35,203,107 คน คิดเป็นร้อยละ 75.03 จากจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 46,921,682 
คน (ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2554: ออนไลน์) 
 การท่ีจะได้รับเสียงสนบัสนนุจากประชาชนมากยิ่งขึน้ พรรคการเมืองตา่งรณรงค์หาเสียงโดย
ใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การปราศรัยหาเสียง การเข้าถึงตวัผู้ เลือกตัง้ หรือวิธีเคาะประต ูการใช้สิ่งพิมพ์
และการประชาสมัพนัธ์ และการใช้สื่อมวลชนเพื่อการหาเสียง ซึง่วิธีการหนึ่งท่ีพรรคการเมืองนิยมใช้ใน
การแสวงหาการสนบัสนนุเป็นอย่างมาก และเป็นกระบวนการท่ีส าคญัยิ่งอย่างหนึ่งของการรณรงค์หา
เสียงเลือกตัง้ คือ การปราศรัยหาเสียง (ชมพนูทุ สขุศรีมัง่มี. 2546: 3-31; และจนัทิมา เอียมานนท์. 
2539: 1) 
 การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้เป็นการสื่อสารต่อมวลชน  มีเป้าหมายหลกัอยู่ท่ีมวลชนกลุ่ม
ใหญ่ท่ีเข้าฟังการปราศรัย ผู้ปราศรัยจะพยายามพูดโน้มน้าวชกัจูงใจผู้ ฟังให้สนบัสนุนพรรคการเมือง
ของตน น าไปสู่การลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรคของตน  การปราศรัยหาเสียงนอกจากเป็นการ
น าเสนอนโยบายของพรรคแล้ว ยงัเป็นโอกาสท่ีผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะได้แนะน าตนเอง แสดงบคุลิกภาพ 
ภูมิความรู้ ประสบการณ์ ผลการท างาน และความพร้อมในการเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อท างานรับใช้
ประชาชน (จนัทิมา เอียมานนท์. 2539: 1; และสมบตัิ จนัทรวงศ์. 2530: 96-98) ดงันัน้ ผู้ปราศรัยจะ
พยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อโน้มน้าวชกัจงูใจผู้ ฟังให้เห็นคล้อยตามสิ่งท่ีผู้ปราศรัยประสงค์ ดงัท่ี อมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544: 144) กลา่วว่า “ภาษาท่ีใช้ในการหาเสียงเลือกตัง้เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเร้าให้
คนสนใจและโน้มน้าวให้ผู้ ฟังเช่ือหรือคล้อยตามผู้พดู” เน่ืองจากการปราศรัยหาเสียงสามารถเข้าถึงและ
โน้มน้าวกลุม่คนหมูม่ากได้ในคราวเดียว ผู้ปราศรัยสามารถใช้ภาษาท่ีมีพลงั เพื่อดงึดดูใจและสง่ผลตอ่
ความรู้สกึของผู้ ฟัง สร้างความประทบัใจ ก่อให้เกิดการตอบรับและคล้อยตาม 
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 จากผลการเลือกตัง้เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปรากฏว่า “พรรคเพื่อไทย” ได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตัง้สงูท่ีสดุ และได้เสนอ “นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร” ผู้สมคัรสมาชิกผู้แทนราษฎร
ระบบบญัชีรายช่ือ เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย และพรรคท่ีได้รับคะแนนเสียง
เลือกตัง้เป็นอนัดบัท่ีสอง คือ “พรรคประชาธิปัตย์” โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ของประเทศไทย 
คือ “นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ” เป็นหวัหน้าพรรคและเป็นผู้ เสนอตวัขอเป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2  
 ในช่วงรณรงค์หาเสียง พรรคเพื่อไทยใช้เวทีปราศรัยเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหนึ่งในการ
เปิดตวัและแนะน าตวั นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในฐานะน้องสาวอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัร และเป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ถึงแม้วา่ นางสาว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อายเุพียง 44 ปี ไมมี่ประสบการณ์ทางด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการมา
ก่อน แต่ก็มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ประกอบกับภาพลักษณ์ของผู้ หญิงเก่งท่ีมีท่าที
ประนีประนอม อ่อนน้อม อ่อนหวาน และเป็นน้องสาวท่ีได้รับความไว้วางใจจาก พ.ต.ท. ทกัษิณ ชิน
วตัร จึงกลายเป็นจดุแข็งของ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีจะเข้าชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
 จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น  ผู้ วิจัยพบการใช้ภาษาในการปราศรัยเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ฟังท่ี
น่าสนใจของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ดงันี ้ 
 ตวัอย่างการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร  ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 ณ อ าเภอทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
 
(1) “...ซวัด้ดีคา่ สบายดีบ ่(เสียงภาษาถ่ิน) จะคอ่ยๆ หดันะคะ เรียนพี่น้องชาวอดุรธานีทกุท่านคา่ 
โอ้ย ดฉินัรู้สกึซาบซึง้ใจจงัเลยคา่ วนันีม้าจงัหวดัอดุรนะคะ ได้มีโอกาสมานัง่รถสกายแล็ปใช่ไหมคะ ไป
ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองมา ไปสกัการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจกัษ์นะคะ ไม่คิดเลยว่า พี่น้องจะให้
ความเมตตากบัปขูนาดนีค้า่ ขอฝากตวัเป็นลกูหลานท่ีน่ีได้ไหมคะ มิน่า นายกทักษิณบอกว่า อยากจะ
มีบ้านอยู่ท่ีอดุรเน่ียคะ่ ไม่แปลกใจเลยคะ่ท่ีนายกทกัษิณท่านมีความผกูพนักบัพี่น้องชาวอดุร พี่น้องมา
กนัเป็นปึกแผ่นขนาดนี ้น่าประทบัใจเป็นท่ีสดุเลยคะ่ รักพี่ชายแล้วจะรักน้องสาวไหมคะ โอ๊ย ช่ืนใจคะ่” 

 (ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร.  2554: ออนไลน์) 
 
 จากตวัอย่าง (1) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้การทกัทายสัน้ๆ ว่า “ซวัด้ดีคา่ สบายดีบ่” ซึง่
เป็นการทกัทายโดยใช้ภาษาถ่ินอีสาน เพื่อแสดงความรู้สกึเป็นพวกพ้องเดียวกนั และแสดงให้ผู้ ฟังเห็น
วา่ถึงแม้วา่นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรพดูภาษาอีสานไม่เก่ง แตก็่มีความพยายามท่ีจะเรียนรู้และฝึกพดู
ภาษาถ่ินอีสาน โดยกลา่วข้อความวา่ “จะคอ่ยๆ หดันะคะ”   
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 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้กลา่วถึงสิง่ท่ีเป็นจดุเดน่และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดั
อุดรธานี คือ “ได้มีโอกาสมานั่งรถสกายแล็ปใช่ไหมคะ ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองมา ไปสกัการะ
อนสุาวรีย์กรมหลวงประจกัษ์นะคะ” เพื่อเน้นย า้ถึงการให้ความส าคญัและการแสดงความเคารพตอ่สิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีผู้ ฟังเคารพนบัถือ 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าสรรพนามแทนตนเองว่า “ป”ู ซึง่เป็นช่ือเล่น เพื่อแสดงความ
สนิทสนม หรือต้องการสร้างมิตรภาพกับผู้ ฟัง สงัเกตได้ว่าการสมคัรรับเลือกตัง้ท่ีผ่านมาผู้ ท่ีเสนอตวั
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชาย จงึไมพ่บการสร้างความสนิทสนมด้วยการเรียกตนเองด้วยช่ือเลน่  
 ข้อความว่า “ขอฝากตวัเป็นลกูหลานท่ีน่ีได้ไหมคะ” เป็นการขอร้อง แสดงถึงความอ่อนน้อม
ถ่อมตนของผู้พดูเห็นได้จากค าวา่ “ขอ” เปรียบเหมือนการขออนญุาตประชาชน และผู้พดูต้องการสร้าง
ความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเป็นลกูหลานผู้ ฟังโดยใช้ประโยคค าถามแสดงความสภุาพซึง่เห็นได้จาก 
“...ได้ไหมคะ”  เพื่อให้ผู้ ฟังมีทางเลือกในการตอบไม่เป็นการบีบบงัคบัผู้ ฟัง  และให้อิสระทางความคิด
กบัผู้ ฟัง 
 นอกจากนี ้ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรยงัอ้างถึง พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี 
เพื่อตอกย า้ถึงการให้ความส าคญั ความสมัพนัธ์ท่ีมีความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นระหว่าง พ.ต.ท ทกัษิณ 
ชินวตัรกบัผู้ ฟังท่ีเป็นชาวอดุรธานี ดงัข้อความว่า “นายกทกัษิณท่านมีความผกูพนักบัพี่น้องชาวอดุร” 
“พี่น้องมากนัเป็นปึกแผ่น”  และนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ข้อความว่า “รักพี่ชายแล้วจะรักน้องสาว
ไหมคะ” “พี่ชาย” เป็นการอ้างถึง พ.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร พี่ชายของตน โดยผู้พดูพยายามโน้มน้าวใจ
ผู้ ฟังด้วยการอ้างถงึและเช่ือมโยงตนเองกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ผู้ มีอิทธิพลตอ่ผู้ ฟัง โดยผู้พดูต้องการ
ได้รับความรัก ความไว้วางใจจากผู้ ฟัง เช่นเดียวกบัท่ีผู้ ฟังมีให้แก่ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร 
 จากตวัอย่างท่ีพบเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ฟัง โดยการ
แสดงความเป็นกนัเอง สร้างความสนิทสนม การให้ความส าคญัผู้ ฟัง การอ้างถึงและเช่ือมโยงตนเองกบั
บคุคลอ่ืนท่ีผู้ ฟังไว้วางใจ  
 
 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งของการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในวันท่ี 15 
มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
(2) “...แล้วไว้ใจผู้หญิงคนนีไ้หมคะ เค้าบอกว่า ดิฉนัอ่อนแอ แต่ดิฉนัไปภาค 3 จงัหวดัภาคใต้มา
เม่ือวานนีเ้องคะ พี่น้องคะ พี่น้องเคยไว้วางใจนายกทักษิณอย่างไร ขอรับความไว้วางใจนีม้าท่ี          
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้ไหมคะ” 

 (ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร. 2554: ออนไลน์) 
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 จากตวัอย่าง (2) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วลีว่า “ผู้หญิงคนนี”้ และค าว่า “อ่อนแอ” เป็น
ค าท่ีบง่บอกความเป็นหญิงไม่แข็งแรง แตต่นเองสามารถเดินทางไป 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่ก าลงั
มีเหตกุารณ์การก่อความไม่สงบจากผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นเสมือนการเปรียบเทียบกบัผู้สมคัรจากพรรค
อ่ืนท่ีเป็นผู้ชาย และแสดงถึงความพร้อมในการท างานท่ีมีความทดัเทียมทางเพศ ถึงแม้จะเป็นเพศหญิง 
แตส่ามารถท างานได้เช่นเดียวกนักบัชาย  
 ข้อความว่า “พี่น้องเคยไว้วางใจนายกทกัษิณอย่างไร ขอรับความไว้วางใจนีม้าท่ียิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัรได้ไหมคะ” ผู้พูดอ้างถึง พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ซึ่งเป็นผู้ ท่ีผู้ ฟังไว้วางใจ โดยผู้พูดแสดงการ
เช่ือมโยงตนเอง กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เพื่อโน้มน้าวผู้ ฟังวา่ ผู้ ฟังสามารถไว้วางใจผู้พดูได้เหมือนกบั
ท่ีผู้ ฟังไว้วางใจ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เห็นได้จากค าว่า “เคย” สามารถตีความได้ว่ามีเหตกุารณ์เกิด
ขึน้มาก่อนแล้ว คือ ความไว้วางใจ เพื่อถ่ายโอนอิทธิพลและการตดัสินใจลงคะแนนเสียงมาท่ีผู้พดู 
 จากตวัอย่างท่ีพบเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ฟัง โดยการ
น าเสนอภาพความเป็นหญิงท่ีเข้มแข็งทดัเทียมกบัชาย และการอ้างถึงบคุคลอ่ืนท่ีผู้ ฟังไว้วางใจ 
 
 สว่นพรรคประชาธิปัตย์ จากการศกึษาข้อมลูในเบือ้งต้นพบว่า แม้ในช่วงแรกของการหาเสียง
พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ใช้เวทีการปราศรัยในการหาเสียงมากเช่นเดียวกบัพรรคเพื่อไทย แต่พบการ
ปราศรัยหาเสียงบนเวทีมากขึน้ในช่วงกลางและท้ายของการหาเสียงเลือกตัง้ โดยมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ หวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ผู้ ท่ีเสนอตวัเป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2 
เป็นแกนน าในการปราศรัยหาเสียง ซึ่งการปราศรัยของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ในการเลือกตัง้ปี พ.ศ. 
2554 ครัง้นี ้ไม่เพียงแต่เป็นการชีแ้จงผลการท างาน การสานตอ่นโยบายจากการเป็นรัฐบาลในสมยัท่ี
ผ่านมาเท่านัน้ แตย่งัเป็นการแสดงความพร้อมท่ีจะท างานในฐานะนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2 อีกด้วย จึง
เป็นท่ีน่าศกึษาการใช้ภาษาในการปราศรัยหาเสียงของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะท่ีใช้โน้มน้าวใจผู้ ฟังให้
คล้อยตามและลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2 ดงัปรากฎในตวัอยา่ง (3) 
 ตวัอยา่งการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
 
(3) “...ผมจึงบอกว่า วนันีพ้ี่น้องท่ีตัง้ใจจะเลือกเบอร์ 10 ถ้าอยากจะให้ถอนพิษทักษิณโดย
เด็ดขาด ต้องเลือกประชาธิปัตย์มาเป็นท่ีหนึ่ง ถ้าอยากจะให้ถอนพิษทักษิณโดยเด็ดขาดต้องเลือก
ประชาธิปัตย์ให้เกิน 250 แล้วเราจะได้ประกาศไปทัว่ประเทศและทัว่โลก ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วท่ีจะ
เดินหน้าตอ่ไป รักษาระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ แล้วเราจะได้บอกกบัพี่น้อง
ประชาชนคนไทยและชาวโลกวา่ ประเทศไทยเงินซือ้ไม่ได้ แล้วเราจะได้บอกกบัพี่น้องประชาชนคนไทย
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และชาวโลกวา่ คนไทยจะไมย่อมให้กฎหมูอ่ยูเ่หนือกฎหมาย แล้วเราจะได้บอกกบัชาวไทยและชาวโลก
วา่ คนไทยประกาศอิสรภาพจากความกลวั จากการขม่ขูแ่ล้ว 
 พี่น้องครับ และท่ีส าคญัท่ีสดุจะเป็นการประกาศ ประเทศไทยไม่ใช่ของคนหนึ่งคนหรือหนึ่งสี 
ประเทศนีต้้องเป็นของทกุคนทกุสี พี่น้องครับ ผมอยูก่บัพี่น้องในฐานะนกัการเมืองมาปีนีเ้ป็นปีท่ี 20 ผม
มีโอกาสท าหน้าท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีมาแล้วสองปีเศษๆ ถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจผมอีก 4 ปี ผมก็
จะทุ่มเทท างานให้กบัทุกคน ไม่ท างาน ไม่ล้างผิดให้กบัใครคนใดคนหนึ่งและถ้าพี่ น้องเลือกผมเข้าไป 
ผมจะไม่อนุญาตให้ใคร เอาชีวิตของประชาชนมาเป็นของเล่นทางการเมืองอีก และไม่ใช่เฉพาะราช
ประสงค์ ต้องไมมี่พืน้ท่ีใดในประเทศไทยท่ีคนเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นของเลน่ทางการเมืองอีก”  

(อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ. 2554: ออนไลน์) 
 

 จากตวัอย่าง (3) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแสดงเง่ือนไขกบัผู้ ฟัง ส าหรับผู้ ท่ีไม่ต้องการระบอบ
ทักษิณควรลงคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเน้นว่า มีเพียงพรรค
ประชาธิปัตย์เท่านัน้ท่ีจะช่วยก าจดัระบอบทกัษิณได้ ดงัข้อความว่า “ถ้าอยากจะให้ถอนพิษทกัษิณโดย
เด็ดขาด ต้องเลือกประชาธิปัตย์มาเป็นท่ีหนึ่ง ถ้าอยากจะให้ถอนพิษทักษิณโดยเด็ดขาดต้องเลือก
ประชาธิปัตย์ให้เกิน 250”  
 ข้อความวา่ “ประเทศไทยเงินซือ้ไม่ได้” แสดงถึงการไมข่ายเสียงของประชาชนไทย 
 นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ กลา่วข้อความวา่ “ผมอยูก่บัพี่น้องในฐานะนกัการเมืองมาปีนีเ้ป็นปีท่ี 
20” เป็นการเน้นจ านวนประสบการณ์ทางด้านการเมืองท่ียาวนาน และ “ท าหน้าท่ีในฐานะ
นายกรัฐมนตรีมาแล้วสองปีเศษๆ” แสดงถึงการมีประสบการณ์ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะให้ค าสญัญากับผู้ ฟังถ้าได้รับการเลือกตัง้ ดงัข้อความว่า “ผมก็จะ
ทุ่มเทท างานให้กบัทกุคน” 
 ข้อความว่า “ผมจะไม่อนญุาตให้ใคร เอาชีวิตของประชาชนมาเป็นของเล่นทางการเมืองอีก” 
แสดงว่ามีนักการเมืองท่ีน าประชาชนมาเป็นของเล่นหรือเคร่ืองมือทางการเมืองมาก่อนหน้านี ้ โดย
วิเคราะห์ได้จากค าวา่ “อีก”  
 จากตวัอย่างท่ีพบเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ฟัง โดยการ
เสนอตนเป็นผู้แก้ไขปัญหา แสดงประสบการณ์ในการท างาน และให้ความส าคญักบัชีวิตของประชาชน  
 
 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งของการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร 
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(4) “...มีคณุอรพิณใช่มัย้ อยู่ไหนเน่ีย เจ้าของมอเตอร์ไซค์ ย่ีห้อใหม่ ย่ีห้ออภิสิทธ์ิ เอารถมาให้ผม
เซ็น โห มีนโยบายกอดฟรีด้วย เอารถมาให้ผมเซ็น เอารถมาบนเวทีแห่งนี ้มีคณุบรรเลงท่ีพะเยา ขบัรถ
ไถพาผมขึน้เวทีปราศรัยมาแล้ว รถไถซือ้ได้จากเงินสว่นตา่งโครงการประกนัรายได้เกษตรกร มีอีกหลาย
ท่านครับ ผมเอ่ยไม่หมด แต่คนเหล่านี ้คือ เป้าหมายของการท างานของพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนพี่
น้องเกษตรกร ซึ่งเคยทนทุกข์กบัปัญหาความไม่แน่นอน เร่ืองท่ีท ากิน เราก็เอาโฉนดชมุชนให้แล้ว มา
จากคลองโยง มาจากหลายพืน้ท่ี และยงัมีพี่น้องประชาชนอีกจ านวนมาก ท่ีได้ประโยชน์จากโครงการ 
ท่ีรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้เร่ิมแล้ว ได้สามารถท าให้พี่น้องจบัต้องได้ จะเป็นแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
ผู้ ใช้แรงงาน คนเป็นหนีน้อกระบบ และโครงการอ่ืนๆ อีกมากมายอยู่ข้างหลงัผมบนเวทีนีท้ัง้หมดล่ะ
ครับ”  

(อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ. 2554: ออนไลน์) 
 

 จากตวัอยา่ง (4) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วิธียกตวัอย่างเร่ืองจริงของผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ของตนขึน้มาบนเวทีปราศรัย เพื่อเน้นย า้การพูดจริงท าจริง มี
หลกัฐานจริงประกอบ เพื่อสร้างความประจกัษ์ ความน่าเช่ือถือและเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผู้ ฟังว่า พรรค
ประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะจะด าเนินการตามนโยบายท่ีได้กล่าวไว้ในเวลาปราศรัยหา
เสียง 
 สว่นข้อความท่ีว่า “เจ้าของมอเตอร์ไซค์ ย่ีห้อใหม่ ย่ีห้ออภิสิทธ์ิ” แสดงว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะมีส่วนในความส าเร็จ เจ้าของรถจกัรยานยนต์จึงเรียกยี่ห้อรถคันนีต้ามช่ือของนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ   
 จากตวัอย่างท่ีพบเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ ฟัง โดยการ
ยกตวัอยา่งจริงท่ีแสดงถึงความส าเร็จจากการด าเนินงาน 
  
 กลา่วโดยสรุป จากตวัอย่าง (1) และ (2) พบว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โน้มน้าวใจผู้ ฟัง
โดยการแสดงความเป็นกนัเอง สร้างความสนิทสนม อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นหญิงท่ีมีความ
เข้มแข็งทดัเทียมเพศชาย และแสดงการเช่ือมโยงและเป็นตวัแทน ของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร  ส่วน
ตวัอย่าง (3) และ (4) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โน้มน้าวใจผู้ ฟังโดยการยกตวัอย่างบคุคลเพื่อแสดง
ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จริงมาบนเวทีปราศรัย  การสร้างเง่ือนไขให้เลือก และเน้นการรักษาค าพดูเม่ือตน
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต 
 จากข้อมลูข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสนใจวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และเปรียบเทียบกลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีใช้ของ
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ทัง้สองคนเพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างในการโน้มน้าวชกัจูงใจประชาชนให้ลงคะแนน
เสียงในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 
 นอกจากนี ้ ผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรน่าจะมีแนวโน้มท่ีจะใช้กลวิธี
การอ้างถึงบคุคลอ่ืน การน าเสนอภาพความเป็นหญิง และการสร้างความเป็นกนัเองเน่ืองจากนางสาว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองจึงอ้างถึงผู้ ท่ีเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของผู้ ฟังเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสนบัสนุนตนเอง และน าเสนอภาพความเป็นหญิงท่ีมีความประนีประนอม อ่อนโยน 
แต่เข็มแข็ง นอกจากนีย้ังแนะน าตัวต่อผู้ ฟังด้วยการสร้างความเป็นกันเองอีกด้วย ในขณะท่ี นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมายาวนานและเคยด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีมาแล้ว ผู้ วิจัยจึงตัง้สมมติฐานว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีแนวโน้มท่ีจะใช้กลวิธีการ
สร้างเง่ือนไข การชีแ้จง และการยกตวัอย่างมากกว่า เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ ฟังเลือกเง่ือนไขท่ีตนเสนอจาก
การท่ีได้ชีแ้จงประเด็นตา่งๆ และยงัได้ยกตวัอย่างการด าเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการพดูจริงท าจริง 
จากสมมตฐิานดงักลา่วจะสามารถน าไปสู่ข้อสรุปวา่ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะมีความเหมือนและความแตกตา่งในการเลือกใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจจริงหรือไม่ 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
 1. วิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 2. เปรียบเทียบการใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ระหว่างนางสาว 
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรกบันายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ศกึษากลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ทัว่ประเทศของนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวัตร ผู้ สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรระบบบญัชีรายช่ือของพรรคเพื่อไทย และนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้ สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือของพรรค
ประชาธิปัตย์ จากข้อมลูเทปบนัทึกภาพและเสียงการปราศรัยหาเสียงในเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ได้แก่       
1) www.konthaiuk.eu 2) www.democrat.co.th และ 3) www.youtube.com ตัง้แต่วนัท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ หมายถึง วิธีการทางภาษาท่ีผู้ปราศรัย
เลือกใช้เพื่อพยายามชกัจูงใจผู้ ฟังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างหรือด ารง ทศันคติหรือพฤติกรรมเพื่อ
น าไปสูก่ารลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ปราศรัยและพรรคของตน  
 การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร หมายถึง การใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน
ลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  เพื่อให้ท าหน้าท่ีแทนประชาชนในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2554 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัวาทกรรมวิเคราะห์ทางด้านการเมืองและกลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีใช้
ในการปราศรัยหาเสียง 
 2. ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัการเมือง ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ท่ีสนใจเลือกใช้กลวิธีการ
โน้มน้าวใจเพื่อช่วยปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้  
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การปราศรัยของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถือว่าเป็นความคิด
ท่ีมาจากนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 การตีความกลวิธีการโน้มน้าวใจในงานวิจยันีเ้ป็นการวิเคราะห์โดยอาศยักรอบแนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และแนวคิดเก่ียวกบัการโน้มน้าวใจ ไม่ใช่มาจากการสอบถามผู้ปราศรัย/ผู้ ฟัง
โดยตรง ดังนัน้ผลการวิจัยจึงเป็นการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้ ปราศรัย/ผู้ ฟังอาจมีมุมมอง
แตกตา่งไปจากผลการวิจยั 
 ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัวิเคราะห์การปราศรัยของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ ทางด้านการใช้วจันภาษาหรือภาษาพดูเท่านัน้ 
 
สมมตฐิำนในกำรวิจัย 
 1. การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร มีแนวโน้มท่ีจะใช้กลวิธีการใช้
ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนั การอ้างอิง และการน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศในการโน้ม
น้าวใจผู้ ฟัง 
 2. การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีแนวโน้มท่ีจะใช้กลวิธีการใช้
ค าพดูของคนอ่ืน การยกตวัอยา่ง และการใช้รูปประโยคเง่ือนไข ในการโน้มน้าวใจผู้ ฟัง  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ทัว่ไป ปี พ.ศ. 2554 ของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้วิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  1. แนวคดิเก่ียวกบัวาทกรรม 
   1.1 วาทกรรม (Discourse) 
   1.2 วาทวรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
   1.3 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงการเมือง (Political Discourse Analysis) 
  2. แนวคดิเก่ียวกบัการโน้มน้าวใจ 
  3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1 งานวิจยัท่ีศกึษากลวิธีการใช้ภาษาและการโน้มน้าวใจ 
   3.2 งานวิจยัท่ีศกึษาการปราศรัยหาเสียง 

      
1. แนวคดิเกี่ยวกับวาทกรรม  
 1.1 วาทกรรม  
 ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจ (Persuasive strategies) ท่ีผู้ปราศรัย
เลือกใช้ชกัจงูใจผู้ ฟังในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ เพื่อตีความและอธิบายถึงความคดิบางอยา่งที่แฝง
อยู่ในการใช้ภาษา และสื่อให้เห็นถึงวิถีการคิดและการปฏิบตัิของผู้ ใช้ภาษา ผู้ วิจยัสนใจจึงศึกษาทัง้
รูปแบบ เนือ้หา ความสมัพันธ์ และโครงสร้างของรูปภาษาท่ีเป็นองค์ประกอบในตวับท (Text) และ
การปฎิสมัพนัธ์ของคนในสงัคม ซึ่งผู้ ใช้ภาษาหรือผู้ปราศรัยแสดงความคิดผ่านทางภาษาหรือพูดต่อ
ผู้ ฟัง และเน่ืองจากงานวิจยันีศ้กึษา “discourse” ทัง้มิตภิาษา มิติทางสงัคมและวิถีปฏิบตัิท่ีสมัพนัธ์กบั
ภาษาและการใช้ จึงใช้ค าท่ีตรงกับภาษาไทยว่า “วาทกรรม” (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์; และ      
จนัทิมา เอียมานนท์. 2549: 5)  ซึง่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543: 19-20; อ้างอิงจาก Foucault. 
1970) ให้ความหมายของค าว่า  “วาทกรรม“  คือ กระบวนการในการสร้างตวัตนหรืออตัลกัษณ์ 
(Identity) และความหมาย (Significance) ให้กบัสรรพสิ่งตา่งๆ ในสงัคมภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน ใน
ลกัษณะของชุดความรู้ ความจริง และคณุค่าท่ีแฝงด้วยอ านาจและอุดมการณ์ ในขณะท่ีแฟร์เคลาฟ์ 
นกัคดิท่ีสืบทอดแนวคิดฟโูกต์ศกึษาวาทกรรมในแง่ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวับท ภาคปฏิบตัิทางวาทกรรม 
(Discursive practice) และวีถีปฏิบตัิทางสงัคม (Social practice) (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. 2546: 
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50; อ้างถึงจาก Fairclough. 1992) โดยแฟร์เคลาฟ์มองวาทกรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบตัิทาง
สงัคม เป็นการกระท ารูปแบบหนึ่งท่ีคนปฏิบตัิต่อโลกต่อคนอ่ืนซึง่กนัและกนั และเป็นตวัแทนความคิด
ของโลก วาทกรรมช่วยสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างคน และสร้างระบบความรู้และความเช่ือ  
สาวิตรี คทวณิช (2549: 36) กล่าวว่า ผู้ ท่ีเสนอแนวคิดเร่ืองตวับทกับบริบท ซึ่งเป็นแนวทางการ
วิเคราะห์บริบทท่ีเติมเต็มแนวทางการวิเคราะห์ของแฟร์เคลาฟ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ คือ แวน ไดค์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านปริชาน (Cognition) และระบบการท างานของสมอง แวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 2)  
มองวาทกรรมในอีกมิติหนึ่ง คือ การปฏิบตัิ (Practical) สงัคม (Social) และวฒันธรรม (Cultural) 
กลา่วคือ  มองวาทกรรมในฐานะการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Discourse as social interaction) ซึง่การ
ปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วฝังตวัอยูใ่นบริบท (Context) ทางสงัคมและวฒันธรรมตา่งๆ เช่น การพบปะรวมตวั
กนัอยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งกลุม่เพื่อน  หรือการแสดงความคิดอย่างเป็นทางการ เช่น การอภิปราย
ในรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 
 
 1.2 วาทวรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
 แฟร์เคลาฟ์และโวดกั (Fairclough; & Wodak. 1997: 258) กลา่วว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ เป็นแนวคิดท่ีมองวาทกรรมในด้านการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนในรูปแบบของวิถี
ปฏิบตัิทางสงัคม การท่ีมองวาทกรรมในฐานะวิถีปฏิบตัิทางสงัคมบ่งบอกถึงความสมัพนัธ์เชิงวิภาษวิธี 
(Dialectical relationship) ระหว่างเหตกุารณ์ทางวาทกรรมท่ีแวดล้อมโดยสถานการณ์ สถาบนั และ
โครงสร้างทางสงัคม ซึ่งความสมัพนัธ์เชิงวิภาษวิธีเป็นความสมัพนัธ์แบบสองทาง นัน่คือ  เหตกุารณ์
ทางวาทกรรมได้ถูกสร้างขึน้จากสถานการณ์ สถาบนัหรือโครงสร้างสงัคม และในทางกลบักัน วาท
กรรมก็สร้างสถานการณ์ สถาบนั โครงสร้างสงัคมเช่นกนั  วาทกรรมสร้างสถานการณ์ วตัถขุองความรู้ 
(Objects of knowledge) และก่อให้เกิดตวัตน/อตัลกัษณ์ทางสงัคม (Social identities) ของคนและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคนในกลุ่ม วาทกรรมเป็นผลผลิตของสงัคมเช่นเดียวกบัท่ีสงัคมเป็นผลผลิตของ
วาทกรรม เน่ืองจากวาทกรรมมีอิทธิพลต่อสงัคมอย่างมาก จึงก่อให้เกิดประเด็นท่ีส าคญั  เช่น  อ านาจ
และวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม  โดยอาจมีอิทธิพลอย่างมากในด้านอุดมการณ์ กล่าวคือ วิถีปฏิบตัิทาง
วาทกรรมสามารถผลิตหรือผลิตซ า้ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างชนชัน้ทางสงัคม 
หญิงและชาย กลุ่มชาติพนัธุ์/วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย ผ่านทางวิธีการท่ีวิถีปฏิบตัิ
ทางวาทกรรมได้น าเสนอสิ่งต่างๆ และวางตวัคนในสงัคม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะมุ่งเน้นให้
เห็นวิธีการใช้ภาษา และความสัมพันธ์ของอ านาจท่ีซ่อนอยู่ในด้านมืด 1 ของวาทกรรม (Opaque 
aspects of discourse) ให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้  

                                                            

       1 อดุมการณ์และความสมัพนัธ์ของอ านาจที่แฝงอยูภ่ายใต้วาทกรรม 
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  แนวคดิของการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
  แฟร์เคลาฟ์ (Fairclough. 1995: 97-102)  เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรม  โดย
แบง่การวิเคราะห์ออกเป็นสามมิติ ดงันี ้
   ก. มิติตวับททางภาษา (Language text) คือ ภาษาพดูหรือภาษาเขียน 
   ข. มิติวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม (Discourse practice) คือ การผลิตตวับท (Text 
production) และการตีความตวับท (Text interpretation) เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดตวับท การรับ
เอาและการท าความเข้าใจตวับท 
   ค. มิติวิถีปฏิบัติทางสงัคมและวัฒนธรรม (Sociocultural practice) คือ 
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดวาทกรรม  ซึ่งตัวบทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วฒันธรรมนัน้ๆ 
 
  วิธีการวิเคราะห์วาทกรรม แบง่ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
   1. การพรรณนา (Description) ตวับท คือ การวิเคราะห์ตวับทหรือภาษาท่ีใช้ในการ
สื่อสาร 
   2. การตีความ (Interpretation) ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการทางวาทกรรม 
(Discursive process) กบัตวับท คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างตวับท การถ่ายทอด การรับเอา 
และการท าความเข้าใจตวับท 
   3. การอธิบาย (explanation) ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการทางวาทกรรมกบั
กระบวนการทางสงัคม คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีตวับทเป็นสว่นหนึ่งใน
นัน้ 
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        การพรรณนา (การวิเคราะห์ตวับท) 
        การตีความ (การวิเคราะห์กระบวนการ) 
 
        การอธิบาย (การวิเคราะห์ทางสงัคม) 
  
  
 มิติของวาทกรรม      มิติของการวเิคราะห์วาทกรรม 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารตามทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์2 

(Fairclough. 1995: 98) 
  แม้กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์เคลาฟ์จะครอบคลมุทัง้การวิเคราะห์สงัคมและ
การวิเคราะห์ภาษา แต่แฟร์เคลาฟ์ไม่ได้เสนอแนวทางในการด าเนินการวิจัยไว้  จึงท าให้ขาดการ
วิเคราะห์บริบท  ท่ีจะช่วยให้การวิเคราะห์วาทกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้  ผู้ ท่ีน าแนวคิดของ       
แฟร์เคลาฟ์มาอธิบายอีกคนหนึ่งคือ แวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 2-6)  ได้น าแนวทางปริชานทางสงัคม
มาช่วยในการอธิบายบริบททางสงัคมซึง่ขาดไปในการอธิบายของแฟร์เคลาฟ์ (สาวิตรี คทวณิช. 2549 : 
36) โดยแวน ไดค์ มองว่า การศึกษาวาทกรรมไม่ควรศึกษาเพียงระดบัโครงสร้าง เช่น วากยสมัพนัธ์ 
อรรถศาสตร์ วจันลีลา และวาทศิลป์เท่านัน้ แต่ควรศึกษากระบวนการทางความคิดในการผลิตวาท
กรรม โครงสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนของวาทกรรม ล าดบัขัน้ของการปฏิสมัพนัธ์ การปฏิบตัิทางสงัคม และ
หน้าท่ีของวาทกรรมในบริบท สงัคม และวฒันธรรมด้วย โดยแวน ไดค์ บรูณาการวาทกรรมในมิติทาง
สงัคมและปริชานเข้าด้วยกนั  ซึง่ช่วยให้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งวาทกรรมและสงัคมได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
โดยเร่ิมจากการก าหนดตวัแปรท่ีท าให้วาทกรรมถูกมองว่าเป็นการกระท าทางสงัคม 4 ประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ผู้ใช้ภาษาและบริบท (Language users and context) ผู้ใช้ภาษา หมายถึง ผู้ ท่ีมี
ส่วนร่วมในบทพูดและตัวบท3 หมายรวมถึง ผู้ ท่ีอยู่ในฐานะผู้พูด ผู้ เขียน ผู้ ฟัง ผู้ อ่าน และในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มต่างๆ ในสงัคมหรือวฒันธรรม ซึ่งผู้ ใช้ภาษาต่างมีบทบาท (Roles) และอตัลกัษณ์ 

                                                            

       2 ดดัแปลงเป็นภาษาไทยจากแฟร์เคลาฟ์ (1995: 98) 
       3 บทพดูและตวับท ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวาทกรรมเป็นตวับง่ชี ้(Indexical) ท่ีทัง้สร้างและแสดงให้เหน็
ความสมัพนัธ์ของสถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเรียกวา่ บริบท 

 

 
 
 
 
 
    วิถีปฏิบติัทางสงัคมและวฒันธรรม 
     (สถานการณ์ สถาบนั สงัคม) 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิต 

 
 
 

กระบวนการตีความ 

   วีถีปฏิบติัทางวาทกรรม 

 

ตวับท 
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(Identities) เฉพาะตน เช่น กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มคนรวยและกลุ่มคนจน กลุ่มอาจารย์และ
กลุม่นกัเรียน เป็นต้น สว่นบริบท หมายถึง องค์ประกอบตา่งๆ ของสถานการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั ได้แก่ เวลา สถานท่ีในการสื่อสาร การพดู การถาม ผู้ มีส่วนร่วมในสถานการณ์ทาง
สงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้การรับรู้ถึงจดุประสงค์และเป้าหมายท่ีอยูใ่นภาพความคิดของผู้พดู 
  2. บทพูดและตัวบท (Talk and text) บทพดู หมายถึง บทสนทนา (Conversation, 
dialogue) ท่ีเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ ใช้ภาษาซึ่งเป็นการปฏิสมัพนัธ์แบบทนัทีทนัใด 
โดยมีการเปลี่ยนผลดั (Turns) ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการสนทนาทางโทรศพัท์ซึ่งเป็นการสนทนาท่ีไม่ได้เห็น
หน้ากนั สว่นตวับท คือ ภาษาพดูหรือภาษาเขียนในวาทกรรมตา่งๆ เช่น ตวับทในการปราศรัยหาเสียง 
เป็นต้น 
  3. ล าดับขัน้การกระท า (Hierarchies of action) หมายถึง การกระท าท่ีเกิดขึน้อย่างมี
ล าดับขัน้ ท่ีมีความซับซ้อน มีระดับของความเป็นนามธรรม และกฎเกณฑ์ทั่วไปแตกต่างกัน 
(Abstractness and generality) ได้แก่ การยืนยนั การกล่าวหา การตอบค าถาม การปกป้องตนเอง 
การแสดงความสภุาพ หรือการใช้กลวิธีการน าเสนอภาพทางบวกของตนเอง ซึ่งล าดบัขัน้การกระท า
เป็นตวัสร้างวาทกรรม เช่น ผู้ใช้ภาษาอาจจะท า X โดย Y หรือ ท า X ในขณะเดียวกบัท่ีท า Y ดงัตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี ้
(1)  “Thus, while speaking, Mr.Rohrabacher is at the same time representing California, 
arguing against a bill, and defending the position of the Republican Party.” 

(van Dijk. 1997: 5) 
 
 “ในขณะท่ีก าลงัพดูอยู่นัน้ นายโรห์ราบาเชอร์เป็นตวัแทนของรัฐแคลิฟอร์เนียในเวลาเดียวกนั 
ก็ก าลงัถกเถียงตอ่ต้านร่างพระราชบญัญตัิ และก าลงัปกป้องการวางตวัของพรรครีพบัลิกนั” 
 
 จากตวัอยา่ง (1) จะเห็นได้วา่ นายโรห์ราบาเชอร์บรรลเุจตนาในการพดูซึง่เกิดจากการกระท า
หลายอย่างตามล าดบัขัน้ของการกระท า ดงันี ้นายโรห์ราบาเชอร์กระท า X คือ “เป็นตวัแทน” “ก าลงั
ถกเถียงตอ่ต้าน” และ “ก าลงัปกป้อง” ในขณะเดียวกบัท่ีท า Y คือ “ก าลงัพดู” 
 
  4. วิถีปฏิบัตแิละหน้าที่ทางสังคม (Social practices and functions) หมายถึง การ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ ใช้ภาษาซึ่งถือเป็นการปฏิบตัิทางสงัคม ตวัอย่างเช่น การปฎิสมัพันธ์ระหว่าง
แพทย์และคนไข้ ครูและนักเรียน การอภิปรายในรัฐสภา หรือการด าเนินการในศาล เป็นต้น การ
ปฏิสมัพนัธ์เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีสร้างวาทกรรมและวิถีปฎิบตัิทางสงัคมให้มีความซบัซ้อนมากขึน้ในด้าน
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หน้าท่ีทางสงัคม คือ หน้าท่ีในการสอน  การดแูลด้านสขุภาพ  การออกกฎหมาย  และการท าหน้าท่ี
รักษาความยตุิธรรม เป็นต้น 
 
  แวน ไดค์ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. 2546: 63-74; อ้างอิงจาก van Dijk. 1997) กลา่วว่า 
ในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างวาทกรรม สงัคม และวฒันธรรมท่ีมีความซบัซ้อน จ าเป็นต้องมี
กรอบแนวคิดท่ีเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมและสังคม  โดยแวน ไดค์เสนอ
แนวความคิด 4 ประการ ดงันี ้
  1. การกระท า (Action) วาทกรรมถกูให้ค าจ ากดัความว่า “เป็นการกระท า”  จึงต้อง
ศึกษารายละเอียด เง่ือนไข ระดับ ขอบเขตและประเภทของการกระท า ท่ีท าให้วาทกรรมจัดอยู่ใน
รูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  ซึง่วาทกรรมท่ีจดัเป็นการกระท า  ประกอบด้วยสิง่ตอ่ไปนี ้
   1.1 เจตนา (Intentionality) การกระท าประกอบด้วยคณุสมบตัิ  3  ประการ  ได้แก่ 
1) เจตนา   2) การควบคมุ  และ 3) เป้าหมาย เม่ือมีครบ 3 ประการจึงจะถือว่าเป็นวาทกรรมในฐานะ
การกระท าท่ีมีความหมาย มีประเด็น และมีจดุประสงค์ ดงัตวัอย่าง เช่น การพดู การเขียน การยืนยนั
หรือการถามบางอย่าง การกล่าวหาใครบางคน การสญัญา การหลีกเลี่ยงการตอบ การเล่าเร่ืองราว 
การปกป้องตนเอง การแสดงความสภุาพหรือการโน้มน้าวใจผู้ ฟัง เป็นต้น การกระท าดงักลา่วเป็น “การ
ท าด้วยถ้อยค า” (Do with words) อย่างมีเจตนาและมีจดุมุ่งหมาย การกระท าเหล่านีเ้รียกว่า “การ
กระท าในการสื่อสาร” (Communicative acts) ส่วนการกระท าบางอย่างท่ีเราท า แต่ไม่สามารถ
ควบคมุได้และไม่มีเป้าหมายจะไม่นบัเป็นการกระท า เช่น การตกบนัได การฝัน การเห็นอะไรบางอย่าง 
อย่างไรก็ดี  การกระท าบางอย่างถือว่าเป็นการกระท าทางสงัคม ทางจริยธรรม หรือทางกฎหมาย เช่น 
การเงียบ การนัง่ หรือการงดเว้นจากการสบูบหุร่ี เป็นต้น 
   1.2 มุมมอง (Perspective) การวิเคราะห์การกระท าขึน้อยู่กบัมมุมองว่าเป็นมมุมอง
ของผู้พดูหรือผู้ ฟัง ในมมุมองของผู้พดูจะสร้างความตระหนกั รู้ตวั มีเจตนา และมีจุดประสงค์ เม่ือได้
กระท าการนัน้จริงๆ (“Real” action) สว่นมมุมองของผู้ ฟัง สิ่งท่ีถือว่าเป็นการกระท าในการสื่อสาร คือ 
สิง่ท่ีได้ยินและสิง่ท่ีถกูตีความ 
   1.3 ความหมายที่ได้จากการอนุมาน ผลลัพธ์ และส่วนประกอบ (Implications, 
consequences and components) โดยปกติแล้ว ในการเขียนหรือการพดู ผู้ รับสารมกัจะตระหนกั
เพียงเจตนาและมมุมองของผู้สง่สารเท่านัน้ แตเ่พื่อท่ีจะท าความเข้าใจความหมายท่ีได้จากการอนมุาน  
จ าเป็นต้องศึกษาถึง ผลลพัธ์ของการกระท าส าหรับผู้ รับสาร ความหมายท่ีผู้ รับสารอนุมานได้ และ
สว่นประกอบของการกระท า 
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   เม่ือวาทกรรมถูกจ ากัดความว่า เป็นการกระท า จึงตัง้ข้อสมมติฐานได้ว่า การผลิต
หรือการท าความเข้าใจในประโยค ค า ลีลา วาทศิลป์ หรือการโต้แย้ง เป็นการกระท าด้วยเช่นกนั ดงันัน้ 
ในการท่ีจะอธิบายวาทกรรมในฐานะการกระท าทางสงัคมจ าเป็นต้องศกึษาความหมายของการกล่าว
ถ้อยค าด้วย ซึง่เซอร์ล (Searl. 1969) กลา่วไว้ว่า ถ้อยค าบางค าเม่ือพดูออกไปแล้วสื่อเจตนาใดเจตนา
หนึง่ทนัที แม้วา่บางครัง้เมื่อพดูไปแล้ว ผู้ ฟังอาจไมเ่ข้าใจเจตนาของผู้พดู แตค่ าพดูนัน้ได้แฝงเจตนาของ
ผู้พดูด้วยแล้ว ซึง่ในการกลา่วถ้อยค าแตล่ะครัง้ ผู้พดูจะมีการกระท า 3 ประการ คือ 
    1) การกลา่วถ้อยค า (Utterance acts หรือ locutionary acts) คือ การกระท าท่ี
นบัตัง้แตก่ารเปลง่เสียงออกมา โดยมีความหมายตรงตามรูปแบบทางไวยากรณ์และค าท่ีประกอบเป็น
ถ้อยค า 
    2) การน าเสนอความ (Propositional acts) คือ การกระท าท่ีเป็นการอ้างถึงหรือ
น าเสนอสิง่ตา่งๆ เม่ือมีการพดูหรือเขียน 
    3) การแสดงเจตนา (Illocutionary acts) คือ การกระท าท่ีแฝงไปด้วยเจตนาตา่งๆ 
เช่น การยืนยนั การสญัญา เป็นต้น 
   1.4 การปฏิสัมพันธ์ (Interactions) ผู้วิเคราะห์วาทกรรมในฐานะการปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมควรพิจารณาเจตนาและความร่วมมือระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารในการปฏิสมัพนัธ์ เช่น 
การปฏิสมัพนัธ์อย่างจงใจ ความเข้าใจในการกระท าของผู้ อ่ืนเพื่อท่ีจะมีปฏิสมัพันธ์กัน การรู้ความ
ต้องการหรือความตัง้ใจของผู้ อ่ืนและการจดัการกบัความรู้ร่วมกนั กฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือใน
การกระท าตา่งๆ เป็นต้น 
  2. บริบท (Context) คือ สถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ซึง่หมายรวมถึงผู้ มีส่วน
ร่วม บทบาทในสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ในวาทกรรม รวมทั ง้คุณลักษณะของสถานการณ์ 
(Properties of a setting) เช่น เวลาและสถานท่ี คณุลกัษณะของผู้ มีสว่นร่วมในบริบท เช่น ผู้ชายหรือ
ผู้หญิง หนุ่มสาวหรือคนแก่ ผู้ มีอ านาจหรือมีเกียรติ  ซึง่สิ่งเหลา่นีถื้อเป็นสิ่งส าคญัส าหรับบริบท เพราะ
คณุลกัษณะเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่การผลิตหรือการตีความของตวับทและบทพดู เช่น การใช้ค าสรรพนาม
หรือค ากริยาพิเศษ  การเลือกหวัข้อหรือรูปแบบของความสภุาพ  เป็นต้น 
  บริบทเป็นโครงสร้างของคุณลกัษณะของสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีความเก่ียวข้องกัน
อยา่งเป็นระบบ โดยลกัษณะส าคญัทางบริบทท่ีมีความเก่ียวข้องกนั มีองค์ประกอบดงันี ้
   2.1 ผู้มีส่วนร่วม (Participants) ผู้ มีสว่นร่วมท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริบท ได้แก่ เพศ 
อาย ุชนชัน้ทางสงัคม การศกึษา ต าแหน่งทางสงัคม เชือ้ชาติ บทบาททางสงัคมและความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม เช่น เพื่อนหรือศตัรู มีอ านาจหรือไร้อ านาจ ครอบครองหรือถกูครอบครอง เป็นต้น   
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   2.2 ฉาก (Setting) หมายถึง สถานการณ์ทางสงัคม เช่น เวลา สถานท่ี ต าแหน่งของ
ผู้พดู เช่น ฉากของผู้ มีส่วนร่วมท่ีมกัจะยืนอยู่ด้านหน้า ได้แก่ ครูหรือผู้บรรยาย หรืออยู่ในต าแหน่งท่ีสงู
กว่า ได้แก่ ผู้พิพากษา ฉากอาจจะเป็นท่ีสว่นบคุคลหรือเป็นท่ีสาธารณะ ไม่เป็นทางการหรือเป็นบริบท
ของสถาบนั เช่น ท่ีบ้าน ท่ีบริษัท ในศาล ในโรงพยาบาล หรือในห้องเรียน 
   2.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) เช่น เคร่ืองแบบ ธง อุปกรณ์การเรียน ซึ่งมี
ความแตกตา่งกนัเมื่อปรากฎในบริบทท่ีแตกตา่งกนั 
   2.4 การกระท า (Action) นอกจากวจันภาษาหรือภาษาพดูแล้ว อวจันภาษาหรือ
ภาษาท่าทางก็มีความส าคญัยิ่งในวาทกรรม เช่น การแสดงสีหน้า การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
   2.5 ความรู้และเจตนา (Knowledge and intentionality) ความรู้ในบริบท หมายถึง 
ความรู้ของผู้ มีส่วนร่วมเก่ียวกบัสาร ความรู้ส่วนบคุคล และความรู้เก่ียวกบัความเช่ือ ทศันคติ คา่นิยม 
เพื่อท่ีจะเข้าใจเจตนาและจดุมุง่หมายของผู้สง่สาร 
   2.6 การกระท าในระดับสูง (Higher level action) บริบทจ าเป็นต้องมีความ
เก่ียวข้องทัง้ส่วนประกอบโครงสร้างของสถานการณ์ในระดบัเดียวกนั และในระดบัท่ีสงูกว่า โดยวาท
กรรมมีความเก่ียวข้องในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของเหตกุารณ์ การกระท าในระดบัท่ีสงูกว่าในการสนทนา
กบัอีกฝ่าย เช่น การสอนในชัน้เรียน (ครูกบันกัเรียน) การซกัถามในศาล (ทนายความกบัพยาน) การไป
พบแพทย์ (แพทย์กบัคนไข้) การประชมุคณะกรรมการ (ประธานกบักรรมการ) งานแถลงข่าว (ผู้แถลง
ข่าวและนกัขา่ว) เป็นต้น 
   2.7 บริบทจุลภาคและมหัพภาค (Local and global contexts) บริบทจลุภาคหรือ
บริบทปฏิสมัพนัธ์เป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งของบริบทมหพัภาค เช่น การวินิจฉัยของศาลเป็นส่วนหนึ่งของ
การพิจารณาคดีในศาล ส่วนบริบทมหัพภาคหรือบริบทสังคมเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลกระท าในแต่ละ
สังคม เช่น เร่ืองราวในบริษัทถูกบอกเล่าต่อๆ กัน เพื่อท่ีจะบริหารจัดการบริษัทหรือเพื่อผลิตซ า้
อดุมการณ์และวฒันธรรมขององค์กร เร่ืองราวท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการถกเถียงกนัเก่ียวกบัการเหยียด
ผิวท่ีผลิตซ า้อคติและความไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม เป็นต้น 
   2.8 การสร้างบริบท (Constructing contexts) การท่ีจะสร้างบริบทได้นัน้จะต้อง
อาศยัมมุมอง 2 แง่มมุ คือ 1) บริบทมีความยืดหยุ่น  หมายถึง  บริบทสามารถเปลี่ยนแปลงและตอ่รอง
ได้  ได้แก่ การปฏิสมัพนัธ์ในการสนทนา ซึ่งวาทกรรมอาจจะถกูก าหนดโดยบริบท  แต่ในทางกลบักนั
วาทกรรมก็มีอิทธิพลและเป็นตัวสร้างบริบทในเวลาเดียวกัน  และ 2) บริบทมีความเป็นอัตวิสัย4 
(Subjectivity) หมายถึง บริบทมีมมุมองหรือความคิดเห็นท่ีแต่ละบุคคลสามารถตีความและสร้าง
บริบทตามกรอบความคดิของตนเอง 
                                                            

       4 มมุมองหรือความคิดเหน็ของแตล่ะบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ ความเช่ือ ความตอ้งการของตน 
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  3. อ านาจ (Power) คือ หนึ่งในแนวคิดท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างวาทกรรมและ
สงัคม เช่น อ านาจในองค์กร อ านาจของบรุุษเพศ อ านาจของชนผิวขาว อ านาจทางการเมือง เป็นต้น 
โดยแวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 17) เน้นลกัษณะหลกัของอ านาจและวิถีท่ีวาทกรรมมีความเก่ียวข้อง
กับอ านาจ โดยประเภทของอ านาจท่ีมุ่งศึกษา คือ อ านาจทางสงัคม (Social power) นั่นคือ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตา่งๆ ในสงัคมหรือในสถาบนัตา่งๆ ไม่ศกึษาอ านาจสว่นตวัระหว่าง ปัจเจก
ต่อปัจเจก เว้นแต่อ านาจนัน้จะขึน้อยู่กบัการเป็นสมาชิกของกลุ่มในสงัคม ซึ่งแวน ไดค์ เสนอลกัษณะ
หลกัของอ านาจ 7 ประการ  ดงัตอ่ไปนี ้
   3.1 การควบคุมการกระท าและจิตใจ (Control of action and mind) แนวคิดท่ีใช้
นิยามอ านาจทางสงัคม คือ การควบคมุ (Control) หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ คือ กลุม่หนึ่งมีอ านาจเหนืออีก
กลุม่หนึ่ง ถ้ามีรูปแบบของการควบคมุเหนือกลุม่อ่ืน การควบคมุนัน้อาจจะเก่ียวข้องกบัการกระท าของ
สมาชิกในกลุม่อ่ืน โดยการควบคมุผู้ อ่ืน คือ การท่ีสามารถท าให้ผู้ อ่ืนกระท าตามความต้องการของผู้ มี
อ านาจ หรือการป้องกนัไมใ่ห้ผู้ อ่ืนกระท าการตอ่ต้านผู้ มีอ านาจ 
   วิธีการท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนแสดงการกระท าหรือควบคุมผู้ อ่ืนได้ คือ การบงัคบัผู้ อ่ืนทาง
ร่างกายให้กระท าในสิ่งท่ีต้องการ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ผู้ ท่ีใช้อ านาจบีบบงัคบั (Coercive) 
เหล่านี ้ เช่น อ านาจของต ารวจ ทหาร หรือผู้ชายแสดงอ านาจกบัผู้หญิงและเด็ก ในกรณีนี ้การบงัคบั 
คือ แหลง่ของอ านาจ (Power resource) หรือรากฐานของอ านาจ (Power basis) ของกลุม่ท่ีมีอ านาจ 
แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว อ านาจส่วนใหญ่ในสงัคมไม่ใช่การบีบบงัคบั แตเ่ป็นอ านาจทางจิตใจ (Mental) โดย
แทนท่ีจะควบคมุกิจกรรมของผู้ อ่ืน  โดยการบงัคบัทางร่างกายโดยตรง  การควบคมุรากฐานของจิตของ
ทกุการกระท า ความตัง้ใจ หรือจดุประสงค์ กลุ่มท่ีมีอ านาจอาจท าให้ผู้ อ่ืนกระท าตามท่ีตนต้องการได้
ง่ายๆ โดยการใช้ตวับทหรือการพดูให้กระท า เช่น ค าสัง่ ซึง่ค าสัง่จะมีผล  ก็ตอ่เม่ือผู้ รับสารเช่ือฟังและ
ท าตามท่ีต้องการ  ค าสัง่มีหน้าท่ีท าให้อีกฝ่ายรู้ว่า ผู้สัง่ต้องการอะไร  การออกค าสัง่ถือเป็นการจ ากดั
ทางเลือกและเสรีภาพของผู้ อ่ืน 
   กล่าวโดยสรุป การใช้อ านาจ (Exercise of power) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการ 1) วาทกรรม 2) การกระท า และ 3) ปริชานหรือการรับรู้ ตวัอย่างผู้ ใช้อ านาจในสงัคม เช่น 
ต ารวจ ผู้พิพากษา ครู หวัหน้าคนงาน หรือพ่อแม่ ซึ่งอ านาจเหล่านีมี้รากฐานอยู่บนสงัคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และการเมือง 
   3.2 อ านาจโน้มน้าวใจ (Persuasive power) เป็นการใช้อ านาจในการควบคมุ
จิตใจผู้ อ่ืนโดยวิธีการขอร้องหรือการแนะน าผู้ อ่ืนให้กระท าตามสิ่งท่ีผู้ มีอ านาจต้องการโดยปราศจาก
การคกุคาม ซึง่เป็นการใช้อ านาจในลกัษณะท่ีนุ่มนวลแทนการออกค าสัง่ ทัง้นี ้ผู้ มีอ านาจใช้วิธีโน้มน้าว
ใจเพื่อให้ผู้ อ่ืนกระท าบางสิง่บางอยา่งตามความต้องการของตน 
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   3.3 ภาวะความเป็นใหญ่และการยินยอมพร้อมใจ (Hegemony and 
consensus) คือ การควบคมุจิตใจและการกระท าท่ีมาจากจิตใจอาจมีรากฐานมาจากรูปแบบทางอ้อม
ของตวับทและการพดู แทนท่ีจะให้คนอ่ืนรู้ความต้องการผ่านทางค าสัง่ ค าขอร้อง ค าแนะน า มีอีกทาง
หนึ่ง คือ ก าหนดจิตใจของอีกฝ่ายให้ท าตามท่ีต้องการได้ ซึง่วาทกรรมท่ีสามารถท าให้คนเช่ือได้โดยไม่
ต้องสัง่ ขอร้องหรือแนะน า เป็นการควบคมุการกระท าของผู้ อ่ืนทางอ้อม เป็นการปรับเปลี่ยนผู้ อ่ืนผ่าน
ทางตวับทและบทพูด ซึ่งภาวะเช่นนี ้เรียกว่า “ภาวะความเป็นใหญ่”  ซึ่งท าให้ผู้ถูกควบคุมยินยอม
พร้อมใจกระท าสิ่งท่ีผู้ควบคุมต้องการราวกับว่าเป็นความต้องการของตนเอง อ านาจประเภทนีถ้กูใช้
ผา่นทางการศกึษา การรณรงค์ การโฆษณาชวนเช่ือ การปราศรัย การใช้สื่อ การใช้วาทกรรมสาธารณะ  
เป็นต้น 
   3.4 การเข้าถึง (Access) คือ การท่ีกลุ่มผู้ มีอ านาจเข้าถึงและควบคุมทัง้แหล่ง
ทรัพยากรเชิงวตัถแุละเชิงสญัลกัษณ์ เช่น ความรู้ การศกึษา ช่ือเสียง ความเคารพนบัถือ และวาทกรรม
สาธารณะ ซึ่งท าให้กลุ่มผู้ มีอ านาจสามารถควบคมุการกระท าของผู้ อ่ืนได้โดยการควบคมุจิตใจ วาท
กรรมจึงไม่ใช่เพียงช่องทางหรือเคร่ืองมือในการใช้อ านาจเท่านัน้ แตว่าทกรรมเป็นแหลง่ของอ านาจด้วย
เช่นกัน ดงันัน้ กลุ่มชนชัน้ปกครองจึงพยายามเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะหลากหลายรูปแบบท่ีเป็น
แหลง่อ านาจเพื่อท่ีจะสามารถควบคมุการกระท าของผู้ อ่ืนได้ เช่น วาทกรรมสาธารณะในการเมือง การ
บริหาร สื่อมวลชน การศกึษา เป็นต้น 
   ในการจะควบคุมจิตใจคนผ่านวาทกรรม กลุ่มผู้ มีอ านาจจ าเป็นต้อ งควบคุม
คุณลักษณะของวาทกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่เพียง
เนือ้หาและรูปแบบเท่านัน้ แต่รวมถึงบริบทด้วย เช่น เจ้าของสื่อมวลชนอาจจะบอกบรรณาธิการว่า ให้
พิมพ์หรือไม่ให้พิมพ์สิง่ใด  เป็นต้น 
   3.5 การควบคุมบริบท (Controlling context) หากสามารถควบคมุบริบทได้ นัน่
หมายความว่า  สามารถควบคมุโครงสร้างของวาทกรรมได้เกือบทัง้หมด กลุ่มผู้ มีอ านาจจึงสามารถ
ควบคมุลกัษณะของเหตกุารณ์การสื่อสารทัง้หมด กลุม่ผู้ มีอ านาจอาจจะควบคมุบริบทโดยการควบคมุ
ผู้ มีสว่นร่วมและควบคมุบทบาทของผู้ ร่วมสนทนาว่า ใครจะต้องมาปรากฎตวั ใครจะเป็นผู้พดูหรือผู้ ฟัง 
ใครจะพูดหรือต้องพูดเก่ียวกับอะไร เช่น เลขานุการจะต้องเข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมการ แต่มี
บทบาทเป็นผู้ รับสารเท่านัน้ หรืออาจจะตอบค าถามเม่ือถกูถาม แตไ่ม่ใช่เป็นผู้ มีสว่นร่วมในการท าการ
ตดัสินใจของบริษัท เช่นเดียวกบักลุม่ผู้ มีอ านาจท่ีเป็นผู้ก าหนดจดุประสงค์หรือเป้าหมายของเหตกุารณ์ 
ก าหนดเวลาและสถานท่ี เตรียมระเบียบวาระและควบคมุสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของตวับทและบทพดู 
   3.6 การควบคุมโครงสร้างวาทกรรม (Controlling discourse structures) เป็นกล
ยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของบทพดูและตวับท คือ การก าหนดการใช้ภาษาหรือประเภทของวาท
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กรรม  รวมทัง้การก าหนดระดบัและมิติตา่งๆ ของวาทกรรม เช่น ส าเนียง การเลือกใช้ค าศพัท์ การเรียบ
เรียงค าหรือประโยค การเช่ือมโยงหวัข้อ การใช้เคร่ืองมือทางวาทศลิป์ การใช้วจันกรรม เช่น ผู้พิพากษา
บอกให้จ าเลย “ตอบค าถาม” แทนท่ีจะให้จ าเลยเลา่เหตกุารณ์จากประสบการณ์ในรูปแบบของตนเอง 
ผู้ชายอาจจะเป็นผู้ควบคมุหวัข้อการสนทนาหรือเปลี่ยนหวัข้อในการสนทนากบัผู้หญิง หรือการควบคมุ
การใช้ค าศพัท์ เช่น “ผู้ก่อการร้าย” แทน “นกัต่อสู้ เพื่ออิสรภาพ” หรือ การใช้อปุลกัษณ์ เช่น ใช้ค าว่า 
“การอพยพเข้าเมือง” แทน “การบกุรุก” เป็นต้น 
   แวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 22) กล่าวว่า กลุ่มผู้ มีอ านาจท่ีควบคมุโครงสร้างวาท
กรรมจะพยายามตอกย า้ขา่วสารข้อมลูท่ีให้ภาพลกัษณ์ของตวัเองเป็นบวก และพยายามไมเ่น้นข้อมลูท่ี
จะท าให้ภาพลกัษณ์ของตนเองเป็นลบ  ในขณะเดียวกัน จะเน้นย า้ภาพลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามหรือ
คูอ่ริในทางลบโดยการใช้กลยทุธ์ทางวาทกรรม  ซึง่กลุม่ผู้ มีอ านาจไม่เพียงควบคมุเหตกุารณ์สื่อสาร แต่
ยงัก าหนดระเบียบวาระ ก าหนดสถานการณ์  หรือแม้แต่ก าหนดรายละเอียดการน าเสนอวิถีของกลุ่ม 
การกระท าและนโยบายต่างๆ  ถ้าผู้ รับสารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอ่ืนหรือวาทกรรมอ่ืนได้ด้วยความ
น่าเช่ือถือและมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจของวาทกรรมสาธารณะ  อาจท าให้ผู้ รับสารเช่ือตามวาท
กรรมท่ีมีอคตไิด้ 
   3.7 การแบ่งอ านาจ (The division of power) กลุม่ผู้ มีอ านาจในสงัคมมีอยู่หลาย
กลุ่มและต่างฝ่ายต่างแบ่งปันและแจกจ่ายอ านาจระหว่างกลุ่มผู้ มีอ านาจด้วยกัน เช่น สื่อมวลชนมี
อ านาจผา่นทางตวับทท่ีเป็นสาธารณะและมีอิทธิพลเหนือการรับรู้ของสาธารณชน นกัวิชาการมีความรู้
เป็นอ านาจแตต้่องการเงินทนุสนบัสนนุจากฝ่ายธุรกิจหรือนกัการเมือง สว่นฝ่ายธุรกิจและฝ่ายการเมือง
ก็ต้องการความรู้จากนกัวิชาการเช่นกนั จงึเกิดการแบง่อ านาจระหว่างกนัขึน้ ความสมัพนัธ์ทางอ านาจ
ไม่ใช่สิ่งท่ีตรงไปตรงมาอย่างการถกูบีบบงัคบัจากบนลงล่างหรือการโน้มน้าวใจ แต่เป็นเร่ืองของการ
แบ่งปัน การเจรจาต่อรอง การสมคบคิดและแบ่งอ านาจกนัในหมู่ผู้ มีอ านาจ ดงันัน้ หากฝ่ายตรงข้าม
สามารถเข้าถึงแหลง่อ านาจได้ เช่น เข้าถึงวาทกรรมสาธารณะได้ก็จะมีอ านาจตอ่รองกบักลุม่ผู้ มีอ านาจ
อีกฝ่าย (Counter power) แตก่ลุม่อ านาจทางสงัคมไม่ใช่กลุม่ถาวร  เน่ืองจากอ านาจถกูใช้โดยสมาชิก
ของกลุม่ผา่นตวับทและบทพดู  จึงท าให้เกิดความหลากหลาย  หรือความขดัแย้ง ซึง่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอ านาจ เช่น สมาชิกของกลุ่มอาจสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายตรงข้ามท าให้ดุลอ านาจ
เปลี่ยนแปลงไป หรือผู้ ชายบางคนเข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวของสตรี  ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เป็นต้น 
   3.8 การใช้อ านาจในทางที่ผิด (Power abuse) แวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 24) ให้
นิยามอ านาจท่ีถกูใช้ในทางท่ีผิดว่าเป็น การละเมิด (Violation) กลา่วคือ การละเมิดสิทธิมนษุยชนและ
สิทธิทางสงัคมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนในสงัคม  ส่วนการละเมิดในระดบัท่ีใหญ่ขึน้ คือ การล่วง
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ละเมิดกฎหมายระดบัชาติ ท้องถ่ิน หรือชุมชน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง บรรทดัฐานทางสงัคมและค่านิยม
ตา่งๆ นอกจากนี ้ การใช้อ านาจในทางท่ีผิดท่ีส าคญัมาก คือ การล่วงละเมิดลกัษณะของผลลพัธ์ท่ีถกู
นิยามด้วยค าวา่ผลประโยชน์ของแตล่ะกลุม่ เช่น การเข้าถึงแหลง่ทรัพยากรท่ีไม่ทดัเทียมกนั การเหยียด
เชือ้ชาติเป็นการละเมิดกฎหมายผ่านการมีอคติและการแบ่งพวก  ซึ่งน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันใน
สงัคมของชนกลุม่น้อย 
   จากนิยามของการใช้อ านาจในทางท่ีผิด กลา่วได้ว่า การครอบครองทางวาทกรรมจดั
ได้ว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือการควบคุมตวับท บทพูด และการควบคมุจิตใจของ
ผู้ อ่ืนทางอ้อม  ซึง่เป็นผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ มีอ านาจท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกลุม่ท่ีมีอ านาจน้อย
กว่า  ผลลพัธ์ คือ ความไม่เท่าเทียมกนัทางสงัคม ดงันัน้ หากผู้ มีอ านาจหรือชนชัน้ท่ีมีอภิสิทธ์ิควบคมุ
วาทกรรมสาธารณะและแสดงการแบ่งแยกชนชัน้ผ่านตวับทและบทพดูจะโน้มน้าวสมาชิกในกลุ่มท่ีมี
อ านาจให้มีความคดิเห็นเช่นเดียวกนั  ท าให้เกิดปัญหาการแบง่แยกชนชัน้ในสงัคม 
  4. อุดมการณ์ (Ideology) แวน ไดค์ (van Dijk. 1998: 135-138) กลา่วว่าอดุมการณ์
เป็นความเช่ือท่ีมีร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มสงัคมต่างๆ ซึ่งความเช่ือเหล่านีถู้กรับมา ถูกใช้หรือถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางสงัคมขึน้อยู่กบัผลประโยชน์ของกลุ่มและความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม อุดมการณ์เป็นเร่ืองของสังคม ไม่ใช่เร่ืองของปัจเจกหรือเร่ืองส่วนตัว 
อุดมการณ์ท าหน้าท่ีรับใช้กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กร ช่วยจัดการให้กลุ่มและสมาชิกบรรลุ
เป้าหมาย การปฎิบตัิทางสงัคมและการใช้ชีวิตประจ าวนั  แวน ไดค์มุ่งศกึษาอดุมการณ์ในฐานะท่ีเป็น
ตวัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างวาทกรรม สงัคม และการรับรู้ทางสงัคม ซึง่ลกัษณะของอดุมการณ์ท่ี
น ามาศกึษามี  6  ประการ  ดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 หน้าที่ทางสังคม (Social functions) กลา่วคือ อดุมการณ์มีหน้าท่ีทางสงัคมทัง้
ด้านลบและด้านบวก อดุมการณ์ทางด้านลบท าหน้าท่ีรับใช้อ านาจท่ีไม่ถกูต้องและความไม่เสมอภาค 
โดยอดุมการณ์ถกูใช้เพื่อปกปิด ซ่อน หรือบิดเบือนความจริงหรือข้อเท็จจริง ส่วนอุดมการณ์ทางด้าน
บวกท าหน้าท่ีมอบอ านาจให้แก่กลุม่ท่ีถกูครอบครองเพื่อสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพื่อจดัการ
กบัการตอ่สู้และเพ่ือด ารงการตอ่ต้านไว้ ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นหน้าท่ีด้านลบหรือด้านบวกก็เพื่อท่ีจะปกป้อง
ผลประโยชน์และแหลง่อ านาจของกลุม่ 
   4.2 การรับรู้ทางสังคม (Social cognition) เป็นการผสมผสานระหว่างตวัแทนทาง
ความคดิ (Mental representations) กบักระบวนการในการใช้ตวัแทนทางความคิดท่ีใช้ร่วมกนัระหวา่ง
สมาชิกกลุม่ในบริบททางสงัคม ซึง่โครงสร้างทางการรับรู้นีถ้กูถ่ายทอด น าไปใช้ เปลี่ยนแปลงผ่านวาท
กรรม ดงันัน้ การรับรู้ทางสงัคมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับบริบทระดบัจุลภาค ได้แก่ ตวับท และบริบท
ระดบัมหพัภาค ได้แก่ การรับรู้ทางสงัคมท่ีเป็นสื่อกลางระหวา่งความสมัพนัธ์ตา่งๆ ในสงัคม 
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   4.3 อุดมการณ์และความรู้ (Ideologies and knowledge) อดุมการณ์เป็นตวั
ควบคมุโครงสร้างของความรู้และเป็นตวัแสวงหาความรู้ด้วยเช่นกนั ซึ่งสิ่งท่ีเป็นความรู้ของกลุ่มหนึ่ง
อาจเป็นอดุมการณ์ของอีกกลุม่หนึง่ อดุมการณ์แสดงให้เห็นหลกัท่ีซอ่นอยูข่องการรับรู้ทางสงัคม ดงันัน้ 
อุดมการณ์จึงเป็นพืน้ฐานของความรู้ ทัศนคติ และความเช่ือของกลุ่ม แต่อุดมการณ์ก็มีความ
เฉพาะเจาะจงมากกว่าความรู้ เพราะอดุมการณ์เป็นตวัแทนของผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ใน
สงัคม เช่น ทกุคนรู้ความหมายของพลงังานนิวเคลียร์ การท าแท้ง และการอพยพ  เป็นต้น 
   4.4 โครงสร้างของอุดมการณ์ (The structures of ideology) เป็นโครงสร้างท่ีบง่
บอก “ตวัเรา” และ “พวกเขา” ในฐานะสมาชิกกลุม่ทางสงัคม ซึง่มีรูปแบบของโครงสร้างกลุม่ท่ีสะท้อน
ความสนใจพืน้ฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ลักษณะของโครงสร้างของ
อดุมการณ์  ได้แก่ 1) ความเป็นสมาชิก 2) กิจกรรม 3) เป้าหมาย 4) คา่นิยม/บรรทดัฐานทางสงัคม 5) 
ต าแหน่งและความสมัพนัธ์ของกลุม่ 6) แหลง่ทรัพยากร (van Dijk. 1998: 69-70) 
   4.5 จากกลุ่มไปสู่สมาชิกกลุ่ม (From group to group members) กลุม่แสดงการ
กระท าโดยผ่านสมาชิกกลุ่ม โดยมีโครงสร้างทางปัญญาของอุดมการณ์เป็นตวัจดัระเบียบความเช่ือ
ทางสงัคมอ่ืนๆ ของกลุม่ ซึง่สมาชิกกลุม่เป็นผู้ใช้ แบง่ปันและยดึถือความเช่ือเหลา่นีเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ
ในชีวิตประจ าวนั ซึง่แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างอดุมการณ์ทางสงัคมทางอ้อมกบัวิถีปฏิบตัิท่ีเป็น
ปัจเจกของสมาชิกกลุม่ 
   4.6 อุดมการณ์และวาทกรรม (Ideology and discourse) อดุมการณ์เป็น
ตวัก าหนดความเช่ือของกลุ่ม โดยกลุ่มต่างๆ คิดผ่านสมาชิก โดยมีอิทธิพลต่อความเช่ือเฉพาะของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่การสร้างรากฐานของวาทกรรม จึงสามารถเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดมหพัภาค (Macro) เช่น อดุมการณ์ของกลุม่ กบัแนวคิดจลุภาค (Micro) เช่น วาทกรรมและวิถี
ปฏิบตัิทางสงัคมของเหลา่สมาชิก โดยกลุ่มและสมาชิกสามารถเสาะหาและผลิตซ า้อดุมการณ์ได้ด้วย
การเข้าใจวาทกรรม แบง่ปัน และสร้างความเป็นนามธรรม 
 
   แวน ไดค์ (van Dijk. 1997: 31-34) เสนอกรอบการวิเคราะห์อดุมการณ์ เพื่อแสวงหา
สิ่งท่ีเป็น “อุดมการณ์” ในตวับทและบทพดู โดยกรอบการวิเคราะห์อุดมการณ์ประกอบด้วยเกณฑ์
ตอ่ไปนี ้
   1) บริบท ผู้ ใช้ภาษาต้องพดูหรือเขียนในฐานะสมาชิกของกลุ่ม คือ ต้องแสดงความ
คิดเห็นเชิงกลุ่มมากกว่าความคิดเห็นท่ีเป็นเฉพาะบุคคล เช่น “พวกเราต่อต้านการออกกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน” มีความเป็นอดุมการณ์มากกว่า “ฉนัไม่ชอบแอปเปิล้ลกูนี”้ วาทกรรมท่ีแสดงอดุมการณ์จะ
ปรากฎการใช้ค าสรรพนามท่ีแสดงถึงกลุ่มในสงัคม เช่น “พวกเรา” และ “พวกเขา” เช่นเดียวกนักบั 
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โครงสร้างทางวาทกรรมท่ีตระหนักถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ของกลุ่มจะมีความเป็นอุดมการณ์
มากกวา่วาทกรรมท่ีมุง่เป้าหมายของปัจเจกบคุคลเท่านัน้ เช่น “เราควรตอ่ต้านการเซน็เซอร์ทกุรูปแบบ” 
มีความเป็นอดุมการณ์มากกวา่ “ฉนัอยากไปอมัสเตอดมัวนัพรุ่งนี”้ 
   2) หลักเกณฑ์ส่ีเหล่ียมแห่งอุดมการณ์ (Ideological square) คือ การเสนอภาพ
บวกของตนเอง (Positive self-presentation) และการเสนอภาพลบของผู้ อ่ืน (Negative other-
presentation) ซึง่ประเดน็ท่ีน ามาพิจารณาในการอธิบายวาทกรรม มีดงันี ้
    1. การเลือกหวัข้อ (Topic selection) เช่น “เราบอกพวกเขาควรลองท าดู” กบั 
“เขาบอกพวกเขาวา่ไมค่วรลอง” 
    2. การจดัโครงสร้างทางปัญญาของวาทกรรม (Schematic organization) เช่น 
การถกเก่ียวกับการออกกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่า  “เราต่อต้านกฎหมายท่ีซ า้ซ้อนและสนับสนุน
เก่ียวกบัโอกาสในการท างานท่ีดีกวา่แทน” 
    3. ความหมายในระดบัจุลภาค (Local meanings) คือ ความเช่ือมโยง 
ความหมายท่ีได้จากการอนมุานและข้อสมมติ 
    4. กระบวนการสร้างค า (Lexicalization) คือ การสร้างค าเพื่อสื่อความคิดท่ีบ่ง
บอกลกัษณะทางบวกของ “พวกเรา” และลกัษณะทางลบของ “พวกเขา” 
    5. ลีลา (Style) เช่น การเลียนแบบลีลาการถกเถียงท่ีเป็นท่ีนิยม 
    6. วิธีการทางวาทศิลป์ (Rhetorical devices) เช่น การใช้อปุลกัษณ์ การพดูเกิน
จริง การใช้ค าหวาน 
 
 1.3 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงการเมือง (Political Discourse Analysis)  
 ชิลตนัและแชฟเนอร์ (Chilton; & Schäffner. 1997: 206) กลา่ววา่ นกัปรัชญาบางท่าน เชน่ 
เดส์การ์ตส์ นิยามมนษุย์วา่เป็นสตัว์ท่ีใช้ภาษาเป็นหลกั (Humans are linguistic animals) ในขณะท่ี
อริสโตเติลกลา่ววา่ มนษุย์เป็นสตัว์การเมือง (Humans are political animals) จะเห็นได้วา่นิยามของ
นกัปรัชญาทัง้สองทา่นมีความเก่ียวข้องกนั กลา่วคือ การเมืองไมส่ามารถด าเนินการได้หากปราศจาก
ภาษา และมนษุย์ใช้ภาษาในการสร้างกลุม่ตา่งๆ ทางสงัคม ซึง่น าไปสูส่ิง่ท่ีเรียกวา่ การเมือง 
 ชิลตนัและแชฟเนอร์ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. 2546: 107-108; อ้างอิงจาก Chilton; & 
Schäffner. 1997) เสนอกรอบในการวิเคราะห์หน้าท่ีกลยทุธ์ของวาทกรรมการเมือง 4 ประการ ดงันี ้
 1. การบังคับ (Coercion) คือ การกระท าท่ีเป็นการใช้อ านาจสัง่ให้ท าหรือให้ปฏิบตัิ ตวัอย่าง
ท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ วจันกรรม (Speech acts) ในการยบัยัง้หรือยตุิการกระท า โดยการออกเป็นค าสัง่ 
กฎหมาย บทบญัญัติ เป็นต้น การบงัคบัท่ีเห็นไม่ค่อยชัดเจนหรือคนไม่ค่อยสงัเกต ได้แก่ การตอบ
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ค าถาม การตอบสนองต่อค าขอร้อง เป็นต้น การบงัคบัท่ีมกัจะพบในการเมือง ได้แก่ การจดัระเบียบ
วาระของนกัการเมือง การเลือกหวัข้อในการสนทนาของนกัการเมือง การวางต าแหน่งของตนเองและ
ผู้ อ่ืนในด้านความสมัพนัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจง การสร้างข้อสมมติฐานเก่ียวกับความจริงบางอย่างขึน้มา
และผู้ ฟังถกูบงัคบัให้ต้องยอมรับเพื่อท่ีจะด าเนินตวับทหรือบทพดูตอ่ไปได้ 
 2. การต่อต้าน (Resistance/opposition and protest) คือ การกระท าท่ีแสดงว่าไม่เห็นด้วย 
เม่ือมีฝ่ายท่ีมีอ านาจก็มีฝ่ายท่ีต่อต้านการใช้อ านาจ วาทกรรมในรูปแบบนีห้มายรวมถึง สื่อ ได้แก่ 
โปสเตอร์ และโครงสร้างทางภาษาท่ีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การย่ืนฎีกา การอทุธรณ์ การปลกุระดมในค า
ขวญัหรือเพลง เป็นต้น 
 3. การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูล (Dissimulation) คือ การควบคมุการเปิดเผยข้อมลู การ
ควบคมุทางการเมืองมีความเก่ียวข้องกบัการควบคมุข้อมลู  ซึง่ถือเป็นการควบคมุวาทกรรม กลยทุธ์ท่ี
ใช้ควบคมุข้อมลู ได้แก่ การท าให้เป็นความลบัซึง่ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู้คนได้รับข้อมลู  หรือการให้ผู้คน
ได้รับข้อมลูเพียงเลก็น้อยซึง่ไมเ่พียงพอกบัความต้องการหรือความสนใจของผู้ ฟัง เช่น นกัการเมืองชาว
องักฤษกลา่วเป็นส านวนว่า “การประหยดัความจริง” (Being economical with the truth) คือ การ
เปิดเผยความจริงเพียงเลก็น้อยหรือพดูความจริงไม่หมด ซึง่เป็นการโกหกอย่างหนึ่ง การปิดบงัซอ่นเร้น
ข้อมลูในรูปแบบอ่ืนๆ ได้แก่ การพดูหลีกเลี่ยง การพูดปฏิเสธ หรือการพดูโดยไม่อ้างอิงแหล่งท่ีมา การ
พดูด้วยค าหวาน  ซึง่เป็นการพดูท่ีคลมุเครือ เป็นต้น 
 4. การท าให้ชอบธรรม/ไม่ชอบธรรม (Legitimization and delegitimization) การท าให้
ชอบธรรมมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการบงัคบั  เพราะเป็นการสร้างสิทธิให้แก่ผู้ มีอ านาจทาง
การเมืองว่า ผู้คนต้องเช่ือฟัง เน่ืองจากผู้ มีอ านาจทางการเมืองสามารถใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ เช่น 
โน้มน้าวใจเก่ียวกับความต้องการของประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง หลกัการทั่วไปเก่ียวกับอดุมการณ์ 
อ านาจบารมีและความเป็นผู้น า การอวดอ้างเก่ียวกบัผลการท างาน และการน าเสนอภาพทางบวกของ
นักการเมือง ส่วนการท าให้ไม่ชอบธรรมเป็นการเสนอภาพในทางลบของผู้ อ่ืน ได้แก่ คนในพรรค
การเมืองและนอกพรรคการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษ์ ฝ่ายตรงข้ามจากสถาบนัต่างๆ กลยุทธ์ท่ีใช้จะเป็นการ
ต าหนิ การกลา่วหา การดถูกู เป็นต้น 
 
 ชิลตนัและแชฟเนอร์ (Chilton; & Schäffner. 1997: 214-226) กล่าวว่า ในการเช่ือมโยง
หน้าท่ีกลยทุธ์ของวาทกรรมการเมืองกบัการวิเคราะห์ทางภาษาของตวับทและบทพดูนัน้ จ าเป็นต้อง
ศกึษาระดบัภาษา  โดยพิจารณารายละเอียดดงันี ้
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  1. วัจนปฏิบัตศิาสตร์ (Pragmatics) 
  การวิเคราะห์บทสนทนาในวาทกรรมทางการเมือง พบรูปแบบการจดัการบทพดูของผู้ มี
ส่วนร่วม ได้แก่ การจดัการสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะพูดหรือฟัง การออกค าสัง่หรือการเช่ือฟัง การก าหนด
กฎหมายหรือการปฏิบตัิตามกฎหมาย เป็นต้น ในการศกึษาความสมัพนัธ์ทางการเมืองกบัการจดัการ
บทพูดซึ่งก าหนดบทบาทการกระท าของผู้ มีส่วนร่วมในวาทกรรมการเมือง ชิลตันและแชฟเนอร์ 
(Chilton; & Schäffner. 1997: 216) เสนอให้ใช้กรอบแนวคิดวจันกรรมเป็นกรอบส าคญัในการ
วิเคราะห์วาทกรรมทางการเมือง เพราะทฤษฎีวจันกรรมของเซอร์ล  (Searle. 1969) แสดงให้เห็นว่า 
ภาษาและการกระท ามีความเก่ียวข้องกนั โดยเซอร์ลได้แบง่ประเภทของวจันกรรมออกเป็น  5 ประเภท 
ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัวาทกรรมทางการเมือง ดงันี ้
   1. วจันกรรมการบอกข้อเท็จจริง (Representatives) ได้แก่ กล่าวอ้างความจริง 
(Truth claims) 
   2. วจันกรรมการชีน้ า (Directives) ได้แก่ ค าสัง่ (Commands) ขอร้อง (Requests)  
   3. วจันกรรมการผกูมดั (Commissives) ได้แก่ สญัญา (Promises) ขู ่(Threats) 
   4. วจันกรรมการแสดงความรู้สกึ (Expressives) ได้แก่ ยกย่อง (Praising) ติเตียน
(Blaming) 
   5. วจันกรรมการประกาศ (Declaratives) ได้แก่ ประกาศรัฐธรรมนูญอย่างเป็น
ทางการ (Proclaiming a constitution) ประกาศการเลือกตัง้ (Announcing an election) ประกาศ
สงคราม (Declaring war) 
  วจันกรรมสามารถปฏิบตัิการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เง่ือนไขบางประการ ซึ่งใน
กรณีของวจันกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง อาจรวมถึงเง่ือนไขท่ีซบัซ้อน เช่น อ านาจหรือสถานะของผู้
พูด ท่ีตัง้ของสถาบนั การจัดการเลือกตัง้ และลีลาการใช้ภาษา วจันกรรมมีผู้ มีส่วนร่วมท่ีถูกก าหนด
บทบาทให้เป็นผู้พดูและผู้ ฟัง ซึง่อาจเก่ียวข้องกบับทบาท สถานท่ี จดุยืน ในแง่สงัคมและการเมือง ผู้ มี
ส่วนร่วมอาจจะถูกวางต าแหน่งเป็นผู้พูด กล่าวคือ ออกค าสัง่ ให้ค าแนะน า หรือให้ข้อเท็จจริง หรือ
อาจจะถูกวางต าแหน่งเป็นผู้ ฟัง เช่น รับค าสัง่ รับค าแนะน า หรือยอมรับข้อเท็จจริง (Chilton; & 
Schäffner. 1997: 216) 
  2. อรรถศาสตร์ (Semantics) 
  ค าศพัท์ของภาษาสะท้อนโลกแห่งความจริง ในฐานะโครงสร้างของ “ความจริง” ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ของชมุชนการพดู (Speech community) หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์
แก่กลุม่ผู้ มีอ านาจในสงัคม ค าศพัท์เหลา่นีม้กัจะถกูอธิบายในแง่ของโครงสร้างของสาขาท่ีเก่ียวข้องกบั
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ค าศพัท์ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ท่ีเป็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจกรรมทางสงัคม เช่น กิจกรรมการ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น 
  ในวาทกรรมทางการเมืองมีการปรับความหมายของค าศพัท์ให้เหมาะสมกับแต่ละวาท
กรรม โดยค าเดียวกันเม่ือปรากฎในต่างวาทกรรมจะมีความหมายแตกต่างกัน (Polysemy) เช่น 
ความหมายของ “แหลง่ท่ีมาของอ านาจ” ในวาทกรรมท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีกบัวาทกรรมทางการเมืองมี
ความหมายตา่งกนั สว่นค าท่ีมีความหมายตรงกนัข้าม (Antonymy) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัในวาท
กรรมทางการเมืองท่ีท าให้ผู้พดูสามารถสื่อสารความขดัแย้งและก าหนดขอบเขตได้ เช่น หน้าท่ีทางกล
ยทุธ์ด้านการท าให้ชอบธรรม/ไม่ชอบธรรม 
  นอกจากนี ้ กลไกทางความคิดและทางความหมายท่ีส าคัญในการผลิตความหมาย
ทางการเมือง  คือ  อุปลกัษณ์ (Metaphor) อุปลกัษณ์ไม่ได้แสดงถึงความสละสลวยทางวาทศิลป์
เท่านัน้ แตเ่ป็นเคร่ืองมือทางปัญญาส าหรับสร้างและสื่อสารแนวคิดของความจริงจากมมุมองของการ
ปฏิสมัพนัธ์ การใช้อปุลกัษณ์ขึน้อยู่กบัระบบความคิดและระบบวฒันธรรมของแตล่ะคน และการใช้อปุ
ลกัษณ์ท าให้ผู้พดูหลีกเลี่ยงการคกุคามหน้าผู้ ฟังได้ 
  3. วากยสัมพันธ์ (Syntax) 
  ในการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองจะต้องศกึษาทัง้สองแง่มมุของการจดัเรียงประโยค 
คือ แง่บทบาท (Thematic roles) และแง่แก่นความ (Topicalization) 
  แง่บทบาท ตวัอยา่งเช่น สถานการณ์ในโรงพยาบาล จะต้องศกึษาวา่ ใคร (ตวัแทน) ก าลงั
ท าอะไร (กระบวนการของการเคลื่อนไหว การท าให้เกิด เป็นต้น) กบัใคร (ผู้ ป่วย) ท่ีไหน (โรงพยาบาล) 
ท าไม (สาเหตขุองการป่วย) โดยวิธีใด (เคร่ืองตรวจวดั  การวินิจฉยัของแพทย์) 
  ในแง่แก่นความจะต้องศึกษาสิ่งท่ีผู้พดูประสงค์ท่ีจะบ่งชีว้่าเป็น หวัข้อในการด าเนินวาท
กรรมและสิ่งท่ีผู้พดูประสงค์ท่ีจะน าเสนอเป็นข้อมลูใหม่ หวัข้อมีแนวโน้มท่ีจะเป็นองค์ประกอบแรกใน
ประโยคภาษาองักฤษ สว่นข้อมลูใหมมี่แนวโน้มท่ีจะเป็นการเน้นเสียงหนกัหรือการลงท้ายประโยค การ
จดัเรียงค าในประโยคมีปฏิสมัพนัธ์กบัการออกเสียงสงูต ่า (Intonation) และการลงเสียงหนกั (Stress)  
เป็นต้น 
 
2. แนวคดิเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ 
 จากการศกึษาค าจ ากดัความการโน้มน้าวใจพบวา่ มีผู้ให้ค าจ ากดัความไว้ดงันี ้
 เพอร์ลอฟฟ์ (Perloff.  2010: 3-4) กลา่วว่าการโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ ซึง่ผู้
ส่งสารพยายามชกัจูงใจเพื่อให้เปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผู้ รับสาร ผ่านการ
ถ่ายทอดของแหล่งสารไปยงัผู้ รับสารในบริบทต่างๆ ซึ่งผู้ถกูโน้มน้าวใจมีเสรีภาพท่ีจะเลือกว่าจะเช่ือ
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หรือไม่เช่ือก็ได้ ในขณะท่ีลาร์สนั (Larson. 1995: 8) อธิบายความหมายของค าว่า  “การโน้มน้าวใจ”  
ตามแนวความคิดของอริสโตเติล  โดยให้ความหมายว่า การโน้มน้าวใจอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือของแหลง่ผลิตสาร (Ethos)  รวมถึงการจงูใจทางอารมณ์ (Pathos) หรือการจงูใจด้วย
เหตผุล (Logos)  ประกอบเข้าด้วยกนั 
 อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2525) กล่าวว่า “การโน้มน้าวใจ” คือ เคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งท่ีมนษุย์ใช้ใน
การจูงใจบุคคล ซึ่งเก่ียวข้องกับสถานการณ์การสื่อสารเพื่อจูงใจ (Persuasive Communication 
Situation) อนัเป็นสถานการณ์ท่ีบคุคลท่ีเป็นแหลง่ข่าวสาร หวงัท่ีจะให้ผู้ รับสารก่อปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อข่าวสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมของผู้ รับสารให้ด าเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ 
 สว่น อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2554: 5) สรุปลกัษณะส าคญัของการโน้มน้าวใจไว้ดงันี ้คือ 
  1. ผู้ โน้มน้าวใจต้องมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถกูโน้มน้าวใจ 
  2. ผู้ถกูโน้มน้าวมกัจะมีทางเลือกมากกวา่หนึง่เสมอ และผู้ โน้มน้าวจะพยายามชกัจงูใจให้
ผู้ถกูโน้มน้าวยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
  3. สิ่งท่ีผู้ โน้มน้าวต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการด ารง ความเห็น 
ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าว ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรม 
เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การโน้มน้าวใจ คือ การท่ีผู้พดูใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการพยายามชกัจูงใจ
ผู้ ฟัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างหรือด ารงไว้ซึง่ทศันคติ คา่นิยม ความเช่ือและพฤติกรรมของ
ผู้ ฟัง โดยอาศยัความน่าเช่ือถือของแหลง่สารและการจงูใจทางอารมณ์หรือการจงูใจด้วยเหตผุล 
 
 อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2554: 10-11)  กล่าวว่าการโน้มน้าวใจท่ีจะประสบความส าเร็จได้
นัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบขัน้พืน้ฐานในการโน้มน้าวใจ ดงันี ้ 
 1. องค์ประกอบท่ีมองจากภายนอกของผู้ รับสาร 4 ประการ คือ 
  1.1 ความแตกตา่งภายในผู้สง่สาร ซึง่ผู้สง่สารแตล่ะคนมีปัจจยัท่ีแตกตา่งกนั ท าให้มีการ
โน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั อาทิ ความน่าเช่ือถือ อ านาจทางสงัคม บทบาทในสังคม สมัพนัธภาพกบัผู้ รับ
สาร  รวมถึงปัจจยัทางสงัคม เช่น อาย ุเพศ อาชีพ 
  1.2 ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิน้มีลักษณะการโน้มน้าวใจแตกต่างกัน 
กลา่วคือ  การพดูหรือเขียนมีลกัษณะการโน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั  ไม่ว่าจะเป็นความแตกตา่งในหวัข้อ
หรือเนือ้หาสาระ การจดัเรียงสาร ข้อโต้แย้งท่ีใช้ ภาษา ตลอดจนลกัษณะของท่วงท านองลีลา 
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  1.3 ความแตกต่างของสื่อ ลักษณะการโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกัน เ ม่ือ
เปรียบเทียบการสื่อสารระหวา่งบคุคลและการสื่อสารผา่นสื่อ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 
  1.4 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ กล่าวคือ  สภาพการณ์ท่ีมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือขาดบคุคลหนึง่บคุคลใด ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้ รับสารตอ่สภาพการณ์หนึง่ๆ การมีตวัเร้า
เชิงบวกหรือลบในสถานการณ์ เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อม
อาจจะเป็นตวัเร้าเชิงบวกให้โน้มน้าวใจได้มากขึน้ 
 2. องค์ประกอบในตวัผู้ รับสาร การท่ีผู้ รับสารคนหนึ่งจะมีความละเอียดอ่อนต่อการถูกโน้ม
น้าวใจมากน้อยเพียงใดพิจารณาได้จาก 
  - ลกัษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิอาชีพ 
  - ทรรศนะ ทศันคต ิ
  - ความรู้ซึง่ผู้ รับสารมีความเก่ียวข้องกบัสารนัน้ๆ 
  - ลกัษณะด้านอารมณ์ 
  - ความส าคญัท่ีผู้ รับสารให้แก่หวัข้อนัน้ๆ 
  - วิธีการท่ีผู้ รับสารรับรู้สภาพการณ์นัน้ๆ 
 
 ปาจรีย์ อ่อนสอาด (2536: 51-52)  กล่าวว่าส าหรับผู้ส่งสารก่อนท่ีจะท าการโน้มน้าวใจควร
ศกึษาพืน้ฐานของผู้ รับสารเสียก่อน เพื่อความส าเร็จในการสง่สาร  ซึง่ประกอบวิธีการ  ดงันี ้
 1) การเลือกใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจให้ตรงกบัความต้องการของผู้ รับสารจะช่วยท าให้การ
โน้มน้าวใจกระท าได้ง่ายขึน้ ตรงกนัข้ามถ้าภาษาท่ีใช้เพื่อโน้มน้าวใจไม่ตรงกบัความต้องการของผู้ รับ
สาร การโน้มน้าวใจจะกระท าได้ค่อนข้างยาก เช่น การรณรงค์โน้มน้าวใจให้ผู้ชอบเลี่ยงภาษีให้ไปเสีย
ภาษี 
 2) ความคล้ายคลงึกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารจะช่วยให้การโน้มน้าวใจง่ายขึน้ ผู้ โน้ม
น้าวใจควรพยายามสร้างความคล้ายคลงึกบัผู้ รับสารให้มากท่ีสดุ เช่น นกัการเมืองท่ีต้องการหาเสียง
กบักลุม่ชาวชนบท อาจสร้างความเป็นพวกพ้องโดยการพดูถึง การใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 
 3) การเปรียบเทียบข้อมลูของผู้สง่สารกบัข้อมลูของฝ่ายตรงข้าม ในกรณีท่ีผู้ รับสารได้รับสาร
โน้มน้าวใจจากหลายแหล่ง ผู้ส่งสารควรได้เสนอแนวคิดของตนและฝ่ายตรงข้ามให้ผู้ รับสารได้เปรียบ
เทียบ ในช่วงนีผู้้ส่งสารจะต้องใช้การจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ ประกอบด้วย เช่น การใช้สารโน้มน้าวใจ 
การให้ผลตอบแทนต่างๆ เช่น สรเดชสนใจจะซือ้รถยนต์อาจหาข้อมลูจากหลายแหล่งทัง้จากโฆษณา
ทางสื่อมวลชน หรือจากผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ คมสนัเป็นผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ควรใช้
วิธีการเสนอข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าตนให้สรเดชเปรียบเทียบกบัรถยนต์ยี่ห้ออ่ืน ในช่วงนีค้มสนัอาจเสนอ
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจูงใจให้ลูกค้าหนัมาสนใจสินค้าของตนมากขึน้ เช่น การให้บริการหลงัการขายท่ีดีกว่า 
เป็นต้น 
 4) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ รับสาร หากผู้ รับสารขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะท า
การสื่อสาร ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจขัน้พืน้ฐานในเร่ืองดงักล่าวแก่ผู้ รับสารก่อน แล้ว
จงึคอ่ยด าเนินการโน้มน้าวใจในภายหลงั เช่น บริษัทจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรให้ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัวิธีการใช้คอมพิวเตอร์แก่ลกูค้าท่ียงัขาดความรู้ในอปุกรณ์ดงักลา่วเสียก่อน จึงคอ่ยโน้มน้าวใจ
ให้ซือ้สินค้า 
 5) ในกลุ่มชนท่ีมีพืน้ฐานการศึกษาต ่า การโน้มน้าวใจอาจใช้วิธีการกระตุ้นทางอารมณ์
มากกวา่การใช้เหตผุล เช่น การขายสนิค้าตามตลาดนดั มกันิยมใช้ภาษาท่ีแสดงถึงอารมณ์เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ รับสารเกิดอารมณ์ร่วม และตดัสินใจซือ้สินค้า ซึง่บางครัง้ก็ปราศจากเหตผุล 
 
 การโน้มน้าวใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความตัง้ใจของผู้ ส่งสาร เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน และ
ซับซ้อน เพราะเป็นเร่ืองของความรู้สึก พฤติกรรม การโน้มน้าวใจผู้ อ่ืนจะส าเร็จได้ขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อิทธิพลของผู้ส่งสาร ประสิทธิภาพของสาร อนัได้แก่ การรู้จักเลือกใช้
ภาษาท่ีมีความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหว่างผู้สง่สารและผู้ รับสาร นอกจากนี  ้ ยงัขึน้อยู่
กบัการวิเคราะห์ผู้ รับสาร เพื่อท่ีผู้สง่สารจะได้เลือกวิธีการโน้มน้าวใจให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุม่ 
 
 อริสโตเติล (อ้างอิงจาก อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. 2537: 10-11; 24-25; 74-79) อธิบายถึง
หลกัการโน้มน้าวใจท่ีใช้ในการวิเคราะห์วาทะ ดงันี ้
 1. บคุลิกของผู้พดูเอง ซึง่ถือว่าเป็นวิธีการท่ีมีผลมากท่ีสดุในการโน้มน้าวใจ ซึง่ประกอบด้วย 
3 ประการ ดงันี ้
  1.1 ผู้พดูต้องมีสตปัิญญาลกึซึง้ เฉียบแหลม มีไหวพริบเชาวน์ปัญญา 
  1.2 ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่ามีความปรารถนาดีต่อผู้ ฟัง มีความตัง้ใจจริงท่ีจะรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ฟัง 
  1.3 ผู้พดูต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ มีนิสยัดี มัน่อยู่ในศีลธรรม คือ มีคณุความดี ได้แก่ การ
รักความยตุิธรรม ความกล้าหาญ การรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ ความมีใจเมตตากรุณา ความสภุาพ ความสขุมุ 
ความสจุริต พดูจริงท าจริง รักษาค าพดู เป็นต้น 
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 2. อารมณ์ความรู้สกึท่ีผู้พดูจะก่อให้เกิดในตวัผู้ ฟัง ได้แก่ อารมณ์โกรธและไม่โกรธ ความเป็น
เพื่อนและความเป็นศตัรู ความกลวัและความกล้า ความละอายและความไม่ละอาย ความสงสาร 
ความขุน่เคือง ความริษยา ความอยากได้ดีอย่างผู้ อ่ืน เป็นต้น 
 3.เหตผุลท่ีผู้พดูหยิบยกมาเสนอผู้ ฟัง ซึ่งผู้พดูจะต้องตระเตรียมหาข้อสนบัสนุนประเด็นของ
ตน ทัง้ในรูปหลกัฐาน และการแสดงเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้
  3.1 หลกัฐาน (Evidence) 
   3.1.1 การยกตวัอยา่ง (Examples or illustrations) เช่น จากเร่ืองจริง การให้ตวัอย่าง
ยอ่ๆ เพียงค าสองค า หรือการแตง่เร่ืองสมมติขึน้ 
   3.1.2 การใช้สถิติ (Statistics) เป็นการน าเสนอตวัอยา่งในเชิงปริมาณ 
   3.1.3 การใช้พยาน (Testimony) โดยการอ้างถึงผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึง่เป็นท่ี
นิยมและน่าเช่ือถือในสงัคม 
   3.1.4 การเปรียบเทียบ (Analogy or comparison) แบง่ออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ  
    1) เปรียบเทียบโดยภาพพจน์ (Figurative) คือ การเปรียบเทียบของสองอย่างท่ี
ตา่งหมวดหมูก่นั 
    2) เปรียบเทียบของชนิดเดียวกัน (Literal) คือ เปรียบเทียบสิ่งของ สถาบัน 
ความคดิ บคุคล โครงการ ข้อมลู และประสบการณ์ท่ีเหมือนกนั 
   3.1.5 รายละเอียด (Details) หมายถึง ลกัษณะต่างๆ ของเหตุการณ์หนึ่งๆ หรือ
ความคดิรวบยอดความคิดใดความคดิหนึง่ โดยให้รายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจง 
   3.1.6 การพรรณาความ (Description) เป็นกระบวนการบอกเล่าถึงลกัษณะ หรือ
บรรยากาศของเหตกุารณ์ สถานท่ี วตัถ ุหรือประสบการณ์ ซึง่ขึน้อยู่กบัการสงัเกตหรือความรู้สกึของผู้
พดู ซึง่จะช่วยให้ผู้ ฟังเห็นภาพได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
   3.1.7 การบอกเล่า (Narration) เป็นการบรรยายถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตามล าดบั 
เวลา ซึง่รวมถึงเร่ืองเลา่สว่นตวั 
  3.2 การแสดงเหตผุล (Reasoning) แบง่ออกเป็น 4 ประการ คือ 
   3.2.1 การแสดงเหตผุลแบบนิรนยั (Deductive reasoning) เป็นการท าข้อสรุปจาก
สิ่งท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปสู่กรณีเฉพาะ เช่น “หนงัท่ีเอลวิส เพรสลี่เล่นสนกุทกุเร่ือง มีอยู่เร่ืองหนึ่งเวลานี ้
ฉายท่ีลิโด้ เราไปดกูนัเถิด” ในการแสดงเหตผุลแบบนิรนยันี ้มีการละประโยคสรุปท่ีว่า “เพราะฉะนัน้ 
หนงัของเอลวิส เพรสลี่ท่ีฉายท่ีลโิด้จะสนกุ” 
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   3.2.2 การแสดงเหตผุลแบบอปุนยั (Inductive reasoning) เป็นการแสดงเหตผุลจาก
กรณีเฉพาะไปสูก่รณีทัว่ไป เช่น ผู้พดูอาจจะพบผู้แทนสตรีจากศรีลงักาหนึง่คนท่ีสวยงามมาก และผู้พดู
ก็สรุปวา่ สตรีจากศรีลงักาเป็นสตรีท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก แสดงให้เห็นวา่ ผู้พดูสรุปจากตวัอยา่งที่จ ากดั 
   3.2.3 การแสดงเหตผุลโดยโยงจากเหตไุปสูผ่ลหรือจากผลไปสู่เหต ุ(Reasoning fro 
causal relationship) โดยแสดงได้ตามลกัษณะดงันี ้
    1) โยงจากเหตไุปหาผล เช่น ผู้พูดกล่าวว่า คนงานโรงงานทอผ้าได้รับเงินเดือน
มากขึน้ อาจสรุปผลท่ีตามมาได้วา่  ผ้าอาจจะราคาแพงขึน้ 
    2) โยงจากผลกลบัมาหาเหต ุเช่น ผล  คือ ราคาหุ้นถีบตวัสงูขึน้มากเม่ือรัฐบาล
นาย ข ล้มไป ซึง่สนันิษฐานจากผลนัน้ว่า เหตุ คือ การล้มของรัฐบาลเก่าและการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท า
ให้เสถียรภาพของประเทศมัน่คงยิ่งขึน้ 
    3) โยงจากผลอันหนึ่งไปสู่ผลอีกอันหนึ่ง เน่ืองจากสภาพการณ์สองอย่าง
เหมือนกนั คือ “สาเหต”ุ เหมือนกบั “ผล” เช่น หมอสัง่ยาเพนนิซิลินให้วิชยั เพราะมนัใช้ได้ดีกบัสมชาย 
ซึง่ทัง้สองคนมีความเจ็บป่วยจากสาเหตเุดียวกนั 
 
 นอกจากนี ้อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2554: 220-223) อ้างถึงแบบจ าลองของแรงค์ (Rank's 
model of persuasion) ซึง่เป็นกระบวนการโน้มน้าวใจ โดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ คือ การท าให้
เดน่ขึน้ (Intensification) และการท าให้ไม่สลกัส าคญั (Downplaying) 
 การท าให้เด่นขึน้ หมายถึง การท าให้จุดแข็งของผู้ส่งสารเด่นขึน้และ/หรือการท าให้จุดอ่อน
ของฝ่ายตรงข้ามเดน่ขึน้ กลยทุธ์เหลา่นีไ้ด้แก่ 
  1) การเสนอสารซ า้ๆ (Repetition) เช่น การโปรโมทอลับัม้เพลงใหม่ ดีเจสถานีวิทยตุา่งๆ 
จะเปิดเพลงนัน้ให้ผู้ รับสารฟังบ่อยๆ จนโน้มน้าวใจให้เ กิดความชอบ หรือในกรณีคู่แข่งของ
ประธานาธิบดีคลินตนัเสนอสารเก่ียวกับเร่ืองความสมัพนัธ์กับเลวินสกีซ้ า้ๆ เป็นการย า้จุดอ่อนของ
คลินตนั  ซึง่มีผลในทางโน้มน้าวใจในด้านลบตอ่คลินตนั 
  2) การเช่ือมโยง (Association) เช่น  ตวัอย่างในการกลา่วท่ีว่า "รับรองได้ว่านายอดิศกัดิ์

ไม่ได้เป็นขโมยแน่เพราะเขาเคยบวชเรียนมาแล้ว ตรงกันข้าม บุคคลท่ีควรสงสยัว่าน่าจะเป็นอดิศร
มากกวา่ เพราะพอ่ของเขาเคยต้องคดีลกัทรัพย์มาก่อน" (ปาจรีย์ ออ่นสอาด. 2548: 16) 
  3) การแตง่รูปโฉมของสาร (Composition) ตวัอย่างเช่น การโฆษณาลิปสติกในนิตยสาร  
ซึ่งโคลสอพัภาพให้เห็นแต่ริมฝีปากเด่นชดั  จดัเป็นการแต่งรูปโฉมของสารเพื่อความโน้มน้าวใจ หรือ
กรณีการตดัตอ่ภาพศพของผู้ก่อการไม่สงบในภาคใต้ก ามีดสปาต้าบนหนงัสือพิมพ์หน้าหนึ่ง  สามารถ
สร้างอารมณ์ความรู้สกึเกลียดชงัผู้ก่อการในหมูผู่้ รับสารให้มากขึน้ (ปาจรีย์ ออ่นสอาด.  2548: 16) 



31 
 

 ส่วนการท าให้ไม่สลักส าคัญ หมายถึง การท่ีผู้ ส่งสารไม่กล่าวถึงจุดด้อยของตน และใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่กลา่วถึงจดุเดน่ของฝ่ายตรงข้าม ซึง่มีวิธีการดงันี ้
  1) วิธีการละเว้นไมพ่ดูถงึ (Omission) เช่น ในการหาเสียงลงสมคัรรับเลือกตัง้ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร คุณพิจิตต รัตตกุล หรือ คุณกฤษฎา อรุณวงศ์ก็ดื่มไวน์เช่นเดียวกับ คุณอากร ฮุน
ตระกูล แต่สองรายไม่ประกาศให้ประชาชนรู้  เพราะถือว่าเป็นจุดด้อยในการหาเสียง  ในขณะท่ีราย
หลงัป่าวประกาศให้ประชาชนทราบท าให้มองดเูหมือนเป็นคนละชนชัน้กบัประชาชน 
  2) การหนัเหความสนใจ (Diversion) เช่น นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชณุหะวัน ก าลงัมีคดี
ร ่ารวยผิดปกติ  แต่เม่ือพายไุต้ฝุ่ นเกย์เข้ามาก็สามารถหนัเหความสนใจของประชาชนได้ หรือฟุตบอล
โลกเข้ามาหนัความสนใจของสื่อมวลชนจากการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภยั
ไปได้ชัว่ระยะหนึ่ง หรือในกรณีประธานาธิปดีรูสเวลท์สง่เรือรบสหรัฐไปรับสนุขัช่ือ FALA ซึง่การกระท า
ดังกล่าวมีผู้ โจมตีประธานาธิปดีรูสเวลท์เป็นอย่างมาก  แต่ประธานาธิบดี รูสเวลท์ตอบโต้โดยใช้
อารมณ์ขนัในการหนัเหความสนใจด้วยการกลา่วว่า เขาเองไม่โกรธท่ีมีคนโจมตีเขา แต ่Fala โกรธ การ
ตอบโต้ดงักลา่วเป็นการใช้อารมณ์ขนัเพื่อหนัเหความสนใจให้ดเูป็นเร่ืองเบาลง 
  3) การสร้างความสับสน (Confusion) เช่น การใช้ภาษาคะนองหรือให้ข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดมากเกินไป หรือการเปิดเผยข้อมลูไม่เต็มท่ี ดงัตวัอยา่ง  พอ่ค้าแมค้่าขายผลไม้เขียนป้ายตวั
ใหญ่วา่ "เงาะราคา 12 บาท" ตามด้วยข้อความตวัเลก็วา่ ตอ่คร่ึงกิโล  ซึง่ถ้าผู้ใดไมส่งัเกตก็อาจจะนกึวา่
ต่อหนึ่งกิโล นับได้ว่าเป็นการโน้มน้าวใจท่ีก่อความสับสนให้กับผู้ ซือ้ได้  หรือตัวอย่างกรมธรรม์
ประกนัภยั  การประกนัชีวิต ซึง่เป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งท่ีสร้างความสบัสนได้ง่าย  เพราะจะพิมพ์
ตวัเลก็มาก ท าให้ผู้ เอาประกนัมกัจะไมส่นใจอา่น  หรือจะอ่านก็ตอ่เม่ือมีการเรียกร้อง  ซึง่มกัสร้างความ
สบัสนเป็นอยา่งมาก 
 
3. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในงานวิจยันีแ้บ่งการทบทวนงานวิจยัออกเป็น 2 ประเด็น  คือ 1) งานวิจยัท่ีศึกษากล
วิธีการใช้ภาษาและการโน้มน้าวใจ และ 2) งานวิจยัท่ีศกึษาการปราศรัยหาเสียง โดยงานวิจยัท่ีศกึษา
กลวิธีการใช้ภาษาและการโน้มน้าวใจเป็นการศกึษาในด้านกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจและการ
น าเสนอ/โฆษณาตนเองผ่านวาทกรรมซึง่น าไปสูก่ารตีความทางภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัอดุมการณ์ สงัคม
และการสร้างความหมายทางสงัคม ส่วนงานวิจัยท่ีศึกษาการปราศรัยหาเสียงเป็นการศึกษาการใช้
ภาษา ลีลาภาษา แบบแผน เนือ้หา  และเหตุการณ์สื่อสารในการปราศรัยหาเสียง ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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 3.1 งานวิจัยที่ศึกษากลวิธีทางภาษาและการโน้มน้าวใจ 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีศกึษากลวิธีการใช้ภาษาและการโน้มน้าวใจท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจและการน าเสนอตนเอง พบงานวิจยัท่ีศึกษาการน าเสนอตนเองผ่านวาทกรรม
สาธารณะ และวาทกรรมภายในชมุชน ซึง่สะท้อนให้เห็นมมุมองและอดุมการณ์ท่ีแฝงอยู ่มีรายละเอียด
ดงันี ้
 จนัทิมา เอียมานนท์ (2549: ง; 25) ศกึษา “วาทกรรมเก่ียวกบัผู้ติดเชือ้เอดส์ในสงัคมไทยตาม
แนวปฏิพันธวิเคราะห์” โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาและท าความเข้าใจว่าผู้ มีเชือ้เอดส์ถูกน าเสนอ
อย่างไรในวาทกรรมสาธารณะและผู้ มีเชือ้เอดส์มีการน าเสนอตนเองอย่างไรในวาทกรรมภายในชมุชน 
และท าการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างวาทกรรมสาธารณะกบัวาทกรรมภายในชมุชน รวมทัง้
ภาษากบัอดุมการณ์ในการน าเสนอผู้ มีเชือ้เอดส์ โดยใช้กรอบปฏิพนัธวิเคราะห์  (Nexus Analysis) ซึง่
เป็นการผสมผสานสองแนวคิดเข้าด้วยกันคือ แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis) และแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์ผา่นสื่อ (Mediated Discourse Analysis) 
 จากผลการศกึษา จนัทิมา เอียมานนท์ (2549: 193, 273, 293) พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วาทกรรมสาธารณะกบัวาทกรรมภายในชมุชน มีความสมัพนัธ์ท่ีเด่นใน 2 ลกัษณะ คือ ความสมัพนัธ์
แบบเสริมกบัความสมัพนัธ์แบบแย้งกนั ความสมัพนัธ์แบบเสริมกนั คือ ตวับทท่ีมีการสื่อแทนความคิด
เก่ียวกบัผู้ มีเชือ้เอดส์ไปในแนวทางเดียวกนักบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้า เพื่อแสดงความคิดท่ีเสริม
ความคิดเดิม เพื่อท าให้ความคิดนัน้มีการน าเสนออย่างต่อเน่ือง โดยใช้เพื่อสื่อความหมายผู้ ท่ีมีเชือ้
เอดส์ทัง้ด้านลบและด้านบวก ส่วนความสัมพันธ์แบบแย้งกัน คือ ตัวบทท่ีมีการสื่อแทนความคิด
เก่ียวกบัผู้ มีเชือ้เอดส์ไปในทางท่ีต่างกนักบัความคิดเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้า เพื่อแสดงความคิดเชิงโต้แย้ง 
ไม่ยอมรับหรือมีความคิดท่ีตา่งออกไปจากความคิดเดิม หรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้เพื่อตอบโต้
กบัความหมายด้านลบ ส่วนของวาทกรรมภายในชุมชน จนัทิมา เอียมานนท์ท าการศึกษาวาทกรรม
ภายในโครงการธรรมรักษ์นิเวศ วดัพระบาทน า้พ ุจงัหวดัลพบรีุเป็นสถานบ าบดัและพกัฟืน้ผู้ติดเชือ้และ
ผู้ ป่วยเอดส์ระยะสดุท้าย และศนูย์สขุภาพชมุชนดอนแก้ว อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่จากการศกึษา
จากข้อมลูเอกสารและข้อมลูภาคสนามพบว่า วาทกรรมภายในโครงการธรรมรักษ์นิเวศ ความสมัพนัธ์
ส่วนใหญ่เป็นแบบเสริมกนักับวาทกรรมสาธารณะท่ีสื่อความหมายผู้ มีเชือ้เอดส์ในด้านลบ ในขณะท่ี
วาทกรรมภายในศูนย์สุขภาพชุมชนดอนแก้วสมัพันธ์กันแบบเสริมกันกับการสื่อความหมายผู้ มีเชือ้
เอดส์ด้านบวก และสมัพนัธ์แบบแย้งกันเพื่อตอบโต้การสื่อความหมายด้านลบ ส่วนด้านการตีความ
ภาษากับอุดมการณ์พบว่าอุดมการณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสนา การพัฒนาของรัฐ และสิทธิ
มนุษยชนเป็นอดุมการณ์ท่ีแฝงอยู่ และมีผลต่อการสื่อความหมายของผู้ มีเชือ้เอดส์แตกต่างกันไปใน
วาทกรรม 
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 บณัฑิกา จารุมา ( 2550: ง) ศกึษา "การสื่อสารโน้มน้าวใจทางการเมือง: กรณีศกึษาการเมือง
ในช่วงก่อนการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรในวันท่ี 2 เมษายน 2549" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาวิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจในช่วงก่อนการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวนัท่ี 2 เมษายน 
2549 กรณี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัรควรลาออก/ไม่ควรลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยศึกษา
จากวาทกรรมของผู้ส่งสาร 4 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายต่อต้าน ได้แก่ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง 
นายธีรยุทธ บุญมี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จาก
หนงัสือพิมพ์มติชน ไทยโพสต์ และไทยรัฐ ในช่วงวนัท่ี 14 มกราคม ถึง 2 เมษายน 2549 รวมเป็น 237 
ฉบบั 
 ผลจากการวิจัย พบว่า เนือ้หาโน้มน้าวของฝ่ายต่อต้านมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณสมบตัิ/
คณุลกัษณะของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัรไม่เหมาะสมต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี 2) การบริหารงานไม่
ถูกต้อง 3) เป็นความต้องการของประชาชน 4) เป็นต้นเหตุความแตกแยกของประชาชนในชาติขัน้
วิกฤต และ 5) จะสร้างปัญหาแก่ประเทศไทยในอนาคต ส่วนเนือ้หาโน้มน้าวของฝ่ายรัฐบาลมี 7 
ประเด็น ได้แก่ 1) คณุสมบตัิหรือคณุลกัษณะของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรมีความเหมาะสมตอ่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 2) การบริหารงานของรัฐบาลถกูต้อง 3) ผลงานของรัฐบาลมีประสทิธิภาพ 4) เป็นความ
ต้องการของประชาชน 5) คณุสมบตัิ/คณุลกัษณะของฝ่ายตอ่ต้านไม่น่าเช่ือถือ 6) วิธีการแสดงออกของ
ฝ่ายต่อต้านไม่ถูกต้อง และ 7) จะเกิดผลเสียต่อประเทศในอนาคต หาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไม่
ลาออก สว่นด้านหลกัฐานในการโน้มน้าวของฝ่ายตอ่ต้านมี 5 ประเภทได้แก่ 1) การยกตวัอย่าง 2) การ
เปรียบเทียบ 3) การใช้พยาน 4) การอ้างสถิติ และ 5) การพรรณาความ สว่นหลกัฐานของฝ่ายรัฐบาลมี 
7 ประเภท ได้แก่ 1) การยกตัวอย่าง 2) การเปรียบเทียบ 3) การใช้พยาน 4) การอ้างสถิติ 5) การ
พรรณนาความ 6) การให้รายละเอียด และ 7) การบอกเล่า ส าหรับภาษาในการโน้มน้าวของฝ่าย
ต่อต้านมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การใช้ค า/กลุ่มค าท่ีมีความหมายเชิงหนกัแน่นเป็นส่วนขยาย และ 2) 
การใช้ค าแสดงโวหารภาพพจน์ สว่นภาษาในการโน้มน้าวของฝ่ายรัฐบาลมี 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การใช้
ค าและกลุ่มค าท่ีมีความหมายเชิงหนกัแน่น 2) การใช้ค าแสดงโวหารภาพพจน์ 3) การใช้ค าสแลง 4) 
การใช้ค าอทุาน และ 5) การใช้ค าในภาษาถ่ิน วิธีการโน้มน้าวของทัง้สองฝ่ายมีความเหมือนและความ
แตกตา่งกนั ทัง้นีเ้พราะเป้าหมายทางการเมือง สภาพสงัคม ภมูิหลงัและความสามารถทางการสื่อสาร
โน้มน้าวใจของผู้สง่สาร และการน าเสนอของสื่อมวลชน 
  
 ส่วนงานของณัฐพร พานโพธ์ิทอง (2549: 269-270) ศึกษา “โฆษณาตวัเองอย่างไรให้
น่าเช่ือถือ?: กลวิธีทางภาษาในการโฆษณาตวัเองของนกัการเมืองไทยจากมมุมองวจันปฏิบตัิศาสตร์” 
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีนกัการเมืองไทยใช้ในการโฆษณาตวัเอง โดยใช้กรอบ
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แนวคิดวจันปฏิบตัิศาสตร์ ผลจากการวิจยัพบว่า นกัการเมืองไทยใช้กลวิธีทางภาษา 4 กลวิธี ในการ
เพิ่มความน่าเช่ือถือ และลดความโอ้อวดให้แก่ข้อความโฆษณาตนเอง ได้แก่  1) การยกค ากล่าวหรือ
บทสนทนามาใช้เลา่เร่ือง  2) การอ้างอิง  3) การกลา่วถ่อมตน และ 4) การยกหรือแบง่ความดีให้ผู้ อ่ืน 
ซึง่แตล่ะกลวิธีมีบทบาทแตกตา่งกนัไป ดงันี ้กลวิธีการยกค ากลา่วหรือบทสนทนามาใช้การเลา่เร่ืองช่วย
ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกเหมือนได้รับรู้เร่ืองราวตรงตามท่ีเกิดขึน้ทุกประการ เร่ืองท่ียกมาเล่ามีหลักฐานเ ป็น
รูปธรรมท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ นอกจากนี ้การยกค ากล่าวของผู้ อ่ืนช่วยให้ผู้พูดไม่ต้องกล่าว
ถ้อยค ายกตนเอง ส่วนกลวิธีการอ้างอิงมีบทบาทในการสร้างความน่าเช่ือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
สถาบนัหรือบุคคลท่ีน ามาอ้างอิงเป็นผู้ ท่ีสงัคมให้การยอมรับนบัถือ ส่วนกลวิธีการกล่าวถ่อมตนและ
การยกความดีให้ผู้ อ่ืนช่วยให้ข้อความโฆษณาตวัเองฟังดโูอ้อวดหรือยกตนน้อยลง 
 
 พรรณธร ครุธเนตร ( 2547: ง) ศกึษา "กลวิธีทางภาษาท่ีใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉท
การอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ" โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษากลวิธีทางภาษาและการปรากฎ
ของกลวิธีทางภาษาท่ีพรรคฝ่ายค้านใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉทการอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจ 
 ผลจากการวิจัยในส่วนของบริบทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามกรอบ 
SPEAKING ของไฮมส์  (Hymes) พบว่า การอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจะต้องด าเนินไปตาม
ข้อบงัคบัการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ซึง่ก าหนดเวลา สถานท่ี ผู้ เข้าร่วมเหตกุารณ์ จดุมุ่งหมาย ล าดบั
ขัน้ตอน และลกัษณะภาษาท่ีใช้ ในความเป็นจริงแล้ว จดุมุ่งหมายของการอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจไม่ได้เป็นไปเพื่อตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว พรรคฝ่ายค้านยงัต้องการให้
ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลบริหารประเทศชาติบกพร่องอย่างไร ทัง้นีเ้พื่อให้ประชาชนเลือกฝ่ายตน
เข้ามาท าหน้าท่ีบริหารประเทศชาติในการเลือกตัง้ครัง้ต่อไป แต่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรก าหนดห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาวาจาท่ีไม่สภุาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสี พรรคฝ่ายค้านจึง
ต้องเลือกใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบตา่งๆ เพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อม 
 ผลจากการวิจัยเร่ืองกลวิธีทางภาษา พบว่า พรรคฝ่ายค้านใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อโจมตี
รัฐบาลทางอ้อม 8 วิธี ได้แก่ การใช้ถ้อยค านยัผกผนั การถาม การใช้รูปประโยคเง่ือนไข การใช้ค า อ้าง
ถึงโดยไม่ระบช่ืุอ การใช้ความเปรียบหรืออปุลกัษณ์ การใช้ส านวน การยกตวัอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้ ฟังตีความวา่ผิด และการเลน่ค า นอกจากนีย้งัพบวา่ กลวิธีทางภาษาท่ีพรรคฝ่ายค้านเลือกใช้ไม่เพียง
ท าหน้าท่ีโจมตีรัฐบาล แตก่ลวิธีเหลา่นีย้งัท าหน้าท่ีในการสื่อสารอื่นซึง่ช่วยให้การอภิปรายทัว่ไปเพื่อลง
มติไม่ไว้วางใจสมัฤทธิผลตามจดุมุ่งหมายท่ีพรรคฝ่ายค้านวางไว้ หน้าท่ีดงักลา่วนัน้ก็คือ ช่วยเลี่ยงการ
ละเมิดข้อบงัคบัการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วยเลี่ยงความรับผิดชอบค าพูดของตน ช่วยโน้มน้าว
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ผู้ ฟังให้เช่ือถือ ช่วยเรียกร้องความสนใจ ช่วยสร้างความขบขนัสนกุสนาน ช่วยสื่อความให้เห็นภาพได้
ชดัเจน ช่วยเน้นความ และช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจความหมายได้รวดเร็ว 
 ซึง่เมื่อพิจารณาจากการปรากฎของกลวิธีทางภาษาท่ีพรรคฝ่ายค้านเลือกใช้ พบวา่ พรรคฝ่าย
ค้านเลือกใช้ถ้อยค านยัผกผนัและใช้การถามเพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อมเป็นจ านวนมาก โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาของพรรคฝ่ายค้าน คือ บริบทของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจ หน้าท่ีในการสื่อสารของกลวิธี และวจันลีลาเฉพาะตวั 
 
 3.2 งานวิจัยที่ศึกษาการปราศรัยหาเสียง 
 การปราศรัยหาเสียงเป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ีมีความส าคญัในการรณรงค์หาเสียงของนกัการเมือง
เพื่อให้ได้รับการสนบัสนนุจากประชาชน การใช้ภาษาในการปราศรัยหาเสียงจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในการศกึษา เน่ืองจากสามารถโน้มน้าวผู้ ฟังให้คล้อยตามได้ จากการศกึษางานวิจยั พบวา่มีการศกึษา
เก่ียวกับการใช้ภาษา ลีลาภาษาในค าปราศรัยหาเสียง การศึกษาแบบแผน เนือ้หาและองค์ประกอบ
ของเหตกุารณ์สื่อสารการปราศรัยหาเสียง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 จนัทิมา เอียมานนท์ (2539: ง, 292-304) ศกึษา “การใช้ภาษาในค าปราศรัยหาเสียง” โดยมี
จดุมุง่หมายท่ีจะศกึษาการใช้ภาษาในค าปราศรัยหาเสียงท่ีแสดงการโน้มน้าวชกัจงูใจ 
 ผลจากการวิจยัพบการใช้ภาษาในค าปราศรัยหาเสียงเพื่อโน้มน้าวชกัจงูใจ ดงันี ้
 1. ผู้ปราศรัยใช้ถ้อยค าส านวน ซึง่เป็นค า กลุม่ค า วลี และประโยค โดยแบง่ตามเจตนาในการ
สื่อสารเพ่ือโน้มน้าวชกัจงูใจ 5 ประการ ได้แก่ 
  1) การใช้ถ้อยค าส านวนแสดงความน่าเช่ือถือ ได้แก่ แสดงความน่าเช่ือถือในตวัผู้สมคัร 
ด้านความรู้และการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน อุปนิสยัและบุคลิก แสดงความน่าเช่ือถือด้าน
นโยบายว่ามีประโยชน์และปฏิบัติได้จริง แสดงความน่าเช่ือถือในการด าเนินงานท่ีถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ แสดงความน่าเช่ือถือด้านข้อมลูท่ีน าเสนอถึงข้อมลูท่ีเป็นความจริง ข้อมลูมีความชดัเจน   
  2) การใช้ถ้อยค าส านวนแสดงความส าคญัของผู้ ฟัง แสดงการเคารพยกย่อง ความเป็น
พวกเดียวกนั 
  3) การใช้ถ้อยค าส านวนเร้าความสนใจ โดยการเรียกหรือทกัทายผู้ ฟัง ระบุกลุ่มผู้ ฟัง 
แสดงความเป็นกนัเอง สื่อความหมายเก่ียวกบัความรุนแรง การเน้นย า้ การถาม-ตอบ และค าประพนัธ์ 
  4) การใช้ถ้อยค าส านวนแสดงการขอร้องอ้อนวอน ได้แก่ การใช้ค ากริยา หรือ กริยาวลีท่ี
แสดงการขอร้องอ้อนวอน เพื่อขอความเห็นใจและร่วมมือจากผู้ ฟัง 
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  5) การใช้ถ้อยค าส านวนแสดงการขอบคณุ ได้แก่ การใช้ค านามแสดงการขอบคณุผู้ ฟังท่ี
สนบัสนุนและให้ก าลงัใจแก่ผู้ปราศรัยและพรรค การใช้ค ากริยาแสดงการขอบคณุรัฐบาลท่ีให้โอกาส
ผู้สมคัรรับเลือกตัง้จากพรรคการเมืองทกุพรรคได้ปราศรัยหาเสียงจากสื่อมวลชน 
 2. การเปรียบเทียบ แบง่ออกเป็น การเปรียบเหมือนและการเปรียบตา่ง การเปรียบเหมือนจะ
เป็นการเปรียบกับบุคคล สตัว์หรือสิ่งชัว่ร้าย เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ และสถานท่ี โดยใช้ถ้อยค า
ส านวนแสดงการเปรียบเทียบ ส่วนการเปรียบต่างจะเป็นการเปรียบสิ่งเดียวกันท่ีมีความแตกต่างกัน
ทางด้านสภาพและจ านวน  โดยใช้ถ้อยค าส านวนท่ีแสดงความขดัแย้ง และการใช้ตวัเลขท่ีแสดงความ
แตกตา่ง เพื่อให้สิง่ท่ีกลา่วถึงชดัเจนและเข้าใจง่าย 
 3. การใช้อญัพจน์ สามารถแบง่ออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ค าขวญั 2) การใช้ส านวน 
ค าพงัเพย 3) การใช้ค ากลา่ว 4) การใช้ค าประพนัธ์ 5) การใช้ข้อความในเอกสารเพื่อให้ค าปราศรัยหา
เสียงน่าสนใจและน่าเช่ือถือ 
 
 สดุาดวง เกิดโมฬี (2537: ง)  ศกึษา “การศกึษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎร
ตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร: กรณีศกึษาผู้สมคัรพรรคพลงัธรรม” โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
วิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์การสื่อสาร “การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้” ในแง่ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของเหตุการณ์สื่อสาร การเรียงล าดับของแต่ละองค์ประกอบ รวมทัง้พรรณนารูปแบบและ
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการปราศรัยหาเสียงบนเวที เพื่อวิเคราะห์วจันลีลาของ
ภาษาในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ 
 ผลจากการวิจยั พบว่าด้านโครงสร้างสถานการณ์สื่อสาร “การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้บน
เวที” ประกอบด้วยเหตกุารณ์สื่อสารทัง้หมด 17 เหตกุารณ์ ในงานวิจยัยดึเกณฑ์การเปลี่ยนของผู้ ร่วม
สถานการณ์หลกั วตัถุประสงค์และเนือ้หา ในการแยกเหตกุารณ์สื่อสารออกจากกนั โดยจดัประเภท
เหตกุารณ์สื่อสารทัง้หมดออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ การกลา่วเปิด การปราศรัย การแนะน าและการ
สรุป ด้านองค์ประกอบของเหตกุารณ์สื่อสารแต่ละประเภทพบว่า องค์ประกอบของชนิดของเหตกุารณ์ 
หวัเร่ือง วตัถปุระสงค์ เนือ้หาการสื่อสาร การล าดบัวจันกรรม เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละเหตกุารณ์ 
ส่วนองค์ประกอบรูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธ์และบรรทัดฐานของการตีความในแต่ละ
เหตกุารณ์มีลกัษณะใกล้เคียงกนั ส่วนทางด้านวจันลีลา พบว่าผู้พดูมีการใช้กลวิธีการซ า้ค ามากท่ีสดุ 
และการใช้ค าสมัผสัคล้องจองรองลงมา 
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 ธนัยา พิชยัแพทย์ (2531: 55; 68-72) ได้ศกึษา “วิเคราะห์ลีลาภาษาในการรณรงค์หาเสียง
ของ ส.ส.สมคัร สนุทรเวช” โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ลีลาภาษาทางด้านจงัหวะและค าพดู ในการ
ปราศรัยหาเสียงของสมคัร สนุทรเวช 
 ผลจากการวิจยั พบว่า ด้านจงัหวะ หน่วยจงัหวะ5ท่ีผู้ปราศรัยใช้มากท่ีสดุคือ หน่วยจงัหวะ
ประเภท 1 พยางค์ รองลงมา คือ หน่วยจงัหวะประเภท 2 พยางค์ 3 พยางค์ 4 พยางค์และ 5 พยางค์
ตามล าดบั ซึง่แสดงถึงความชดัเจนและการใช้ระดบัเสียงสงู-ต ่าในการพดู เน่ืองจากผู้ปราศรัยใช้หน่วย
จงัหวะประเภท 1 พยางค์มากท่ีสดุซึง่เป็นหน่วยจงัหวะประเภทท่ีเน้นเสียง ส่วนทางด้านการวิเคราะห์
ค าพูด ผู้ปราศรัยมีวิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้ค าเรียกความสนใจ การใช้ค าเน้นความ การใช้ภาษา
ชาวบ้าน การใช้ภาษาแสลง การใช้ค าผรุสวาท การใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบ การใช้หลกัฐานอ้างอิง 
และการใช้ภาษาเชิงประชด ซึ่งผู้ปราศรัยใช้วิธีการ การใช้ค าเรียกความสนใจมากท่ีสุด และการใช้
หลกัฐานอ้างอิงรองลงมา แสดงให้เห็นว่า การพดูเพื่อเร้าความสนใจของผู้ ฟังเป็นปัจจยัส าคญัในการ
รณรงค์หาเสียงของผู้ปราศรัย 
  
 สมบตัิ จนัทรวงศ์ (2530: 91-182)  ศกึษา “การเมืองเร่ืองเลือกตัง้ ศกึษาเฉพาะกรณีการ
เลือกตัง้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2528” 
โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาแบบแผนและเนือ้หาของการปราศรัยหาเสียง 
 ผลจากการวิจยั พบว่า ด้านวิธีการ การปราศรัยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ การปราศรัยใหญ่
และการปราศรัยย่อย เวลาของการปราศรัยมกัจะเร่ิมตัง้แต ่16.00 น. เป็นต้นไป ในการปราศรัยแตล่ะ
พรรคจะมีการตกลงเร่ืองเนือ้หา ผู้ ท่ีจะขึน้พดูตามล าดบั และวิธีการพดูเพื่อดงึความสนใจจากผู้ ฟัง รวม
ไปถึงการเกณฑ์ผู้ ฟังท่ีเป็นผู้สนบัสนุนมาฟังการปราศรัย การสร้างฉากและการสร้างบรรยากาศต่างๆ 
ส่วนด้านเนือ้หา พบว่าเนือ้หาการปราศรัยหาเสียงแบ่งเป็น 7 ส่วน คือ การพดูเพื่อให้ข่าวสาร การ
แนะน าวิธีการใช้สทิธิ การพดูเพ่ือจงูใจ การโจมตี การกลา่วแก้ การพดูเพื่อให้สนกุ และการใช้ค าขวญั 
 
 ในบทต่อไป ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ
วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 

                                                            

       5 หน่วยทางเสียงซึง่ประกอบด้วยการลงเสียงหนกัเบาและการหยดุ และจงัหวะในการพดู แต่ไมร่วมถึงความสัน้
ยาวของพยางค์  



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 ในบทนี ้ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปและอภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัรวบรวมข้อมลู  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้
 1. กำรเก็บข้อมูล 
 ข้อมลูการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ผู้ วิจยัรวบรวมข้อมลูจาก
เว็บไซต์ www.konthaiuk.eu  ฟอรัม (forum) “การเมือง” เว็บบอร์ด “คลิปปราศรัยคณุยิ่งลกัษณ์และ
พรรคเพื่อไทย” ซึ่งเป็นเทปบนัทึกภาพและเสียงการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 
ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 47 ไฟล์ จากการ
ปราศรัย 47 ครัง้ 
 ข้อมูลการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์  www.democrat.or.th  ซึง่เป็นเทปบนัทกึภาพและเสียงการปราศรัยหา
เสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 จ านวน 18 ไฟล์ จากการปราศรัย 4 ครัง้ และเก็บข้อมลูจาก www.youtube.com  พบเทป
บนัทึกเสียงการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะอีก 2 ไฟล์ จากการปราศรัย 2 ครัง้  รวม
ทัง้สิน้ จ านวน  20  ไฟล์  จากการปราศรัย  6  ครัง้ 
 เม่ือได้ข้อมลูครบถ้วนตามท่ีต้องการแล้ว ผู้ วิจยัถอดข้อความจากเทปบนัทึกภาพและเสียง 
โดยบนัทึกเป็นภาษาเขียน ยกเว้น ภาษาท่ีเป็นภาษาถ่ินจะบนัทึกเป็นภาษาท่ีออกเสียงตามจริง เช่น 
“ซวัด้ดีค่า”  “สบายดีบ่”  เน่ืองจากการใช้ภาษาถ่ินเป็นหนึ่งในกลวิธีท่ีสามารถโน้มน้าวใจผู้ ฟังในการ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ 
 2. กำรคัดเลือกข้อมูล 
 เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมลูพบข้อมลูการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
จ านวน 20 ไฟล์ จากการปราศรัย 6 ครัง้ ซึง่เป็นจ านวนครัง้ท่ีน้อยกว่าข้อมลูการปราศรัยหาเสียงของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีพบจ านวน 47 ไฟล์ จากการปราศรัย 47 ครัง้ ผู้วิจยัจึงใช้ระยะเวลาเป็น
เกณฑ์ในการคดัเลือกข้อมลู โดยการเลือกข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมีปริมาณเท่ากนั 
คือ ประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง 
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 ข้อมลูการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสทิธ์ิเวชชาชีวะท่ีได้จากการคดัเลือกรวมทัง้สิน้ 11 ไฟล์ 
จากการปราศรัย 3 ครัง้ รวมเวลาทัง้สิน้ 179.46 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 59 นาที 46 วินาที ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
 1) ปราศรัยวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 
ไฟล์ รวมระยะเวลา 69.39 นาที 
 2) ปราศรัยวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ไฟล์ รวมระยะเวลา 83.40 นาที 
 3) ปราศรัยวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สถานท่ี ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ไฟล์ รวมระยะเวลา 26.27 นาที 
 
 ส าหรับการคดัเลือกข้อมลูการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โดยวิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ คดัเลือกข้อมูลจากเทปบนัทึกภาพและเสียงการปราศรัยหาเสียงของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดย
การเจาะจงเลือกข้อมลูท่ีมีระยะเวลาการปราศรัยมากกว่า 12 นาทีขึน้ไป เน่ืองจากพบว่าระยะเวลา
น้อยกว่า 12 นาที เป็นการพดูเกร่ิน สร้างความคุ้นเคย แนะน าตวัและแถลงนโยบายจึงท าให้พบกลวิธี
ซ า้ๆ และไม่ชัดเจนมากพอ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาตามระยะเวลาดงักล่าว ซึ่งข้อมูลท่ีได้รวมทัง้สิน้
จ านวน 10 ไฟล์ จากการปราศรัย 10 ครัง้ โดยใช้เวลาทัง้สิน้ 164.32 นาที หรือ 2 ชัว่โมง 44 นาที 32 
วินาที ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) ปราศรัยวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานท่ี สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม ่
จ านวน 1 ไฟล์ รวมระยะเวลา 13.28 นาที 
 2) ปราศรัยวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานท่ี จงัหวดัพะเยา จ านวน 1 ไฟล์ รวม
ระยะเวลา 15.32 นาที 
 3) ปราศรัยวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานท่ี สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ไฟล์ รวมระยะเวลา 18.40 นาที 
 4) ปราศรัยวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 1 ไฟล์ 
รวมระยะเวลา 12.14 นาที 
 5) ปราศรัยวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ไฟล์ รวมระยะเวลา 16.32 นาที 
 6) ปราศรัยวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี จงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 1 ไฟล์ รวม
ระยะเวลา 13.20 นาที 
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 7) ปราศรัยวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี ข้างห้างเทสโก้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 1 ไฟล์ รวมระยะเวลา 13.41 นาที 
 8) ปราศรัยวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 ไฟล์ รวม
ระยะเวลา 17.16 นาที 
 9) ปราศรัยวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2554 สถานท่ี จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 1 ไฟล์ รวม
ระยะเวลา 14.05 นาที 
 10) ปราศรัยวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สถานท่ี สนามราชมงัคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ไฟล์ รวมระยะเวลา 29.44 นาที 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. ถอดข้อความจากเทปบนัทึกภาพและเสียงการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รวมทัง้สิน้ 21 ไฟล์ รวมเวลาทัง้สิน้ 344.18 นาที หรือ 5 
ชัว่โมง 44 นาที 18 วินาที 
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบในบริบท เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง  โดยใช้เกณฑ์การอธิบายองค์ประกอบในบริบทของ แวน ไดค์ (van Dijk. 1997) 
 3. วิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในวาทกรรมการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้โดยใช้กรอบ
แนวคิดทางด้านวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแวน ไดค์ (van Dijk. 1997) และพิจารณาตามแนว
ของ จนัทิมา เอียมานนท์ (2549) เร่ือง “การศกึษาวาทกรรมเก่ียวกบัผู้ติดเชือ้เอดส์ในสงัคมไทยตาม
แนวปฏิพนัธวิเคราะห์” ซึง่ใช้การวิเคราะห์ค า วลี ประโยค อนพุากย์ บทพดู ตวับท บริบททางภาษาและ
บริบททางสงัคมวฒันธรรมในการตีความ ซึง่แบง่กลวิธีออกเป็น 2 กลวิธีหลกั คือ 
  1) กลวิธีทางศพัท์ 
  2) กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม 
 
  1) กลวิธีทางศพัท์ หมายถึง กลวิธีในการเลือกใช้ค าศพัท์ (Lexical choices) ของผู้
ปราศรัยหาเสียง เพื่อสื่อแทนความคิดของผู้ปราศรัยท่ีพยายามโน้มน้าวชกัจงูใจผู้ ฟังให้เกิดความเช่ือถือ 
ยอมรับและเกิดความรู้สกึคล้อยตามน าไปสูก่ารลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรคของตน ซึง่กลวิธีทาง
ศพัท์ไม่จ าเป็นต้องใช้บริบทในการตีความมากนกั เช่น การใช้ค าสรรพนาม การใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 
 
  ตวัอยา่ง กลวิธีทางศพัท์ เช่น การใช้ค าสรรพนามแทนผู้พดูร่วมกบัผู้ ฟัง 
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  จากตวัอย่างการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ.
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
(1) “...เก็บไว้ในใจกนัเยอะ เก็บไว้ในใจกนัเยอะ เพราะคนท่ีรักประชาธิปัตย์ไม่อยากทะเลาะเบาะ
แว้งไมอ่ยากมีเร่ืองกบัใคร เหมือนท่ีผมบอกวา่ เหมือนท่ีผมบอกว่า เราไม่ไปท าอย่างท่ีเขาท า ไม่ใช่นิสยั
ของเรา เราต้องพยายามอดทนอดกลัน้” 

(นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ.  2554: ออนไลน์) 
 
  จากตวัอย่าง (1) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้ค าสรรพนามแทนตนเองร่วมกบั
ผู้ ฟัง โดยใช้ค าว่า “เรา” เพื่อสื่อความคิดท่ีบง่บอกลกัษณะทางบวกของ “พวกเรา” คือ “อดทนอดกลัน้”  
และลกัษณะทางลบของพวกเขาท่ีไม่อดทน คือ ทะเลาะเบาะแว้งและมีเร่ืองกบัคนอ่ืน นายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะชกัจงูใจผู้ ฟังให้เห็นวา่ ตนเองและผู้ ฟังเป็นพวกเดียวกนั นอกจากนีย้งัเป็นการก าหนดตวัตนและ
บทบาทของผู้ ฟัง รวมทัง้ตอกย า้เก่ียวกบัความอดทนอดกลัน้เพื่อให้เป็นอดุมการณ์ของกลุม่ 
 
 ตวัอยา่ง กลวิธีทางศพัท์ เช่น การใช้ภาษาถ่ิน 
 จากตวัอยา่งการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร  ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 ณ อ าเภอทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
 
(2) “...ซวัด้ดีคะ่ สบายดีบ ่(เสียงภาษาถ่ิน) จะคอ่ยๆ หดันะคะ” 

(ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร.  2554: ออนไลน์) 
 
  จากตวัอยา่ง (2) จะเห็นได้วา่ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้ค าทกัทายเป็นภาษาถ่ินอีสาน
ว่า “ซวัด้ดีค่ะ” ซึง่ตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า “สวสัดีคะ่” และใช้ค าถามเป็นภาษาถ่ินอีสาน
เพื่อแสดงการทกัทายว่า “สบายดีบ่” ซึง่ตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า “สบายดีไหม” เป็นการ
พยายามโน้มน้าวใจผู้ ฟังโดยสื่อถึงความเป็นพวกเดียวกนั นอกจากนีย้งัพบว่านางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร สื่อให้ผู้ ฟังเห็นความพยายามท่ีจะเรียนรู้และฝึกพดูภาษาถ่ินอีสานโดยสงัเกตได้จากข้อความว่า 
“จะคอ่ยๆ หดันะคะ” 
 
 2) กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม หมายถึง กลวิธีในการใช้ภาษาของผู้ปราศรัย
หาเสียงเพื่อสื่อแทนความคิดและเจตนาของผู้ปราศรัยท่ีเลือกใช้โน้มน้าวใจผู้ ฟังในการปราศรัยหาเสียง
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เลือกตัง้ การสื่อความหมายของวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรมเป็นการสื่อความหมายโดยนยั ผู้ มีสว่น
ร่วมในการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ร่วมกันเก่ียวกับถ้อยค าของผู้ปราศรัยซึ่งต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจทัง้ในบริบททางภาษาและบริบททางสงัคมวฒันธรรม เพื่อท่ีจะสามารถตีความและอธิบาย
ถึงความคิด เจตนา และความหมายบางอย่างท่ีแฝงอยู่ในรูปภาษาโดยการวิเคราะห์จะศึกษาทัง้ใน
ระดบั ค า วลี ประโยค อนพุากย์ จนถึงตวับท เช่น การใช้วจันกรรม การใช้รูปประโยคเง่ือนไข เป็นต้น 
 
  ตวัอยา่ง กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม เช่น การใช้วจันกรรมขอร้อง 
  จากตวัอย่างการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร  ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 
พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 
(3) “...วนัท่ี 3 กรกฎาไปคหูากาเบอร์... ขอทัง้คน ขอทัง้พรรคนะคะ และขอยิ่งลกัษณ์ให้ท างาน
หมดใจไปเลยคะ่” 

(ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร.  2554: ออนไลน์) 
 
  จากตวัอย่าง (3) จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้ค ากริยาว่า “ขอ” เพื่อสื่อ
เจตนาขอร้องผู้ ฟังให้ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครวมทัง้ลงคะแนน
เสียงเลือกพรรคเพื่อไทยทัง้หมด เพื่อให้นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรซึ่งเป็นผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรระบบบญัชีรายช่ือได้เข้ามาท างานเป็นนายกรัฐมนตรี 
 
  ตวัอยา่ง กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม เช่น การใช้รูปประโยคเง่ือนไข 
  จากตวัอย่างการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ.
2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
 
(4) “...ผมอยู่กับพี่น้องในฐานะนักการเมืองมาปีนีเ้ป็นปีท่ี 20 ผมมีโอกาสท าหน้าท่ีในฐานะ
นายกรัฐมนตรีมาแล้วสองปีเศษๆ ถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจผมอีก 4 ปี ผมก็จะทุ่มเทท างานให้กบัคน
ทกุคน ไมท่ างาน ไม่ล้างผิดให้กบัใครคนใดคนหนึง่” 

(นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ.  2554: ออนไลน์) 
 
  จากตวัอย่าง (4) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้วิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไขกบั
ผู้ ฟัง โดยพบการใช้รูปประโยคท่ีแสดงส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขและส่วนท่ีเป็นผลตามมา คือ “ถ้าพี่น้องให้
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ความไว้วางใจผมอีก 4 ปี ผมก็จะทุ่มเทท างานให้กบัคนทกุคน ไม่ท างาน ไม่ล้างผิดให้กบัใครคนใดคน
หนึ่ง” หากพิจารณาโดยอาศยัหลกัการใช้เหตผุล อาจสรุปได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะพยายามโน้ม
น้าวใจผู้ ฟังให้เลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัท่ี 2 โดยแสดงผลจงูใจตามมา คือ นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ จะท างานเพื่อประชาชนทกุคนซึง่แตกตา่งจากฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่ได้ท างานเพื่อประชาชน 
 
 4. วิเคราะห์ความถ่ีในการปรากฏของแต่ละกลวิธีท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนาย
อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ เลือกใช้เพ่ือโน้มน้าวชกัจงูใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ 
 5. หลงัจากวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจและความถ่ีในการปรากฎของแตล่ะกลวิธีท่ีนางสาว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้ ผู้วิจยัจะเปรียบเทียบกลวิธีการโน้มน้าวใจในการ
ปราศรัยหาเสียงของทัง้สองคน เพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกตา่งในการเลือกใช้กลวิธีการโน้ม
น้าวใจประชาชนในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
สรุปและอภปิรำยผล 
 ผู้วิจยัจะน าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจและการเปรียบเทียบกลวิธีการ
โน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มาสรุป
และอภิปรายผลในล าดบัตอ่ไป 
 
 
   



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะข้อมูล 
 

 ในบทนี ้ ผู้วิจยัสรุปผลการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  ออกเป็น  2  ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบใน
บริบท เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้  ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การอธิบาย
องค์ประกอบในบริบทของ แวน ไดค์ (van Dijk. 1997)  และ 2) กลวิธีการโน้มน้าวใจ  เพื่อให้ความ
เหมือนและความต่างในการหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. องค์ประกอบในบริบท 
 องค์ประกอบในบริบทท่ีมีความเก่ียวข้องและมีอิทธิพลตอ่การผลิตหรือการตีความของตวับท
และบทพดูในวาทกรรมการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวช
ชาชีวะ มีดงันี ้
 1.1 ผู้มีส่วนร่วม (Participants) ประกอบด้วย ผู้ปราศรัย คือ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้ ฟัง สมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สงัเกตการณ์ และ/หรือ
ผู้สื่อข่าว ทัง้นีใ้นส่วนของผู้ ฟัง ไม่ทราบอายุ เพศ ฐานะและระดบัการศึกษาท่ีแน่ชัด ส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในท้องถ่ินต่างๆ ท่ีผู้ปราศรัยจดัการปราศรัย โดยเป็นประชาชนท่ีมีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ เป็นผู้สนบัสนุนพรรคการเมืองท่ีตนเข้าฟังการปราศรัย หรือเป็นผู้ ท่ีก าลงัอยู่ในระหว่าง
การตดัสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในการปราศรัยทางการเมืองทัว่ไป 
ซึ่งประชาชนท่ีเข้าฟังนัน้เป็นประชาชนจากจงัหวดัต่างๆ เช่น จากจังหวดัเชียงใหม่ พะเยา กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น 
 1.2 ฉาก (Settings) สถานท่ีในการจดัการปราศรัยหาเสียงท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วงเวียน
ใหญ่ สนามกีฬาราชมงัคลากีฬาสถาน สวนลมุพินี ลานพระบรมรูปทรงม้า และแยกราชประสงค์หน้า
ลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา กาฬสินธุ์  นครราชสีมา 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมทุรปราการ ส าหรับเวลาในการจดัการปราศรัยนัน้ ส่วนใหญ่จดัในเวลาหลงั 
16:00 นาฬิกา  โดยจดัตามสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ ศาลากลางจงัหวดั โรงเรียน และพืน้ท่ีสาธาณะอ่ืนๆ 
เป็นต้น 
 1.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) ประกอบด้วย เวทีปราศรัยหาเสียง ไมโครโฟน เคร่ือง
ขยายเสียง แสงไฟ และฉากบนเวทีท่ีมีรูปภาพของผู้ปราศรัยและบางเวทีมีรูปภาพของผู้สมัคร
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในท้องถ่ินนัน้ๆ อยูด้่วย พร้อมด้วยหมายเลขของพรรคการเมือง ค าขวญั และ/
หรือมีการระบวุนัท่ีและสถานท่ีในการปราศรัยลงในฉากบนเวที 
 1.4 การกระท า (Action) ในงานวิจยันี ้หมายถึง  กลวิธีการโน้มน้าวใจทางวจันภาษา 
 1.5 ความรู้และเจตนา (Knowledge and intentionality) ผู้ ท่ีสนบัสนนุและผู้สนใจทัว่ไปท่ี
เข้าร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซึง่มีความรู้
เก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเก่ียวกบัพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เข้าฟังการปราศรัย
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวคิดของผู้ ปราศรัยท่ีพยายามโน้มน้าวชักจูงใจผู้ ฟั งให้คล้อยตามและ
ลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรคของตน 
 1.6 การกระท าในระดับสูง (Higher level action) การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้บนเวทีของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะกับผู้ ฟัง โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นผู้
ปราศรัยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบญัชีรายช่ือของพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้รับการเสนอช่ือ
เข้าชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 28 สว่นนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นผู้ปราศรัยในฐานะหวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ผู้ เสนอตวัเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัท่ี 2 
 1.7 บริบทจุลภาคและมหัพภาค (Local and global contexts) บริบทจลุภาค คือ บริบท
ปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้บนเวทีซึ่งจดัเป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งของบริบทการหาเสียงเลือกตัง้ ส่วนบริบท
มหพัภาค คือ บริบทการหาเสียงเลือกตัง้เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้เกิดการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้และเป็นการผลิตซ า้
อดุมการณ์และวฒันธรรมของพรรคสูป่ระชาชนผู้ ฟัง 
 1.8 การสร้างบริบท (Constructing contexts) เหตกุารณ์การปราศรัยของนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรท่ีภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เป็นการปราศรัยในบริบทท่ี
แตกตา่งกนัจงึท าให้วาทกรรมการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรมีความแตกตา่งกนัไป
ในแต่ละบริบท ดงัท่ีแวน ไดค์ (1997) ได้กล่าวไว้ว่า บริบทเป็นตวัก าหนดวาทกรรม โดยบริบทของ 
ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ก็จะเน้นท่ีการสร้างบรรยากาศ
เป็นกนัเอง แสดงความสนิทสนมเป็นพวกเดียวกนั สว่นบริบทท่ีกรุงเทพมหานครซึง่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ไม่ใช่
ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ก็จะเน้นท่ีการชีแ้จงการด าเนินการตามแนวนโยบายและแสดงคณุสมบตัิ
ของผู้ปราศรัย ส่วนการปราศรัยของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จากข้อมูลท่ีพบส่วนใหญ่เป็นบริบทใน
กรุงเทพมหานครซึง่การปราศรัยในแตล่ะพืน้ท่ีพบการใช้วาทกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ มีการปรับให้เข้ากบั
บริบทสถานท่ีต่างๆ เช่น การปราศรัยท่ีลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ เน้นการ
ชีแ้จง ท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองท่ีได้เกิดขึน้ สว่น
บริบทอ่ืน เช่น ท่ีวงเวียนใหญ่และลานพระบรมรูปทรงม้า มีการกลา่วถึงแนวคิด แนวนโยบายตา่งๆ 
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2. กลวิธีการโน้มน้าวใจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของจนัทิมา เอียมานนท์ (2549) พบกลวิธีท่ีใช้ในการโน้ม
น้าวใจ 2 กลวิธีหลกั ได้แก่ 1) กลวิธีทางศพัท์ และ 2) กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรม โดย
กลวิธีทางศพัท์ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 2 กลวิธี คือ 1) การใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง และ 
2) การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สึก ส่วนกลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรมท่ีพบประกอบด้วย
กลวิธีย่อย 7 กลวิธี คือ 1) การใช้วัจนกรรม 2) การใช้อุปลกัษณ์ 3) การแสดงหลกัฐาน 4) การ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง 5) การใช้ค าถามย้อนกลบั 6) การน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ และ 7) 
การใช้รูปประโยคเง่ือนไข ดงัมีรายละเอียดและตวัอยา่งในตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ตาราง 1 กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสทิธ์ิ    
      เวชชาชีวะ 
 

กลวธีิการโน้มน้าวใจ 
ตัวอย่าง 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
1. กลวธีิทางศัพท์ 
    1.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง 
          1.1.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความเคารพยกยอ่ง 
          1.1.2 การใช้ค าศัพท์แสดงความเป็นพวก
เดียวกนั 
  1.1.2.1 การใช้สรรพนามแสดง
ความเป็นพวกเดียวกนัและแสดงความสนิทสนม 
  1.1.2.2 ก า ร ใ ช้ ค า เ รี ย กญาติ
ร่วมกบักลุม่ค าแสดงความเป็นพวกเดียวกนั 
  1.1.2.3 การใช้ค าภาษาถ่ิน   

 
 
เรียน กราบเรียน ทา่น 
 
 
เรา พวกเรา ป ู
 
พ่ีน้อง พอ่แมพ่ี่น้อง  
พอ่แมพ่ี่น้องชาวยา่โม 
กดึฮอด ซึง้ใจ๋ เฮา 
ป้อแมปี่น้่องจาวเจียงใหม่ 

 
 
เรียน ทา่น 
 
 
เรา พวกเรา 
 
พ่ีน้อง พ่ีน้องเกษตรกร 
พ่ีน้องชาวฝ่ังธนบรีุ 
- 

    1.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ 
          1.2.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึยินดี 
          1.2.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเป็นทกุข์ 

 
ประทบัใจ ดีใจ ปลืม้ใจ อุน่ใจ 
ปวดร้าว 

 
ประทบัใจ ภาคภมูิใจ 
ทกุข์ ทนได้ ร้องไห้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

กลวธีิการโน้มน้าวใจ ตัวอย่าง 
 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ 

2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาท
กรรม 
    2.1 การใช้วจันกรรม 
          2.1.1 วจันกรรมขอร้อง 
          2.1.2 วจันกรรมขอบคณุ 
          2.1.3 วจันกรรมยืนยนั 
          2.1.4 วจันกรรมเสนอตวัท างาน 
          2.1.5 วจันกรรมสญัญา 
           
          2.1.6 วจันกรรมเตือน  

 
 
 
ขอ ให้โอกาส...ไหม 
ขอบคณุ กราบขอบพระคณุ 
ท าได้จริง ไมต้่องหว่ง 
อาสา พร้อม 
เราจะเอาความสุขของพ่ีน้อง
กลบัมา 
ควร ถงึเวลาแล้ว 

 
 
 
ขอ ให้ได้ไหม 
กราบขอบพระคณุ 
ยืนยนั ท าได้จริง 
พร้อม 
กลบัไปเป็นรัฐบาลก็จะท าอีกสอง
หม่ืนห้าพนัล้าน 
ต้อง อยา่ 

    2.2 การใช้อปุลกัษณ์ สงคราม สะพาน ดบัไฟ ถอนพิษ การตอ่สู้ 
    2.3 การแสดงหลกัฐาน 
          2.3.1 การยกตวัอยา่ง 
 
          2.3.2 การใช้สถิติ 
 
          2.3.3 การอ้างอิง 
                    2.3.3.1 การอ้างอิงบคุคลอ่ืน 
                   2.3.3.2 การอ้างอิงสถาบนั 
          2.3.4 การใช้ค าพดูของคนอื่น 

 
กอ งทุนหมู่ บ้ า น ท่ี ป าก เ ก ร็ ด
น่าช่ืนชมมากค่ะ 
มีการจ้างงานถึงกว่าสามล้าน
ต าแหน่ง 
 
นายกทกัษิณ พ่ีชาย 
สภาพฒัน์ หอการค้า 
มีพ่ีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า 
คณุปอูยูใ่นหวัใจของทา่นคะ่  

 
อยูข้่างหลงัผมบนเวทีนีท้ัง้หมด 
 
ประเทศไทยคนตกงานไม่ถึงหนึ่ง
เปอร์เซน็ต์ 
 
ทา่นนายกอานนัท์ 
กระทรวงยตุิธรรม 
บอกว่า ขอบคุณท่านนายกท่ีให้
พวกหนไูด้เรียนหนงัสือ 

    2.4 การเปรียบเทียบความแตกตา่ง สมยัเม่ือครัง้...หลงัปฏิวตัิ... ไมเ่หมือน แต ่
    2.5 การใช้ค าถามย้อนกลบั จะให้พ่ี น้องประชาชนมาแบก

ภาระได้อยา่งไรใช่ไหมคะ 
ไม่ชอบกันต้องไปก่อกวนกันบ้าน 
เมืองจะอยูก่นัอยา่งไร 

    2.6 การน าเสนอความเทา่เทียมทางเพศ ออ่นแอ ผู้หญิง พลงัสตรี - 
    2.7 การใช้รูปประโยคเง่ือนไข ถ้า (เง่ือนไข)...(ผล) ถ้า (เง่ือนไข)...(ผล) 

 
 เม่ือทราบถึงกลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแล้ว ต่อไปผู้ วิจยัจะเสนอจ านวนความถ่ีและร้อยละของการใช้กลวิธีการโน้ม
น้าวใจวา่ กลวิธีใดท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้มากท่ีสดุ 
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 จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงโดยรวมของนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พบว่า ทัง้สองคนเลือกใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจผู้ ฟัง
เหมือนกนั แต่พบความแตกต่างท่ีปริมาณในการใช้แต่ละกลวิธี   ซึ่งท าให้อนัดบัในการใช้แต่ละกลวิธี
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีความแตกต่างกัน โดยอันดับนัน้มี
นัยส าคัญเน่ืองจากมีผลต่อการตีความตัวบทและบทพูด เช่น การเลือกหัวข้อหรือกลวิธีต่างๆ ให้
เหมาะสมกบับริบทเพื่อท่ีจะสามารถโน้มน้าวชกัจงูใจผู้ ฟัง โดยพบว่า ทัง้นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและ
นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟังในปริมาณมากท่ีสดุเป็น
อนัดบัแรก โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ 61.50% และนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะใช้ 56.12% 
 ส่วนกลวิธีอ่ืนพบว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีการเลือกใช้ใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้กลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเลือกใช้ในอนัดบัท่ี 2 ถึง
อันดับท่ี 9 ได้แก่ กลวิธีการใช้วัจนกรรม (22.82%) กลวิธีการแสดงหลักฐาน  (8.25%) กลวิธีการ
น าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ (3.85%)  กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ (1.92%) กลวิธีการใช้
อุปลักษณ์ (0.73%) กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลับ (0.46%) กลวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
(0.27%) และกลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไข (0.18%) ตามล าดบั 
 สว่นกลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเลือกใช้ในอนัดบัท่ี 2 ถึง อนัดบัท่ี 8 ได้แก่ 
กลวิธีการแสดงหลกัฐาน (19.09%) กลวิธีการใช้วจันกรรม (12.72%) กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบั 
(4.08%) กลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไข (2.77%) กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ (2.45%) กลวิธีการใช้
ค าศพัท์แสดงความรู้สึก (1.47%) และกลวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่าง (1.31%) ตามล าดบั โดย
ไม่พบการใช้กลวิธีการน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ ดรูายละเอียดได้จากตาราง 2 
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ตาราง 2 ความถ่ีและร้อยละของกลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงโดยรวมของนางสาว 
      ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ  
 

กลวธีิการโน้มน้าวใจ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กลวธีิทางศัพท์ 
    1.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของ
ผู้ ฟัง 

 
671 

 

161.50 
 

 
344 

 

156.12 
 

    1.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ 21 51.92 9 71.47 

2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาท
กรรม 
    2.1 การใช้วจันกรรม 

 
 

249 

 

 

222.82 

 
 

78 

 

 

312.72 
    2.2 การใช้อปุลกัษณ์ 8 60.73 15 62.45 
    2.3 การแสดงหลกัฐาน   90 38.25 117 219.09 
    2.4 การเปรียบเทียบความแตกตา่ง 3 80.27 8 81.31 
    2.5 การใช้ค าถามย้อนกลบั 5 70.46 25 44.08 
    2.6 การน าเสนอความเทา่เทียมทางเพศ 42 43.85 0 0 
    2.7 การใช้รูปประโยคเง่ือนไข 2 90.18 17 52.77 

รวม 1,091 100 613 100 

หมายเหตุ ตวัเลข 1(…)2(…)3(…)4(…)5(…) หมายถึง อนัดบัท่ีของการใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจ 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟังเป็นกลวิธีการโน้มน้าวใจ
ท่ีพบมากท่ีสุดในการปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
เหตุผลเน่ืองมาจาก ในการปราศรัยหาเสียงจ าเป็นต้องใช้ค าเรียกผู้ ฟังซึ่งการเลือกใช้ค าศัพท์ท่ี
เหมาะสมไมเ่พียงแตช่่วยเร้าความสนใจให้ผู้ ฟังตดิตามฟังการปราศรัยเท่านัน้ แตย่งัช่วยในการชกัจงูใจ
ผู้ ฟังให้เกิดความเช่ือถือ ยอมรับและคล้อยตามผู้ปราศรัย ดงันัน้ จึงมีการใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญั
ของผู้ ฟังมาก 
 กลวิธีการใช้วจันกรรมมีการใช้เป็นอนัดบัท่ี 2 ในการปราศรัยของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 
เน่ืองจากในการปราศรัยหาเสียงผู้ปราศรัยแสดงเจตนาหลายประการกบัผู้ ฟัง ซึง่พบเป็นวจันกรรมย่อย 
6 ประเภท ได้แก่ ขอร้อง ขอบคณุ ยืนยนั เสนอตวัท างาน สญัญา และเตือน เพื่อชกัจงูใจให้ผู้ ฟังคล้อย
ตามและลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรคของตน จากการวิเคราะห์พบความถ่ีของการใช้วจันกรรมใน
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ปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม กลวิธีการใช้วจันกรรมกลบัอยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ในการปราศรัยของนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ 
 ส่วนกลวิธีอนัดบัท่ี 2 ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พบว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้เป็น
กลวิธีอนัดบัท่ี 3 คือ กลวิธีการแสดงหลกัฐาน เหตผุลท่ีพบการใช้กลวิธีการแสดงหลกัฐานในปริมาณ
มาก เน่ืองจากในการปราศรัยหาเสียงผู้ปราศรัยจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ประเด็นของตนเพื่อ
โน้มน้าวให้ประชาชนเห็นภาพได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 กลวิธีการโน้มน้าวใจอนัดบัท่ี 4 ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และเป็นกลวิธีท่ีไม่พบการใช้
ในการปราศรัยของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คือ กลวิธีการน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ เน่ืองจาก 
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีเสนอตวัเข้าชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรเสนอประเด็นเพิ่มบทบาททางการเมืองของผู้หญิงให้มีความทดัเทียมกบัผู้ชายและขอ
โอกาสทางการเมืองให้กบัผู้หญิงมากยิ่งขึน้ผา่นนโยบายและกลวิธีการชกัจงูใจ สว่นนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะไม่พบการใช้กลวิธีการน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ อาจเน่ืองมาจากในการปราศรัยครัง้นีน้าย
อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะเน้นนโยบายด้านอ่ืนและหยิบยกประเด็นอ่ืนท่ีมีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ทาง
สงัคม พรรคประชาธิปัตย์และตนเอง 
 ส่วนกลวิธีการโน้มน้าวใจในอนัดบัท่ี 4 ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คือ กลวิธีการใช้ค าถาม
ย้อนกลบั เน่ืองจากเป็นการใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ ฟังเกิดการตระหนกั คิด และไตร่ตรองเก่ียวกับปัญหา 
เหตกุารณ์ความรุนแรงในอดีต รวมทัง้ชีน้ าให้เห็นเจตนาของฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ฟัง โดย
จากข้อมลูท่ีพบเห็นได้ว่ามีการใช้ค าถามย้อนกลบัเพื่อกระตุ้นให้ผู้ ฟังตระหนกั   แต่ในขณะเดียวกันก็
แฝงการต าหนิหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้กลบัพบวา่เป็นกลวิธีท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
เลือกใช้เป็นอนัดบัท่ี 7 ซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างน้อย อาจเป็นไปได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรไม่มี
ประสบการณ์ทางเมือง ทัง้ยงัมีประสบการณ์ในการปราศรัยน้อย จึงเลือกใช้กลวิธีอ่ืนท่ีอาจจะได้ผล
มากกวา่ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ในช่วงสดุท้ายของการปราศรัยหาเสียงนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรมีการใช้
ค าถามย้อนกลบัเพิ่มขึน้  แตป่ริมาณยงัคงไมม่ากนกั 
 ส าหรับกลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีพบการใช้ในปริมาณน้อยในการปราศรัยของนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวัตร ได้แก่ กลวิธีการใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึก กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ กลวิธีการใช้ค าถาม
ย้อนกลบั กลวิธีการเปรียบเทียบความแตกตา่ง และกลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไข ตามล าดบั 
 ส่วนกลวิธีท่ีพบการใช้ในปริมาณน้อยของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้แก่ กลวิธีการใช้รูป
ประโยคเง่ือนไข กลวิธีการใช้อปุลกัษณ์ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ และกลวิธีการเปรียบเทียบ
ความแตกตา่ง ตามล าดบั 
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 จากการศึกษาพบว่า กลวิธีท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย คือ กล
วิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ อาจเน่ืองมาจาก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นผู้น าชายท่ีมีความสขุมุ 
และในสงัคมไทย  ลกัษณะของผู้ชายส่วนใหญ่มกัเก็บความรู้สึก  ดงันัน้  จึงพบการใช้ค าศพัท์ท่ีแสดง
ความรู้สกึน้อย 
 
 กล่าวโดยสรุป กลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีพบมากของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แก่ กล
วิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง กลวิธีการใช้วจันกรรม กลวิธีการแสดงหลกัฐาน และกลวิธี
การน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ ตามล าดับ ส่วนกลวิธีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรท่ีพบใน
ปริมาณน้อย ได้แก่ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สึก กลวิธีการใช้อุปลกัษณ์ กลวิธีการใช้ค าถาม
ย้อนกลบั กลวิธีการเปรียบเทียบความแตกตา่ง และกลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไข ตามล าดบั 
 ส่วนกลวิธีท่ีพบมากของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คือ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญั
ของผู้ ฟัง กลวิธีการแสดงหลกัฐาน กลวิธีการใช้วจันกรรม และกลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบั สว่นกลวิธี
ของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะท่ีพบในปริมาณน้อย ได้แก่ กลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไข กลวิธีการใช้อปุ
ลกัษณ์ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ และกลวิธีการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ตามล าดบั 
 ส าหรับกลวิธีท่ีไม่พบในการปราศรัยหาเสียงของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คือ การน าเสนอ
ความเท่าเทียมทางเพศ 
 
 หลงัจากวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงโดยรวมของนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแล้ว ผู้วิจยัวิเคราะห์จ านวนความถ่ีและร้อยละของกลวิธีการโน้ม
น้าวใจในการปราศรัยหาเสียงย่อยในแต่ละกลวิธีหลกั เพื่อท าให้ทราบว่านางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 
และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีการใช้กลวิธีย่อยท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ดงัรายละเอียดจาก
ตาราง 3  
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ตาราง 3 ความถ่ีและร้อยละของกลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงแตล่ะกลวิธีของนางสาว      
      ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 

กลวธีิการโน้มน้าวใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กลวธีิทางศัพท์ 
    1.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง 
          1.1.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความเคารพยกยอ่ง 
          1.1.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนั 

 
 

31 
640 

 
 

2.84 
158.66 

 
 

2 
342 

 
 

0.33 
155.79 

    1.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ 
          1.2.1 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึยินดี 
          1.2.2 การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเป็นทกุข์ 

 
20 
1 

 
1.83 
0.09 

 
3 
6 

 
0.49 
0.98 

2. กลวธีิทางวัจนปฏิบัตศิาสตร์และวาทกรรม 
    2.1 การใช้วจันกรรม 
          2.1.1 วจันกรรมขอร้อง 
          2.1.2 วจันกรรมขอบคณุ 
          2.1.3 วจันกรรมยืนยนั 
          2.1.4 วจันกรรมเสนอตวัท างาน 
          2.1.5 วจันกรรมสญัญา 
          2.1.6 วจันกรรมเตือน  

 
 

58 
13 
11 
11 
148 

8 

 
 

35.32 
1.19 
1.01 
1.01 

213.57 
0.73 

 
 

7 
10 
23 
4 
23 
11 

 
 

1.14 
1.63 

53.75 
0.65 

53.75 
1.79 

    2.2 การใช้อปุลกัษณ์ 8 0.73 15 2.45 
    2.3 การแสดงหลกัฐาน 
          2.3.1 การยกตวัอยา่ง 
          2.3.2 การใช้สถิติ 
          2.3.3 การอ้างอิง 
          2.3.4 การใช้ค าพดูของคนอื่น 

 
25 
3 

56 
6 

 
2.29 
0.27 

45.13 
0.55 

 
18 
12 
28 
59 

 

2.94 
1.96 

34.57 
29.62 

    2.4 การเปรียบเทียบความแตกตา่ง 3 0.27 8 1.31 
    2.5 การใช้ค าถามย้อนกลบั 5 0.46 25 44.08 
    2.6 การน าเสนอความเทา่เทียมทางเพศ 42 53.85 0 0 
    2.7 การใช้รูปประโยคเง่ือนไข 2 0.18 17 2.77 

รวม 1,091 100 613 100 

หมายเหตุ ตวัเลข 1(…)2(…)3(…)4(…)5(…) หมายถึง อนัดบัท่ีของการใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจ 
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 จากตาราง 3 เม่ือพิจารณาในประเภทย่อยของกลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียง 
ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีพบมากท่ีสดุในการ
ปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร คือ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนั 
รองลงมา คือ กลวิธีการใช้วจักรรมสญัญา กลวิธีการใช้วจันกรรมขอร้อง กลวิธีการอ้างอิง และกลวิธี
การน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ ตามล าดบั สว่นกลวิธีการโน้มน้าวใจท่ีพบมากท่ีสดุในการปราศรัย
หาเสียงของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ คือ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนั รองลงมา คือ 
กลวิธีการใช้ค าพดูของคนอื่น กลวิธีการอ้างอิง กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบั และกลวิธีการใช้วจันกรรม
ยืนยนัและกลวิธีการใช้วจันกรรมสญัญา ตามล าดบั 
 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าทัง้นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะโน้มน้าวใจผู้ ฟัง
โดยการเลือกใช้กลวิธีเหมือนกนั แต่แตกต่างกันท่ีความถ่ีในการใช้แต่ละกลวิธี โดยพบว่า กลวิธีท่ีทัง้
สองคนเลือกใช้ในอนัดบัท่ี 1 เหมือนกัน  คือ กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกัน ส่วน
กลวิธีการโน้มน้าวใจผู้ ฟังท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะใช้ในอนัดบัท่ีแตกตา่ง
กนั ได้แก่ กลวิธีการใช้วจักรรมสญัญา กลวิธีการใช้วจันกรรมขอร้อง กลวิธีการอ้างอิง และกลวิธีการ
น าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ ซึง่เป็นกลวิธีท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้เป็นอนัดบั 2 3 4 และ 5 
ตามล าดบั ส่วนกลวิธีการใช้ค าพดูของคนอ่ืน กลวิธีการอ้างอิง กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลับ และกล
วิธีการใช้วจันกรรมยืนยนัและกลวิธีการใช้วจันกรรมสญัญา เป็นกลวิธีท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้เป็น
อนัดบั 2 3 4 และ 5 ตามล าดบั โดยกลวิธีการใช้วจันกรรมยืนยนัและกลวิธีการใช้วจันกรรมสญัญามี
การใช้ในอนัดบัท่ี 5 ในปริมาณเท่ากนั 
 
 ในล าดบัตอ่ไป ผู้วิจยัจะน าเสนอตวัอยา่งการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหา
เสียงเลือกตัง้ทัว่ไป ปี พ.ศ. 2554 ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
 1. กลวิธีทางศัพท์ 
  กลวิธีทางศัพท์เป็นกลวิธีในการเลือกใช้ค าศัพท์ของผู้ ปราศรัยหาเสียง เพื่อสื่อแทน
ความคิดของผู้ปราศรัยท่ีพยายามโน้มน้าวชกัจูงใจผู้ ฟังให้เกิดความเช่ือถือ ยอมรับและเกิดความรู้สึก
คล้อยตามน าไปสูก่ารลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรคของตน โดยผู้ปราศรัยเลือกใช้ค าศพัท์เพื่อบง่ชี ้
หรือบรรยายภาวะของผู้ ฟังและตนเอง โดยกลวิธีทางศพัท์ไม่จ าเป็นต้องใช้บริบทในการตีความ  ซึง่การ
โน้มน้าวใจผู้ ฟังโดยการเลือกใช้ค าศพัท์ท่ีเหมาะสมกบับริบทสามารถก่อให้เกิดการสร้าง เปลี่ยนแปลง
หรือด ารงความเช่ือ ค่านิยมและทัศนคติท่ีดีของผู้ ฟังท่ีมีต่อผู้ปราศรัยได้ การเลือกใช้ค าศพัท์ในการ
ปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พบว่าผู้ปราศรัยมีการ
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เลือกใช้ค าศพัท์เพื่อสื่อแทนความคิด ความรู้สึก และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปราศรัยและผู้ ฟัง 2 กลวิธี 
ได้แก่ การใช้ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง และการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึ 
 
  1.1 การใช้ค าศัพท์แสดงความส าคัญของผู้ฟัง 
   การแสดงความส าคัญของผู้ ฟังเป็นวิธีการเลือกใช้ค าศัพท์ท่ีสื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ถึง
ความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อผู้ปราศรัย เน่ืองจากในการเลือกตัง้ประชาชนมีความส าคญัในฐานะท่ี
เป็นผู้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผู้ปราศรัยจึงต้องชกัจูงใจผู้ ฟังให้เกิดความเช่ือถือ ยอมรับและไป
ลงคะแนนเสียงให้ผู้ปราศรัยและพรรค 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ปราศรัยโน้มน้าวใจผู้ ฟังให้คล้อยตามโดยการใช้
ค าศพัท์แสดงความส าคญัของผู้ ฟัง พบ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้ค าศพัท์แสดงความเคารพยกย่องผู้ ฟัง 
และการใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนั 
 
   1.1.1 การใช้ค าศัพท์แสดงความเคารพยกย่องผู้ฟัง 
     การแสดงความเคารพยกยอ่งผู้ ฟังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ ฟังเป็นผู้ ท่ีมีเกียรต ิ
ควรยกย่อง โดยผู้ปราศรัยเลือกใช้ค าศพัท์ท่ีแสดงความสภุาพอ่อนน้อม เน่ืองจากต้องการสื่อให้ผู้ ฟัง
เห็นวา่ ผู้ปราศรัยให้เกียรติและยกยอ่งผู้ ฟัง เม่ือผู้ ฟังรับรู้วา่ผู้ปราศรัยให้เกียรติตนก็จะมีทศันคติท่ีดีตอ่ผู้
ปราศรัยและเปิดใจรับฟังสิ่งท่ีผู้ปราศรัยประสงค์จะกล่าวต่อไป โดยมากพบเป็น ค าสรรพนามบุรุษท่ี
สอง คือ ค าสรรพนามแทนผู้ ฟัง ได้แก่ “ท่าน” ค ากริยา ได้แก่ “เรียน” เพื่อแสดงการบอกกล่าวอย่าง
สภุาพ และการใช้กลุม่ค า ได้แก่ “กราบเรียน” เพื่อแสดงการบอกกลา่วท่ีสื่ออาการกราบไหว้บง่บอกถึง
การบอกกลา่วเร่ืองราวตอ่ผู้ ฟังด้วยความเคารพเป็นอยา่งยิ่ง 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความเคารพยกย่องผู้ ฟังของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 
มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี 
กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวดัเชียงใหม่
ตามล าดบั 
 
(1) “...ต้องเรียนวา่ วนันีด้ิฉนัและพรรคเพ่ือไทยมีความพร้อมทางทีมงานและบคุลากรอย่างเต็มท่ี 
และพิสจูน์วา่เราท าได้จริงคะ่” 
(2) “...แล้วท่านยงัฝากกราบเรียนพี่น้องวา่  ท่านยงัรักและห่วงใยพี่น้องเสมอมาคะ่” 
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(3) “...ถ้าท่านคงจ าได้ เม่ือปี 44  2544 มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ได้เดินไปขอคะแนนเสียงให้กบั
พี่ชาย” 
 
 จากตวัอย่าง (1) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเลือกใช้ค าว่า “เรียน” เพื่อแสดงความสภุาพและ
ความเคารพยกย่องผู้ ฟังสื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ว่าตนเองเป็นบคุคลส าคญัซึง่นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรแจ้งถึง
ความพร้อมของตนเองและพรรคในการเร่ิมท างานในฐานะรัฐบาล  
 สว่นตวัอย่าง (2) ค าว่า “กราบเรียน” นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้อ้างถึง พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วัตรว่าได้ฝากมาบอกว่า ยังรักและห่วงใยผู้ ฟังเสมอ แสดงถึงการบอกกล่าวให้ผู้ ฟังรู้ว่า ผู้ ฟังมี
ความส าคญัและได้รับความเคารพเป็นอย่างยิ่งตอ่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซึง่เป็นพี่ชายของนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัร 
 และตวัอยา่ง (3) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้ค าสรรพนามแทนผู้ ฟังวา่ “ท่าน” เพื่อแสดงการ
ยกยอ่งให้เกียรติผู้ ฟัง 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความเคารพยกย่องผู้ ฟังของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 
มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
(4)  “...ผมเรียนกบัพี่น้องวา่ ถ้าใครสงสยั วา่ประชาธิปัตย์ พร้อมท่ีจะดบัไฟ” 
(5) “...และถ้าอยากหาค าตอบ ความจริงเร่ืองท่ีท่านอยากถามไปอ่านเฟซบุ๊กผม” 
 
 จากตวัอย่าง (4) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าว่า “เรียน” เพื่อแสดงการยกย่องและให้
ความส าคญักับผู้ ฟัง โดยบอกกล่าวผู้ ฟังเก่ียวกับความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ท่ีแก้ไขปัญหา
ประเทศชาต ิ
 ส่วนตวัอย่าง (5) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้ค าสรรพนามแทนผู้ ฟังว่า “ท่าน” เพื่อแสดงการ
ยกยอ่งให้เกียรติผู้ ฟัง 
 
   1.1.2 การใช้ค าศัพท์แสดงความเป็นพวกเดียวกัน 
     การแสดงความเป็นพวกเดียวกนัเป็นการเลือกใช้ค าศพัท์เพื่อสื่อแทนความคิด
ของผู้ปราศรัยท่ีต้องการสร้างและผลิตซ า้ความเป็นกลุ่มเดียวกันของผู้ปราศรัยและผู้ ฟังเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นมิตร สนิทสนมและความเป็นสมาชิกของกลุ่มซึ่งเป็นการก าหนดบทบาทให้แก่ผู้ ฟังใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม การใช้ค าศพัท์แสดงความเป็นพวกเดียวกนัสามารถชกัจงูให้ผู้ ฟังเกิดการคล้อย
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ตามและรับรู้บทบาทของตนในการเลือกตัง้ คือ สนับสนุนพรรคท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ ผู้ปราศรัยแสดง
ความเป็นพวกเดียวกันโดยใช้ 3 กลวิธี ได้แก่ การใช้ค าสรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกันและ
แสดงความสนิทสนม การใช้ค าเรียกญาติร่วมกบักลุ่มค าแสดงความเป็นพวกเดียวกัน และการใช้ค า
ภาษาถ่ิน 
 
     1.1.2.1 การใช้ค าสรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกันและแสดง
ความสนิทสนม 
       ค าสรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกนัท่ีผู้ปราศรัยเลือกใช้ มกัจะ
พบเป็นค าสรรพนามท่ีใช้แทนผู้ปราศรัยร่วมผู้ ฟัง ได้แก่ “เรา” เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ปราศรัยและผู้ ฟังอยู่
ในกลุ่มเดียวกนัและมีแนวคิดเหมือนกนั หรือการใช้กลุม่ค า ได้แก่ “พวกเรา” สว่นการใช้ค าสรรพนาม
แสดงความสนิทสนมท่ีพบมีลกัษณะแตกต่างจากการใช้ค าสรรพนามแทนผู้ปราศรัยร่วมผู้ ฟัง โดยเป็น
การใช้สรรพนามแทนผู้ปราศรัยด้วยช่ือเล่นเพื่อแสดงความสนิทสนมเป็นกนัเองเสมือนเป็นคนใกล้ชิด
หรือเป็นพวกเดียวกนั ได้แก่ ค าวา่ “ป”ู 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าสรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกันและแสดงความสนิทสนมของ   
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร และ
วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ข้างห้างเทสโก้โลตสั จงัหวดัปทมุธานี ตามล าดบั  
 
(6) “...หลงัปฏิวตัิ การจ้างงานนัน้ลดลงเหลือคร่ึงเดียวคะ่ แปลว่า อะไร โอกาสของเรานัน้หายไป 
การสร้างงานหยดุชะงกัไปใช่ไหมคะ” 
(7) “...วนันีป้มูาเรียนวา่ ปเูป็นน้องสาวคนเลก็ของนายกทกัษิณ ชินวตัรคะ่” 
 
 จากตวัอย่าง (6) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าสรรพนามแทนตนเองร่วมกบัผู้ ฟังว่า “เรา” 
ซึ่งบ่งชีว้่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวในฐานะผู้ ท่ีสูญเสียโอกาสจากเหตุการณ์หลังปฏิวัติ
เช่นเดียวกนักบัผู้ ฟัง 
 ส่วนตวัอย่าง (7) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าสรรพนามแทนตนเองว่า “ป”ู แทนค าว่า 
“ฉนั” หรือ “ดิฉนั” เพื่อสื่อถึงความสนิทสนมเป็นกนัเองกบัผู้ ฟัง 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าสรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกันและแสดงความสนิทสนมของ          
นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
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(8) “...ผมถือว่า เราฟันฝ่าเร่ืองยากๆ มาด้วยกนั วนันีเ้ราจะเดินหน้าต่อไป โดยให้ประชาชนเป็น
ใหญ่” 
(9) “...เราจะต้องมาพดูคยุกนัละครับว่า เหตกุารณ์เหล่านัน้อะไรเกิดขึน้ เราจะต้องค้นหาความ
จริง แตห่น้าท่ีของพวกเราจากนีไ้ป คือ ช่วยกนัดบัไฟในประเทศ” 
 
 จากตวัอย่าง (8) และ (9) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าสรรพนามแทนตนเองร่วมกบัผู้ ฟังว่า 
“เรา” และ “พวกเรา” เพื่อสื่อให้เห็นวา่ นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะและผู้ ฟังได้ผ่านประสบการณ์ เหตกุารณ์
ท่ีมีความยากล าบากมาร่วมกัน และจะร่วมมือกนัต่อไป ส่วนตวัอย่าง (9) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้
แนะน าให้ผู้ ฟังร่วมพดูคยุรับฟังถึงเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีผ่านมา และร่วมค้นหาความจริง พร้อมกบั
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาของประเทศ 
 
     1.1.2.2 การใช้ค าเรียกญาติร่วมกับกลุ่มค าแสดงความเป็นพวก
เดียวกัน 
       การใช้ค าเรียกญาติเป็นวิธีการเลือกใช้ค าศพัท์ท่ีสื่อให้ผู้ ฟังเห็นว่าผู้
ปราศรัยเห็นความส าคญัของผู้ ฟังและเคารพนบัถือผู้ ฟังเสมือนเป็นญาติหรือคนในครอบครัวเดียวกนั 
การใช้ค าเรียกญาติท่ีผู้ปราศรัยใช้แทนผู้ ฟังหรือใช้เรียกผู้ ฟัง โดยมากมกัจะพบเป็นค านาม ได้แก่ “พี่
น้อง” “พ่อแม่พี่น้อง” นอกจากนี ้ ยงัพบ การใช้ค าว่า “คณุ” ท่ีแสดงความสภุาพและยกย่องร่วมกบัค า
เรียกญาติและค าระบุเพศ ได้แก่ “คณุพี่ผู้หญิง” “คณุพี่ผู้ชาย” เพื่อระบุกลุ่มผู้ ฟังโดยเฉพาะเจาะจง 
นอกจากนี ้ยงัพบการใช้ค าเรียกญาติร่วมกบักลุ่มค าแสดงความเป็นพวกเดียวกนั โดยพบเป็นค านาม
หลายค าปรากฏร่วมกนั เช่น “พี่น้องประชาชน” และพบการใช้ค าเรียกญาตร่ิวมกบัค าระบกุลุม่ผู้ ฟังเพื่อ
สื่อให้เห็นวา่ ผู้ปราศรัยให้ความส าคญัแก่กลุม่ผู้ ฟังนัน้ๆ เป็นพิเศษ ซึง่พบการใช้ค าเรียกญาติร่วมกบัค า
ระบจุงัหวดั อาชีพ และสถานท่ีท่ีฟังค าปราศรัย ได้แก่ “พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร” “พ่อแม่พี่น้องชาว
ยา่โม” “พี่น้องเกษตรกร” “พี่น้องชาวฝ่ังธนบรีุ” ซึง่การใช้ค าเรียกแสดงความเป็นพวกเดียวกนันีส้ามารถ
ท าให้ผู้ ฟังแตล่ะกลุม่รับรู้วา่ตนเป็นสมาชิกในกลุม่เดียวกนั ซึง่เป็นกลุม่ท่ีผู้ปราศรัยให้ความส าคญั 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าเรียกญาติร่วมกบักลุ่มค าแสดงความเป็นพวกเดียวกนัของนางสาวยิ่งลกัษณ์    
ชินวตัร ในวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ  วนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
จงัหวดันครราชสีมา และวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัสมทุรปราการ ตามล าดบั  
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(10) “...กองทุนหมู่บ้านทราบว่ากองทุนหมู่บ้านท่ีปากเกร็ดน่าช่ืมชนมากค่ะพี่น้องคะ ทราบว่าพี่
น้องเองมีระบบการจดัการท่ีดี” 
(11)  “...สวสัดีคะ่พอ่แม่พ่ีน้องชาวยา่โมทกุท่านคะ” 
(12) “...ไม่ทราบว่า คุณพี่ผู้ หญิงพอใจไหมคะ ขอเสียงอีกทีค่ะ ต้องบอกว่า พลงัสตรีนี ้ยิ่งใหญ่
เหลือเกิน นอกจากจะสตรีจะเก่งแล้ว ยงัหาเงินเก่ง และเก็บเงินเก่งอีกใช่ไหมคะ คณุพี่ผู้ชาย ใช่ไหมคะ 
ไม่ทราบวา่ คณุพ่ีผู้ชายเห็นด้วยไหมคะ ขอเสียงคณุพ่ีผู้ชายด้วยคา่” 
 
 จากตวัอย่าง (10) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เรียกผู้ ฟังโดยใช้ค าว่า “พี่น้อง” ซึ่งสื่อถึงการ
แสดงความนบัถือผู้ ฟังเสมือนญาติพี่น้องและในตวัอย่าง (11) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้ค าเรียก
ญาติร่วมกบัการระบช่ืุอบคุคลส าคญัในประวตัิศาสตร์ของจงัหวดันครราชสีมาว่า “พ่อแม่พี่น้องชาวย่า
โม” ย่าโม คือ ท้าวสรุนารีซึง่เป็นวีรสตรีผู้กอบกู้ เมืองนครราชสีมา สื่อให้เห็นว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร เคารพยกยอ่งและนบัถือผู้ ฟังในฐานะญาตพิี่น้องของสตรีท่ีกอบกู้ เอกราชของบ้านเมือง 
 ส่วนตวัอย่าง (12) จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้ค าว่า “คณุ” ซึ่งแสดงความ
สภุาพและการยกยอ่งร่วมกบัค าเรียกญาตคิือค าวา่ “พี่” แสดงความเคารพและใช้ร่วมกบัค าระบเุพศคือ 
“ผู้หญิง” “ผู้ชาย” แสดงถึงการเน้นให้ความส าคญักบัผู้ ฟังทัง้กลุม่ผู้หญิงและผู้ชาย เน่ืองจากผู้หญิงยงัมี
บทบาททางการเมืองน้อยกว่าผู้ชายอยู่มาก นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร จึงต้องการสื่อให้เห็นถึงการให้
ความส าคญัของผู้หญิงและผู้ชายท่ีมีบทบาททางการเมืองท่ีเท่าเทียมกนั 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าเรียกญาติร่วมกบักลุม่ค าแสดงความเป็นพวกเดียวกนัของนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 16 
มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(13) “...พี่น้องครับ แล้วพี่น้องเกษตรกรคนสว่นใหญ่ของประเทศอยูก่บัความไมแ่น่นอนมานาน อยู่
กบัโครงการท่ีไม่เป็นธรรม” 
(14) “...พี่น้องชาวฝ่ังธนบรีุ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครท่ีเคารพรักทกุท่านครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (13) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าว่า "พ่ีน้อง" แทนตวัผู้ ฟังเพ่ือเร้าความสนใจ
จากผู้ ฟังและแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือผู้ ฟังเสมือนญาติพี่น้องของตนและใช้ค าเรียกญาติ
ร่วมกบัค านามระบอุาชีพผู้ ฟังคือ "พี่น้องเกษตรกร" สื่อให้เห็นวา่ นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะให้ความส าคญั
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ของผู้ ฟังท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกร โดยเน้นย า้ถึงความไม่เป็นธรรมท่ีชาวเกษตรกรได้รับจากนโยบายด้าน
เกษตรกรของพรรคฝ่ายตรงข้าม 
 จากตวัอย่าง (14) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าเรียกญาติร่วมกบัค าระบุสถานท่ีและจงัหวดั
ของผู้ ฟัง คือ "พี่น้องชาวฝ่ังธนบรีุ" และ "พ่ีน้องชาวกรุงเทพมหานคร" เพ่ือส่ือให้ฟังรับรู้ว่า นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะให้ความส าคญักบัผู้ ฟังท่ีเป็นชาวกรุงเทพมหานครทัง้ฝ่ังธนบรีุและกรุงเทพมหานคร 
 
     1.1.2.3 การใช้ค าภาษาถิ่น 
       การใช้ค าภาษาถ่ินของผู้ ปราศรัยสื่อให้เห็นว่าผู้ ปราศรัยเป็นพวก
เดียวกันกับผู้ ฟัง หรือต้องการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มของผู้ ฟัง ซึ่งการใช้ภาษาถ่ินไม่เพียงเป็นการแสดง
ความเป็นพวกเดียวกนัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการให้ความส าคญัต่อภาษาถ่ินของผู้ ฟัง และเป็นบ่งบอกถึง
ความปรารถนาของผู้ปราศรัยท่ีจะได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกบัผู้ ฟัง เช่น ในกรณี
ของผู้ ท่ีพดูภาษาถ่ินนัน้ไมไ่ด้ แตพ่ยายามพดู ซึง่สามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ ฟัง และเกิดความ
ภาคภมูิใจว่า ผู้ปราศรัยให้ความส าคญัตอ่ภาษาถ่ินของตน และกลวิธีนีส้ามารถโน้มน้าวผู้ ฟังให้เปิดใจ
รับฟังและคล้อยตามในสิ่งท่ีผู้ปราศรัยจะบอกกล่าวได้ ค าภาษาถ่ินท่ีพบ ได้แก่ ค าเรียกญาติ เช่น “ปี้
น่อง” ซึง่เป็นภาษาถ่ินเหนือตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า “พี่น้อง” หรือ กลุม่ค าซึง่เป็นค าเรียก
ญาติรวมกบัการระบกุลุม่จงัหวดัของผู้ ฟัง ได้แก่ “ป้อแม่ปีน้่องจาวเจียงใหม่” ซึง่เป็นภาษาถ่ินเหนือตรง
กบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า “พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่” ค ากริยาแสดงความรู้สึกยินดี ได้แก่ 
“อุ๊นใจ๋” “ซึง้ใจ๋” ซึ่งเป็นภาษาถ่ินเหนือตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า “อุ่นใจ” และ “ซึง้ใจ” 
ตามล าดบั และค ากริยา เช่น “กึดฮอด” ซึ่งเป็นภาษาถ่ินอีสานตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า 
“คิดถึง” 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าภาษาถ่ินของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
จงัหวดักาฬสินธุ์  และวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม ่
ตามล าดบั  
 
(15) “...โห ช่ืนใจอยา่งนี ้มิน่าคนดไูบถึงบอกวา่ กึดฮอดหลายเด้อ” 
 
 จากตวัอยา่ง (15) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรยกค าพดูของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรเพื่อบอกกบั
ผู้ ฟังซึ่งเป็นชาวอีสาน จงัหวดักาฬสินธุ์เป็นภาษาถ่ิน คือ ค าว่า "กึดฮอด" เป็นภาษาถ่ินอีสานตรงกับ
ภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า "คิดถึง" เพื่อแสดงความส าคญัของผู้ ฟังท่ีเป็นชาวอีสานและแสดงการ
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เป็นพวกเดียวกับชาวอีสานเพราะสามารถใช้ภาษาถ่ินอีสานได้ และบอกเล่าถึงการรับรู้และเข้าใจถึง
ความรู้สกึมีความสขุเหมือนเช่นท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรเคยได้รับ  
 
(16) “...สวสัดีเจ้า ป้อแม่ปีน้้องจาวเจียงใหม่เจ้า ข้าเจ้าบเ่คยป๊ิกบ้านคัง้ไหน ตีฮู้้สกึซึง้ใจ๋เต้าคัง้นีม้า
ก่อนเลยเจ้า” 
 
 จากตวัอย่าง (16) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร กลา่วกบัผู้ ฟังท่ีเป็นชาวจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้
ค าภาษาถ่ินเหนือวา่ "ป้อแม่ปีน้่องจาวเจียงใหม"่ ซึง่ตรงกบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า "พ่อแม่พี่น้อง
ชาวเชียงใหม่" และใช้ค าเพื่อบอกเล่าความรู้สกึยินดีท่ีได้รับการต้อนรับและก าลงัใจจากผู้ ฟังโดยใช้ค า
วา่ "ซึง้ใจ๋" ซึง่เป็นภาษาก าเมืองเป็นภาษาถ่ินเหนือ และตรงกบักบัภาษาไทยกรุงเทพมหานครว่า "ซึง้ใจ" 
เพื่อเป็นการแสดงความรู้สกึยินดีท่ีได้รับการต้อนรับเป็นอยา่งดีจากผู้ ฟัง 
 
  1.2 การใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึก 
   การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สึกเป็นการเลือกใช้ค าศพัท์เพื่อบอกเล่าความรู้สึกของผู้
ปราศรัยท่ีเกิดขึน้ในช่วงการลงพืน้ท่ีพบปะประชาชนและการปราศรัยหาเสียงตามสถานท่ีต่างๆ และ
การบรรยายถึงความรู้สึกของผู้ ปราศรัยท่ีได้รับจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีผ่านมา 
รวมทัง้ความรู้สกึท่ีเกิดจากการกลา่วหาของฝ่ายตรงข้าม รวมทัง้ความรู้สกึท่ีเป็นทกุข์ของประชาชนจาก
เหตกุารณ์และกิจกรรมทางการเมือง ซึง่การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึนีโ้น้มน้าวให้ผู้ ฟังคล้อยตามโดย
เกิดความยินดีท่ีจะกระท าตามท่ีผู้ปราศรัยประสงค์เพื่อให้ผู้ปราศรัยมีความสขุหรือ ผู้ ฟังเกิดความเห็น
ใจ เข้าอกเข้าใจผู้ปราศรัยมากขึน้ท่ีผู้ปราศรัยได้รับความทกุข์และผู้ ฟังอยากท าให้ผู้ปราศรัยมีความสขุ  
โดยพบการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาของผู้ปราศรัยท่ีบ่งบอกว่าถึงความรู้สึกใน
ขณะนัน้ ซึง่มกัจะพบเป็นค ากริยาแสดงความรู้สกึยินดี เช่น “ประทบัใจ” “ดีใจ” “ภาคภมูิใจ” เป็นต้น 
และพบค ากริยาแสดงความรู้สึกท่ีไม่น่ายินดี เช่น “ทุกข์” “ปวดร้าว” และค ากริยาแสดงอาการเพื่อ
บรรยายความรู้สกึท่ีไม่น่ายินดี เช่น “ร้องไห้”  
   จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ฟังมี 2 
กลวิธี คือ การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึยินดีและการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเป็นทกุข์ 
 
   1.2.1 การใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึกยนิด ี
     การใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึกยินดีเป็นการแสดงความรู้สึกในด้านดีท่ีผู้
ปราศรัยได้รับก าลงัใจและการสนบัสนุนจากผู้ ฟังหรือเป็นการบรรยายความรู้สึกยินดีของผู้ปราศรัยท่ี
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เกิดจากการได้รับค าขอบคณุจากประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามนโยบาย การบอก
กล่าวความรู้สึกท่ีน่ายินดีกบัผู้ ฟังสื่อถึงการช่ืนชมผู้ ฟังทางอ้อมท่ีให้การสนบัสนนุผู้ปราศรัยซึง่เป็นการ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ ฟังให้ท าการสนบัสนุนผู้ปราศรัยต่อไป จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบค าศพัท์ท่ีแสดง
ความรู้สึกยินดีเป็นค ากริยาท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีดี เช่น “ดีใจ” “ภาคภูมิใจ” “ตืน้ตนัใจ” 
“ประทบัใจ” “ปลืม้ใจ” “อุน่ใจ” “ซึง้ใจ” “ช่ืนใจ” หรือค ากริยาวลี ได้แก่ “มีก าลงัใจ”   
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึกยินดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในวันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลา
กลางจงัหวดันนทบรีุ ตามล าดบั  
 
(17) “...ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกของดิฉนัท่ีได้มีโอกาสมาพบกบัพี่น้องประชาชนนะคะ มีทัง้ตื่นเต้น ดีใจ 
ปลืม้ใจ แตก็่ช่ืนใจท่ีสดุเลยคะ่” 
(18) “...ดิฉนัรู้สกึประทบัใจขนลกุเสียงกึกก้องอยา่งมากเลยคะ่ ขอเสียงพี่น้องทางขวามือหน่อยคะ่ 
ทางซ้ายมือล่ะคะ ข้างหลงัหน่อยค่ะ ประทบัใจมากค่ะ เช้าวนันีไ้ด้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องนะคะ ตัง้แต่
เช้าท่ีตลาดบางบวัทองค่ะมาด้วยไหมคะ พี่น้องท่ีท่าน า้ปากเกร็ดค่ะ ประชานิเวศน์ 3 ค่ะ ตลาดท่าน า้
นนท์คะ่ ดีใจมากคะ่พี่น้องให้การต้อนรับอยา่งอบอุน่จริงๆ คะ่” 
 
 จากตวัอย่าง จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้ค าแสดงความรู้สึกยินดีท่ีได้รับการ
ต้อนรับ ได้รับก าลงัใจและการสนับสนนุจากผู้ ฟัง ดงัตวัอย่าง (17) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรบอกเล่า
ความคิด ความรู้สึกของตนท่ีได้มาปราศรัยพบประชาชนผู้ ฟังท่ีกรุงเทพมหานครเป็นครัง้แรก เร่ิมจาก
ความรู้สกึ "ตื่นเต้น" เมื่อได้รับการต้อนรับเป็นอยา่งดีก็รู้สกึ "ดีใจ" "ปลืม้ใจ" และ "ช่ืนใจ"   
 ส่วนตัวอย่าง (18) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บอกเล่าความรู้สึกท่ีได้ไปลงพืน้ท่ีพบปะ
ประชาชน ซึง่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้กล่าวว่ารู้สกึ "ประทบัใจ" 
และ "ดีใจ" ซึง่การแสดงความรู้สกึยินดีเป็นการแสดงการช่ืนชมผู้ ฟังเพื่อเป็นแรงจงูใจให้เกิดการกระท า
นัน้ๆ ตอ่ไป 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สึกยินดีของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียน
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
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(19) “...ไม่มีอะไรท่ีน่าตืน้ตนัใจไปกว่าเวลาท่ีผมเดินพบปะพี่น้องประชาชน 40 กว่าวนัท่ีผ่านมา 
ลกูหลานเราเรียนประถมเรียนมธัยม ไมมี่สิทธ์ิเลือกตัง้ ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนน แตเ่ดินมาหาผมและบอกว่า 
ขอบคณุท่านนายกท่ีให้พวกหนไูด้เรียนหนงัสือ” 
(20) “...แต่ท่ีผมประทบัใจท่ีสดุ ภาคภูมิใจท่ีสุด คือ วันท่ีผมไปวิเชียรบุรี ผมเจอเกษตรกรผู้หญิง
อายไุม่ถึงสี่สิบช่ือ คณุเบญจมาศ ขอเล่าเร่ืองของเค้าให้ผมฟัง เขาบอกสามปีท่ีแล้ว ก่อนประชาธิปัตย์
เป็นรัฐบาล เขาท านา หนีท้่วม ไม่รู้จะไปพึ่งใคร ต้องเอาท่ีเอาบ้านไปวางกู้ เงินนอกระบบ วนันีห้ลงัจาก
โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผา่นไปสองปี เอาเงินไปไถ่ท่ี ไถ่บ้านคืนมาเรียบร้อยแล้วครับ เลา่ให้ผม
ฟังไปร้องไห้ไป” 
 
 จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าแสดงความรู้สึก "ตืน้ตันใจ" 
"ประทบัใจ" และ "ภาคภมูิใจ" ในตวัอย่าง (19) และ (20) เพื่อบอกเล่าความรู้สกึยินดีท่ีเกิดขึน้จากการ
ได้รับค าขอบคณุจากผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการเรียนฟรีของพรรค และจากการท่ีเห็นประชาชนท่ีมี
อาชีพเกษตรกรสามารถปลดหนีไ้ด้จากโครงการประกนัรายได้เกษตรกรท่ีผลกัดนัและด าเนินโครงการ
โดยตนเองและพรรค 
 
   1.2.2 การใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึกเป็นทุกข์ 
     การใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเป็นทกุข์เป็นการแสดงความรู้สกึท่ีไม่น่ายินดีท่ี
ผู้ปราศรัยสื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ถึงความรู้สกึไม่ดีท่ีเกิดขึน้จากข้อกลา่วหาจากฝ่ายตรงข้ามหรือจากเหตกุารณ์
ความรุนแรงทางการเมือง ซึง่พบการบอกเลา่ความรู้สกึเป็นทกุข์ของผู้ปราศรัย โดยการแสดงความรู้สกึ
เป็นทุกข์นีแ้สดงถึงการขอความเห็นใจและความเข้าใจจากผู้ ฟัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้
ค าศพัท์ท่ีแสดงความรู้สกึเป็นทกุข์ท่ีเป็นค ากริยาแสดงความรู้สกึไม่ดี เช่น “ปวดร้าว” “กลวั” “ทกุข์” 
และค านาม เช่น “ความทุกข์” และค ากริยาแสดงอาการเพื่อบรรยายความรู้สึกเป็นทุกข์ เช่น ค าว่า 
“ร้องไห้” ซึ่งเป็นค ากริยาแสดงอาการของผู้ปราศรัยว่าเกิดความรู้สึกท่ีเป็นทุกข์อย่างมากจึงแสดง
อาการร้องไห้เสียใจ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศัพท์แสดงความรู้สึกเป็นทุกข์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร 
 
(21) “...มีบางคนกลา่วหาว่า พรรคเพื่อไทยและดิฉนันัน้ไม่ปรารถนาดีตอ่ประเทศชาติและสถาบนั
เป็นสิง่ท่ีท าให้ดิฉนัปวดร้าวคะ่พอ่แม่พ่ีน้องประชาชนคะ เพราะไมเ่ป็นความจริงคะ่” 
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 จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรใช้ค าแสดงความรู้สึกเป็นทุก ข์ ดัง
ตวัอย่าง (21) คือ ค าว่า "ปวดร้าว" ท่ีเกิดจากข้อกล่าวหาจากบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้ระบุช่ือผู้ กล่าวหา
เก่ียวกบัความไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติและสถาบนัพระมหากษัตริย์ โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัรปฏิเสธข้อกลา่วหาวา่ไมเ่ป็นความจริงและบอกเลา่วา่รู้สกึเป็นทกุข์ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าศพัท์แสดงความรู้สกึเป็นทกุข์ของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะในวนัท่ี 16 มิถนุายน 
พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ 
หน้าลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(22) “...หลายคนอึดอดั แล้วก็มาบอกกับผม บอกว่า ทนได้ยงัไง ต้องทนได้ ผมเล่าให้ฟัง เลยว่า 
ตัง้แตท่ าหน้าท่ีนายก จนเดนิหาเสียงในฐานะหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท าไมผมถึงทนได้” 
 
 จากตวัอย่าง (22) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะบอกเล่าความรู้สึกเป็นทุกข์โดยใช้
วิธีการยกค าถามจากประชาชนหลายคนท่ีถามว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะทนได้ยงัไงกับเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองท่ีผา่นมา โดยนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะได้ตอบว่า “ทนได้” ซึง่ค าวา่ “ทนได้” นัน้
แสดงให้เห็นวา่นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะได้เผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดความทกุข์มาเป็นอยา่งมาก ซึ่ง
ประชาชนหลายคนไม่สามารถอดทนได้ แต่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้
จะต้องอดทนกบัความรู้สกึไม่น่ายินดีนัน้ได้ ซึง่การแสดงอารมณ์ความรู้สกึเช่นนี ้อริสโตเติล (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท. 2537) กลา่วไว้ว่า เป็นหนึ่งในหลกัการโน้มน้าวใจผู้ ฟังโดยการสร้างอารมณ์ความรู้สกึ
ตา่งๆ เช่น สงสาร เห็นใจ โกรธ/ไมโ่กรธ ให้เกิดกบัผู้ ฟัง เพื่อช่วยให้การชกัจงูใจผู้ ฟังให้คล้อยตามได้ง่าย 
 
(23) “...คืนวนัท่ี 10 เมษา คือ คืนท่ีผมทกุข์ท่ีสดุตัง้แตเ่ป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวนันี ้พี่น้องหลาย
คนมกัจะพูดกับผมเสมอครับว่า ผมเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรมากมายนกั ผมพยายามท า
อยา่งนัน้ เพราะผมเคยพดู ตัง้แตว่นัแรกท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี วา่ผมมีหน้าท่ีท าให้ทกุสิง่ทกุอยา่งนัน้ เย็น
ลง แต่ท่ีคณุสเุทพบอกว่าไม่กล้าถามผม และดสูีหน้าผมแล้วเน่ีย ผมต้องสารภาพ คืนนัน้เป็นคืนท่ีผม
ร้องไห้อยูน่านมากครับ” 
 
 ส่วนตวัอย่าง (23) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะย า้ค าว่า “ทุกข์” และ “ร้องไห้” บรรยายถึง
ความรู้สึกเป็นทุกข์ของตนท่ีเกิดขึน้ในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เป็นการจูงใจทาง
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อารมณ์ของผู้ ฟังในด้านอารมณ์สงสาร เพื่อขอความเห็นใจและความเข้าใจจากประชาชน และยงัสื่อให้
ผู้ ฟังเห็นวา่การเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องพยายามควบคมุความรู้สกึของตนเอง  
 
 2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัตศิาสตร์และวาทกรรม 
  กลวิธีทางวัจนปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรมเป็นกลวิธีในการใช้ภาษาของผู้ปราศรัยหา
เสียงเพื่อสื่อแทนความคิดและเจตนาของผู้ปราศรัยท่ีเลือกใช้โน้มน้าวใจผู้ ฟังในการปราศรัยหาเสียง
เลือกตัง้ การสื่อความหมายของวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรมไม่ใช่การสื่อความหมายโดยตรง
เหมือนกบักลวิธีทางศพัท์ ผู้ มีสว่นร่วมในการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัถ้อยค าของผู้
ปราศรัยซึง่ต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจทัง้ในบริบททางภาษาและบริบททางสงัคมวฒันธรรม เพื่อท่ีจะ
สามารถตีความและอธิบายถึงความคดิ เจตนา และความหมายบางอย่างท่ีแฝงอยู่ในรูปภาษาโดยการ
วิเคราะห์จะศกึษาทัง้ในระดบั ค า วลี ประโยค อนพุากย์ จนถึงตวับท  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ปราศรัยเลือกใช้กลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาท
กรรมเป็นเคร่ืองมือในการสื่อความคิด ทัศนคติ หรือเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ ฟังเกิดความเช่ือถือ 
ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่อผู้ปราศรัยและน าไปสู่การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ให้แก่ผู้ปราศรัยและ
พรรค โดยพบกลวิธีทางวจันปฏิบตัิศาสตร์และวาทกรรมท่ีใช้โน้มน้าวใจผู้ ฟัง ได้แก่ การใช้วจันกรรม 
การใช้อุปลักษณ์ การแสดงหลกัฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่าง การใช้ค าถามย้อนกลบั การ
น าเสนอความเท่าเทียมทางเพศ และการใช้รูปประโยคเง่ือนไข 
 
  2.1 การใช้วัจนกรรม 
   การใช้วจันกรรมเป็นการใช้ภาษาท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อแสดงเจตนาบางอย่างกบัผู้ ฟังให้
กระท าดงัท่ีผู้ปราศรัยต้องการ นัน่คือ ผู้ปราศรัยมีความประสงค์ให้ผู้ ฟังลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและ
พรรคของตน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบวจันกรรมท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อโน้มน้าวชกัจูงใจให้ผู้ ฟังคล้อย
ตาม ได้แก่ วจักรรมขอร้อง วจันกรรมขอบคณุ วจันกรรมยืนยนั วจันกรรมเสนอตัวท างาน วจันกรรม
สญัญา และวจันกรรมเตือน 
 
   2.1.1 วัจนกรรมขอร้อง 
     วจันกรรมขอร้องเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อแสดงเจตนาขอโอกาสจากผู้ ฟัง
ในการท างานรับใช้ประชาชน ขอเสียงสนบัสนนุ หรือขอให้ผู้ ฟังตดัสินใจเลือก โดยการลงคะแนนเสียง
ให้แก่ตนและพรรค การแสดงวจันกรรมขอร้องพบการใช้ค ากริยา ได้แก่ “ขอ” “เลือก...ได้ไหม” การใช้
ค าถาม ได้แก่ “ให้ได้ไหม” “ให้โอกาส...ไหม” 
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ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมขอร้องของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 
ณ จงัหวดักาฬสินธุ์ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัสมทุรปราการ และวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 
2554 ณ ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ ตามล าดบั  
 
(24) “...ได้ข่าวว่ามาหลายอ าเภอเลยใช่ไหมคะ งัน้ขอเสียงพร้อมกันได้ไหมคะ โห ช่ืนใจอย่างนี ้
มิน่าคนดไูบถึงบอกวา่ คดึฮอดหลายเด้อ เอาให้ดงัไปถึงดไูบเลยได้ไหมคะ พี่น้องคะขอเสียงทางซ้ายมือ
ท่ีอยูใ่นเต๊นท์ได้ไหมคะ ยงัไมเ่ห็นหน้ากนัเลย พี่น้องทางขวามือละ่คะ” 
(25) “...ขอทุกคะแนนของพ่อแม่พี่น้องนัน้มีค่า ขอเทคะแนนหมดเลย ไม่ให้ใครเลยได้ไหมคะ 
ขอให้พรรคเพ่ือไทยคนเดียวได้ไหมคะ ขอเสียงอีกทีคะ่ ขอยกจงัหวดัได้ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ พ่อแม่พี่
น้องคะ เหลือเวลาอีกเพียง 2 วนัท่ีพ่อแม่พี่น้องจะตดัสินใจเลือกอนาคตประเทศไทยคะ่ ขอเบอร์ 1 นัน้
อยู่ในใจ เทคะแนนให้หมดใจ เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะ เบอร์อะไรคะ ขอทัง้คนขอทัง้พรรคได้
ไหมคะ” 
(26) “...ดิฉันมีความตัง้ใจและความจริงใจในการท่ีจะทุ่มเทท างานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ เรา
ครอบครัวชินวตัรมีความผกูพนักบัพี่น้องเป็นเวลานาน ดงันัน้ดิฉนัไม่สามารถจะนิ่งอยู่เฉยได้ขอเข้ามา
ท างานรับใช้พี่น้องคะ่ ไมท่ราบวา่พี่น้องให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ” 
 
 จากตวัอย่าง (24) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมขอร้อง  เพื่อขอร้องให้ประชาชน
แสดงการต้อนรับตนเอง  ซึง่เป็นการสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ ฟังก่อนเร่ิมปราศรัยประเด็นอ่ืนตอ่ไป  
 ส่วนตัวอย่าง (25) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรใช้การขอร้อง  เพื่อแสดงเจตนาให้ผู้ ฟัง
ลงคะแนนเสียงให้นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและสมาชิกในพรรคทัง้หมดทัง้จงัหวดั โดยใช้ค าว่า “ขอ” 
และ ค าถามว่า "เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหม" เพื่อขอร้องและเน้นย า้ให้ผู้ ฟังเลือกพรรคเพื่อไทยให้
ได้คะแนนเสียงมากพอท่ีจะเป็นรัฐบาลได้  
 ส่วนตวัอย่าง (26) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรขอร้องให้ผู้ ฟังให้โอกาสตนซึง่เป็นเพศหญิงเข้า
มาท างานทางการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนโดยใช้การถามวา่ "ให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หม" 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมขอร้องของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
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(27) “...เพราะเราจ าเป็นท่ีจะต้องให้ระบบอยู่เหนือตัวบุคคล แต่อนาคตการเมือง ผมจะเป็น
อยา่งไรก็ไม่ส าคญั เท่ากบัอนาคตของประเทศไทย ขอให้พี่น้องตดัสินใจโดยเด็ดขาดเถอะครับวนันี”้ 
 
 จากตวัอย่าง (27) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วจันกรรมขอร้องกับผู้ ฟังเพ่ือให้ผู้ ฟังตดัสินใจ
เลือกพรรคการเมืองท่ีจะน าพาประชาชนและประเทศชาติไปสู่อนาคตท่ีดี ดงัข้อความว่า "ขอให้พี่น้อง
ตดัสินใจโดยเด็ดขาดเถอะ"  
 
(28) “...พี่น้องครับผมมายืนอยู่ตรงนี ้ผมบอกตอนต้น ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี ้ในชีวิตการเมือง
ผมยี่สิบปี พี่น้องปักหลกักนัอยู่ท่ามกลางสายฝนไม่รู้ก่ีชัว่โมง ผมขอโอกาสสี่ปีท่ีจะสมานบาดแผลใน
แผ่นดิน และท าให้ประเทศไทยมัน่คง และท าให้ชีวิตคนไทยทกุคนมัน่คงครับ” 
 
 สว่นตวัอย่าง (28) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแสดงการขอโอกาสท่ีจะท างานรับใช้ประชาชนใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อช่วยให้ชีวิตประชาชนคนไทยมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมัน่คง 
 
(29) “...คือไหนๆ เราเบอร์สิบ ขอฝ่ังธนแคส่ิบคนพอ เพราะฉะนัน้ ท่ีท่านผู้ว่า บอกว่า คนท่ีเคยเข้า
มาได้สมยัท่ีแล้ว ท่ีพี่น้องสนบัสนุน แล้วมาทุ่มเทท างาน อย่าให้ตกน่ะ นัน่แค่ส่วนห่นึ่ง ท่ีเหลือให้เต็ม
เน่ีย ไปนบัเอาเองก็แล้วกนั ดไูปดมูา ก็สรุปว่า มนัต้องชนะทกุเขตนัน่แหละ คือ ถ้าเขตเยอะกว่านี ้นะ
ครับ ถ้าเขตเยอะกวา่นี ้ท่ีฝ่ังธน ผมก็ต้องขออีก น่ีมนัล้นจนผมต้องเอา โกวิทย์ ธรนา มาอยู่บญัชีรายช่ือ 
ต้องเอาพี่หวิน ไพรสน มาอยู่บญัชีรายช่ือ ต้องเอาแจ็ค วชัระ เพ็ชรทอง มาอยู่บญัชีรายช่ือ ลืมไปคน 
มองไมค่อ่ยเห็น องอาจ คล้ามไพบลูย์ ก็มาอยูบ่ญัชีรายช่ือ เพราะฉะนัน้ สบิเขตให้ได้ไหมครับ” 
 
 และตวัอย่าง (29) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแสดงการขอร้องให้ผู้ ฟังลงคะแนนเสียงให้ผู้สมคัร
รับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรฝ่ังธนบุรีทัง้หมดจ านวน 10 เขต ซึ่งพ้องกับหมายเลขพรรค
ประชาธิปัตย์คือ หมายเลข 10 ประจ าการเลือกตัง้ทัว่ไป ปี พ.ศ. 2554 จึงขอให้ผู้ ฟังเลือกสมาชิกของ
พรรคตนจ านวนทัง้ 10 เขต และขอให้เลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบญัชี
รายช่ือด้วย นอกจากการใช้ค าวา่ "ขอ" ยงัพบการใช้ค าถามวา่ "สบิเขตให้ได้ไหม" 
 
   2.1.2 วัจนกรรมขอบคุณ 
     วัจนกรรมขอบคุณเป็นกลวิธีท่ีผู้ ปราศรัยใช้เพื่อแสดงเจตนาว่ารู้สึกส านึก
บุญคุณท่ีผู้ ฟังเข้าร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงและขอบคุณผู้ ฟังท่ีให้ก าลงัใจสนับสนุนตนและพรรค 
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รวมทัง้แสดงการขอบคณุสื่อมวลชนท่ีช่วยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของตนและพรรคให้ประชาชนได้ทราบ
ซึ่งการใช้วัจนกรรมขอบคุณสื่อให้ผู้ ฟังเห็นว่า ผู้ปราศรัยและพรรคจะไม่ลืมบุญคุณหากประชาชน
ลงคะแนนเสียงให้ โดยมากพบการแสดงการขอบคณุในตอนต้นและตอนท้ายของการปราศรัยหาเสียง 
โดยมกัพบการใช้ค ากริยา ได้แก่ “ขอบคุณ” “ขอบพระคุณ” และวลีแสดงการขอบคุณ ได้แก่ 
“ขอขอบคณุ” “กราบขอบพระคณุ” 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมขอบคณุของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2554 
ณ ศาลากลางจงัหวดันนทบุรี และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(30) “...แล้วความสขุของพี่น้องจะกลบัคืนมาคะ่ ขอบคณุคะ่” 
(31) “...พี่น้องคะ แม้แขนสองข้างจะเหน่ือยล้า แม้แขนสองข้างจะช า้ไปหมด เพราะถูกดึงแต่ดึง
ด้วยความรักใช่ไหมคะ ...แต่หวัใจนัน้พองโตด้วยความรักจากพ่อแม่พี่น้องค่ะ ปตู้องถือโอกาสกราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ..... ผู้ สมัครของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ สมัครบัญชีรายช่ือ 
ผู้สมคัรส.ส. เขต ท่ีให้โอกาสปูพบกับพ่อแม่พี่น้อง ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพและทุกศาสนาใช่ไหมคะ 
และขอขอบคณุสื่อมวลชนท่ีร่วมทกุข์ร่วมสขุเดินทางติดตามปมูาตลอดหกสปัดาห์นี ้และน าเสนอข่าว
ให้พี่น้องประชาชนคะ่” 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า โดยส่วนมาก นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมขอบคณุ
เพื่อจบการปราศรัยวา่ "ขอบคณุ" ดงัตวัอยา่ง (30) เพื่อแสดงการขอบคณุท่ีผู้ ฟังร่วมฟังการปราศรัยและ
ให้ก าลงัใจ 
 ส่วนตวัอย่าง (31) พบการใช้วจันกรรมขอบคณุของ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรท่ีมีการระบุ
กลุ่มผู้ ฟัง ได้แก่ "กราบขอบพระคณุพ่อแม่พี่น้อง" ซึง่หมายถึงประชาชนท่ีเข้าฟังการปราศรัย ขอบคณุ
สมาชิกพรรคเพื่อไทยท่ีให้ก าลงัใจ สนบัสนนุ และมอบโอกาสในการพบปะประชาชนและ "ขอขอบคณุ
สื่อมวลชน" เพื่อขอบคณุสื่อมวลชนท่ีติดตามท าขา่วและน าเสนอของสูป่ระชาชน 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมขอบคณุของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ 
หน้าลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
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(32) “...พี่น้องท่ีเคารพรักทุกท่านครับ อยากจะกราบขอบพระคุณพี่น้องท่ีกรุงเทพ พี่น้องทั่ว
ประเทศ ...พร้อมรึยังครับ ถ้าพร้อมแล้ว วันท่ีสามกรกฎา เราจะไปกาเบอร์ เบอร์ เบอร์ กราบ
ขอบพระคณุพ่ีน้องทกุท่านครับ”  
(33) “...พี่น้องครับ ผมเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเฟซบุ๊ กท่ีได้มีการสื่อสารไปถึงพี่น้อง
ประชาชนและก็ขอบคณุสื่อมวลชนจ านวนไม่น้อยท่ีช่วยเผยแพร่ให้” 
 
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วจันกรรมขอบคณุผู้ ฟังในการเร่ิมและการจบปราศรัยด้วยการใช้
ค ากริยาแสดงอาการน้อมไหว้ร่วมกบัค าขอบคณุและค าเรียกญาต ิคือ ค าว่า "กราบขอบพระคณุพี่น้อง" 
ซึง่ไม่เพียงแสดงเจตนาระลกึบุญคณุท่ีผู้ ฟังเข้าร่วมฟังการปราศรัยเท่านัน้ แต่ยงัแสดงถึงการให้ความ
เคารพแก่ผู้ ฟังเป็นอย่างยิ่ง ดงัตวัอย่าง (32) และยงัพบอีกว่า มีการใช้ค าขอบคุณกับสื่อมวลชน ดงั
ตวัอยา่ง (33) ท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวสารของตนและพรรคให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย 
 
   2.1.3 วัจนกรรมยืนยัน 
     วจันกรรมยืนยนัเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้แสดงเจตนาเพื่อสร้างความมัน่ใจ
และความเช่ือมัน่แก่ผู้ ฟัง การท่ีจะแก้ไขปัญหาและปฏิบตัิตามนโยบายท่ีได้สญัญาไว้กบัผู้ ฟังและยืนยนั
ว่านโยบายสามารถปฏิบตัิได้จริง รวมทัง้สร้างความมัน่ใจในคณุสมบตัิของผู้ปราศรัยท่ีมีคณุธรรมและ
ยืนยนัถึงความรู้สกึของผู้ปราศรัยในช่วงเหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมือง สื่อให้ผู้ ฟังเห็นว่า ผู้ ฟังจะ
ไม่ผิดหวงัหากลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและพรรค โดยพบการใช้ค ากริยา ได้แก่ “ยืนยนั” กริยาวลี ได้แก่
“ท าได้จริง” และการใช้ค าปฏิเสธ “ไม่ต้องห่วง”  
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมยืนยนัของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 
ณ จงัหวดักาฬสินธุ์ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร 
และวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(34) “...พ่อแม่พี่น้องคะ ไม่ต้องห่วงนะคะ กราบเรียนว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยนัน้อะไรท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีดีของพ่อแม่พี่น้อง เราจะไม่ลดลงมีแต่จะดีขึน้ค่ะ ดีไหมคะ เบีย้ อสม ก็ ไม่ต้องห่วงนะคะ 
เบีย้ผู้ สูงอายุก็ไม่ต้องห่วง ปรับเพิ่มขึน้ด้วยใช่ไหมคะ สามสิบบาทท่ีรักษาได้ทุกโรคจริงๆ สานต่อ
กลบัคืนมาดีไหมคะ” 
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 จากตวัอย่าง (34) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร ใช้วัจนกรรมยืนยันกับผู้ ฟังว่า "ไม่ต้องห่วง" 
เก่ียวกบัการด าเนินนโยบายของพรรค ซึง่จะยงัด าเนินนโยบายท่ีมีประโยชน์ตอ่ประชาชน โดยยืนยนัว่า
จะไม่ลดลง  แตจ่ะให้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ยืนยนัท่ีจะน านโยบาย 30 บาทรักษาทกุโรคท่ีเคยเร่ิมไว้ในสมยั
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรกลบัมาด าเนินการอีกครัง้ 
 
(35) “...พี่น้องคะเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวนัแล้วนะคะ ซึง่วนัมะรืนนีเ้ราจะได้ร่วมกนัในการตดัสินใจและ
ท างานอดุมการณ์ร่วมกนัใช่ไหมคะ ปูและพรรคเพื่อไทยจะไม่ท าให้พี่น้องต้องผิดหวงัค่ะ ถ้าหากได้รับ
เลือกเป็นรัฐบาล แน่นอนค่ะ ทุกอย่างพรรคเพื่อไทยและปูจะด าเนินการท่ีได้สัญญาไว้กับพี่น้อง
ประชาชนทนัทีค่ะ และจะไม่ท าให้เสียสถิติความรวดเร็วฉับพลนัและความรวดเร็วสมยัครัง้เม่ือพรรค
ไทยรักไทยสร้างประวตัิศาสตร์ไว้คะ่” 
 
 ส่วนตวัอย่าง (35) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรยืนยนักับผู้ ฟังหากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลจะ
ด าเนินการตามท่ีได้สญัญากบัผู้ ฟังแน่นอนโดยเน้นว่า "จะไม่ท าให้พี่ น้องต้องผิดหวงั" และยืนยนัว่าจะ
ปฏิบตัิอย่างรวดเร็วเหมือนสมยัพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล 
 
(36) “...ขอเรียนวา่นโยบายของพรรคเพื่อไทยทกุนโยบาย เราท าได้จริงคะ่” 
 
 สว่นตวัอย่าง (36) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมยืนยนัเพื่อแสดงให้เห็นว่า นโยบาย
ของพรรคเพื่อไทยนัน้สามารถปฏิบตัิได้จริง โดยใช้ค าวา่ "ท าได้จริง" 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมยืนยนัของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(37) “...ผมมาเพื่อเปิดใจว่า ช่วงเหตุการณ์ของความวิกฤตของบ้านเมืองนัน้ คนอย่างผม คิด
อย่างไร ท าอย่างไร ให้พี่น้องประชาชนตดัสิน ว่าเหมาะสมท่ีจะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอีกสี่ปี
หรือไม่ เพราะผมต้องยืนยนักับพี่น้องด้วยความสตัย์จริงครับ ว่าในช่วงท่ีมีความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ กับ
ชีวิตของพี่น้องประชาชนทกุคน จะเป็นเจ้าหน้าท่ี จะเป็นผู้ชมุนมุ หรือจะเป็นประชาชนท่ีไม่รู้อิโหน่อิเหน่ 
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แล้วโดนลูกหลงไป ความสูญเสียท่ีเกิดขึน้กับธุรกิจ กับพี่น้องประชาชนในทางด้านเศรษฐกิจ ความ
สญูเสียท่ีเกิดขึน้กบัช่ือเสียงของประเทศ นัน่คือ ความทกุข์มากท่ีสดุของผมในช่วงท่ีผา่นมา” 
 
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วัจนกรรมยืนยัน ดงัตวัอย่าง (37) เพื่อแสดงให้ผู้ ฟังเห็นว่าจาก
เหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีผา่นมา ตนมีความรู้สกึเป็นทกุข์อยา่งยิ่ง เพื่อสื่อให้ผู้ ฟังเห็นความ
จริงใจวา่ ตนเองรู้สกึเสียใจและเป็นทกุข์กบัการสูญเสียตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตประชาชน เศรษฐกิจและ
ประเทศชาต ิ 
 
(38) “...ผมในฐานะท่ีจะไปเป็นหวัหน้ารัฐบาล ต้องประกาศให้ชดัในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ไม่ใช่ว่าจะท า
อะไร แตจ่ะท าอยา่งไร ผมรู้ครับ ผมท างานมาสองปีกว่า ผมไม่หลอกตวัเองหรอก หลายเร่ืองอย่างท่ีผม
บอก มีผิดพลาด หลายเร่ือง อาจจะพี่น้องไม่พอใจ หลายเร่ือง พี่น้องอาจจะผิดหวงั แต่ท่ีผมมา ท ามา
สองปีกว่าๆ ผมยืนยนั ว่าผมไม่เคยโกงและไม่เคยขีเ้กียจเลยแม้แตน่ิดเดียว เช่ือไหมครับ เป็นนายกมา 
อย่าว่า แต่โกงหรือขีเ้กียจเลย ป่วยยงัไม่กล้าป่วยเลย เพิ่งมาเป็นหวดัตอนยบุสภาเน่ีย ให้เป็นอีกสี่ปี ก็
ยืนยนัครับวา่ ไมมี่โกง ไม่มีขีเ้กียจ ทุ่มเท ท างานด้วยความซื่อสตัย์ ให้กบัพี่น้องทกุคน” 
 
 ส่วนตวัอย่าง (38)  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแสดงเจตนายืนยนัเก่ียวกบัคณุสมบตัิของตนเอง
ด้านความซื่อสัตย์ และความขยัน เพ่ือส่ือให้เห็นเจตนาว่า หาก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครัง้ก็จะยงัคงรักษาคณุสมบตัินีแ้ละท างานด้วยความทุ่มเทเพื่อประชาชนทกุคน 
 
(39) “...เร่ิมตัง้แตท่ี่เราเคยให้ค ามัน่สญัญากนัวา่ 99 วนัเราจะผลกัดนั นโยบาย เรียนฟรี สิบห้าปี มี
เงินส่งมาให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง เป็นค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่ง ท่ีไม่ให้โรงเรียนเก็บ มีเงินส่งมาให้ ค่า
อปุกรณ์ ค่าต ารา ค่าเคร่ืองแบบ นกัเรียน ภายใน 99 วนั เราท าได้จริง และน่ีคือสิ่งท่ีเราเดินหน้าท า
ให้กบัลกูหลานคนไทยทกุคน” 
 
 ตวัอยา่ง (39)  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้วจันกรรมยืนยนัโดยใช้ค าว่า "ท าได้จริง" เพ่ือยืนยนั
เก่ียวกบัการด าเนินการตามนโยบายท่ีเคยสญัญากบัประชาชนในการเลือกตัง้ครัง้ท่ีผ่านมา ว่าหากได้
เป็นรัฐบาลจะด าเนินการตามนโยบายภายใน 99 วันซึ่งนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะแสดงการยืนยันว่า 
ปฏิบตัิได้จริง นอกจากนีย้ังสื่อให้เห็นว่า นโยบายท่ีเสนอกับผู้ ฟังในการเลือกตัง้ครั ้งนีก็้จะสามารถ
ปฏิบตัิได้จริงเช่นกนั  
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   2.1.4 วัจนกรรมเสนอตวัท างาน 
     วจันกรรมเสนอตวัท างานเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อแสดงเจตนาอาสาตวั
เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้ ฟังและยงัแสดงถึงความพร้อมท่ีผู้ปราศรัยพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของประชาชน
หรือผู้ ฟังเพื่อเข้าไปท างานในสภาผู้แทนราษฎร  โดยสงัเกตได้จากการใช้ค ากริยา ได้แก่ “พร้อม” และ 
“อาสา” หรือการใช้รูปภาษาท่ีแสดงเจตนาในการอาสาตวัเพื่อท าประโยชน์แก่ประชาชน 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมเสนอตวัท างานของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ณ กว๊านพะเยา จ.พะเยา วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัสมทุรปราการ และวนัท่ี 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(40) “...ขออาสาเข้ามาท างานการเมืองไม่ใช่เข้ามาเล่นการเมือง เราอยากเห็นประเทศชาตินัน้ 
ก้าวไปสูค่วามสามคัคีปรองดองคะ่” 
(41) “...ปขูอเรียนยืนยนัและขอขนัอาสาตวัเองวา่ พรรคเพ่ือไทย จะมุง่มัน่ในการแก้ไขปัญหาให้พอ่
แม่พ่ีน้องประชาชน เราจะพาพอ่แม่พ่ีน้องประชาชนนัน้ ไปสูอ่นาคตประเทศไทยคะ่” 
(42) “...ในสถานการณ์อย่างนี ้ผู้หญิงมกัจะเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แล้วจะท างานแก้ไขการเมืองได้หรือ
เปลา่คะ่ แม้ร่างกายดิฉนัจะออ่นแอกวา่นกัการเมืองท่ีสว่นใหญ่เป็นผู้ชาย แตจิ่ตใจของดิฉนันัน้ พร้อมท่ี
จะรับการพิสจูน์คะ่” 
 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมเสนอตวัท างานเพื่อเสนอตนเองว่าจะเข้ามาท างานรับ
ใช้ประชาชน เพื่อน าไปสู่ความสามคัคีของประชาชน ดงัตวัอย่าง (40) และเสนอตวัเพื่อแก้ไขปัญหา
ของผู้ ฟัง รวมทัง้จะท าให้ผู้ ฟังมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ มีอนาคตท่ีสดใสดงัตวัอยา่ง (41)  
 ส่วนตวัอย่าง (42) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรใช้ค าว่า "พร้อม" เพื่อเสนอตวัต่อผู้ ฟังว่าตน
พร้อมท่ีจะท างานเพื่อพิสูจน์ให้ผู้ ฟังเห็นว่า แม้ตนจะเป็นผู้ หญิงท่ีถูกมองว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แต่
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็เสนอตัวว่า พร้อมท่ีจะท างาน  ซึ่งการเมืองในประเทศไทยนัน้ยังมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงน้อยและเน่ืองจากการท างานการเมืองเป็นภารกิจท่ีหนกั ผู้หญิงจึงถูก
มองว่าบอบบาง อ่อนแอ ไม่เข้มแข็งเหมือนผู้ชายซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคต่อการท างานการเมือง ซึ่งใน
ตวัอย่าง  (42) นี ้เม่ือพิจารณาการใช้รูปภาษาในบริบทอ่ืนร่วมด้วยเห็นว่าผู้ปราศรัยสื่อเจตนาในการ
อาสาท างานเพื่อประชาชน  
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ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมเสนอตวัท างานของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร 
 
(43) “...พี่น้องครับผมมายืนอยู่ตรงนี ้ผมบอกตอนต้น ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี ้ในชีวิตการเมือง
ผมยี่สิบปี พี่น้องปักหลกักนัอยู่ท่ามกลางสายฝนไม่รู้ก่ีชัว่โมง ผมขอโอกาสสี่ปีท่ีจะสมานบาดแผลใน
แผ่นดิน และท าให้ประเทศไทยมั่นคง และท าให้ชีวิตคนไทยทุกคนมั่นคงครับ ผมพร้อมแล้ว พี่น้อง
พร้อมรึยงัครับ” 
 
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้วจันกรรมเสนอตวัท างานกับประชาชนโดยใช้ค าว่า "พร้อม" ดงั
ตวัอย่าง (43) เพื่อเสนอว่าตนเองมีความพร้อมท่ีจะท างานเพื่อประชาชน สร้างความสามคัคีให้แก่คน
ในชาตทิ าให้ประเทศไทยมัน่คงและท าให้ชีวิตของผู้ ฟังและคนไทยทกุคนมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมัน่คง 
 
   2.1.5 วัจนกรรมสัญญา 
     วจันกรรมสญัญาเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้แสดงเจตนาเพื่อการให้ค ามัน่กับ
ผู้ ฟังว่าในอนาคตจะปฏิบัติตามสิ่งท่ีได้น าเสนอต่อผู้ ฟัง โดยสังเกตได้จากการใช้ค ากริยา ได้แก่ 
“สญัญา” และค าช่วยกริยา ได้แก่ “จะ” หรือดจูากรูปภาษาท่ีสื่อให้เห็นว่าผู้ปราศรัยมีเจตนาท่ีจะปฏิบตัิ
ตามสิง่ท่ีได้กลา่วไว้กบัผู้ ฟังในอนาคตซึง่พิจารณาว่าเป็นการให้สญัญา แม้ไม่ปรากฏค าว่า “สญัญา” ก็
ตาม 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมสญัญาของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม่ และวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(44) “...เราจะเอาความสขุของพี่น้องกลบัมา เราจะน านโยบายเก่าท่ีเคยประสบความส าเร็จใน
อดีต เราจะสานตอ่นโยบายตา่งๆ เพื่อกลบัมาให้พี่น้องประชาชนอีกครัง้หนึง่คะ่ เราจะประกาศสงคราม
ความยากจนให้หมดภายใน 4 ปี เราจะประกาศยาเสพติดให้เสร็จหมดไปภายใน 12 เดือน เราจะน า
สามสบิบาทรักษาทกุโรคท่ีใช้ได้จริง เราจะเพิ่มกองทนุหมูบ้่าน หมูบ้่านละสองล้านบ้านคะ่ 
(45) “...วนันีเ้รากลบัเป็นภาระของเพื่อนบ้าน เราจะต้องแก้ และแก้ไขปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศใช่ไหมคะ ดิฉันจะเดินแนวทางตามท่ีนายกทักษิณเคยท าไว้ค่ะ ในการร่วมพบปะกับผู้ น า
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อาเซียนเพื่อหาแนวทางให้ประเทศอาเซียนนัน้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว ลงทนุและการค้า เพราะดิฉนัเช่ือว่า 
สนัตภิาพคือต้นทนุทางเศรษฐกิจคะ่” 
 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรใช้วัจนกรรมสัญญาเพื่อแสดงเจตนากับผู้ ฟังว่าจะท าให้ผู้ ฟังมี
ความสขุเหมือนเดิม โดยการให้ค ามัน่ว่าจะกลบัมาใช้นโยบายเก่าสมยัพรรคไทยรักไทยท่ีประสบความ
ส าเร่็จและจะสานต่อนโยบายเดิมท่ีเคยเร่ิมไว้ดงัตวัอย่าง (44) และสญัญาว่าจะด าเนินโนยบายตาม
แนวทางของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซึง่การเลือกนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนกบั
ผู้ ฟังได้รับการดแูลแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์จากโนยบายและแนวทางต่างๆ ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัรเร่ิมไว้ดงัตวัอยา่ง (45) ท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรสญัญาว่าจะกลบัมาสร้างความสมัพันธ์อนัดี
กบัประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน  เพื่อให้เกิดการค้าและการลงทนุขึน้ ซึง่การใช้ค าว่า "จะ" ท่ีแสดง
รูปอนาคตและเม่ือพิจารณาความสอดคล้องกับเง่ือนไขของวจันกรรมสญัญา คือ เช่ือว่าสิ่งท่ีตนพูด
สามารถกระท าได้และเป็นสิ่งท่ีผู้ ฟังต้องการ  ซึง่ถือว่าเป็นพนัธะระหว่างนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและ
ผู้ ฟังวา่ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรจะกระท าดงัท่ีกลา่วไว้ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมสญัญาของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลาน
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(46) “...บ้านหลงัแรกท าไปแล้ว ปรากฎว่าเป็นท่ีนิยมมาก อนมุตัิให้ตอนแรกสองหม่ืนหน้าพนัล้าน 
ตอนนีเ้งินจะไมพ่อ กลบัไปเป็นรัฐบาลก็จะท าอีกสองหมื่นห้าพนัล้าน” 
(47) “...วนันีเ้ราจะเดินหน้าตอ่ไปโดยให้ประชาชนเป็นใหญ่” 
 
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วจันกรรมสญัญา เพ่ือให้ค ามัน่กบัผู้ ฟังว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
จะเพิ่มงบประมาณให้กบัโครงการบ้านหลงัแรกหากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลดงัตวัอยา่ง (46) 
 สว่นตวัอย่าง (47) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะให้สญัญากบัผู้ ฟังว่าจะให้อ านาจกบัประชาชนใน
การร่วมพฒันาประเทศ 
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   2.1.6 วัจนกรรมเตอืน 
     วัจนกรรมเตือนเป็นกลวิธีท่ีผู้ ปราศรัยใช้แสดงเจตนาในการเตือนให้ผู้ ฟังรู้
ล่วงหน้าว่าหากไม่ท าตามท่ีผู้ปราศรัยบอกจะเป็นผลเสียต่อผู้ ฟังหรือเป็นการเตือนเชิงแนะให้ผู้ ฟัง
ปฏิบตัิตามสิ่งท่ีผู้ปราศรัยเช่ือวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ฟัง โดยพบการใช้ค ากริยาวลี ได้แก่ “ถึงเวลาแล้ว” 
หรือค าช่วยกริยา ได้แก่ “ควร” “ต้อง” “อยา่” น าหน้าค ากริยาท่ีบง่บอกสิง่ท่ีผู้ปราศรัยเตือน  
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมเตือน แนะน าของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร 
ตามล าดบั 
 
(48) “...ประเทศชาติของเรานัน้สญูเสียไปมากแล้ว และเสียโอกาสไปมากแล้ว เราเสียโอกาสใน
การกินดีอยูด่ีมีความสขุใช่ไหมคะพอ่แม่พ่ีน้อง เราเสียโอกาสในการสร้างงานสร้างอนาคตให้ประชาชน
ใช่ไหมคะ เราเสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศด้วยใช่ไหมคะ เรายงัเสียโอกาสในการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ และนอกจากนัน้ เรายงัเสียโอกาสในการสร้าง
ความสามคัคีปรองดอง และน าสนัติสขุกลบัมาสู่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ และเรายงัเสีย เสียโอกาส
กบัอนาคตประเทศไทยค่ะ ซึ่งประเทศไทยควรจะเป็นประเทศท่ีเดินในแถวหน้าในภมูิภาค แต่วนันีเ้รา
กลบัเดินตามหลงั ตา่งชาติก็ไม่มาลงทนุในประเทศเราใช่ไหมคะ วนันีเ้ราควรจะหยดุการเสียโอกาสตา่ง
นะคะ” 
 
 จากตวัอยา่ง (48) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมแนะน า โดยปรากฏค าวา่ "ควร" เพื่อ
แสดงการแนะน าให้ผู้ ฟังรับรู้ว่า ควรหยดุการเสียโอกาสต่างๆ ด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล 
โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้กล่าวถึงโอกาสต่างๆ ท่ีเสียไป ได้แก่ การกินดีอยู่ดี การสร้างรายได้
ให้กบัประเทศ เน่ืองจากช่วงเหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมืองท าให้นกัท่องเท่ียวตา่งชาติไม่มาเท่ียว
เมืองไทย นอกจากนีย้งัเสียโอกาสในการสร้างสิง่อ านวยความสะดวกคือ รถไฟฟ้าท่ีเช่ือมสูจ่งัหวดัตา่งๆ 
การสร้างความสามคัคีของคนภายในชาติและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
(49) “...ถึงเวลาแล้วค่ะ ท่ีพี่น้องประชาชนจะต้องเลือกอนาคตของประเทศไทยค่ะ วนันีท้่านจะ
เลือกอยู่กบัอดีตท่ีขมข่ืนหรืออนาคตท่ีสดใสคะ วนันีท้่านจะเลือกกบัสภาพข้าวยากหมากแพงหรือกินดี
อยู่ดีคะ วนันีท้่านจะเลือกบ้านเมืองท่ีแตกแยกหรือสามคัคีปรองดองคะ วนันีท้่านจะเลือกบ้านเมืองท่ี
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เต็มไปด้วยยาเสพติดหรือเข้มแข็งปลอดภยัคะ คะ่ น่ีแหละค่ะ ท่ีถึงเวลาแล้ว ท่ีพี่น้องจะต้องตดัสินใจท่ี
จะเลือกอนาคตประเทศไทย” 
(50) “...ถึงเวลาแล้วคะ่ ท่ีประเทศจะมีแตค่วามสงบ ถึงเวลาแล้วท่ีประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้ ถึง
เวลาแล้วท่ีมีการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมส าหรับทกุคน ถึงเวลาแล้วท่ีจะท าให้ประเทศ
เกิดความสามคัคีปรองดอง ถึงเวลาแล้วท่ีจะท าให้คนไทยทกุคนจะมีท่ียืนร่วมกนัได้คะ่ และถึงเวลาแล้ว
ท่ีประเทศไทยจะมีอนาคตท่ียัง่ยืนค่ะ ถึงเวลาแล้วท่ีประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดอนาคตของประเทศไทย
คะ่” 
 
 สว่นตวัอย่าง (49) และ (50) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้วจันกรรมแนะน าว่า "ถึงเวลาแล้ว" 
ท่ีผู้ ฟังจะต้องเลือกพรรคการเมืองท่ีจะมาดูแลประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน รวมทัง้สร้าง
ความสามัคคีของคนภายในชาติ รวมถึงการใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรมกับทุกคน โดยเน้นย า้ ว่าผู้ ท่ีจะ
สามารถก าหนดอนาคตประเทศไทยได้ คือ ผู้ ฟังท่ีมีสทิธิเลือกตัง้ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้วจันกรรมเตือน แนะน าของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้า
ลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(51) “...เหลือแตส่ว่นของพี่น้องท่ีต้องท าให้เกิดขึน้ เหลืออีกสบิกวา่วนั ตดัสินใจแล้วไมพ่อ ไปท าให้
คนอ่ืนตดัสินใจเหมือนกนั” 
(52) “...วันนีพ้ี่ น้องจึงต้องเลือกระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ ท่ีมีผมเป็นผู้ น าในการเดินห น้า
ปรองดองบนหลกัของความถกูต้อง กบัพรรคเพ่ือไทยและกลุม่คนเสือ้แดง” 
(53) “...ผมเช่ือในใจคณุยิ่งลกัษณ์ต้องช่ืนชม คณุทกัษิณในฐานะท่ีเป็นพี่ใหญ่ เป็นเร่ืองธรรมชาติ 
กบัปัญหาท่ีคณุทกัษิณ บอกวา่ ไมอ่ยากอยูเ่มืองนอกแล้ว อยากจะกลบับ้าน แล้วน้องสาวอยูใ่นฐานะท่ี
จะท าให้กลบับ้าน ถ้าคณุยิ่งลกัษณ์ไม่ท าให้พี่ คณุยิ่งลกัษณ์จะเป็นคนอย่างไร แต่ถ้าคณุยิ่งลกัษณ์ท า
ให้พี่ คณุยิ่งลกัษณ์ก็ต้องมาเผชิญหน้ากบัพี่น้องประชาชนท่ีต้องการความถกูต้อง ผมจึงอยากจะบอก
ครับวา่ อยา่ให้สถานการณ์อยา่งนัน้เกิดขึน้เลย ไม่ได้เป็นผลดีกบัใครแล้ววนันี ้เราต้องมาพดูกนัให้ชดัๆ 
ว่าวิธีท่ีเราจะก้าวพ้นความขดัแย้ง น าไปสู่การปรองดอง คือ สงัคมต้องช่วยคนท่ีมีความเดือดร้อนจริงๆ 
แล้วต้องปฏิเสธคนท่ีนิยมความรุนแรงและต้องการสิง่ท่ีขดักบักฎหมายครับ ” 
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 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้วจันกรรมแนะน ากับผู้ ฟัง โดยใช้ค าว่า "ต้อง" ร่วมกบัค ากริยาอ่ืน 
ได้แก่ "ท าให้เกิดขึน้" "เลือก" "ปฏิเสธ" เป็นการแนะน าเชิงสัง่ เพื่อให้ผู้ ฟังรู้สกึว่าเป็นสิ่งท่ีผู้ ฟังควรกระท า 
ดงัเช่นตวัอย่าง (51) "พี่น้องท่ีต้องท าให้เกิดขึน้" คือ ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ตวัอย่าง (52) "ต้อง
เลือกพรรคประชาธิปัตย์" ท่ีจะใช้ความถูกต้องในการสร้างความสามคัคีปรองดองและตวัอย่าง (53) 
แนะน าให้ทกุคนต้องช่วยผู้ ท่ีมีความเดือดร้อนจริงๆ และต้องปฏิเสธคนท่ีนิยมความรุนแรงและท าสิ่งท่ี
ขดักบักฎหมาย 
 
  2.2 การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor) 
   การใช้อปุลกัษณ์เป็นวิธีการน าค าไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยผู้ปราศรัยน ารูปภาษา
ท่ีอ้างถึงสิ่งหนึ่งมาใช้เปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรเป็น
ความหมายท่ีแฝงไว้โดยนยั ซึง่ในการน าค ามาเปรียบเทียบกนันีส้ะท้อนให้เห็นความคิดของผู้ปราศรัย 
ซึง่ทัง้ผู้ปราศรัยและผู้ ฟังต่างจ าเป็นต้องมีความรู้ร่วมกนัทางภาษาและสงัคมวฒันธรรมจึงจะสามารถ
ตีความและเข้าใจความหมายท่ีผู้ ฟังต้องการสื่อได้ โดยรูปภาษาท่ีพบในการปราศรัยหาเสียงของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะพบว่า มีการใช้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมาอธิบายสิ่งท่ี
เป็นนามธรรมเพื่อช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีผู้ปราศรัยต้องการสื่อได้ง่ายขึน้ เพราะเกิดภาพและเกิด
ความรู้สกึร่วมกนั ถ้อยค าอปุลกัษณ์ท่ีพบ ได้แก่ “สงคราม” “สะพาน” “ดบัไฟ” “ถอนพิษ” “ตวัประกนั” 
และ “การตอ่สู้” 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้อปุลกัษณ์ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี จงัหวดัเชียงใหม ่
และวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ข้างห้างเทสโก้โลตสั จงัหวดัปทมุธานี ตามล าดบั 
 
(54) “...ประเทศชาติของเรานัน้สญูเสียไปมากแล้ว และเสียโอกาสไปมากแล้ว เราเสียโอกาสใน
การกินดีอยูด่ีมีความสขุใช่ไหมคะพอ่แม่พ่ีน้อง เราเสียโอกาสในการสร้างงานสร้างอนาคตให้ประชาชน
ใช่ไหมคะ เราเสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศด้วยใช่ไหมคะ เรายงัเสียโอกาสในการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ และนอกจากนัน้ เรายงัเสียโอกาสในการสร้าง
ความสามคัคีปรองดอง และน าสนัติสขุกลบัมาสู่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ และเรายงัเสีย เสียโอกาส
กบัอนาคตประเทศไทยค่ะ ซึ่งประเทศไทยควรจะเป็นประเทศท่ีเดินในแถวหน้าในภมูิภาค แต่วนันีเ้รา
กลบัเดินตามหลงั ตา่งชาติก็ไม่มาลงทนุในประเทศเราใช่ไหมคะ วนันีเ้ราควรจะหยดุการเสียโอกาสตา่ง
นะคะดฉินัและพรรคเพ่ือไทยจะขอเป็น อาสาเป็นสะพานในการเช่ือมการเสียโอกาสนีไ้ด้ไหมคะ” 
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 จากตวัอยา่ง (54) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้อปุลกัษณ์ในการเปรียบตนเองและพรรคเพื่อ
ไทยเป็นสะพาน คือ เป็นผู้ ท่ีจะเช่ือมระหว่างโอกาสท่ีดีกบัผู้ ฟัง สื่อให้เห็นว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
และพรรคจะสามารถสร้างโอกาสท่ีดีแก่ผู้ ฟังได้ 
 
(55) “...เราจะประกาศสงครามความยากจนให้หมดภายใน 4 ปี” 
(56) “...วนันีส้ิ่งท่ีเราพบคือ ปัญหายาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมคะ วนันีเ้ราจะประกาศ
สงครามยาเสพติดให้หมดไปภายในหนึง่ปีดีไหมคะ” 
 
 ส่วนตัวอย่าง (55) และ (56) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเปรียบค าว่า "สงคราม" กับ "การ
เอาชนะ" ความยากจนและยาเสพติด ซึ่งการท าสงครามและการเอาชนะมีคุณสมบัติบางอย่าง
คล้ายคลึงกัน คือ ต้องใช้ก าลงัของคนจ านวนมากเข้าต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามท่ีมีจ านวนมาก คือ มีคน
จ านวนมากท่ียากจนและมีการขายและใช้ยาเสพติดเป็นจ านวนมากจนต้องเปรียบเสมือนการท า
สงคราม 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้อปุลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลาน
ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(57) “...วนันีม้าท่ีน่ี ฝนตกอีก ผมสงสยัว่า อะไรครับ พี่น้อง ผมสงสยัว่า ประชาธิปัตย์มากับน า้
เพราะประชาธิปัตย์จะดบัไฟ ประชาธิปัตย์ ไม่ใช้ไฟ ไม่เล่นกับไฟ แต่จะดบัไฟ เพื่อให้แผ่นดินนีเ้ป็น
แผ่นดินท่ีสงบร่มเย็นครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (57) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าว่า "ดบัไฟ" เพ่ือเปรียบการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในประเทศไทย 
 
(58) “...แต่ถ้าวันนี ้พี่น้องคนไทยบอกว่า ไม่ต้องการนักการเมืองท่ียืนหยัด ไม่เอาเงินไปให้คุณ
ทกัษิณ ไม่ต้องการนกัการเมืองท่ีพยายามรักษาหลกัของกฎหมาย ผมก็ต้องยอมรับการตดัสินนัน้ แต่
ผมก็ต้องบอกกบัพี่น้องครับว่า การตอ่สู้ตรงนีก็้ต้องมีคนอ่ืน ท่ีจะรับไม้ไปจากผม ในพรรคประชาธิปัตย์ 
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เพราะผมต่อสู้ครัง้นี ้เพื่อท่ีจะให้ประเทศหลดุพ้นจากปัญหาต่างๆ จริงๆ ท าได้ผมก็จะทุ่มเทต่อไป ท า
ไม่ได้ ผมต้องหลีกทางให้คนอ่ืนมาท าแทน” 
 
 ส่วนตัวอย่าง (58) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้ค าว่า "ต่อสู้ " เพ่ือเปรียบกับ "การเลือกตัง้" 
เพื่อให้ได้มาซึง่ชยัชนะในการเลือกตัง้ คือ การเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาล 
 
(59) “...ผมอยากจะบอกตรงนีค้รับ โอกาสนีเ้ป็นโอกาสท่ีดีท่ีสดุ ท่ีเราจะถอนพิษทกัษิณออกจาก
ประเทศไทย” 
 
 จากตวัอยา่ง (59) นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ใช้ค าว่า "ถอนพิษ" เพ่ือเปรียบกบัการก าจดัปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยท่ีเกิดจากการกระท าของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ได้แก่ การมีส่วนท าให้
เกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง การไม่ต้องการปฏิบตัิตามกฎหมาย การท่ีกลุ่มเสือ้แดงข่มขู่ประชาชน และ
การท าให้ประชาชนเสี่ยงชีวิตเพื่อตนเอง 
 
  2.3 การแสดงหลักฐาน 
   การแสดงหลกัฐานเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อน าเสนอหลกัฐานหรือข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการปราศรัยเพื่อสนบัสนนุประเดน็ของตน ทัง้ยงัช่วยให้ความรู้แก่ผู้ ฟังและเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กับผู้ปราศรัย ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งในการโน้มน้าวใจ โดยพบกลวิธีการแสดงหลกัฐาน 4 ประเภท คือ 
การยกตวัอยา่ง การใช้สถิติ การอ้างอิง และการใช้ค าพดูของคนอื่น 
   2.3.1 การยกตวัอย่าง 
     การยกตัวอย่างเป็นกลวิธีหนึ่งในการแสดงหลักฐานประกอบค าพูดของผู้
ปราศรัย ซึ่งอาจแสดงตวัอย่างโดยละเอียดจากเร่ืองจริง แสดงตวัอย่างย่อๆ หรือแสดงตวัอย่างท่ีแต่ง
สมมติขึน้ เพื่อโน้มน้าวผู้ ฟังให้เห็นภาพได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
 
ตัวอย่าง กลวิธีการยกตวัอยา่งของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 3 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลา
กลางจงัหวดันนทบรีุ  
 
(60) “...กองทุนหมู่บ้านทราบว่ากองทุนหมู่บ้านท่ีปากเกร็ดน่าช่ืมชมมากค่ะพี่น้องคะ ทราบว่าพี่
น้องเองมีระบบการจดัการท่ีดี จนวนันีไ้ด้ขยายนอกจากจะมีเงินทนุหมนุเวียนแล้วยงัขยายในเร่ืองของ
การให้การศกึษาในการผอ่นซือ้คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะ” 
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 จากตวัอย่าง (60) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรยกตวัอย่าง "กองทนุหมู่บ้านท่ีปากเกร็ด" ท่ีเป็น
กลุ่มประชาชนท่ีสามารถบริหารจดัการกับกองทุนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นตวัอย่างหนึ่งของความส าเร็จ
ของโครงการกองทนุหมูบ้่านท่ีเป็นนโยบายของพรรค 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการยกตวัอย่างของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลาน
พระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร 
 
(61) “...ยงัมีพี่น้องประชาชน อีกจ านวนมาก ท่ีได้ประโยชน์จากโครงการ ท่ีรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้
เร่ิมแล้ว ได้สามารถท าให้พี่น้องจบัต้องได้ จะเป็นแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ ใช้แรงงาน คนเป็นหนี ้
นอกระบบ และโครงการอ่ืนๆ อีกมากมายอยูข้่างหลงัผมบนเวทีนีท้ัง้หมดละ่ครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (61) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยกตวัอย่างบุคคลจริงท่ีได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการตามนโยบายของพรรคขึน้มาบนเวทีเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบประเด็นเก่ียวกับผลการ
ท างานและการปฏิบตัิจริง 
 
   2.3.2 การใช้สถติ ิ
     การใช้สถิติเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้เพื่อน าเสนอหลกัฐานประกอบค าพูดใน
เชิงปริมาณในรูปของตวัเลขหรือสถิติต่างๆ ได้แก่ แสดงตวัเลขเป็นจ านวนคน แสดงสถิติในรูปร้อยละ 
แสดงจ านวนเงิน 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้สถิติของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวน
ลมุพินี กรุงเทพมหานคร  
 
(62) “...พี่น้องทราบไหมคะข้อมลูจากสภาพฒัฯ ท่ีดิฉนัพบนัน้ พบวา่ สมยัเมื่อครัง้ท่ีไทยรักไทยเป็น
รัฐบาล มีการจ้างงานถึงกวา่ สามล้านต าแหน่ง หลงัปฏิวตัิ การจ้างงานนัน้ลดลงเหลือคร่ึงเดียวคะ่” 
 
 จากตวัอย่าง (62) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้สถิติเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการกล่าวถึง
ประเด็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในอดีตของพรรคในสมยัท่ีเป็นพรรคไทยรักไทยเก่ียวกับอตัราการ
จ้างงานว่ามีจ านวนสงู "กว่าสามล้านต าแหน่ง" โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการจ้างงานหลงัเหตกุารณ์
ปฏิวตัิท่ีมีอตัราการจ้างงานลดลงเหลือเพียงคร่ึงเดียว 
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ตัวอย่าง กลวิธีการใช้สถิติของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียน
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
 
(63) “...แต่วนันีพ้ี่น้องครับ ผมรู้ว่า พี่น้องยงัเดือดร้อน เร่ืองปากท้องของแพง แต่เศรษฐกิจไทยใน
วนันีเ้น่ีย มัน่คงฝ่าวิกฤตมาแล้ว หลายประเทศมีคนตกงาน 10 เปอร์เซ็นต์ 13 เปอร์เซ็นต์ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไทยคนตกงานไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ หลายประเทศ ตอนนีจ้ะล้มละลายเพราะมีปัญหาหนี ้
สาธารณะพุง่กระฉดู รัฐบาลประชาธิปัตย์ท่ีเขาไปอ้างวา่ กู้มาก ไม่ใช่ละครับ วนันีห้นีส้าธารณะ คดิเป็น 
สดัส่วนของรายได้ของประเทศต ่าสดุในรอบเป็นสิบปีครับ วนัท่ีผมเข้ามา ส่งออกติดลบ ท่องเท่ียวติด
ลบ วนันีส้ง่ออกสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ปีนี ้สามเดือนแรก มีคนมาท่องเท่ียวประเทศไทย เกิน ห้าล้าน
คนในสามเดือน” 
 
 จากตวัอย่าง (63) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้สถิติเป็นหลกัฐานประกอบการกลา่วถึงประเด็น
การด าเนินงานในช่วงเป็นรัฐบาล 2 ปีคร่ึงโดยมีการอ้างอิงหลักฐานทางสถิติกับต่างประเทศและ
ประเทศไทยเก่ียวกบัจ านวนคนตกงาน ซึง่ชีใ้ห้เห็นว่า ประเทศไทยมีคนตกงานน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 
หากเทียบกบัต่างประเทศท่ีสงูกว่าร้อยละ 10 ของประชากร แสดงว่า การตกงานในประเทศไทยน้อย
มาก นอกจากนีย้ังพบการใช้สถิติเพื่อเป็นหลักฐานประกอบประเด็นอ่ืน ได้แก่ หนีส้าธารณะ การ
ส่งออก จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาประเทศไทย ซึ่งการใช้สถิติช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้ ฟังมากขึน้ 
 
   2.3.3 การอ้างองิ 
     การอ้างอิงเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยเอ่ยถึงหรือเอ่ยช่ือบคุคลอ่ืนหรือสถาบนัท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัและมีความน่าเช่ือถือเพื่อน ามาสนบัสนุนประเด็นต่างๆ ท่ีผู้ปราศรัยพดูเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือ
มากขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยชกัจูงใจผู้ ฟังให้เห็นว่าผู้ปราศรัยเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือด้วยเช่นกนั โดยพบ
การอ้างอิง 2 ประเภท ได้แก่ การอ้างอิงบคุคลอ่ืนและการอ้างอิงสถาบนั 
 
     2.3.3.1 การอ้างองิบุคคลอื่น 
       การอ้างอิงบุคคลอ่ืนเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้ประกอบค าพูดเพื่อให้
น่าเช่ือถือซึ่งเป็นการอ้างอิงช่ือหรือต าแหน่งร่วมกับช่ือของบุคคลท่ีเป็นท่ี รู้จัก เป็นท่ียอมรับและ
น่าเช่ือถือ ได้แก่ “นายกทกัษิณ” “พนัต ารวจโท ดอกเตอร์ทกัษิณ” “อาจารย์หมอประเวศ” และ “ท่าน
นายกอานนัท์”  
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ตัวอย่าง กลวิธีการอ้างอิงบคุคลอ่ืนของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ และ 
วนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดันครราชสีมา ตามล าดบั  
 
(64) “...นอกจากนี ้รายได้ยงัตกต ่า การใช้ชีวิตต่างๆ ก็เดือดร้อนใช่ไหมคะ หนีส้ินท่วมท้น ยาเสพ
ติดเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะ ถ้าพี่ชายดิฉันยงัอยู่ ยงัท างานอยู่ ป่านนีพ้่อแม่พี่น้องก็คงไม่เดือดร้อน
เช่นนีใ้ช่ไหมคะ” 
(65) “...ดิฉนัเรียนรู้การท างานกบัท่านนายกทกัษิณมาตัง้แต่สมยัเร่ิมงาน ตัง้แต่ยงัตัง้แต่ต าแหน่ง
เล็กสดุ เราท างานร่วมกนัมา ดิฉนัเคยเรียนรู้ และเข้าใจวิสยัทศัน์ของท่าน ไม่ว่าท่านไปท่ีไหน ท่านก็จะ
คิดถึงว่า จะมีโอกาสใหม่ๆ อะไรไหม ท่ีจะท าให้ พี่น้องประชาชน แม้ว่าท่านจะเข้าสู่การเมือง ดิฉนัก็ได้
มีโอกาสได้เรียนรู้ความคดิของท่าน วิสยัทศัน์ของท่าน ก็เลยท าให้ดิฉนัมีความรัก และความผกูพนักบัพี่
น้องประชาชนนี่แหละคะ่” 
(66) “...พี่ชาย นายกทักษิณเคยสอนว่า นักการเมืองต้องรักประชาชนค่ะ ต้องมีความรัก และ
ความจริงใจกบัพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ …ประชาชนออกจากสีหน้าและแววตา รวมถึงรอยยิม้ด้วยใข่
ไหมคะ ไม่ทราบว่าพ่อแม่พี่น้องจะให้โอกาสผุ้หญิงคนนีไ้หมคะ พี่ชายเคยบอกว่า และท่านก็ฝากมา
บอกว่า วนันีท้่านยงัระลกึถึงและนึกถึงบญุคณุของพี่น้องชาวโคราชท่ีเคยเลือกท่านสมยัไทยรักไทยค่ะ 
และประวตัิศาสตร์วนันีจ้ะกลบัมาอีกทีส าหรับน้องสาวคนเล็กของนายกทกัษิณ ชินวตัร..รู้สกึได้ใช่ไหม
คะ” 
 
 จากตวัอย่าง (64) (65) และ (66) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้การอ้างถึงพ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ประเด็นของตนเองโดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าแสดงความ
เป็นญาติ ได้แก่ "พี่ชาย" เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ีเป็นพี่ชายน้องสาว ซึ่งตัวอย่าง ( 64) 
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรชีใ้ห้ผู้ ฟังเห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้เพราะพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรไม่ได้ท างานอยู่
ท่ีเมืองไทย 
 ส่วนตัวอย่าง (65) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรอ้างถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพื่อสนับสนุน
ประเด็นว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นผู้ มีคณุสมบตัิในการเป็นนายกรัฐมนตรีเน่ืองจากได้เรียนรู้
ท างานใกล้ชิดกบัพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรมานาน รวมทัง้เข้าใจวิสยัทัศน์ของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร สื่อให้
ผู้ ฟังเห็นวา่ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร มีวิสยัทศัน์คล้ายกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  
 สว่นตวัอย่าง (66) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรอ้างถึงค าสอนของ  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร โดย
การระบคุวามสมัพนัธ์ ต าแหน่ง และช่ือ และสื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ว่า  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร  ส านึกบญุคณุท่ี
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ผู้ ฟังเคยเลือกสมยัพรรคไทยรักไทย และพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จะส านึกบญุคณุหากผู้ ฟังเลือกนางสาว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรซึง่เป็นน้องสาวของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการอ้างอิงบคุคลอ่ืนของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลาน
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(67) “...ผมจะลงทนุเร่ืองครูก่อนเลยครับ ไม่ใช่เร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะเค้าพิสจูน์มาทัว่โลกแล้ว วา่
การศกึษาเน่ีย คณุภาพเน่ีย สมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัการทุ่มเทพฒันาครู ส่วนคอมพิวเตอร์น่ะ จดัให้อยู่แล้ว 
ไทยเข้มแข็ง ซือ้คอมพิวเตอร์เข้าไปโรงเรียน กทม ก็สนบัสนนุโรงเรียน โรงเรียน กทม ก็มีคอมพิวเตอร์ให้ 
เพียงแตอ่ยูใ่นโรงเรียน เด็กใช้ก็มีครูคอยช่วยดแูล ถ้าแจกเดก็ไปก็เลน่เกมทัง้วนัละ่ครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (67) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อ้างอิงบุคคลอ่ืนแต่ไม่ได้ระบุช่ือในข้อความว่า 
"เค้าพิสจูน์มาแล้วทัว่โลก" เพ่ือส่ือให้ผู้ ฟังเห็นว่าสิ่งท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะกล่าวเป็นสิ่งท่ีได้รับการ
พิสจูน์จากบคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการศกึษาจากทางต่างประเทศมาแล้ว ซึง่สงัคมไทยให้ความนบั
ถือและเช่ือถือสิ่งท่ีได้รับการพิสจูน์โดยตา่งประเทศ การอ้างอิงนีจ้ึงช่วยโน้มน้าวให้ผู้ ฟังเห็นว่าข้อความ
ท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะกลา่วมีความน่าเช่ือถือท่ีกลา่วว่าการพฒันาการศกึษาต้องเน้นพฒันาครูและ
นกัเรียนไมใ่ช่การแจกคอมพิวเตอร์  
 
(68) “...ผมพยายามขอร้องว่า เง่ือนไขแรกท่ีเราจะต้องท ากนัให้ได้ คือ ความขดัแย้งทัง้หลาย เป็น
เร่ืองการเมือง  อย่าเอาองค์กร  อย่าเอาสถาบนัใดท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัการเมือง และท่ีส าคญัอย่าเอา
สถาบนัใดท่ีอยู่เหนือการเมืองมาเก่ียวข้องโดยเด็ดขาดและผมบอกว่า ไม่ใช่มารับปากกนัว่า เราจะไม่
ท าเท่านัน้ พวกเราทกุคนนอกจากไม่ท า จะต้องไปสอดสอ่งดแูลไม่ให้มีใครท าด้วย ผมบอกว่า   ปัญหา
ของพี่น้องประชาชนท่ีมีความเหลื่อมล า้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม มาท ากันเป็นระบบจริงๆ จงัๆ เถอะ
ครับ อย่างท่ีอาจารย์หมอประเวศ อย่างท่ีท่านนายกอานนัท์ได้ก าลงัไปด าเนินการอยู่ เดินหน้าไปเถอะ
ครับ ผมบอกว่า สื่อสารมวลชน มาปฏิรูปกันเถอะ  สิทธิเสรีภาพมี แต่ท าอย่างไร อย่ากลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้คนเกลียดชงักนัมากขึน้”  
 
 จากตวัอย่าง (68) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อ้างอิง "อาจารย์หมอประเวศ" โดยระบุอาชีพซึ่ง
เป็นแพทย์และเป็นอาจารย์ท่ีสอนนกัเรียนแพทย์ และอ้างอิง "ท่านนายกอานนัท์" โดยใช้ค าแสดงความ
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เคารพยกย่องร่วมกบัต าแหน่งทางการเมืองในอดีต คือ นายกรัฐมนตรี ซึง่การอ้างอิงบคุคลทัง้สองเป็น
การสร้างความน่าเช่ือถือให้กับค าปราศรัยของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เน่ืองจากบุคคลทัง้สองเป็น
บคุคลท่ีได้รับความเคารพนบัถือและเป็นท่ีรู้จกัในสงัคม ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ด าเนินการตามนโยบายปรองดอง
แห่งชาติตามแนวทางท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอไว้ ส่ือให้ผู้ ฟังเห็นว่า 
บคุคลท่ีส าคญัและน่าเช่ือถือก็ปฏิบตัิตามแนวทางนีเ้ช่นกนั 
 
     2.3.3.2 การอ้างองิสถาบัน 
       การอ้างอิงสถาบนัเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้ประกอบค าพดูเพื่อให้เกิด
ความน่าเช่ือถือโดยการอ้างอิงสถาบนัทางสงัคม เช่น “สภาพฒัน์” “หอการค้า” “กระทรวงยตุิธรรม” 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการอ้างอิงสถาบนัของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(69) “...วนันีปั้ญหาคอรัปชัน่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเผชิญอยู่ในบ้านเมืองของเราใช่ไหมคะ จนถึง
ขนาดหอการค้า1ออกมาพดูว่า คอร์รัปชัน่แบบนีรั้บไม่ได้ค่ะ มีเงินหมนุเวียนนอกระบบถึงสองแสนล้าน
บาท ซึง่ตรงนีค้วรจะกลบัมาเป็นประโยชน์ให้กบัพอ่แม่พ่ีน้องประชาชนคะ่” 
 
 จากตวัอย่าง (69) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรอ้างอิง "หอการค้า" หรือ หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยในการกล่าวเก่ียวกับการคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยว่า "คอร์รัปชัน่
แบบนีรั้บไม่ได้ค่ะ" สื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ว่าค ากล่าวนีไ้ม่ใช่ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร แต่เป็นข้อมลูจาก
สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับความน่าเช่ือถือจากประชาชน 
 
(70) “...พี่น้องทราบไหมคะข้อมลูจากสภาพฒัน์ฯ2 ท่ีดิฉนัพบนัน้ พบว่า สมยัเม่ือครัง้ท่ีไทยรักไทย
เป็นรัฐบาล มีการจ้างงานถึงกวา่ สามล้านต าแหน่ง หลงัปฏิวตัิ การจ้างงานนัน้ลดลงเหลือคร่ึงเดียวคะ่” 

                                                            

       1 องค์กรท่ีส่งเสริมการด าเนินวิสาหกิจ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริหาร อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการเงิน รวมทัง้ให้ค าแนะน ารัฐบาลเก่ียวกบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของชาติโดยรวม  
       2 องค์กรท่ีท าหน้าท่ีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส ารวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือใช้ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและการเสนอแนะนโยบายมาตรการ
ทางเศรษฐกิจและสงัคมในการพฒันาประเทศ วิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพฒันาของส่วนราชการและ
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 จากตัวอย่าง (70) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอ้างอิงข้อมูลสถิติจาก "สภาพัฒน์" หรือ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเพื่อน ามาเปรียบเทียบอตัราการจ้าง
งานระหว่างสมยัรัฐบาลไทยรักไทยท่ีมีอตัราการจ้างงานสูงกว่าหลงัการปฏิวตัิท่ีมีอตัราการจ้างงาน
ลดลงอยา่งมาก 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการอ้างอิงสถาบนัของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
(71) “...ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุตา่งๆ มีชดุหนึง่ของท่านอาจารย์คณิต บอกผมวา่คนเสือ้แดงถกู
จบั หลายคนไม่มีทนาย หลายคนไม่สามารถไปยื่นขอประกนัได้ ผมสั่งกระทรวงยตุิธรรมเลยว่า ต้องไป
ดูแลให้ หลายคนไม่ชอบใจหรอกครับ ด่าผมอีก ว่าไปช่วยท าไม แต่ผมบอกตัง้แต่ต้นว่ า ผมเป็น
นายกรัฐมนตรีของทกุคน ทกุสี เม่ือเขามีข้อถกูจ ากดัสทิธิบางอยา่ง ก็ต้องให้สทิธ์ิเขาเหมือนกบัคนอ่ืน” 
 
 จากตวัอย่าง (71) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อ้างอิงกระทรวงยตุิธรรมท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ดแูลให้ความเป็นธรรมกบัประชาชนกลุม่เสือ้แดง 
 
   2.3.4 การใช้ค าพูดของคนอ่ืน 
     การใช้ค าพดูของคนอื่นเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยยกค าพดูหรือค ากลา่วของบคุคล
อ่ืนมาใช้เล่าเร่ืองแทนการพูดถึงประเด็นต่างๆ ด้วยตนเอง กลวิธีนีท้ าให้ผู้ ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
เหตกุารณ์และสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่เร่ืองเลา่ โดยเฉพาะการยกค าพดูของผู้บคุคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็น
ท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ ท าให้เร่ืองเล่ามีน า้หนักและมีความ
ชดัเจนขึน้ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าพดูของคนอ่ืนของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ วงเวียนใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 

                                                                                                                                                                                  

รัฐวิสาหกิจ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รวมทัง้แผนงานโครงการพฒันาของสว่น
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และประสานการพัฒนาเพ่ือให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติรวมทัง้การ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือการพฒันาไปสู่ประชาชนทกุกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้างให้
เกิดการเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศ  
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(72) “...แตแ่ม้จะมีบางคนกลา่วหาวา่ พรรคเพ่ือไทยและดิฉนันัน้ไมป่รารถนาดีตอ่ประเทศชาตแิละ
สถาบนัเป็นสิง่ท่ีท าให้ดิฉนัปวดร้าวคะ่พอ่แม่พ่ีน้องประชาชนคะ เพราะไมเ่ป็นความจริงคะ่”  
 
 จากตวัอยา่ง (72) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าพดูของคนอื่นท่ีกลา่วหาตนโดยไม่ระบช่ืุอผู้
กล่าวหา เพื่อเล่าให้ผู้ ฟังทราบว่า ตนถูกกล่าวหาว่า ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติและสถาบนั โดย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยกค ากล่าวหานี ้ เพื่อเป็นโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหาดงักล่าวโดยการ
ปฏิเสธวา่ ไมเ่ป็นความจริงและตนเองรู้สกึเป็นทกุข์จากการกลา่วหาท่ีไม่เป็นความจริงนี ้
 
(73) “...มีวนัหนึ่งเป็นวนัท่ีดิฉนัมีความรู้สกึประทบัใจมากคะ่ มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า คณุ
ปอูยูใ่นหวัใจของท่านคะ่ ดิฉนัอยากจะบอกวา่ พอ่แม่พ่ีน้องก็อยูใ่นหวัใจของผู้หญิงคนนีเ้ช่นกนัคะ” 
 
 ส่วนตวัอย่าง (73) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้ยกค าพดูของผู้หญิงคนหนึ่งว่า "คณุปอูยู่ใน
หวัใจของท่าน" เพื่อสื่อให้ผู้ ฟังทราบว่า ประชาชนท่ีเป็นผู้หญิงให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 
โดยนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ได้ตอบกลบัความรู้สกึกบัประชาชนทกุคนว่า "พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ในหวัใจ
ผู้หญิงคนนีเ้ช่นกนั" ซึง่การใช้ค าพดูของคนอ่ืนเช่นนีเ้ป็นการสร้างความรู้สกึมีส่วนร่วมของผู้ ฟัง ซึง่อาจ
สรุปได้วา่ผู้ ฟังกลุม่ผู้หญิงควรให้การยอมรับนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเช่นกนั 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าพดูของคนอ่ืนของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลาน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรม
รูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(74) “...หลายคนอึดอดั แล้วก็มาบอกกับผม บอกว่า ทนได้ยงัไง ต้องทนได้ ผมเล่าให้ฟัง เลยว่า 
ตัง้แต่ท าหน้าท่ีนายก จนเดือนหาเสียงในฐานะหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท าไมผมถึ งทนได้ พี่น้องรู้
ไหมครับ ตอนแรกๆ ท่ีผมมาเป็นนายก มนัมีเอกสารออกมาฉบบัหนึ่ง เขาบอกว่า ฝ่ายตรงข้ามบอกว่า 
จะท ายงัไงให้นายอภิสิทธ์ิถอดใจ เขาใช้กลยทุธ์ ท่ีเขาใช้ค าว่า ดิบ ถ่อย เถ่ือน ท ายงัไงก็ได้ เขาบอกว่า 
นายอภิสิทธ์ิน่ีเรียนมาจากต่างประเทศ เรียบร้อยสภุาพ ถ้าเจอ ดิบ ถ่อย เถ่ือน ถอยแน่ รู้จกัผมน้อยไป
ครับ เอาอะไรมาเลน่งานผม ไมว่า่ละ่ครับ แตถ้่าเป็นความไม่ถกูต้อง ผมสู้จนถึงท่ีสดุ แล้วถามว่า ท าไม
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ผมถึงสู้  เพราะผมไม่มีสิทธ์ิไม่สู้  ท าไมไม่มีสิทธ์ิท่ีจะถอย เพราะผมไม่เคยสู้ เพ่ือตวัเอง ผมสู้ เพ่ือความ
ถกูต้อง เพื่อบ้านเมือง เพื่อพ่ีน้อง” 
 
 จากตวัอย่าง (74) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยกค าพดูของคนอ่ืนในลกัษณะสนทนาแบบถาม
ตอบกับตนเองโดยไม่ระบุช่ือผู้พูด ซึ่งมีค าถามว่า "ทนได้ยังไง" โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะตอบว่า 
จ าเป็นต้องทนได้ ซึ่งเป็นการแสดงให้ผู้ ฟังเห็นคณุสมบตัิของการเป็นผู้น า คือ มีความอดทน และยก
ค าถามว่า "ท าไมผมถึงสู้ " โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะตอบว่า จะต้องสู้ เพื่อความถกูต้อง เพื่อบ้านเมือง
และประชาชน ซึ่งเป็นการใช้ค าพูดของคนอ่ืนในรูปค าถามเพื่อท่ีจะตอบโดยการกล่าวถึงคุณสมบตัิ
ตนเองทางอ้อม โดยคณุสมบตัิดงักลา่วเป็นหนึ่งในหลกัการโน้มน้าวใจด้านบคุลิกภาพของผู้พดูเหมือน
ดงัท่ี อริสโตเติล (อรวรรณ ปิลนัธน์โววาท. 2537) กลา่วว่าเป็นคณุสมบตัิของผู้น าในด้านความยตุิธรรม 
อดทน และเสียสละ เป็นบคุลิกท่ีสามารถชกัจงูใจผู้ ฟังให้เกิดความเช่ือถือในตวัผู้พดูได้  
 
(75) “...พี่น้องหลายคน เพิ่งมาเข้าใจผมปีนีค้รับ ท่ีเคยด่าผมว่า ท าไมปล่อยเหตุการณ์ต่างๆ 
ยืดเยือ้ตา่งๆ วนันีเ้ห็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ท่ีตะวนัออกกลาง ท่ีแอฟริกาท่ีกลายเป็นสงครามกลางเมืองบ้าง ยงัไม่
รู้จะจบอยา่งไรบ้าง ปีนีม้าบอกผมครับวา่ คณุอภิสทิธ์ิ ผมเข้าใจคณุแล้ว” 
 
 จากตวัอย่าง (75) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าพูดของประชาชนโดยไม่ระบุช่ือซึ่งเคยไม่
เข้าใจในตวันายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเก่ียวกบัการจดัการกบัเหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมืองว่า "คณุ
อภิสทิธ์ิ ผมเข้าใจคณุแล้ว" เพื่อท าให้ประเด็นท่ีกลา่วถึงมีน า้หนกั น่าเช่ือถือมากขึน้ ทัง้ยงัเป็นการชกัจงู
ใจประชาชนท่ียงัไม่เข้าใจนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเก่ียวกบัการจดัการกบัเหตกุารณ์ความรุนแรงให้เกิด
ความเข้าใจมากขึน้ โดยนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะไมต้่องกลา่วด้วยตนเอง 
 
(76) “...ไม่มีอะไรท่ีน่าตืน้ตนัใจไปกว่า เวลาท่ีผมเดินพบปะพี่น้องประชาชน 40 กว่าวนัท่ีผ่านมา 
ลกูหลานเราเรียนประถมเรียนมธัยม ไมมี่สทิธ์ิเลือกตัง้ ไมมี่สทิธ์ิลงคะแนน แตเ่ดนิมาหาผม และบอกวา่ 
ขอบคณุท่านนายกท่ีให้พวกหนไูด้เรียนหนงัสือ” 
 
 จากตวัอย่าง (76) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าพดูของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีสิทธิเลือกตัง้ แตม่า
ขอบคณุนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะจากการท่ีได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการเรียนฟรีของพรรค ซึง่
การใช้ค าพดูของคนอ่ืนเช่นนีเ้ป็นกลวิธีท่ีสามารถสร้างความรู้สกึมีสว่นร่วมและมีน า้หนกัน่าเช่ือถือเป็น
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อยา่งยิ่ง  ซึง่โน้มน้าวผู้ ฟังท่ีเป็นผู้ปกครองท่ีต้องการให้ลกูได้รับสิทธิโครงการเรียนฟรีตอ่ไปให้ลงคะแนน
เสียงให้นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 
  2.4 การเปรียบเทยีบความแตกต่าง 
   การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นกลวิธีท่ีผู้ ปราศรัยใช้เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างแนวคิดและนโยบายของตนเองหรือพรรคกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม หรือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง การแสดงการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างผู้ปราศรัยใช้การแสดงตวัเลข สถิติต่างๆ ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีแสดงจ านวนเงิน จ านวนคน 
จ านวนวนัหรือจ านวนปี เพื่อชีแ้จงให้เห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ซึง่เกิด
จากผลการปฏิบตัิงานของผู้ปราศรัยและพรรค เพื่อสื่อให้ผู้ ฟังเห็นว่า เป็นผลงานท่ีน่ายกย่อง และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างสงัเกตได้จากการใช้ค าเช่ือมแสดงการกลา่วแย้ง ได้แก่ “แต่” หรือค ากริยา
หรือกลุ่มค าท่ีแสดงความตรงข้าม ได้แก่ “กลบั” “ไม่เหมือนกนั” หรือค าบอกเวลาท่ีตรงข้ามกนั ได้แก่ 
“สมยัก่อน” “วนันี”้ 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร  
 
(77) “...สมยัเม่ือครัง้ท่ีไทยรักไทยเป็นรัฐบาล มีการจ้างงานถึงกว่า สามล้านต าแหน่ง หลงัปฏิวตัิ 
การจ้างงานนัน้ลดลงเหลือคร่ึงเดียวคะ่ แปลว่า อะไร โอกาสของเรานัน้หายไป การสร้างงานหยดุชะงกั
ไปใช่ไหมคะ นอกจากนัน้ ยงัมีเร่ืองของการกระจายรายได้ วนันีจ้ากภาพรวมนัน้ เศรษฐกิจโตขึน้ แตโ่ต
ขึน้จากภาคการผลิตคะ่ สิง่ท่ีดิฉนัพบก็คือวา่ รายได้ผู้ใช้แรงงานนัน้ กลบัไม่เพิ่มขึน้เลยคะ่” 
 
 จากตวัอยา่ง (77) จะเห็นได้วา่ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเปรียบเทียบความแตกตา่งทางด้าน
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบนั โดยพบค าว่า "เม่ือครัง้สมยัไทยรักไทยเป็น
รัฐบาล" กับ "หลงัปฏิวัติ" คือ หลงัจากท่ีพรรคไทยรักไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว โดยสื่อให้เห็นความ
แตกต่างของสมยัรัฐบาลไทยรักไทย มีการบริหารเศรษฐกิจให้เติบโต ประชาชนมีงานท า ซึ่งแตกต่าง
จากสมยัหลงัปฏิวตัิท่ีมีอตัราการจ้างงานลดลงอย่างมากและยงักล่าวต่อว่าแม้ในภาพรวมเศรษฐกิจดี
ขึน้  แต่รายได้ของประชาชนกลบัน้อยลง สื่อให้ผู้ ฟังรับรู้ว่า หากนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและพรรค
เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึน้และประชาชนจะมีรายได้มากขึน้ 
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(78) “...นอกจากความสามคัคีของคนในชาติแล้ว เรายงัต้องค านึงถึง ความสามคัคีของเพื่อนบ้าน
ด้วยใช่ไหมคะ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทย เคยเดินมาอย่างภาคภมูิใจในเวทีอาเซียน วนันีเ้รากลบั
เป็นภาระของเพื่อนบ้าน เราจะต้องแก้ และแก้ไขปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศใช่ไหมคะ” 
 
 นอกจากนีย้ังพบอีกว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบ้านในอดีตและปัจจบุนั ดงัตวัอย่าง (78) โดยพบค าว่า "เคย" และ "วนันี ้
...กลบั" ซึง่แสดงให้เห็นว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีความสมัพนัธ์อนัดีและเป็นท่ีเคารพยกย่องในเวที
อาเซียน แตใ่นปัจจบุนัประเทศไทยมีปัญหาด้านความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการเปรียบเทียบความแตกตา่งของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(79) “...พี่น้องอาจจะบอกว่า อะ มาพูดนโยบายประชาชน มาพูดนโยบายฝ่ังธน ก็เห็นพรรค
การเมืองอ่ืนก็พูดเหมือนกัน มนัไม่เหมือนละครับมนัเกือบเหมือน อย่างพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ
ตอนนีช้อบโครงการประกนัรายได้ ชอบเงินสว่นตา่ง แตพ่รรคเพ่ือไทยมาประกาศแล้ววา่ เขาเป็นรัฐบาล
เขาจะเลิกโครงการนี ้เขาจะกลบัไปใช้ระบบจ าน า ผมไม่อยากเสียเวลาอธิบายกบัพี่น้องหรอกครับ แต่
ว่า ระบบจ าน าเน่ีย เคยท ามาแล้ว ปัญหาก็คือ รัฐบาลไม่มีปัญญาไปจ าน าข้าวทุกเม็ดล่ะครับ ไม่มี
หรอกครับ แล้วในท่ีสดุต้องก าหนดโควต้า สดุท้ายมีแต่เกษตรกร ท่ีพอมีก าลงัแหละครับท่ีสามารถไป
จ าน าได้ ส่วนใหญ่ สามในสี่ ไม่มีโอกาสได้จ าน า เอาข้าวไปถึงเขาบอกโควต้าเต็มแล้ว จะเอากลบัก็ไม่
มีสตงัค์ ต้องยอมขายถกูตรงนัน้” 
 
 จากตวัอย่าง (79) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะชีแ้จงและเปรียบเทียบให้ผู้ ฟังเห็น
ความแตกต่างระหว่างนโยบายเก่ียวกบัการเกษตรของพรรคประชาธิปัตย์กบัพรรคเพื่อไทย โดยแสดง
การปฏิเสธด้วยการใช้ค าว่า "ไม่เหมือน" และกล่าวว่า "เกือบเหมือน" ซึ่งแสดงถึงความแตกต่าง โดย
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะชีแ้จงเก่ียวกับผลเสียจากโครงการจ าน าข้าวของฝ่ายตรงข้ามและกล่าวว่า
โครงการประกนัรายได้เป็นท่ีนิยมจากเกษตรกรมากกวา่ 
 
(80) “...นโยบายใดท่ีดี อย่างไฟฟ้าฟรีเค้าเร่ิมไว้ แต่เป็นนโยบายชั่วคราว เราก็คิดจนสามารถ
เปลี่ยนเป็นนโยบายถาวรได้ครับ พี่น้องครับ เสียดายวา่ เขาไม่คิดเหมือนเรา ท่ีน่าเป็นห่วง ในขณะท่ีเรา
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เดินหน้าช่วยพี่น้องประชาชน โครงการท่ีพลิกฟืน้ชีวิตเกษตรกร ทัง้ประเทศ อย่างประกนัรายได้ พรรค
เพื่อไทยกลบัประกาศยกเลิกถ้าได้เป็นรัฐบาล พี่น้องกรุงเทพ อาจจะไม่รู้สกึละ่ครับ แตผ่มว่า เวทีท่ีอดุร 
ท่ีอบุล ท่ีนครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ นราธิวาส สโุขทยั เชียงใหม ่ระยอง ไม่มีใครยอมหรอกครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (80) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปรียบเทียบความแตกตา่งในการให้
ความส าคัญกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย ได้แก่ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรท่ีพรรคเพื่อไทยประกาศยกเลิกเม่ือเป็นรัฐบาล โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะส่ือกับผู้ ฟังว่า 
พรรคเพ่ือไทย "คิดไมเ่หมือนเรา" ซึง่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกบันโยบายพรรคท่ีแตกตา่งกนั 
 
(81) “...บอกเค้าดงัๆ ได้ไหมครับ ของแพงยงัจะมาแย่งเงินประชาชน วนันีผ้มจึงมาบอกว่า เรา
เดินหน้าอย่างนัน้ไม่ได้ พรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง ลบล้างนโยบายดีๆ คิดเร่ืองนิรโทษกรรม คิดแก้ปัญหา
คนคนเดียว แต่พรรคประชาธิปัตย์ มาพดูเร่ืองใต้ฟ้าเดียวกัน ฟ้านี ้คือฟ้าท่ีเป็นศนูย์รวมจิตใจของคน
ไทยและสร้างแผ่นดินนี  ้ฟ้าเดียวกันนี  ้คือ ฟ้าท่ี ทุกคนต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ฟ้าเดียวกนันี ้คือ ฟ้าท่ีหมายถึง ทกุคนอยูภ่ายใต้กฎหมายเท่าเทียมกนั ฟ้า
เดียวกนันี ้ไมมี่ใครรวมตวัเป็นหมูเ่ป็นเหลา่ แล้วเอากฎหมายมาอยูภ่ายใต้กฎหมู่” 
 
 ส่วนตัวอย่าง (81) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้ชีป้ระเด็นความแตกต่างด้านแนวคิดและ
นโยบายระหว่างพรรคเพื่อไทยกบัพรรคประชาธิปัตย์ให้ผู้ ฟังเห็นได้ชดัเจนขึน้  สงัเกตได้จากค าว่า "แต่" 
สื่อให้เห็นความแตกต่างว่า พรรคเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้บุคคลเพียงหนึ่งคน ซึ่ง
ผู้ ฟังจะต้องมีความรู้ร่วมกนัว่า หมายถึงใคร รวมทัง้ย า้ว่าพรรคเพื่อไทยต้องการยกเลิกนโยบายท่ีดีใน
สมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ท่ีต้องการให้ทุกคนเคารพ
กฎหมายและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 
  2.5 การใช้ค าถามย้อนกลับ 
   การใช้ค าถามย้อนกลบัเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้การตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้ ฟังให้เกิด
ความตระหนกั และโน้มน้าวให้ผู้ ฟังได้คิดไตร่ตรอง โดยผู้ปราศรัยอาจตัง้ค าถามหลงัจากกลา่วประเด็น
หรือก่อนกลา่วประเดน็ตอ่ไป เพ่ือชีน้ าให้ผู้ ฟังเห็นเจตนาท่ีแฝงอยูใ่นค าถามนัน้ๆ  
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ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบัของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  
 
(82) “...เพราะเราทราบดีวา่ ราคาน า้มนันัน้เป็นเร่ืองใหญ่ และน า้มนันัน้เป็นต้นทนุของทกุประเทศ
เลยใช่ไหมคะ ในยามท่ีเศรษฐกิจเดือดร้อนแบบนี ้จะให้พี่น้องประชาชนมาแบกภาระได้อย่างไรใช่ไหม
คะ” 
 
 จากตวัอย่าง (82) จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้กลุ่มค าเรียกผู้ ฟังเพื่อเรียกความ
สนใจก่อน จากนัน้ใช้ค าถามย้อนกลบัให้ผู้ ฟังได้คิดและสรุปค าตอบเอาเองว่า ประชาชนไม่ต้องการ
สนิค้าราคาแพง 
 
(83) “...นอกจากนัน้ พี่น้องคงประสบปัญหา เร่ืองของน า้ท่วมท่ีกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ เราจะ
ท าการสร้างเข่ือนเป็นก าแพงกัน้น า้ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมอย่างถาวรคะ่ ถ้าเราไม่ลงทนุวนันี ้แล้วเรา
จะลงทนุวนัไหนคะ” 
 
 สว่นตวัอย่าง (83) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้กล่าวถึงนโยบายใหม่ คือ การสร้างเข่ือนเป็น
ก าแพงกัน้น า้เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วม ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะต้องใช้งบประมาณสูงมาก นางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรโน้มน้าวผู้ ฟังให้คล้อยตามว่า มีน า้ท่วมทกุปี จึงเป็นโครงการท่ีต้องเร่งด าเนินการ แม้จะ
เป็นโครงการท่ีลงทุนสูงแต่คุ้มค่า โดยใช้ค าถามย้อนกลบัให้ผู้ ฟังไตร่ตรองว่า จะต้องลงทุน โครงการ
ดงักลา่วโดยเร็ว 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้ค าถามย้อนกลบัของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ 
วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ ราชประสงค์ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร และวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั 
 
(84) “...พรรคการเมืองน่ีนะเห็นไม่ตรงกนัมาโดยตลอด หาเสียงมีคนชอบมีคนไม่ชอบ แต่เราก็ถือ
ว่า ใครจะมาหาเสียงพบปะต้องเปิดโอกาสให้เขาท า ไม่ชอบเดินหนีก็ได้ ไม่ชอบอย่างดีก็พดูกนัดีๆ ใช้
เหตใุห้ผลกนัก็ได้ แตถ้่าเราบอกวา่ ไมช่อบกนัต้องไปก่อกวนกนั บ้านเมืองจะอยูก่นัอยา่งไร” 
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 จากตัวอย่าง (84) จะเห็นได้ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าถามย้อนกลับให้ผู้ ฟังคิด
ไตร่ตรองเก่ียวกบัการให้สทิธิเสรีภาพในการหาเสียงของพรรคการเมือง และการรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะพรรคการเมือง     
 
(85) “...มีผู้ สื่อข่าวต่างประเทศติดต่อไปท่ีราบ 11 บอกว่า ถูกยิง ขอให้ช่วยเอาตัวไปส่ง
โรงพยาบาล พี่น้องเช่ือไหมครับ กวา่จะเอารถพยาบาลเข้ามาได้หลายชัว่โมง เพราะรถพยาบาลเหมือน
รถดบัเพลิงถูกยิงตลอดเวลา เหตกุารณ์เหล่านีต้้องสอบข้อเท็จจริงต่อไป แต่จนถึงวนันีผ้มนึกไม่ออก
จริงๆ ว่า เจ้าหน้าท่ีเขามีเหตผุลอะไรท่ีจะไปยิงประชาชน ท่ีจะไปยิงรถดบัเพลิง ท่ีจะไปยิงรถพยาบาล 
ความจริงเร่ืองนีต้้องพิสจูน์กนัตอ่ไป แตก่ารมายดัเยียดวา่ความตายท่ีเกิดขึน้ท่ีวดัปทมุ เป็นเพราะผมสัง่
ฆา่ หรือความสญูเสียท่ีนบัรวมไปเป็นจ านวน 91 คนเน่ียละ่ครับ มนัเป็นธรรมแล้วหรือท่ีจะบอกว่า เป็น
เร่ืองของผมท่ีเป็นฆาตกรท่ีสัง่ฆา่ ที่มือเปือ้นเลือด” 
 
 จากตัวอย่าง (85) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้เล่าเหตุการณ์บางตอนเก่ียวกับช่วงท่ีเกิด
เหตกุารณ์ความรุนแรง ซึง่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้ใช้ค าถามย้อนกลบัว่า “มนัเป็นธรรมแล้วหรือท่ีจะ
บอกว่า เป็นเร่ืองของผมท่ีเป็นฆาตกรท่ีสัง่ฆ่า ท่ีมือเปือ้นเลือด” เพื่อสื่อให้ผู้ ฟังได้คิดไตร่ตรองเก่ียวกบั
ล าดบัเหตกุารณ์และการจดัการกบัเหตกุารณ์ความรุนแรงของตนเองและทกุฝ่าย เพื่อร้องขอความเป็น
ธรรมจากผู้ ฟัง 
 
(86) “...พี่น้องครับน่ีหรือ วิสยัทศัน์ น่ีหรือเดินหน้าประเทศไทย น่ีหรือ ท่ีบอกว่า จะท าให้กบัพี่น้อง
ประชาชน ถ้าเราต้องเสียเงินสี่หม่ืนหกพนัล้านให้คณุทกัษิณ ชีวิตพี่น้องจะดีขึน้มัย้คบั ถ้าเราต้องเสีย
เงินสี่หม่ืนหกพันล้าน ลูกหลานพี่น้องจะอนาคตดีขึน้ไหมครับ ถ้าเราต้องเสียเงินสี่หม่ืนหกพันล้าน 
ประเทศไทยจะได้อะไรไหมครับ” 
 
 จากตวัอย่าง (86) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้ค าถามย้อนกลบัเพ่ือให้ผู้ ฟังตระหนกัถึงเจตนา
ของฝ่ายตรงข้ามเก่ียวกบัการสญูเสียผลประโยชน์ของประชาชนหากเลือกพรรคฝ่ายตรงข้าม และยงั
อาจสรุปได้ว่า เป็นชกัจูงใจผู้ ฟังโดยการชีน้ าว่า ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
แท้จริง 
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  2.6 การน าเสนอความเท่าเทยีมทางเพศ 
   การน าเสนอความเท่าเทียมทางเพศเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้ลกัษณะทางเพศสภาพ
หญิงเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกนัในบทบาททางการเมืองของชายและหญิง ได้แก่ ค ากริยาวิเศษณ์
วา่ “ออ่นแอ” “ผู้หญิง” และ “พลงัสตรี”  
 
ตัวอย่าง กลวิธีการน าเสนอภาพความเป็นหญิงของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ณ สวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา 700 ปี 
จงัหวดัเชียงใหม ่และวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัสมทุรปราการ ตามล าดบั 
 
(87) “...หลายคนบอกว่า ในสถานการณ์อย่างนี ้ผู้หญิงมักจะเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แล้วจะท างาน
แก้ไขการเมืองได้หรือเปล่าค่ะ แม้ร่างกายดิฉันจะอ่อนแอกว่านักการเมืองท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ ชาย แต่
จิตใจของดฉินันัน้ พร้อมท่ีจะรับการพิสจูน์คะ่” 
(88) “...ดิฉนัจะอดทน ดิฉนัจะเข้มแข็ง แม้วา่ดฉินัเป็นผู้หญิงก็ตาม” 
(89) “...วนันี ้ปเูป็นผู้หญิง ไม่มีนโยบายส าหรับผู้หญิงมาฝากได้อย่างไรใช่ไหมคะ พรรคเพื่อไทยมี
นโยบายส าหรับสตรี ในการพฒันาบทบาทสตรีนัน้ ให้ยืนหยดัได้อย่างสง่างามและสมศกัดิ์ศรีคา่ ซึง่เรา
มีโครงการในการพฒันาบทบาทสตรี และพฒันากองทนุสตรี ในการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อให้ขาย
สินค้านัน้ได้และมีราคาดี มีรายได้ดี ถกูใจไหมคะ เรามีนโยบาย และมีงบประมาณให้เฉลี่ยจงัหวดัละ 
หนึ่งร้อยล้านบาทค่ะ ไม่ทราบว่า คณุพี่ผู้หญิงพอใจไหมคะ ขอเสียงอีกทีค่า ต้องบอกว่า พลงัสตรีนี ้
ยิ่งใหญ่เหลือเกิน นอกจากจะสตรีจะเก่งแล้ว ยงัหาเงินเก่ง และเก็บเงินเก่งอีกใช่ไหมคะ” 
 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค าแสดงเพศสภาพหญิง คือ "อ่อนแอ" “ผู้หญิง” ดงัตวัอย่าง (87) 
และ (88) เพื่อปฏิเสธค่านิยมท่ีว่าการเมืองเป็นพืน้ท่ีของผู้ ชาย และแม้ผู้ หญิงถูกมองว่าเป็นเพศท่ี
อ่อนแอก็เป็นเพียงความอ่อนแอทางร่างกายเท่านัน้ โดยยืนยนัความเป็นผู้หญิงท่ีมีจิตใจเข้มแข็งพร้อม
ท่ีจะท างานทางการเมือง สื่อให้ผู้ ฟังเห็นว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสามารถปฏิบัติงานได้
เช่นเดียวกนัและเท่าเทียมกนักบัผู้ชาย จากตวัอย่าง (88) จะเห็นได้ว่า นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค า
ท่ีแสดงเพศสภาพชาย คือ “เข้มแข็ง” “อดทน” เพื่อแสดงถึงความพยายามท่ีจะท างานให้ได้ทดัเทียมกบั
ผู้ชาย นอกจากนี ้ในตวัอย่าง (89) นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร สื่อถึงการสนับสนุนบทบาทสตรีผ่าน
นโยบายและยกยอ่งผู้ ฟังท่ีเป็นผู้หญิงวา่ "พลงัสตรีนีย้ิ่งใหญ่เหลือเกิน" เพื่อให้ผู้ ฟังได้เห็นว่าผู้หญิงนัน้มี
ก าลงัความสามารถมากมายท่ีจะท างานได้ไม่แพ้ผู้ชาย 
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  2.7 การใช้รูปประโยคเงื่อนไข 
   การใช้รูปประโยคเง่ือนไขเป็นกลวิธีท่ีผู้ปราศรัยใช้รูปประโยคท่ีประกอบด้วยสว่นท่ีเป็น
เง่ือนไขและส่วนท่ีเป็นผลตามมา เพื่อสื่อให้ผู้ ฟังเห็นผลดีผลเสียจากการปฏิบตัิตามหรือไม่ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขท่ีผู้ปราศรัยเสนอเป็นการชีใ้ห้ผู้ ฟังเห็นภาพของเหตแุละผลชดัเจนยิ่งขึน้  ซึง่เป็นกลวิธีหนึ่งท่ีใช้
ในการชกัจงูใจผู้ ฟัง พบการใช้ค าวา่ “ถ้า” ตามด้วยประโยคแสดงเง่ือนไข และสว่นท่ีเป็นผล 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการใช้รูปประโยคเง่ือนไขของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
(90) “...นอกจากนี ้รายได้ยงัตกต ่า การใช้ชีวิตต่างๆ ก็เดือดร้อนใช่ไหมคะ หนีส้ินท่วมท้น ยาเสพ
ติดเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะ ถ้าพี่ชายดิฉันยงัอยู่ ยงัท างานอยู่ ป่านนีพ้่อแม่พี่น้องก็คงไม่เดือดร้อน
เช่นนีใ้ช่ไหมคะ” 
 
 จากตัวอย่าง (90) จะเห็นได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้รูปประโยคเง่ือนไข  ได้แก่ 
ประโยคเง่ือนไข “ถ้าพี่ชายดฉินัยงัอยู ่ยงัท างานอยู่” และประโยคท่ีแสดงผลตามมา คือ “ป่านนีพ้่อแม่พี่
น้องก็คงไม่เดือดร้อนเช่นนีใ้ช่ไหมคะ” เพื่อให้ผู้ ฟังตระหนกัว่า การท่ีผู้ ฟังประสบปัญหายากจน มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีล าบากเพราะ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรไม่ได้อยู่ท่ีประเทศไทยและท างานรับใช้ประชาชน
เหมือนในอดีต สื่อให้เห็นว่า หากประชาชนต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้จะต้องเลือกนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัร  ซึง่เป็นน้องสาวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรและพรรคเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล 
 
ตัวอย่าง กลวิธีการสร้างเง่ือนไขของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ณ แยก
ราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
 
(91) “...ผมบอกกับพี่น้องว่า ถ้าพี่น้องเลือกเบอร์สิบ ผมก็จะเดินหน้าหาทางปรองดองบนความ
ถกูต้อง ด้วยความอดทน อดกลัน้อย่างถึงท่ีสดุ แตถ้่าพี่น้องไม่อยากเลือกเบอร์ 10 เพราะกลวัว่า เลือก
เบอร์สิบแล้ว เสือ้แดงจะไม่หยดุ ผมก็ต้องบอกกบัพี่น้องครับว่า ถ้าตดัสินใจอย่างนัน้ อาจจะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าไปครับ แต่วันข้างหน้า พี่น้องทัง้ประเทศจะเหมือนตัวประกันของคนนิยมความรุนแรง
ตลอดไป หรือถ้าพี่น้องบอกวา่ ไมอ่ยากเลือกเบอร์ 10 อยากจะได้พรรคการเมืองท่ีเข้ามาแล้วแก้ปัญหา
ตรงนี ้แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้า เราก็ก าลงัน าพาประเทศไปสูค่วามเสี่ยงความวุน่วาย” 
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 จากตัวอย่าง (91) จะเห็นได้ว่านายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้รูปประโยคเง่ือนไขเพ่ือให้ผู้ ฟัง
ตดัสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทย ได้แก่ ประโยคเง่ือนไข "ถ้าพี่น้องเลือกเบอร์สิบ" 
และประโยคท่ีแสดงผลตามมา คือ "ผมก็จะเดินหน้าหาทางปรองดองบนความถกูต้องด้วยความอดทน 
อดกลัน้อย่างถึงท่ีสดุ" โดยชีใ้ห้เห็นผลดีหากเลือกพรรคประชาธิปัตย์และเห็นผลเสียหากไม่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ เช่น รูปประโยคแสดงเง่ือนไข "ถ้าพี่น้องไม่อยากเลือกเบอร์สิบ" และประโยคท่ีแสดงผล
ตามมา คือ "พี่น้องทัง้ประเทศจะเหมือนตวัประกันของคนนิยมความรุนแรงตลอดไป" เป็นการสร้าง
เง่ือนไขให้ผู้ ฟังเลือกเชิงเตือนถึงผลเสียท่ีจะเกิดตามมาหาผู้ ฟังไมป่ฏิบตัิตาม 
 
(92) “...ผมจงึบอกได้อยา่งเดียววา่ ถ้าพี่น้องให้ผม 4 ปี นัน่คือ ผมต้องเอาชีวิตการเมืองของผมเป็น
เดิมพนั ท่ีจะท าทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านเมืองเดินหน้าสมานบาดแผลท่ีเกิดขึน้ และท าให้ประเทศไทย
เติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ตอ่ไปให้ได้ ผมจะไมมี่โอกาสมายืนขอกบัพี่น้องอยา่งนีอี้ก เพราะฉะนัน้ครัง้นี ้คือ 
สิง่ท่ีผมจะทุ่มเทท่ีสดุในชีวิตทางการเมืองของผม” 
 
 จากตวัอย่าง (92) จะเห็นได้ว่านายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะใช้รูปประโยคเง่ือนไขให้ผู้ ฟังตดัสินใจ
เลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัท่ี 2  ได้แก่ ประโยคเง่ือนไข "ถ้าพี่น้องให้ผม 4 ปี" และประโยคท่ี
แสดงผลตามมา คือ "ผมต้องเอาชีวิตการเมืองของผมเป็นเดิมพนั ท่ีจะท าทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านเมือง
เดินหน้าสมานบาดแผลท่ีเกิดขึน้ และท าให้ประเทศไทยเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ต่อไปให้ได้ ผมจะไม่มี
โอกาสมายืนขอกบัพี่น้องอย่างนีอี้ก " โดยชีใ้ห้เห็นผลดีหากเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีจะท างาน
ด้วยความทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 
 ในบทถดัไป ผู้วิจยัจะน าเสนอการสรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะในการท าวิจัย
ตอ่ไป 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี ้ผู้ วิจัยน ำเสนอผลสรุป  กำรอภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์
กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตัง้ทัว่ไป ปี พ.ศ. 2554 ของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
และนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ โดยมีรำยละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผลการใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาว      
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 

 สมมติฐานข้อที่ 1  การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มี
แนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการใช้ค าศัพท์แสดงความเป็นพวกเดียวกัน การอ้างอิง และการ
น าเสนอความเท่าเทยีมทางเพศ 

จำกสมมติฐำนข้อท่ี 1  พบว่ำผลท่ีได้จำกกำรศึกษำสอดคล้องกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนด คือ 
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนั กลวิธีกำรอ้ำงอิง และ
กลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ โดยพบเป็นอนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 4  และอนัดบัท่ี 5  ตำมล ำดบั  
ซึง่พบกลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนัในปริมำณมำกท่ีสดุ เน่ืองมำจำกกลวิธีนีจ้ะช่วย
ให้ผู้ ฟัง รู้สึกว่ำผู้ ปรำศรัยให้ควำมส ำคัญแก่ตนเอง นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรใช้ค ำเรียกผู้ ฟัง
เปรียบเสมือนบคุคลในครอบครัว ใช้ค ำเรียกญำติร่วมกบักลุม่ค ำท่ีแสดงควำมเป็นพวกเดียวกนั และใช้
ค ำภำษำถ่ินเพื่อสื่อถึงควำมเป็นกลุ่มเดียวกนั นอกจำกนี ้ในกำรปรำศรัยหำเสียงจ ำเป็นต้องใช้ค ำเรียก
ผู้ ฟังท่ีแสดงควำมเป็นพวกเดียวกนัเพื่อเร้ำให้ผู้ ฟังสนใจและตดิตำมฟังกำรปรำศรัย และยงัช่วยชกัจงูใจ
ผู้ ฟังให้ยอมรับและคล้อยตำมผู้ปรำศรัยอีกด้วย   

ส ำหรับกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้ในปริมำณมำกเป็นอนัดบัท่ี 2 คือ กลวิธีกำรใช้วจักรรมสญัญำ 
เน่ืองมำจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรเป็นผู้สมัครสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรคนใหม่ ไม่เคยท ำงำน
กำรเมืองจึงสร้ำงควำมเช่ือมัน่และสร้ำงควำมหวงัให้กบัผู้ ฟังโดยให้ค ำมัน่สญัญำเก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องกำร
จะท ำให้ผู้ ฟังและสิ่งท่ีได้กล่ำวไว้กบัผู้ ฟัง ส่วนกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้เป็นอนัดบัท่ี 3 คือ กลวิธีกำรใช้    
วจันกรรมขอร้อง เน่ืองมำจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรยงัไม่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองจึงใช้วจัน 
กรรมขอร้องในปริมำณมำกเพื่อขอโอกำสในกำรท ำงำนทำงกำรเมือง   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำงสำว      
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้ใช้ควำมเป็นเพศหญิงขอโอกำสท ำงำนในฐำนะผู้หญิง และขอร้องให้ผู้ ฟังเลือกตน
และพรรคเข้ำมำท ำงำนเป็นรัฐบำลเพื่อแก้ไขปัญหำให้ประชำชน กลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้เป็นอนัดบัท่ี 4 
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คือ กลวิธีกำรอ้ำงอิง เน่ืองมำจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรไม่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง ไม่เคย
ท ำงำนบริหำรระบบรำชกำรมำก่อน จึงสร้ำงควำมเช่ือถือให้แก่ผู้ ฟังโดยกำรอ้ำงอิงบุคคลอ่ืนท่ีเป็นท่ี
ยอมรับและไว้วำงใจของผู้ ฟัง และอ้ำงอิงสถำบนัตำ่งๆ ประกอบประเด็นท่ีตนหยิบยกขึน้มำ เพื่อช่วยให้
มีน ำ้หนักมำกขึน้ กลวิธีย่อยท่ีพบเป็นอันดับท่ี 5 คือ กลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 
เน่ืองมำจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีเสนอตวัเข้ำชิงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยจึงเรียกร้องควำมเท่ำเทียมทำงเพศในกำรท ำงำนทำงกำรเมือง โดยเรียกร้องให้ผู้ ฟังเปิด
โอกำสให้เพศหญิงได้มีสทิธิและโอกำสในกำรท ำงำนทำงกำรเมืองเช่นเดียวกบัเพศชำย 

ส่วนกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้ในปริมำณน้อย 5 อันดับสุดท้ำย ได้แก่ กลวิธีกำรใช้ค ำถำม
ย้อนกลบั กลวิธีกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง กลวิธีกำรใช้สถิติ กลวิธีกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข และ
กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สึกเป็นทุกข์ ตำมล ำดบั นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรใช้กลวิธีกำรใช้
ค ำถำมย้อนกลบัเพื่อถำมย้อนกลบักบัฝ่ำยตรงข้ำมโดยให้ผู้ ฟังได้คิด และตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นท่ี
ถำม โดยพบว่ำ มีกำรใช้ค ำถำมย้อนกลบัในปริมำณน้อยในช่วงแรก อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสดุท้ำยของ
กำรปรำศรัย พบว่ำ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ค ำถำมย้อนกลบัเพิ่มมำกขึน้ แตป่ริมำณยงัคงไม่มำก
นกั ส ำหรับกลวิธีกำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งและกลวิธีกำรใช้สถิติท่ีพบสว่นใหญ่ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัรใช้เพื่อเปรียบเทียบประเด็นด้ำนผลกำรท ำงำนของรัฐบำลไทยรักไทยในอดีตกับผลกำรท ำงำน
ของรัฐบำลหลงักำรปฏิวตัิเท่ำนัน้ จึงมีปริมำณกำรใช้น้อย สว่นกลวิธีกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข พบกำร
ใช้เพียงสองครัง้ ซึ่งนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้ในประเด็นเง่ือนไขเก่ียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร
เท่ำนัน้ และกลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สึกเป็นทกุข์ พบกำรใช้เพียงครัง้เดียวโดยแสดงถึงควำม
ทุกข์เก่ียวกบัข้อกล่ำวหำประเด็นควำมจงรักภกัดีต่อชำติและพระมหำกษัตริย์ อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรท่ี
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ไม่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองส่งผลต่อกำรเลือกใช้กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจ
ผู้ ฟังเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเลือกใช้กลวิธีกำรใช้วจันกรรมสญัญำ และวจั
นกรรมขอร้องในปริมำณมำก ส ำหรับผู้ ท่ีไม่เคยท ำงำนทำงกำรเมือง ไม่มีอดีตทำงกำรเมือง มกัจะใช้
กำรสญัญำเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ฟัง และขอร้องผู้ ฟังให้มอบโอกำสให้แก่ตนเองได้พิสจูน์ฝีมือ 
นอกจำกนีย้งัพบว่ำ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรใช้กำรอ้ำงอิงบคุคลอ่ืน คือ พ.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร ผู้ เป็น
พี่ชำยในปริมำณมำก เพื่อถ่ำยโอนควำมไว้ใจและกำรยอมรับท่ีผู้ ฟังมีต่อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรมำท่ี
ตนเอง ทัง้นีไ้ม่พบกำรกลำ่วถึงคณุสมบตัิของกำรเป็นผู้น ำและผลกำรท ำงำนของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัรในกลวิธีเหลำ่นี ้ 
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 สมมติฐานข้อที่  2  การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มี
แนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการใช้รูปประโยคเงื่อนไข การชีแ้จง และการยกตัวอย่างในการโน้มน้าว
ใจผู้ฟัง 

 จำกสมมติฐำนข้อท่ี 2  พบว่ำผลท่ีได้จำกกำรศึกษำสอดคล้องกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนด คือ 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้กลวิธีกำรใช้ค ำพูดของคนอ่ืน กลวิธีกำรยกตวัอย่ำง และกลวิธีกำรใช้รูป
ประโยคเง่ือนไข โดยพบเป็นอันดับท่ี 2 อันดับท่ี 6 และอันดับท่ี 7 ตำมล ำดับ โดยพบกลวิธีกำรใช้
ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนัในปริมำณมำกท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก เช่นเดียวกบันำงสำวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร แตไ่ม่พบกำรใช้ค ำภำษำถ่ิน เหตผุลอำจเน่ืองมำจำกข้อมลูในกำรศกึษำของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะเป็นกำรปรำศรัยในกรุงเทพมหำนครทัง้สิน้ จงึไมป่รำกฏกำรใช้ภำษำถ่ิน 

 ส ำหรับกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้ในปริมำณมำกเป็นอนัดบัท่ี 2 คือ กลวิธีกำรใช้ค ำพดูของคนอ่ืน 
เน่ืองมำจำกกำรใช้ค ำพดูของคนอ่ืนในกำรชปูระเด็นด้ำนคณุสมบตัิควำมเป็นผู้น ำ ควำมส ำเร็จจำกผล
กำรท ำงำน และควำมพยำยำมในกำรจดักำรปัญหำควำมรุนแรงทำงกำรเมืองของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะและพรรคแทนท่ีจะใช้ค ำพดูของตนเอง ท ำให้ดูไม่เป็นกำรอวดอ้ำงหรือยกตนเองจนเกินไป และยงั
ช่วยสร้ำงน ำ้หนักและควำมน่ำเช่ือถือให้กับประเด็นท่ีพูดได้อีกด้วย ส่วนกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้เป็น
อนัดบัท่ี 3 คือ กลวิธีกำรอ้ำงอิง เน่ืองมำจำกกำรอ้ำงอิงก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่งท่ีนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้
เพื่อสนบัสนุนแนวนโยบำยของพรรคเพื่อให้ประชำชนเห็นว่ำเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์กบัประชำชนและ
นโยบำยของพรรคได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลและสถำบนัท่ีน่ำเช่ือถือซึ่งถือว่ำเป็นกำรแสดงหลกัฐำน
อย่ำงหนึ่งท่ีจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ฟังมำกยิ่งขึน้ ส ำหรับกลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้เป็นอนัดบัท่ี 4 
คือ กลวิธีกำรใช้ค ำถำมย้อนกลบั เน่ืองมำจำกเป็นกำรใช้ค ำถำมเพื่อให้ผู้ ฟังเกิดกำรตระหนกั คิด และ
ไตร่ตรองเก่ียวกบัปัญหำ เหตกุำรณ์ควำมรุนแรงในอดีต เพื่อเรียกร้องขอควำมเป็นธรรมจำกประชำชน
รวมทัง้เป็นกำรชีน้ ำให้ผู้ ฟังเห็นเจตนำของฝ่ำยตรงข้ำมท่ีไม่มีเจตนำในกำรท่ีจะท ำสิ่งท่ีเป็นประโยชน์
ให้กบัผู้ ฟังอย่ำงแท้จริง โดยจำกข้อมลูพบว่ำเป็นกำรใช้ค ำถำมย้อนกลบักบัฝ่ำยตรงข้ำมโดยกระตุ้นให้
ผู้ ฟังตระหนกั  ในขณะเดียวกนัก็แฝงกำรต ำหนิหรือโจมตีฝ่ำยตรงข้ำมเช่นกนั และกลวิธีย่อยท่ีพบกำร
ใช้เป็นอันดับท่ี 5 คือ กลวิธีกำรใช้วัจกรรมยืนยันและกำรใช้วัจนกรรมสัญญำในปริมำณท่ีเท่ำกัน 
เน่ืองมำจำกนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะพยำยำมสร้ำงควำมมัน่ใจและให้ค ำมัน่แก่ผู้ ฟัง ในกำรท่ีจะแก้ไข
ปัญหำและปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีได้สัญญำไว้กับผู้ ฟังและยืนยันว่ำนโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้จริง 
รวมทัง้ยืนยนัและสญัญำเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในด้ำนคณุสมบตัิของตนเองท่ีมีคณุธรรม ทุ่มเทท ำงำน
และไม่คดโกง นอกจำกนี ้ยงัยืนยนัถึงควำมรู้สึกเป็นทุกข์ของผู้ปรำศรัยในช่วงเหตกุำรณ์ควำมรุนแรง
ทำงกำรเมืองอีกด้วย  
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 สว่นกลวิธีกำรยกตวัอย่ำง และกลวิธีกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข ท่ีสอดคล้องกบัสมมติฐำนแต่
ไม่ใช่กลวิธีท่ีพบกำรใช้ในปริมำณมำกนกั โดยพบเป็นอนัดบัท่ี 6 และอนัดบัท่ี 7 อำจเน่ืองมำจำกกลวิธี
กำรยกตวัอย่ำงเป็นหนึ่งในกำรแสดงหลกัฐำนด้ำนผลกำรท ำงำนของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะและพรรค
ซึง่นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะได้แสดงหลกัฐำนโดยใช้หลำกหลำยกลวิธีด้วยกนั ปริมำณกำรใช้กลวิธีกำร
ยกตวัอย่ำงจึงน้อยกว่ำกำรแสดงหลกัฐำนด้วยกลวิธีอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม พบกำรใช้กลวิธีกำรยกตวัอย่ำง
ในปริมำณมำกจำกกำรปรำศรัยหำเสียงท่ีลำนพระบรมรูปทรงม้ำ ซึ่งพบว่ำนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะได้
เน้นกำรยกตัวอย่ำงจริง โดยน ำประชำชนท่ีได้รับผลประโยชน์จำกนโยบำยของพรรคมำขึน้เวที
ประกอบกำรยกตวัอย่ำงด้วย ส่วนกลวิธีกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข พบกำรใช้ในปริมำณมำกใกล้เคียง
กบักลวิธีกำรยกตวัอย่ำง ทัง้นีพ้บว่ำนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะเลือกใช้ในตอนท้ำยของกำรปรำศรัย โดย
กลำ่วในลกัษณะสรุปประเด็นของกำรปรำศรัยในแตล่ะครัง้เพื่อให้ผู้ ฟังตดัสินใจและปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ท่ีตนเสนอตอ่ผู้ ฟัง โดยพบกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไขหลำยประโยคซ ำ้ๆ กนั จึงพบกำรใช้ในปริมำณมำก
แตเ่น่ืองจำกเป็นกำรคดัเลือกข้อมลูเพียง 3 ครัง้ และเป็นกำรกลำ่วสรุปประเด็นในช่วงท้ำยกำรปรำศรัย 
ดงันัน้ปริมำณควำมถ่ีในกำรใช้ถึงแม้จะมำกแตก็่ยงัคงน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบักลวิธีอ่ืน 

กลวิธีย่อยท่ีพบกำรใช้ในปริมำณน้อย 5 อนัดบัสดุท้ำย ได้แก่ กลวิธีกำรใช้วจันกรรมขอร้อง 
กลวิธีกำรใช้ค ำศัพท์แสดงควำมรู้สึกเป็นทุกข์ กลวิธีกำรใช้วัจนกรรมเสนอตัวท ำงำน กลวิธีกำรใช้
ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สึกยินดี และกลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเคำรพยกย่อง กำรท่ีกลวิธีดงักล่ำว
พบกำรใช้ในปริมำณน้อย จำกกำรศึกษำพบว่ำ กลวิธีกำรใช้วจันกรรมขอร้องของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะใช้เพื่อขอให้ประชำชนเลือกตน สมำชิกพรรคและพรรคของตน ส่วนกลวิธีกำรใช้ค ำศทัพ์แสดง
ควำมรู้สกึเป็นทกุข์และกลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สกึยินดีท่ีพบในปริมำณน้อยมำก เน่ืองมำจำก
ในสงัคมไทย เพศชำยโดยเฉพำะผู้น ำถกูปลกูฝังให้เก็บควำมรู้สกึ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะจึงใช้ภำษำท่ี
แสดงควำมรู้สึกน้อย อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สึกเป็นทุกข์
หลำยครัง้ในกำรปรำศรัยท่ีแยกรำชประสงค์ หน้ำลำนห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อให้ประชำชน
รับรู้ถึงควำมรู้สกึของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะกบัเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองท่ีผ่ำนมำ ส่วนกล
วิธีกำรใช้วจันกรรมเสนอตวัท ำงำน ท่ีพบกำรใช้น้อย  เป็นไปได้วำ่ มีกำรใช้กลวิธีด้ำนอ่ืนเพื่อสื่อเจตนำท่ี
จะท ำงำนแก้ไขปัญหำประชำชนมำกอยู่แล้ว ประกอบกบัข้อมลูท่ีคดัเลือกมำจำกกำรปรำศรัยเพียง 3 
ครัง้เท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรใช้วจันกรรมเสนอตวัท ำงำนจึงพบน้อยและไม่ใช่กลวิธีหลกัท่ีนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะเลือกใช้ และกลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเคำรพยกยอ่งซึง่เป็นกำรใช้ค ำสรรพนำมแทนผู้ ฟังและ
กำรใช้ค ำกริยำเพื่อบอกกล่ำวท่ีแสดงถึงกำรยกย่องและควำมสุภำพพบกำรใช้ในปริมำณน้อย อำจ
เป็นไปได้ว่ำ ผู้ ฟังส่วนใหญ่ซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นผู้สนบัสนุนนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะและได้รู้จกัคุ้นเคย
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ผ่ำนส่ือ ผ่ำนกำรปรำศรัยหำเสียง และกำรลงพืน้ท่ีมำเป็นอย่ำงดีแล้ว นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะจึงใช้
กลวิธีนีใ้นปริมำณน้อย โดยอำจใช้กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนัแทนมำกกวำ่ 
 

 ผลการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้
ระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกับนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 จำกผลกำรศึกษำพบควำมคล้ำยคลึงกนัในกำรเลือกใช้กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจของนำงสำวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ยกเว้นกลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศท่ีไม่พบ
กำรใช้ในปรำศรัยของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ โดยพบควำมแตกต่ำงกันในด้ำนปริมำณกำรใช้แต่ละ
กลวิธี ซึ่งส่งผลให้อนัดบัของแต่ละกลวิธีท่ีนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้มี
ควำมแตกต่ำงกัน โดยอนัดบันัน้มีนัยส ำคญัเน่ืองจำกมีผลต่อกำรตีควำมตวับทและบทพูด เช่น กำร
เลือกหวัข้อหรือกลวิธีตำ่งๆ ให้เหมำะสมกบับริบทเพื่อท่ีจะสำมำรถโน้มน้ำวชกัจงูใจผู้ ฟัง  
 ส ำหรับกลวิธีท่ีนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้ในอันดับท่ี 1 
เหมือนกนั คือ กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนั เน่ืองมำจำกในกำรปรำศรัยหำเสียง
จ ำเป็นต้องใช้ค ำเรียกผู้ ฟังซึ่งกำรเลือกใช้ค ำศพัท์ท่ีเหมำะสมไม่เพียงแต่ช่วยเร้ำควำมสนใจให้ผู้ ฟัง
ติดตำมฟังกำรปรำศรัยเท่ำนัน้ แต่ยงัช่วยในกำรชกัจูงใจผู้ ฟังให้เกิดควำมเช่ือถือ ยอมรับ และคล้อย
ตำมผู้ปรำศรัย นอกจำกนี ้ ยังเป็นกำรสื่อถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้ปรำศรัยและผู้ ฟัง และเป็นกำร
ก ำหนดบทบำทของผู้ ฟังในฐำนะสมำชิกกลุ่ม ดงันัน้ กลวิธีดงักลำ่วจึงพบกำรใช้ในปริมำณมำกทัง้สอง
คน 
 ส่วนกลวิธีกำรโน้มน้ำวใจผู้ ฟังท่ีนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้ใน
ล ำดบัแตกตำ่งกนั 4 อนัดบัแรก ได้แก่ กลวิธีกำรใช้วจักรรมสญัญำ กลวิธีกำรใช้วจันกรรมขอร้อง กลวิธี
กำรอ้ำงอิง และกลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ ซึง่เป็นกลวิธีท่ีนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรใช้
เป็นอนัดบัท่ี 2 3 4 และ 5 ตำมล ำดบั สว่นกลวิธีกำรใช้ค ำพดูของคนอ่ืน กลวิธีกำรอ้ำงอิง กลวิธีกำรใช้
ค ำถำมย้อนกลบั และ กลวิธีกำรใช้วจันกรรมยืนยนัและกลวิธีกำรใช้วจักรรมสญัญำ เป็นกลวิธีท่ีนำย
อภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ใช้เป็นอนัดบั 2 3 4 และ 5 ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กลวิธีท่ีไม่พบในกำรปรำศรัยหำ
เสียงของนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ คือ กลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ  
 กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจในกำรปรำศรัยท่ีพบว่ำ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวช
ชำชีวะมีกำรใช้ในปริมำณท่ีแตกต่ำงกนั และบำงกลวิธีไม่พบกำรใช้ เน่ืองมำจำกบริบทท่ีแตกต่ำงกัน
ของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ซึง่องค์ประกอบทำงบริบทท่ีมีลกัษณะเด่น
และมีอิทธิพลต่อกำรผลิตและกำรตีควำมตวับทและบทพูดของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำย
อภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ ได้แก่ ผู้ มีสว่นร่วมและฉำก มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ผู้มีส่วนร่วม 
 หมำยถึง ผู้ปรำศรัย คือ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร และนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ซึ่งต่ำงมี
ปัจจยัท่ีแตกต่ำงกนั ดงัท่ี อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท (2554: 10) กล่ำวถึงกำรโน้มน้ำวใจว่ำจะประสบ
ควำมส ำเร็จได้ ต้องอำศยัองค์ประกอบขัน้พืน้ฐำนในกำรโน้มน้ำวใจ โดยหนึ่งในองค์ประกอบนัน้ คือ 
ควำมแตกตำ่งภำยในผู้สง่สำร ซึง่ในงำนวิจยันี ้คือ ผู้ปรำศรัย โดยอรวรรณ ปิลนัธน์โอวำทกลำ่วว่ำผู้ส่ง
สำรแต่ละคนมีปัจจยัท่ีแตกต่ำงกนัท ำให้มีกำรโน้มน้ำวใจไม่เหมือนกนั ได้แก่ ควำมน่ำเช่ือถือ อ ำนำจ
ทำงสงัคม บทบำทในสงัคม สมัพนัธภำพกบัผู้ รับสำร อำย ุและเพศของผู้ส่งสำร ซึง่มีควำมสอดคล้อง
กบัแวน ไดค์ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท. 2546: 64; อ้ำงอิงจำก van Dijk. 1997) ท่ีกลำ่วว่ำ คณุลกัษณะ
ของผู้ มีส่วนร่วมในบริบท ได้แก่ เพศ อำยุ ชนชัน้ทำงสงัคม กำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงสงัคม เชือ้ชำติ 
บทบำททำงสงัคมและควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม เช่น เพื่อนหรือศตัรู มีอ ำนำจหรือไร้อ ำนำจ ครอบครอง
หรือถกูครอบครอง มีอิทธิพลตอ่กำรผลิตหรือกำรตีควำมของตวับทและบทพดู โดยควำมแตกตำ่งท่ีพบ
อย่ำงชดัเจนของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ได้แก่ เพศ และสถำนภำพทำง
สงัคม มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
 
  1.1 เพศ 
  นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นผู้ หญิงคนแรกท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำชิงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยได้น ำเสนอตวัตนด้วยภำพของผู้หญิงเก่งท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำน
ธุรกิจและมีควำมสภุำพอ่อนน้อมเป็นกนัเอง โดยพบจำกกำรใช้กลวิธีทำงภำษำเพื่อชกัจงูใจผู้ ฟัง ได้แก่ 
กำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเคำรพยกย่องผู้ ฟัง เพื่อสื่อถึงควำมนอบน้อมตอ่ผู้ ฟัง พบกำรใช้ค ำสรรพนำม
เรียกตนเองด้วยช่ือเล่น เน่ืองมำจำกในสงัคมไทยผู้หญิงนิยมเรียกช่ือเล่นแทนตนเอง เพื่อสร้ำงควำม
สนิทสนมและเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจันทิมำ เอียมำนนท์ (2539) ท่ีศึกษำกำรใช้
ภำษำในค ำปรำศรัยหำเสียงท่ีพบว่ำ กำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนแสดงควำมส ำคญัของผู้ ฟัง แสดงกำรเคำรพ
ยกย่อง ควำมเป็นพวกเดียวกัน เป็นกำรใช้ภำษำเพื่อชักจูงใจผู้ ฟัง และยังพบกำรใช้ค ำศัพท์แสดง
ควำมรู้สึกยินดีเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ ฟังสนับสนุนและให้ก ำลังใจ ซึ่งผู้ หญิงเป็นเพศท่ีมักแสดง
ควำมรู้สึกมำกกว่ำผู้ ชำย นอกจำกนี ้ ยังพบกำรเรียกร้องควำมเท่ำเทียมในบทบำททำงกำรเมือง
ระหวำ่งหญิงกบัชำยผ่ำนกลวิธีกำรน ำเสนอควำมเทำ่เทียมทำงเพศและผ่ำนนโยบำยพรรค โดยนำงสำว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรส่ือให้ผู้ ฟังทรำบว่ำ ผู้หญิงสำมำรถท ำงำนกำรเมืองได้เหมือนกนักบัผู้ชำย ทัง้นี ้แม้ว่ำ
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรจะเรียกร้องควำมเท่ำเทียมทำงกำรเมือง  แต่ในขณะเดียวกนักลบัใช้ควำม
เป็นเพศหญิงท่ีอ่อนแอแสดงกำรขอร้องอ้อนวอนขอกำรยอมรับและขอโอกำสให้ผู้ หญิงได้ท ำงำน
ทำงกำรเมือง  
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  นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำชิงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเป็นสมยัท่ี 2 ได้
น ำเสนอตวัตนด้วยภำพของผู้ชำยท่ีมีคณุสมบตัิพร้อมท่ีจะเป็นผู้น ำสอดคล้องกบัหลกักำรโน้มน้ำวใจ
ของอริสโตเติล (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท. 2537: 10-11) ท่ีกลำ่วว่ำ บคุลิกของผู้พดูถือว่ำเป็นวิธีกำรท่ีมี
ผลมำกท่ีสดุในกำรพดูเพื่อโน้มน้ำวใจ โดยภำพควำมเป็นผู้น ำท่ีเห็นได้ชดัจำกกำรปรำศรัยในครัง้นี ้คือ 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะได้แสดงให้เห็นว่ำตนเองเป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม รักควำมยุติธรรม ยึดมั่นควำม
ถกูต้อง ซื่อสตัย์ไม่คดโกง มีใจเมตตำกรุณำ มีควำมสขุมุ ยบัยัง้ชัง่ใจ อดทนอดกลัน้ ทุ่มเทท ำงำน รักษำ
ค ำพดู และพดูจริงท ำจริง ทัง้นีใ้นงำนวิจยัของจนัทิมำ เอียมำนนท์ (2539: 53-54) ท่ีศกึษำกำรใช้ภำษำ
ในค ำปรำศรัยหำเสียงก็พบว่ำ ผู้ปรำศรัยใช้ถ้อยค ำส ำนวนแสดงควำมน่ำเช่ือถือ เช่น แสดงควำม
น่ำเช่ือถือในตวัผู้สมคัรด้ำนอปุนิสยัและบุคลิกเพื่อโน้มน้ำวชกัจูงใจผู้ ฟัง ซึง่พบว่ำ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะสื่อให้เห็นถึงคณุสมบตัิดงักลำ่วเช่นกนั โดยสื่อผ่ำนกำรใช้กลวิธีตำ่งๆ ได้แก่ กำรใช้ค ำพดูของคนอ่ืน 
กำรอ้ำงอิง กำรใช้วจันกรรมยืนยนั และกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข ส่วนกำรใช้สรรพนำมแทนตนเองนัน้
พบกำรใช้ค ำว่ำ “ผม” เท่ำนัน้ ไม่พบกำรเลือกช่ือเล่นเหมือนนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร ส่วนกำรใช้
ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สกึยินดีพบเพียง 3 ครัง้ เป็นไปได้ว่ำ ในสงัคมไทยผู้ชำยโดยเฉพำะผู้ ท่ีเป็นผู้น ำมกั
ไม่ค่อยแสดงควำมรู้สกึมำกนกั ไม่ว่ำจะยินดีหรือทุกข์ นอกจำกนี ้ กำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สกึยินดี
ของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ มีควำมแตกตำ่งกนั คือ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัรใช้เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจให้เกิดกำรสนบัสนนุจำกผู้ ฟัง สว่นนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะใช้เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้สกึยินดีท่ีเห็นประชำชนได้รับประโยชน์จำกนโยบำยพรรค กลำ่วได้วำ่ นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
เป็นคนใหม่ ยงัไม่มีผลงำนทำงกำรเมืองจึงต้องขอก ำลงัใจและกำรสนบัสนุน เพื่อท่ีจะมีแรงใจในกำร
เร่ิมท ำงำน ส่วนนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ เคยเป็นนำยกรัฐมนตรีมำแล้ว และมีผลกำรท ำงำน จึงส่ือให้
ผู้ ฟังเห็นวำ่ กำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำประสบควำมส ำเร็จและตนรู้สกึยินดี 
 
  1.2 สถานภาพทางสังคม 
  นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรเป็นผู้สมคัรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรระบบบญัชีอนัดบัท่ี 1 ของ
พรรคเพื่อไทย แต่ไม่มีประสบกำรณ์และประวัติทำงกำรเมืองจึงไม่มีฐำนเสียงของตนเอง ซึ่งพบว่ำ 
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ใช้กลวิธีกำรอ้ำงอิงบคุคลอ่ืน โดยบคุคลท่ีอ้ำงถึงในปริมำณมำก คือ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เพื่อถ่ำยโอนและสร้ำงควำมไว้วำงใจ กำรยอมรับและควำมน่ำเช่ือถือ ท่ีผู้ ฟังมีต่อ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรมำท่ีนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ดงัท่ี ณฐัพร พำนโพธ์ิทอง (2549: 278-279) ได้
กล่ำวว่ำ กลวิธีกำรอ้ำงอิงเป็นกำรเอ่ยช่ือบุคคลหรือสถำบันเพื่อเป็นหลักอ้ำงอิงช่วยสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือให้แก่ตนเอง ทัง้นีเ้น่ืองจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตรเป็นผู้ ท่ีถูกเสนอตัวเข้ำชิงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีและเป็นผู้ปรำศรัยหำเสียง นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรจึง มีสิทธิในกำรใช้อ ำนำจทำง
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กำรเมืองเพื่อโน้มน้ำวใจ โดยกำรใช้วจันกรรมขอร้องเพื่อให้ผู้ ฟังสนบัสนุน ให้ก ำลงัใจและลงคะแนน
เสียงให้ตนโดยปรำศจำกกำรคกุคำม ดงัท่ี แวน ไดค์ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท. 2546: 66; อ้ำงอิงจำก 
van Dijk. 1997) ได้กลำ่วถึงกำรใช้อ ำนำจโน้มน้ำวใจไว้ว่ำ เป็นกำรใช้อ ำนำจในกำรควบคมุจิตใจผู้ อ่ืน
โดยวิธีกำรขอร้องหรือกำรแนะน ำผู้ อ่ืนให้กระท ำตำมสิ่งท่ีผู้ มีอ ำนำจต้องกำรโดยปรำศจำกกำรคกุคำม 
ซึง่เป็นกำรใช้อ ำนำจในลกัษณะท่ีนุ่มนวลแทนกำรออกค ำสัง่  
  นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะเป็นผู้สมคัรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรระบบบญัชีอนัดบัท่ี 1 และ
เป็นหวัหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ซึง่เป็นอดีตนำยกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ผู้ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำนำน
ถึง 20 ปี และมีฐำนเสียงท่ีสนบัสนนุตนเอง จึงพบกำรใช้กลวิธีทำงภำษำท่ีแสดงถึงกำรมีสิทธิในกำรใช้
อ ำนำจ สอดคล้องกับกำรใช้หน้ำท่ีทำงกลยุทธ์ของวำทกรรมกำรเมืองดังท่ี ชิลตันและแชฟเนอร์ 
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท. 2546: 107-108; อ้ำงอิงจำก Chilton; & Schäffner. 1997) เสนอเก่ียวกบักล
ยทุธ์ท่ีเรียกวำ่ กำรบงัคบั (Coercion) ซึง่คนมกัไม่คอ่ยสงัเกตหรือเห็นได้ไม่ชดั เช่น กำรต้องตอบค ำถำม 
กำรต้องตอบสนองต่อค ำขอร้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรกระท ำท่ีเป็นกำรใช้อ ำนำจสัง่ให้ปฏิบตัิ อย่ำงเช่น 
กำรใช้วจันกรรม นอกจำกนี ้ นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะยงัใช้กลวิธีท่ีสอดคล้องกบัหน้ำท่ีทำงกลยทุธ์ของ
วำทกรรมในด้ำนกำรท ำให้ชอบธรรม (Legitimization) ได้แก่ กำรโน้มน้ำวใจประชำชนผู้ลงคะแนน
เสียงผำ่นกลวิธีกำรใช้วจันกรรมสญัญำ วจันกรรมยืนยนัเก่ียวกบันโยบำยของพรรคท่ีสำมำรถปฏิบตัิได้
จริง กลวิธีกำรใช้ค ำพดูคนอ่ืนเพื่อแสดงถึงผลกำรท ำงำน และคณุสมบตัิควำมเป็นผู้น ำ เป็นต้น  
  นอกจำกนี ้ ยงัพบกำรใช้กลวิธีกำรแสดงหลกัฐำนเพื่อน ำเสนอภำพทำงบวกของตนเองและ
พรรค สว่นหน้ำท่ีทำงกลยทุธ์ของวำทกรรมในด้ำนกำรท ำให้ไม่ชอบธรรม (Delegitimization) ได้แก่ กล
วิธีกำรใช้ค ำถำมย้อนกลับ กลวิธีกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข กลวิธีกำรใช้อุปลักษณ์ และกลวิธีกำร
เปรียบเทียบควำมแตกตำ่ง ท่ีสื่อถึงกำรเสนอภำพในทำงลบของฝ่ำยตรงข้ำม ตวัอย่ำงเช่น กลวิธีกำรใช้
ค ำถำมย้อนกลบั “...พรรคกำรเมืองน่ีนะเห็นไม่ตรงกนัมำโดยตลอด หำเสียงมีคนชอบมีคนไม่ชอบ แต่
เรำก็ถือวำ่ ใครจะมำหำเสียงพบปะต้องเปิดโอกำสให้เขำท ำ ไม่ชอบเดินหนีก็ได้ ไม่ชอบอย่ำงดีก็พดูกนั
ดีๆ ใช้เหตใุห้ผลกนัก็ได้ แต่ถ้ำเรำบอกว่ำ ไม่ชอบกนัต้องไปก่อกวนกนั บ้ำนเมืองจะอยู่กนัอย่ำงไร” ซึ่ง
แสดงให้เห็นภำพลบของฝ่ำยตรงข้ำมท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพในกำรปรำศรัยหำเสียงของตน   
 
 2. ฉาก 
 หมำยถึง สถำนกำรณ์ทำงสงัคมในด้ำนระยะเวลำและสถำนท่ีในกำรจดักำรปรำศรัยซึง่เป็นท่ี
สำธำรณะและจดัขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร โดยควำมแตกตำ่งทำงองค์ประกอบของบริบทอีกอย่ำงท่ีพบใน
กำรปรำศรัยของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ซึง่มีผลตอ่กำรผลิตและตีควำม
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ตวับทและบทพดู ได้แก่ ระยะเวลำและสถำนท่ีซึ่งมีกำรจดักำรปรำศรัยท่ีกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล 
และตำ่งจงัหวดั ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 ระยะเวลา เวลำท่ีใช้ในกำรปรำศรัยแตล่ะครัง้มีผลตอ่กำรก ำหนดหวัข้อบทพดู 
  ระยะเวลำในกำรปรำศรัยหำเสียงแต่ละครัง้จำกข้อมลูกำรปรำศรัยหำเสียงท่ีคดัเลือกมำ
ของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เฉลี่ยเป็นเวลำประมำณ 16 นำที เน่ืองจำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
เป็นผู้สมคัรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม ่ไม่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองเลย จงึใช้เวลำในกำรปรำศรัย
น้อยและกระชบั  
  สว่นระยะเวลำในกำรปรำศรัยหำเสียงแตล่ะครัง้จำกข้อมลูกำรปรำศรัยหำเสียงท่ีคดัเลือก
มำของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ เฉล่ียเป็นเวลำประมำณ 59 นำที เน่ืองจำกนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะมี
ประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำเป็นเวลำนำน และยงัเป็นอดีตนำยกรัฐมนตรีในรัฐบำลท่ีผ่ำนมำซึ่งอยู่
ในช่วงเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ จึงใช้เวลำในกำรปรำศรัยมำกกว่ำ
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร  
  2.2 สถานที่ เป็นสว่นหนึ่งของฉำกหรือสถำนกำรณ์ทำงสงัคม ซึง่มีอิทธิพลต่อกำรเลือก
หัวข้อ เนือ้หำและแบบแผนของกำรปรำศรัย จำกกำรศึกษำข้อมูลผู้ วิจัยแบ่งสถำนท่ีในกำรปรำศรัย
ออกเป็น 3 สว่นคือ กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และตำ่งจงัหวดั 
  จำกข้อมลูกำรปรำศรัยของนำงสำวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร พบกำรปรำศรัยในกรุงเทพมหำนคร 
ปริมณฑล และตำ่งจงัหวดั ซึง่พบว่ำหวัข้อในกำรปรำศรัยคล้ำยคลงึกนั ได้แก่ 1) หวัข้อกำรแนะน ำตวั
และสร้ำงควำมคุ้นเคย และ 2) หวัข้อกำรเสนอแนวนโยบำยกำรพฒันำประเทศและกำรแก้ไขปัญหำให้
ประชำชนด้ำนตำ่งๆ ของพรรค แตพ่บควำมแตกตำ่งด้ำนเนือ้หำในกำรปรำศรัย ดงันี ้  
   ด้ำนเนือ้หำ คือ สิ่งท่ีนำงสำวยิ่งลักษณ์ได้สื่อสำรกับประชำชน โดยพบว่ำ ในกำร
ปรำศรัยท่ีกรุงเทพมหำนครนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเน้นน ำเสนอเนือ้หำนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
ควำมสมัพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน และกำรพฒันำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส่วนปริมณฑลพบกำร
แนะน ำตวัในฐำนะน้องสำวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร กำรอ้ำงถึงควำมสมัพันธ์ใกล้ชิดกับ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร กำรน ำเสนอนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำงๆ ของแต่ละพืน้ท่ีโดยใช้วัจกรรม
สญัญำ และกำรแนะน ำผู้สมคัรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในแต่ละพืน้ท่ี  ส ำหรับเนือ้หำในต่ำงจงัหวดั 
เน้นกำรแนะน ำตวัในฐำนะน้องสำวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร กำรอ้ำงถึงควำมสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำรกล่ำวถึงสำเหตุท่ีเข้ำมำท ำงำนกำรเมือง กำรสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้ำนคู่เมืองของแต่ละจงัหวดั ประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรธุรกิจ กำรกล่ำวถึงปัญหำของแต่ละท้องถ่ิน
ผ่ำนกำรเสนอนโยบำย โดยน ำเสนอนโยบำยใหม่พร้อมกับน ำนโยบำยเดิมสมัยรัฐบำลไทยรักไทย
กลบัมำ และนอกจำกนีย้งัพบกำรใช้ค ำภำษำถ่ินเพื่อสร้ำงควำมเป็นพวกเดียวกนั ดงัท่ีสดุำดวง เกิดโมฬี 
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(2537: 86) กล่ำวถึงกำรปรำศรัยหำเสียงในต่ำงจงัหวดัว่ำ “น่ำจะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรปรำศรัยหำ
เสียงในกรุงเทพ ซึ่งอำจมีกำรน ำภำษำถ่ินมำใช้ในกำรปรำศรัย ส่วนเนือ้หำของกำรปรำศรัยใน
ตำ่งจงัหวดัอำจเก่ียวเน่ืองกบัปัญหำของท้องถ่ินนัน้ๆ เป็นสว่นใหญ่” นอกจำกนี ้ ยงัพบเนือ้หำเก่ียวกบั
ควำมล้มเหลวของกำรบริหำรบ้ำนเมืองด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำลหลังเหตุกำรณ์ปฏิวัติวันท่ี 19 
กนัยำยน พ.ศ. 2549 พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไขในกำรปรำศรัยทกุสถำนท่ี สว่นเนือ้หำท่ีแตกตำ่งอย่ำง
เห็นได้ชัดในกำรปรำศรัยในต่ำงจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร คือ ในต่ำงจังหวดัมีกำรอ้ำงถึงและใช้
ค ำพดูของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ในปริมำณมำก เม่ือเปรียบเทียบกบักำรปรำศรัยในกรุงเทพมหำนคร 
ซึง่พบปริมำณน้อยมำกตอ่กำรปรำศรัยในแตล่ะครัง้ สว่นปริมณฑลมีกำรอ้ำงถึงพ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร 
เพียงหนึง่หรือสองครัง้หรือไม่พบกำรอ้ำงถึงเลยตอ่กำรปรำศรัยหนึง่ครัง้  
  สว่นกำรปรำศรัยของนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ ถึงแม้จะเป็นกำรปรำศรัยท่ีกรุงเทพมหำนคร
เท่ำนัน้ แต่พบควำมแตกต่ำงในกำรเลือกหัวข้อ เนือ้หำและแบบแผนกำรปรำศรัยในแต่ละสถำนท่ี 
หัวข้อในกำรปรำศรัย ได้แก่ กำรแถลงนโยบำยพรรค กำรแสดงผลกำรท ำงำน กำรชีแ้จงเก่ียวกับ
ประเด็นสินค้ำรำคำแพง และเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง  
   ด้ำนเนือ้หำ คือ สิ่งท่ีนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะได้สื่อสำรกบัประชำชน โดยเนือ้หำในกำร
ปรำศรัยหำเสียงท่ีวงเวียนใหญ่ เน้นแถลงนโยบำยโดยใช้กลวิธีเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของนโยบำย
กบัพรรคฝ่ำยตรงข้ำม แสดงผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรใช้สถิติและกำรใช้ค ำพดูของคนอื่น กำรใช้ 
วจันกรรมยืนยนัคณุสมบตัิของตนเอง สว่นกำรปรำศรัยหำเสียงท่ีรำชประสงค์ ลำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ
เซน็ทรัลเวิลด์ ซึง่เป็นสถำนท่ีใจกลำงเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง พบกำรเลือกหวัข้อท่ีแตกต่ำง
ออกไป คือ กำรไม่แถลงนโยบำย กำรสร้ำงให้ผู้ ฟังเกิดควำมรู้สึกเห็นใจ กำรใช้วจักรรมเตือน แนะน ำ
เก่ียวกับฝ่ำยตรงข้ำม และกำรเน้นย ำ้อุดมกำรณ์ของพรรค ส่วนกำรปรำศรัยหำเสียงท่ีลำนพระบรม
รูปทรงม้ำ ได้แก่ กำรแสดงหลกัฐำนโดยยกตวัอย่ำงจริงของผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จำกนโยบำยพรรคขึน้มำ
บนเวที 
  นอกจำกกำรสรุปและอภิปรำยผลเก่ียวกบักำรเลือกใช้หวัข้อและเนือ้หำของกำรปรำศรัย
ตำมกรอบองค์ประกอบของบริบทของแวน ไดค์แล้ว ผู้วิจยัยงัพบว่ำ กำรปรำศรัยหำเสียงของนำงสำว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะมีแบบแผนท่ีสอดคล้องกับกำรศึกษำของสมบัติ จัน
ทรวงศ์ (2530: 102-171) ท่ีมุ่งศกึษำแบบแผนและเนือ้หำของกำรปรำศรัยหำเสียงใน “กำรเมืองเร่ือง
เลือกตัง้ ศกึษำเฉพำะกรณีกำรเลือกตัง้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและ
สมำชิกสภำเขต พ.ศ. 2528” โดยสมบตัิ จนัทรวงศ์ได้แบ่งเนือ้หำของกำรปรำศรัยหำเสียงออกเป็น 7 
ส่วนส ำคญั ได้แก่ 1) กำรพดูเพื่อให้ข่ำวสำร 2) กำรแนะน ำวิธีกำรใช้สิทธิ 3) กำรพดูเพื่อจูงใจ 4) กำร
โจมตี 5) กำรกลำ่วแก้ 6) กำรพดูเพ่ือให้สนกุ 7) กำรใช้ค ำขวญั  
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  จำกกำรวิเครำะห์แบบแผนและเนือ้หำของกำรปรำศรัยของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร
พบวำ่  
  1) กำรพดูเพ่ือให้ข่ำวสำร พบกำรแจ้งวนัเวลำในกำรไปเลือกตัง้ 
  2)  กำรแนะน ำวิ ธีกำรใ ช้สิท ธิ  พบกำรแนะน ำวิ ธี กำรลงคะแนนเสียง ส ำห รับ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรระบบบญัชีรำยช่ือ คือ บตัรสีเขียว และส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรระบบ
แบ่งเขต คือ บตัรสีชมพ ูดงัตวัอย่ำง “... มีบตัรให้กำสองใบนะคะ ใบท่ีหนึ่งสีเขียวต้องเบอร์อะไรคะ สี
เขียวเบอร์หนึง่ได้ปดู้วยนะคะ อยูใ่นเบอร์หนึง่นะ สีชมพไูด้ส.ส. เขตพืน้ท่ีจงัหวดักำฬสนิธุ์ ” 
  3) กำรพูดเพื่อจูงใจ พบกำรยกย่องผู้สมคัรของพรรคเพื่อไทยแต่ละพืน้ท่ี ยกย่องบุคคล
ต่ำงๆ ในพรรค ย ำ้ภำพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นช่ือเดิมของพรรคเพื่อไทยในด้ำนกำรท ำงำน
ด้วยควำมรวดเร็ว และผลงำนของพรรคท่ีผำ่นมำ โดยใช้กลวิธีกำรใช้วจันกรรมเสนอตวัท ำงำน  
วัจนกรรมยืนยัน กำรอ้ำงอิง กำรใช้สถิติ และกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง นอกจำกนี  ้ยังพบว่ำ
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรมุ่งน ำเสนอนโยบำยท่ีสอดคล้องกบัผู้ ฟังแตล่ะกลุม่ ได้แก่ กลุม่ฐำนเสียงของ
พรรคท่ีอยู่ในปริมณฑลบำงจงัหวดั ภำคเหนือและภำคอีสำน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแท็กซี่ กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้ ปกครอง และกลุ่มเยำวชน เป็นต้น และกลุ่มท่ีไม่ใช่ฐำนเสียงของพรรคท่ีส่วนใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหำนคร เช่น กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มวยัท ำงำน เป็นต้น ผ่ำนกำรใช้กลวิธีกำรใช้วจันกรรมสญัญำ 
วัจนกรรมขอร้อง วัจนกรรมเตือน วัจนกรรมเสนอตัวท ำงำน วัจนกรรมยืนยัน กำรใช้สถิติ และกำร
น ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ   
  4) กำรโจมตี พบเนือ้หำเก่ียวกับปัญหำต่ำงๆ ได้แก่ สินค้ำรำคำแพง กำรผูกขำดทำง
กำรตลำด ประชำชนยำกจนและไมมี่ควำมสขุ  
  5) กำรกล่ำวแก้ พบกำรปกป้องตนเองเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยของพรรคท่ีได้ประกำศต่อประชำชน และข้อกล่ำวหำเก่ียวกับควำมไม่จงรักภักดีต่อ
ประเทศชำติและสถำบนัพระมหำกษัตริย์ ผ่ำนกำรใช้กลวิธีกำรใช้ค ำพูดของคนอ่ืน กำรใช้วัจนกรรม
ยืนยนั และวจัน กรรมสญัญำ  
  6) กำรพูดเพื่อให้สนุก พบกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยและสร้ำงควำมสนุกสนำนกับผู้ ฟังโดย
กำรขอให้ผู้ ฟังสง่เสียงให้ก ำลงัใจจำกผู้ ฟังฝ่ังซ้ำย ฝ่ังขวำ เสียงผู้ ฟังหญิงและชำย และพบกำรพดูเพื่อให้
สนกุร่วมกบักำรใช้กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมเป็นพวกเดียวกนัและกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สกึ
ยินดี 
  7) กำรใช้ค ำขวญั พบกำรใช้ค ำขวญัในปริมำณน้อย ได้แก่  “คิดใหม่ ท ำใหม่”  “ทกัษิณ
ช่วยคดิ ยิ่งลกัษณ์ขอท ำ” และ  “ไม่คิดแก้แค้นแตจ่ะแก้ไข” 
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  ส่วนจำกกำรวิเครำะห์แบบแผนและเนือ้หำของกำรปรำศรัยของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ
พบวำ่  
  1) กำรพดูเพื่อให้ข่ำวสำร พบกำรให้ควำมรู้เร่ืองสิทธิเสรีภำพในกำรปรำศรัยหำเสียงของ
พรรคกำรเมือง และกำรแจ้งวนัเวลำในกำรไปเลือกตัง้  
  2) กำรแนะน ำวิธีกำรใช้สทิธ์ิ พบกำรขอร้องให้ประชำชนไปใช้สทิธ์ิเลือกตัง้  
  3) กำรพูดเพื่อจูงใจ พบกำรกล่ำวยกย่องผู้ สมัครและบุคคลต่ำงๆ ในพรรค และย ำ้
ภำพลกัษณ์ของพรรคท่ียึดมัน่ในควำมถกูต้อง ควำมซื่อสตัย์ไม่คิดโกง ควำมอดทนอดกลัน้ และควำม
เป็นประชำธิปไตย โดยพบว่ำมุ่งน ำเสนอนโยบำยเพื่อเกษตรกรท่ีประสบผลส ำเร็จในสมยัเป็นรัฐบำล
และนโยบำยอ่ืนๆ ผ่ำนกลวิธีกำรใช้วจันกรรมยืนยนั วจันกรรมสญัญำ วจันกรรมเสนอตวัท ำงำน กำร
ยกตวัอยำ่ง กำรใช้สถิติ กำรอ้ำงอิง กำรใช้ค ำพดูคนอ่ืนและกำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่ง 
  4) กำรโจมตี พบกำรโจมตีบุคคลต่ำงๆ และพรรคฝ่ำยตรงข้ำม โดยระบุช่ือของบุคคล 
กลุม่และพรรคท่ีโจมตี นอกจำกนี ้ยงัพบกำรโจมตีนโยบำยของพรรคฝ่ำยตรงข้ำม ผำ่นกลวิธีกำรใช้ 
วจักรรมเตือน กำรใช้อุปลกัษณ์ กำรใช้ค ำพูดคนอ่ืน กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง กำรใช้ค ำถำม
ย้อนกลบั และกำรใช้รูปประโยคเง่ือนไข 
  5) กำรกล่ำวแก้ พบกำรกล่ำวปกป้องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนด้ำนเศรษฐกิจ กำรจดักำร
กับเหตุกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมือง ผลส ำรวจเก่ียวกับคะแนนเสียงในช่วงกำรหำเสียงเลือกตัง้ และ
นโยบำยของพรรค ผำ่นกลวิธีกำรใช้วจันกรรมยืนยนั กำรยกตวัอยำ่ง กำรใช้สถิติ กำรใช้ค ำพดูบคุคลอ่ืน 
กำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่ง และกำรใช้ค ำถำมย้อนกลบั  
  6) กำรพูดเพื่อให้สนุก พบกำรพูดในลกัษณะประชดประชันเพื่อให้เกิดควำมขบขนั ดงั
ตวัอยำ่ง "...ผมเน่ียยงัขอคณุโพลอยูอ่ยำ่งนงึ เพรำะขนำดแพ้เน่ีย ผมไปไหนเน่ีย แก้มก็จะช ำ้แย่อยู่แล้ว" 
และ "...คณุกรณ์ก็ถำมตวัแทนพรรคเพื่อไทยว่ำ สรุปไอ้เงินน่ีหำมำจำกไหน  เขำตอบว่ำ เงินเขำจะมำ
จำกอำกำศ ผมก็ยืนสดูอำกำศอยูเ่น่ีย ยงัไมร่วยขึน้สกัทีหนึง่" 
  7) กำรใช้ค ำขวญั ไม่พบกำรใช้ค ำขวญัในกำรปรำศรัยของนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกบักำรศกึษำแบบแผนและเนือ้หำของกำรปรำศรัยหำเสียงของพรรคประชำธิปัตย์ของ
สมบตัิ จนัทรวงศ์ (2530: 170) ท่ีกลำ่ววำ่ พรรคประชำธิปัตย์ไม่มีกำรย ำ้ในด้ำนกำรใช้ค ำขวญัเลย อำจ
เพรำะเห็นวำ่ค ำขวญัไม่ใช่สว่นท่ีช่วยในกำรสร้ำงควำมนิยมขึน้ได้ 
 
 กล่ำวโดยสรุป จำกผลกำรศึกษำกลวิธีกำรโน้มน้ำวใจในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตัง้ของ
นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ พบควำมคล้ำยคลงึกนัในกำรใช้กลวิธีกำรโน้ม
น้ำวใจเพื่อสื่อถึงกำรสร้ำงควำมหมำย กำรแสดงตัวตนของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำยอภิสิทธ์ิ 
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เวชชำชีวะ กำรก ำหนดตวัตนและบทบำทของผู้ ฟังในฐำนะพวกเดียวกนัท่ีมีบทบำททำงกำรเมือง คือ 
สนบัสนนุและลงคะแนนเสียงให้นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร/นำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะและพรรค 
 สว่นควำมแตกตำ่งกนัในกำรใช้กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจของนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และนำย
อภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะขึน้อยูก่บับริบทด้ำนเพศ สถำนภำพทำงสงัคม ระยะเวลำและสถำนท่ีในกำรปรำศรัย 
ซึง่สื่อให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบคุคล กำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง และอดุมกำรณ์ท่ีแฝงเร้นอยู่ใน
รูปภำษำ 
 
2. ข้อสังเกตจากการเลือกใช้กลวธีิการโน้มน้าวใจกับเพศของผู้ปราศรัย 
 จำกกำรศกึษำข้อมลูพบวำ่ เพศหญิงมีกำรเลือกใช้กลวิธีท่ีสอดแทรกควำมเป็นผู้หญิงร่วมด้วย 
ได้แก่ กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์แสดงควำมรู้สึกยินดีเพื่อขอก ำลงัใจจำกผู้ ฟัง ซึ่งโดยปกติแล้วเพศหญิงมกั
แสดงควำมรู้สึกมำกกว่ำเพศชำย  นอกจำกนี ้ ยังพบกำรเลือกใช้กลวิธีกำรใช้วัจนกรรมขอร้องใน
ปริมำณมำกกว่ำเพศชำยมำก เน่ืองจำกกำรขอร้องของเพศหญิงแสดงถึงควำมอ่อนน้อมถ่อนตน 
อ่อนโยนอ่อนหวำน สภุำพ น่ำเห็นใจ ในขณะท่ีกำรขอร้องของเพศชำยพบน้อยกว่ำ เน่ืองจำกเพศชำย
ถกูคำดหวงัจำกสงัคมว่ำต้องมีควำมเข้มแข็ง กำรขอร้องมำกเกินไปอำจท ำให้ดเูหมือนเป็นคนอ่อนแอ 
และยงัพบว่ำในกำรปรำศรัยทำงกำรเมืองนัน้มีกำรเลือกใช้กลวิธีกำรน ำเสนอควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
เพื่อเรียกร้องและเพิ่มบทบำททำงกำรเมืองให้กบัผู้หญิงอีกด้วย  
 ส่วนเพศชำย พบว่ำ มีกำรเลือกใช้กลวิธีท่ีแสดงถึงควำมมัน่ใจ ควำมหนกัแน่น มีกำรแสดง
หลกัฐำนและเหตผุลประกอบ เพื่อสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและช่วยเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ฟัง ได้แก่ กำร
เลือกใช้กลวิธีกำรใช้ค ำถำมย้อนกลบั กลวิธีกำรแสดงหลกัฐำน เช่น กำรใช้ค ำพดูของคนอ่ืน กำรอ้ำงอิง 
เป็นต้น หรือ กลวิธีกำรใช้วัจนกรรม เช่น วัจนกรรมยืนยัน เป็นต้น ซึ่งกำรท่ีเพศชำยเลือกใช้กลวิธี
ดงักลำ่ว อำจสรุปได้วำ่ เน่ืองมำจำกเพศชำยถกูสงัคมหลอ่หลอมให้แสดงภำวะควำมเป็นผู้น ำ ด้วยกำร
ใช้เหตผุล มีควำมอดทน เข้มแข็ง มีควำมสำมำรถ และมีควำมหนกัแน่นมัน่คง สว่นกำรใช้กลวิธีกำรใช้
ค ำถำมย้อนกลบันัน้ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ผู้ ฟังได้คิด ตระหนกัและไตร่ตรองเท่ำนัน้ แตย่งัเป็นกำรสื่อถึงกำร
ใช้อ ำนำจของผู้พูดท่ีสำมำรถใช้ค ำถำมย้อนกลบักับฝ่ำยตรงข้ำม โดยพบว่ำเพศชำยได้ใช้อ ำนำจนี ้
มำกกวำ่เพศหญิง  
 นอกจำกนีย้งัพบว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย ต่ำงก็เลือกใช้กลวิธีกำรใช้ค ำศพัท์
แสดงควำมส ำคญัของผู้ ฟัง กำรใช้วจันกรรมขอบคณุ และกำรแสดงหลกัฐำน ซึง่สรุปได้ว่ำกลวิธีเหลำ่นี ้
เป็นกลวิธีพืน้ฐำนในกำรปรำศรัยหำเสียงเพื่อชกัจงูใจให้ผู้ ฟังเกิดควำมเช่ือถือ คล้อยตำมและลงคะแนน
เสียงให้ในท่ีสดุ 



109 
 

 อย่ำงไรก็ตำม ข้อสังเกตนีเ้กิดจำกกำรสังเกตผู้ปรำศรัยเพศหญิงท่ีไม่มีประสบกำรณ์ทำง
กำรเมือง กับผู้ ปรำศรัยเพศชำยท่ีมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำนำนและเคยด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี ดงันัน้ ข้อสงัเกตผู้ปรำศรัยเพศหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำนำนกบัเพศชำยท่ี
มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองมำนำนหรือมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองน้อยอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำก
ข้อสงัเกตในงำนวิจยันี ้  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 เพื่อทรำบถึงควำมคิด ทศันคติของผู้ ฟังเก่ียวกับกลวิธีทำงภำษำท่ีผู้ปรำศรัยเลือกใช้ใน
กำรปรำศรัยหำเสียง ควรมีกำรศึกษำวิจัยว่ำกลวิธีทำงภำษำท่ีผู้ ปรำศรัยใช้ส่งผลอย่ำงไรต่อผู้ ฟัง 
สำมำรถโน้มน้ำวชกัจงูใจให้เกิดกำรเปลี่ยนทศันคติและกำรกระท ำได้หรือไม่ 
 3.2 ในงำนวิจยันีไ้ม่มีกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนกำรใช้อวจันภำษำในกำรปรำศรัยหำเสียง ดงันัน้
หำกมีกำรวิเครำะห์ในส่วนของกำรใช้อวจันภำษำเพิ่มเติมในด้ำนควำมส ำคญัของอวจันภำษำต่อกำร
ปรำศรัยหำเสียง หรือสดัสว่นกำรใช้อวจันภำษำและวจันภำษำเป็นเท่ำใดในกำรปรำศรัยหำเสียงจะท ำ
ให้งำนวิจยัครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ 
 3.3 กลวิธีกำรโน้มน้ำวใจท่ีพบในงำนวิจยันีส้ำมำรถน ำไปศกึษำตอ่กบักำรพดูเพื่อโน้มน้ำวใจ
ในด้ำนอ่ืน เช่น กำรพดูเพื่อโน้มน้ำวให้คนสนใจเข้ำร่วมประชุม กำรพดูเพื่อโน้มน้ำวใจผู้คนให้ เปลี่ยน
ทศันคติไปในทำงท่ีผู้พดูประสงค์ กำรพดูเพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้ำและบริกำร เป็น
ต้น 
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ค าปราศรัยหาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 

ค าปราศรัยวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานที่ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 
 
 สวสัดีเจ้า ป้อแม่ปีน้้องจาวเจียงใหม่เจ้า ข้าเจ้าบ่เคยป๊ิกบ้านคัง้ไหนตีฮู้้ สึกซึง้ใจ๋เต้าคัง้นีม้า
ก่อนเลยเจ้า ขนาดน้องมายงัฮกัขนาดนี ้ ถ้าอ้ายมาจะขนาดไหนอ่ะเจ้า บว่า่จะเป็นจะได ป๊ิกบ้านเฮามนั
อุ่นใจขนาดนีก้่อเจ้า ขออนญุาตป้อแม่ปีน้้องป๊ิกมาอู้ก าไทยโดยก่อเจ้า ปีน้้องตางบ้าน ตางนอกห้อง
ประชมุ ปีน้้องจงัหวดัอ่ืนจะได้ฟังโตยนะเจ้า ขออนญุาตนะเจ้า 
 คะ่ เรียนพี่น้องท่ีเคารพรักทกุท่านนะคะ ต้องเรียนว่า การกลบัมาบ้านของดิฉนัในครัง้นี ้ เป็น
การกลบัมาอีกหนึง่บทบาท จากการกลบับ้านของดิฉนัเมื่อก่อน เป็นเดก็ตา่งจงัหวดัท่ีกลบัมาเยี่ยมบ้าน
เกิด แต่วนันีก้ลบัมาในฐานะเด็กต่างจงัหวดัท่ีขออาสาตวัเองเข้ามาท างานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ 
ถึงแม้ดิฉนัจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ ท่ีผา่นงานทางบริษัทธุรกิจ หลายคนบอกว่าดิฉนัไม่เคยผ่านงานการเมือง 
แต่ดิฉันเข้าใจว่าการเมืองนัน้มนัอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะค่ะ  แต่วนันีป้ระเทศชาติไม่ต้องการการเล่น
การเมืองแต่ประเทศชาติต้องการการบริหารให้พี่น้องมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ใช่ไหมคะ ถ้าท่านคงจ าได้ 
เม่ือปี 44  2544 มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินไปขอคะแนนเสียงให้กบัพี่ชาย แล้วย้อนไปเม่ือหลายสิบปี
ก่อนก็ได้เคยมาขอคะแนนเสียงให้กบัคณุพ่อ ดิฉนันัน่แหละค่ะท่ีเดินร่วมกนัขอคะแนนเสียง รับรู้และ
เข้าใจปัญหาความทกุข์ยากของพี่น้องมาเป็นอยา่งดีคะ่ ยิ่งตัง้แตเ่หตกุารณ์ปฏิวตัิ 19 กนัยา คงไม่มีใคร
ปฏิเสธว่า การเมืองเข้ามาอยู่ในชีวิตดิฉนั และเข้าใจธรรมชาติการเมืองเป็นอย่างดีคะ่ แตว่นันีด้ิฉนัไม่
ต้องการมาเล่นการเมือง แต่ดิฉันขออาสามาท างานและรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ  สาเหตุท่ีดิฉัน
ตดัสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมืองนัน้เพราะตัง้แต ่19 กนัยา ดิฉนัพบว่าพี่น้องยงัคงรักและให้ความ
อบอุ่น ให้ความเมตตากับครอบครัวดิฉันเสมอมาค่ะ  และยงัคิดถึงนโยบายเก่าๆ ตัง้แต่สมยันายก
ทกัษิณท าให้พวกเราใช่ไหมคะ นัน่แหละค่ะ หลงัจากปฏิวตัิโอกาสต่างๆ ของพี่น้อง โอกาสท่ีจะได้น า
โครงการดีๆ มาให้พี่น้องหมดไป ดิฉนัจึงรู้สกึว่าครอบครัวของเรานัน้เป็นหนีป้ระชาชนคะ่ จึงเป็นสาเหตุ
ให้ดิฉนัตดัสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมืองในครัง้นีค้ะ่ ดิฉนัจะอดทน ดิฉนัจะเข้มแข็ง แม้ว่าดิฉนัเป็น
ผู้หญิงก็ตาม แต่ดิฉนัเช่ือว่า ดิฉนัจะได้รับโอกาสจากพี่น้องทางบ้านโดยเฉพาะโอกาสให้ชาวเหนือได้
เข้ามาท างานรับใช้ประเทศใช่ไหมคะ ดิฉนัเรียนรู้การท างานกบัท่านนายกทกัษิณมาตัง้แตส่มยัเร่ิมงาน 
ตัง้แตย่งัตัง้แตต่ าแหน่งเล็กสดุ เราท างานร่วมกนัมา ดิฉนัเคยเรียนรู้และเข้าใจวิสยัทศัน์ของท่าน ไม่ว่า
ท่านไปท่ีไหน ท่านก็จะคดิถึงวา่ จะมีโอกาสใหม่ๆ  อะไรไหมท่ีจะท าให้พี่น้องประชาชน แม้วา่ท่านจะเข้า
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สู่การเมือง ดิฉันก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ความคิดของท่าน วิสยัทศัน์ของท่าน ก็เลยท าให้ดิฉนัมีความรัก
และความผกูพนักบัพี่น้องประชาชนน่ีแหละค่ะ เช้าวนันีด้ิฉนัก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระธาตดุอยสุ
เทพ พระครูบาศรีวิชยั เพื่อเป็นศิริมงคลให้ดิฉันสามารถท่ีจะท างานและรับใช้พี่น้องประชาชน  และ
สามารถท่ีจะน าความสขุกลบัมาให้พี่น้องประชาชนค่ะ ช่วงเวลาท่ีผ่านมาดิฉนัตระหนกัว่า ช่วงเวลาท่ี
ผา่นมาพี่น้องมีความสขุไหมคะ เราทราบวา่โอกาสทางความสขุนัน้หายไป เงินในกระเป๋าก็ไม่ได้เพิ่มขึน้ 
ข้าวของก็แพงขึน้ ราคากระเทียมเป็นยงัไงคะ ราคาล าไยเป็นยงัไงคะ นัน่แหละคะ่ คือเป็นสิ่งท่ีเป็นข้อ
กงัวลของพวกเรา พรรคเพ่ือไทยจงึต้องน าปัญหาเหลา่นีม้าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะต้องแก้ปัญหาให้พี่น้อง
ประชาชนคะ่ เราจะเอาความสขุของพี่น้องกลบัมา เราจะน านโยบายเก่าท่ีเคยประสบความส าเร็จใน
อดีต เราจะสานตอ่นโยบายตา่งๆ เพื่อกลบัมาให้พี่น้องประชาชนอีกครัง้หนึง่คะ่ เราจะประกาศสงคราม
ความยากจนให้หมดภายใน 4 ปี เราจะประกาศยาเสพติดให้เสร็จหมดไปภายใน 12 เดือน เราจะน า
สามสบิบาทรักษาทกุโรคท่ีใช้ได้จริง เราจะเพิ่มกองทนุหมูบ้่าน หมู่บ้านละสองล้านบ้านคะ่ เป็นเงินสอง
รวมถึงงบประมาณส ารองไว้ส าหรับแก้ปัญหาเอสเอ็มแอลใช่ไหมคะ คะ่ 
 น่ีคือนโยบายท่ีเราจะสานต่อโครงการนะคะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาและ
นอกจากนัน้ เราก็จะคิดใหม่ท าใหม่ ทกัษิณช่วยคิดแตย่ิ่งลกัษณ์ขอท าคะ่ คะ่ เราจะคิดใหม่ท าใหม่ เรา
จะลดรายจ่ายให้พี่น้อง เราจะพกัหนีค้รัวเรือนท่ีต ่ากว่าห้าแสนเป็นเวลา 3 ปีดีไหมคะ เราจะช่วย
ลดหย่อนภาษีส าหรับบ้านหลงัแรกและรถยนต์คนัแรกดีไหมคะ และเราจะลดภาษีนิติบคุคลในปีหน้า
เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ อีกปีนึงเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ดีไหมคะ บริษัทจะได้มีเงินมาขึน้ค่าแรกขัน้ต ่าสามร้อย
บาทไงคะ และท่านพ่อแม่พี่น้อง ไม่ต้องห่วง ส าหรับลกูๆ บตุรหลานท่ีเรียนจบปริญญาตรี  คา่เงินเดือน
ทัง้หมดจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งหม่ืนห้าพนับาทค่ะ  และนอกจากนัน้เราจะมีกองทุนเสริมให้กับน้องๆ 
นกัศกึษาท่ีเรียนจบค่ะกบักองทนุตัง้ตวัได้ค่ะ เราจะมีบตัรเครดิตเกษตรกร ต่อไปพี่น้องชาวเกษตรกร
ทัง้หลาย ก็จะสามารถใช้เครดิตนีซ้ือ้อปุกรณ์ตา่งๆ ซือ้ปุ๋ ย เพื่อใช้ในการท านาค่ะ  ข้าวเหนียวเป็นยงัไง
คะ รับจ าน าท่ี 12,500 บาท ใช่ไหมคะ คะ่ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียว เป็นเมืองแห่งวฒันธรรม
อนัสวยงาม แน่นอน การลงทนุโครงการใหญ่ๆ เราจะต้องให้ จากเส้นทางรถไฟความเร็วสงูจากกรุงเทพ
มาเชียงใหม่ภายในสามชัว่โมงคะ่ พี่น้องไม่ต้องห่วงเร่ืองน า้แล้ง เราจะเช่ือมลุม่แม่น า้ทัง้หมดยี่สิบห้า
แห่งทัว่ประเทศ เพื่อน าน า้เลีย้งเข้าสูน่าคะ่ เราจะไมเ่จอปัญหาน า้แล้งอีกตอ่ไปคะ่ การศกึษาบตุรหลาน
ก็เป็นสิ่งส าคญั เป็นสิ่งท่ีเยาวชนไทยนัน้ เราจะต้องให้ความส าคญักบัเยาวชนไทย  เราจะต้องปรับปรุง
คณุภาพการศกึษา ฝึกพฒันาทกัษะครู แล้วเรายงัจะแจกคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัเด็กนกัเรียนฟรีด้วย
คะ่ ตอ่ไปพี่น้องก็จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามท่ีสาธารณะตา่งๆ เราจะติดต่อกนัได้อย่างไม่มี
พรมแดนคะ่ คะ่ แล้วทัง้หมดนีก็้เป็นนโยบายท่ีพรรคเพ่ือไทยอยากจะน ามาเรียนเสนอ ไม่ทราบวา่ ถกูใจ
พี่น้องประชาชนไหมคะ ทัง้หมดนีพ้ร้อมท่ีจะท าได้ เม่ือเราเป็นรัฐบาลคะ่ ไม่ทราบว่า เม่ือฟังนโยบาย
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แล้ว พี่น้องชาวเหนือจะให้โอกาสคนเหนือท่ีเคยผ่านงานการบริหารจดัการนัน้มาบริหารประเทศชาติ
ไหมคะ แตค่นเดียวท างานไม่ได้คะ่ ขอทัง้พรรคและทัง้คนนะคะ ขอเชียงใหม่ยกทีมได้ไหมคะ คะ่ ก็หวงั
ว่า ดิฉันและพรรคเพื่อไทยจะได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างท่ีเคยให้อดีตนายก
ทกัษิณมาก่อนนะคะ แล้วเราจะน าความสขุกลบัคืนมาให้กบัพี่น้องประชาชนคะ่ ขอบคณุคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานที่ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  
 
 สวสัดีเจ้า พี่น้องจาวพะเยาเจ้า ดีใจขนาดตีค้นเมืองเหนือได้มาเจอเมืองเหนือเนาะ ไปไหนก็
บจื่น้ใจ๋เต้ามาบ้านเฮาเนาะ เห็นปีน้้องมาฮบัจะอีแ้ล้วดีใจขนาดเลย ขนาดแดดฮ้อนขนาดนี ้เห็นปีน้้อง
บางคนเปิล้บอกวา่...ข้าวเจ้าข้าวงายงับไ่ด้กิน ต้องมารอฟังเลย ดีใจขนาดเลยเจ้า ขออนญุาตปิก้ไปอู้ก า
ภาคกางได้ก่อเจ้า คนอ่ืนจะได้ฟังโตยนะเจ้า ได้ก่อเจ้า ...อู้ก าเมือง..เฮาเป็นคนเจียงใหม่เป็นคนเมือง 
พะเยากะเจียงใหมใ่ก้กนัก๊ะแป๊บเดียว เมื่อก่อนเคยมาบอ่ยเจ้า ขอผ้าขาวม้าล าปางหน่อยเจ้า เจียงฮาย
นะเจ้า พิบรูณ์มาก่อ โอ้ย มาหมดตึง้ภาคเหนือเลยจืน้ใจข๋นาดเลยเน่ีย ข้าเจ้าเป็นจาวเหนือนะเจ้า เฮียน
ก็ตีต้างเหนือ จ๊บก็จ๊บเหนือถึงปิญญาตีเลยเจ้า  
 ขออนญุาตกลบัมาโหมดเอฟเอ็มนะคะ ดิฉนัเกิดท่ีทางเหนือ ทัง้ชีวิต ตลอดทัง้ชีวิตได้ติดตาม
คณุพอ่ พี่ชายอดีตท่านนายกทกัษิณ ชินวตัร เดินมาหาเสียงพบพี่น้องประชาชน ตัง้แตเ่ด็กแล้วคะ่ ชีวิต
ตัง้แตเ่ด็กผกูพนักบัพี่น้องประชาชนมาตัง้นาน แม้กระทัง่ท าการค้าก็ได้เรียนรู้วิสยัทศัน์ของพนัต ารวจโท
ดอกเตอร์ทกัษิณ ชินวตัร ผู้ เป็นพี่ชาย ตัง้แตท่่านเร่ิมก่อร่างสร้างตวั ท าให้เข้าใจว่า เวลาเราก่อร่างสร้าง
ตวันัน้มนัล าบากขนาดไหน ต้องใช้ก าลงักายก าลงัใจ ต้องทุ่มเทขนาดไหนถึงจะก้าวขึน้มาได้ ดงันัน้
ดิฉันจึงเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนทุกข์สขุของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ หลายคนบอกว่า เรา
เป็นผู้หญิงจะมาท างานการเมืองได้ไหมคะ โดยเฉพาะวนันีเ้รามี ส.ส.หญิงอยู่ด้วย ...ขอผู้หญิงเข้ามา
ต่อสู้ ในสภาได้ไหมคะ ให้รู้ว่าพลังผู้ หญิงก็เข้าไปร่วมในสภาได้ แต่ส.ส. วันนีน้ะคะ ส.ส. เรานะคะ 
ผู้สมคัรมีทัง้หมด 3 เขตนะคะ 3      ยงัไงเราเราก็อยากให้เห็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าไปในสภายก
ทีมนะคะ ยกจงัหวดัเลยคะ่ 
 คะ่ เรียนว่า ทกุวนันีต้ัง้แตป่ฏิวตัิ 19       เป็นต้นมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเมืองเข้ามาอยู่
ในชีวิตของครอบครัวดิฉัน แต่ตลอดเวลาสี่ห้าปีท่ีผ่านมาก็พบว่า พี่น้องให้ความรักความเมตตากับ
ครอบครัวเราเสมอมาและพี่น้องยังเรียกหานโยบายดีๆ สมัยท่ีนายกทักษิณเคยท าไว้ให้ใช่ไหมคะ 
โอกาสต่างๆ ท่ีท่านอยากจะน าความสขุมาให้กบัพี่น้องได้หายไปตัง้แต ่10 ปฏิวตัิ 19        แล้วใช่
ไหมคะ นั่นแหละค่ะ จึงเป็นเหตุผลให้ดิฉันตดัสินใจเข้ามาท างานการเมืองในครัง้นีค้่ะ ดิฉันรู้สึกว่า
ครอบครัวเรานัน้เป็นหนีพ้ี่น้องประชาชนค่ะ ดิฉันขออาสาเข้ามาท างานการเมืองไม่ใช่เข้ามาเล่น
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การเมือง เราอยากเห็นประเทศชาตินัน้ก้าวไปสูค่วามสามคัคีปรองดองคะ่ เราจะก้าวข้ามความขดัแย้ง
นี ้เพื่อน าไปสูค่วามสงบสขุของประเทศคะ่ เพื่อเป็นสญัญาณท่ีจะบอกวา่ ดฉินัและพรรคเพ่ือไทย เราไม่
คิดแก้แค้นแต่จะแก้ไขใช่ไหมคะ น่ีแหละค่ะ คือเหตุผลทัง้หมดท่ีดิฉันมาขออาสาท างานรับใช้พี่น้อง
ประชาชน ไม่ทราบวา่พี่น้องจะให้โอกาสคนเหนือคนนีไ้หมคะ  
 ค่ะ ดังนัน้สิ่งท่ีนโยบายท่ีดิฉันอยากเห็นท่ีอยากจะน าความสุขของพี่น้องกลบัคืนมา ดิฉัน
ทราบว่า พี่น้องทกุท่านล้วนคิดถึงนโยบายเก่าๆ ท่ีเคยประสบความส าเร็จ เราจะสานต่อนโยบายเก่าๆ 
ท่ีเป็นนโยบายท่ีดีกลบัคืนมาให้พี่น้องคะ่ ไมว่า่จะเป็นยาเสพติด ซึง่วนันีเ้อง พี่น้องก็ทราบว่า ยาเสพติด
นัน้ซือ้ง่ายยิ่งกว่าซือ้หมากฝร่ังใช่ไหมคะ อนาคตเด็กไทย อนาคตประชาชนชาวไทยนัน้ต้องปลอดยา
เสพติด เราจะประกาศสงครามยาเสพติดให้หมดไปภายใน 12 เดือน ผู้ เสพยาเสพติดเราถือว่าเป็น
ผู้ ป่วยท่ีเราต้องดแูลและเยียวยา แตผู่้ขายนัน้เราต้องจดัการให้เด็ดขาดใช่ไหมคะ เราจะมาช่วยท างานนี ้
เป็นภารกิจด้วยค่ะ สามสิบบาทท่ีพี่น้องต้องใช้รักษาโรค จะต้องเป็นสามสิบบาทท่ีรักษาพยาบาลและ
เบิกได้จริงค่ะ รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน เราจะเติมเงินกองทุนหมู่บ้านให้พี่น้องในการตดัสินใจเองอีก
หมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทค่ะ งบเอสเอ็มแอล ไม่ต้องรองบจากส่วนกลาง ไม่ต้องรอตัง้เร่ือง เราจะตัง้
กองทนุส ารองให้พี่น้องประชาชนค่ะ สิ่งนีแ้หละค่ะจะท าให้พี่น้องตดัสินใจ บริหารและแก้ปัญหาทนัที
โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางคะ่ น่ีแหละคะ่ คือความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในระดบัชมุชนและ
หมู่บ้าน น่ีคือสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยจะท าเพื่อสร้างความสขุให้พี่น้องและเพื่อความคลอ่งตวัของพี่น้องด้วย
คะ่ นอกจากนัน้เราจะต้องดแูลเร่ืองของทรัพย์สิน หนีส้ินของพี่น้องประชาชน เพราะดิฉนัเกิดมาจากลกู
พ่อค้าแม่ค้าค้าขายมาก่อน เข้าใจว่าเวลาเรามีหนีส้ินแล้วทกุข์ยากอย่างไร เราจะพกัหนีส้ินครัวเรือนท่ี
ต ่ากวา่ห้าแสนบาทเป็นเวลาสามปีคะ่ ดีไหมคะ พี่น้องจะได้สบายใจ พกัหนีต้รงนีไ้ว้ก่อน แล้วเอาเครดิต
การ์ดเกษตรกรไปซือ้สินค้า ไปซือ้ปุ๋ ย ไปซือ้เมล็ดพนัธุ์พืชเพื่อมาลงทุนท างานของเราเพื่อหารายได้ดี
ไหมคะ สิ่งนีแ้หละค่ะท่ีพรรคเพื่อไทยจะต้องช่วยดูแล เพื่อให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มเติม เราจะลดภาษี
บริษัท ภาษีนิติบคุคลในปีแรกจาก 30                23          2       20 คะ่ ตรงนีจ้ะท าให้บริษัท
นัน้มีเงินทนุหมนุเวียนสามารถท่ีจะมาจบัจ่ายใช้สอยซือ้ของได้มากขึน้และนอกจากนัน้ยงัมีรายได้ท่ีจะ
เพิ่มคา่แรงขัน้ต ่าให้เราเป็นวนัละ 300 บาทคะ่ แล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะ บตุรหลานท่ีเรียนหนงัสือ 
เรามีกองทนุเรียนก่อนผ่อนทีหลงัค่ะ เพื่อให้ลกูหลานของท่านนัน้ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรี 
จบแล้วเรามีทางเลือกให้ กบัการ กบัขัน้ต ่าของเงินเดือนท่ีนกัศกึษาจบปริญญาตรีเป็นเงิน 15,000 บาท
คะ่ หรือสามารถกู้ ท่ีกองทนุตัง้ตวั เพื่อก่อร่างสร้างตวัและตัง้ธุรกิจได้คะ่ สิ่งนีต้า่งหากท่ีเราจะสง่เสริมให้
พี่น้องมีรายได้เพิ่มเตมิ ไมใ่ช่คิดแตจ่ะกู้ เงินคะ่  
 ราคาข้าวเป็นไงคะ ราคาข้าวเป็นไงคะ ข้าวเหนียวเป็นไงบ้าง ราคาถูกใช่ไหมคะ เราจะรับ
จ าน า ประกนัราคาข้าวเหนียวอยู่ท่ี 12,500 บาท ดีไหมคะ 18,000 บาทคะ่ ข้าวเปลือกจ้าว เกวียนละ 
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15,000 บาท ข้าวหอมมะลเิกวียนละ 20,000 บ  คะ่ ตรงนีย้งัไม่พอ เราต้องวางอนาคตวนันีพ้ี่น้องเจอ
เร่ืองน า้แล้ง น า้ท่วม ท านาไม่ได้ทัง้ปี พืชผลต่างๆ นัน้ เราจะเช่ือมระบบน า้ทั่วประเทศ เราจะเช่ือม
ทัง้หมด 25                เข้าด้วยกนั และเราจะท าแก้มลิงมากขึน้เพื่อให้ปลอ่ยน า้เข้าท่ีนาและพืน้ท่ีท า
สวนเกษตรกรทัง้หมดดีไหมคะ และแก้ปัญหาเร่ืองน า้ท่วมและภยัแล้งให้กบัพี่น้องในระยะยาวไงคะ  
 ทางเหนือเป็นพืน้ท่ีส าคญั กว๊านพะเยาก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั เราต้องมาหาวิธีในการ
สนบัสนนุพืน้ท่ีภาคเหนือนัน้เป็นพืน้ท่ีของการท่องเท่ียวและคงของวฒันธรรมอนัดีงามใช่ไหมคะ เราจะ
ท ารถไฟฟ้า รถไฟแรงสงูนะคะจากกรุงเทพมายงัเชียงใหม่ภายในสามชัว่โมงค่ะดสูิคะจะต่อมาพะเยา
แค่ไหน แป๊บเดียวเลยใช่ไหมคะ น่ีคือสิ่งท่ีเราคิดและเรามองเพื่อให้พี่น้องนัน้สามารถท่ีจะตัง้ตวัได้ 
สามารถท่ีจะยืนได้อยา่งมีศกัดิศ์รีคะ่ โดยเฉพาะทกุวนันีค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้าน เราจะ
เปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามการค้าดีไหมคะ เราต้องสร้างความสมัพนัธ์การค้าระหว่างไทยกบัเพื่อน
บ้าน เราเคยเป็นพี่ใหญ่ในเวทีอาเซียน วนันีเ้ราต้องน าความสมัพนัธ์นีก้ลบัมา แล้วยืนได้ในเวทีอาเซียน
อยา่งภาคภมูิใจนะคะ คะ่ น่ีคือ สิ่งท่ีเป็นนโยบายท่ีพรรคเพื่อไทยอยากจะสง่มอบเพื่อน าความสขุของพี่
น้องคืนมาค่ะ ไม่ทราบว่าพี่น้องถกูใจไหมคะ ถกูใจก็ขอโอกาสส าหรับดิฉนัท่ีหลายคนบอกว่า เราไม่ใช่
นกัการเมือง แตเ่ราขอมาท างานการเมือง ขอมาบริหารประเทศ ไม่ทราบว่าพี่น้องจะให้โอกาสดิฉนัไหม
คะ แตด่ิฉนัท างานคนเดียวไม่ได้คะ่ ขอพรรคเพื่อไทยยกทีมถลม่ทลายได้ไหมคะ คนเหนือเหมือนกนัอยู่
พะเยา เราจะเอาพะเยายกทีมไหมคะ ส.ส. 3 คน และจะให้โอกาส ผู้ชายวนันีมี้เก่งแล้วมีเยอะแล้ว จะ
ให้โอกาสผู้หญิงเข้าไปตอ่สู้ในเวทีสภาได้ไหมคะ ทัง้หมดนีด้ิฉนัก็ถือโอกาสนี ้กราบเรียนขอคะแนนเสียง
ของพี่น้องประชาชน วนัท่ี 3                       เข้าคหูากาเบอร์ 1                       
    …. 
 
ค าปราศรัยวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานที่ สวนลุมพนีิ กรุงเทพมหานคร  
 เรียนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครท่ีรักทกุท่านคะและพี่น้องจงัหวดัใกล้เคียงด้วยนะคะ  ดิฉนั
รู้สกึปลืม้ใจเป็นอยา่งยิ่งคะ่ท่ีพี่น้องให้การต้อนรับดิฉนัและพรรรคเพื่อไทยอย่างมากในวนันีค้ะ่ ยงัไงเรา
มีเวลาคยุกนัอีกนานนะคะ จนกวา่คืนนี ้ทราบวา่มีแมทช์ฟตุบอลส าคญัใช่ไหมคะ แมนยกูบับาร์เซโลน่า
ใช่ไหมคะ เป็นคูชิ่งท่ีสมน า้สมเนือ้ พี่น้องจะเชียร์ทีมไหนคะ แตย่งัไงก็ตามอย่าลืมพรรคเพื่อไทยเบอร์
หนึง่ด้วยนะคะ 
 ขอเวลานิดนงึนะคะ ต้องเรียนวา่ ก าลงัใจท่ีพี่น้องให้กบัดิฉนันัน้ หาท่ีเปรียบไม่ได้ เหน่ือยแสน
เหน่ือยแคไ่หน ก็มีก าลงัใจวนันีแ้หละคะ่ อาทิตย์ท่ีผ่านมา ดิฉนัได้มีโอกาสได้ไปหาเสียง พบกบัพี่น้อง
ทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนะคะ ก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องเป็นอย่างมากคะ่  และ
รวมถึงนโยบายท่ีพรรคเพื่อไทยนัน้ เช่ือมัน่ว่าตอบโจทย์กบัพี่น้องทางต่างจงัหวดันะคะ  ไม่ว่าจะเป็น
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นโยบายเร่ืองของเครดิตการ์ดเกษตรกรนะคะ และก็เป็นนโยบายอ่ืนๆ อีกมาก แต่วนันีจ้ะขอน าเสนอ
นโยบายให้กบัชาวกรุงเทพมหานครได้ไหมคะ ถือว่า ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกของดิฉนัท่ีได้มีโอกาสมาพบกบั
พี่น้องประชาชนนะคะ มีทัง้ตื่นเต้น ดีใจ ปลืม้ใจ แตก็่ช่ืนใจท่ีสดุเลยคะ่ 
 พี่น้องคะ วนันีปั้ญหาบ้านเมือง เราต้องมองเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะ ท่ีดิฉันมองว่าวนันี ้
บ้านเมืองอย่างแรกท่ีเราต้องน าไปด ูวิเคราะห์และแก้ไขคือเร่ืองของรายได้ใช่ไหมคะ  วนันีข้้าวของแพง 
แพงจนจะแซงกบัรายได้เราแล้วใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะ น่ีคือสิ่งท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย 
เราจะต้องแก้ไขให้สินค้าตา่งๆ ข้าวยากหมากแพงนัน้ เป็นไปตามกลไกตลาดท่ีแท้จริงคะ่ รวมถึงการท่ี
จะท าอย่างไรนัน้ ให้เป็นกลไกการตลาดและป้องกนัการผกูขาดใช่ไหมคะ นัน่แหละคะ พรรคเพื่อไทย
จะต้องเข้าไปดแูล แล้วก็ท าอย่างไรนัน้ให้มีประสิทธิภาพท่ีสดุค่ะและอีกเร่ืองหนึ่งนะคะ  ท าอย่างไรใน
เร่ืองของการให้เกิดการสร้างงานสร้างคนคะ่ ดงันัน้ต้องมีการลงทนุในโครงการใหญ่ๆ ท่ีเป็นโครงการเม
กะโปรเจ็คเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างคน ให้หมนุเวียนเข้ามาเป็นก าลงัซือ้ให้กบัพี่น้องประชาชนใช่
ไหมคะ พี่น้องทราบไหมคะข้อมลูจากสภาพฒัน์ฯ ท่ีดิฉนัพบนัน้ พบว่า สมยัเม่ือครัง้ท่ีไทยรักไทยเป็น
รัฐบาลมีการจ้างงานถึงกว่าสามล้านต าแหน่ง หลังปฏิวัติการจ้างงานนัน้ลดลงเหลือคร่ึงเดียวค่ะ 
แปลว่าอะไร โอกาสของเรานัน้หายไป การสร้างงานหยดุชะงกัไปใช่ไหมคะ นอกจากนัน้ยงัมีเร่ืองของ
การกระจายรายได้ วนันีจ้ากภาพรวมนัน้เศรษฐกิจโตขึน้แตโ่ตขึน้จากภาคการผลิตคะ่ สิง่ท่ีดิฉนัพบก็คือ
วา่ รายได้ผู้ใช้แรงงานนัน้กลบัไม่เพิ่มขึน้เลยคะ่ นัน่แหละคะ่ เป็นสิ่งท่ีท าให้ดิฉนัทราบว่า เงินในกระเป๋า
ของพี่น้องนัน้ ไม่ได้โตขึน้จริงไหมคะ พรรคเพื่อไทยเข้าใจและเล็งเห็นปัญหานีเ้ป็นปัญหาเร่งด่วนค่ะ 
ความสามคัคีปรองดองก็เป็นอีกหนึง่ในสิ่งท่ีเราจะต้องค านงึถึง ดิฉนัได้เคยประกาศเจตนารมณ์ไว้วา่ ไม่
คิดแก้แค้นแตจ่ะแก้ไข แตก่ารแก้ไขของดิฉนัไม่ใช่การแก้ไขท่ีแก้จากสิ่งผิดให้เป็นสิ่งถกู เราจะแก้ไขเพื่อ
น าไปสู่ความสามคัคีปรองดองในชาติ แล้วไม่ต้องห่วงพี่ชายของดิฉนันะคะ ปัญหาชาติบ้านเมืองนัน้
ต้องส าคญัเป็นอย่างแรกคะ่ แล้วท่านยงัฝากกราบเรียนพี่น้องว่า ท่านยงัรักและห่วงใยพี่น้องเสมอมา
คะ่  
 พี่น้องคะ ณ สวนลมุพินีแห่งนี ้เคยมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้พี่น้องร่วมชาติร่วมอุดมการณ์ได้
เสียชีวิตลง ขอให้เหตกุารณ์ฝันร้ายแห่งนีท่ี้เกิดกับทุกภาคทุกฝ่ายนัน้เป็นครัง้สดุท้ายส าหรับประเทศ
ไทยใช่ไหมคะ ดิฉนัและพรรคเพื่อไทย ขออาสานัน้ในการแก้ปัญหาเพื่อน าไปสูค่วามสามคัคีปรองดอง
คะ่ แต่ความส าเร็จนัน้จะเกิดขึน้ได้หรือไม่นัน้ ก็ขึน้อยู่กบัพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยค่ะ ขอ
โอกาสให้ดิฉนัและพรรคเพ่ือไทยได้เข้ามาท างานนีบ้้างนะคะ นอกจากความสามคัคีของคนในชาติแล้ว 
เรายงัต้องค านึงถึงความสามคัคีของเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมคะ ประเทศเพื่อนบ้าน  ประเทศไทยเคยเดิน
มาอย่างภาคภมูิใจในเวทีอาเซียน วนันีเ้รากลบัเป็นภาระของเพื่อนบ้าน เราจะต้องแก้และแก้ไขปัญหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมคะ ดิฉนัจะเดินแนวทางตามท่ีนายกทกัษิณเคยท าไว้ค่ะ ในการ
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ร่วมพบปะกบัผู้น าอาเซียนเพื่อหาแนวทางให้ประเทศอาเซียนนัน้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว ลงทนุและการค้า  
เพราะดฉินัเช่ือวา่สนัตภิาพคือต้นทนุทางเศรษฐกิจคะ่ 
 อีกเร่ืองหนึ่ง ปัญหาบ้านเมืองอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเราจะมองข้ามไม่ได้ ก็คือ ท าอย่างไรในการวาง
อนาคตส าหรับประเทศไทยค่ะ พี่น้องคงได้ฟังทางท่านอาจารย์โอฬาร ท่านมิ่งขวญัและหลายๆ ท่าน 
ท่ีมาเล่าเร่ืองเศรษฐกิจพร้อมกบันโยบายต่างๆ นัน้ จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนัน้มีการศึกษาทุกอย่าง มี
ท่ีมาท่ีไป ทัง้ในวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและรายได้นะคะ ดิฉนัขอย า้ค่ะว่า การท่ีเราลงทนุโครงการ
ใหญ่ๆ เมกะโปรเจ็คนัน้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการระบบหมนุเวียน เกิดการจ้างงาน 
เกิดการสร้างคน และเกิดโอกาสส าหรับประเทศไทยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้ายี่สิบสายของ
กรุงเทพมหานครคะ่ เอาไหมคะ โครงการรถไฟรางคูไ่ปจากกรุงเทพไปสูป่ริมณฑลและหวัเมืองใหญ่ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านีจ้ะลงไปยังเมืองเชียงใหม่ โคราช หัวหิน ซึ่งจะช่วยท าให้พี่น้องนัน้ลดระยะทางและ
คา่ใช้จ่ายในการขนส่งค่ะ ส าหรับรถไฟฟ้าความเร็วสงูนะคะ ท่ีเราจะเช่ือมต่อกรุงเทพไปยงัปริมณฑล
นัน้ เราก็จะท าให้การคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพและไปยังปริมณฑลนัน้เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วคะ่ รวมถึงแอร์พอร์ตลิงค์ท่ีเราจะเช่ือมจากกรุงเทพไปยงัฉะเชิงเทรา พทัยา ชลบรีุ ซึง่เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัค่ะ เราจะต้องท าอย่างไรนัน้ให้ต่างชาตินัน้กลบัมาเท่ียวประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะ  
นอกจากนัน้พี่น้องคงประสบปัญหาเร่ืองของน า้ท่วมท่ีกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ เราจะท าการสร้าง
เข่ือนเป็นก าแพงกัน้น า้เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมอย่างถาวรค่ะ ถ้าเราไม่ลงทนุวนันีแ้ล้วเราจะลงทนุวนั
ไหนคะ โครงการนีน้อกจากจะแก้ปัญหาเร่ืองน า้ท่วมแล้ว ยงัสามารถไปท าในเร่ืองของการถมทะเลเพื่อ
เป็นเมืองใหม่ ตรงนีจ้ะลดความแออดัจากกรุงเทพมหานครไปยงัเมืองใหม่ด้วยคะ่ สดุท้ายเราจะเป็น
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญันะคะ  
 เท่านัน้ยงัไม่พอ สิ่งท่ีเราต้องค านึงถึงอนาคตของคนในชาตินัน้ คือผู้ ท่ีจบปริญญาใหม่ๆ ผู้ ท่ี
พร้อมจะตัง้ตวั เราจะต้องท าอย่างไรนัน้ ให้คนสามารถตัง้ตวัได้อย่างยัง่ยืนคะ่ ไม่ใช่การแจกเงินนะคะ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟิกซ์อิทเซ็นเตอร์ ซึ่งเคยประสบความส าเร็จเราจะเอากลบัคืนมานะคะ เพื่อช่วย
นกัเรียนอาชีวะให้มีรายได้ค่ะ รวมถึงกองทนุตัง้ตวัเพื่อช่วยน้องๆ เยาวชนท่ีจบมาแล้วอยากเป็นเถ้าแก่
น้อยไงคะ รวมถึงการช่วยเร่ืองการลดหย่อนภาษี ส าหรับผู้ ท่ีจะมีบ้านหลงัแรกและรถยนต์คนัแรกค่ะ 
แน่นอนเราจะไม่ลืมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมและพืชผลผลิตให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะ  พี่น้อง
คะ ขอเรียนว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยทุกนโยบาย เราท าได้จริงค่ะ  และดิฉันจะใช้ความรู้
ประสบการณ์จากธุรกิจกว่าสิบปีท่ีมีความสมัพนัธ์ด้วยดีทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและต่างประเทศ ผนึก
กบัทีมงานท่ีมีความสามารถของพรรคเพ่ือไทยในการแก้ปัญหาของชาตบ้ิานเมือง  
 ดงันัน้หน้าท่ีของดิฉนัและพรรคเพื่อไทยจะท าอย่างไรท่ีจะให้ท่านทราบว่า เรามีความจริงใจ 
และตัง้ใจท่ีจะแก้ปัญหาให้พี่น้อง ไม่ทราบว่า ท่านจะให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ หลายคนบอกว่าใน
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สถานการณ์อย่างนี ้ผู้หญิงมกัจะเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แล้วจะท างานแก้ไขการเมืองได้หรือเปล่าค่ะ  แม้
ร่างกายดิฉนัจะอ่อนแอกว่านกัการเมืองท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่จิตใจของดิฉันนัน้พร้อมท่ีจะรับการ
พิสจูน์คะ่ ดิฉนัจะไมอ่อ่นแอตอ่การแก้ไขปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคะ่ ดิฉนั
จะไมอ่อ่นแอกบัการแก้ไขปัญหายาเสพตดิคะ่ ดฉินัจะไมอ่อ่นแอตอ่การแก้ไขปัญหาทจุริตคอรัปชัน่ด้วย
ค่ะ และดิฉันจะไม่อ่อนแอต่อการเยาะเย้ย เสียดสี หรือการคกุคามการเมืองใดๆ ของฝ่ายตรงข้ามค่ะ 
ดิฉัน  ดิฉันจะขอเดินฝ่าอปุสรรคเคียงข้างกบัพี่น้องประชาชนค่ะ ถึงเวลาแล้วค่ะท่ีพี่น้องประชาชน 
จะต้องเลือกอนาคตของประเทศไทยค่ะ วนันีท้่านจะเลือกอยู่กับอดีตท่ีขมข่ืนหรืออนาคตท่ีสดใสคะ 
วนันีท้่านจะเลือกกบัสภาพข้าวยากหมากแพงหรือกินดีอยู่ดีคะ วนันีท้่านจะเลือกบ้านเมืองท่ีแตกแยก
หรือสามคัคีปรองดองคะ วนันีท้่านจะเลือกบ้านเมืองท่ีเต็มไปด้วยยาเสพติดหรือเข้มแข็งปลอดภยัคะ 
ค่ะ น่ีแหละค่ะ ท่ีถึงเวลาแล้วท่ีพี่น้องจะต้องตดัสินใจท่ีจะเลือกอนาคตประเทศไทย พลงัของพี่น้องทุก
คะแนนของพี่น้องนัน้จะตดัสินใจอนาคตของบ้านเมืองคะ่ เราต้องช่วยกนัท าให้บ้านเมืองนัน้มีรายได้มี
ความปรองดองและมองอนาคตส าหรับคนไทยใช่ไหมคะ ทัง้นีด้ิฉันและพรรคเพื่อไทยจะมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานรับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องกินดี อยู่ดี  มีสขุดงัเดิมค่ะ ขอโอกาสให้ดิฉันและพรรคเพื่อ
ไทยนะคะ อย่าลืมวนัท่ี 3 กรกฎา เข้าคหูากาเบอร์ 1 ขอทัง้คนขอทัง้พรรคได้ไหมคะ ให้รู้ว่าพี่น้อง
ประชาชนนัน้ต้องการให้พรรคเพ่ือไทยเข้ามาท างานรับใช้ประชาชนคะ่ ขอบคณุคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
 
 สวสัดีค่ะ พี่น้องชาวจงัหวดันนทบุรีทุกท่านคะ ดิฉันรู้สึกประทับใจขนลุกเสียงกึกก้องอย่าง
มากเลยคะ่ ขอเสียงพี่น้องทางขวามือหน่อยคะ่ ทางซ้ายมือละ่คะ ข้างหลงัหน่อยคะ่ ประทบัใจมากค่ะ 
เช้าวนันีไ้ด้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องนะคะ ตัง้แต่เช้าท่ีตลาดบางบวัทองค่ะมาด้วยไหมคะ พี่น้องท่ีท่าน า้
ปากเกร็ดคะ่ ประชานิเวศน์ 3     ตลาดท่าน า้นนท์คะ่ ดีใจมากคะ่พี่น้องให้การต้อนรับอยา่งอบอุน่จริงๆ 
คะ่ ไม่คิดเลยว่า พี่น้องเคยให้การต้อนรับกบัพี่ชายป ูคือ นายกทกัษิณ ชินวตัรมาก่อน และไม่คิดว่า พี่
น้องจะให้ความเมตตากับน้องสาว ผู้หญิงคนนีเ้หมือนกันค่ะ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านและ
ดิฉนัขอกราบเรียนว่า ดิฉนัมีความตัง้ใจและความจริงใจในการท่ีจะทุ่มเทท างานรับใช้พี่น้องประชาชน
คะ่ เราครอบครัวชินวตัรมีความผกูพนักบัพี่น้องเป็นเวลานาน ดงันัน้ดิฉนัไม่สามารถจะนิ่งอยู่เฉยได้ขอ
เข้ามาท างานรับใช้พี่น้องค่ะ ไม่ทราบว่าพี่น้องให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ ช่ืนใจจงัเลยค่ะ ดีใจจงัเลย
ค่ะ พี่น้องคะ เสียงของพี่น้อง ความมัน่ใจของพี่น้องนัน้ท าให้ดิฉันไม่สามารถท้อถอยได้ค่ะ หลายคน
บอกว่า เสียงไม่มี แตเ่ช่ือว่าพี่น้องจะให้คะแนนเสียงกบัพรรคเพื่อไทยและดิฉนัใช่ไหมคะ ถึงเสียงจะไม่
มี เพราะเข้าได้มีโอกาสแวะไปหลายเวที แตใ่จเต็มร้อยนะคะ  
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 พี่น้องคะ วนันีไ้ด้มีโอกาสพบกบัพี่น้องชาวจงัหวดันนทบรีุนะคะ ก็ได้พบกบัวา่ พี่น้องเองก็ได้มี
การร้องเรียนในเร่ืองของปัญหาปากท้องใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของสินค้าราคาแพงใช่ไหมคะ 
รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีพี่น้องบ่นบอกว่า ปัญหายาเสพติดก็เยอะใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะเป็นปัญหาท่ี
พรรคเพื่อไทยก็เล็งเห็นถึงปัญหาตา่งๆเหลา่นี ้เราจะรีบเข้ามาท าแก้ไขโดยเร็วคะ่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การแก้ปัญหาสินค้าแพง เราต้องช่วยกนัลดต้นทนุลดการผกูขาดใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองไข่ท่ีราคา
สงูทกุวนันี ้สิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยจะต้องท าคือเราจะมีนโยบายในการเปิดเสรีพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ไก่ดีไหมคะ 
ลดการผกูขาด เมื่อเปิดเสรีพี่น้องก็จะมีพนัธุ์ไก่และก็ราคาไข่ก็จะถกูลงคะ่ น่ีคือ หนึ่งตวัอย่างท่ีเราจะท า
การแก้ไขช่วยแก้ปัญหาลดการผกูขาดและปรับราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริงคะ่ แน่นอน
มาดแูลพี่น้องเร่ืองสินค้า การผกูขาดและราคาตา่งๆ แต่ก็ต้องไม่ลืมท่ีจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องใช่
ไหมคะ พรรคเพ่ือไทยมีนโยบายทัง้การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กบัพี่น้องคะ่ การลดรายจ่ายนัน้เรา
จะท าตัง้แต่เร่ืองของการพักหนีด้ีไหมคะ รวมถึงการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อช่วยภาระพี่น้องดีไหมคะ 
รวมถึงพี่น้องในเร่ืองของการลดหย่อนภาษีส าหรับการซือ้บ้านและรถยนต์คนัแรกด้วยค่ะ เพิ่มรายได้
ด้วยการเพิ่มคา่แรงขัน้ต ่า 300 บาทคะ่ ลกูหลานท่ีจบปริญญาตรีขัน้ต ่า 15,000 บ  คะ่ และเราเห็นว่า 
นโยบายตา่งๆ เราจะสานตอ่นโยบายเดมิด้วยคะ่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุหมูบ้่าน เอสเอ็มแอล สามสบิบาท
รักษาทกุโรค โอทอปเอาไหมคะ กองทนุหมู่บ้านทราบว่ากองทนุหมู่บ้านท่ีปากเกร็ดน่าช่ืมชนมากค่ะพี่
น้องคะ ทราบวา่พี่น้องเองมีระบบการจดัการท่ีดี จนวนันีไ้ด้ขยายนอกจากจะมีเงินทนุหมนุเวียนแล้วยงั
ขยายในเร่ืองของการให้การศกึษาในการผ่อนซือ้คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะ ดงันัน้พรรคเพื่อไทยจะมี
นโยบายในการยกระดบัส าหรับกองทนุหมู่บ้านท่ีมีการจดัการดีให้เป็นสถาบนัการเงินของชมุชนคะ่ เรา
จะเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านบาทดีไหมคะ นอกจากนัน้ปัญหาในเร่ืองของคณุภาพชีวิต
เราจะประกาศสงครามยาเสพติดให้หมดไปภายในหนึ่งปีดีไหมคะ เอาไหมคะ พี่น้องจะได้อยู่อย่างมี
ความสขุไม่ต้องมีกงัวลในเร่ืองของความปลอดภยัอีกต่อไปค่ะ จงัหวดันนทบุรีใกล้กบักรุงเทพมากจน
ดิฉนัไม่คิดว่าเป็นคนละจงัหวดักนัเลยค่ะ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายในเร่ืองของรถไฟฟ้าสิบเส้นทางยี่สิบ
บาทค่ะ ซึ่งต่อไปพี่น้องจะเดินทางจากนนทบุรีเข้ากรุงเทพในราคาเพียงยี่สิบบาทนะคะ พี่น้องคะ
ส าหรับรถไฟฟ้าสายสีมว่ง สีชมพ ูสีแดงเข้ม ล้วนเป็นรถไฟฟ้าท่ีผ่านจงัหวดันนทบรีุใช่ไหมคะ พรรคเพื่อ
ไทยจะเร่งรัดโครงการตา่งๆ เหลา่นีเ้พื่อให้พี่น้องมีรถไฟฟ้าใช้คะ่ มีอีกเร่ืองหนึ่ง หลายคนเคยปลอ่ยข่าว
บอกว่า เบีย้ผู้สงูอายหุ้าร้อยบาท พรรคเพื่อไทยจะตดั ไม่จริงนะคะ มีแต่จะแก้ไขให้ดีขึน้ค่ะ อ้า ได้ ได้
ยินเสียงพี่น้องข้างลา่งบอกวา่ มีปัญหาเร่ืองถกูหกัหวัควิจ่ายไม่ครบ เราจะสานตอ่และแก้ไขให้พี่น้องคะ่ 
น่ีล่ะค่ะ น า้ท่วมด้วย พรรคเพื่อไทยมีระบบการจัดชลประทานท่ีดีค่ะ เราจะเช่ือมยี่สิบห้าลุ่มน า้เข้า
ด้วยกนั เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมและน า้แล้งดีไหมคะ น า้ไม่ท่วมอีก ใช่ค่ะ ถ้าเราจดัระบบชลประทาน
ต่างๆ เหล่านี ้จะแก้ไขปัญหานีอ้ย่างดีเลยค่ะ ทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นถึงความส าคญั
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และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพี่น้อง ค่าใช้จ่ายก็ต้องลด เงินในกระเป๋าก็ต้องมี วางแผนส าหรับอนาคต
บุตรหลานก็ต้องท า ใช่ไหมคะ คะ หวยบนดินด้วยใช่ไหมคะ พี่น้องคะ เพื่อให้ถูกใจพี่น้องประชาชน 
ดิฉนัขอตวัแทนส.ส. ของจงัหวดันนทบรีุ ไปเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องจงัหวดันนทบุรีในสภาได้ไหมคะ 
นนทบรีุมีส.ส. 6        ะ ขอฝากท่านนิทศัน์ ศรีนนท์คะ่ เขต 1 นะคะ เขต 2 ท่านอดุมเดช รัตนเสถียร
คะ่ เขต 3 ท่านวไลพร อจัฉริยะประสิทธ์ิคะ่ เขต 4 ท่านมนตรี ตัง้เจริญถาวร  ขต 5 ท่านวนัชยั เจริญ 
นนทสทิธ์ิคะ่ เขต 6 ท่านฉลอง เร่ียวแรงคะ่ และขอฝากบญัชีรายช่ือด้วยได้ไหมคะ ดร.อภิวนัท์ วิริยะชยั
ด้วยคะ่ 6 ส.ส.เขต 1 บ      ยช่ือ ซึง่น่ารักมากบอกว่าจงัหวดัเดียวก็เอาไม่อยู่ขอทัว่ประเทศได้ไหมคะ 
ประทับใจมากเลยค่ะ อย่าลืมนะคะ ขอความกรุณาพี่น้อง ทุกเสียงมีค่า ทุกคะแนนมีความหมาย
ส าหรับพรรคเพื่อไทยค่ะ ช่วยยกหูหาเพื่อนและพ่อแม่พี่น้องนะคะ งัน้เราอย่าลืม วนัท่ี 3 กรกฎา เข้า
คหูากาเบอร์อะไรคะ เบอร์อะไรคะ ประทบัใจมากเลยคะ่ ขอเบอร์ 1 ทัง้พรรคทัง้คน แล้วความสขุของพี่
น้องจะกลบัคืนมาคะ่ ขอบคณุคะ่  
 
ค าปราศรัยวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
 สวสัดีค่ะ พ่อแม่ชาวกรุงเทพมหานครท่ีรักทุกคนค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ ดีใจมากค่ะ กบัเสียง
ต้อนรับอยา่งกึกก้องขนาดนีค้ะ่ ไม่ทราบวา่จะขอเสียง พอ่แม่พ่ีน้องทางฝ่ังซ้ายมือได้ไหมคะ ทางขวามือ
ละ่คะ ขอเสียงพร้อมกนัอีกครัง้หนึ่งได้ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีผ้่านมาคร่ึงเทอม
ของการหาเสียงเลือกตัง้แล้วนะคะ เหลือเวลาอีกไม่เกิน สาม อาทิตย์คะ่ ดิฉนัเดินทางไปทัว่สี่ภาค พ่อ
แม่พี่น้องคะ ได้มีโอกาสได้พบกบัพ่อแม่พี่น้องในตา่งจงัหวดัและกรุงเทพมหานครหลายพืน้ท่ี  แตส่ิ่งท่ี
พบก็คือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นคะ่ รวมถึงประชาชนให้การต้อนรับนโยบายของพรรคเพื่อไทย
ด้วยนะคะ ใช่ไหมคะ พอ่แม่พ่ีน้องคะ เรียนวา่ จากการท่ีไปพบกบัพอ่แม่พ่ีน้องในหลายพืน้ท่ีนะคะ มีวนั
หนึ่งเป็นวนัท่ีดิฉนัมีความรู้สกึประทบัใจมากคะ่ มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า คณุปอูยู่ในหวัใจของ
ท่านคะ่ ดฉินัอยากจะบอกว่า พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ในหวัใจของผู้หญิงคนนีเ้ช่นกนัคะ พ่อแม่พี่น้องคะ แม้
เวลาของดิฉนัในการก้าวเข้าสู่การเมืองจะเป็นเวลาเพียงสัน้ๆ  แต่สิ่งท่ีดิฉนัได้รับนัน้ คือ ความจริงใจ
และความเมตตาท่ีพ่อแม่พี่น้องมีให้กบัผู้หญิงคนนีค้ะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ ยิ่งพบพ่อแม่พี่น้องทกุวนั ท าให้
นึกถึงค าพดูของพี่ชาย นายกทกัษิณ ชินวตัรคะ่ ท่านบอกว่า นกัการเมืองท่ีดีต้องรักประชาชนคะ่และ
ประชาชน ท่านจะรู้เองวา่ เราจริงใจแคไ่หน ดจูากสายหน้า แววตาและรอยยิม้ใช่ไหมคะ พี่น้องคะ  
 พอ่แม่พ่ีน้องคะ จากปัญหาท่ีดิฉนัได้พบนะคะ วนันีก็้พบวา่ ปัญหาตา่งๆ ได้รุมเร้ามายงัพอ่แม่
พี่น้องตลอดเวลาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวของแพงใช่ไหมคะ ไข่แพงแล้วบอกว่า ราคาหมยูงัแพงสดุๆ 
เลยใช่ไหมคะ แล้วยงับอกว่า นอกจากนี ้รายได้ยงัตกต ่า การใช้ชีวิตตา่งๆ ก็เดือดร้อนใช่ไหมคะ  หนีส้ิน
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ท่วมท้น ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะ ถ้าพี่ชายดิฉนัยงัอยู่ ยงัท างานอยู่ ป่านนีพ้่อแม่พี่น้องก็
คงไม่เดือดร้อนเช่นนีใ้ช่ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีปั้ญหาคอรัปชัน่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเผชิญอยู่ใน
บ้านเมืองของเราใช่ไหมคะ จนถึงขนาดหอการค้าออกมาพดูว่า คอรัปชัน่แบบนีรั้บไม่ได้ค่ะ  มีเงิน
หมุนเวียนนอกระบบถึงสองแสนล้านบาท ซึ่งตรงนีค้วรจะกลบัมาเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนค่ะ ปีหน้าดิฉนัยงัอดเห็นใจว่า บริษัทจะอยู่รอดได้อย่างไรคะ พ่อแม่พี่น้อง  พ่อแม่พี่น้องคะ 
ประเทศชาติของเรานัน้สญูเสียไปมากแล้ว และเสียโอกาสไปมากแล้ว เราเสียโอกาสในการกินดีอยู่ดีมี
ความสขุใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้อง เราเสียโอกาสในการสร้างงานสร้างอนาคตให้ประชาชนใช่ไหมคะ เรา
เสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศด้วยใช่ไหมคะ เรายงัเสียโอกาสในการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กบัประเทศไทยด้วยค่ะ และนอกจากนัน้ เรายงัเสียโอกาสในการสร้างความสามคัคี
ปรองดอง และน าสนัติสขุกลบัมาสู่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ และเรายงัเสีย เสียโอกาสกบัอนาคต
ประเทศไทยค่ะ ซึ่งประเทศไทย ควรจะเป็นประเทศท่ีเดินในแถวหน้าในภูมิภาค แต่วนันีเ้รากลบัเดิน
ตามหลงั ต่างชาติก็ไม่มาลงทนุในประเทศเราใช่ไหมคะ วนันีเ้ราควรจะหยดุการเสียโอกาสต่างนะคะ 
ดิฉนัและพรรคเพื่อไทยจะขอเป็น อาสาเป็นสะพานในการเช่ือมการเสียโอกาสนีไ้ด้ไหมคะ  เพื่อเดินไปสู่
อนาคตท่ีสดใสกวา่ได้ไหมคะ  
 พ่อแม่พี่น้องคะ ความทกุข์ของพ่อแม่พี่น้องนัน้ คือความทกุข์ของเพื่อไทย และคือความทกุข์
ของยิ่งลกัษณ์ด้วยค่ะ ขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยนัน้ คิดใหม่ท าใหม่เพื่อไทยทุกคนอีกครัง้ได้ไหมคะ  
พ่อแม่พี่น้องคะ เราจะสานตอ่นโยบายท่ีดีกลบัคืนมาให้ดงัเดิมดีไหมคะ สามสิบบาทรักษาทกุโรค เอา
ไหมคะ เอสเอ็มแอล เอาไหมคะ กองทนุหมู่บ้านละ่คะ การขจดัยาเสพติดเอาไหมคะ ปราบคอรัปชัน่ดี
ไหมคะ และยงัมีนโยบายใหม่ๆ ท่ีพรรคเพื่อไทยได้มอบให้กบัพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสิบสาย 
ยี่สิบบาทตลอดเส้นทาง ดีไหมคะ ชอบใจไหมคะ และยงัมีกองทนุบทบาทสตรีเฉลี่ยจงัหวดัละหนึ่งร้อย
ล้านบาทดีไหมคะ ไม่ทราบว่ากองทุนบทบาทสตรีถกูใจสภุาพสตรีไหมคะ ขอเสียงหน่อยคะ เบีย้
ผู้สงูอายนุะคะ จ่ายหกร้อยบาท เจ็ดร้อยบาท เก้าร้อยบาทถึงหนึ่งพนับาท พอใจไหมคะ และเรายงัมี
การปรับลดภาษีนิตบิคุคลจาก 30 เปอร์เซน็ต์ไปเป็น 25 เปอร์เซน็ต์และ 20 เปอร์เซน็ต์ ดีไหมคะ จะได้มี
รายได้หมนุเวียนในประเทศไงคะ คา่แรงขัน้ต ่า 300 บาทเอาไหมคะ ปริญญาตรี 15,000 บาท ดีไหมคะ 
และการลดหยอ่นส าหรับผู้ ท่ีจะมีบ้านหลงัแรกและรถยนต์คนัแรกถกูใจไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะ แล้วยงัมี
แท็บเลตพีซีส าหรับน้องๆ วยัประถมอีกด้วยคะ่ เราจะทนัสมยัก้าวทนัโลกไปคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ และยงั
มีกองทุนตัง้ตวัได้ส าหรับมหาวิทยาลยัละหนึ่งพนัล้านบาทค่ะ ดงันัน้น้องๆ นกัศึกษาท่ีเรียนจบมาไม่
ต้องห่วงนะคะ กองทุนนีจ้ะช่วยให้น้องๆ ในการตัง้ตวัเป็นเถ้าแก่น้อยในอนาคตไงคะพ่อแม่พี่น้องคะ 
นอกจากนีน้ะคะ พรรคเพื่อไทยยงัมีนโยบายใหม่ๆ ท่ีอยากจะน าเสนอให้กบัพ่อแม่พี่น้องด้วยคะ่  ไม่ว่า
จะเป็นบตัรเครดิตการ์ดพลงังานคะ่ บตัรเครดิตการ์ดพลงังานนะคะจะเป็นบตัรท่ีเป็นบตัรท่ีช่วยเหลือผู้
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ประกอบอาชีพแท็กซี่ สามล้อ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถตู้สาธารณะคะ่ ถกูใจไหมคะ ขอเสียงหน่อยคะ่ 
พ่อแม่พี่น้องคะ บตัรนีน้ะคะจะเป็นบตัรท่ีให้วงเงินตามการใช้เชือ้เพลิงในแต่ละเดือนค่ะ  เพื่อแก้ไข
ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในการต้องกู้หนีย้ืมสินค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ และยงัมีในเร่ืองของการบริหาร
จดัการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยส. ค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ ทราบไหมคะว่า กองทุนกู้ ยืมเพื่อ
การศกึษา วนันีเ้ป็นกองทนุท่ีให้เงินกู้นกัศกึษาไปทัง้หมดสามล้านเจ็ดแสนรายคะ่ แตน่่าเศร้าใจตรงไหน
รู้ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ จากการกู้ยืมนีน้ะคะ บางคนน้องๆ ท่ีจบมาไม่มีงานท ารายได้ไม่เพียงพอ 
กลายเป็นว่า ทกุปีเรามีการด าเนินคดีกบัน้องๆ เหล่านีห้นึ่งแสนรายต่อปีคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ  และวนันี ้
เรามีจ านวนทัง้หมดท่ีก าลงัจะถกูด าเนินคดีทัง้หมดสี่แสนรายคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ  
 ถ้าเราจะเร่ิมของความสามคัคีปรองดอง เราต้องออกจากจุดนีด้้วยค่ะ เพราะถือว่า อนาคต
ของลกูหลานของเรานัน้ เป็นอนาคตท่ีเยาวชนท่ีเราต้องดแูล ปัญหาของน้องๆ ท่ีไม่มีงานท านัน้ รัฐต้อง
เข้ามาช่วย ใช่ไหมคะ นอกจากนัน้ ดิฉันยงัพบว่า พ่อแม่พี่น้องก็ได้มีการร้องเรียน บอกว่า ปัญหา
เครดติบโูรอีกคะ่วา่ จากการท่ีเราไม่สามารถหารายได้มาเพียงแคค่รัง้สองครัง้นัน้ก็ติดหนีไ้ม่สามารถจะ
ขอเงินกู้ ได้อีกตอ่ไป ใช่ไหมคะ สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้ดิฉนัและพรรคเพ่ือไทยจะรับไปดแูลให้อีกครัง้หนึง่นะคะ 
พ่อแม่พี่น้องคะ เพราะเราเช่ือว่า ทกุๆ ท่านนัน้ก่อนท่ีจะตัง้ตวันัน้ต้องมีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัใน
การลดและดแูลคา่ใช้จ่ายเพื่อให้เราตัง้ตวัได้ใช่ไหมคะ ปลืม้ใจจงัเลยคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ พ่อแม่พี่น้อง
คะ ต้องเรียนวา่ นโยบายตา่งๆ นัน้ อยากให้พอ่แม่พ่ีน้องทกุท่านสบายใจว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทย
นัน้ปฏิบตัิได้คะ่ เพราะเราท ามากกว่าพูดนะคะ พ่อแม่พี่น้องและท่ีส าคญั เราท าได้จริงค่ะ หลายคน
อาจจะเป็นห่วงว่า พรรคเพื่อไทยลงทนุไปเยอะใช้เงินไปเยอะแล้วจะหารายได้มาจากไหน ไม่ต้องห่วง
นะคะ เพราะเราเคยพิสจูน์แล้วในอดีต จ าได้ไหมคะ หลายๆ โครงการประสบความส าเร็จมาแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นสามสบิบาทรักษาทกุโรคไงคะ เอสเอ็มแอลด้วยใช่ไหมคะและท่ีส าคญั เราท าทกุอย่างไม่กระทบ
วินยัการเงินการคลงัในประเทศคะ่ และจ าได้ไหมคะ ในอดีตท่ีผ่านมา เราสามารถใช้หนีห้มดไปภายใน
สี่ปีคะ่ ดงันัน้ นโยบายของพรรคเพื่อไทยในการหารายได้นะคะ พ่อแม่พี่น้อง มีหลกัการส าคญัก็คือว่า 
เราจะใช้งบประมาณตา่งๆ นัน้ เพื่อกระตุ้นในสว่นของรากฐานให้เกิดความเจริญและเกิดการสร้างงาน
และสร้างเงินในอนาคต รวมถึงการสร้างรากฐานในการกระตุ้นเพื่อแข่งขนัได้ในอนาคต ไม่ใช่เป็นการ
แจกเงินค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ ไม่ต้องห่วงนะคะ เราไม่กู้ เงินเกินตวัค่ะ ในหลายๆ โครงการของเรานัน้จะ
สามารถสร้างรายได้เองคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ นอกจากจะสร้างรายได้เองแล้ว  เรายงัมีโครงการในการให้
เอกชนเข้ามาลงทนุคะ่ และวนันีปั้ญหาเร่ืองเศรษฐกิจตา่งๆ นัน้ ราคาตกต ่า  เหลือเกินก าลงัการซือ้ของ
บ้านเรานัน้ เราจะน าไปบาร์เทอร์เทรดให้ตา่งประเทศใช้กนัให้ลงทนุแทนคะ่ ดีไหมคะ พอ่แม่พ่ีน้องคะ น่ี
คือสิ่งท่ีจะแก้ปัญหาเร่ืองราคาพืชผลอยา่งถาวรคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ  
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 ต้องเรียนว่า วนันีด้ิฉันและพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมทางทีมงานและบุคลากรอย่างเต็มท่ี  
และพิสจูน์ว่า เราท าได้จริงค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีถ้ึงเวลาแล้วค่ะท่ีเราต้องตดัสินใจอนาคตของ
ประเทศไทย เราเสียเวลามากวา่ห้าปีแล้ว เสียเวลาจากการแก้ปัญหาท่ีผ่านมา เราควรจะเอาพลงัตา่งๆ 
นัน้ แก้ไขให้ประเทศเดินหน้าใช่ไหมคะ ดงันัน้เราต้องเร่ิมตัง้แต่เดี๋ยวนี ้ไม่ใช่พรุ่งนีใ้ช่ไหมคะ พ่อแม่พี่
น้อง พี่น้องคะ ถึงเวลาแล้วค่ะท่ีเราต้องเลิกย ่าอยู่กบัท่ีหรือเดินถอยหลงั แล้วเราจะมองข้างหน้าไป
ด้วยกนั ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะเดินไปสูอ่นาคตท่ีสดใสท่ามกลางสงัคมท่ีมีความสขุด้วยกนั  ถึงเวลาแล้วท่ี
เราต้องทิง้ความขดัแย้งไว้ข้างหลงัใช่ไหมคะ และถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องสร้างความสามคัคีปรองดอง
ภายในชาติ ใช่ไหมคะ และถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องท าให้ประเทศไทยนัน้เป็นสยามเมืองยิม้กลบัมาคะ่ 
และถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องท าให้สงัคมนัน้ใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐานเดียวคะ่ พ่อแม่พี่น้อง ถึง
เวลาแล้วท่ีเราจะไมเ่คียดแค้นชิงชงัและไม่แก้แค้นกนัใช่ไหมคะ และถึงเวลาแล้วท่ีเราจะร่วมกนัแก้ไขใน
สิ่งผิดและน าอดีตในสิ่งผิดมาปรับปรุงให้ดีขึน้ใช่ไหมคะ และถึงเวลาแล้วท่ีจะท าให้ต่างชาติกลบัมา
เคารพในความเป็นไทของเราเหมือนเดิมคะ และถึงเวลาแล้วคะ่ท่ีคนกรุงเทพจะร่วมกนัก าหนดอนาคต
ของประเทศไทย ใช่ไหมคะ พี่น้องคะ ขอเทคะแนนหมดใจเพื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะ ได้ไหมคะ  
ขออีกทีได้ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ พ่อแม่พี่น้องคะ สามกรกฎาไปคหูา กาเบอร์อะไรคะ ขอทัง้คน ขอทัง้
พรรคได้ไหมคะ ขอเทคะแนนให้หมดใจเพื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคะ่ ขอบคณุคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ จ.กาฬสินธ์ุ  
  
 ซวัด้ดีคะ่ ไมอ่ยากจะถามวา่ ซ าบายดีเรอะ บ ่ก็เพราะร้อนใช่ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ เรียนพ่อ
แม่พี่น้องชาวอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสิทธุ์ทุกท่านค่ะ ได้ข่าวว่ามาหลายอ าเภอเลยใช่ไหมคะ งัน้ขอ
เสียงพร้อมกนัได้ไหมคะ โห ช่ืนใจอย่างนี ้มิน่าคนดไูบถึงบอกว่า กึดฮอดหลายเด้อ เอาให้ดงัไปถึงดไูบ
เลยได้ไหมคะ พี่น้องคะขอเสียงทางซ้ายมือท่ีอยู่ในเต๊นท์ได้ไหมคะ ยงัไม่เห็นหน้ากันเลย พี่น้องทาง
ขวามือล่ะคะ พี่น้องคะ เรียนว่า วนันีม้ากาฬสิทธุ์ประทบัใจมากค่ะ พ่อแม่พี่น้องให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นมากเลยค่ะ ไม่คิดเลยว่า ชาวกาฬสินธุ์จะให้โอกาสผู้หญิงคนนีเ้ข้ามาท างานค่ะ ปเู ป็นน้องสาว
คนเลก็ของนายกทกัษิณ ชินวตัรนะคะพอ่แม่พ่ีน้องคะ ต้องเรียนวา่ ตลอดเวลาท่ีผ่านมาไม่ว่าจะผ่านไป
สี่ห้าปีท่ีนายกทักษิณไม่ได้มีโอกาสกลบัมาเมืองไทย แต่พ่อแม่พี่น้องยังให้ความรักความเมตตากับ
ครอบครัวเราเสมอมาค่ะ นัน่คือเหตผุลของผู้หญิงคนนีใ้นการตดัสินใจการเมืองเข้ามาท างานรับใช้พ่อ
แม่พี่น้องค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นหนีป้ระชาชนค่ะ พี่น้องจะให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ แม้จะ
เหน่ือยจะท้ออยา่งไรก็ตามแตม่าพบกบัพอ่แม่พี่น้องนัน้ก าลงัใจกลบัมาหมดเลย วนันีเ้สียงไม่มีแล้ว หา
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เสียงมาเป็นเดือนแต่มาขอเสียงท่ีกาฬสินธุ์ น่ีจะได้ไหมคะ แล้วไม่ทราบว่า ผู้หญิงจะให้โอกาสผู้หญิง
เหมือนกนัรึเปลา่คะ ขอเสียงผู้หญิงหน่อยคะ่  
 ภาพนีเ้ป็นภาพท่ีประทบัใจไม่รู้ลืม พดูไม่ออก ตืน้ตนัไปหมดเลยค่ะ ขอก าลงัใจให้หน่อยได้
ไหมคะ เห็นหน้ากนัถ้วนหน้าแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวขอดพูอ่แม่พ่ีน้องทางฝ่ังซ้ายด้วยคะ่ ดีไหมคะ พ่อแม่พี่
น้องคะ มาวนันีน้ะคะ จะมาบอกวา่ สิง่ท่ีเรารู้วา่ ปัญหาพอ่แม่พี่น้องวนันีท่ี้ต้องประสบคืออะไร ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าแพง สินค้าแพงขึน้ทุกวนัๆ และรายได้ก็ลดลงไปไม่มีเงินเติมในกระเป๋าเลยใช่ไหมคะ ถ้า
นายกทกัษิณท างานอยู่พวกเราคงไม่ล าบากแบบนีใ้ช่ไหมคะ แล้วพ่อแม่พี่น้องจะอนุญาตให้น้องสาว
คนนีส้านต่อไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะปคูงไม่มาเรียนถามว่า พ่อแม่พี่น้องจะเลือกเบอร์อะไร เพราะรู้อยู่
แล้วว่า เบอร์หนึ่งอยู่ในใจใช่ไหมคะ จะขอให้เทคะแนนหมดใจเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้รึเปล่าคะ 
เพราะปูรู้ว่า พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยกับการท างานแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะ แล้วทุก
นโยบายถกูใจไหมคะ แล้วไม่ทราบว่า ถกูใจนโยบายไหนบ้างคะ ไม่ว่าจะเป็น รับจ าน าข้าวเอาไหมคะ 
เอสเอ็มอีเอาไหมคะ โอทอปเอาไหมคะ กองทนุหมู่บ้านเอาไหมคะ แล้วโกตอป กองทนุตัง้ตวัได้เอาไหม
คะ กองทนุหมูบ้่านเพิ่มเป็นสองล้านบาทเอาไหมคะ เห็นหน้าพอ่แม่พ่ีน้องดีใจ พดูผิดพดูถกูหมดเลยคะ 
แต่ไม่ว่ากันนะขอฝากเป็นลูกหลานชาวกาฬสินธุ์ดีกว่าได้ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ ไม่ต้องห่วงนะคะ 
กราบเรียนว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยนัน้อะไรท่ีเป็นประโยชน์ท่ีดีของพ่อแม่พี่น้อง เราจะไม่ลดลงมี
แตจ่ะดีขึน้คะ่ ดีไหมคะ เบีย้ อสม. ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ เบีย้ผู้สงูอายก็ุไม่ต้องห่วง ปรับเพิ่มขึน้ด้วยใช่ไหม
คะ สามสบิบาทท่ีรักษาได้ทกุโรคจริงๆ สานตอ่กลบัคืนมาดีไหมคะ 
 วนันีย้าเสพติดซือ้ขายง่ายยิ่งกว่าหมากฝร่ัง เราประกาศสงครามเอาให้จบภายในหนึ่งปี เอา
ไหมคะ ถกูใจไหมคะ เพื่ออนาคตลกูหลานของท่านใช่ไหมคะ แต่พ่อแม่พี่น้องคะ ผู้ ท่ีเสพเราถือว่าเป็น
ผู้ ป่วย เราต้องดแูลรักษาและเยียวยาดีไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ มาวนันีข้ออนญุาตคณุพี่ผู้ชายว่า ปเูป็น
ผู้หญิงจะไม่มีนโยบายผู้หญิงได้อย่างไร ขออนญุาตได้ไหมคะ ขอเสียงผู้หญิงหน่อยค่ะ ให้รู้ว่าพลงัสตรี
นีมี้ความเข้มแข็ง อดทนและก็ยงัหาเงินเก่งด้วยใช่ไหมคะ จะไม่มีนโยบายส าหรับกองทนุพฒันาสตรีได้
อยา่งไร ซึง่เป็นกองทนุของพรรคเพ่ือไทยในการท่ีจะสง่เสริมคณุภาพฝีมือแรงงานสตรี ซึง่มีงบประมาณ
เฉลี่ยให้จงัหวดัละหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะ ถกูใจไหมคะ ถกูใจนะคะ แล้วยงัมีอีกข้อหนึ่งค่ะ ยงัไม่พอค่ะ 
ต้องบอกวา่ พอ่แม่พ่ีน้องสภุาพสตรีทัง้หลายท่านมีประสบการณ์เยอะมีฝีมือเยอะ พรรคเพื่อไทยจะเปิด
โอกาสให้เทียบวฒุิการศกึษาป.6 ภายในหนึ่งปีดีไหมคะ แล้วพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร ไม่ทราบว่า 
ถกูใจนโยบายบตัรเครดิตการ์ดเกษตรกรไหมคะ เอาไหมคะ แล้วคา่แรงขัน้ต ่า 300 บาทละ่คะ ชอบไหม
คะ พ่อแมพ่ี่น้อง ไม่ต้องห่วงนะคะ ทกุนโยบายของพรรคเพ่ือไทยนัน้ ปฏิบตัิได้จริงๆ คะ่เพราะเราท างาน
เป็นค่ะ และข้อสดุท้ายนะคะ เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีเราทราบว่า วนันีจ้งัหวดักาฬสินธุ์ถกูประกาศเป็น
พืน้ท่ีภยัแล้งใช่ไหมคะ ท านาก็ได้ปีละครัง้ใช่ไหมคะ แล้วมีใครแก้ปัญหาให้รึยงั ขอพรรคเพื่อไทยอาสา
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ในการจดัระบบชลประทานน า้ได้ไหมคะ เราจะเช่ือม 25 ลุ่มแม่น า้เข้าด้วยกนั เพื่อให้น า้นัน้มาหล่อ
เลีย้งถึงจงัหวดักาฬสินธุ์ดีไหมคะ พ่อแม่พี่น้องจะได้ท านามากกว่าปีละหนึ่งครัง้ ถกูใจไหมคะ ถ้าถกูใจ
จะให้โอกาสพรรคไหนมาท างานคะ เพื่อไทยนะคะ และจะฝากส.ส.เป็นผู้หญิงเหมือนกนั เข้าไปท างาน
รับใช้พ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะ ฝากส.ส. บณุร่ืน ศรีธเรศคะ่ ผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงขยนัและท่ีส าคญัเป็นส.ส.ท่ี
ไม่เคยทิง้พรรคเพื่อไทยคะ พ่อแม่พี่น้องคะ เรียนว่า จงัหวดักาฬสินธุ์มีส.ส.ได้ 6 ท่านนะคะ และบญัชี
รายช่ือ 2 ท่านนะคะ ไม่ทราบว่า ขอยกจงัหวดัได้ไหมคะ อย่าให้คนใดคนหนึ่งเสียไปได้ไหมคะ ขอให้
พรรคเพื่อไทยนะคะ ขอ ขอนะคะ ตัง้แต่เขต 1 ส.ส. บญุร่ืน ศรีธเรศค่ะ เขต 2 คณุวีระวฒัน์ โอสถานุ
เคราะห์คะ่ เขต 3 คณุคมเดช ไชยศวิามงคลคะ่ เขต 4 คณุพีระเพชร ศริิกลุคะ่ เขต 5 คณุนิพนธ์ ศรีธเรศ
ค่ะ เขต 6 คุณประเสริฐ บุญเรืองค่ะ และส.ส.บญัชีรายช่ือ คุณบณัฑูร ศุภวณิชค่ะ และอดีตส.ว.
กาฬสินธุ์ ดร.วิบูลย์ แช่มช่ืนค่ะ ขอทัง้แปดท่านเป็นตวัแทนท่ีมีความเข้าใจในจงัหวดักาฬสินธุ์ ไปเป็น
ตวัแทนในการท างานในสภาได้ไหมคะ ถ้าได้ขอเสียงอีกครัง้หนึง่ว่า พี่น้องเทคะแนนหมดใจ เลือกพรรค
เพื่อไทยเป็นรัฐบาลคะ่ ถ้างัน้วนัท่ี 3 กรกฎา อย่าลืมนะคะ มี มีบตัรให้กาสองใบนะคะ ใบท่ีหนึ่งสีเขียว
ต้องเบอร์อะไรคะ สีเขียวเบอร์หนึ่งได้ปดู้วยนะคะ อยู่ในเบอร์หนึ่งนะ สีชมพูได้ส.ส. เขตพืน้ท่ีจงัหวดั
กาฬสินธุ์  นะคะ เขตนี ้ส.ส. บญุร่ืน เบอร์ 1 คณุประเสริฐก็เบอร์ 1 นะคะ แล้วก็คณุพีระเพชรก็เบอร์ 1 
คณุวีระวฒัน์ก็เบอร์ 1 คณุคมเดช คณุพีระเพชรละคะ คณุนิพนธ์ คณุบณัฑรู ดร.วิบลูย์ น่ารักจริงๆ ถ้า
งัน้วนัท่ี 3 กรกฎาไปคหูากาเบอร์ ขอทัง้คนขอทัง้พรรคนะคะ และขอยิ่งลกัษณ์ให้ท างานหมดใจไปเลย
คะ่ ขอบคณุคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ ข้างห้างเทสโก้โลตสั จังหวัดปทุมธานี 
 
 ต้องบอกว่า เสียงโห่ร้องท่ีกึกก้อง ดงัไปในหวัใจผู้หญิงคนนีค้่ะ วนันีจ้ะบอกว่า เป็นผู้หญิงไม่
เคยเห็นเวทีไหน มองสดุลกูหูลกูตา ทัง้ข้างซ้ายและข้างขวาประทบัใจมากค่ะ  ขอเสียงพี่น้องทางฝ่ัง
ขวามือ ฝ่ังซ้ายมือละ่คะ ขอเสียงตรงกลางสิคะ ขอพร้อมกนัอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ อยากจะเป็นพี่เบิร์ดจงั
เลย วนันีข้อเป็นพี่ปหูรือเป็นน้องปู บอกว่า ปรัูกทกุคนค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีป้มูาเรียนว่า ปเูป็น
น้องสาวคนเลก็ของนายกทกัษิณ ชินวตัรคะ่ ไม่ทราบวา่ พอ่แม่พ่ีน้องคดิถึงนายกทกัษิณบ้างไหมคะ ถ้า
คิดถึง เราเรียกเสียงให้ดงัไปถึงดไูบเลยได้ไหมคะ อยากจะบอกว่า เสียงนีซ้ึง้ใจ มิน่า นายกทกัษิณถึง
คิดถึงพอ่แม่พ่ีน้องประชาชนมากเลยคา่  แตเ่สียดายท่ีท่านไมไ่ด้มีโอกาสมายืนบนนี ้และเห็นสายตากบั
แววตาของพอ่แม่พ่ีน้องในวนันีค้ะ่ คะ ให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ ให้โอกาสพรรคเพ่ือไทยไหมคะ  
 พ่อแม่พี่น้องคะ เรียนว่า ตลอดเวลาปูติดตามปัญหาของพ่อแม่พี่น้องมาตลอดและรู้ว่า 
โดยเฉพาะสองปีท่ีผ่านมานัน้  พ่อแม่พี่น้องล าบากแคไ่หนคะ โอ้ย เพิ่งเห็นพ่อแม่พี่น้องทางฝ่ังซ้ายมือ
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คะ่ ... แพงมากใช่ไหมคะ ในขณะท่ีรายได้ของพ่อแม่พี่น้องนัน้ไม่เพิ่มเลยใช่ไหมคะ แล้วอย่างนีจ้ะอยู่
ไหวได้อยา่งไง ใช่ไหมคะ ขอพรรคเพ่ือไทยอาสาเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้
ไหมคะ และไม่ทราบวา่ นโยบายของพรรคเพื่อไทยนัน้ พ่อแม่พี่น้องคะ ปแูละทีมงานของพรรคเพื่อไทย 
เรียนวา่เรามีความตัง้ใจและจริงใจเข้ามาแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องคา่ ไม่ทราบว่า นโยบายตา่งๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นรับจ าน าข้าว เอากลบัมาดีไหมคะ และเราให้ราคาข้าวเปลือกนัน้อยู่ท่ี 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิ
20,000 ดีไหมคะ แล้วบตัรเครดิตการ์ดเกษตรกรเอาไหมคะ ถกูใจนะ และไม่ทราบว่า บตัรเครดิตการ์ด
พลงังานเอาไหมคะ ถกูใจพอ่แม่พ่ีน้องท่ีขบัข่ีมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ จกัรยานยนต์ไหมคะ ถกูใจนะ พ่อแม่พี่
น้องคะ และวนันีน้อกจากสินค้าแพง นอกจากราคาข้าวท่ีตกแล้ว วนันีส้ิ่งท่ีเราพบคือ ปัญหายาเสพติด
เต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมคะ วนันีเ้ราจะประกาศสงครามยาเสพติดให้หมดไปภายในหนึ่งปีดีไหมคะ 
ผู้ ป่วยเราต้องรักษาและเยียวยา แต่ผู้ขายนัน้เราต้องจดัการอย่างเด็ดขาดใช่ไหมคะ  เพื่ออนาคตของ
ลกูหลานเราใช่ไหมคะ พอ่แม่พ่ีน้อง  
 และวนันี ้จังหวดัปทุมนัน้แทบจะใกล้กันเป็นเหมือนเสมือนกรุงเทพอยู่แล้วค่ะ  แน่นอน
นโยบายโครงการรถไฟฟ้าตลอดสิบสาย 20 บาททุกเส้นทาง เอาไหมคะ แล้วพรรคเพื่อไทยจะเร่ง
รถไฟฟ้าสายสีแดงและสีเขียวมายงัปทุมธานีดีไหมคะ พ่อแม่พี่น้องจะได้เดินทางไปมาสู่กรุงเทพนัน้
เพียง 20 บาทใช่ไหมคะ ถกูใจไหมคะ นโยบายท่ีเคยประสบความส าเร็จในอดีตตัง้แตส่มยัไทยรักไทย 
ตัง้แต่สมยันายกทักษิณ ชินวตัร เรากลบัมาสานต่อดีไหมคะ สามสิบบาทท่ีเคยรักษาได้ทุกโรคเอา
กลบัคืนมาไหมคะ โอทอปเอาไหมคะ เอสเอ็มแอลละ่คะ กองทนุหมู่บ้านเอาไหมคะ แล้วก็ อสม. ละ่คะ 
เบีย้ผู้สงูอาย ุอะไรท่ีดีๆ เราต้องเอากลบัมาหมดเลยดีไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีค้า่แรงก็เป็นเร่ืองของ
ท่ีพอ่แม่พ่ีน้อง ประสบปัญหาวา่ คา่ครองชีพสงูแตค่า่แรงไม่เพิ่ม เรากลบัมาเอาคา่แรงขัน้ต ่า 300 บาทดี
ไหมคะ ลกูหลานท่ีจบปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาทดีไหมคะ กองทนุตัง้ตวัได้ส าหรับให้อนาคต
ลกูหลานของท่าน เป็นเถ้าแก่น้อยในอนาคตละ่คะ ถกูใจไหมคะ แท็บเล็ตพีซีส าหรับน้องๆ ชัน้ประถม
เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้โลกทศัน์ท่ีก้าวทนัสมยัต่อไป เอาไหมคะ ถกูใจไหมคะ ถกูใจอย่างนี ้แปลว่า 
เบอร์หนึง่นัน้อยูใ่นใจแล้วหรือยงัคะ  
 พ่อแม่พี่น้องคะ เรียนว่า จงัหวดัปทมุ เราเคยยกจงัหวดัมาแล้ว ครัง้นีจ้ะขอยกจงัหวดัได้ไหม
คะ พ่อแม่พี่น้องคะ ปทู างานคนเดียวไม่ได้คะ่ ต้องขอ สส ให้มากท่ีสดุ เพื่อเป็นรัฐบาลคะ่ พี่น้องคะ 
จงัหวดัปทมุนัน้ เรามี สส ถึง 6 คนนะคะ ขอฝากคณุสทุิน นพข า เขต 1 ด้วยนะคะ คณุสรุพงษ์ อึง้อ าพร
วิไล เขต 2 ค่ะ คุณสมศักดิ์ ใจแคล้ว เขต 3 ค่ะ คุณพรมิพล ธรรมสาร เขต 4 ค่ะ ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ 
ฤทธาคณี เขต 5 คะ่ และคณุสชุาติ หาญสวสัดิ์ เขต 6 คะ่ เห็นไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ  ทีมงานพรรค
เพื่อไทยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ มีความตัง้ใจอยากจะเข้ามาท างานแก้ไขปัญหา  และขอตวัแทนของ
พรรคเพื่อไทยทัง้ 6 ท่านนัน้ เป็นตวัแทนพี่น้องชาวจงัหวดัปทมุได้ไหมคะ ถ้าได้นัน้หมายความว่า เบอร์
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หนึ่งนัน้อยู่ในใจ พี่น้องจะเทคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะ  ถ้าใช่  วนัท่ี 3 กรกฎา 
ไปคหูากาเบอร์อะไรคะ ขอทัง้คน ขอทัง้พรรค ขอยกจงัหวดัปทมุได้ไหมคะ ขอบคณุพ่อแม่พี่น้องทกุคน
คะ่ และวนันีพ้รรคเพ่ือไทยและยิ่งลกัษณ์จะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุเพื่อพอ่แม่พ่ีน้องประชาชน ขอบคณุคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ จ.นครราชสีมา  
 
 สวสัดีคะ่ สวสัดีคะ่ป้อแม่พี่น้องชาวย่าโมทกุท่านคะ โอ้ วนันีผ้่านมาหลายจงัหวดัค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สริุนทร์ มาโคราชว่าเยอะแล้วมาเจอท่ีน่ีเยอะไปหมดเลย ละลานตาไปหมดเลย
ค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ ปลืม้ใจจนพูดไม่ออกแล้ว เม่ือสองอาทิตย์ก่อนนะคะ ปไูด้มาสกัการะย่าโม เป็น
หลานยา่โมไงคะ ก็เลยจะบอกวา่ วนันีห้ลานยา่โมกลบัมาท่ีน่ีอีกครัง้หนึง่คะ่ ไม่มีอะไรท่ีจะมีก าลงัใจเท่า
เสียงเชียร์ประชาชนแบบนีค้ะ่ บอกวา่...ใช่ไหมคะ  
 พี่ชาย นายกทกัษิณเคยสอนว่า นกัการเมืองต้องรักประชาชนค่ะ ต้องมีความรัก และความ
จริงใจกบัพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ ...ประชาชนออกจากสีหน้าและแววตา รวมถึงรอยยิม้ด้วยใช่ไหม
คะ ไมท่ราบวา่พอ่แม่พ่ีน้องจะให้โอกาสผู้หญิงคนนีไ้หมคะ พี่ชายเคยบอกว่า และท่านก็ฝากมาบอกว่า 
วนันีท้่านยงัระลึกถึงและนึกถึงบุญคุณของพี่น้องชาวโคราชท่ีเคยเลือกท่านสมยัไทยรักไทยค่ะ และ
ประวตัิศาสตร์วนันีจ้ะกลบัมาอีกทีส าหรับน้องสาวคนเลก็ของนายกทกัษิณ ชินวตัร...รู้สกึได้ใช่ไหมคะ   
 พี่น้องคะปแูละพรรคเพื่อไทยจะอดทนตอ่ทกุสิ่งทกุอย่างเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามความขดัแย้ง
คะ่ เราจะต้องให้ประเทศไปให้ได้ใช่ไหม เพราะรู้วา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมานัน้ พอ่แม่พ่ีน้องเดือดร้อนมาแค่
ไหนแล้วใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองของปากท้องและปัญหาเร่ืองของเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหา
หนีส้ินต่างๆ ซึง่เป็นปัญหาเร่งด่วน เรารอไม่ได้ ถึงเวลาแล้วท่ีพ่อแม่พี่น้องตดัสินใจอนาคตของประเทศ
ไทยค่ะ ...เราไม่ต้องทนอีกแล้วใช่ไหมคะ ปแูคจ่ะมาเรียนยืนยนัว่า นโยบายของเรานัน้ต้องการท่ีจะมา
แก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระหนีส้ินของพ่อแม่พี่
น้องใช่ไหมคะ รวมถึงการสร้างรายได้ใช่ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ รวมถึงการสร้างรายได้และการวาง
อนาคตให้กบัลกูหลานของท่านใช่ไหมคะ กลบัคืนมานะคะ และการเพิ่มคา่แรงขัน้ต ่าเป็นสามร้อยบาท 
และการท่ีน านโยบายต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จนัน้กลบัคืนมาให้กบัพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ 
รวมถึงนโยบายใหม่ๆ  ไม่วา่จะเป็นเครดิตการ์ดเกษตรกรเอาไหมคะ เครดิตการ์ดพลงังาน กองทนุตัง้ตวั
ได้ กองทนุหมูบ้่าน กองทนุบทบาทสตรีละ่คะ  วนันีส้ตรีไทยนัน้ต้องยืนอยูไ่ด้ สมเป็นหลานยา่โม ใช่ไหม
คะ ขอเสียงพลังสตรีย่าโมหน่อยค่ะ เช่ือว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนัน้เป็นการส่งเสริมให้สตรี
สามารถท่ีจะหารายได้และหาเลีย้งในครัวเรือน พอ่แม่พ่ีน้องไมว่า่กนัใช่ไหมคะ คณุพ่ีผู้ชายเห็นด้วยไหม
คะ ขอเสียงคุณพี่ผู้ ชายด้วยค่ะ พ่อแม่พี่ น้องคะเมืองโคราชคือปากทางท่ีจะไปสู่ภาคอีสาน



132 

 

เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคอีสานใช่ไหมคะ แล้วพรรคเพื่อไทยจะลืมได้อย่างไร เรามีโครงการ
รถไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครมาโคราชภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วอย่างนีจ้ะไม่ให้เห็นอนาคตของ
ประเทศว่า พ่อแม่พี่น้องนัน้จะมีรายได้เพิ่มและเศรษฐกิจจะดีขึน้ เมืองโคราชจะเป็นเมืองท่ีกระจาย
ความเจริญมาได้ไหมคะ ให้สมศกัดิ์ศรีของความเป็นหลานย่าโมใช่ไหมคะ พ่อแม่พ่ีน้องคะ วนันีป้ไูด้มี
จดหมายเปิดผนึกปี ถึง 2563 ว่า พรรคเพื่อไทยนัน้วางอนาคตให้กบัประเทศไทยอย่างไรค่ะ พ่อแม่พี่
น้องคะ ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขแค่ปัญหาปัจจุบนัท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนแต่เราต้องเตรียมอนาคตไว้
ให้กับประเทศสามารถจะแข่งขันใช่ไหมคะ พรรคเพื่อไทยจะชีแ้จงนโยบายทัง้หมดว่า เราจะท าให้
วิสยัทศัน์แห่งนี ้อย่างนีเ้ป็นจริงได้อย่างไร ในวนัท่ี1 กรกฎา ท่ีสนามราชมงัคลาตัง้แต ่4 โมงเย็นเป็นต้น
ไปค่ะ เพื่อให้พี่น้องได้ทราบเป้าหมายของการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จและไปสู่ความสุข
ความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ ถึงเวลารึยงัคะ ท่ีเราจะมาร่วมช่วยกนัก้าวข้าม
ปัญหาทัง้หมดไปสูช่ยัชนะของประชาชนคะ่ ขอฝากส.ส.โคราชทัง้หมด 15 ท่านบวกบญัชีรายช่ืออีก 4 
ท่าน ยกจงัหวดัได้ไหมคะ ขอฝากคณุสมโภชน์ ประสาทไทย เขต 1 คะ่ คณุสธุรรม พรสนัเทียะ เขต 2 
คะ่ คณุ ลินดา เชิดชยั เขต 3 คะ่ คณุทศันียา รัตนเศรษฐ เขต 4 คะ่ คณุโกศล ปัทมะ เขต 5 คะ่ คณุสุ
ชาติ ภิญโญ เขต 6 คะ่ คณุอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 7 คะ่ คณุจรูญพงศ์ พนัธุ์ศรีนคร เขต 8 คะ่ คณุอภิชา 
เลิศพชรกมล เขต 9 ค่ะ คุณซ้าย ผลกระโทก เขต 10 ค่ะ คุณสมัภาษณ์ อัตถาวงศ์ เขต 11 ค่ะ คุณ
ประทิน อภิชาติเสนีย์ เขต 12 คะ่ คณุศริสทิธ์ิ เลศิด้วยลาภ เขต 13 คะ่ คณุประเสริฐ จนัทรรวงทอง เขต 
14 ค่ะ คณุรชตะ ด่านกุล เขต 15 ค่ะ และขอฝากบญัชีรายช่ืออีก 4 ท่านนะคะ คณุสมพล เกยรุาพนัธ์ 
คณุวิรัช รัตนเศรษฐคะ่ คณุอศันีย์ เชิดชยั คณุชนะศกัดิ์ อตัถาวงศ์ เห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะโฉมหน้า
ของผู้ ท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือและผู้ ท่ีอยู่ในส.ส.เขต ขอยกจงัหวดัได้ไหมคะ เพราะถึงเวลาแล้วท่ีพ่อแม่พี่
น้องประชาชนจะตดัสินใจเลือกอนาคตประเทศไทยคะ่ วนัท่ี 3 กรกฎาไปคหูากาเบอร์อะไรคะ ขอ...ได้
ไหมคะ เบอร์อะไรคะ เบอร์ 1 ขอทัง้คนขอทัง้พรรค ได้ไหมคะ ขอยิ่งลกัษณ์ด้วยได้ไหม ขอบคณุคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 สวสัดีคะ่ สวสัดีคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องชาวจงัหวดัสมทุรปราการคะ ขอเสียงพร้อมๆ กนัหน่อยได้ไหม
คะ พ่อแม่พี่น้องคะ ปไูด้แวะมาจงัหวดัสมทุรปราการเม่ือสองสามอาทิตย์ท่ีก่อนมา แตว่นันีไ้ม่กลบัมา
ไม่ได้แล้วคะ่ ต้องบอกวา่ วนันีต้ัง้แตม่าจงัหวดัสมทุรปราการ พอ่แม่พ่ีน้องให้การต้อนรับและอบอุ่นมาก
ค่ะ ไม่ว่าจะเดินไปท่ีไหนเต็มไปด้วยอ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้อง ประทบัใจจริงๆ ค่ะ  ต้องบอกว่า 
ประทบัใจไม่รู้ลืม ส าหรับหวัใจของผู้หญิงคนนีค้่า ไม่ทราบว่า วนันีพ้ลงัของพ่อแม่พี่น้องนัน้  ได้
ตดัสินใจหรือยงัท่ีจะเลือกอนาคตประเทศไทยคะ เลือกหรือยงัคะ พ่อแม่พี่น้องคะ พรรคอะไรคะ เบอร์
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อะไรคะ พ่อแม่พี่น้อง บอกว่า วนันีเ้ราจะไม่อยู่กบัปัญหาเดิมๆ เราจะตดัสินใจอนาคตของประเทศ ใน
การเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะ เราจะตดัสินใจอนาคตของประเทศชาติ เราจะก้าวข้ามความขดัแย้ง
ทัง้หมดใช่ไหมคะ เราจะน าประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองใช่ไหมคะ เราจะน าประเทศให้พ้น
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต ่าแบบทกุวนันีใ้ช่ไหมคะ เราจะน าประเทศไปสูค่วามกินดีอยู่ดีใช่ไหมคะ ขอ
เสียงอีกทีคา่  
 พ่อแม่พี่น้องคะ วนันีปู้ไปมาหลายจังหวดั ทั่วประเทศ พบปัญหาเหมือนกันทัง้ประเทศค่ะ 
เป็นปัญหาท่ีพี่น้องประสบมา นัน่คือปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจและปากท้องใช่ไหมคะ และโดยเฉพาะพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการนัน้ มีปัญหาเร่ืองแรงงานด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ไหมคะ เราจะมาดแูลในเร่ืองการ
จดัระบบแรงงานอย่างเป็นระบบ ดีไหมคะ เพราะทราบว่า วนันีน้อกจากค่าแรงจะไม่ขึน้ ยงัมีปัญหา
ขาดแคลน จริงหรือเปลา่คะ ขอเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหานีไ้ด้ไหมคะ เราจะมาแก้ไขปัญหาแรงงานของ
พ่อแม่พี่น้อง ด้วยการจัดแรงงานอย่างเป็นระบบ และปรับค่าแรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาทดีไหมคะ 
นอกจากนัน้นะคะ อนาคตของลกูหลานของท่านนัน้ เป็นเยาวชนท่ีเราต้องดแูลใช่ไหมคะ เราจะดแูล
ตัง้แต่ในเร่ืองของเงินเดือนระดบัปริญญาตรี 15,000 บาทดีไหมคะ และกองทนุตัง้ตวัได้ เพื่อให้บุตร
หลานของท่านนัน้มีอนาคต และเป็นเถ้าแก่น้อยในอนาคตดีไหมคะ ซึง่พรรคเพื่อไทยมีงบประมาณใน
การให้เงินลงทุนส าหรับน้องๆ เยาวชนท่ีจบระดับปริญญาตรี เพื่อก่อร่างสร้างตัว มีอนาคต 
มหาวิทยาลยัละหนึง่พนัล้านบาทคา่ ถกูใจไหมคะ เพื่อลกูหลานของท่านนัน้ จะได้ช่วยคณุพอ่คณุแม่ใน
การตัง้ตวัและท ามาหากินไงคะ  
 พ่อแม่พี่ น้องคะ วันนีจ้ังหวัดสมุทรปราการต้องเรียกว่า สามารถท่ีจะเดินทางไปยัง
กรุงเทพมหานครด้วยโครงการรถไฟฟ้าสิบสาย 20 บาทตลอดเส้นทางคา่ ซึง่โครงการลงทนุนีน้ะคะ พ่อ
แม่พี่น้องคะ จะเป็นการลงทนุท่ีลดภาระคา่ใช้จ่ายของพ่อแม่พี่น้องในการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
และกระจายความเจริญของกรุงเทพมหานครมายงัจงัหวดัสมทุรปราการด้วยค่ะ  การลงทนุต่างๆ นัน้
แน่นอน สิง่ท่ีจะได้รับกลบัมาก็คือ การลงทนุก็จะเกิดการจ้างงานและจ้างคนและจ้างแรงงานด้วยคะ่ ดี
ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ ปทูราบมาว่า วนันีจ้งัหวดัสมทุรปราการนัน้มีปัญหาเร่ืองน า้ท่วมใช่ไหมคะและ
น า้กดัเซาะใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา ในอนาคตน า้ท่วมสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการจะ
จมน า้โดย เราไม่แก้วันนีไ้ม่ได้แล้วใช่ไหมคะ สิ่งนีแ้หละค่ะ เป็นสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยมองอนาคตของ
ประเทศไทยในการท่ีจะแก้ปัญหาให้พอ่แม่พี่น้องประชาชน เรามีโครงการในการสร้างเข่ือนกัน้น า้ดีไหม
คะ ซึง่เราจะสร้างเข่ือนและถมทะเลเกิดเป็นเมืองใหมท่ี่กระจายความเจริญมายงัอีกพี่น้องประชาชนคะ่ 
ถกูใจไหมคะ ถ้าไม่เตรียมอนาคตให้กบัพ่อแม่พี่น้องในวนันีแ้ล้วจะแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างไรใช่
ไหมคะ  
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 พ่อแม่พี่น้องคะ นอกจากพรรคเพื่อไทยจะเข้าใจปัญหาท่ีพ่อแม่พี่น้องประสบวนันีใ้นเร่ือง
ปัญหาเศรษฐกิจและข้าวยากหมากแพงแล้ว เรายังมองอนาคตให้กับพ่อแม่พ่ีน้้องด้วยใช่ไหมคะ 
อนาคตส าหรับลกูหลานและอนาคตส าหรับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะ เราจะไม่กลบัไปอยู่กบัความขดัแย้ง
เก่าๆ เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันใช่ไหมคะ พ่อแม่พี่น้องคะ ไม่ทราบว่า พ่อแม่พี่น้องจะให้
โอกาสพรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาทัง้หมดได้ไหมคะ ให้หรือเปล่าคะ แล้วขอเสียงพลงัสตรีหน่อยได้
ไหมคะ ท าไมพลงัสตรีของชาวจงัหวดัสมทุรปราการนัน้ดงัมีพลงัแบบนีค้ะ ขอเสียงอีกทีคา่ วนันี ้ปเูป็น
ผู้หญิง ไม่มีนโยบายส าหรับผู้หญิงมาฝากได้อย่างไรใช่ไหมคะ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายส าหรับสตรี ใน
การพฒันาบทบาทสตรีนัน้ ให้ยืนหยดัได้อยา่งสง่างามและสมศกัดิศ์รีคา่ ซึง่เรามีโครงการในการพฒันา
บทบาทสตรี และพฒันากองทนุสตรี ในการพฒันาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อให้ขายสินค้านัน้ได้และมีราคา
ดี มีรายได้ดี ถกูใจไหมคะ เรามีนโยบาย และมีงบประมาณให้เฉลี่ยจงัหวดัละหนึ่งร้อยล้านบาทคะ่ ไม่
ทราบว่า คณุพี่ผู้หญิงพอใจไหมคะ ขอเสียงอีกทีค่า ต้องบอกว่า พลงัสตรีนีย้ิ่งใหญ่เหลือเกิน นอกจาก
จะสตรีจะเก่งแล้ว ยงัหาเงินเก่งและเก็บเงินเก่งอีกใช่ไหมคะ คณุพี่ผู้ชาย ใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่า คณุพี่
ผู้ชายเห็นด้วยไหมคะ ขอเสียงคณุพ่ีผู้ชายด้วยคา่  
 พอ่แม่พ่ีน้องคะ ปขูอเรียนยืนยนัและขอขนัอาสาตวัเองว่า พรรคเพื่อไทยจะมุ่งมัน่ในการแก้ไข
ปัญหาให้พอ่แม่พ่ีน้องประชาชน เราจะพาพอ่แม่พ่ีน้องประชาชนนัน้ไปสูอ่นาคตประเทศไทยคะ่ และวนั
พรุ่งนีก็้จะวนัปราศรัยวนัสดุท้ายของพรรคเพ่ือไทยนัน้ ปจูะอธิบายในเร่ืองของการท าอยา่งไรให้ประเทศ
ไทยนัน้เดินไปข้างหน้าในปี 2563 ในอีก 9 ปีข้างหน้าเลยค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ จะบอกว่า เราจะเตรียม
อนาคตให้กบัพอ่แม่พ่ีน้องและลกูหลานของท่านอยา่งไร เราจะมีเป้าหมายในการท่ีจะสร้างอนาคตของ
ประเทศไทยอย่างไรนัน้ อย่าลืมนะคะ ช่วยไปฟังท่ีสนามราชมงัคลาพรุ่งนีน้ะคะ ตัง้แต่ 4 โมงเย็นค่ะ 
และมีน้องจะมีค าตอบว่า พรรคเพื่อไทยนัน้ เตรียมอนาคตให้กับพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานของท่าน
อย่างไรนะคะ แต่อย่าลืมนะคะ ขอฝาก ส.ส. ของจงัหวดัสมทุรปราการด้วยได้ไหมคะ ให้ไหมคะ เพื่อ
เป็นตวัแทนและเป็นปากเป็นเสียงและเข้าใจปัญหาของจังหวดัสมทุรปราการได้ไหมคะ ขอฝากคุณ
อรุณลกัษณ์ กิจเลศิไพโรจน์ เขต 1 คะ่ คณุประเสริฐ ชยักิจเดน่นภาลยั เขต 2 นะคะ คณุอนสุรา ยงัตรง 
เขต 3 ค่ะ คณุวรชยั เหมมะ เขต 4 ค่ะ คณุสลินทิพย์ สขุวฒัน์ เขต 5 ค่ะ คณุนฤมล ธารด ารงค์ เขต 6 
ค่ะ คณุประชา ประสพดีค่ะ ให้ก าลงัใจคณุประชาด้วยนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะ และ ส.ส. บญัชีรายช่ือ 
คณุเหรียญชยั ลิขิตพฤกษ์คะ่ ทัง้หมดนะคะ ส.ส. 8 คน บวกบญัชีรายช่ืออีกหนึ่งท่านเป็น 8 ท่านขอยก
จงัหวดัได้ไหมคะ ไม่ทราบว่า หมายเลข 1 นัน้อยู่ในใจพ่อแม่พี่น้องรึยงัคะ อยู่ในใจจริงรึเปล่า ไม่ต้อง
บอกแล้วใช่ไหมว่าเลือกพรรคไหน อยู่ในใจขอทุกคะแนนของพ่อแม่พี่น้องนัน้มีค่า ขอเทคะแนนหมด
เลย ไมใ่ห้ใครเลยได้ไหมคะ ขอให้พรรคเพ่ือไทยคนเดียวได้ไหมคะ ขอเสียงอีกทีคะ่ ขอยกจงัหวดัได้ไหม
คะ พ่อแม่พี่น้องคะ พ่อแม่พี่น้องคะ เหลือเวลาอีกเพียง 2 วนัท่ีพ่อแม่พี่น้องจะตดัสินใจเลือกอนาคต
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ประเทศไทยคะ่ ขอเบอร์ 1 นัน้อยู่ในใจ เทคะแนนให้หมดใจ เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะ เบอร์
อะไรคะ ขอทัง้คน ขอทัง้พรรคได้ไหมคะ ขอบคณุมากคะ่ 
 
ค าปราศรัยวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สถานที่  สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานคร  
 
 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ เวทีสนามราชมังคลาแห่งนีแ้ม้ว่าจะใหญ่แต่
ละลานตาไปด้วยพอ่แม่พ่ีน้องประชาชนคะ่ แม้วา่ฝนจะตก พี่น้องก็ยงัอยู่กนัมากมาย ไม่รู้จะพดูค าไหน 
นอกจากค าวา่ ซึง้ใจและขอบคณุจากใจจริงๆ คะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ ต้องขอขอบคณุและขออนญุาตสวสัดี 
ส าหรับพ่อแม่พี่น้องท่ีชมอยู่ทางบ้าน พร้อมกบัทางอินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ พี่น้องคะ วันนีเ้รามาถึงโค้ง
สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ เป็นโค้งสุดท้ายท่ีพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะน าประเทศก้าวไปสู่
ข้างหน้าใช่ไหมคะ พร้อมกบัน าเสนอแนวทางและนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะ แต่แม้จะมี
บางคนกลา่วหาว่า พรรคเพื่อไทยและดิฉนันัน้ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติและสถาบนัเป็นสิ่งท่ีท าให้
ดิฉันปวดร้าวค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะ เพราะไม่เป็นความจริงค่ะ เราไม่ต้องการพูดจาโต้เถียงกัน
ทางการเมืองเพื่อหาคะแนนเสียงใช่ไหมคะ แต่เราจะต้องใช้สติปัญญาและหวัใจในการบริหารประเทศ
ใช่ไหมคะ เราจะไม่เคียดแค้น เราจะไม่ชิงชงั เราจะใช้แตค่วามรักและความเข้าใจซึง่กนัและกนัใช่ไหม
คะ 
 เสนอนโยบายท่ีเป็นวิสยัทศัน์ 2020             2563     หมาย     พี่น้องประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนเข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมคะ พี่น้องคะ วันนีผ้่านไปหก
สปัดาห์แล้วนะคะ ปูเดินทางไปพบกับพ่อแม่พี่น้องมาหลายพันกิโลแล้วค่ะ มีทัง้ความเหน่ือยและ
ความสขุปนกนัไปคะ่พอ่แม่พ่ีน้องคะ รวมถึงความอบอุน่ท่ีพอ่แม่พ่ีน้องมอบให้ ปไูม่เคยคาดหวงัแตก่ลบั
ได้สิ่งท่ีอบอุ่นและจริงใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ มนัเป็นชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นชีวิตท่ีเติม
พลงัใจให้กับปตูลอดทุกวัน ตลอดหกสปัดาห์ค่ะ พี่น้องคะ แม้แขนสองข้างจะเหน่ือยล้า แม้แขนสอง
ข้างจะช า้ไปหมด เพราะถกูดงึแตด่งึด้วยความรักใช่ไหมคะ แตห่วัใจนัน้พองโตด้วยความรักจากพ่อแม่
พี่น้องค่ะ ปตู้องถือโอกาสกราบขอบพระคณุพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ผู้สมคัรของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะ
เป็นผู้สมคัรบญัชีรายช่ือ ผู้สมคัรส.ส. เขต ท่ีให้โอกาสปพูบกบัพอ่แม่พ่ีน้อง ทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาชีพและ
ทกุศาสนาใช่ไหมคะ และขอขอบคณุสื่อมวลชนท่ีร่วมทกุข์ร่วมสขุเดินทางติดตามปมูาตลอดหกสปัดาห์
นี ้และน าเสนอขา่วให้พี่น้องประชาชนคะ่  
 พี่น้องคะเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวนัแล้วนะคะ ซึ่งวนัมะรืนนีเ้ราจะได้ร่วมกันในการตดัสินใจและ
ท างานอดุมการณ์ร่วมกนัใช่ไหมคะ ปแูละพรรคเพื่อไทยจะไม่ท าให้พี่น้องต้องผิดหวงัค่ะ ถ้าหากได้รับ
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เลือกเป็นรัฐบาล แน่นอนค่ะ ทุกอย่างพรรคเพื่อไทยและปูจะด าเนินการท่ีได้สัญญาไว้กับพี่น้อง
ประชาชนทนัทีค่ะ และจะไม่ท าให้เสียสถิติความรวดเร็วฉับพลนัและความรวดเร็วสมยัครัง้เม่ือพรรค
ไทยรักไทยสร้างประวตัิศาสตร์ไว้คะ่ 
 พี่น้องคะ หากพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสในการจดัตัง้และเป็นรัฐบาล สิ่งแรกท่ีเราจะท า นัน่คือ
การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ และเศรษฐกิจของพ่อแม่พี่น้อง คือ การกระชากค่าครองชีพลงมาคะ่ ด้วย
การยกเลิกกองทุนน า้มนัค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ จะท าให้น า้มนันัน้มีราคาลดลงค่ะ น า้มนัเบนซิน 95 จะ
ลดลงไป 7.5 บาทตอ่ลิตรคะ่ เบนซิน 91 จะลดลง 6.7 บาทตอ่ลิตรคะ่ น า้มนัดีเซลจะลดลงไป 2.2 บาท
ตอ่ลิตรคะ่ พอ่แม่พ่ีน้อง เพราะเราทราบดีวา่ ราคาน า้มนันัน้เป็นเร่ืองใหญ่ และน า้มนันัน้เป็นต้นทนุของ
ทกุประเทศเลยใช่ไหมคะ ในยามท่ีเศรษฐกิจเดือดร้อนแบบนี ้จะให้พี่น้องประชาชนมาแบกภาระได้
อย่างไรใช่ไหมคะ นอกจากนัน้สิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยจะท า เราจะส ารวจราคาสินค้าอปุโภคบริโภค รวมไป
ถึงต้นทนุการผลิต และป้องกนัการผกูขาดคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ เราจะท าให้ราคานัน้ ผู้ซือ้และผู้ขายไม่ว่า
จะเป็นราคาไข ่ราคาน า้มนัปาล์ม หรือราคาเนือ้สตัว์ เป็นต้นคะ่ ถกูใจไหมคะ นอกจากนีน้ะคะ พ่อแม่พี่
น้องคะ เราจะเรียกส่วนราชการทุกส่วนเพื่อท่ีจะเตรียมพร้อมเม็ดเงินและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ โดยเร่ิมตัง้แต่การประชมุในการจดัสรรเงินและ
การจดัระเบียบใหมข่องระบบประกนัสขุภาพคะ่ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนัน้ มียาดีท่ีรักษาได้ มีโรงพยาบาล
ท่ีเพียงพอและทนัสมยั ให้ทัว่ถึงดีไหมคะ รวมถึงการจดัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้พี่น้องไม่ต้องรอคิว
นานอีกต่อไปค่ะ เราจะมีการประชมุในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ พร้อมกบัมอบนโยบายท่ีเร่งด่วน
นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ และจะขอความร่วมมือกบัทางทหารให้เปิดโรงเรียนนิวฒัน์พลเมืองคะ่ เพื่อฟืน้ฟู
ผู้ เสพดี ไหมคะ เพิ่มการตรวจจับโดยเจ้าหน้า ท่ีต ารวจค่ะ  เ ฝ้าระวังภัยและให้ความรู้โดย
กระทรวงศกึษาธิการคะ่ และสร้างความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านผ่าน....ด้วยคะ่พ่อแม่พี่น้องคะ และท่ี
ส าคญัเราจะเร่ง...สถาปนาประเทศตา่งๆ กบับรรดานาประเทศให้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกลบัคืนมาคะ่  
 พี่น้องคะ ในวันท่ี 1 ต                                                     ต   ต         
   ต         บ บ   ต                                บ             บ   บ            …รวมถึงการ
เตรียมการส ารวจ บตัรเครดิตการ์ดเกษตรกรให้กบัพ่อแม่พี่น้องค่ะ พร้อมกบัการน าระบบรับจ าน าข้าว
กลับมาในหน้าฤดูท่ีเก่ียวข้าวจะถึงในเดือนพฤศจิกายนนีด้ีไหมคะ และแน่นอนค่ะ เราจะมีการ
เตรียมการออกบตัรเครดิตการ์ดพลงังานให้กบัพี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊กด้วยดี
ไหมคะ พร้อมกบัเราจะท าการทดลองและจดัซือ้แทปเลตพีซีเพื่อทดลองและพร้อมจะแจกจ่ายให้น้องๆ 
ชัน้ประถมหนึ่งในต้นเดือนมกราปีหน้าค่ะ นอกจากนัน้เรายงัเตรียมการออกแบบเข่ือนกัน้น า้ทะเลและ
การสร้างเมืองใหม่ด้วยการถมทะเลด้วยค่ะ พร้อมกับดิฉันจะเชิญชวนนานาประเทศมาร่วมกันสร้าง
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ระบบรถไฟฟ้า...ด้วยการแลกเปลี่ยนสนิค้าเกษตรเพื่อจะได้ ไมต้่องใช้งบประมาณของประเทศไงคะ เรา
จะได้มีเม็ดเงินเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอ่ืน ดีไหมคะ  
 พี่น้องคะ แล้ววนัท่ี 1                ก็คือ       2555         บ      ต บ        30 
เปอร์เซ็นต์       23 เปอร์เซ็นต์    พร้อมกบัควบคู่กับการปรับค่าแรงขัน้ต ่าท่ี 300 บาทค่ะ และ
เงินเดือนขัน้ต ่าส าหรับน้องๆ ท่ีจบปริญญาตรีท่ี 15,000 บ                 บเตรียมการออกแบบใน
เร่ืองของเข่ือนกัน้ทะเล และการสร้างเมืองใหม่ด้วยนะคะ  พ่อแม่พี่น้องคะ นอกจากนี ้เราจะออก
กฎหมายคืนภาษีผู้ซือ้รถยนต์และบ้านหลงัแรกด้วยคะ่ พี่น้องจะได้มีรถยนต์และบ้านหลงัแรกเป็นของ
ตวัเองค่ะ พร้อมกบัจดัสรรเงินทุน เพื่อเพิ่มให้กบักองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองอีกชุมชนละหนึ่งล้าน
บาทค่ะ พี่น้องเห็นไหมคะว่า ทกุอย่างนัน้ มีหลายๆ อย่างท่ีเราท าพร้อมกนั แต่ยอมรับค่ะว่าเป็นงานท่ี
หนกัมากคะ่ เพราะเราถอยหลงัไป 5 ปีคะ่ แตแ่น่นอนคะ่  มีสิง่ส าคญัอีกสิง่หนึง่ท่ีเราต้องท าควบคูก่นัไป
คะ่ ก็คือการสร้างความสามคัคีปรองดองนัน้ประเทศชาติจะต้องเดินไปด้วยความยากล าบากใช่ไหมคะ 
ดิฉนัจะมอบหมายให้กบัคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
นัน่คือ คปค. ซึง่เป็นคณะท่ีรัฐบาลประชาธิปัตย์ตัง้ไว้ใช่ไหมคะ โดยมีดอกเตอร์คณิต ณ นครคะ่ เราจะ
มอบให้คณะนีท้ างานตรวจสอบความจริงและน าไปเพื่อสูค่วามปรองดองตอ่ไปคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ และ
ดิฉนัก็พร้อมท่ีจะเพิ่มอ านาจ หน้าท่ี และงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ คปค . คณะนีด้้วยค่ะ และท่ี
ส าคญั ดิฉันและฝ่ายการเมืองจะไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาดค่ะ พี่น้องคะ ในขณะเดียวกัน ดิฉันก็จะ
เชิญ ผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีเป็นมหาชนและเข้ามาช่วยกันปฏิรูปกฎหมายให้เข้าสู่หลกันิติ
ธรรมสากลของนานาประเทศค่ะ ซึ่งจะท าให้...การยอมรับและเช่ือถือจากนานาประเทศค่ะ พ่อแม่พี่
น้องคะ เราจะก้าวไปสู่ค าว่า ทรัสและคอนฟิเดนท์ นัน่คือ การเช่ือมัน่และเช่ือถือของนานาประเทศนัน้
กลบัคืนมาซึง่เป็นระบบเศรษฐกิจสมยัใหมท่ี่เค้าใช้กนัคะ่ 
 พ่อแม่พี่น้องคะ หากเราท าตามวิสัยทัศน์ท่ีส าหรับปี พ.ศ. 2563   บต              
           บ                       ให้  บ                                   จะเห็นภาพดงันีใ้น
อีก 9   ข                             ข                        ข                   
เงินเดือนขัน้ต ่าท่ี 30,000 บ             ข               ต  เพราะเศรษฐกิจดี มีหลกัธรรม
ศาสนาแทรกซึมอยู่ในกระบวนการศึกษาค่ะ มีความแข็งแรงทางกายภาพ เพราะเรามีระบบ 30 
บ                                     ย์และโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัและทัว่ถึงคะ่ พ่อแม่พี่น้องคะ มี
ความแข็งแรงทางปัญญา เพราะเรา...โดยใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การให้น้องๆ ใช้แท็บเล็ตพีซี
หรือการท่ีจะมีไวไฟตามท่ีสาธารณะค่ะ และเราจะมีการสร้างชนชัน้ผู้ประกอบการใหม่อย่างแข็งแรง
เพิ่มขึน้ค่ะ ผ่านระบบกองทุนตัง้ตวัได้ค่ะ รวมถึงเราจะส่งเสริมเอสเอ็มอีและขบวนการฝึกอบรมผ่าน
โรงเรียนอาชีวะศกึษาด้วยคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ  
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 พี่น้องคะ นอกจากภาพท่ีพี่น้องเห็นแล้วนัน้ ยังมีอีกภาพหนึ่งค่ะ ส าหรับโครงการท่ีเป็น
โครงการลงทนุอย่างระยะยาวของประเทศนะคะนัน่คือ พ่อแม่พี่น้องจะเห็นรถไฟฟ้าความเร็วสงู รถไฟ
รางคู่ รถไฟฟ้าสิบสายนัน้เช่ือมต่อกันทั่วทัง้ประเทศค่ะ จะท าให้ค่าขนส่งนัน้ลดลงไปประมาณ 25 
         ต                        พี่แม่พี่น้องจะเห็นระบบน า้ท่ีจะเกิดจากการผนัน า้จากประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อใช้เป็นก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยค่ะ พี่ น้องจะเห็น 25 
                    บ         เราจะเช่ือมแม่น า้และเราจะสร้างแก้มลิง เพื่อเป็นอ่างเก็บน า้ให้พ่อแม่พี่
น้องมีใช้ยามน า้แล้งด้วยคะ่ ซึง่จะเป็นวิธีการในการป้องกนัน า้ท่วมอยา่งเป็นระบบตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัค่ะ พี่น้องคะ และพี่น้องจะเห็นเมืองใหม่จากการถมทะเล และเห็น
เข่ือนกัน้น า้ท่ีป้องกนัน า้ท่วมส าหรับกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ และพี่น้องจะเห็นเมืองใหม่ๆ เมืองใหม่ๆ 
นัน้กระจายไปทัว่ประเทศ ซึ่งไม่ใช่จ ากดัเฉพาะกรุงเทพมหานครอีกต่อไป เราจะกระจายงบประมาณ
และความเจริญไปยงัจงัหวดัต่างๆ ด้วยค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ แล้วยงัมีอีกภาพหนึ่งค่ะท่ีพ่อแม่พี่น้องจะ
เห็นหลังจากนี ้หลังจากอีก 9 ปีนัน้บอกว่า นักท่องเท่ียวจะ...เมืองไทยถึง 30       ต        
                                         ข  ข    บ                 น    งสวรรค์ของนกักิน เป็น
ศูนย์กลางของการแพทย์และการพยาบาล เป็นศูนย์กลางของสปาและโอทอปด้วยค่ะ รวมถึงเป็น
ศนูย์กลางทางการเงินของเอเชียค่ะ และเราจะเห็นประเทศนัน้ส่งของท่ีมีมลูค่าเพิ่มท่ีมีราคาสงูไปยงั
ต่างประเทศ มีดีไซน์ มีแบรนด์หรือยี่ห้อของตวัเองอย่างภาคภูมิใจค่ะ เราจะเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารท่ีมีคณุภาพ และส่งขายออกทัว่โลกด้วยค่ะ เราจะเป็นศนูย์กลางการบินของเอเชีย เราจะใช้ทัง้
สนามบินสวุรรณภมูิและสนามบินดอนเมืองและอู่ตะเภาค่ะ และท่ีส าคญันะคะพ่อแม่พี่น้อง หากเรามี
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทางวตัถแุล้ว แน่นอนค่ะ เราจะเป็นศนูย์กลางของพระพทุธศาสนาของ
โลกด้วยค่ะ เราจะสงัคายนาหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจ้าร่วมกนันะคะ เราจะเชิญชวนชาวพทุธ
ทัว่โลกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและนัง่สมาธิร่วมกนัคะ่ แตแ่น่นอนคะ่ เราเคารพในสทิธิเสรีภาพ
ในการนบัถือศาสนาของพี่น้องประชาชนและท่ีส าคญั ดิฉนัจะสง่เสริมทกุศาสนาคะ่  
 พ่อแม่พี่น้องคะ ในอีก 9   ข                        พ่อแม่พี่น้องคะ ปัจจยั 4   บ 
  บ     บบ                         ภมูิใจค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ เพียงแค่ขอโอกาสให้ผู้หญิง
คนนีไ้ด้รับใช้ค่ะ เพียงขอโอกาสให้ผู้หญิงคนนีไ้ด้ถือธงในการสร้างความปรองดองและความสามคัคี
ของ...เพียงขอโอกาสให้ผู้ หญิงคนนีไ้ด้พลิกฟืน้เศรษฐกิจให้กลบัคืนมาดีเหมือนเดิม เพียงขอโอกาสให้
ผู้หญิงคนนี ้ได้น าความภมูิใจของความเป็นคนไทยกลบัมาอีกครัง้หนึ่งค่ะ เพราะเราบอบช า้กว่า 5 ปี
แล้วใช่ไหมคะ และสดุท้ายคะ่ เพียงขอโอกาสให้ผู้หญิงคนนี ้น าคนไทยทัง้ประเทศร่วมถวายพระพรเพื่อ
แสดงความจงรักภกัดีตอ่พระเจ้าอยูห่วัของเราคะ่ เพื่อถวายพระก าลงัใจ เพราะเรารักกนั เราไม่ทะเลาะ
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กนัแล้วและเราจะน าสนัตสิขุกลบัคืนมาให้กบัประเทศไทยคะ่ และเราจะท าให้ประเทศไทยนัน้ได้รับการ
เคารพนบัถือจากนานาประเทศเหมือนเดมิคะ่ พอ่แม่พ่ีน้องคะ  
 พอ่แม่พ่ีน้องคะ ถึงเวลาแล้วคะ่ ท่ีประเทศจะมีแตค่วามสงบ ถึงเวลาแล้วท่ีประชาชนจะลืมตา
อ้าปากได้ ถึงเวลาแล้ว ท่ีมีการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมส าหรับทกุคน ถึงเวลาแล้วท่ีจะ
ท าให้ประเทศเกิดความสามคัคีปรองดอง ถึงเวลาแล้ว ท่ีจะท าให้คนไทยทกุคนจะมีท่ียืนร่วมกนัได้ค่ะ 
และถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยจะมีอนาคตท่ียัง่ยืนค่ะ ถึงเวลาแล้วท่ีประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดอนาคต
ของประเทศไทยค่ะ พี่น้องคะ เลือกเบอร์ 1                 1     พี่น้องคะ ขอเทคะแนนให้หมดใจ 
เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคะ่ เบอร์อะไรคะ ขอยก...ขอทัง้คน ขอทัง้พรรคได้ไหมคะ ขอเทคะแนนหมดใจ 
เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคะ่ ขอบคณุคะ่ 
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ภาคผนวก ข 
 

ค าปราศรัยหาเสียงของนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

 
 พี่น้องชาวฝ่ังธนบุรี พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครท่ีเคารพรักทุกท่านครับ ก่อนอ่ืน ผมกราบ
ขอบพระคณุพี่น้อง ท่ีวนันีย้งัปักหลกัอยู่กนัท่ีน่ี ท่ามกลางสายฝน ผมขออภยัหลายท่านท่ีถือดอกไม้อยู่
ข้างหน้า เพราะว่าท่ีผมยงัไม่ได้ไปรับดอกไม้ก็ด้วยความเกรงใจพี่น้องท่ีนัง่อยู่ข้างหลงัตากฝนแล้วก็รอ
ฟังค าปราศรัย ถ้าช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะขอรับดอกไม้ ถ้าไม่ไหวจริงๆ เก็บดอกไม้ไว้บชูา พระ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
ท่ีพี่น้องเคารพนบัถือ ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องวา่ ขอโอกาสได้พดูกบัพี่น้องฝ่ังธนท่ีได้กรุณาปักหลกั
อยู่ตรงนีห้รือไม่งัน้ก็ให้คณุอภิรักษณ์รับแทนด้วยส่วนหนึ่งนะครับ พี่น้องครับเม่ือคืนนี ้ผมอยู่ท่ีจงัหวดั
กาญจนบุรี ไปปราศรัยสองท่ีครับ ท่ีบ่อพลอย ท่ีเลาขวญั ฝนตกครับพี่น้อง อยู่ท่ีนัน่ปักหลกัจนถึงสี่ทุ่ม
กว่า กว่าผมจะไปถึงเวลาสุดท้าย วันนีม้าท่ีน่ีฝนตกอีก ผมสงสัยว่า อะไรครับพี่น้อง ผมสงสัยว่า 
ประชาธิปัตย์มากับน า้เพราะประชาธิปัตย์จะดบัไฟ ประชาธิปัตย์ ไม่ใช้ไฟ ไม่เล่นกับไฟ แต่จะดบัไฟ 
เพื่อให้แผ่นดินนีเ้ป็นแผน่ดนิท่ีสงบร่มเย็นครับ 
 พี่น้องครับ เรามายืนอยู่ตรงนี ้ผมมายืนอยู่ตรงนี ้เบือ้งหน้า คือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พี่น้อง
ครับ ท่าน พระองค์ท่าน คือ พระมหากษัตริย์ท่ีมาทรงกอบกู้วิกฤตท่ีพม่ามาเผาเมืองในสมยัอยธุยา ผม
ไม่เคยนกึเคยฝันวา่ในชีวิตของผม หลงัจากท่ีเราเสียกรุงไปสองครัง้ แล้วมีคนอ่ืนชาติอื่นมาเผาเมือง ว่า
ในชีวิตของผมจะต้องมาเจอกบัสภาพการเผาเมืองอีก และไม่เช่ือเลยว่า การเผาเมืองเกิดจากฝีมือของ
คนไทย ผมอยากจะบอกว่า วันนีเ้หตุการณ์เหล่านัน้ผ่านไป เราจะต้องมาพูดคุยกันละครับว่า 
เหตกุารณ์เหล่านัน้อะไรเกิดขึน้ เราจะต้องค้นหาความจริง แต่หน้าท่ีของพวกเราจากนีไ้ป คือ ช่วยกนั
ดบัไฟในประเทศ ดบัไฟในใจของคนไทย ด้วยการเอาความจริงเร่ืองจริง และความเป็นคนไทยท่ีมี
อธัยาศยัไมตรีให้กนัมาแก้ปัญหาบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนครับ ผมเรียนกบัพี่น้องว่า ถ้าใครสงสยั 
ว่าประชาธิปัตย์ พร้อมท่ีจะดบัไฟ ประชาธิปัตย์พร้อมท่ีจะปรองดอง ประชาธิปัตย์จะเอาความร่วมเย็น
มาหรือไม่ ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นวิธีการท างานของพรรคประชาธิปัตย์  
 พี่น้องครับ วนัท่ีมีการชุมนุม วนัท่ีมีการประท้วง พี่น้องเคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนครับ 
ยอมท่ีจะเจรจากับแกนน าผู้ชุมนุม ยอมออกทีวีให้เวลาถึงหกชั่วโมง ก่อนท่ีฝ่ายผู้ชุมนุมเองจะเป็นผู้
ปฏิเสธ ไม่ยอมรับข้อเสนอของรัฐบาล จะมียุคไหนท่ีนายกรัฐมนตรี ยอมบอกว่า เอาล่ะ เพื่อความ
ปรองดองยอมตัดวาระของตัวเองให้สัง้ลงเป็นปี แต่ในท่ีสุดก็ถูกปฏิเสธ ใครอยากทราบเร่ืองจริง
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เหล่านัน้ เดี๋ยวคืนนี ้ตอนจบของเร่ืองนีใ้นเฟซบุ๊ก ผมจะอพัโหลดขึน้ไปให้ แล้วหวงัว่า สื่อมวลชนจะ
เผยแพร่ข้อเท็จจริงตอ่ไป  แต่ประเด็นส าคญัท่ีผมอยากจะพูด ท่านผู้ว่า ยงัอยู่หรือเปล่าครับ ท่านผู้ว่า
ท่านนีเ้ป็นคนของประชาธิปัตย์ วนัท่ีมีการชมุนมุตอ่ต้านรัฐบาลของประชาธิปัตย์ ท่านผู้ว่าคนนี ้ไม่เคย
บอกว่าเป็นประชาธิปัตย์แล้ว จะต้องอยู่ข้างนัน้ ข้างนี ้ท่านผู้ว่าท่านนีพ้ยายามแก้ไขปัญหาในช่วงของ
การชมุนมุท่ีมีความตงึเครียด ด้วยการพยายามดแูลประชาชนทกุกลุม่ทกุสี น่ีคือ คนของประชาธิปัตย์ท่ี
แสดงออกถึงความปรองดองอีกคนหนึ่งครับ แล้ววนันี ้แล้ววนันี ้ท่ีผมมายืนอยู่ตรงนี ้ผมบอกกบัพี่น้อง
ว่า ผมเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองปีกว่า นบัตัง้แต่วนัแรกเลย ผมรู้ว่าปัญหาหนกัหนาสาหสัแค่ไหน เขา
จะท าอะไรกับผมบ้าง ผมรู้ตัง้แต่วินาทีแรก เพราะยงัไม่ทนัได้รับการโปรดเกล้าแต่งตัง้เป็นนายกเลย
ครับ แค่ยกมือในสภาเสร็จ ปรากฏว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะชนะ รถของ ส.ส.ท่ีลงคะแนนให้
ประชาธิปัตย์ทุกคนแทบจะออกจากสภาไม่ได้ มีกลุ่มคนมาขว้างก้องอิฐก้อนหิน งดัตวัหนอนทางเท้า 
หนกัสดุก็รถของคณุองอาจน่ีแหละครับ เพราะว่าปาอิฐปาหินไม่พอ เอาน า้มนัราดกะว่าจะเผาเลย ผม
ไม่ทราบว่า ตอนนีร้ถคณุองอาจดีหรือยงั แตผ่มถามว่าพี่น้องเคยเห็นคณุองอาจแสดงความโกรธพี่น้อง
เสือ้แดงไหม ไม่มี เพราะคณุองอาจก็เป็นประชาธิปัตย์ อีกคนหนึ่งท่ีบอกว่า เราท างานบนความอดทน
อดกลัน้เพื่อความสงบสุข ส่วนตัง้แต่วันแรกจนถึงวันนี ้ผมเจอมาสารพัด โดนทุบรถท่ีพัทยา โดน
ขดัขวางการปฏิบตัิหน้าท่ี โดนทบุรถท่ีกระทรวงมหาดไทย ถกูไลล่า่ ถกูประกาศลา่บนเวที ผมอดทนอด
กลัน้มาโดยตลอด ขนาดยบุสภาแล้วก็ยงัไมเ่ลกิ พี่น้องเห็นเกือบทกุวนั ต้องตามมาโจมตีตามมาก่อกวน 
วนันีก็้มีครับอยู่บนสะพานลอยตรงโน้น ถ้าเสียงไปถึงจะบอกว่า กล้องทีวีถ่ายแล้ว กลบับ้านได้แล้ว 
และถ้าอยากหาค าตอบ ความจริงเร่ืองท่ีท่านอยากถามไปอ่านเฟซบุ๊กผม แล้วจะได้ความจริงทัง้หมด 
 พี่น้องครับ ผมรู้วนันีพ้ี่น้องมากันเยอะ ผมไปก าแพงเพชรมาวนันีผ้มตกใจ ผมไม่เคยเห็นพี่
น้องประชาชนเน่ีย นัดหมายล่วงหน้ากันเล็กน้อย ออกมากันล้มหลามมากมาย หลายคนอึดอัดกับ
สภาพท่ีเป็นอยู ่บางคนกลวัเร่ืองโพล บอกว่า ท าไมโพลออกมาเด๋ียวประชาธิปัตย์แพ้ เด๋ียวนายอภิสิทธ์ิ
แพ้ ผมเน่ียยงัขอบคณุโพลอยู่อย่างนึง เพราะขนาดแพ้เน่ีย ผมไปไหนเน่ีย แก้มก็จะช า้แย่อยู่แล้ว แขน
เดิมเน่ียเจ็บจากเล่นฟุตบอลหกล้มนิดนึง ตอนนีโ้ดนพี่น้องดึงจนแขนจะหลดุ น่ีขนาดโพลแพ้นะเน่ีย 
หลายคนอดึอดั แล้วก็มาบอกกบัผม บอกวา่ ทนได้ยงัไง ต้องทนได้ ผมเลา่ให้ฟัง เลยว่า ตัง้แตท่ าหน้าท่ี
นายก จนเดือนหาเสียงในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท าไมผมถึงทนได้ พี่น้องรู้ไหมครับ ตอน
แรกๆ ท่ีผมมาเป็นนายก มนัมีเอกสารออกมาฉบบัหนึ่ง เขาบอกว่า ฝ่ายตรงข้าม บอกว่า จะท ายงัไงให้
นายอภิสิทธ์ิถอดใจ เขาใช้กลยทุธ์ ท่ีเขาใช้ค าว่า ดิบ ถ่อย เถ่ือน ท ายงัไงก็ได้ เขาบอกว่า นายอภิสิทธ์ิน่ี
เรียนมาจากต่างประเทศ เรียบร้อยสภุาพ ถ้าเจอ ดิบ ถ่อย เถ่ือน ถอยแน่ รู้จกัผมน้อยไปครับ เอาอะไร
มาเลน่งานผม ไม่วา่ละ่ครับ แตถ้่าเป็นความไมถ่กูต้อง ผมสู้จนถึงท่ีสดุ แล้วถามวา่ ท าไมผมถึงสู้  เพราะ
ผมไม่มีสิทธ์ิไม่สู้  ท าไม่ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะถอย เพราะผมไม่เคยสู้ เพ่ือตัวเอง ผมสู้ เพื่อความถูกต้อง เพื่อ
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บ้านเมือง เพื่อพ่ีน้อง แล้วผมมายืนตรงนีไ้ด้เน่ีย ผมอยูก่ารเมืองมา 20 ปี หลายคนไมเ่ช่ือ เพราะผมดยูงั
หนุ่มอยู่ ท่ีผมอยู่ตรงนีม้า 20 ปี ได้ หลงัพิงของผม คือ พี่น้องประชาชนทกุคน เหมือนกบัพี่น้องท่ีอยู่ท่ีน่ี 
ผมจะถอยไปไหนล่ะครับ พวกเรา หลายคนอึดอดั ท าไมปล่อยให้เขามากระท ากบัผมทกุวนัๆ บางคน
มาถามกบัผมว่า เราท าบ้างไหม ผมบอกว่า ไม่ใช่นิสยัประชาธิปัตย์ ไม่ใช่นิสยัของคนท่ีเช่ือในระบอบ
ประชาธิปไตย พี่น้องนึกดสูิครับ พี่น้องท่ีน่ีหลายคนเห็นการเมืองมาเป็นสิบๆ ปี พรรคการเมืองเน่ียเห็น
ต่างกนัมาโดยตลอด หาเสียงมีคนชอบ มีคนไม่ชอบ แต่เราก็ถือว่า ใครจะมาหาเสียงพบปะ ต้องเปิด
โอกาสให้เขาท า ไม่ชอบเดินหนีก็ได้ ไม่ชอบอย่างดีก็พดูกนัดีๆ ใช้เหตใุช้ผลกนัก็ได้ แตถ้่าเราบอกวา ไม่
ชอบกนั ต้องไปก่อกวนกนั บ้านเมืองจะอยู่กนัอย่างไร เพราะฉะนัน้ เดี๋ยวผมจะพดูเร่ืองปรองดอง แต่
ตอนแรกต้องพดูถึงปัญหาของพี่น้องก่อน เพราะสองปีกวา่ๆ ท่ีผา่นมา ประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต 
ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองท่ีคยุถึงเหตกุารณ์ต่างๆ เท่านัน้ แตเ่ราเจอวิกฤตเศรษฐกิจท่ีหนกัหน่วงท่ีสดุในโลกครัง้
หนึ่ง วนันัน้เขาสบประมาทผม สบประมาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เขาบอกเด็กสองคนแก้
วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้ ผมก็งงเหมือนกนัวา่ เด็ก ท าไมตวัมนัสงูจงั  
 แตว่นันีพ้ี่น้องครับ ผมรู้วา่ พี่น้องยงัเดือดร้อน เร่ืองปากท้องของแพง แตเ่ศรษฐกิจไทยในวนันี ้
เน่ีย มัน่คงฝ่าวิกฤตมาแล้ว หลายประเทศมีคนตกงาน 10 เปอร์เซ็นต์ 13 เปอร์เซ็นต์ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ประเทศไทยคนตกงานไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ หลายประเทศ ตอนนีจ้ะล้มละลายเพราะมีปัญหาหนี ้
สาธารณะพุง่กระฉดู รัฐบาลประชาธิปัตย์ท่ีเขาไปอ้างวา่ กู้มาก ไม่ใช่ละครับ วนันีห้นีส้าธารณะ คดิเป็น 
สดัส่วนของรายได้ของประเทศต ่าสดุในรอบเป็นสิบปีครับ วนัท่ีผมเข้ามา ส่งออกติดลบ ท่องเท่ียวติด
ลบ วนันีส้ง่ออกสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ปีนี ้สามเดือนแรก มีคนมาท่องเท่ียวประเทศไทย เกิน ห้าล้าน
คนในสามเดือน น่ีขนาดดีแต่พูดนะ ลงมือท าจริงเน่ีย เศรษฐกิจคงรุ่งเลยเน่ีย พี่น้องครับ เศรษฐกิจ
มัน่คงแล้ว ท่ีส าคญั ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึน้มากมาย แต่สิง่ท่ีผมไม่เคยลืม นโยบายท่ีบอกวา่ จะท าให้
พี่น้อง เคยพดูอะไรไว้ปี 50 ต้องท า ปี 50 บอกว่า ขอเวลา 99 วนั ไปท านโยบายเรียนฟรี ผมทราบเร่ือง
นโยบายเรียนฟรี เถียงกนัมาก เพราะโรงเรียนบางทีเก็บค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่หลกัสตูรพืน้ฐาน เราก็รู้แต่เรา
จดังบไปเพิ่ม แล้วก็บอกว่า ใครเก็บเงินไม่เป็นไปตามนโยบาย ร้องเรียนไปท่ีกระทรวงศกึษา เราติดตาม
ดแูลให้ แต่ท่ีแน่ๆ เราลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการส่งเงินมาให้พี่แม่ผู้ปกครองเป็นค่าต ารา
เรียน อปุกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียนเป็นครัง้แรก ท าภายใน 99 วนั เม่ือปี 2552 ปีนีเ้ป็นปีท่ีสาม
แล้วท่ีผู้ปกครองได้เงินเรียนฟรีเหล่านี ้ส่วนคนท่ีบอกว่า ผมดีแต่พดูเน่ีย เคยบริหารอยู่หกปี ไม่เห็นท า
เลยครับ ผมเคยมาบอกกบัพี่น้องว่า ผู้สงูอาย ุ60 ปี มีเบีย้ยงัชีพ 500 บาท ได้กนัไม่ก่ีคน บอกขอ
ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลจะให้เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายทุุกคนท่ีไม่ได้รับเงินหลวง คือ ไม่ได้รับบ านาญ เป็น
รัฐบาล 99 วนั ก็จดัให้มีเบีย้ยงัชีพ ครอบคลมุผู้สงูอาย ุอายเุกิน 60 ทกุคนเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ 
และมีมาจนถึงวนันี ้มีนโยบายอีกเยอะครับ มีนโยบายอีกเยอะ ท่ีเราท าแล้ววนันี ้เห็นผลแล้ว ถ้าพี่น้องมี
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ญาติอยู่ต่างจงัหวดั พี่น้องไปถามเขาสิครับ ว่าสองปีท่ีผ่านมาเกิดอะไรขึน้ นบัตัง้แต่ประชาธิปัตย์ท า
โครงการประกนัรายได้เกษตรกร พี่น้องท่ีตา่งจงัหวดัเรียก เงินสว่นตา่ง เป็นครัง้แรกท่ี ใครเป็นเกษตรกร 
ท าการเกษตร มัน่ใจไม่ขาดทุน และมีเงินเก็บ หลายคนผมไปต่างจงัหวดั เอาสมดุบญัชี ธกส . มาให้ด ู
เพื่อขอบคณุวา่ เป็นครัง้แรกท่ีเขามีเงินเก็บ หลงัจากประชาธิปัตย์เอาโครงการเงินสว่นตา่งมาให้ หลาย
คนเอามอเตอร์ไซค์ เอารถไถ เอารถอีแต๋น มาอวดผมว่า น่ีไงเงินท่ีได้จากเงินส่วนต่างจากรัฐบาล
ประชาธิปัตย์ ท าให้เขามีสิ่งของเหล่านี ้แต่ท่ีผมประทบัใจท่ีสดุ ภาคภมูิใจท่ีสดุ คือ วนัท่ีผมไปวิเชียรบรีุ 
ผมเจอเกษตรกรผู้หญิงอายไุม่ถึงสี่สิบ ช่ือ คณุเบญจมาศ ขอเลา่เร่ืองของเค้าให้ผมฟัง เขาบอกสามปีท่ี
แล้ว ก่อนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล เขาท านา หนีท้่วม ไม่รู้จะไปพึ่งใคร ต้องเอาท่ีเอาบ้านไปวางกู้ เงิน
นอกระบบ วนันีห้ลงัจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ่านไปสองปี เอาเงินไปไถ่ท่ี ไถ่บ้านคืนมา
เรียบร้อยแล้วครับ เลา่ให้ผมฟังไปร้องไห้ไป แล้วยงัแถมด้วยวา่ นอกจากเงินสว่นตา่งที่มาช่วยแล้ว มีลกู 
2 คน อาย ุ15 อาย ุ17 ได้เรียนฟรี มีคณุแม่อาย ุ60 ได้เดือนละ 500 บาท ไม่ใช่พอหรอกครับ 500 บาท 
เลา่ให้ผมฟัง เลยบอก 500 บาท ท าได้ซือ้แพมเพอร์ส 2 ห่อตอ่เดือน แตข่อบคณุว่า น่ีคือ ความจริงใจท่ี
รัฐบาลประชาธิปัตย์มอบให้ในการลดภาระของพี่น้องประชาชน ผมเล่าสิ่งเหล่านีม้า เพื่อบอกว่า 
ประชาธิปัตย์ พดูจริงท าจริง และประชาธิปัตย์ รู้ว่าท่ีท ามาทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีกล่าวไปแล้ว 
แก้หนีน้อกระบบ ประชาวิวฒัน์ท่ีมาช่วย มอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ พ่อค้าแม่ขาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้าน
หลงัแรก ไม่ว่าจะเป็นโครงการอีกสารพดั เราท ามาเยอะครับ แต่ยงัไม่พอ วนันีพ้ี่น้องยงัเดือดร้อนเร่ือง
ของแพง “มนัแพงทัว่โลก” น่ีจะขึน้มาพดูแทนมัย้ ตา่งประเทศน่ะ บางประเทศจลาจล ฆ่าฟันกนัตาย ก็
เพราะอาหารแพง น า้มนัแพง ขออนุญาตไม่พูดนะคบั เขาบอกว่า เมืองจีนน่ะ จุดจุดจุดแพงเลย ผม
อยากจะบอกอยา่งนี ้ถึงจะแพงทัว่โลก แตพ่ี่น้องเดือดร้อน รัฐบาลต้องแก้ไข รัฐบาลต้องหาทางและต้อง
รับผิดชอบ แตไ่ม่ใช่เราไม่ท าอะไรครับ หนึ่ง จ าสญัญาท่ีเราเคยให้ปี 50 ได้ไหมว่า ถ้าประชาธิปัตย์เป็น
รัฐบาล ไม่มีการขึน้ราคาแก๊สหงุต้ม วนันีพ้ี่น้องทราบไหมครับ รัฐบาลช่วยพี่น้องอยู่ถึงหนึ่ง 15 กิโลเน่ีย 
เราช่วยอยูถ่งัละ 300 บาท เพราะเราช่วยอยู ่กิโลละ 20 บาท ถ้าไมช่่วย ทกุครัวเรือน ต้องจ่ายเพิ่มถงัละ 
300 บาท เราก็เดินหน้าท า น า้มนัดีเซล จ าได้ไหมครับ ผมบอกว่าไม่ให้เกิน 30 ใครล่ะครับ นอกจาก
พรรคเพื่อไทย ท่ีด่าผมบอกว่า อย่าท า ใครล่ะครับ ท่ีบอกว่า ท าไม่ได้ วนันีท้ าได้ ท าเพื่อไม่ให้ค่าขนส่ง
ขึน้ เพื่อไม่ให้สินค้าอ้างว่า ค่าขนส่งขึน้ เราก็ตรึงไว้ท่ี 30 บาท และเราบริหารเป็น กองทนุน า้มนัไม่ได้
ขาด ไม่ได้ติดลบครับ ขณะนีย้งัเป็นบวกอยู ่มนัไมพ่อหรอกครับ แตม่นัเป็นสิง่ท่ีรัฐบาลท าได้และเราท า  
 แตบ่างเร่ืองปวดหวัจริงๆ ครับ เช่น เร่ืองไข่ ปวดหวัจริงๆ เพราะวา่ ไขเ่น่ีย มนัเร่ิมแพงมาตัง้แต่
ปลายปีท่ีแล้ว ผมเน่ีย ไม่เคยละเลยเลยครับ ผมเน่ียเตรียมแก้ไข่แพงมาตัง้แต่ปีท่ีแล้ว ผมเป็นนายกท่ี
ตดัสินใจเปิดให้มีการน าเข้าพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ เสรี ปลายปีนีจ้ะท าให้เรามัน่ใจว่า ต่อไปสภาพไข่ท่ีขาด
ตลาดจะไม่มี แต่ผมเรียกมา มันมีค าอธิบายตลอดครับ ปลายปีท่ีแล้ว ผมถามว่า ท าไมไข่มันแพง 
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ผู้ เช่ียวชาญ นกัวิชาการ ข้าราชการ พ่อค้า นกัธุรกิจเก่ียวข้อง บอกผมว่า นายก อากาศมนัหนาว ไก่ไม่
คอ่ยไข ่พอหน้าหนาวผา่ยไป ต้นปี ผมก็เรียกมาใหม่ว่า ไม่หนาวแล้ว ท าไมไข่ยงัแพง เขาบอกว่า นายก 
ฝนตก น า้ท่วม ไก่ไม่ไข ่พอน า้ลด ผมก็เรียกมาใหม่ บอกน า้ลดแล้ว ท าไมไข่มนัแพง บอกนายก อากาศ
มนัร้อนไก่ไม่ไข่ ผมก็เลยบอกว่า ผมต้องท าอะไรไก่ถึงจะไข่ จะให้ออกค าสัง่นายก หรือจะให้ไปขอร้อง
ไก่ ถ้าผมท าได้ ผมท าไปแล้วครับ ผมเลยต้องตัง้หลกัใหม่ ให้รัฐบาลคอยควบคมุดแูลต้นทุนต่างๆ ให้
ชดัเจน อากาศแปรปรวนจริงไหม อาหารสตัว์แพงจริงไหม ไก่เป็นโรคหรือเปลา่ ไลจี่ก้นัเรียกว่า อาทิตย์
ตอ่อาทิตย์ วนัตอ่วนั สามอาทิตย์ท่ีผ่านมาเห็นไหมครับ ไข่ลดราคาลงไปแล้ว สามสิบสตางค์ พอไข่เร่ิม
ลง หมแูพง ผมก็ต้องเดินหน้า ถามว่า ท าไมหมแูพง ตอนนีก็้มีมาตรการชะลอการสง่ออกหม ูกระทรวง
พาณิชย์ก็ประกาศลดราคามาโดยล าดบั แตผ่มเดินตลาดราคายงัไม่เป็นไปตามกระทรวงพาณิชย์ ผมก็
เพิ่งสัง่ไปในวนัองัคารวา่ กระทรวงพาณิชย์ประกาศแล้ว ช่วยตามดหูน่อยวา่ให้ราคาเป็นไปตาม เร็วๆ นี ้
ราคาหมตู้องลงแน่นอน เพราะฉะนัน้ผมจะบกนะครับ พอตอนหาเสียงเน่ีย พรรคการเมืองบางพรรค
สนุกปาก ไม่ใช่ว่าดีแต่พูดเลย ของแพงก็บอกด่าประชาธิปัตย์ ของแพงก็ ด่านายก ผมก็ฟังมา
เดือนนึงเน่ีย หลงัจากด่าผมมาเดือนนึง ก็ไม่เห็นบอกเลยว่า ตวัเองจะแก้ไขยงัไง แล้วก็พดูมาได้ ผมมี 
เห็นมีมาตรการเดียวอยูน่ัน่น่ะ คือ จะเลกิไข่ชัง่กิโล เอาคนมาชปู้ายอยู่เร่ือง ไข่ชัง่กิโลไม่เอา ผมก็เจอมา
หลายรายแล้ว ผมก็ไปสะกิด น้าๆ ใครบงัคบัให้ไปซือ้ขายไข่ชัง่กิโลล่ะ คณุพี่ท่ีชปู้ายอ่ะ ไปเห็นเค้าขาย
ซือ้ขายไข่ชัง่กิโลท่ีไหน ตอบผมไม่ได้หรอกครับ พวกท่ีมาโวยเร่ืองไข่ชัง่กิโล แสดงว่าไม่เคยเดินตลาด
เลย เอากระแสการเมืองมา ไขช่ัง่กิโลเน่ีย เราเพียงแตเ่ปิดโอกาสให้คนจนบางกลุม่ เค้าไมอ่ยากจะเลือก
ขนาดไข่ เค้าอยากจะ ไม่ต้องการไข่มาอยู่ในหีบห่อบรรจุภณัฑ์สวยๆ เราก็บอกว่า คณุไปซือ้ตรงจาก
ฟาร์มเลย ชัง่กิโลกนัขาย หลายจงัหวดัท า เขาก็ซือ้กนัได้ถกูกว่าเล็กน้อย ใครชอบก็ซือ้ ใครไม่ชอบก็ไม่
ต้องซือ้ แตว่า่ ผมก็บอกวา่ ปัญหาความเดือดร้อนเหลา่นีน่ี้ มนัยากครับ มนัไมง่่าย  
 เอ้า ผมสารภาพบางเร่ืองพลาด เร่ืองน า้มนัพืช ไอ้พลาดเน่ียไม่ใช่อย่างท่ีเค้าจะมากุเร่ืองนะ 
บอกว่า โอ้ มีการไปกกัตนุทจุริต ผมก็รอฟังตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฟังอยู่ตัง้นาน ไม่เห็นมีข้อมลูอะไร
เลย ของจริงก็คือวา่ ปีท่ีแล้วพี่น้องซือ้น า้มนัปาล์ม ขวดละสามสบิแปดบาท พอต้นทนุขึน้ บริษัทตา่งๆ ก็
มาขอรัฐบาลบอก ขอขึน้ราคา แตข่อขึน้เป็นขวดละ 60 บาท รัฐบาลก็บอกขืนขึน้ 60 บาท พี่น้องไม่ไหว 
ก็ลองค านวณตวัเองเอา ก็บอกว่าขอให้ขายขวดละ 47 บาท ปรากฎว่าท่ีพลาด คือ ตอนนัน้น่ะ ถ้าขาย
47 บาทเน่ีย มนัขาดทนุ พอมนัขาดทนุ เขาก็ไม่ยอมท า เพราะไม่มีใครอยากท าธุรกิจขาดทนุ มนัก็เกิด
ปัญหาน า้มนัขาดตลาดอยูช่ว่งหนึง่ ในท่ีสดุเราก็เร่งแก้ปัญหาวา่ ถ้าขาดทนุยงัอยากให้ขาย 47 บาท เรา
ก็ไปค านวณสตูรชดเชยให้ น า้มนัก็ออกมา วนันีส้ถานการณ์เร่ิมคลี่คลายก็ลงไป  44 45บาทได้ ผม
ยอมรับช่วงนัน้มีปัญหาจริงๆ แต่ถามว่า วนันีป้ระชาธิปัตย์ไม่อยากให้น า้มนัขาด ท าได้ไหม ท าได้คบั 
ยอมอนมุตัิให้ขายขวดละ 60 ซึง่ผมไม่รู้ว่า ถ้าวนันัน้อนมุตัิให้ขายขวดละ 60 วนันีจ้ะลงมาเหลือ 44 45
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ได้หรือเปล่า ผมถึงบอกว่า ไม่ง่ายล่ะคบั แต่สดุท้ายสิ่งท่ีเราจ าเป็นจะต้องท าต่อไปเน่ีย ก็คือ นโยบาย
เพื่อประชาชนท่ีเราประกาศ เพิ่มรายได้ให้กบัพี่น้องประชาชน นโยบายพี่น้องเห็นป้ายทัว่กรุงเทพอยู่
แล้ว เพิ่มคา่แรง 25% ภายใน สองปี สว่นข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังาน รัฐวิสาหกิจ ขึน้ไปแล้ว 5% เม่ือ
เดือนเมษายน เกษตรกรต่างจงัหวดัเพิ่มก าไรประกนัรายได้อีก 25% แล้วก็เดินหน้านโยบายท่ีจะลด
ภาระพี่น้อง เช่น การศกึษาเรียนฟรี 15 ปีแล้ว ตอนเข้ามหาวิทาลยั เงินทนุกู้ยืมไม่พอ เพิ่มเงินทนุให้อีก 
สองแสนห้าหม่ืนทนุ น่ีคือ นโยบายท่ีเราก าลงัเดนิหน้า มีมาตรการนโยบายอ่ืนอีกเยอะ บ้านหลงัแรกท า
แล้ว ปรากฎว่า เป็นท่ีนิยมมาก อนมุตัิให้ตอนแรกสองหม่ืนห้าพนัล้าน ตอนนีเ้งินจะไม่พอ กลบัไปเป็น
รัฐบาลก็จะท าอีกสองหม่ืนห้าพนัล้าน หนีน้อกระบบ แก้ไปแล้วสี่แสนราย กลบัไปเป็นรัฐบาล สิงหาจะ
ไปเปิดแก้หนีน้อกระบบรอบใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชน ลดภาระ สู้กับของแพงด้วยกัน ผมอยากจะ
บอกว่า นโยบายเหล่านีแ้หละครับ ท่ีพี่ น้องรวมกันทัง้ประเทศรวมทัง้พี่ น้องท่ีน่ีก าลังต้องการ 
เช่นเดียวกับเร่ืองยาเสพติด ซึ่งเราท ามาสองปีจับได้เยอะมาก แต่ยังมีปัญหาอย่างมากอยู่ในชุมชน 
ตอนนีก็้ท ายทุธการ สาม หนึง่ ห้า จดักองก าลงัพิเศษ ทดลองเฉพาะกรุงเทพ ปริมณฑล ท ามาเดือนกว่า 
พี่น้องเห็นไหมครับ เดือนกวา่ท่ีผา่นมา จบัล็อตใหญ่ๆ จริงๆ วนันีผ้มเข้าใจวา่ไปจบัท่ีสายไหม ได้อีกเป็น
ล้านเม็ด สามร้อยล้านบาท น่ีคือ สิ่งท่ีท่านผู้ ว่า สุขุมพันธ์ พูดเม่ือสกัครู่ ขอให้เลือกรัฐบาลไปแก้ไข
ปัญหาของพี่น้อง  
 เหมือนกบัพี่น้องฝ่ังธนท่ีมีความต้องการเร่ืองขนสง่มวลชน สวนสาธารณะ ท่ีอยู่อาศยั ทัง้ผู้ว่า
อภิรักษ์ ผู้ ว่าสขุุมพนัธ์ เดินหน้าท าอย่างเต็มท่ี เม่ือกีผ้มฟังดทู่านละเอียดมาก สญัญาไว้เท่าไร เหลือ
เวลาเท่าไร ขาดอีกเท่าไหร่ ท าได้หมดล่ะคบั ท าไม่ได้ประชาธิปัตย์ ไม่ส่งลงแล้ว คราวหน้า ถ้าท าได้
เหรอครับ ก็แล้วแตว่า่ ท่านผู้วา่ อยากจะลงอีกรอบหรือเปลา่ พี่น้องคบั พี่น้องอาจจะบอกว่า อะ มาพดู
นโยบายประชาชน มาพดูนโยบายฝ่ังธน ก็เห็นพรรคการเมืองอ่ืนก็พดูเหมือนกนั มนัไม่เหมือนละครับ
มนัเกือบเหมือน อย่างพี่น้องเกษตรกรทัว่ประเทศตอนนี ้ชอบโครงการประกนัรายได้ ชอบเงินส่วนต่าง 
แต่พรรคเพื่อไทย มาประกาศแล้วว่า เขาเป็นรัฐบาลเขาจะเลิกโครงการนี ้เขาจะกลบัไปใช้ระบบจ าน า 
ผมไม่อยากเสียเวลาอธิบายกับพี่น้องหรอกครับ แต่ว่าระบบจ าน าเน่ีย เคยท ามาแล้ว ปัญหาก็คือ 
รัฐบาลไม่มีปัญญาไปจ าน าข้าวทุกเม็ดล่ะครับ ไม่มีเงินหรอกครับ แล้วในท่ีสุดต้องก าหนดโควต้า 
สดุท้ายมีแต่เกษตรกร ท่ีพอมีก าลงัแหละครับท่ีสามารถไปจ าน าได้ ส่วนใหญ่ สามในสี่ ไม่มีโอกาสได้
จ าน า เอาข้าวไปถึงเขาบอกโควต้าเต็มแล้ว จะเอากลบัก็ไม่มีสตงัค์ ต้องยอมขายถูกตรงนัน้ แล้วท่ี
ส าคญัครับ ตรงนีพ้ี่น้องอาจจะไมใ่ช่เกษตรกร แตเ่ช่ือวา่พี่น้องหวงแหนอยา่งหนึง่ คือความเป็นผู้สง่ออก
อนัดบัหนึ่งของประเทศไทยในเร่ืองข้าว ถ้าจ าน าต่อ ผมกล้าพดูนะครับว่า กลบัไปจ าน าเน่ีย หายนะจะ
เกิดกบัข้าวไทย เพราะอยู่ดีๆ รัฐบาลกลายเป็นคนท่ีเอาข้าวมาเก็บไว้ในมือตวัเองทัง้หมด ซือ้แพงมาก
จากเกษตรกร ต้นทนุข้าวไทยก็จะแพงมาก แพงกว่าข้าวเวียดนาม แพงกว่าข้าวประเทศอื่นๆ แล้วจะไป
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แข่งขนัได้ยงัไง แล้วท่ีส าคญัวนันี ้จ าน าน่ะไม่ได้จ าน าเฉพาะข้าวไทยหรอกครับ มนัจะมีข้าวเขมร ข้าว
ลาว ข้าวพม่า เข้ามาจ าน าด้วย เพราะลกัลอบเข้ามา ข้าวพม่าก็ไม่ได้นุ่งสะโหร่ง ข้าวเขมรก็ไม่ได้มี
พาสปอร์ต ลกัลอบมาถึง มาจ าน า ต้องเอาเงินภาษีพี่น้องน่ีนะไปไลซ่ือ้ข้าวของประเทศเพื่อนบ้านแพงๆ 
ถามว่า ท าอะไรกัน เพราะฉะนัน้วนันีน่ี้ ผมไปอีสานไปเหนือ ไปภาคกลาง ไปภาคใต้เน่ีย เขาสรุปกัน
หมดแล้วว่า ไม่เอาโครงการจ าน า ต้องเดินหน้าประกนัรายได้ มีเงินส่วนต่างเท่านัน้ ผมขอประชามติ
มาแล้ว บอกต่อไปนีใ้ครมีญาติอยู่ต่างจงัหวดั บอกไปเลย เลือกตัง้ครั ง้นีง้่ายมาก เบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่ง
คือ พรรคจ าน า เบอร์สบิคือพรรคมีเงินสว่นตา่งให้ แล้วประชาชนเลือกเองจะเอาพรรคจ าน า หรือจะเอา
พรรคมีเงินส่วนต่างให้ บอกไปให้ทั่วอีกสาน ให้ทัว่ภาคเหนือ เห็นไหมครับนโยบายมนัไม่เหมือนกัน 
เร่ืองการศึกษาผมก็บอกว่า เรียนฟรีต้องท าต่อ ทุนกู้ ยืมต้องขยาย เบอร์หนึ่งมาเลยบอก จะแจก
คอมพิวเตอร์เด็กทกุคน ผมเห็นเขาไปโฆษณานโยบายนี ้นัง่เลน่ไอแพด เคร่ืองเท่าไหร่ทราบไหมครับไอ
แพด โห รวยน่ีรู้ สองหม่ืนกว่า เอาเด็กว่าตีคร่าวๆ ในประเทศไทยท่ีจะต้องแจกเน่ีย สิบล้านคน สิบล้าน
คนคูณสองหม่ืนบาท สองแสนล้าน เอาเงินจากไหนอ่ะ ถ้ายกเลิกโครงการเรียนฟรีมัง้ถึงจะไป
คอมพิวเตอร์แจกเด็กได้ ผมก็ไปปราศรัยท่ีลพบรีุ สงสยัวา่ เค้าจะขอเงินคา่อปุกรณ์ คา่ต าราคืน แล้วเอา
คอมพิวเตอร์ไปแทน ก็มีหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งละครับ ยกมือถามผมท่ีลพบุรี นายกแล้วลกูผมใส่อะไรไป
โรงเรียน ผมก็บอกว่า ก็ใส่คอมพิวเตอร์ไปสิครับ แต่ไม่ใช่ละครับ เพราะเช่ือไหมว่า โครงการเรียนฟรี
ทัง้หมด แคแ่ปดหมื่นล้าน ถึงเลกิไปเน่ีย ต้องหาเงินอีกแสนสองหม่ืนล้าน ถึงจะเป็นสองแสนล้าน จะมา
เอาเงินคืนจากใครบ้าง อสม หรือเปล่า ผู้สงูอายหุรือเปล่า ผมไม่ทราบ แต่ถ้าผมมีเงินสองแสนล้านนะ 
ผมจะลงทุนเร่ืองครูก่อนเลยครับ ไม่ใช่เร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะเค้าพิสจูน์มาทัว่โลกแล้ว ว่าการศกึษา
เน่ีย คุณภาพเน่ีย สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการทุ่มเทพัฒนาครู ส่วนคอมพิวเตอร์น่ะ จัดให้อยู่แล้ว ไทย
เข้มแข็ง ซือ้คอมพิวเตอร์เข้าไปโรงเรียน กทม ก็สนบัสนุนโรงเรียน โรงเรียน กทม ก็มีคอมพิวเตอร์ให้ 
เพียงแต่อยู่ในโรงเรียน เด็กใช้ก็มีครูคอยช่วยดแูล ถ้าแจกเด็กไปก็เล่นเกมทัง้วนัล่ะครับ นโยบายมนั
ตา่งกนัมาก ท่ีส าคญัเน่ีย เวลาหาเสียงเน่ีย พดูอะไร พดูได้ทัง้นัน้แหละครับ ผมเน่ีย เลยสัง่คณุกรณ์ไป
แล้ว ประชาธิปัตย์ท านโยบาย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ต้องบอกประชาชนเลย ใช้เงินเท่าไหร่ เอาเงินมา
จากไหน ค านวณออกมาแล้ว เตรียมงบประมาณปี 55 ไว้แล้ว และตามแผนประชาธิปัตย์ ท าได้หมด 
สามารถท่ีจะท าให้งบไมข่าดดลุได้ในอีกสามปีข้างหน้า ขอยืนยนั ผมก็เลยให้คณุกรณ์ ช่วยค านวณของ
พรรคเพ่ือไทยหน่อย หายไปนานเลยครับ ต้องทวงกนัทกุวนัเลยครับ กรณ์ กดเคร่ืองคดิเลขหรือยงั กรณ์
บอกวา่ เอานโยบายพรรคเบอร์หนึง่มาด ูกดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เอ้ย เคร่ืองคดิเลขอะ่เจ๊งไปแล้ว มนับวก
ยงัไงก็ไม่ลงตวั เอาง่ายๆ ถ้ากล้าจ าน าข้าวอย่างท่ีพดูทกุเม็ด ราคาอย่างท่ีประกาศอยู่ ใช้เงินโครงการ
เดียวสี่แสนห้าหม่ืนล้าน ถ้าให้คอมพิวเตอร์เด็กทุกคน บวกอีกสองแสนล้าน ถ้าบอกว่าจบปริญญาได้
เงินเดือนหม่ืนห้า แปลว่าต้องขึน้เงินเดือนราชการเป็นเท่าตวั ใช้เงินอีกไม่รู้ก่ีแสนล้าน รวมกนัมาแล้ว
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เน่ีย ไม่ต ่ากว่าสองล้านล้าน ต้องถมทะเลอีกใช่ไหม เค้าบอกจะถมทะเล ถมอะไรออกไป เม่ือคืน คุณ
กรณ์ก็ไปออกโทรทศัน์กบัตวัแทนของพรรคเพื่อไทย ไอ้ประโยชน์ของการดีเบตดีตรงนีแ้หละครับ ไม่ใช่
ทะเลาะหรอกครับ จะได้รู้ความกัน คณุกรณ์ก็ถามตวัแทนพรรคเพื่อไทยว่า สรุปไอ้เงินเน่ียหามาจาก
ไหน เค้าตอบว่า เค้าตอบว่า เค้าตอบว่า เงินเค้าจะมาจากอากาศ ผมก็ยืนสดูอากาศอยู่ เน่ีย ยงัไม่รวย
ขึน้สกัทีหนึง่  
 พี่น้องครับ เราต้องเอาความจริงมาพูดกัน อย่างท่ีผมบอกอ่ะ เวลาหาเสียง พูดอะไรพูดได้ 
วนันี ้โอ้โห้ เบีย้ยงัชีพ จะมีการให้เท่านัน้เท่านัน้ อายเุท่านัน้ให้เท่านี ้บริหารประเทศมาก่ีปี ไม่เคยสนใจ
เร่ืองเบีย้ยงัชีพเลย เพิ่งมาสนใจเพราะประชาธิปัตย์ท าจริงแล้วพี่น้องชอบ บริหารมาก่ีปีไม่รู้ รถไฟฟ้าห้า
สาย เจ็ดสาย สิบสาย วาดกันอยู่บนกระดาษนั่นน่ะ ไม่สร้างซกัที พอมีคนมาสร้างคือคุณอภิรักษ์ยงั
ขวางไมใ่ห้สร้างอีก วนันีห้าเสียง รถไฟความเร็วสงูจะท า แล้วเวลาผมเอาเร่ืองรถไฟความเร็วสงูเข้าสภา 
นบัองค์ประชมุ กบังดออกเสียง ไม่สนบัสนุนแม้แต่มือเดียว ผมถึงบอกว่า ต้องเอาความจริงมาพดูกนั 
แล้วสิ่งท่ีส าคญักว่านัน้ก็คือว่า ปัญหาของพี่น้องทัง้หมดท่ีคยุกันวนัเนีย้ ของแพง ยาเสพติด อยากได้
รถไฟฟ้า อยากได้ขนสง่มวลชน สวนสาธารณะ มาแก้ความเป็นอยู่ของพี่น้อง น่ีคือสิ่งท่านผู้ว่า บอกว่า 
ปัญหาประชาชน ให้เลือก คนไปแก้ปัญหาประชาชน ทีนีท้่านผู้ว่า เน่ีย ท่านเป็นคนสภุาพ ท่านเป็นคน
สภุาพ ท่านเป็นคนสภุาพ พูดแล้วเดี๋ยวพี่น้องไม่เข้าใจ ท่านบอกว่า อย่าไปเลือกพรรคท่ีเล่นการเมือง
แก้ปัญหาของตวัเองก่อน เดี๋ยวจะไมเ่ข้าใจปัญหาของตวัเองคืออะไร เอากนัชดัๆ ประชาธิปัตย์ เน่ียเห็น
มัย้ครับ ตามป้ายท่ีเราติดอยู่เน่ีย เราบอก ท าได้จริง เม่ือกีบ้อกแล้ว ท าได้จริง เพราะเราดตูวัเลข เร่ือง
เงิน เร่ืองงบประมาณ ท าได้ทนัที เพราะเราไมมี่เร่ืองอ่ืน เราจะท าแตเ่ร่ืองเหลา่นี ้แตพ่รรคเพ่ือไทยเน่ีย มี
คนพดูชดัๆ ชดัถ้อยชดัค าแล้ว บอกวา่ เป็นรัฐบาลงานแรกท่ีจะต้องท าคืออะไร เพื่อประโยชน์ของชาวฝ่ัง
ธน ขอเปิดเผยช่ือเขาหน่อย เขาช่ือร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ ารุง เขาบอกว่า งานแรกท่ีจะท า คือ ท า
กฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คณุทกัษิณ น่ีถ้าผู้วา่พดูซะ ผมก็ไม่ต้องเหนื่อย เขาจะท าเพื่ออะไร เขาก็
บอกว่า เพื่อปรองดอง ผมก็งงว่าจะปรองดองตรงไหน แค่ผมเอ่ยป๊ับพี่น้องก็โกรธแล้ว แล้วผมก็ไม่ค่อย
เช่ือเร่ืองว่า เขาจะปรองดองเท่าไหร่หรอก เพราะนอกจากคณุเฉลิมบอก นอกจากจะนิรโทษกรรมเพื่อ
ปรองดอง แล้วจะท าอะไรอีกครับ บอกจะเช็คบลิอภิสทิธ์ิกบัสเุทพ ปรองดองยงัไงของมนัวะ ยงัไมน่บันะ
ครับ ยงัไม่นบัว่า เช็คบิลอภิสิทธ์ิกบัสเุทพแล้ว ขู่ย้ายผู้ว่า อีกไม่รู้ก่ีจงัหวดั เสร็จจากผู้ว่า วกไปหาอธิบดี 
ดีเอสไออีก แหม ปรองดองฉบบัไหนเน่ีย น่ีแค่หวัหน้าทีม ถ้าดลูกูทีมจะยิ่งหนาว น่ีไม่ใช่ฝนตกนะ ฝน
หยุดแล้วเน่ียยงัขนลุกอยู่เลย ไปอ่านบญัชีรายช่ือพรรคเพื่อไทยสิครับแล้วจะเห็นทีมปรองดอง ร้อย
ต ารวจเอกเฉลิม เป็นหวัหน้า มือขวาช่ือจตพุร พรหมพนัธุ์ โห ชอบกนัมากเลยใช่ไหมเน่ีย เสียงดงักว่า
ตอนพิธีกรแนะน าผมอีก ไม่ชอบไม่เป็นไร ยงัมีมือซ้ายช่ือณฐัวฒุิ ใสเกือ้ มือขวา มือซ้ายผ่านไป เราก็
มองหาชายอีกคนท่ีช่ือ อริสมันต์ เสียใจด้วย เสียใจด้วย นายอริสมันต์ขาดคุณสมบัติไม่ได้ลง แต่
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อตุสา่ห์ อตุสา่ห์เอาภรรยามาใสไ่ว้อยู่ในบญัชีรายช่ือพรรคเพื่อไทย เป็นทีมปรองดองอีกคน แล้วถ้าใคร
ฟังเร่ืองปรองดองพรรคเพ่ือไทยไม่รู้เร่ือง มีอีกคนครับอยูใ่นบญัชีรายช่ือจะมาช่วยอธิบายให้ฟัง ช่ือ หมอ
เหวง ผมไม่ต้องพดูตอ่แล้ว มนัไมใ่ช่ ปรองดองหรอกครับแบบนี ้
 บรรดาโครงการท่ีคณุกรณ์กดเคร่ืองคิดเลข ในบรรดาโครงการท่ีผมยอมรับไม่ได้มากท่ีสดุ คือ
โครงการท่ีถ้านิรโทษกรรม ต้องหาเงินงบประมาณสี่หม่ืนหกพนัล้านไปคืนให้คณุทกัษิณ ผมบอกกบัพี่
น้องครับ การปรองดองท่ีแท้จริง ต้องอย่างท่ีผมบอก เหมือนท่ีผม เหมือนท่ีท่านผู้ว่าท ามาทุกครัง้ ให้
ความเป็นธรรมทกุคน อดทนอดกลัน้ ผมน่ีตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุต่างๆ มีชดุหนึ่งของท่านอาจารย์
คณิต บอกผมว่าคนเสือ้แดงถกูจบั หลายคนไม่มีทนาย หลายคนไม่สามารถไปยื่นขอประกนัได้ ผมสัง่
กระทรวงยตุิธรรมเลยว่า ต้องไปดแูลให้ หลายคนไม่ชอบใจหรอกครับ ดา่ผมอีก ว่าไปช่วยท าไม แตผ่ม
บอกตัง้แต่ต้นว่า ผมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคน ทุกสี เม่ือเขามีข้อถกูจ ากดัสิทธิบางอย่าง ก็ต้องให้
สิทธ์ิเขาเหมือนกับคนอ่ืน ปล่อยมาหลายคนครับ ปล่อยเสร็จก็มาด่าผมเหมือนเดิม แต่ไม่เป็นไรครับ 
เพราะเรามีหน้าท่ีท าให้คนไทยทกุคน แตว่่า อยากจะบอกกบัพี่น้องว่า ปรองดองท่ีแท้จริงเน่ีย การดแูล
สิทธิต่าง ๆ ทุกอย่างน่ี ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามกฎหมาย ถ้าบอกว่าล้าง
ความผิดให้คณุทกัษิณได้ วนันีผ้มเจอคณุป้าท่ีก าแพงเพชร บอกว่า ถ้าจะท าวิธีนัน้ ต้องปล่อยนกัโทษ
ในคุกออกจากประเทศทุกคนทุกคน ถึงจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน บ้านเมืองจะสงบ คนต้องเคารพ
กฎหมาย วนันีเ้น่ียผมทราบ หลายคนเน่ีย มาเดี๋ยวนี ้ผมไปเวทีไหนเน่ีย เจ็บตวัมากเป็นพิเศษ ผมลง
เลือกตัง้มาครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีแปด ครัง้นีค้นดงึแขนก็ดงึแรงท่ีสดุ หอมแก้มก็แรงท่ีสดุ ผมก็สงสยัว่า มนัเป็น
อะไร ไมใ่ช่ ไมใ่ช่เร่ืองหลอ่ไม่เก่ียว  
 ผมไปเจอคณุยายคนหนึ่งท่ีจนัทบุรี ลงจากรถป๊ับ วิ่งเข้ามากอดผม ไม่ท าอะไรร้องไห้อย่าง
เดียว ผมก็ต้องรอจน นาน ก็ยงัร้องไห้อยู่ ในท่ีสดุต้องบอก อยู่คณุป้าช่วย คณุยายช่วยบอกผมหน่อย ดู
ข่าวทกุวนัเห็นนายกถกูรังแกทกุวนั พี่น้องครับ มีคนจ านวนมากวนันีน่ี้ ท่ีมีความรู้สกึอดึอดักบัเร่ืองแบบ
นี ้โพลท่ีพี่น้องเห็นวนัเนีย้ ท่ีมนัดแูปลกๆ เน่ีย มนัแปลกไหม มนัแปลกเพราะอะไร ไม่ใช่แปลกเพราะว่า
ประชาธิปัตย์ตามหรอก แต่เคยเห็นยคุไหนบ้างครับ ท่ีคนบอกว่าไม่ตดัสินใจ เยอะขนาดนี ้เคยเห็นยคุ
ไหนบ้าง ท่ีคนบอกวา่ ตดัสินใจแล้ว แตข่อไม่บอก ผมรุ้ว่าเกิดอะไรขึน้ ผมไปถึงบางอ้อท่ีเขตดินแดง ผม
เป็นผู้แทนดินแดงมาก่อน ผมขึน้รถแห่ มีท่านอดีต ส.ส. ธนา เน่ีย เป็นผู้สมคัร ก็โบกไม้โบกมือ  บนรถ
แห่ แต่ผมจ าได้น่ีครับว่า ร้านไหนเน่ีย เคยเป็นแฟนๆ ประชาธิปัตย์ โอ้โห เท่ียวนี ้ท าไมเขาถึงไม่โบกไม้
โบกมือให้ คณุธนาบอกว่า เขาก็สงสยัมา เพราะท่ีผ่านมาแห่รถ เม่ือก่อนเคยทกัทาย แต่เขาให้คนไป
แอบถามแล้ว เจ้าของร้านนัน้ บอกว่า ขออนญุาตไม่โบกมือให้ประชาธิปัตย์ เพราะขีเ้กียจมีเร่ืองกบัคน
ท่ีจะมารังควานเขา เก็บไว้ในใจกันเยอะเก็บไว้ในใจกันเยอะ เพราะคนท่ีรักประชาธิปัตย์ ไม่อยาก
ทะเลาะเบาะแว้งไม่อยากมีเร่ืองกบัใคร เหมือนท่ีผมบอกว่า เหมือนท่ีผมบอกว่า เราไม่ไปท าอย่างท่ีเขา



150 

 

ท า ไม่ใช่นิสยัของเรา เราต้องพยายามอดทนอดกลัน้ เขาก็คงจะตามรังแกทกุวนั รังแกไปอีกสิบกว่าวนั
เถอะครับ แต่วนัท่ี 3 กรกฎา ประชาชนส่วนใหญ่จะบอกว่า หมดเวลาของคนท่ีจะรังแกประเทศ วนัท่ี
สามกรกฎา ท่ีผมยบุสภาก็เพื่อให้พี่น้องประชาคนไทยทุกคนเป็นใหญ่ วนันีป้ล่อยคนกลุ่มหนึ่ง เขาฮึก
เหิมไปเถอะครับ อย่างท่ีผมบอก เราเก็บไว้ในใจ เขาใส่เสือ้สีแดง ชกัธง ชูนิว้ ปล่อยไป แต่เราจะบอก
วนัท่ีสามวา่ ประเทศไทยเป็นของคนเสือ้แดงใช่ แตไ่ม่ใช่ของคนเสือ้แดงกลุม่เดียว ประเทศไทยเป็นของ
คนทุกสี คนเสือ้แดง มีสิทธ์ิ แต่มีสิทธ์ิ เท่ากับคนไทยคนอ่ืนเท่านัน้ ไม่ใช่เสียงดงักว่า ข่มขู่คนจนกลวั 
แล้วจะมีสิทธ์ิดีกว่าคนอ่ืน บ้านเมืองเดินอย่างนัน้ไม่ได้ เราจะบอกว่า ถ้าเลือกประชาธิปัตย์ หลงั สาม 
กรกฎาเน่ีย ทุกสีท่ีเป็นเจ้าของประเทศนีเ้ป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกนั ไม่ต้องกลวัอีกต่อไป เพราะ
ประชาชนสว่นใหญ่บอกแล้ว วา่ให้ประชาธิปัตย์ มาดแูลคน ทกุกลุม่ ทกุสีครับ 
 เพราะฉะนัน้ เพราะฉะนัน้ ผมอยากจะบอกว่า อดทนกัน อีกสักนิด แล้วเราจะน าพา
ประเทศชาติเดินหน้าไปด้วยกนั ดบัไฟให้ประเทศนีบ้นความถกูต้อง อาจจะไม่ง่ายหรอกครับ แต่ต้อง
อดทนอดกลัน้ แล้วเดินหน้าด้วยความมัน่คง สองปีกว่า ผมถือว่า เราฟันฝ่าเร่ืองยากๆ มาด้วยกนั วนันี ้
เราจะเดนิหน้าตอ่ไป โดยให้ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปัตย์ ขอให้ค ามัน่ว่า น่ีคืออดุมการณ์ของพรรค
ประชาธิปัตย์ท่ีจะน าพาประเทศในสี่ปีข้างหน้า พี่น้องครับแตจ่ะเดนิไปข้างหน้าได้เน่ีย เบอร์สบิต้องชนะ
การเลือกตัง้ ไม่ง่ายนะครับ ผมนัง่ค านวณตวัเลขอยู่ ประชาธิปัตย์ พอดตูวัเลขภาคกลาง ก็คู่คี่สสูีกัน 
ประชาธิปัตย์ก็คงจะชนะเล็กน้อย ไม่มาก เอาตามความเป็นจริง พอขึน้ไปภาคเหนือ  ถ้าขึน้ไปไม่ไกล
มา ตาก ก าแพงเพชร นครสรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก ผมบอกพิจิตร ผมบอกได้เลยว่า
ประชาธิปัตย์ไม่เป็นรองใครหรอก แต่ว่าถ้าขึน้เหนือไปกว่านัน้อีก เหน่ือย เอาความจริงมาพดู แต่ถ้าพี่
น้องช่วยบอกคนเหนือนะ เร่ืองพรรคจ าน ากบัพรรคเงินสว่นตา่ง ไม่แน่เหมือนกนันะครับ เหมือนไปภาค
อีสาน เวลานีเ้ขาไปส ารวจมาแล้ว โดยเฉพาะเร่ืองจ าน าเน่ีย เร่ืองประกนัเน่ีย คนอีสานส่วนใหญ่ชอบ
นโยบายพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าเพียงแต่ว่า ยงัไม่เลือก ธรรมดาครับ ธรรมดาครับ เราต้องยอมรับ 
พี่น้องท่ีนั่น ยงัผูกพนักับพรรคคู่แข่งของเรา เราเพิ่งท างานสองปี เขาเพิ่งเร่ิมเห็นงานของเราออกมา 
อาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อย แตถ้่าพี่น้องช่วยกนับอกญาต ิช่วยกนับอกคนอีสานท่ีอยู่ท่ีน่ีรู้เร่ืองเหลา่นีด้ี 
ผมก็ว่าไม่แน่เหมือนกนั ถ้าลอ่งใต้ไปก็สบายใจหน่อย ยงัเหนียวแน่นอยู่กบัพรรคประชาธิปัตย์ แต่เสร็จ
สรรพค านวณแล้ว จะไปเป็นรัฐบาล ประชาธิปัตย์ต้องชนะท่ีกรุงเทพและฝ่ังธน ความรับผิดชอบทัง้หมด
จึงอยู่ท่ีผู้อ านวยการเลือกตัง้ท่ีกรุงเทพ ช่ือ อภิรักษ์ โกษะโยธิน คณุอภิรักษณ์ก็ถามผมอยู่เร่ือยว่า ต้อง
ชนะซกัเท่าไหร่ถึงได้เป็นรัฐบาล ทารุณไปมัง้ เอาหมดเลยอ่ะ เอาว่า ต้องชนะขาดลอย เราถึงจะได้ไป
เป็นรัฐบาล อภิรักษ์ บอกท าได้ เอ้า ยืนยนัหน่อย ยืนยนัหน่อย ผมก็เลย ผมก็เลยต้องท างานละเอียด 
เพราะวา่กรุงเทพเน่ีย แบง่เป็น กรุงเทพฝ่ังตะวนัออก กรุงเทพเหนือ กรุงเทพชัน้ใน แล้วก็มีฝ่ังธน ผมก็ตัง้
เป้าง่ายๆ ให้กบัพี่น้อง คือไหนๆ เราเบอร์สบิ ขอฝ่ังธนแคส่บิคนพอ เพราะฉะนัน้ ท่ีท่านผู้วา่บอกว่า คนท่ี
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เคยเข้ามาได้สมยัท่ีแล้ว ที่พี่น้องสนบัสนนุ แล้วมาทุ่มเทท างาน อยา่ให้ตกน่ะ นัน่แคส่ว่นหนึง่ ท่ีเหลือให้
เต็มน่ีไปนบัเอาเองก็แล้วกนั ดไูปดมูา ก็สรุปว่า มนัต้องชนะทกุเขตนั่นแหละ คือ ถ้าเขตเยอะกว่านีน้ะ
ครับ ถ้าเขตเยอะกวา่นี ้ท่ีฝ่ังธน ผมก็ต้องขออีก น่ีมนัล้นจนผมต้องเอา โกวิทย์ ธรนา มาอยู่บญัชีรายช่ือ 
ต้องเอาพี่หวิน ไพรสน มาอยู่บญัชีรายช่ือ ต้องเอาแจ็ค วชัระ เพ็ชรทอง มาอยู่บญัชีรายช่ือ ลืมไปคน 
มองไมค่อ่ยเห็น องอาจ คล้ามไพบลูย์ ก็มาอยูบ่ญัชีรายช่ือ เพราะฉะนัน้ สบิเขตให้ได้ไหมครับ เอ้า ชสูิบ
นิว้ ถ้าบอกวา่ ท าได้ พี่น้องครับ ถ้าพี่น้องให้ทัง้สิบเขต ให้ประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาล นอกจากนโยบาย
ตา่งๆ ท่ีได้พดูมาแล้ว ผมในฐานะท่ีจะไปเป็นหวัหน้ารัฐบาล ต้องประกาศให้ชดัในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ไม่ ใช่
ว่าจะท าอะไร แต่จะท าอย่างไร ผมรู้ครับ ผมท างานมาสองปีกว่า ผมไม่หลอกตวัเองหรอก หลายเร่ือง
อย่างท่ีผมบอก มีผิดพลาด หลายเร่ือง อาจจะพี่น้องไม่พอใจ หลายเร่ือง พี่น้องอาจจะผิดหวงั แต่ท่ีผม
มา ท ามาสองปีกว่าๆ ผมยืนยนั ว่าผมไม่เคยโกงและไม่เคยขีเ้กียจเลยแม้แตน่ิดเดียว เช่ือไหมครับ เป็น
นายกมา อย่าว่าแตโ่กงหรือขีเ้กียจเลย ป่วยยงัไม่กล้าป่วยเลย เพิ่งมาเป็นหวดัตอนยบุสภาเน่ีย ให้เป็น
อีกสี่ปี ก็ยืนยันครับว่า ไม่มีโกง ไม่มีขีเ้กียจ ทุ่มเทท างานด้วยความซื่อสัตย์ ให้กับพี่น้องทุกคน 
เพราะฉะนัน้ ส่วนของผม ผมประกาศแล้ว เหลือแต่ส่วนของพี่น้องท่ีต้องท าให้เกิดขึน้ เหลืออีกสิบกว่า
วนั ตดัสินใจแล้วไม่พอ ไปท าให้คนอ่ืนตดัสินใจเหมือนกนั เอาอย่างนีด้ีกว่า ไม่ขอมาก ขอให้แต่ละคน 
ไปขออีกซกัสิบคน แล้วก็บอกว่า ให้สิบคนนัน้ ไปขออีกคนละสิบคน บอกต่อๆ ไปเร่ือยๆ แล้วเราจะได้
เดินหน้าประเทศไทยด้วยกนั พี่น้องครับ ผมใช้เวลามาพอสมควรแล้ว เรามีงานท่ีต้องท ากนัต่อไป ท า
อย่างไรประเทศไทยเดินหน้า ท าอย่างไรให้บ้านเมืองสงบ ท าอย่างไรให้เรามีรัฐบาลท่ีมามุ่งแก้ปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชน ผมยุบสภา ผมออกโทรทัศน์ ผมบอกว่า ผมมั่นใจในการตดัสินใจของพี่น้อง
ประชาชน วนัท่ี สาม กรกฎา ผมจะรอพี่น้องไปกาเบอร์สิบทัง้สองใบทัว่ประเทศไทย กราบขอบพระคณุ
ครับ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 สถานที่ แยกราชประสงค์ หน้าลานห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
 
 พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทกุท่านครับ ผมกราบขอบพระคณุพี่น้องทกุคนท่ีเดินทางมาท่ีราช
ประสงค์ในวนันี ้ สิ่งท่ีเราก าลงัด าเนินการอยู่นัน้  ความจริงเค้าก็เรียกว่าเป็นการปราศรัยทางการเมือง 
แต่วนันี ้มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าการปราศรัยทางการเมืองมาก  และผมกราบขอบพระคณุพี่น้องท่ี
มาร่วมกิจกรรมในวนันี ้ ก่อนท่ีผมจะพดูอะไรตอ่ไป ผมขอความกรุณาพี่น้องสกันิดเถอะครับ  สถานท่ี
แห่งนีไ้ด้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของความขดัแย้งของความสญูเสีย ของประชาชน ของประเทศ ในช่วงปีท่ี
ผ่านมา ผมอยากให้พวกเราทกุคนนะครับ กรุณายืนขึน้ สงบนิ่งสกัหนึ่งนาที เพื่อร าลกึถึงความสญูเสีย
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ตา่งๆ ท่ีได้เกิดขึน้กบัทกุๆ คน กบัประเทศชาติ และตัง้สติร่วมกนัครับว่า เราจะพาประเทศไทยเดินไป
ข้างหน้าด้วยสต ิด้วยเหต ุด้วยผล ผมขอความกรุณาสงบนิ่งสกัหนึง่นาทีครับ ขอขอบคณุพี่น้องทุกท่าน
ครับ พี่น้องท่ีเคารพครับ  ก่อนท่ีจะมาถึงวนันี ้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กนัมาก บอกว่า พรรคประชาธิปัตย์
ท าไมจึงมาตัง้เวทีท่ีน่ี บางคนวิตกกงัวล ว่าเราจะมาเติมไฟ จะมาสร้างความขดัแย้ง ผมยืนยนัว่า ไม่ใช่
หรอกครับ ผมและพรรคประชาธิปัตย์ตดัสินใจพาพี่น้องมาอยู่ท่ีน่ีในวนันี  ้ เพื่อท่ีจะบอกว่า พืน้ท่ีราช
ประสงค์เหมือนกบัพืน้ท่ีทุกตารางนิว้ในประเทศไทย เป็นของคนไทยทุกคนครับ  ผมพาพี่น้องมาท่ีน่ี 
เพื่อให้ชาวไทยและชาวโลกรู้วา่ หลงัวนัท่ี 3 กรกฎานี ้เราจะเร่ิมต้นประเทศไทย เดินหน้ากนัตอ่ไป สร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัชาวโลกอีกครัง้หนึ่งครับ พี่น้องครับ วนันี ้การพดูจากบัพี่น้องคงจะแตกตา่งออกไป
สกันิดนึงครับ  ขอบอกตัง้แตต้่นว่า วนันีผ้มจะงดเว้น พดูถึงเร่ืองของนโยบายท่ีใช้หาเสียงกนัอยู่ แต่
อยากจะมาแสดงเจตนาของผมว่า ถ้าบ้านเมืองของเราจะเดินหน้าตอ่ไป ถ้าบ้านเมืองของเราจะเดิน
ไปสู่ความปรองดองท่ีแท้จริงนัน้ เราจะต้องท าอะไร และคนอย่างผมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองปี
กว่าๆ ท่ีอาสาตวัมาอีกครัง้หนึ่ง ตัง้ใจจะท าอะไร พี่น้องครับ ผมคงต้องพดูถึงเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีผ่านมา 
ผมไม่มีเจตนาจะไปต าหนิใคร ผมไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายใครแน่นอน และผมไม่ลงรายละเอียดใน
เหตกุารณ์ตา่งๆ และจะไม่ตอบโต้ กบัคนท่ีจะมาตอบโต้หลงัจากวนันี ้แตผ่มต้องการจะบอกครับว่า สิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ท่ีมีความสูญเสียเกิดขึน้ กับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยก็ดี กับ
ทรัพย์สนิ กบัธุรกิจ ข้างหน้าบอกว่า ข้างหลงัไม่คอ่ยได้ยินนะครับ ผมอยากจะบอกกบัพี่น้องว่า ผมไม่มี
เจตนาจะไปต าหนิใคร ผมไม่มีเจตนาจะมาใสร้่ายใคร ผมมาเพื่อเปิดใจว่า ช่วงเหตกุารณ์ของความ
วิกฤตของบ้านเมืองนัน้ คนอยา่งผม คิดอยา่งไร ท าอย่างไร ให้พี่น้องประชาชนตดัสิน ว่าเหมาะสมท่ีจะ
พาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอีกสี่ปีหรือไม่ เพราะผมต้องยืนยนักบัพี่น้องด้วยความสตัย์จริงครับ ว่า
ในช่วงท่ีมีความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ กบัชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน จะเป็นเจ้าหน้าท่ี จะเป็นผู้ชุมนุม 
หรือจะเป็นประชาชนท่ีไม่รู้อิโหน่อิเหน่ แล้วโดนลกูหลงไป ความสญูเสียท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจ กบัพี่น้อง
ประชาชนในทางด้านเศรษฐกิจ ความสญูเสียท่ีเกิดขึน้กบัช่ือเสียงของประเทศ นัน่คือ ความทกุข์มาก
ท่ีสดุของผมในช่วงท่ีผา่นมา 
 วนันี ้ผมต้องมาพดูให้ชดั วา่สาเหตขุองปัญหาท่ีผมแก้ไข หรือพยายามแก้ไขมาสองปี มนัอยูท่ี่
ไหน และเราจะเดินหน้าตอ่ไปอย่างไร ต้องเอาความจริงมาพดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ พี่น้องครับ ผม
เปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเฟซบุ๊ก  ท่ีได้มีการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชน และก็ขอบคุณ
สื่อมวลชนจ านวนไม่น้อย ท่ีช่วยเผยแพร่ให้ ผมอยากจะบอกกบัพี่น้องว่า วนัท่ีผม ได้รับเสียงข้างมาก 
ในสภาให้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ขอความกรุณาข้างหน้านะครับ ถ้าเป็นไปได้นัง่ลง หรือว่าลด 
สิง่ท่ีท่านถืออยูใ่ห้ข้างหลงัได้เห็นนิดนึงครับ ขอบคณุครับ ตัง้แตว่นัแรกท่ีผมได้รับมติเสียงข้างมาก จาก
สภาผู้แทนราษฎรมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมรู้ว่า เวลาของผมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีจะยากขนาดไหน 
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เพียงไร มีคนถามผมอยู่เร่ือยครับว่า เป็นนกัการเมือง อาสาตวัมาเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้ารู้ว่า
สถานการณ์เหตกุารณ์บ้านเมืองจะเป็นอยา่งนี ้คิดจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ผมตอบเสมอครับว่า 
ผมไม่มีสิทธ์ิเลือก เม่ือผมอาสาเข้ามา ผมด ารงต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนัน้ 
พรรคการเมืองคูแ่ข่ง มีโอกาสบริหารประเทศผ่านนายกรัฐมนตรีสองคน บ้านเมืองเดินหน้าตอ่ไปไม่ได้  
ผมไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ หน้าท่ีผม ท าอย่างไรบ้านเมืองเดินหน้าได้ ผ่านพ้นวิกฤตเท่านัน้
ครับ และผมเช่ือ  อาจจะเป็นเพราะวา่ ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดี ว่าถ้าผมท างานด้วยความซื่อสตัย์ ถ้า
ผมท างานด้วยความทุ่มเท ถ้าผม รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนทกุกลุม่ ไม่ว่าจะชอบไม่ชอบ เลือกไม่
เลือก สนบัสนนุไมส่นบัสนนุผม ผมก็มองโลกในแง่ดีวา่ เราจะฟันผา่ปัญหาตา่งๆ ไปได้  
 แตต่ัง้แตผ่มเป็นนายกรัฐมนตรี ตัง้แตว่ินาทีแรก แม้แตจ่ะเดินทางออกมาจากสภา ผมยงัต้อง
หลบการขว้างปาก้อนอิฐก้อนหิน แม้กระทัง่มีการราดน า้มนัใสร่ถของ สส ท่ีเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรี  
แล้วหลงัจากนัน้ ก็มีการคดัค้าน ต่อต้าน ขดัขวาง  การไปลงพืน้ท่ีของผม ผมก็ท าหน้าท่ีครับ ท่ีไหน 
ประเมินว่าพอไปได้  แม้จะมีการท่ีมีคนมาโห่มาไลม่าขว้างมาปา แตถ้่าผมไปท างานแล้วเกิดประโยชน์
กบัพี่น้อง ผมต้องไป แตถ้่าท่ีไหนไปแล้ว พี่น้องประชาชนจะตีกนั ประชาชนจะปะทะกนักบัเจ้าหน้าท่ี 
ผมยอมหลีกเลี่ยง ผมไม่ต้องการเป็นเง่ือนไขของความขดัแย้งในสงัคมนี ้ ผมพยายามพิสจูน์สิ่งเหลา่นี ้
มาโดยล าดบั  ด้วยความอดทน ด้วยความอดกลัน้ ใครท่ีบอกว่า ผมหรือพรรคประชาธิปัตย์เป็นคูก่รณี
ความขดัแย้ง ไปสร้างเง่ือนไขความขดัแย้ง ต้องไปทบทวน เหตกุารณ์จริงครับ แรกๆ ท่ีมีการไปขดัขวาง
การลงพืน้ท่ีบ้าง นัน่เร่ืองหนึ่ง แตเ่ร่ิมมารุนแรง ตอนท่ีจะมีการประชมุสดุยอด อาเซียนท่ีพทัยา พี่น้องนกึ
ออกไหมครับ รถผมติดไฟแดง ถกูกลุ่มมวลชนล้อมหน้าล้อมหลงัทบุกระจก ต้องหนีออกมา กลบัมา
กรุงเทพ นัน่ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ท่ีจะต้องมาปฏิบตัิกบัผมอย่างนัน้ แล้วสดุท้ายการล้มการประชมุ
อาเซียนก็เกิดขึน้ ตอ่มาก็เกิดเหตกุารณ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย ท่ีเขามาล้อมรถ ทบุตีรถ  ผมอยากจะบอก
กบัพี่น้องครับวา่ มนัเป็นเร่ืองมหศัจรรย์อยา่งหนึ่ง วนันัน้  ช่วยเร่งเสียงหน่อยนะครับ พี่น้องเช่ือไหมครับ
ว่า วนัท่ีกระทรวงมหาดไทย เป็นวนัแรกท่ีผมใช้รถกนักระสนุ รถคนันัน้ได้ ใช้วนัเดียวครับ พงัจนไม่
สามารถท่ีจะซ่อมกลบัมาใช้ใหม่ได้ ชีวิตผมมารอดมาได้ด้วยความมหศัจรรย์อย่างแท้จริง พี่น้องครับ 
สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัผมตัง้แตว่นันัน้แล้ว ผมมีสทิธ์ิท่ีจะพดูมากท่ีสดุ ว่า ผมไม่คิดแก้แค้นใคร แตผ่มไม่เคยพดู
ประโยคนีค้รับ เพราะผมไม่เคยแค้นใครครับ ผมเดินหน้าแก้ปัญหาปี 2552 ในเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ี
เกิดขึน้รอบกรุง  จนเหตกุารณ์สงบลง ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต วนันัน้พี่น้องครับ พี่น้องจะไม่เคยได้ยินจากปาก
ผมเลย ว่าเป็นเร่ืองของชยัชนะ แต่ผมพยายามท่ีจะเอือ้มมือเข้าไปหาพี่น้องท่ีต่อต้านผม บอกว่า
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ตรวจสอบผมในสภา ตรวจสอบผมโดยกรรมาธิการ คณะกรรมการอิสระ ให้พี่น้อง
สบายใจ ว่า คนอย่างผม ไม่เคยคิดท าร้ายประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม  แตใ่นท่ีสดุ เขาก็ไม่ลดละ
ความพยายาม จะได้ไหมครับ เขาอตุสา่ห์ไปตดัตอ่เสียงผมให้เป็นคลิปเสียงเผยแพร่ไปยงักลุม่มวลชน
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ตา่งๆ ว่า ผมสัง่ฆ่าประชาชน ทัง้ๆ ท่ีไม่มีคนเสียชีวิต ผมถึงต้องบอกกบัพี่น้องท่ีน่ีว่า  บางทีต้องเห็นใจ 
ถ้ารับข้อมลูไปผิดๆ  อารมณ์ ความรู้สกึ ก็ยอ่มน าไปสูก่ารตดัสิน การกระท าหลายอย่าง ซึง่พวกเราท่ีฟัง
ความรอบด้าน รู้ความเป็นจริง จะไมส่ามารถเข้าใจได้เลยว่า เขาท าอย่างนัน้เพราะอะไร พอมาปี 2553 
เน่ียแหละครับ หลงัจากพี่น้องสว่นใหญ่ไม่เช่ือ สิ่งท่ีเค้าพยายามกลา่วหาผมในปี 52  เหตกุารณ์มนัจึง
รุนแรงมากขึน้ และมนัรุนแรงมากขึน้ ก็เพราะว่าศาลได้ตดัสินยึดทรัพย์คณุทกัษิณสี่หม่ืนหกพนัล้าน
บาท คดีนี ้เหมือนกับคดี ท่ีศาลพิพากษาจ าคกุคณุทักษิณ ไม่ได้เก่ียวอะไรกับผมเลยครับ มี
กระบวนการท่ีน าไปสูศ่าลแล้ว ศาลท่านพิพากษา คดีท่ีตดัสินให้คณุทกัษิณติดคกุนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ใน
ยคุท่ีผมเป็นรัฐบาลด้วยซ า้ แตเ่ขาต้องท าทกุวิถีทาง ท่ีจะกดดนัให้ผมเป็นผู้ขดัแย้ง เพราะในท่ีสดุ เขา
ต้องการท่ีจะล้มรัฐบาลของผม ของประชาธิปัตย์ รัฐบาลท่ีรัฐสภา หรือสภาผู้แทนราษฎรเลือกเข้ามา 
เพียงเพราะไม่ใช่พวกของเขา แล้วปี 53 เขาจึงปลกุระดม อาศยัเง่ือนไขตา่งๆ นาๆ มากมาย  ท่ีส าคญั
ท่ีสดุ ท่ีคณุสเุทพพดูไปแล้ว  ก็คือมีการเตรียมกองก าลงัท่ีติดอาวธุอยูด้่วย พี่น้องครับ การแก้ปัญหาตรง
นัน้วนันัน้ เป็นเร่ืองท่ียากเย็นมากครับ การระดมคนมา ด้วยอาศยัเง่ือนไข การปลกุระดมตา่งๆ นัน้ มีพี่
น้องมาร่วมเป็นจ านวนมาก ผมเข้าใจครับ พี่น้องหลายคน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสงัคมครับ แต่
ไม่ใช่เพราะรัฐบาลชดุนี ้ไม่ใช่เพราะพรรคประชาธิปัตย์ แตเ่ป็นปัญหาท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน  
 ผมเคยถาม  ผมขอยกตวัอย่าง คนขบัรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท าไมถึงมาชมุนมุ เขาบอกว่า 
เขาถกูข่มเหงถกูรังแกโดยเจ้าหน้าท่ีมานานมาก วนัท่ีเขาสามารถมารวมตวักบัพี่น้องเยอะๆ ชกัธงแดง  
เขามีความรู้สกึวา่ เขาได้มีอ านาจบ้างในบ้านนีเ้มืองนี ้เราต้องเข้าใจเขาครับ แตส่ิง่ท่ีน่าเสียดาย ก็คือว่า 
คนท่ีพาเขามา คนท่ีชกัจงูเขามา หรือปลกุระดมเขามา มีเจตนาจะช่วยพวกเขาจริงหรือไม่ หรือเพียงแต่
ต้องการใช้เป็นเคร่ืองมือไปสูส่ิ่งอ่ืน น่ีคือสิ่งท่ีเราต้องพดูกนัชดัๆ ในวนันี  ้และเม่ือพี่น้องมากนัมาก ผมรู้
เลยครับว่า เราต้องระมดัระวงัอย่างยิ่งในการท่ีจะแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยเฉพาะเม่ือมีการมายดึพืน้ท่ีท่ี
เป็นใจกลางเมืองอย่างนี ้ ศนูย์กลางธุรกิจ  แทบจะเรียกว่า เป็นหวัใจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
วนันัน้แรงกดดนัมากมาย ดา่ผมทกุวนั ว่า ท าไมไม่สลายการชมุนมุ ผมพยายามท าความเข้าใจ ผม
บอกว่า เค้าวางแผนไว้หลายชัน้ เขาอาศยัการเผยแพร่ไปยงัตา่งประเทศ พี่น้องเคยเห็นไหมครับ การ
ประชมุครัง้ไหนมีป้ายภาษาองักฤษเยอะมาก โทรทศัน์ ซีเอ็นเอ็น บีบีซี แอลจาซีรา มาถ่ายการชมุนมุ 
ของพี่น้องเม่ือปีท่ีแล้ว ป้ายภาษาองักฤษออกไปหมดครับ ตอ่สู้ เพื่อประชาธิปไตย ตอ่สู้ เพื่อคนยากคน
จน เขาต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาล โดยจะอ้างว่า รัฐบาลคือ ฝ่ายท่ีเป็นเผด็จการ ใช้
ก าลงั ความรุนแรงเข้าไปสลายพี่น้องท่ีมาเรียกร้องประชาธิปไตย พี่น้องหลายคน เพิ่งมาเข้าใจผมปีนี ้
ครับ ท่ีเคยดา่ผมว่า ท าไมปลอ่ยเหตกุารณ์ตา่งๆ ยืดเยือ้ตา่งๆ วนันีเ้ห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีตะวนัออกกลาง ท่ี
แอฟริกา  ท่ีกลายเป็นสงครามกลางเมืองบ้าง ยงัไม่รู้จะจบอย่างไรบ้าง ปีนีม้าบอกผมครับว่า คณุ
อภิสทิธ์ิ ผมเข้าใจคณุแล้ว และผมยืนยนัครับว่า เราจึงต้องพยายามท าทกุวิถีทางไม่ให้เกิดปัญหา  วนัท่ี
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ต้องไปนัง่เจรจา สามชัว่โมงนะครับ พี่น้อง ผู้ชุมนมุไปท่ีราบ 11 เป็นสถานการณ์ท่ีน่ากลวัมากครับ 
เพราะตามกฎเกณฑ์ของราชการ ถ้าเกิดอะไรขึน้ มีคนบกุรุกเข้าไปในพืน้ท่ีอย่างนัน้ พี่น้องครับ ฝ่าย
ความมัน่คงเขาต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานก็คือ ต้องปกป้องท่ีมัน่นัน้ ไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึน้ ความสญูเสีย
จะเป็นเท่าไร และโชคดีนะครับวนันัน้ วนัเดียวกนั วนันัน้ มีคนยิงเอ็ม 79 ไปท่ีหน่วยทหารท่ี ร. 1 ครับนกึ
ภาพสคิรับวา่ ถ้าพี่น้องเสือ้แดงอยูข้่างหน้าราบ 11 แล้วมีใครยิงเอ็ม 79 เข้าไปในราบ 11 วนันัน้อะไรจะ
เกิดขึน้ ในบ้านเมืองของเรา ผมถึงบอกคณุกอบศกัดิ์วนันัน้ครับ ท าอย่างไรก็ได้ ขอให้พี่น้องเสือ้แดง
กลบัมาท่ีชมุนมุหลกั ให้ผมไปเจรจาผมไป เพราะผมต้องการรักษาชีวิตของคนไทยทกุคน เจรจาอยู่สอง
วนั ผมไม่พดูรายละเอียดนะครับพี่น้องหลายคนก็ดทูางโทรทศัน์ ทราบดีว่าในท่ีสดุ ไม่ส าเร็จ และการ
ชมุนมุ เคลื่อนไหวก็ยงัด าเนินตอ่ไป จนกระทัง่ มีการไปไทยคม มีการไปท าอะไรหลายตอ่หลายอย่างซึง่
ท าให้ในท่ีสดุเราบอกว่า ต้องมีการด าเนินการบางอย่าง เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐท่ีล้มเหลว 
แต่ผมยืนยนัครับ ว่า คนท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจตามโครงสร้าง จะเป็น สอฉ. หรือใครก็แล้วแต่ เรา
คยุกนัตัง้แตว่นัแรกแล้ว ผมขออนญุาตท่ีจะเอ่ยนามท่านผู้บญัชาการทหารบกในขณะนัน้ พลเอก อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา  ท่านถกูตอ่ว่า ถกูดา่จากหลายฝ่าย แตผ่มยืนยนัครับ เราคยุกนั  เปิดใจคยุกนั หวัใจ
ของท่านตรงกบัผม ตรงกบัผมก็คือวา่ จะปฏิบตัิการอะไร ต้องหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดความรุนแรงและความ
สญูเสียจนถึงท่ีสดุ และเปิดใจคยุกนัครับ คิดตรงกนั  ผมบอกกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คง ต ารวจ 
ทหาร ผู้บญัชาการเหลา่ทพั ผู้บญัชาการต ารวจ วา่ท่านครับ ท่านท าหน้าท่ีของท่าน ไม่ใช่อุ้มรัฐบาล แต่
อุ้มประเทศ และความถกูต้อง และระบอบประชาธิปไตย  
 เหตกุารณ์วนัท่ี 10 เมษา พี่น้องเห็นไหมครับว่า ทหารพยายามเข้าไปขอคืนพืน้ท่ี ไปตัง้แต่
บา่ยโมงจนถึงหกโมง ห้าชัว่โมงเต็มๆ ไม่มีความสญูเสียเลย เพราะเขามีวินยั เคร่งครัดในเร่ืองของกฎ
ของการใช้ก าลงั  แตพ่อตอนค ่า ขณะท่ีมีการถอนก าลงักลบัมา แล้วเกิดเหตกุารณ์ยิงเอ็ม 79 ยิงระเบิด 
จนนายทหารเสียชีวิต นัน่แหละครับ ความวุ่นวายความสบัสนตา่งๆ จึงเกิดขึน้ คณุสเุทพเลา่ให้พี่น้อง
ฟังไปแล้วโดยละเอียด ผมไม่พดูซ า้ครับ แตส่ิ่งท่ีผมอยากจะบอกก็คือว่า วนันัน้ ผมเห็นผู้บงัคบับญัชา
หลายคน น า้ตาซมึครับ ผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีเป็นนายทหารท่ีมีคณุภาพ ต้องมาสญูเสียในเหตกุารณ์นัน้  
และพอตกค ่าไปจนถึงช่วงดกึ เราก็ทราบว่า มีพี่น้องผู้ชมุนมุ เสียชีวิตด้วย ผมก็เช่ือครับว่า ญาติพี่น้อง
ของเขาก็ต้องเสียใจไมน้่อยไปกวา่ญาตพิี่น้องของทหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเสียชีวิต แตท่ี่ผมต้องพดูในสว่น
ของผู้บงัคบับญัชาเหล่าทพัทัง้หลาย เขาไม่เคยคิดท่ีจะตอบโต้ด้วยความรุนแรง พี่น้องเห็นภาพตอน
ถอนก าลงัออกมา พยายามอย่างมากท่ีสดุ คือการยิงป้องกนั ยิงคุ้มครองเท่านัน้เอง  ให้คนท่ีสามารถ
กลบัมาโรงพยาบาลได้เน่ีย กลบัออกจากพืน้ท่ี ท่ีมีการปะทะกนัออกมาได้ เช่ือไหมครับผมไปเยี่ยม
เจ้าหน้าท่ีท่ีโรงพยาบาลพระมงกฎุ  เขาบอกว่า ไม่เคยมียคุไหน เหตกุารณ์ใด ท่ีมีเจ้าหน้าท่ี บาดเจ็บ
และบาดเจ็บสาหสัเท่ากบัเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 10 เมษาครับ แตก่องทพัไม่ได้ใช้ความรุนแรงเข้าตอบโต้ 
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กองทพัไม่ฉกฉวยโอกาสกระท าการรัฐประหาร เพราะอย่างท่ีผมบอกคือ เขาต้องการประคบัประคอง
ประเทศของเราให้เดินหน้าต่อไปให้ได้เท่านัน้แหละครับ พี่น้องครับ เม่ือตอนหวัค ่า คณุสเุทพบอกว่า 
คืนวนันัน้และวนัรุ่งขึน้ ไม่กล้าท่ีจะถามผมว่า ผมคิดอะไร ผมบอกกบัพี่น้องครับ คืนวนัท่ี 10 เมษา คือ 
คืนท่ีผมทกุข์ท่ีสดุตัง้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวนันี  ้ พี่น้องหลายคนมกัจะพดูกบัผมเสมอครับว่า 
ผมเป็นคนไมค่อ่ยแสดงความรู้สกึอะไรมากมายนกั ผมพยายามท าอย่างนัน้ เพราะผมเคยพดู ตัง้แตว่นั
แรกท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าผมมีหน้าท่ีท าให้ทกุสิ่งทกุอย่างนัน้ เย็นลง แต่ท่ีคณุสเุทพบอกว่าไม่กล้า
ถามผม และดสูีหน้าผมแล้วเน่ีย  ผมต้องสารภาพ คืนนัน้เป็นคืนท่ีผมร้องไห้อยู่นานมากครับ ในชีวิต
การเมืองของผม ผมไม่เคยต้องการจะเห็นความสญูเสียกบัพี่น้องประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด 
แม้แตค่นเดียว แตม่าเกิดขึน้ในยคุท่ีผมเป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องครับ ผมทบทวนแล้วผมทบทวนอีก คิด
อยู่ตลอดเวลาว่า จะต้องตดัสินใจอย่างไร ทัง้ๆ ท่ีในใจ รู้มาตลอดว่า ทัง้ผม ทัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เราพดู
กนัและปฏิบตัิอย่างชดัเจนอยูแ่ล้ววา่ เราจะท าทกุอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ แตผ่มรู้ว่า 
ตัง้แตค่ืนนัน้ละครับ ไม่ว่า ผมจะตดัสินใจอย่างไร ชีวิตผมไม่มีทางเหมือนเดิม ต้องมีคนโกรธ ต้องมีคน
แค้น โดยธรรมชาติ และถ้ามีกระบวนการในการปลกุระดมให้เกิดความเกลียดชงัมากขึน้ แน่นอนท่ีสดุ
ครับ ไมต้่องพดูถึงวา่ ผมจะต้องเผชิญกบัอะไร ไม่วา่ ผมจะตดัสินใจอะไรก็ตาม ผมขออนญุาตท่ีจะบอก
วา่ ผมคิดหลายตลบ  คิดไมต่กผลกึครับวา่ จะต้องท าอยา่งไร แตค่นท่ีให้สติผม คือภรรยาผมครับ เขาก็
รู้วา่ชีวิตของเขาและลกูๆ ของเราก็ไม่มีวนัเหมือนเดมิ ผมรู้สกึผิด เพราะผมน่ะอาสาตวัเข้ามาสูก่ารเมือง
แต ่ เขาไม่ได้เป็นคนท่ีอาสา เขาไม่ได้เป็นคนท่ีต้องมาอยู่การเมืองกบัผม แตก็่ผกูติดกนัอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ วนันัน้เขาบอกกบัผมอยา่งเดียวครับวา่ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ถ้าในเม่ือเรามัน่ใจว่า เราไม่ได้เป็นคน
ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ ไม่ได้เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดขึน้ ทางเดียวท่ีจะเป็นความรับผิดชอบคือต้องแบกรับ
ปัญหา และแก้ไขปัญหานัน้ให้ส าเร็จลลุว่งตอ่ไป ห้ามหนี ห้ามทิง้ปัญหา เผชิญหน้าและแก้วิกฤตให้
ส าเร็จลลุว่งให้ได้  
 พี่น้องครับ หลงัจากวนันัน้ ผมก็เดินหน้า อย่างท่ีหลายๆ คนได้เลา่ให้พี่น้องฟัง เกิดเหตกุารณ์
สะเทือนใจอีกหลายครัง้ พ่ีน้องท่ีบริสทุธ์ิท่ีสีลม สถานีรถไฟฟ้า ปัญหาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีโรงพยาบาล
จฬุา  ซึง่ไมมี่ใครคาดคิดว่า จะเกิดขึน้ได้ อย่าว่าแตใ่นประเทศไทยเลยครับ ท่ีไหนในโลก ผมก็ถกูกดดนั
อยู่ตลอดเวลาว่า ถึงเวลาท่ีต้องใช้ก าลงัเข้าแก้ไขปัญหา แตไ่ม่ใช่นะครับ ผมนัง่คิดอยู่ตลอดเวลาว่า จะ
ท าอะไรอย่างไร จนผมเสนอแผนปรองดองออกมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม แผนนัน้ ผมบอกกบัพี่น้องวา่ 
ยงัคงเป็นแผนท่ีใช้ได้ท่ีจะเดินหน้าประเทศไทย และผมก็ตดัสินใจว่า ผมพร้อมท่ีจะยบุสภาให้มีการ
เลือกตัง้ ก่อนผมจะครบวาระเป็นปี ขอให้ยอมรับแผนปรองดองและสลายการชุมนุม ท าไมผมไม่
ตดัสินใจยบุสภาเลย ผมก็บอกว่า มนัไม่ใช่วิธีการท่ีถกูต้อง ถ้าหากว่าเรายบุสภาเพียงเพราะมีมวลชน
มากดดนั วนัข้างหน้า  รัฐบาลใครเข้ามา ก็จะไมส่ามารถอยูไ่ด้ ระยะเวลาจากวนัท่ีผมเสนอแผนถึงวนัท่ี
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จะมีการเลือกตัง้ท่ีผมเสนอแคค่ร่ึงปี ผมต้องการเวลาให้ทกุฝ่ายไปตัง้สติ ไปปฏิบตัิตามแผน ถ้าวนันีเ้ขา
รับเง่ือนไข ความจริงเลือกตัง้ไปหลายเดือนแล้ว เง่ือนไขท่ีผมเสนอ ไม่มีอะไรเลยครับท่ีจะเป็นพิษเป็น
ภยักบัใคร มีแตจ่ะตอบโจทย์ท่ีเขาใช้ในการเคลื่อนไหวการชมุนุม ผมพยายามขอร้องว่า เง่ือนไขแรกท่ี
เราจะต้องท ากนัให้ได้ คือ ความขดัแย้งทัง้หลาย เป็นเร่ืองการเมือง  อยา่เอาองค์กร  อย่าเอาสถาบนัใด
ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการเมือง และท่ีส าคัญอย่าเอาสถาบันใดท่ีอยู่เหนือการเมืองมาเก่ียวข้องโดย
เด็ดขาด และผมบอกวา่ ไมใ่ช่มารับปากกนัวา่ เราจะไมท่ าเท่านัน้ พวกเราทกุคนนอกจากไม่ท า จะต้อง
ไปสอดสอ่งดแูลไม่ให้มีใครท าด้วย ผมบอกว่า ปัญหาของพี่น้องประชาชนท่ีมีความเหลื่อมล า้ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม มาท ากนัเป็นระบบจริงๆ จงัๆ เถอะครับ อยา่งที่อาจารย์หมอประเวศ อย่างท่ีท่านนายก
อานนัท์ได้ก าลงัไปด าเนินการอยู่ เดินหน้าไปเถอะครับ ผมบอกว่า สื่อสารมวลชน มาปฏิรูปกนัเถอะ  
สทิธิเสรีภาพมี แตท่ าอยา่งไร อยา่กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้คนเกลียดชงักนัมากขึน้  
 ผมบอกว่า เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 10 เมษา ผมยินดีให้ตรวจสอบ เพราะผมมัน่ใจว่า ผมและ
เจ้าหน้าท่ี เราปฏิบตัิตามกฎหมายทกุประการ เอาคนนอก เอาคนกลาง เอาคนที่เป็นอิสระมาตรวจสอบ 
และผมก็บอกวา่ ทกุฝ่ายถอยหลงักลบัไปตัง้สติ ดกูตกิาการเลือกตัง้ แล้วน าไปสูก่ารเลือกตัง้ พี่น้องครับ 
ในท่ีสดุเขาก็ปฏิเสธ ผมก็เช่ือท่ีคณุกอบศกัดิ์ บอกกบัพ่ีน้องเม่ือสกัครู่ว่าท าไมเขาปฏิเสธ ท่ีสดุแล้วเป็น
เพราะแผนนีไ้ม่ได้ตอบโจทย์คนๆ หนึ่งเท่านัน้เองครับ ท่ีไม่ต้องการปฏิบตัิตามกฎหมาย ไม่ปฏิบตัิตาม
ค าพิพากษาของศาล แล้วต้องการให้คนท่ีมีอ านาจรัฐมาลบล้างตรงนีอ้อกไปให้เขา พี่น้องครับ ผมไม่ได้
ลดละความพยายามเลยครับ เวลาผ่านไปสิบวนั เม่ือไม่ยอมเลิกการชมุนมุ ทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ
มัน่คง จึงต้องเร่ิมท าเร่ืองของการกระชบัวงล้อม กระชบัพืน้ท่ี และพอมีเหตสุญูเสียมากขึน้ ผมก็
พยายามให้คณุกอบศกัดิ์มีการประสานงานอยู่ตลอดเวลา พี่น้องครับ ผมจะยกตวัอย่างให้เห็นว่า สิ่งท่ี
เราพยายามท า แตม่นัไม่ส าเร็จเน่ีย เพราะอะไร มีการอ้างอิงถึงการเจรจาว่า มีท่านวฒุิสมาชิก ใครตอ่
ใครมาร่วมด้วย แตว่า่ ผมไม่ยอมท าตาม หกัหลงั ไม่ใช่หรอกครับ เขาพยายามจะบอกว่า ทหารหยดุยิง 
ข้อเท็จจริง ผมก็บอกไปว่า ทหารเขาตัง้ดา่นอยู ่เขาไมเ่ข้ามาท่ีน่ี แตเ่ขาต้องป้องกนัตวั เม่ือมีคนไปโจมตี
เขา ไมว่า่จะเป็นท่ีบอ่นไก่ ไมว่า่จะเป็นท่ีถนนราชปรารภ เขามาเจรจา เขาบอกวา่ไงครับ เขาบอกว่า คน
ท่ีมีการมายิง มาปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีน่ะ ไม่เก่ียวข้องกบัเขา แตเ่ขาจะพยายามสื่อสารไปให้หยดุ แตข่อ
แก้ปัญหาว่า ให้ทหารเลิกดา่น เอาทกุคนเข้ามาชมุนมุท่ีน่ีมากขึน้ มนัไม่ได้ท าให้บ้านเมืองแก้ไขปัญหา
ในขณะนัน้เลยครับ และผมก็ลองทดสอบ บอกถ้าอย่างนัน้จริง คณุให้หยดุก่อนสิ  หยดุโจมตี หยดุยิง 
ก าหนดเวลาชดัเจน มนัไม่เป็นไปตามนัน้ครับ ในท่ีสดุคณุสเุทพก็เล่าให้ฟังว่า เราก็ต้องเข้าไปเพื่อ
แก้ปัญหาท่ีสวนลมุท่ีบริเวณลานพระรูป ร.6 เพราะมนัเป็นท่ีซ่องสมุอาวธุและกองก าลงัติดอาวธุ  ผม
เจรจาทราบวา่ ถ้าสมมตใินท่ีสดุ เขาจะสลายการชมุนมุ เราจะบริหารจดัการให้เรียบร้อยอย่างไร วนันัน้ 
เขามีการเสนอว่า ขอพืน้ท่ีวดัปทุมเป็นเขตอภยัทาน ผมบอกกบัผู้ เสนอความคิดนีค้รับ ผ่านคณุกอบ
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ศกัดิ์ ผมบอก ผมขอร้องเถอะ ถ้าจะใช้พืน้ท่ีวดัปทมุเลยไปข้ามถนนไปอีกนิดเดียวครับ มนัพ้นจากพืน้ท่ี
การชมุนมุแล้ว ไปตัง้ตรงนัน้เถอะครับ ให้พี่น้องเตรียมตวั ท่ีจะกลบับ้าน เขาบอกว่า ไม่ต้องห่วงพืน้ท่ี
อภยัทานจะมีเฉพาะเดก็ ผู้หญิง คนแก่ ผมบอกเขาไปผา่นคณุกอบศกัดิ์ครับ ผมบอกว่า ผมไม่คิดหรอก
ครับว่า จะควบคมุได้ ใครจะเป็นคนหยดุ ถ้ามีผู้ ชายเดินเข้าไป มากบัแม่ มากบัภรรยา มากบัลกูท่ีเป็น
เด็กผู้หญิง ใครจะห้ามเขาได้ แล้วถ้ามีคนเอาอาวธุเข้าไป ใครจะห้ามเขา ผมบอกคณุกอบศกัด์ไปด้วย
นะครับ ผมบอกผมกลวัท่ีสดุ ถ้ามีเหตกุารณ์ความสญูเสียเกิดขึน้ในวดั ใครจะรับผิดชอบ  แต่เขา
ตดัสินใจเดินหน้า เขาเช่ือว่า ไม่มีปัญหา วนัสดุท้ายท่ีมีการสลายการชมุนมุ เราก็ยงัขอเลยครับ บอก
แกนน า ก่อนท่ีคณุจะมอบตวัเน่ีย คณุสง่พี่น้องของคณุกลบับ้านก่อนได้ไหม เพราะเราไม่แน่ใจว่า ถ้า
พวกคณุไปมอบตวัแล้ว ไม่มีแกนน าในการชมุนมุแล้ว การบริหารจดัการให้พี่น้องกลบับ้านจะเป็นไป
อย่างราบร่ืน เขาก็ไม่ได้ท า เหตกุารณ์วนัท่ี 19 ท่ีเกิดขึน้ จึงเกิดอย่างท่ีพี่น้องเห็น เปลวไฟ ควนัไฟท่ีลกุ
โชนอยู่ตรงเนีย้อะครับ และท่ีศาลากลาง และท่ีสยามสแควร์ และท่ีช่อง 3 และท่ีดินแดง บ่อนไก่ เรา
พยายามไม่ให้เจ้าหน้าท่ี เข้ามามีปัญหากับผู้ ชุมนุม ซึ่งอาจจะหวาดกลวัและก าลงัจะกลับบ้าน แต่
สดุท้ายมนัเลี่ยงไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าท่ีก็มีหน้าท่ีเข้ามาดบัไฟ วดัปทุมช่วงค ่าน่ีแหละครับ  มีผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศติดต่อไปท่ีราบ 11 บอกว่า ถกูยิง ขอให้ช่วยเอาตวัไปส่งโรงพยาบาล พี่น้องเช่ือไหมครับ 
กว่าจะเอารถพยาบาลเข้ามาได้หลายชัว่โมง เพราะรถพยาบาลเหมือนรถดบัเพลิงถูกยิงตลอดเวลา 
เหตกุารณ์เหลา่นีต้้องสอบข้อเท็จจริงต่อไป แตจ่นถึงวนันีผ้มนึกไม่ออกจริงๆ ว่า เจ้าหน้าท่ีเขามีเหตผุล
อะไรท่ีจะไปยิงประชาชน ท่ีจะไปยิงรถดบัเพลิง ท่ีจะไปยิงรถพยาบาล ความจริงเร่ืองนีต้้องพิสจูน์กัน
ตอ่ไป แต่การมายดัเยียดว่าความตายท่ีเกิดขึน้ท่ีวดัปทมุ เป็นเพราะผมสัง่ฆ่า หรือความสญูเสียท่ีนบั
รวมไปเป็นจ านวน 91 คนเน่ียละ่ครับ มนัเป็นธรรมแล้วหรือท่ีจะบอกว่า เป็นเร่ืองของผมท่ีเป็นฆาตกรท่ี
สัง่ฆา่ ที่มือเปือ้นเลือด  
 ผมอยากจะบอกกบัพี่น้องครับ ว่าเหตกุารณ์ทัง้หมด พวกเราทกุคนควรจะเสียใจ และควรจะ
คิดให้ทะลใุห้ได้ว่า เราจะก้าวพ้นตรงนีไ้ปได้อย่างไร ผมไม่เคยคิดละครับว่า เราจะต้องมาตัง้เวลากัน
อยา่งนี ้จนกระทัง่เม่ือผมยบุสภา ผมได้เห็นกระบวนการท่ีพยายามท่ีจะสร้างข้อเท็จจริงชดุใหม่ เพื่อมา
ปรักปร าผม มาปรักปร าใสร้่ายใครตอ่ใครหลายคน ควบคูก่นัไป ก็คือ การท่ีพรรคเพื่อไทย ได้พดูถึงเร่ือง
ของการนิรโทษกรรมคณุทกัษิณ ผมจึงต้องมาพดูครับ เพราะผมต้องการให้พี่น้องเห็นอย่างชดัเจน ว่า
ใครเหมาะสมท่ีจะมาปรองดองในบ้านนีเ้มืองนี ้ผมเลา่ให้พี่น้องฟังอย่างละเอียดในหลายๆ เร่ือง พดูถึง
แนวคิด ความในใจของผม ในการตัดสินใจทุกขัน้ตอน ให้พี่น้องดูว่า ผมจะสามารถท างานเร่ือง
ปรองดองได้หรือไม่ ขณะเดียวกนั พรรคท่ีขึน้ป้ายตอนนี ้ว่า หยดุฟาดฟันกนั หนัมาปรองดองคือ พรรค
เพื่อไทย ก าลงัส่งใครเข้าไปในสภา ส่งใครเข้าไปในท าเนียบครับ รายช่ือของผู้สมคัรบญัชีรายช่ือท่ีอ่าน
ไปทัง้หลายนัน่น่ะ เขาเป็นคนพร้อมท่ีจะปรองดอง ประนีประนอมจริงหรือไม่ ในวนัท่ีเขามีโอกาสท่ีจะ
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ประนีประนอม หลีกเลี่ยงความสญูเสียท่ีเกิดขึน้มาทุกครัง้ ในเหตกุารณ์ตัง้แต่เมษาถึงพฤษภา ท าไม
เขาถึงปฏิเสธ ท าไมนายใหญ่ของเขาจงึได้ปฏิเสธการประนีประนอมปรองดองท่ีผา่นมา ผมต้องบอกกบั
พี่น้องว่า ผมเข้าใจยากจริงๆ ว่า จิตใจของเขาท าด้วยอะไร ผู้ สนับสนุนของเขาเองอยู่กับความ
ยากล าบาก อยู่กบัความเสี่ยงต่อการสญูเสีย แต่เขาไม่พยายามปกป้อง ผมอยากจะบอกกบัพี่น้องนะ
ครับ ผมไมต่ าหนิพ่ีน้องท่ีมาชมุนมุโดยบริสทุธ์ิ นัง่อยูท่ี่น่ีนบัเดือน ฟังความอยูบ่นเวทีข้างเดียว ย่อมต้อง
มีจิตใจเช่นนัน้ ผมไม่ต าหนิแม้แต่แกนน าทกุคน เพราะผมรู้ว่าแกนน าบางคน อยากจะประนีประนอม 
โดยบอกกับนายใหญ่ของเขาด้วยซ า้ ว่าพี่น้องเราล าบากมากแล้ว พอหรือยงั  แต่สดุท้ายมนัไม่พอ 
เพราะเขายงัไมไ่ด้สิง่ท่ีเขาต้องการ ผมถึงยืนยนัวา่ การปรองดองท่ีจะเดนิหน้าตอ่ไปนี ้ท่ีผมเขียนจากสบิ
ข้อเหลือ 5 ข้อ ต้องเดนิไปข้างหน้า ผมพร้อมท าทกุอย่าง แตผ่มไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทจุริต ผมไม่
สามารถคืนสี่หม่ืนหกพนัล้านให้กบัคณุทกัษิณ ถ้าผมหาเงินสี่หม่ืนหกพนัล้านมาได้ด้วยตวัเอง ผมจะ
ยินดีเอาไปให้คณุทกัษิณ และบอกหยดุท าร้ายประเทศไทย แตท่ี่เขาจะเอา มนัไม่ใช่ เงินของผม มนัเงิน
ของประเทศ มนัเงินของประชาชน ผมไม่มีสิทธ์ิเอาไปให้ ถ้าผมพดูกบัคณุทกัษิณได้ ผมก็จะบอกว่า ถ้า
คณุส านึกผิด คณุยอมรับกฎหมาย ผมก็เช่ือว่า สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีพร้อมจะให้อภยั แต่ถ้าคณุยงัยืน
ว่า เม่ือใดก็ตาม ศาลตดัสินว่า คุณถูก ไม่มีปัญหา ศาลตดัสินว่าคุณผิด เป็นสองมาตรฐาน อย่างนี ้
ประเทศไทยยอมไมไ่ด้ครับ  
 วนันีก้ารตดัสินใจจึงต้องเป็นของพี่น้องประชาชน เพราะอย่าลืมว่า คณุทกัษิณมีพี่น้องท่ีรัก
เป็นจ านวนมาก และผมก็บอกได้ครับวา่ หลายสิง่ท่ีคณุทกัษิณท าแล้วเป็นประโยชน์กบัพี่น้อง มี และสิ่ง
เหล่านัน้ ผมก็ยินดีท าต่อ ต่อยอดให้ แต่วนันี ้คณุทกัษิณและพรรคเพื่อไทยก าลงัเอาความพอใจของพี่
น้องประชาชนกับนโยบายบางเร่ืองบวกกับการตลาดท่ีเขาช านาญ เพื่อจะกลับมามีอ านาจ โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายเหมือนเดิม คือ ลบล้างค าพิพากษาของศาล ดีว่า คณุทักษิณหลุดพูดออกมา คุณ
เฉลิม ประกาศเองว่า น่ีคือ เร่ืองส าคญั เร่ืองแรกท่ีต้องท าไม่ใช่เร่ืองปากท้องของแพงหรือยาเสพติด แต่
วนันี ้เมื่อเราเร่ิมชีใ้ห้พี่น้องเห็น หวัหน้าพรรคเพ่ือไทย พี่น้องรู้จกัไหมครับ คณุยงยทุธ วิชยัดิษฐ์ ไปดีเบต
กบัผม คณุยงยุทธบอกว่า พรรคเพื่อไทย ยงัไม่มีนโยบาย นิรโทษกรรม เพราะคณุยงยุทธเป็นหวัหน้า
พรรค เป็นกรรมการบริหารพรรค ยงัไม่มีมติเร่ืองนี ้ท่ีสมาชิกพรรคไปพูด ไม่เก่ียวกับพรรค ไม่ผูกมดั
พรรค และผมรู้ครับ เขาก็จะบอกต่อไปว่า เขาไม่มีความคิดนิรโทษกรรมให้กบัคณุทกัษิณคนเดียว เขา
จะล้างความผิดทกุสี ทกุกลุ่ม เพื่อจะบอกว่า น่ีไง คือ ความเสมอภาค แตเ่ป้าหมายสงูสดุเร่ืองเดิม ผม
ยืนยนัครับ ถ้ามีใครขณะนีไ้ม่ได้รับความเป็นธรรม โดนคดีเพราะเป็นเร่ืองการเมือง ผมยืนยนัว่าจะช่วย
คนๆ นัน้ให้ถึงท่ีสดุ ไม่ให้มีความผิดครับ แต่ถ้าใครทจุริต ท าผิดอาญา ก่อการร้าย ตรงนีก้ฎหมายต้อง
เป็นกฎหมายเท่านัน้ครับ บ้านเมืองถึงจะเดินต่อไปได้ วันนีพ้ี่ น้องจึงต้องเลือกระหว่างพรรค
ประชาธิปัตย์ ท่ีมีผมเป็นผู้น าในการเดินหน้าปรองดองบนหลกัของความถกูต้อง กบัพรรคเพื่อไทยและ
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กลุ่มคนเสือ้แดง ผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่า พรรคเพื่อไทย หรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะพูด
อย่างไรก็แล้วแต่ ประสบการณ์ของผม สองปีท่ีผ่านมา ผมไม่มีค าถามในใจอีกต่อไป ว่าเป้าหมาย
สดุท้ายของเขาคืออะไร วนันีผ้มถึงบอกกบัคณุยงยทุธในช่วงของการดีเบต ผมบอกผมไม่ทราบหรอก
ครับ กรรมการ บริหารท่านจะมีมตนิโยบายนีห้รือไม่ แตผ่มเห็นป้าย ทกัษิณคิด เพื่อไทยท า และทกัษิณ
ทัง้คิด ทัง้พูด ว่า ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะกลบัมาประเทศไทยปลายปีนี ้มาร่วมงานแต่งงานของลกู
สาว ผมถามว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่นิรโทษกรรมให้ จะเป็นไปได้อย่างไร เหมือนท่ีผ่านมาละครับ ท่ี
ทกัษิณคิด แกนน าเสือ้แดงท า วนันีก็้ทกัษิณคิด เพื่อไทยท า เราจะปรองดองกันแบบนีเ้หรอครับ แล้ว
เหตกุารณ์วนันีม้นัไปไกลแล้วครับ ไกลขนาดท่ีว่า พี่น้องเห็นปัญหาของคนเสือ้แดงท่ีมาประท้วงผม ขบั
ไลผ่มในช่วงท่ีผมหาเสียง แล้ววนันี ้คณุยิ่งลกัษณ์ก็บอกวา่ สัง่คนเสือ้แดงไมไ่ด้ แล้วในขณะท่ีก าลงับอก
ว่า บ้านเมืองจะต้องปรองดองก็มีการไปจัดตัง้หมู่บ้านเสือ้แดง พี่น้องครับ เราจะยอมให้คนซึ่งมีหัว
รุนแรง มีเป้าหมาย ซึง่ขดักบักฎหมายอย่างชดัเจน เดินหน้าประเทศไทยเหรอครับ ผมอยากจะบอกว่า 
เขาจะพดูอย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจความเป็นจริง คณุยิ่งลกัษณ์เสนอตวัเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าคณุ
ยิ่งลกัษณ์เป็นนายกรัฐมนตรี คณุยิ่งลกัษณ์จะเป็นคนท่ีน่าสงสารท่ีสดุคนหนึ่ง ท่ีน่าสงสารเพราะอะไร
ครับ เพราะพี่ชายจะต้องคิด ยื่นเง่ือนไข เร่ืองการท าให้ตวัเองพ้นผิด ถ้าพี่น้องเป็นคณุยิ่งลกัษณ์ พี่น้อง
จะท ายงัไง คนเป็นพี่เป็นน้องกนัน่ะครับ ห่างกนัพอสมควรในเชิงอาย ุผมเช่ือในใจคณุยิ่งลกัษณ์ต้องช่ืน
ชม คณุทกัษิณในฐานะท่ีเป็นพี่ใหญ่ เป็นเร่ืองธรรมชาติ กับปัญหาท่ีคณุทกัษิณ บอกว่า ไม่อยากอยู่
เมืองนอกแล้ว อยากจะกลบับ้าน แล้วน้องสาวอยูใ่นฐานะท่ีจะท าให้กลบับ้าน ถ้าคณุยิ่งลกัษณ์ไม่ท าให้
พี่ คณุยิ่งลกัษณ์จะเป็นคนอย่างไร แต่ถ้าคณุยิ่งลกัษณ์ท าให้พี่ คณุยิ่งลกัษณ์ก็ต้องมาเผชิญหน้ากบัพี่
น้องประชาชนท่ีต้องการความถกูต้อง ผมจึงอยากจะบอกครับว่า อย่าให้สถานการณ์อย่างนัน้เกิดขึน้
เลย ไมไ่ด้เป็นผลดีกบัใคร แล้ววนันี ้เราต้องมาพดูกนัให้ชดัๆ ว่าวิธีท่ีเราจะก้าวพ้นความขดัแย้ง น าไปสู่
การปรองดอง คือ สงัคมต้องช่วยคนท่ีมีความเดือดร้อนจริงๆ แล้วต้องปฏิเสธคนท่ีนิยมความรุนแรง 
และต้องการสิ่งท่ีขดักับกฎหมายครับ ผมบอกกับพี่น้องว่า ถ้าพี่น้องเลือกเบอร์สิบ ผมก็จะเดินหน้า
หาทางปรองดองบนความถูกต้อง ด้วยความอดทน อดกลัน้อย่างถึงท่ีสดุ แต่ถ้าพี่น้องไม่อยากเลือก
เบอร์ 10 เพราะกลวัว่า เลือกเบอร์สิบแล้ว เสือ้แดงจะไม่หยุด ผมก็ต้องบอกกับพี่น้องครับว่า ถ้า
ตดัสินใจอย่างนัน้ อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปครับ แต่วนัข้างหน้า พี่น้องทัง้ประเทศจะเหมือนตวั
ประกนัของคนนิยมความรุนแรงตลอดไป หรือถ้าพี่น้องบอกวา่ ไมอ่ยากเลือกเบอร์ 10 อยากจะได้พรรค
การเมืองท่ีเข้ามาแล้วแก้ปัญหาตรงนี ้แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้า เราก็ก าลงัน าพาประเทศไปสู่ความ
เสี่ยงความวุ่นวาย ผมอยากจะบอกตรงนีค้รับ โอกาสนีเ้ป็นโอกาสท่ีดีท่ีสดุ ท่ีเราจะถอนพิษทกัษิณออก
จากประเทศไทย พี่น้องคนไทยท่ีนิยมชมชอบสิ่งท่ีคณุทกัษิณเคยท าไว้ ต้องแยกให้ออกระหวา่งนโยบาย
ตา่งๆ ที่มาท าให้กบัพี่น้อง กบัตวัตนของคณุทกัษิณ สิ่งเดียวท่ีเป็นอาวธุเหลืออยู่ของคณุทกัษิณในวนันี ้
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คือ การกล่าวอ้างว่า พี่น้องประชาชนนิยม ถ้าคณุทกัษิณแน่จริง หยดุใช้การตลาด หยดุสร้างภาพลวง
ตา เอากันให้ชดัๆ ประกาศเลยว่า เพื่อไทยมีนโยบายอย่างเดียว คือ ล้างผิดให้ทกัษิณ แล้วให้พี่น้อง
เลือกสิครับ เราจะได้รู้กนัไปว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะตดัสินใจอย่างไร แล้ววนันีผ้มต้องบอกกบัพี่
น้องท่ีอยากจะเลือกเบอร์ 10 ว่ามีการไปปราศรัยท่ีตา่งจงัหวดั โดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าพรรคเพื่อ
ไทย มาเป็นท่ี 1 แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาล จะเตรียมพี่น้องเสือ้แดงมาอีก พี่น้องครับ ท่ีจริงในระบบรัฐสภา 
ทัว่โลกกตกิาสากล ถ้าคณุได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึง่ ไม่ใครไปท าอะไรคณุได้อยูแ่ล้ว ก็เห็นอวดอ้างอยู่
เหลือเกินว่าได้สองร้อยเจ็ดสิบได้สามร้อยเสียง แล้วมากลวัท าไมว่าจะตัง้รัฐบาลไม่ได้  ผมจึงบอกว่า 
วนันี ้พี่น้องท่ีตัง้ใจจะเลือกเบอร์ 10 ถ้าอยากจะให้ถอนพิษทกัษิณโดยเด็ดขาด ต้องเลือกประชาธิปัตย์ 
มาเป็นท่ีหนึง่ ถ้าอยากจะให้ ถอนพิษทกัษิณโดยเด็ดขาด ต้องเลือกประชาธิปัตย์ให้เกิน 250 แล้วเราจะ
ได้ประกาศไปทั่วประเทศและทั่วโลก ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วท่ีจะเดินหน้าต่อไป รักษาระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ แล้วเราจะได้บอกกบัพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวโลก
วา่ ประเทศไทย เงินซือ้ไม่ได้ แล้วเราจะได้บอกกบัพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวโลกว่า คนไทยจะไม่
ยอมให้กฎหมูอ่ยูเ่หนือกฎหมาย แล้วเราจะได้บอกกบัชาวไทยและชาวโลกว่า คนไทยประกาศอิสรภาพ
จากความกลวั จากการข่มขู่แล้ว พี่น้องครับ และท่ีส าคญัท่ีสดุจะเป็นการประกาศ ประเทศไทยไม่ใช่
ของคนหนึ่งคน หรือ หนึ่งสี ประเทศนีต้้องเป็นของทุกคน ทุกสี พี่น้องครับ ผมอยู่กับพี่น้องในฐานะ
นกัการเมืองมาปีนีเ้ป็นปีท่ี 20 ผมมีโอกาสท าหน้าท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีมาแล้วสองปีเศษๆ ถ้าพี่น้อง
ให้ความไว้วางใจผมอีก 4 ปี ผมก็จะทุ่มเท ท างานให้กบัคนทกุคน ไม่ท างาน ไม่ล้างผิด ให้กบั ใครคนใด
คนหนึ่ง และถ้าพี่น้องเลือกผมเข้าไป ผมจะไม่อนุญาตให้ใคร เอาชีวิตของประชาชน มาเป็นของเล่น
ทางการเมืองอีก และไม่ใช่เฉพาะราชประสงค์ ต้องไม่มีพืน้ท่ีใดในประเทศไทย ท่ีคนเอาชีวิตของ
ประชาชน มาเป็นของเลน่ทางการเมืองอีก  
 พี่น้องครับ ผมพดูมาทัง้หมด พี่น้องคงเห็นแล้วว่า การตดัสินใจของคนไทยในวนัท่ี 3 ส าคญั
อย่างไร ผมบอกกบัพี่น้องว่า ผมท ามาสดุๆ แล้วล่ะครับ แต่ผมยอมรับว่า ผมคงไม่สามารถท าทกุเร่ือง
ให้พี่น้องสมหวงัหรือพึงพอใจได้ ในสองปีกว่าๆ ท่ีผ่านมา แต่การเลือกตัง้ครัง้นี ้ถ้าเลือกผมกลบัเข้าไป 
ผมบอกได้เลยวา่ ถ้าผมได้เป็น 4 ปี ผมไมมี่โอกาสท่ีจะมาขอท างานให้กบัพี่น้องอีก 4 ปีเต็มหลงัจากนัน้ 
เพราะรัฐธรรมนญูชดัว่าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี ผมจึงบอกได้อย่างเดียวว่า ถ้าพี่น้องให้ผม 4 ปี 
นัน่คือ ผมต้องเอาชีวิตการเมืองของผมเป็นเดิมพนัท่ีจะท าทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านเมืองเดินหน้าสมาน
บาดแผลท่ีเกิดขึน้ และท าให้ประเทศไทยเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ต่อไปให้ได้ ผมจะไม่มีโอกาสมายืนขอ
กบัพี่น้องอยา่งนีอี้ก เพราะฉะนัน้ครัง้นี ้คือ สิง่ท่ีผมจะทุ่มเทท่ีสดุในชีวิตทางการเมืองของผม แตถ้่าวันนี ้
พี่น้องคนไทยบอกว่า ไม่ต้องการนักการเมืองท่ียืนหยัด ไม่เอาเงินไปให้คุณทักษิณ ไม่ต้องการ
นกัการเมืองท่ีพยายามรักษาหลกัของกฎหมาย ผมก็ต้องยอมรับการตดัสินนัน้ แต่ผมก็ต้องบอกกบัพี่
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น้องครับวา่ การตอ่สู้ตรงนีก็้ต้องมีคนอ่ืนท่ีจะรับไม้ไปจากผมในพรรคประชาธิปัตย์ เพราะผมตอ่สู้ครัง้นี ้
เพื่อท่ีจะให้ประเทศหลดุพ้นจากปัญหาต่างๆ จริงๆ ท าได้ผมก็จะทุ่มเทต่อไป ท าไม่ได้ผมต้องหลีกทาง
ให้คนอ่ืนมาท าแทน เพราะ เพราะเราจ าเป็นท่ีจะต้องให้ระบบอยู่เหนือตวับุคคล แต่อนาคตการเมือง 
ผมจะเป็นอยา่งไรก็ไม่ส าคญัเท่ากบัอนาคตของประเทศไทย ขอให้พี่น้องตดัสินใจโดยเด็ดขาดเถอะครับ
วนันี ้และบอกทกุคนท่ีพี่น้องรู้จกัตดัสินใจให้เด็ดขาดไปเลย อย่าไปคิดเป็นอย่างอ่ืน เลือกประชาธิปัตย์
หรือเลือกเพื่อไทยให้มนัเด็ดขาดกนัไปข้างหนึ่ง จะได้รู้ว่าจะเดินไปทางไหน  พี่น้องครับ ถ้าพี่น้องชดัเจน
แล้ว ตดัสินใจแล้ว ขอเสียงดงัๆ เป็นครัง้สดุท้ายว่า จะเลือกเบอร์อะไรครับ เบอร์อะไรครับ เบอร์อะไร
ครับ ขอบคณุพี่น้องครับ เราสญัญาว่า วนันีท่ี้เรามาอยู่ท่ีราชประสงค์ เรามาประกาศว่า น่ีคือจดุเร่ิมต้น
ของการหลดุพ้นจากความกลวั และปัญหาทัง้ปวงท่ีประเทศไทยเผชิญมา 2 ปีกว่าๆ และจะเดินหน้าไป
ด้วยกนัในวนัท่ี 3 กรกฎา กราบขอบพระคณุพ่ีน้องครับ 
 
ค าปราศรัยวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สถานที่ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร 
 
 พี่น้องท่ีเคารพรักทุกท่านครับ อยากจะกราบขอบพระคณุพี่น้องท่ีกรุงเทพ พี่น้องทัว่ประเทศ 
ซึ่งอีกหลายจังหวัด ก็มีฝนตกเหมือนกัน ผมอยู่การเมืองมายี่สิบปี ไม่เคยเห็นปรากฎการณ์ท่ีพี่น้อง
มุ่งมัน่ปักหลกัอย่างนี ้ปรบมือให้กบัพี่น้องประชาชนหน่อยครับ เร่ิมตัง้แต่ท่ีเราเคยให้ค ามัน่สญัญากนั
ว่า 99 วนัเราจะผลกัดนั นโยบาย เรียนฟรี สิบห้าปี มีเงินส่งมาให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง เป็นค่าเล่า
เรียนส่วนหนึ่ง ท่ีไม่ให้โรงเรียนเก็บ มีเงินส่งมาให้ ค่าอปุกรณ์ ค่าต ารา ค่าเคร่ืองแบบ นกัเรียน ภายใน 
99 วนั เราท าได้จริง และน่ีคือสิ่งท่ีเราเดินหน้าท าให้กบัลกูหลานคนไทยทกุคน ไม่มีอะไรท่ีน่าตืน้ตนัใจ
ไปกว่า เวลาท่ีผมเดินพบปะพี่น้องประชาชน 40 กว่าวนัท่ีผ่านมา ลกูหลานเราเรียนประถมเรียนมธัยม 
ไม่มีสิทธ์ิเลือกตัง้ ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนน แต่เดินมาหาผม และบอกว่า ขอบคณุท่านนายกท่ีให้พวกหนไูด้
เรียนหนงัสือ อยู่บนเวทีนี ้หลายคน ยืนขึน้หน่อยครับ ลกูหลานเราท่ีเรียนหนงัสือฟรี จากนโยบายของ
รัฐบาล พี่น้องทีเคารพครับ ไม่เป็นไรครับ พ่อแม่ก็ยืนได้ พี่น้องท่ีเคารพครับ จ าได้ไหมครับ สามปีท่ีแล้ว 
เราอยู่ในสภาพท่ีผู้สงูอายเุจ็ดล้านคนทัว่ประเทศ มีเพียงสว่นเล็กๆ ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพ 500 บาทตอ่ปี ไม่
มีเหตผุลท่ีท าไมเราจะดแูลพ่อแม่ ปู่ ยาตายายของเรา ไม่เท่าเทียมกนั ประชาธิปัตย์เข้ามาก็จึงบอกว่า 
ถึงเวลาท่ีเราจะให้ เบีย้ยงัชีพ เบีย้กตญัญู ท่านเหล่านี ้มีพระคุณกับพวกเราทุกคน ในฐานะท่ีมีส่วน
สร้างบ้านสร้างเมืองมา ประชาธิปัตย์จึงจดัเบีย้ยงัชีพ ครบ 500 บาททกุคน ผู้สงูอาย ุหกสิบปี อยู่บน
เวทีนี ้ครับ อยูบ่นเวทีนี ้
 พี่น้องครับ แล้วพี่น้องเกษตรกร คนส่วนใหญ่ของประเทศ อยู่กับความไม่แน่นอนมานาน อยู่
กบัโครงการท่ีไม่เป็นธรรม สมยัก่อนจ าน าพืชผล ต้องไปเข้าคิว นอนกนัอยู่ข้างถนน หวงัจะเอาข้าว เอา
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มนั เอาข้าวโพดไปจ าน า แต่สุดท้ายโควต้าเต็ม วนันี ้เกษตรกรท่ีปลูกพืชหลกัทุกคนในประเทศ ทุก
ครัวเรือนท าการเกษตรมีหลกัประกนัว่า ไม่ขาดทนุแน่นอนครับ ผมไม่รู้ว่าจะเอ่ยถึงใคร เพราะข้างหลงั
ผมมีเกษตรกรท่ีได้เงินสว่นตา่งเยอะ ยืนขึน้ได้เลยครับ มีคณุวรรณนา ลงมาหน่อย ลงมาหน่อย น่ีแหละ
ครับถ่ายรูปคู่กบัผม ติดป้ายทัว่ประเทศ ชวนผมไปด านามา เพราะน่ีคือ ชีวิตใหม่ของเกษตรกรไทยคบั  
มีคณุอรพิณใช่มัย้ อยู่ไหนเน่ีย เจ้าของมอเตอร์ไซค์ ย่ีห้อใหม่ ย่ีห้ออภิสิทธ์ิ เอารถมาให้ผมเซ็น โห มี
นโยบายกอดฟรีด้วย เอารถมาให้ผมเซ็น เอารถมาบนเวทีแห่งนี ้มีคณุบรรเลงท่ีพะเยา ขบัรถไถพาผม
ขึน้เวทีปราศรัยมาแล้ว รถไถซือ้ได้จากเงินสว่นตา่งโครงการประกนัรายได้เกษตรกร มีอีกหลายท่านครับ 
ผมเอ่ยไม่หมด แต่คนเหล่านี ้คือ เป้าหมายของการท างานของพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนพี่น้อง
เกษตรกร ซึง่เคยทนทกุข์ กบัปัญหาความไม่แน่นอน เร่ืองท่ีท ากิน เราก็เอาโฉนดชมุชนให้แล้ว มาจาก
คลองโยง มาจากหลายพืน้ท่ี และยงัมีพี่น้องประชาชน อีกจ านวนมาก ท่ีได้ประโยชน์จากโครงการ ท่ี
รัฐบาลประชาธิปัตย์ได้เร่ิมแล้ว ได้สามารถท าให้พี่น้องจบัต้องได้ จะเป็นแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ ใช้
แรงงาน คนเป็นหนีน้อกระบบ และโครงการอ่ืนๆ อีกมากมายอยูข้่างหลงัผมบนเวทีนีท้ัง้หมดละ่ครับ  
 โครงการดีๆ ถ้าไม่ได้เร่ิมต้น ในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์ไม่เคยรังเกียจ ถ้าพี่
น้องได้ประโยชน์ แม้แตท่ี่คณุทกัษิณเคยท าไว้ ถ้าเป็นเร่ืองท่ีพี่น้องได้ประโยชน์ ประชาธิปัตย์ก็เดินหน้า
ต่อ รักษาฟรี กองทุนหมู่บ้านท่ีต่อยอดมา เราก็บอกกับพี่น้อง เป็นประโยชน์เราท า นโยบายใดท่ีเป็น
ประโยชน์ ใครจะเร่ิมต้นไว้ เราท า แล้วเราปรับปรุง จากสามสิบบาท ก็เป็นรักษาฟรีมีคณุภาพ ใช้บตัร
ประชาชน จากกองทนุหมู่บ้านหนึ่งล้าน ก็เป็นกองทนุหมู่บ้านท่ีเราเพิ่มในเร่ืองของเงินทนุ แล้วก็ยืดหนี ้
จากหนึ่งปี เป็นสองปีคบั นโยบายใดท่ีดี อย่างไฟฟ้าฟรีเค้าเร่ิมไว้ แต่เป็นนโยบายชัว่คราว เราก็คิดจน
สามารถเปลี่ยนเป็นนโยบายถาวรได้ครับ พี่น้องครับ เสียดายว่า เขาไม่คิดเหมือนเรา ท่ีน่าเป็นห่วง 
ในขณะท่ีเราเดินหน้าช่วยพี่น้องประชาชน โครงการท่ีพลิกฟืน้ชีวิตเกษตรกร ทัง้ประเทศ อย่างประกนั
รายได้ พรรคเพื่อไทยกลบัประกาศยกเลิกถ้าได้เป็นรัฐบาล พี่น้องกรุงเทพ อาจจะไม่รู้สกึล่ะครับ แตผ่ม
วา่ เวทีท่ีอดุร ท่ีอบุล ท่ีนครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ นราธิวาส สโุขทยั เชียงใหม ่ระยอง ไม่มีใครยอมหรอก
ครับ ยอมได้อยา่งไร จากนโยบายท่ีท าให้เค้าหลดุพ้นจากหนีส้ิน บนเวทีนีล้ะ่ครับ มีคณุเบญจมาศ จาก
วิเชียรบรีุ คณุเบญจมาศน่ีหล่ะคบั ท่ีสามปีท่ีแล้ว หนีท้่วมต้องเอาบ้านเอาท่ีไปวางเพื่อกู้ เงินนอกระบบ 
แตค่ณุเบญจมาศวนันี ้เป็นอิสระแล้ว เพราะได้เงินสว่นตา่งมาสองปี แล้วเราจะให้ชีวิตของคนอย่างคณุ
เบญจมาศต้องถอยหลงั เพราะพรรคการเมืองบางพรรคใจแคบ เห็นว่าเป็นนโยบายประชาธิปัตย์ มา
เป็นรัฐบาลจะต้องยกเลกิ อยา่งนัน้เหลอครับ เราจะยอมมัย้ครับ  
 พี่น้องครับ เราต้องเดินหน้าอย่างเดียว ประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายชดั เราลดภาระอย่างท่ีผม
บอก เร่ืองแก๊ส เร่ืองน า้มัน แต่เราเดินหน้าต่อในการเพิ่มรายได้เกษตรกร ไม่เพียงแต่จะเดินหน้า
โครงการประกันรายได้ เราจะปรับราคาประกันเงินส่วนต่างเพิ่มเพราะปุ๋ ยแพงขึน้ ยาแพงขึน้ และ
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ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายว่า เราจะเพิ่มก าไรให้อีก ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับ พี่น้องผู้ ใช้แรงงาน 
นโยบายประชาธิปัตย์ ไม่มีเง่ือนไข ค่าแรงขัน้ต ่าต้องปรับขึน้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นภายในสองปี ท าได้จริง 
ศึกษาแล้ว ลดต้นทุนให้กบัภาคเอกชนในเร่ืองอ่ืน เพื่อให้พี่ น้องสู้กบัของแพงได้ เหมือนเร่ืองลกูหลาน 
เร่ืองการศกึษา นโยบายเรียนฟรี ต้องเดนิตอ่ แตว่นันีเ้รียนฟรีสิบห้าปีไม่พอ พี่น้องอยากสง่ลกูหลานเข้า
เรียนมหาวิทยาลยั เรียนอดุมศกึษา เรียนจนจบปริญญา คณุเบญจมาศ น่ีเหมือนกนั ลกูคนโตอายสุิบ
เจ็ดแล้ว อยากจะเข้า แตย่งัไมแ่น่ใจจะมีเงินเรียนหรือไม่ ประชาธิปัตย์ได้เร่ิมกองทนุกู้ยืมเพื่อการศกึษา
ไว้ วนันีปั้ญหาเดียวคือ เงินกองทนุไม่พอ เราก็จะเพิ่มทนุการศกึษาในกองทนุนี ้สองแสนห้าหม่ืนทนุตอ่
ปี เพื่อลกูหลานทุกคนท่ีอยากเรียนมหาวิทยาลยักู้ เรียนได้ครับพี่น้องครับ นโยบายอย่างนีต้้องเดินต่อ 
นโยบายไหนท่ีพี่น้องชอบมาก อยา่งเช่น ซือ้บ้านหลงัแรกมีวงเงินสองหม่ืนห้าพนัล้าน หมดไปแล้ว เราก็
บอกว่า ให้กลบัไปเป็นรัฐบาลเพิ่มวงเงินอีกสองหม่ืนห้าพนัล้านในโครงการนีค้รับพี่น้องครับ หนีน้อก
ระบบ เคยเปิดโอกาสให้ขึน้ทะเบียน แก้กนัไปแล้ว ให้สี่แสนกว่าคน ยงัมีคนต้องการแก้ปัญหาหนีน้อก
ระบบตอ่ ประชาธิปัตย์กลบัมาเป็นรัฐบาล สิงหาคมเปิดให้ขึน้ทะเบียนรอบใหม่ แก้หนีน้อกระบบกนัอีก
ครัง้ครับ  
 พี่น้องท่ีเคารพครับ ยาเสพติดมีปัญหา เราเพิ่มความเข้มข้น วนันี ้นโยบายท่ีเราเรียกว่า สาม 
หนึ่ง ห้า ท าอยู่ท่ีกรุงเทพ ท าอยู่ท่ีปริมณฑล พี่น้องเห็นใช่มัย้ครับ ว่าเราสามารถท่ีจะปราบปรามจบักมุ
ยาเสพติดได้มากขึน้ เราจะขยายไปทัว่ประเทศ เป็นกองก าลงัพิเศษท่ีจะเพิ่มขึน้ เพื่อปราบยาเสพติดให้
หมดไปจากแผ่นดินไทยคบั พรรคเพื่อไทยเขาก็เดินหน้าเหมือนกนั แต่ผมไม่คิดว่า เขาเดินหน้าให้กบัพี่
น้องคบั วนันีเ้ขาก็อยู่ท่ีสนามกีฬารัชมงัคลา ภาพท่ีผมเห็น ผมนึกถึงเม่ือประมาณสองปีก่อนครับ เสือ้
แดงทัง้ประเทศไปชมุนมุท่ีนัน่ ประกาศชดัว่าวาระของเขา เร่ืองส าคญัท่ีสดุ คือ พาทกัษิณกลบับ้าน ผม
ยงัยืนยนัวา่ วาระนีข้องเขาไม่เปลี่ยนแปลง วนันีส้ิง่ท่ีเขาพยายามจะพดูไม่ว่า จะเป็นนโยบายอะไรตา่งๆ 
นัน้ พ่ีน้องต้องเข้าใจความเป็นจริง คณุกรณ์ จาตกิวิณิช ได้เลา่ให้ฟังบ้างแล้ว คณุกอร์ปศกัดิ ์สภาวส ุได้
แถลงข่าวให้พี่น้องทราบแล้ว ว่าป้ายท่ีเขาขึน้ทัว่ประเทศแต่ละเร่ือง วนันีไ้ม่น่าเช่ือครับ คนของเขาเอง 
มาบอกว่า มนัไม่ได้เป็นอย่างท่ีป้ายเขียน ท่ีบอกว่า ค่าแรง 300 บาท แล้วพี่น้องเข้าใจว่า หมายถึง 
คา่แรงขัน้ต ่า ใครไปเป็นลกูจ้าง จะต้องได้เงินอย่างน้อย 300 บาท เขาบอกว่า ไม่ใช่แล้ว ต้องให้บางคน 
ต้องผา่นการอบรม สรุปไม่ใช่คา่แรงขัน้ต ่า 300 บาท ท่ีเขียนวา่ 15,000 บาทจบปริญญา เค้าก็บอกแล้ว
ว่า ไม่ได้ให้ทุกคน ต้องมีการกลัน่กรอง ต้องมีการอบรม ต้องมีการก าหนดมาตรฐาน สุดท้ายก็ไม่ใช่
นโยบายท่ีบอกว่า ทุกคนจบปริญญา 15,000 บาท เพราะฉะนัน้ไม่ต้องพูดล่วงหน้าไปก่ีปีหรอกคบั 
เฉพาะท่ีบอกว่าจะท าหลงัการเลือกตัง้ทนัที ก็ยอมรับแล้วว่า ท าไม่ได้ แล้วบางนโยบายครับบอกว่า จะ
แจกคอมพิวเตอร์เด็กทกุคน ตอนออกข่าวหนงัสือพิมพ์ เอาคอมพิวเตอร์เคร่ืองละ  20,000 มาโชว์ แต่
วนัท่ีไปดีเบตกบัผม คณุยงยทุธ์ วิชยัดิษฎ์ หวัหน้าพรรคเพื่อไทยบอก ท่ีแจกไม่ใช่เคร่ืองละ20,000 นะ 
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จะเอาเคร่ืองซกัสามสี่พนัมาแจก แล้วล่าสดุท่ีบอกแจกเด็กทกุคน เฉพาะเด็ก ป 1 คบั ผมไม่อยากเช่ือ 
ชาวต่างประเทศเค้าบอกผมว่า ในต่างประเทศ มีแต่ว่า พรรคการเมืองสญัญา แล้วพอหลงัเลือกตัง้ไม่
ท า มีประเทศไทยเน่ียแหละคบั ท่ีมีพรรคการเมืองกล้าสญัญา แล้วก็กล้าบอกก่อนเลือกตัง้วา่ ท าไมไ่ด้ 
 แต่พี่น้องครับ มีนโยบายหนึ่งท่ีเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง นัน่คือป้ายท่ีบอกว่า ทกัษิณคิด เพื่อ
ไทยท า แล้วทกัษิณคิดอะไรล่ะคบั ผมพดูท่ีราชประสงค์ท่ีพี่น้องเห็นเม่ือสกัครู่ พรรคเพื่อไทยมาปฏิเสธ
พลัวนั แตป่ฏิเสธต้องฟังให้ดี บอกไม่ได้คิดท าเพื่อคณุทกัษิณคนเดียว แตข้่อเท็จจริง ก็คือวา่ คณุทกัษิณ
ก็ไม่หยดุให้สมัภาษณ์ ก็ไม่หยดุคิด มีคนมาตอ่ว่า ว่า ท าไมผมไม่หยดุพดูเร่ืองนี ้ผมบอกว่า ผมมีหน้าท่ี
บอกความจริง เพื่อประชาชนจะได้เลือกถูก ผมจะหยุดพูดเม่ือทักษิณหยุดคิด เพราะทักษิณก็ยงัให้
สมัภาษณ์ว่า จะกลบัมาเมืองไทยโดยไม่ติดคกุ แล้วถามว่า ถ้ากลบัมาไม่ติดคกุ จะไม่มีนิรโทษกรรม
ล้างความผิดได้อย่างไร ทกัษิณยงัคิดยงัพดูต่อไปอีกว่า เงินสี่หม่ืนหกพนัล้าน  รัฐบาลขโมยหรือปล้น
เขาไป ฉะนัน้ทกัษิณยงัคิด เพื่อไทยก็ยงัต้องท า คือหาทางเอาเงินสี่หม่ืนหกพนัล้านไปให้ทกัษิณ  พี่น้อง
ครับน่ีหรือ วิสยัทศัน์ น่ีหรือเดินหน้าประเทศไทย น่ีหรือ ท่ีบอกว่า จะท าให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าเรา
ต้องเสียเงินสี่หม่ืนหกพันล้านให้คุณทักษิณ ชีวิตพี่น้องจะดีขึน้มัย้คับ ถ้าเราต้องเสียเงินสี่หม่ืนหก
พนัล้าน ลกูหลานพี่น้องจะอนาคตดีขึน้ไหมครับ ถ้าเราต้องเสียเงินสี่หม่ืนหกพนัล้าน ประเทศไทยจะได้
อะไรไหมครับ พี่น้องครับ สี่หม่ืนหกพันล้าน เท่ากับเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุทุกคนหนึ่งปีคับ สี่หม่ืนหก
พันล้าน เท่ากับรักษาฟรีให้ประชาชนยี่สิบกว่าล้านคนครับ สี่หม่ืนหกพันล้านเท่ากับเรียนฟรีของ
เด็กไทย ทัง้ประเทศหนึ่งเทอมครับ บอกเค้าดงัๆ ได้ไหมครับ ของแพงยงัจะมาแย่งเงินประชาชน วนันี ้
ผมจงึมาบอกวา่ เราเดินหน้าอย่างนัน้ไม่ได้ พรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง ลบล้างนโยบายดีๆ คิดเร่ืองนิรโทษ
กรรม คิดแก้ปัญหาคนคนเดียว แตพ่รรคประชาธิปัตย์ มาพดูเร่ืองใต้ฟ้าเดียวกนั ฟ้านี ้คือฟ้าท่ีเป็นศนูย์
รวมจิตใจของคนไทยและสร้างแผ่นดินนี ้ฟ้าเดียวกนันี ้คือ ฟ้าท่ี ทกุคนต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ฟ้าเดียวกนันี ้คือ ฟ้าท่ีหมายถึง ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียม
กนั ฟ้าเดียวกนันี ้ไมมี่ใครรวมตวัเป็นหมู่เป็นเหลา่ แล้วเอากฎหมายมาอยู่ภายใต้กฎหมู่ เพราะฉะนัน้พี่
น้องครับ ถ้าเราอยากเดินหน้าประเทศไทย เราไม่มีทางเลือกอ่ืนแล้ว ถ้าเราปฏิเสธความรุนแรง เราไม่
ทางเดนิหน้าไปทางอ่ืน ถ้าเราอยากดบัไฟประเทศ เราไมท่างเดินหน้าไปทางอ่ืน ถ้าเราอยากให้ประเทศ
ไทย เป็นท่ียอมรับในโลกสากล เราไม่มีทางเดินหน้าไปทางอ่ืน เราต้องเอารัฐบาลท่ีซื่อสัตย์ ทุ่มเท 
ท างานให้ประชาชน เต็มร้อยครับ พี่น้องครับผมมายืนอยู่ตรงนี  ้ผมบอกตอนต้น ผมไม่เคยเห็นอะไร
แบบนี ้ในชีวิตการเมืองผมยี่สิบปี พี่น้องปักหลกักนัอยู่ท่ามกลางสายฝนไม่รู้ก่ีชัว่โมง ผมขอโอกาสสี่ปีท่ี
จะสมานบาดแผลในแผ่นดิน และท าให้ประเทศไทยมัน่คง และท าให้ชีวิตคนไทยทกุคนมัน่คงครับ ผม
พร้อมแล้ว พี่น้องพร้อมรึยงัครับ พร้อมรึยงัครับ พร้อมรึยงัครับ ถ้าพร้อมแล้ว วนัท่ีสามกรกฎา เราจะไป
กาเบอร์ เบอร์ เบอร์ กราบขอบพระคณุพ่ีน้องทกุท่านครับ 
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