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งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ  1. เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนองานนิพนธ์ในการ

เผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาท่ีใช้
ในการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
โดยศึกษาในลกัษณะแบบ Content Analysis ซ่ึงผูว้ิจยัน าผลงานนิพนธ์ในชุดธรรมประยุกตส์ าหรับ
คนรุ่นใหม่ ทั้งหมด 13 เล่ม มาศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อน าไปสู่บทสรุปโดยการ
อภิปรายผลในเชิงพรรณาร่วมกบัการน าเสนอสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการวิจยันั้นสามารถตอบค าถามน าวิจยัทั้ง 3 ขอ้ เร่ิมจากค าถามเร่ืองรูปแบบการตั้งช่ือ
หวัขอ้เร่ืองในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิร
เมธี) ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้ขียนใชว้ลีในการตั้งช่ือหวัเร่ืองมากท่ีสุด คิดเป็น 61.25%  รองลงมาคือ การ
ใช้ประโยค คิดเป็น 36.25%  และอนัดบัท่ี 3 คือ การใช้ค  าสัมผสัคล้องจอง คิดเป็น  25.63%  
นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองร่วมกนัตั้งแต่ 2 - 4 ลกัษณะ ซ่ึงท่ีพบมากท่ีสุด
คือแบบคู่สัมพนัธ์ (สองลกัษณะ) โดยพบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองคู่กบัการใชว้ลีมากท่ีสุด (12.5%)   
รองลงมาคือแบบสามลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง 
การใชป้ระโยค และการใชโ้วหารภาพพจน์ประกอบกนั (1.88)    
 ส าหรับค าถามเร่ืองกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพบในผลงาน
นิพนธ์ชุดธรรมประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  นั้น  ผลการวิจยั
พบวา่  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้มากท่ีสุด คือ การยก อุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ คิดเป็น 79.37% รองลงมาคือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คิดเป็น 
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53.12%  และอนัดบั 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล คิดเป็น 29.37%  นอกจากน้ี
ยงัพบไวว้่า  ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ร่วมกนัตั้งแต่ 2-4 กลวิธี 
ซ่ึงท่ีพบมากท่ีสุดคือแบบคู่สัมพนัธ์ (สองลักษณะ) โดยพบการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ คู่กบั การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา (39.38%) รองลงมาคือแบบสามลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึง
รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา และการเล่นภาษา เล่นค าและใชค้  าในความหมายใหม่ (8.75%)     
 ค าถามน าวจิยัขอ้สุดทา้ยในเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อจูงใจท่ีพบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นั้น ผลการวิจยัพบวา่  ผูเ้ขียน
ใช้กลวิธีการเขียนเพื่อส่ือสารในการจูงใจชนิด “การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้” มากท่ีสุด โดยคิดเป็น 86.25% รองลงมาคือ “การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ” คิดเป็น 76.87%  และอนัดบัท่ี 3 คือ “การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง” 
คิดเป็น 58.12%  นอกจากน้ียงัพบวา่  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเขียนเพื่อส่ือสารในการจูงใจร่วมกนัตั้งแต่ 
2 กลวิธีข้ึนไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3  ลกัษณะ คือ 1) คู่สัมพนัธ์ ซ่ึงคู่อนัดบัท่ีมากท่ีสุดคือ “การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ” คู่กบั “การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้”  คิดเป็น 63.75%   2) สามลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย “การเสนอแนะ เป็น
วธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้”  “การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง” และ 
“การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ” นั้นมีการใชม้ากท่ีสุด คิดเป็น 35.63 %  และ 3) 
ส่ีลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงใชท้ั้งหมดทั้ง 4 กลวธีิร่วมกนั คิดเป็น 10.63% 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้ขียนผลงานทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้
สามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพในดา้นรูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การจูงใจผูอ่้านให้ติดตาม อีก
ทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป เช่น ควรศึกษาบริบทของผูเ้ขียนร่วมกบับริบทของ
ผูอ่้านในเชิงส ารวจทศันคติต่อผลงานเขียนทางพระพุทธศาสนา หรือบริบทเชิงเปรียบเทียบระหวา่ง
ส่ือบนัทึกเสียงธรรมบรรยายกบัส่ือโทรทศัน์ท่ีน าเสนอรายการดา้นพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
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The objective of this research is: 1) to study the presentation styles of literary works in 

the propagation of Buddhism by V. Vajiramedhi, and 2) to study the ideas and convincing 
language used in the propagation of Buddhism by V. Vajiramedhi, both of which were conducted 
by means of Content Analysis. Thereby, the researcher studied 13 volumes of Literary Work in 
Applied Dharma for New Generation based on qualitative and quantitative analysis in order to 
find out the conclusion, to descriptively discuss the results, and to present the relevant statistics. 

The results of this research could answer the following 3 research questions. Firstly, as to 
the question about how to name the individual subjects in Literary Work in Applied Dharma for 
New Generation by W. Vajiramedhi, the results showed that the author used phrases as subjects 
most frequently, 61.25%, followed by clauses 36.25%, and rhymes between words, 25.63%, 
respectively. In addition, it was found that the author always used 2-4 methods altogether to name 
the subjects. The most frequently used method is two-type relation (two types), in which rhymes 
between words and phrases were used together most often (12.5%), followed by three-type 
relation, in which the author used the rhymes between words, clauses, and figure of speech 
together most frequently (1.88%). 

Referring to the question about tactics and tricks employed in the Lord Buddha's 
preaches, which were found in Literary Work in Applied Dharma for New Generation by V. 
Vajiramedhi, it was found that the author used illustrated tales most often, 79.37%, followed by 
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analogy, 53.12%, and tricks for individual selection and practice,  29.37%, respectively. Besides, 
the results reflected that the author always employed 2-4 tactics used in the Lord Buddha's 
preaches altogether. The most frequently used method is two-type relation (two types), in which 
illustrated tales and analogy were used most often (39.38%). This is followed by three-type 
relation, in which the author employed illustrated tales, analogy and language tricks, and word 
tricks and neology most frequently (8.75%). 
 According to the final question in terms of persuasive communication process in Literary 
Work in Applied Dharma for New Generation by V. Vajiramedhi, it was found that the author 
relied on the persuasive writing technique  “persuasive suggestions to avoid objections”  most 
often, 86.25%, followed by “use of personal identities or renown for persuasion”,  76.87%, and 
“giving reasons on the basis of facts”, 58.12%. It was also found that the author usually used at 
least 2 techniques of persuasive writing together including: 1) two-type relation, in which the 
most frequently used techniques were “use of personal identities or renown for persuasion” and 
“persuasive suggestions to avoid objections”, 63.75%; 2) three-type relation, in which the most 
frequently used techniques were “persuasive suggestions to avoid objections”, “giving reasons on 
the basis of facts”, and “use of personal identities or renown for persuasion”, 35.63%; and 3) 
four-type relation, in which all of the aforementioned techniques were used together, 10.63%. 

The results of this research have brought about some suggestions for those who write 
religious literary works in order that they could employ presentation styles and persuade readers 
more successfully and more efficiently. Moreover, there have been some suggestions for further 
researches; for instance, the contexts of both authors and readers should be studied together in 
terms of attitudes towards the religious literary works, or there should be a study of comparative 
contexts between Dharma preaching on audio recording media and television media presenting 
religious programs. 
 
 

  

 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
การจดัท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดียิ่ง เพราะไดรั้บการอนุเคราะห์

ช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อรองค์ ชาคร  อาจารยผ์ูใ้ห้ความรู้ท่ี
ทรงคุณค่าแก่ผูว้จิยัในดา้นการวเิคราะห์การส่ือสารในมิติต่าง ๆ  ตลอดถึงการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้กบัผูว้ิจยัเสมอมา   ณ โอกาสน้ี ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีท่านไดส้ละเวลาให้
การดูแลเอาใจใส่ ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ช้ีแนะและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  แก่ผูว้ิจยัเป็น
อยา่งดี เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
น าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน์ กูเ้กียรติกูล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีท่านมีความเมตตากรุณา 
และอนุเคราะห์ช่วยขดัเกลาและกลัน่กรองคุณภาพของงานวิจยัเล่มน้ีให้มีความประณีตสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน  และนอกจากบุคคลผูท้รงคุณวุฒิในดา้นวิชาการในเบ้ืองตน้แลว้ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
กลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ี ผูเ้สริมสร้างก าลงักายท่ีแข็งแกร่ง ก าลงัใจท่ีแข็งแรง และก าลงัปัญญาท่ีเฉียบ
แหลม ตลอดถึงอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น เพื่อให้ผูว้ิจยัได้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวนั้น ท่ีผูว้ิจยัควรอย่างยิ่งท่ีจะกล่าวยกสรรเสริญไวใ้นกิตติกรรมประกาศน้ี  ดังมี
รายนามดงัต่อไปน้ี คือ 1) นางแกง้ มะอาจเลิศ 2) นางสาวอกัษร โอวาทวรัญญู 3) นางสาวณฤดี 
โอวาทวรัญญู 4) นางพอตา พฒัน์มณี 5) พระคุณเจา้ พระมหาปัญญา อตฺถญฺญู 6) พระคุณเจา้ พระ
สุริยา สุริโย 7) พระคุณเจา้ พระอดิศร ฐานวุฑฺโฒ นอกจากน้ี ยงัมีพระคุณเจา้อีกหลาย ๆ ท่าน ไดแ้ก่ 
พระเก่งกาจ  ส วโร, พระมหาอาวรณ์ วิริยธโร,พระสฤษฎี สิริจนฺโท, พระบุญส่ง ญาณวีโร, 
พระนนทนนัท์ ตปสีโล, พระมหาอธิวฒัน์ อริยธชฺโช,พระมหาประยงค์ศกัด์ิ มหาปุญฺญภาวี, พระ
มหานพดล ธมฺมานนฺโท,พระวชิระ สุปภาโส, และคณะพระธรรมวิทยากรอีกหลายๆ  ท่านท่ีไม่ได้
ออกนาม ณ ท่ีน้ี ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี เป็นผูใ้ห้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  คุณประโยชน์และผลานิสงค์ท่ี
พึงมีจากงานวิจยัทางพระพุทธศาสนาเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยอนัประเสริฐ 
ขอนอ้มถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบนัพระมหากษตัริยต์ลอดถึงผูมี้พระคุณทุกๆ ท่านท่ีมีรายนาม
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงท าให้สามารถสร้าง

วฒันธรรมในการอยู่ร่วมกันได้ โดยจุดประสงค์ของการส่ือสารนั้นมีหลากหลายประการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ความบนัเทิง เพื่อแสดง
ขอ้เท็จจริง และเพื่อจูงใจให้เปล่ียนพฤติกรรม การส่ือสารสามารถสร้างวฒันธรรมของมนุษย ์ซ่ึง
อิทธิพลท่ีจะท าให้เกิดวฒันธรรมส่วนมากแลว้เกิดข้ึนมาจากความเช่ือทางศาสนา อนัเป็นท่ีพึ่งพิง
ทางใจของมวลมนุษยชาติ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีมวลมนุษยจ์ะตอ้งรักษาและสืบทอดความเช่ือ
ทางศาสนาท่ีดีงาม อนัจะท าให้มวลมนุษยอ์ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขเอาไวอ้ยา่งมัน่คงยืนยงตราบนาน
เท่านาน กล่าวไดว้่า การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและสืบทอดความเช่ือหรือค าสอนทาง
ศาสนาจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นถดัไป 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาถือไดว้่าเป็นค่านิยมหลกัทางดา้นจิตวิญญาณในการด าเนิน
ชีวิตของคนไทย  ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทย เพราะ
โดยส่วนมากแลว้คนไทยนบัถือศาสนาพุทธ โดยปัจจยัท่ีท าให้พระพุทธศาสนาด ารงอยูไ่ดย้าวนาน
จากสมยัพุทธกาลจนถึงสมยัปัจจุบนัก็คือ กลยุทธ์การเผยแผพ่ระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้และเหล่าพระอรหนัตสาวก ตลอดถึงพุทธบริษทั 4  ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญั
อย่างมากท่ีจะตอ้งทราบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีความส าคญัอย่างไร มีวิวฒันาการ
อยา่งไร และในแง่มุมดา้นการส่ือสารนั้น มีการปรับปรุงพฒันาเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยอยา่งไร จึง
ท าใหห้ลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถด ารงคงมัน่อยูใ่นสังคมไทยไดน้านเช่นน้ี 
 

1.1  ภูมหิลงัพระพทุธศำสนำ 
  

หลงัจากท่ีเจา้ชายสิทธตัถะบรรพชามาแลว้ 6 ปี พระองคไ์ดแ้สวงหาทางพน้ทุกขด์ว้ยอาการ
ต่าง ๆ  เร่ิมตั้งแต่เขา้ไปศึกษาในส านักอาจารยต่์าง ๆ  ตลอดถึงการกระท าทุกกรกิริยา 3 วาระอนั
อุกฤษณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยปุ์ถุชนคนทัว่ไปไม่สามารถกระท าได ้ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม การแสวงหา



2 

โมกขธรรมดว้ยวธีิน้ีเป็นเหตุใหพ้ระองคท์ราบวา่ ทางน้ีเป็นทางสุดโต่งมากเกินไปไม่สามารถบรรลุ
ธรรมได ้ดงันั้นพระองค์จึงคน้พบทางสายใหม่ท่ีเรียกว่า มชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) โดยเป็น
หนทางท่ีอุปมาว่า เป็นสายพิณท่ีพอดี ไม่หยอ่นและตึงจนเกินไป ดีดแลว้ท าให้เกิดเสียงไพเราะจบั
ใจฉันใด ทางสายกลางน้ี ก็เปรียบเสมือนเป็นทางตรง มั่นคงต่อโมกขธรรมได้ฉันนั้น ดังนั้ น
พระองคจึ์งทรงปรารภเหตุน้ีด าเนินวิธีปฏิบติัตามทางสายกลางจึงท าให้พระองคส์ามารถตรัสรู้เป็น
อนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ศาสดาเอกของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายในโลก  

ภายหลงัจากท่ีพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงเสวยวิมุตติสุข (สุขเกิดจากความหลุดพน้จาก
กิเลส) ณ สถานท่ีท่ีแตกต่างกนั 7 แห่ง แห่งละ 7 วนั ซ่ึงรวมทั้งส้ินเป็นเวลา 49 วนั  เรียกสถานท่ี
เหล่านั้นวา่ “สัตตมหาสถาน”   ในระหวา่งนั้นพระองคท์รงใคร่ครวญท่ีจะแสดงธรรมแก่มวลเวไนย
สัตวท์ั้งหลาย แต่พระองคก์็ทรงสลดสังเวชพระทยัดว้ยปรารภเหตุวา่ ธรรมะท่ีพระองคไ์ดต้รัสรู้แลว้
นั้น เป็นส่ิงท่ียากยิง่ท่ีมนุษยปุ์ถุชนจะสามารถเขา้ใจได ้เป็นเหตุใหพ้ระองคไ์ม่คิดท่ีจะแสดงธรรม 
ใด ๆ แก่เวไนยสัตว ์ แต่เพราะทรงอาศยัพระมหากรุณาธิคุณในหมู่สัตวจึ์งทรงพิจารณาอีกคร้ังวา่ 
 

จะมีผูรู้้ทัว่ถึงธรรมนั้นบา้งหรือไม่ ? ก็ทรงทราบดว้ยพระปัญญาวา่ บุคคลผูมี้กิเลส
น้อยเบาบางก็มี, ผูมี้กิเลสหนาก็มี, ผูมี้อินทรียคื์อศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
กลา้ก็มี, ผูมี้อินทรียอ่์อนก็มี, ผูมี้อาการอนัดีก็มี, ผูมี้อาการอนัชัว่ก็มี, เป็นผูจ้ะพึง
สอนใหรู้้ไดโ้ดยง่ายก็มี, เป็นผูจ้ะพึงสอนให้รู้ไดโ้ดยยากก็มี, เป็นผูส้ามารถจะรู้ได้
ก็มี, เป็นผูไ้ม่สามารถจะรู้ไดก้็มี. (สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส, 2541, น. 55) 

 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงพิจารณาแยกแยะบุคคลในโลกน้ีเป็น 4 ประเภท หรือ 

ดอกบวั 4 เหล่า คือ บางเหล่าโผล่ข้ึนเหนือน ้ า พร้อมจะเบ่งบานเม่ือไดรั้บแสงอาทิตย,์ บางเหล่าอยู่
เสมอผิวน ้ า พร้อมท่ีจะโผล่งอกเงยข้ึนเหนือน ้ า และเบ่งบานในวนัต่อไป, บางเหล่าอยู่กลางน ้ า รอ
เวลาท่ีจะข้ึนเหนือน ้า เพื่อจะเบ่งบานสวยงามต่อไป, บางเหล่าจมปลกัอยูใ่ตโ้คนตม ไม่สามารถโผล่
งอกเงยข้ึนมาจากโคลนตมได้ เป็นแต่เพียงอาหารของปลาและเต่า และเม่ือพระองค์ทรงพิจารณา
เช่นน้ี จึงอาศยัประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่บุคคลบางประเภท ดงันั้นพระองค์จึงตดัสินพระทยัแสดง
ธรรมโปรดหมู่สัตว ์      

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจึงไดเ้กิดข้ึนหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ภายใตร่้มไมอ้สัสัตถพฤกษ์ ในราตรีแห่งวิสาขปุรณมี ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 ในปีท่ี 35 ของ
พรรษาอายกุาลของพระศาสดา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนพุทธศกัราช 45 ปี  คร้ันหลงัจากท่ีพระองคต์รัส
รู้แลว้  บุคคลแรกท่ีทรงด าริถึงใคร่ประสงคจ์ะแสดงธรรมให้ฟังก็คือ อาฬารดาบส และอุททกดาบส
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ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์พระองค์เคยอยู่อาศยัเพื่อศึกษาลทัธิในกาลก่อน แต่ทั้งสองท่านน้ีส้ินชีพเสียแล้ว 
ต่อมาก็ไดร้ะลึกถึงปัญจวคัคียผ์ูเ้คยอุปัฏฐากบ ารุงพระองคเ์ม่ือคร้ังทรงบ าเพญ็ทุกกรกิริยา จึงไดเ้สด็จ
ไปท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี เพื่อแสดงธรรมโปรดแก่ปัญจวคัคีย ์พระธรรรม
เทศนากณัฑ์แรกท่ีพระองค์แสดงแก่ปัญจวคัคียคื์อ “ธรรมจกัรกปัปวตัตนสูตร” และเม่ือส้ินพระ
ธรรมเทศนากณัฑ์แรกท าให้สาวกคือพระสงฆ์องค์แรกของโลกเกิดข้ึนในวนันั้น ต่อจากนั้นก็มี
พระสงฆ์ออกบวชเพื่อถวายตวัเป็นสาวกตามมาอีกมากมาย จนกระทัง่พระองค์มีสาวก 60 องค ์
พระองคจึ์งทรงมีพระด าริให้พระธรรมเทศนาของพระองคข์จรไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากและ
เพื่ออนุเคราะห์โลก จึงทรงประกาศการเผยแผ่พระธรรมเทศนาดว้ยการส่งสาวก 60 รูป ไปเผยแผ่
พระธรรมค าสอนดว้ยพระด ารัสวา่ 
 

ภิกษุทั้งหลาย เราพน้แลว้จากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย ์ทั้งท่ีเป็นของมนุษย ์
แมพ้วกเธอก็พน้แลว้จากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย ์ทั้งท่ีเป็นของมนุษย ์ภิกษุ
ทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่อประโยชน์เก้ือกลูและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์อยา่ไปโดยทาง
เดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองตน้ มีความงามในท่ามกลาง 
และมีความงามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยญัชนะ
บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน สัตวท์ั้งหลายท่ีมีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเส่ือมเพราะ
ไม่ได้ฟังธรรม จกัมีผูรู้้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แมเ้ราก็จกัไปยงัต าบลอุรุเวลาเสนา
นิคมเพื่อแสดงธรรม  (มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2539, น. 40)  

 

1.2  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
เหล่าบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเร่ือยมา และได้มีการ

สังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังแรก และคร้ังต่อไปติดต่อกนัมาอยู่เนือง ๆ เป็นระยะ ๆ จนกระทัง่
ด าเนินมาถึงการสังคายนาคร้ังท่ี 3 ในรัชสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงพระองค์ไดท้  านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก หลังจากท่ีการสังคายนาคร้ังท่ี 3 เสร็จส้ินแล้ว 
พระองคไ์ดส่้งคณะสมณทูตท่ีมีความช านาญไปประกาศศาสนาในดินแดนต่าง ๆ  ซ่ึงแบ่งเป็น 9 สาย 
โดยท่ีสายท่ี 8 นั้น คณะสมณทูต 2 ท่าน คือ พระโสณะและอุตตระเถระ ไดม้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ในดินแดนสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีประเทศไทยรวมอยู่ดว้ย จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่
และด ารงอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

หลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานนานมาแล้ว 2557 ปี พระพุทธศาสนาก็ยงัด ารงคงอยู่ใน
ประเทศไทยและเผยแผ่ไปทัว่โลกน้ีดว้ยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทัว่โลกท่ีมีต่อพระธรรมค า
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงรูปแบบของการเผยแผพ่ระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้นั้นมี 3 
ลกัษณะ ดงัน้ี  

 
1) ทรงสั่งสอน เพื่อท่ีจะให้ผูฟั้งรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็น 2) ทรงสั่ง
สอนมีเหตุท่ีผูฟั้งอาจตรองตามเห็นจริงได ้3) ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรย ์คือผูป้ฏิบติั
ตามย่อมไดรั้บประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบติั (สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552, น. 29) 
 
จาก คุณลักษณะดังก ล่ าว ท่ีองค์สม เ ด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ใช้ในการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนานั้น เป็นวิธีการและลักษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใหง้อกงามในจิตใจของมวลมนุษยไ์ดอ้ยา่งดี ซ่ึงท าใหพ้ระธรรมค าสั่งสอนของพระ
พุทธองคด์ ารงอยูม่าไดน้านตราบเท่าอาย ุ 2557  ปี 
 นบัตั้งแต่สมยัคร้ังพุทธกาล การด าเนินชีวติของพุทธสาวกนั้นดูเรียบง่าย อยูใ่นภาวะท่ีเขา้ถึง
ธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิตไดดี้ จึงท าให้เหล่าบรรดาสาวกเม่ือไดส้ดบัตรับฟังพระธรรม
เทศนาแลว้ ได้น้อมจิตระลึกตามและไดบ้รรลุธรรมเป็นท่ีสุด ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์หรือเป้าหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา แต่เน่ืองในภาวการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุ
นิยมและความพลวตัรของสังคมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นดว้ยโลกิยวสิัยมากมาย จึงท าให้มนุษยเ์รานั้น
สนใจในเร่ืองกระแสท่ีเป็นโลกิยวิสัยมากข้ึน จึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลยทางดา้นการฝึกฝนอบรม
จิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในความเป็นมนุษยไ์ป แต่กลบัไปหมกมุ่นหลงใหลในความเป็นวตัถุนิยม
ท่ีเจือไปดว้ยกิเลสตณัหา ซ่ึงพาใจให้หม่นหมอง จนท าให้คุณค่าและคุณธรรมทางจิตใจท่ีดีงามลด
นอ้ยถอยลงไป และถา้หากจิตใจเส่ือมจากธรรมะหรือธรรมะเส่ือมจากจิตใจเม่ือใด จะเป็นเหตุให้
สังคมมนุษยเ์ขา้สู่ยคุวบิติัทางศีลธรรม  
 ถ้าหากมองในมุมของนิเทศศาสตร์แล้วจะพบว่าปัญหาในความเส่ือมจากศีลธรรมของ
ประชาชนนั้นเกิดข้ึนมาจากปัจจยัหลกั 2 ประการส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากผูเ้ผยแผ ่และปัจจยัจาก
ผูรั้บสาร ซ่ึงส าหรับประเด็นปัญหาท่ีส าคญันั้นเกิดจากประเด็นส าคญั 2 ประการ คือ 
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ประการแรกคือ ประสิทธิภาพท่ีไม่ เพียงพอของการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเกิดจากการขาดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรม ตลอด
ถึงความสามารถของพระภิกษุสามเณร นกัเผยแผ ่หรือผูน้ าศาสนาในการท่ีจะเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นท่ีสนใจและสร้างศรัทธาท่ีมัน่คงต่อประชาชน  ซ่ึง
องค์ประกอบเหล่าน้ีคือความบกพร่องของผูส่้งสารท่ีขาดเคร่ืองมือการส่ือสารท่ี
น่าสนใจ เช่นการใช้ส่ือท่ีไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกสารท่ีไม่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การเลือกสารท่ีไม่สอดคล้องกบัยุคสมยัในปัจจุบนั 
การใชภ้าษาธรรมท่ียากต่อการเขา้ใจความหมาย อีกทั้งการขาดแคลนพระสงฆน์กั
เผยแผ่ท่ีมีคุณภาพและทรงคุณวุฒิ  ประการท่ีสอง คือ ผูน้ าทางศาสนามุ่งเนน้การ
พฒันาทางวตัถุมากกวา่จิตใจ โดยเนน้การสร้างศาสนสถานมากกวา่ศาสนทายาท 
เช่น มีการบอกบุญเพื่อรวบรวมปัจจยัในการสร้างสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ  ในวดัวา
อาราม ซ่ึงบางคร้ังอาจเกินความจ าเป็น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนบูชา
พระพุทธศาสนาดว้ยอามิสมากเกินไปโดยไม่ค  านึงถึงว่าการปฏิบติับูชานั้นเป็น
การสืบทอดอายพุระพุทธศาสนาไดม้ัน่คงและยาวนานกวา่ การมุ่งเนน้ส่งเสริมแต่
เพียงอามิสบูชาเป็นเหตุใหป้ระชาชนไม่สามารถเขา้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาท่ี
แท้จริง  และถ้าหากว่าประชาชนท่ีนับถือไม่สามารถเข้า ถึงแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาได ้ก็เป็นการยากยิ่งท่ีจะด ารงพระพุทธศาสนาให้ยาวนานอยู่ได ้
(คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาจิตใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 
2528, น. 65-66) อา้งถึงใน พระวฒิุกรณ์ วฑฺุฒิกรโณ, 2543, น. 3) 

 
 ดว้ยปัญหาดงักล่าวน้ี ทางคณะสงฆต์ลอดสังฆมณฑลในประเทศไทย พยายามปรับกลยุทธ์
การเผยแผใ่หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยการเผยแผเ่ชิงรุก น าธรรมะเขา้สู่หวัใจคนโดยความตั้งใจ
สืบสานดา้นการพฒันาการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อแกไ้ขวิกฤติการณ์ และเพื่อฟ้ืนฟู
ศีลธรรม คุณธรรมกลบัมาสู่หวัใจประชาชนอีกคร้ังเพื่อแกปั้ญหา 
 

1.3  กำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำโดยพระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
  
 ในปัจจุบัน มีพระภิกษุสงฆ์จ  านวนมากมายท่ีมีความโดดเด่นทางด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผา่นส่ือต่าง  ๆ เช่น ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลกทรอนิกส์  โดยมีรูปแบบใน
การเผยแผแ่ตกต่างกนัไป เช่น เสียงธรรมบรรยายผา่นการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ ปาฐกถาธรรม



6 

สาธารณะในสถานท่ีต่าง ๆ การเผยแผ่พุทธธรรมผา่นงานเขียน การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาผา่นส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดถึงการเผยแผ่ในรูปแบบแผ่นซีดีธรรมะ เป็นต้น โดยท่ีหน่ึงในบรรดา
พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นท่ีมีความโดดเด่นและได้รับความนิยมในแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมว่า
แสดงธรรมะไดโ้ดนใจประชาชนมากท่ีสุด และนบัวา่เป็นปราชญใ์นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใน
ยคุสมยัน้ี ก็คือ พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ท่ีมีผลงานการเผยแผง่อกเงยในพระพุทธศาสนา
มากมาย รวมทั้งมีคุณสมบติัและเกียรติคุณท่ีน่านบัถือและเป็นท่ียอมรับของแวดวงนกัวิชาการและ
สามญัชนทัว่ไป เช่นคุณสมบติัทางด้านการศึกษา คุณสมบติัทางด้านประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์เผยแผ่ หรือผลงานนิพนธ์ท่ีเผยแผสู่่สังคมจ านวนมากมายกว่า 100 เร่ือง ซ่ึงผลงาน
นิพนธ์ท่ีเป็นท่ีประจกัษท์  าใหป้ระชาชนรู้จกัตวัตนของนามปากกาท่ีมีช่ือวา่ “ว.วชิรเมธี” ก็คือผลงาน
นิพนธ์เร่ือง “ธรรมะติดปีก” ซ่ึงไดรั้บการน าไปดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ใน
ปี พ.ศ. 2547 อีกทั้งยงัไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ  กวา่สิบรางวลั ซ่ึงรางวลัเหล่าน้ีเป็นแรงบนัดาล
ใจใหท้่าน ว. วชิรเมธี สร้างผลงานช้ินเอกท่ีมีคุณภาพและตีแผสู่่สังคมอีกมากมาย ซ่ึงผลงานนิพนธ์
แต่ละเล่มของท่านนั้น เป็นท่ียอมรับ และไดรั้บค านิยมจากนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิมากมาย ดงัท่ีคุณ
ธนาคม พจนาพิทกัษ ์อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต ไดเ้ขียนค านิยมไวใ้นหนงัสือธรรมะ
ติดปีก (ว.วชิรเมธี, 2552ก, น. 10) วา่ 
 

คงไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีจะเขียนบทความเก่ียวกบัธรรมะให้ไดรั้บความนิยมและสน
อกสนใจจากผูอ่้าน ผูท่ี้จะท าส าเร็จนั้น ในทศันะของขา้พเจา้มองว่าอย่างน้อยตวั
ผูเ้ขียนจะตอ้งมีศกัยภาพในส่ีด้าน คือ 1) ศึกษาธรรมะมาอย่างรู้ลึกรู้จริง ท าให้
ผูอ่้านเช่ือเถือ 2) มีขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ผูอ่้านอยากเรียนรู้ 3) มี
จุดเน้น มีประเด็นท่ีชวนคิด เพื่อกระตุ้นให้ผูอ่้านได้เกิดการครุ่นคิดใคร่ครวญ 
ปรับเปล่ียนตนเพื่อนอ้มน าหลกัธรรมะไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 4) สามารถใช้
ถอ้ยค าภาษาส านวนในระดบัท่ีจูงใจชวนใหติ้ดตามอ่านจนจบ 
  

 ดงันั้นหลกัการและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ได้
เปล่งประกายฉายสะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพขา้งตน้พอสมควร อีกทั้งท่านยงัมีคุณสมบติัท่ีส าคญัหลาย
ประการ คือ เป็นพระนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นพระนกัทฤษฎี เป็นพระนกัปฏิบติั และ
เป็นพระนกัเผยแผ่ธรรมะช่ือดงัในสมยันิยมปัจจุบนัท่ีพยายามประยุกต์หลกัพุทธธรรมให้เขา้กบั
สถานการณ์ของสังคมบา้นเมือง ซ่ึงเรียกวา่ ธรรมประยุกต ์ในการจรรโลงจิตใจประชาชนให้สนใจ
ในหลกัพุทธธรรม ซ่ึงท่านมีประวติัและผลงาน ท่ีน่าสนใจและน่าศึกษาดงัน้ีคือ ท่านเกิดเม่ือวนัท่ี 29 
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มกราคม พ.ศ. 2516 ณ บ้านคร่ึงใต้ ต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ในครอบครัว
เกษตรกร พอท่านเรียนจบระดบัประถมศึกษาแลว้ก็ไดบ้รรพชาเป็นสามเณรท่ีวดัคร่ึงใต ้ในขณะเป็น
สามเณรท่านเรียนจบหลกัสูตรนกัธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 6 ประโยค  พอท่านอายุครบ 21 ปี 
ท่านก็ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุท่ีวดับา้นเกิดของท่านและไดย้า้ยเขา้มาจ าพรรษาท่ีวดัเบญจมบพิตร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีต่อจนส าเร็จเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค 
นอกจากการศึกษาทางธรรรมแลว้ ท่านยงัจบการศึกษาทางโลกดว้ยคือ ท่านส าเร็จการศึกษาเป็น 
“ศึกษาศาตรบณัฑิต” (สังคม-มธัยมศึกษา) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และ “พุทธศาสตร
มหาบณัฑิต” จากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หลงัจากส าเร็จการศึกษาทั้งทางธรรม
และทางโลกแลว้ ท่านก็อุทิศตนให้กบัการท างานเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั และท างานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดว้ยการเขียน การเทศน์ การสอน การบรรยาย 
จนเป็นท่ีรู้จกักนัดีจากผลงานธรรมประยุกต์ในชุด “ธรรมะติดปีก” และปัจจุบนัท่านมีผลงานดา้น
การเขียนมากกวา่ 120 เล่ม และยงัมีผลงานดา้นส่ืออ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น รายการโทรทศัน์ รายการ
วิทยุ  เป็นตน้ นอกจากงานสอนแล้ว ท่านยงัมีงานสร้างดว้ย งานสร้างของท่านคือ ใน พ.ศ. 2550 
ท่านไดก่้อตั้งสถาบนัวิมุตตยาลยั อนัเป็นสถาบนัการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
และพฒันาสันติภาพโลก และท่านยงัไดก่้อตั้งศูนยว์ิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั และก่อตั้งเวบ็ไซต ์
www.dhammatoday.com ในปีพ.ศ. 2552 ดว้ย ดว้ยเหตุผลในการอุทิศตนท างานเพื่อพระพุทธศาสนา
ดังท่ีกล่าวมา ท าให้ท่านได้รับรางวลัและเกียรติคุณจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ 
มากมาย ในทั้งและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 15 รางวลั  ปัจจุบนัท่านพ านกัอยูท่ี่ ศูนยว์ิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวนั ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เพื่อสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ และเขียนหนงัสือธรรมะ อีกทั้งยงัเป็นผูก่้อตั้งและอธิการบดีของ “มหาวิชชา
ลยัพุทธเศรษฐศาสตร์” ซ่ึงเป็นสถาบนัประยุกตพ์ุทธศาสนากบัเกษตรกรรมธรรมชาติ และพลงังาน
ทางเลือกโดยมุ่งหวงัให้สถาบนัดงักล่าวเป็น “ทางเลือก ทางหลกั และทางรอด” ของมนุษยชาติใน
ศตวรรษท่ี 21  
 เหตุผลดงักล่าวเบ้ืองตน้ น่าจะเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน าแนวทางการเผยแผพุ่ทธธรรม
ของท่านมาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวกบัการเผยแผ่พุทธศาสนา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในแนวทางการปฏิบติัส าหรับบุคคลท่ีสนใจใฝ่ในธรรม เพื่อธ ารงพระพุทธศาสนาให้ยืน
ยงคงอยูใ่นสังคมไทย และสังคมโลกาภิวฒัน์ต่อไป 
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1.4  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 
1.4.1 เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนองานนิพนธ์ในการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั 

วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
1.4.2 เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่พุทธธรรมในงาน

นิพนธ์ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
 

1.5  ค ำถำมน ำวจิัย 
 
1.5.1 รูปแบบการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่

ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีรูปแบบการน าเสนอดว้ยวธีิการอยา่งไร ? 
1.5.2  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม

ประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีรูปแบบการน าเสนอดว้ย
วธีิการอยา่งไร ? 

1.5.3  กลยุทธ์การส่ือสารท่ีพบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของ
พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประกอบดว้ยกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อจูงใจในลกัษณะใดบา้ง ?  

 

1.6  วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
  

ศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลปฐมภูมิ อนัไดแ้ก่ พระไตรปิฎก กบัทฤษฎีการส่ือสารและการใช้
ภาษาตลอดถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่จ  านวน 13 เล่ม โดยน ามาวิเคราะห์ในกรอบภาษา และกลวิธีถ่ายทอด
ผา่นอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ และกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อจูงใจ 

 

1.7  ขอบเขตกำรวจิัย 

 
1.7.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
ผลงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี  ชุด ธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ ในเครือ

ส านักพิมพ์อมรินทร์ จ านวน 13 เล่ม ได้แก่ ธรรมะติดปีก, ธรรมะหลบัสบาย, ธรรมะดบัร้อน, 
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ธรรมะบนัดาล, ธรรมะท าไม, ธรรมะเกร็ดแกว้, ธรรมะสบายใจ, ธรรมะทอรัก, ธรรมะงอกงาม,
ธรรมะน ้าเอก, ธรรมะคลายใจ, ธรรมะพารวย, และธรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
1.7.2  นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในงำนวจัิย 

 การวเิคราะห์ หมายถึง การจ าแนก แยะแยะ องคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อคน้หาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ย่างไร เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2553, น. 2) 

รูปแบบการน าเสนอ หมายถึง การน าเสนอใน 3 ลกัษณะตามกรอบในการวิเคราะห์ คือ 1)
รูปแบบการตั้ ง ช่ือหัวข้อเร่ืองของเ น้ือหาและบทความต่าง ๆ  2) รูปแบบกลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ และ 3) รูปแบบกลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 

กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการหรือกลอุบายต่าง ๆ ท่ีน ามาใชเ้พื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  
การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารระหวา่งบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคล

ต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนัโดยมีองค์ประกอบคือ ผูส่้ง ขอ้มูล
ข่าวสาร ส่ือ และผูรั้บ (วภิาวนิ โมสูงเนิน, 2553, น. 10) 

พุทธธรรม  หมายถึง  ธรรมของพระพุทธเจ้า, ธรรมท่ีท าให้เป็นพระพุทธเจ้า ,ธรรมท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548, น. 161-162) 

การโนม้นา้วใจ  หมายถึง การส่ือสารของมนุษยท่ี์สร้างข้ึนมาเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น
โดยการเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยมหรือทศันคติ (อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น. 3) 
 การเผยแผ ่ หมายถึง การประกาศเพื่อการโนม้นา้วใจ ตลอดถึงการน าเสนอหลกัพระธรรม
ค าสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเน้ือหาหลกัธรรมค าสอนไปยงัผูรั้บสารในทุก ๆ ระดบั  เช่น การ
เทศน์ การบรรยาย การเขียน (ในท่ีน้ีการเผยแผมุ่่งไปยงัการเขียนเป็นส าคญั) 
 ธรรมะประยกุต ์หมายถึง การผสมผสาน การเช่ือมโยงระหวา่งแก่นสาระธรรม และศาสตร์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกลมกลืน ซ่ึงเป็นศาสตร์สมยัใหม่ท่ีทนัสมยัในสังคมปัจจุบนั 
 เวไนยสัตว ์หมายถึง สัตวผ์ูค้วรแก่การแนะน าสั่งสอน,สัตวท่ี์พึงแนะน าได้,สัตวท่ี์พอดดัได้
สอนได ้(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548, น. 241) 
 โมกขธรรม หมายถึง ธรรมน าสัตวใ์หห้ลุดพน้จากกิเลส,ความหลุดพน้,นิพพาน  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548, น. 201) 

สังคายนา หมายถึง การสวดพร้อมกนั,การร้อยกรองพระธรรมวินยั,การประชุมตรวจช าระ
สอบทานและจดัหมวดหมู่ค  าสั่งสอนของพระพุทธเจา้วางลงเป็นแบบแผนอนัหน่ึงอนัเดียว  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548, น. 261) 
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ธรรมกถึก หมายถึง ผูก้ล่าวสอนธรรม, ผูแ้สดงธรรม, นกัเทศน์   
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548, น. 86) 
 ภาพพจน์ (Figures of Speech) หมายถึง ถอ้ยค าท่ีท าใหเ้กิดภาพหรือภาพในใจ 
(อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น. 286-289) 

ความหมายตรงหรือนัยตรง (Denotation)  คือ ความหมายตรง ตามค า ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรม หรือการรับรู้ของคนทัว่ ๆ ไป (อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น. 286-289) 

ความหมายนัยประหวดั หรือความหมายแฝง (Connotation) หมายถึง ความหมายของค า
บางค าท่ีมีความหมายอ่ืน ๆ แฝงอยู่นอกจากความหมายตรง  (อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น.  
286-289) 
  

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.8.1 ไดท้ราบและเขา้ใจวิธีการน าเสนอโครงสร้างเน้ือหางานนิพนธ์ทั้งการตั้งช่ือหัวขอ้
เร่ืองและกลวธีิการเขียนในการถ่ายทอดพุทธธรรมของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

1.8.2  ไดท้ราบแนวคิด ภาษาและกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่
พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

1.8.3  สามารถน าบทสรุปจากการวิเคราะห์ดงักล่าวไปประยุกตใ์ชใ้นการส่ือสารธรรมะแก่
คนรุ่นใหม่โดยพระสงฆห์รือฆราวาสท่ีสนใจเผยแผพุ่ทธธรรม 
 
 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาวิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี): กรณีศึกษา
งานนิพนธ์ (หนงัสือธรรมะ) ชุดธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และน ามาเปน นกรอบในการศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ 
อภิปราย รวมทั้งการสรุปผล ดงัน้ี 

2.1   แนวคิด 
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัวธีิการเผยแผพุ่ทธธรรมในสมยัพุทธกาล 
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัพุทธธรรม 
2.1.3  แนวคิดเก่ียวกบัสารส่ือสาร    
2.1.4  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์เน้ือหา 

2.2  ทฤษฎี 
2.2.1  ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ 

 2.3  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิ 
 

2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัวธีิการเผยแผ่พุทธธรรมในสมัยพุทธกาล 

2.1.1.1  วธีิการเผยแผข่องพระพุทธเจา้ 
วิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมในสมยัพุทธกาล  พระธรรมปิฎก (2542, น. 26 อา้งถึงใน 

พระมหาสัญญา  ปญฺญาวิจิตฺโต, 2543, น. 16-25) ไดแ้จกแจงถึงโครงสร้างรูปแบบของพุทธวิธีใน
การสอนต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปประเดนนต่าง ๆ ได ้5 ประการ คือ 1) คุณสมบติัผูส้อน  2) หลกัทัว่ไป
ในการสอน  3) ลีลาการสอน 4 อยา่ง  4) วิธีสอนแบบต่าง ๆ 4 วิธี   5) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
10 ประการ 
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1)   คุณสมบติัผูส้อน  ในทางพระพุทธศาสนานั้น บุคคลผูถื้อวา่เปน นพระ
ธรรมกถึก หรือนกัเผยแผพุ่ทธธรรมท่ีดีจ าเปน นตอ้งมีลกัษณะคุณสมบติัซ่ึงเปน นองคข์องกลัยาณมิตร 7 
ประการ ดงัพระพุทธพจน์วา่ 
   ปิโย ครุ ภาวนีโย  วตฺุตา วจนกฺขโม 
   คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเย 

(1)   ปิโย  คือ ท าตวัให้น่ารัก สร้างความเปน นกนัเอง ท าให้ผูฟั้งอบอุ่น
ใจและมัน่ใจได ้ 

(2)   ครุ คือท าตวัใหน่้าเคารพ น่าศรัทธา  
(3)   ภาวนีโย คือท าตวัให้น่าเจริญใจ หมายถึงทรงภูมิธรรมภูมิปัญญา

ท่ีแทจ้ริง  
(4)   วตัตา คือ ฉลาดต่อการใชค้  าพดู ท่ีท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจได ้  
(5)   วจนกัขโม อดทนต่อถอ้ยค า และค าวพิากษว์จิารณ์ต่าง ๆได ้  
(6)   คมัภีรัญจ กถงั กตัตา คือ สามารถอธิบายหลกัธรรมท่ีลึกซ้ึงให้

ผูฟั้งเขา้ใจได ้  
(7)  โน จฏัฐาเน นิโยชเย คือ สร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบัผูฟั้ง เพื่อ

บรรลุถึงเป้าหมายท่ีถูกตอ้งและแทจ้ริงได ้
นอกจากน้ี แสง จนัทร์งาม (2526, น. 24-30  อา้งถึงใน พระมหาบุญเลิศ 

ธมฺมทสฺสี, 2543, น. 13) ได้ศึกษาถึงคุณสมบติัของนักเผยแผ่ สรุปได้ว่าผูส้อนควรมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี คือ 1) มีความกรุณาเปน นพื้นฐานของจิต 2) ไม่ถือตวัหยิ่งยโส 3) มีความอดทน ใจเยนน 4) 
มีความยุติธรรม ไม่เหนนแก่หน้า 5) มีความรอบคอบ 6) มีความประพฤติน่าเคารพบูชา 7) รู้จกัภูมิ
สติปัญญาของผูฟั้ง 

2)   หลกัทัว่ไปในการสอน ในการแสดงธรรมนั้น พระองคท์รงใชห้ลกัการ
สอนให้เหมาะสมกบับุคคลประเภทต่าง ๆ โดยค านึงเก่ียวกบั  (ก) เก่ียวกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีสอน  
(ข) เก่ียวกบัตวัผูเ้รียน  (ค) เก่ียวกบัตวัการสอน  ดงัจะไดแ้จกแจงรายละเอียดดงัน้ี 

(1)   เก่ียวกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีสอน ซ่ึงมีรายละเอียดเปน นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
(ก)  สอนจากเร่ืองท่ีง่ายไปหาเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก  
(ข)  สอนเน้ือเร่ืองท่ีผวิเผนิธรรมดา ไปสู่เร่ืองท่ีสุขมุลุ่มลึก  
(ค)  สอนใหเ้หนนจริง  
(ง)  สอนตรงเน้ือหา ตรงเร่ือง ตรงประเดนน  
(จ)  สอนมีเหตุผล ซ่ึงสามารถตรึกตรองตาม จนเหนนจริงได ้  
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(ฉ)  สอนมุ่งประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูฟั้งอยา่งแทจ้ริง   
(ช)  สอนส่ิงท่ีเปน นประโยชน์ท่ีสามารถใหผู้ฟั้งน าไปใชไ้ดจ้ริง 

(2)  เก่ียวกบัตวัผูเ้รียน ซ่ึงมีรายละเอียดเปน นขอ้ ๆ ดงัน้ี  
(ก)  รู้ ค  านึงถึง และสอนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล  
(ข)  ปรับวธีิการสอนใหเ้หมาะสมและตรงกบับุคคล  
(ค)  ค านึงถึงความพร้อมของบุคคลท่ีจะสอน  
(ง)  สอนโดยใหผู้เ้รียนลงมือท าดว้ยตนเอง เนน้จากประสบการณ์ตรง  
(จ)  การสอนดว้ยความรู้สึกวา่ผูเ้รียนกบัผูส้อนมีบทบาทร่วมกนั   
(ฉ) เอาใจใส่บุคคลท่ีควรไดรั้บความสนใจพิเศษเปน นรายบุคคล ๆ 

ไปตามสถานการณ์ 
(3)  เก่ียวกบัตวัการสอน ซ่ึงมีรายละเอียดเปน นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

(ก) สร้างความประทบัใจในจุดเร่ิมตน้ของการสอน   
(ข)  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน   
(ค)  สอนมุ่งเน้ือหา มุ่งเนน้ประเดนนท่ีสอนเปน นส าคญั ไม่กระทบ

ตนและผูอ่ื้น   
(ง)  สอนโดยเคารพ  คือ  เคารพในตวัผูส้อนเอง เคารพในตัว

ผูเ้รียน และเคารพในส่ิงท่ีสอน  
(จ)  ใชภ้าษาสุภาพ นุ่มนวล  ชวนใหค้ลอ้ยตาม สละสลวย  เขา้ใจ

ง่าย  และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
3)   ลีลาการสอน   
ลีลาในการสอนแต่ละคร้ังของพระพุทธเจา้ มี 4 ประการ คือ 1) สันทสัสนา   

อธิบายใหเ้หนนชดัเจนแจ่มแจง้ เหมือนจูงมือไปดูให้เหนนกบัตา  2) สมาทปนา   ชกัจูงให้เหนนจริงดว้ย 
ชวนให้คล้อยตามจนตอ้งยอมรับและน าไปปฏิบัติ  3) สมุตเตชนา   เร้าใจให้แกล้วกล้า บงัเกิด
ก าลงัใจ ปลุกใจใหมี้อุตสาหะแขนงขนั มัน่ใจวา่จะท าให้ส าเรนจ ทนต่อความเหน่ือยยาก  4) สัม-ปหงัส
นา  ชโลมใจใหแ้ช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบ่ือ และเป่ียมดว้ยความหวงั เพราะเหนนประโยชน์ใน
การปฏิบติั  สรุปง่าย ๆ ว่า  ใช้หลกั 4 ส ซ่ึงถอดเปน นภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่าย ๆ  คือ แจ่มแจง้ จูงใจ  
แกลว้กลา้ ร่าเริง 

4)   วธีิสอนแบบต่าง ๆ  
วิธีสอนของพระพุทธเจา้ มีหลายวิธีด้วยกนั แต่ท่ีทรงใช้บ่อย ได้แก่วิธี

ต่อไปน้ี 1) แบบสากจัฉา หรือการสนทนา 2) แบบบรรยาย 3) แบบถามตอบปัญหา ซ่ึงในการ 
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ถามตอบปัญหานั้น พระพุทธเจา้ทรงสอนให้พิจารณาดูลกัษณะของปัญหาและวิธีการตอบไว ้4 
ประการ คือ 1) เอกงัสพยากรณียปัญหา (ปัญหาท่ีควรตอบโดยตรงในทนัที) 2)  ปฏิปุจฉาพยากรณีย
ปัญหา  (ปัญหาท่ีควรยอ้นถามก่อนแล้วจึงตอบ) 3) วิภชัชพยากรณียปัญหา  (ปัญหาท่ีควรจะ
แยกแยะตอบเปน นส่วน ๆ ไป)  4) ฐปนียปัญหา  (ปัญหาท่ีไม่ควรตอบ หรือควรเพิกเฉยปัญหานั้นไว)้ 

5)   กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
(1)  การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  การยกตัวอย่าง

ประกอบค าอธิบายและการเล่านิทานประกอบ ช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายไดง่้ายและชดัเจน ช่วยให้จ  า
ไดอ้ย่างแม่นย  า เหนนจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ท าให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งข้ึน ซ่ึงเร่ืองเล่า
และตวัอยา่งท่ียกมานั้น เปน นเร่ืองหรือเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงไดอ้ยา่งกลมกลืน และเขา้กบัเหตุการณ์และ
เร่ืองท่ีสอนไดอ้ยา่งสนิท 

(2)   การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา  ช่วยท าให้เร่ืองท่ีลึกซ้ึงท่ีเขา้ใจยาก 
กลายเปน นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย   โดยเฉพาะมกัใชใ้นการอธิบายส่ิงท่ีเปน นนามธรรมเปรียบให้เหนนชดัดว้ย
ส่ิงท่ีเปน นรูปธรรม  เช่น  “ผูถ่้มน ้ าลายรดฟ้า น ้ าลายนั้นจะกลบัตกลงมา รดหนา้ตวัเอง อย่างไม่ตอ้ง
สงสัย” ซ่ึงหมายถึง บุคคลผูก้ล่าวร้ายหรือนินทาบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีภยั บุคคลนั้นยอ่มไดรั้บโทษนั้นเสียเอง 

(3)   การใช้อุปกรณ์การสอน  หมายถึงการใชว้ตัถุส่ิงของท่ีมีใน
ธรรมชาติ หรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีผูค้นใชก้นัอยู ่เช่น ตน้ไม ้แม่น ้า หรือแหล่งธรรมชาติอ่ืน ๆ 

(4)   การท าเป็นตัวอย่างหรือสาธิตให้ดู  หมายถึง การลงมือปฏิบติัจริง
เพื่อใหพุ้ทธบริษทัเหนนเปน นตวัอยา่ง โดยท่ีไม่ตอ้งใชค้  าสอนมากมาย  

(5)   การเล่นภาษา เล่นค า  และใช้ค าในความหมายใหม่   ซ่ึงเปน นเร่ือง
ของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกบัปฏิภาณ เช่น คร้ังหน่ึงท่ีพระพุทธเจา้ทรงโตว้าทะกบั
เวรัญชพราหมณ์ โดยเปล่ียนจากค าด่าค าบริภาษของพราหมณ์  เปน นค าสอนในทางพระพุทธศาสนาได ้

(6)  อุบายการเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล หมายถึง พระพุทธ
องค์มีการคดัเลือก คดัสรรบุคคลผูท่ี้จะสอนก่อน เช่น ระดับสติปัญญา  สถานะ ความพร้อมใน
ต าแหน่ง หน้าท่ี และผลสืบเน่ืองหลังจากการสอน เพื่อให้ได้รับประสิทธิผลในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใหก้วา้งไกล 

(7)  การรู้จักจังหวะและโอกาส  หมายถึง การรอความพร้อมของ
ผูเ้รียน เช่น ความใคร่อยากรู้อยากเหนน ความสนใจ ความใส่ใจของผูเ้รียน  เช่น ในวนัมาฆบูชาท่ีมี
พระสงฆ์จ านวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ัดหมาย พระพุทธเจา้กนทรงแสดงโอวาท
ปาฏิโมกข ์เปน นตน้ 

(8)  ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ  หมายถึง ยึดหยุน่ในตวัผูส้อนเอง 
ยึดหยุน่ในตวัผูเ้รียน และยึดหยุน่ในเน้ือหาท่ีสอน  เพราะถา้ผูส้อนสอนอยา่งไม่เอาตวัตนไปทบัถม
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ผูเ้รียน กนจะเกิดผลส าเรนจในการเรียนรู้เปน นส าคญัสุด ควรปรับเน้ือหาท่ีสอนโดยการใช้กลวิธีให้
ไดผ้ลดีท่ีสุด   จนบางคราวสมควรข่มกนข่ม บางคราวสมควรโอนอ่อนผอ่นตามกนยอมตาม สมควรขดั
กนขดั สมควรคลอ้ยตามกนคลอ้ยตาม สมควรปลอบกนปลอบ ดงัพระพุทธพจน์ท่ีวา่ “เรายอ่มฝึกคนดว้ย
วธีิอ่อนละมุนละไมบา้ง ดว้ยวธีิรุนแรงบา้ง ดว้ยวธีิท่ีทั้งอ่อนละมุนละไม และทั้งรุนแรงปนกนัไปบา้ง” 

(9)   การลงโทษและการให้รางวลั  ตามปกติแลว้การใชอ้ านาจลงโทษ 
ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจา้ ถา้หากจะมีการลงโทษกนคือการลงโทษตนเองซ่ึงมีทั้งในทาง
พระธรรมและพระวินัย ส่วนการให้รางวลั กนคือทรงใช้การชมเชยยกย่อง แต่กนเปน นไปในรูปการ
ยอมรับคุณงามความดีของผูน้ั้น แต่ไม่ให้เปน นการเปรียบเทียบข่มคนอ่ืน บางทีทรงข่มเพื่อให้ถือเปน น
ตวัอย่าง หรือเพื่อแกค้วามเขา้ใจผิด ให้ตั้งทศันคติท่ีถูกตอ้ง เช่น กล่าวชมพระนนัทะ กล่าวต าหนิ
พระฉนันะ เปน นตน้ 

(10) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ซ่ึงเปน นวิธีท่ีพระพุทธเจา้ทรงอาศยั
พระปรีชาญาณและปฎิภาณในการแกปั้ญหาในต่างคราว ต่างวาระ ต่างบุคคล ในแต่ละสถานการณ์
นั้น ๆ  

ส าหรับกลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ทั้ง 10 ประการ
เบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมานั้น  จากการศึกษาแล้วผูว้ิจยัเหนนว่า สามารถน าไปเปน นกรอบในการวิเคราะห์
เน้ือหาในงานนิพนธ์ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี ได ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงน ากลวิธีทั้ง 10 ประการดงักล่าว 
น ามาเพื่อเปน นกรอบในการวจิยั ในกรอบการวเิคราะห์ท่ี 2  

2.1.1.2   องคแ์ห่งพระธรรมกถึก 
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (2543, น. 16) ไดก้ล่าวถึงองคแ์ห่งพระธรรมกถึก ซ่ึง

หมายถึง องคป์ระกอบหรือคุณสมบติัของบุคคลผูค้วรแก่การแสดงธรรมไวว้า่   “อานนท ์การแสดง
ธรรมใหค้นอ่ืนฟัง มิใช่ส่ิงท่ีกระท าไดง่้าย ผูแ้สดงธรรมแก่คนอ่ืน พึงตั้งธรรม 5 อยา่งไวใ้นใจ คือ  1) 
เราจกักล่าวไปตามล าดบั 2) เราจกักล่าวยกเหตุผลมาแสดงให้เขา้ใจ 3) เราจกัแสดงดว้ยอาศยัความ
เมตตา 4) เราจกัไม่แสดงเพราะเหนนแก่อามิส 5) เราจกัแสดงไปโดยไม่กระทบตนและคนอ่ืน” 

นอกจากน้ี การแสดงธรรมแต่ละคร้ังนั้น ผูแ้สดงธรรมจ าเปน นตอ้งค านึงถึงระดบั
สติปัญญาหรือความรู้ของผูฟั้ง วา่เหมาะสมแก่เวลา เหมาะสมแก่บุคคลผูจ้ะรับฟังหรือไม่  ซ่ึงระดบั
สติปัญญาของผูฟั้งนั้น พระธรรมปิฎก (2548, น. 112) ไดช้ี้แจงไวต้ามหลกัพระพุทธศาสนาว่ามี 4 
ระดบั ไดแ้ก่ “1) อุคฆฏิตญัญู  ผูรู้้เขา้ใจไดฉ้บัพลนั แต่พอท่านยกหวัขอ้ข้ึนแสดง 2) วิปจิตญัญู  ผูรู้้
เขา้ใจต่อเม่ือท่านขยายความ 3) เนยยะ ผูท่ี้พอจะแนะน าต่อไปได ้4) ปทปรมะ ผูไ้ด้แค่ตวับทคือ
ถอ้ยค าเปน นอย่างยิ่งไม่อาจเขา้ใจความหมาย” ซ่ึงอีกนยัหน่ึงพระอรรถกถาจารยไ์ดเ้ปรียบบุคคล 4 
จ าพวกน้ีเปน นเช่นกบัดอกบวั 4 เหล่าตามล าดบัความสูงต ่าของระดบัดอกบวั คือ 1) ดอกบวัท่ีอยูพ่น้
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น ้ า รอแสงอาทิตยพ์ร้อมจะเบ่งบานในวนัน้ี 2) ดอกบวัปร่ิมเสมอน ้ า ซ่ึงจะเบ่งบานในวนัพรุ่งน้ี 3) 
ดอกบวัท่ียงัอยู่ในน ้ า ซ่ึงยงัไม่พน้จากน ้ า และพร้อมจะเบ่งบานในวนัต่อ ๆ ไปในภายหน้า 4) 
ดอกบวัท่ีจอมจมอยูใ่นน ้า ซ่ึงไม่มีวนัพน้จากตม และจะเปน นอาหารของปลาและเต่าในท่ีสุด  

2.1.1.3   จุดมุ่งหมายในการสอน 
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี  (2543, น. 13-16) ไดศึ้กษางานของพระราชวรมุนีใน

เร่ืองเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงไดแ้ยกเปน นขอ้ ๆ  ดงัต่อไปน้ีคือ 1) ทรงสอน
เพื่อให้ผูฟั้งรู้แจง้ประจกัษ์จริง อีกทั้งเปน นประโยชน์อย่างแทจ้ริงในการน าไปประพฤติปฏิบติั และ
เหนนผลจากการปฏิบติัไดจ้ริง  2) ทรงสอนเพื่อใหผู้ฟั้งหรือผูเ้รียนรู้ยิง่เหนนจริงตามหลกัเหตุผล มีท่ีมาท่ี
ไป และมีผลลพัธ์ในการปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงท าให้ผูฟั้งสามารถตริตรองตามไดด้ว้ยตนเอง 3) ทรงสอน
เพื่อให้ผูฟั้งเหนนผลของการสอนอยา่งมหศัจรรย ์คือผูฟั้งไดรั้บผลของการปฏิบติัตามสมควรแก่การ
ปฏิบติัของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล คือ ตระหนกัไดช้ดั ปฏิบติัไดจ้ริง และเหนนผลไดจ้ริง  

 
2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัพุทธธรรม 
ความหมายของค าวา่ “พุทธธรรม” นั้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), (2548, น. 161-162) 

ไดแ้บ่งออกเปน น 3 ประเภท คือ 1) ธรรมของพระพุทธเจา้ พระคุณสมบติัของพระพุทธเจา้ 2) ธรรมท่ี
ท าใหเ้ปน นพระพุทธเจา้ 3) ธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้คือ สติปัฏฐาน 4 มรรคมีองค ์8 ขนัธ์ 5  
เปน นตน้  อีกทั้งค  าวา่ “พุทธธรรม” นั้น  สามารถสรุปได ้2 อยา่ง ในลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี  

 
1) แสดงหลกัความจริงสายกลาง ท่ีเรียกว่า  ‘มชัเฌนธรรม’ หรือเรียกเตนมว่า 
‘มชัเฌนธรรมเทศนา’  เปน นความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงจะน ามาใช้ในชีวิตจริง
เท่านั้นไม่มีส่วนในการส่งเสริมความพยายามท่ีจะเขา้ถึงสัจธรรมดว้ยความจริง
ทางปรัญชา 2) แสดงขอ้ปฏิบติัสายกลาง ท่ีเรียกว่า ‘มชัฌิมาปฏิปทา’ เปน นหลกั
ส าคญัในการครองชีวติ ไม่งมงายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต), 2545, น. 6) 
 
นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ยงัแบ่งประเภทของพุทธธรรมไวเ้ปน น 2 ส่วน คือ สัจธรรม 

และ จริยธรรม  แล้วก าหนดความหมายข้ึน  โดยก าหนดให้สัจธรรม คือ สภาวะความเปน นจริง 
รูปลกัษณ์ ธรรมชาติต่าง ๆ  ส่วนจริยธรรม คือ ขอ้ประพฤติปฏิบติัทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงการน าเอา
ความรู้ความเขา้ใจในสัจธรรมน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ประเดนนส าคญัอยู่ท่ีว่า ในการ
แสดงพุทธธรรมในแต่ละคร้ัง เพื่อนเน้นความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปฏิบติัให้เหนนผลได้จริง 
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ดงันั้น จึงควรแสดงควบคู่กนัไปทั้งสัจธรรมและจริยธรรม จึงจะไดช่ื้อวา่ไดศึ้กษาพุทธธรรมอย่าง
แทจ้ริง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), (2545, น. 9)  ยงักล่าวอีกวา่  คมัภีร์พระพุทธศาสนา คือ 
พระไตรปิฎกบาลี เปน นแหล่งท่ีมาท่ีให้ความหมายของหลกัพุทธธรรม เพราะเปน นท่ียอมรับกนัทัว่ไป
และมีเน้ือหาท่ีแม่นย  าและสมบูรณ์ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจะได้แสดงแผนภูมิแสดงโครงสร้างของ
พระไตรปิฎก ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ๆ รวมทั้งหมด 45 เล่ม  ไดด้งัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แหล่งทีม่า:  คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553, น. 21-23.  

 
พระมหาไพศาล วสิาโล, (2550, น. 46) ไดใ้หค้วามคิดเหนนเก่ียวกบั “พุทธธรรม” ไวว้า่ พุทธ

ธรรมนั้นมีหลกัการว่า ความจริงจะด ารงอยู่เปน นกลาง ๆ ในตวัของมนัเองอยู่แลว้ ซ่ึงแทท่ี้จริงแล้ว
ก่อนสมยัปฐมพุทธกาลนั้น ความจริงมนักนด ารงคงอยูข่องมนัอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ พระพุทธเจา้เปน น
ผูท้รงคน้พบสัจธรรมความจริงหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ีแล้ว น ามาแสดงต่อเวไนยสัตวใ์ห้
คน้พบความเปน นจริงดงักล่าวนั้น ซ่ึงความเปน นจริงท่ีแทจ้ริงนั้น เปน นไปตามเหตุปัจจยัตามธรรมชาติ 

พระไตรปิฎก 

พระวนิยัปิฎก 8 เล่ม พระสุตตนัตปิฎก 25 เล่ม พระอภิธรรมปิฎก 12 เล่ม 

ภิกขวุภิงัค ์เล่ม 1-2 

ภิกขณีุวภิงัค ์เล่ม 3 

มหาวรรค เล่ม 4-5 

จูฬวรรค เล่ม 6-7 

ปริวาร เล่ม 8 

ปุคคลบญัญติั เล่ม 36 

ธาตุกถา เล่ม 36 

วภิงัค ์เล่ม 35 

ปัฏฐาน เล่ม 40-45 

ยมก เล่ม 38-39 

กถาวตัถุ เล่ม 37 

สงัคณี เล่ม 34 

ขทุทกนิกาย เล่ม 25-33 

องัคุตตรนิกาย เล่ม 20-24 

สังยตุตนิกาย เล่ม 15-19 

มชัฌิมนิกาย เล่ม 12-14 

เ เล่ม 

ทีฆนิกาย เล่ม 9-11 
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ไม่ไดเ้กิดจากอ านาจของส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน ซ่ึงถา้หากว่าเราสามารถมองความจริงอยา่งเปน นกลางตาม
เหตุปัจจยัตามท่ีมนัเปน นแล้ว จะท าให้เราเขา้ใจ และเขา้ถึงการหลุดพน้ทางจิตและปัญญาได้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงเปน นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา  

 
2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัสารส่ือสาร 

2.1.3.1  ภาษากบัการเขียน 
  อวยพร พานิช และคณะ (2548, น. 163-185) ไดก้ล่าวสรุปถึงวตัถุประสงคข์องการ
ส่ือสารซ่ึงเปน นส่ิงท่ีผูส่้งสารจะตอ้งตั้งเป้าหมายในการส่ือสารในแต่ละคร้ัง ไม่วา่จะเปน นการส่ือสาร
ชนิดใดกนตาม วตัถุประสงคด์งักล่าวมี  3 ประการ คือ 1) การส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร คือ การส่ง
ต่อ ถ่ายโอน เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร เพื่อมุ่งให้ผูรั้บสารมีความรู้ความเขา้ใจในสาร
ท่ีผูส่้งสารส่งไป  2) การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ คือ การส่ือสารเพื่อเปล่ียนแปลงแนวคิด มุมมอง 
ความเช่ือ ทศันคติของผูรั้บสาร เพื่อให้ผูรั้บสารคลอ้ยตาม และปฏิบติัตาม 3) การส่ือสารเพื่อความ
บนัเทิง คือ มุ่งใหค้วามเพลิดเพลินสนุกสนานเบิกบานใจของผูรั้บสาร เพื่อให้เกิดจินตนาการในการ
เรียนรู้  การท่ีนักเขียนทุกคนจะเช่ียวชาญในการเขียนนั้นผูเ้ขียนต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ
กระบวนการเขียน ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 กระบวนการคือ 1) กระบวนการก่อนการเขียน 2) 
กระบวนการระหวา่งการเขียน 3) กระบวนการหลงัจากเขียน 

1)  กระบวนการก่อนการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
นกัเขียนท่ีดีจะตอ้งมีการฝึกฝนจนเกิดทกัษะความช านาญก่อนท่ีจะเขียนเพื่อการ

ส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การฝึกความสามารถในการเขียน และ 2) การศึกษาวตัถุประสงคใ์นการเขียน 
2)  ระหวา่งการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
ผูเ้ขียนตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจใน 2 ประเดนน คือ เน้ือหาท่ีจะเขียน

และวธีิการเขียน ซ่ึงเน้ือหาท่ีจะเขียนนั้นเปน นเน้ือหาท่ีเปน นท่ีตอ้งการในช่วงเวลานั้นและเปน นจุดสนใจ
ของผูอ่้าน ส่วนวิธีการเขียนนั้น  ผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษาประเดนนปลีกย่อย  2 ประเดนน คือ 1) หลกัการ
เขียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยการวางโครงเร่ืองของงานเขียนและบทสรุปของการเขียน 2) รูปแบบการ
เขียนเฉพาะอยา่ง  

3)  หลงัการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
   คือการทบทวนผลงานการเขียนเพื่อศึกษาหาจุดเด่นจุดด้อย เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุง พฒันางานเขียนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงวิธีการน้ีท าไดโ้ดยการท่ีผูเ้ขียนตอ้งเปิดใจ
กวา้งยอมรับค าติชมวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผูเ้ขียนเองอย่างเสรี เพื่อให้ค  าวิจารณ์เหล่านั้นเปน น
กระจกเงาและกระบอกเสียงในการท่ีจะน ามาแกไ้ขงานเขียนใหมี้คุณภาพและสมบูรณ์ต่อไป 
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   อวยพร พานิช และคณะ (2548, น. 181-185)  ยงักล่าวถึง การเขียนเพื่อจูง
ใจหรือโนม้นา้วใจไวว้า่ การเขียนเพื่อจูงใจหรือโนม้นา้วใจนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความ
สนใจ ใส่ใจ  เขา้ใจตลอดถึงรู้สึกคลอ้ยตามทิศทางท่ีผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะให้เปน น ซ่ึงท าให้ผูอ่้านเกิด
ความประทับใจ  มีทัศนคติท่ีดี และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามในส่ิงท่ีอ่านนั้ น ซ่ึงจากการศึกษา
โดยทัว่ไปแลว้ เป้าหมายในการจูงใจมี 3 ประการ คือ 1) การจูงใจเพื่อให้คลอ้ยตามตามแนวคิดของ
ผูจู้งใจ 2) การจูงใจเพื่อเปล่ียนทศันคติ กระตุน้และเร้าความรู้สึกตามท่ีผูจู้งใจตอ้งการอยากจะให้
เปน น  และ 3) การจูงใจเพื่อใหเ้กิดการกระท า คือ การสร้างพลงั และแรงบนัดาลใจให้ผูถู้กจูงใจลงมือ
ปฏิบติัจริง   ซ่ึงมีวิธีการปฏิบติัดงัน้ี  คือ 1) แจง้ให้ทราบอยา่งชดัเจนว่าจะชกัชวนให้ท าอะไร 2) 
อธิบายให้เขา้ใจโดยละเอียดว่าส่ิงท่ีชกัชวนหมายถึงอะไร มีลกัษณะอย่างไร และเปน นอย่างไร 3) 
ช้ีแจงตามเหตุผลวา่ ถา้ท าตามท่ีชกัชวนจะมีผลดีต่อตนเอง และส่วนรวมอยา่งไรบา้ง 4) ช้ีแจงวา่ ถา้
ไม่ท าตามท่ีชกัชวน จะเกิดผลเสียอย่างไรบา้ง 5) พยายามช้ีแจงให้ผูรั้บการชักชวนเหนนด้วย และ
พร้อมท่ีจะท าตามไดใ้นทนัที  และ 6) ให้เสรีภาพทางความคิดของผูถู้กชกัชวน ดว้ยการเปิดโอกาส
ใหผู้รั้บการชกัชวนคิดเองวา่ ควรจะคลอ้ยตามหรือปฏิบติัตามหรือไม่    

2.1.3.2   วธีิการเขียนเพื่อจูงใจ มีวธีิการใหญ่ ๆ 4 วธีิ คือ 
1)   การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ข้อเทนจจริง ซ่ึงเปน นเร่ืองท่ีมี

ลกัษณะ 2 ลกัษณะ คือ เร่ืองท่ีเปน นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ของคนทัว่ไป และเร่ืองท่ีเปน นเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีไม่
เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อน จากนั้นจึงเปน นการแสดงเหตุผลเช่ือมโยงสนบัสนุนให้กลมกลืนและสรุปผล
เพื่อแสดงให้เหนนจริง โดยท่ีเหตุผลท่ียกมาอา้งหรือสนบัสนุนนั้น จะตอ้งมีความเช่ือมโยง กลมกลืน 
สัมพนัธ์กนัอยา่งสอดคลอ้งกบัเร่ืองหรือขอ้เสนอท่ีตอ้งการพิสูจน์ ซ่ึงมีรูปแบบหรือวิธีการให้เหตุผล
อยู ่3 วธีิ ไดแ้ก่ 

(1)   วธีินิรนยั (Deductive) คือ เปน นการอา้งอิงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับ
อยู่แล้วเปน นพื้นฐานมาก่อน เพื่อสนับสนุนขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน ให้มีน ้ าหนักน่าเช่ือถือข้ึน เช่น 
อาหารท าให้ร่างกายของคนเราเจริญเติบโต...เป็นอาหารส าเร็จรูปอย่างใหม่ท่ีสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับร่างกายเช่นกัน  เปน นตน้ 

(2)   วิธีอุปนยั (Inductive) คือ เปน นการอา้งถึงกรณีใดกรณีหน่ึงเพียง
เฉพาะบางกรณีเท่านั้นเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีเปน นส่วนรวมในวงกวา้ง (อา้งจากวงแคบสู่วงกวา้ง) เพื่อ 
ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือเถือ   แต่กนมีขอ้จ ากดัในวธีิน้ีอยูว่า่ การเหนนตวัอยา่งจากกรณีใดกรณีหน่ึงเฉพาะ
เพียงบางกรณีนั้น  อาจท าให้น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีผิดพลาดได ้เพราะท าให้ขอ้สรุปไม่คลอบคลุมถึงวง
กวา้งได้ทั้งหมด จึงเปน นเหตุท าให้ลดทอนความน่าเช่ือถือลง เช่น สมศักด์ิเป็นคนท่ีมีสุขภาพฟัน
แข็งแรง  เขาแปรงฟันด้วยยาสีฟัน....พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ ท่ีใช้ยาสีฟันย่ีห้อนี้เท่านั้น จึงจะมีฟัน



20 

สมบูรณ์แขง็แรง  จากตวัอยา่งเบ้ืองตน้ อาจมีขอ้โตแ้ยง้วา่ ผูท่ี้ใชย้าสีฟันชนิดอ่ืนกนสามารถมีสุขภาพ
ฟันท่ีแขนงแรงได ้

(3)  วธีิสาเหตุสัมพนัธ์  คือ เปน นความสัมพนัธ์ของเหตุและผล ซ่ึงอาจ
เรียงล าดบัก่อนหลงัแตกต่างกนั เช่น จากเหตุไปหาผล หรือจากผลไปหาเหตุ หรือจากผลหน่ึงไปหา
ผลหน่ึงกนได ้เช่น 
    เหตุไปหาผล  หนูจะตอ้งแปรงฟันทุกวนั ฟันหนูจะไดไ้ม่ผ ุ เปน นตน้ 
    ผลไปหาเหตุ  รถผมวิง่ไดเ้รียบ  เพราะใชน้ ้ามนั... เปน นตน้ 

2)   การเร้าอารมณ์ 
อารมณ์เปน นแรงขบัเคล่ือนซ่ึงเปน นตวัเร้าไปสู่การกระท าของมนุษย ์หากวา่

ผูอ่้านมีภาวะเชิงอารมณ์ เช่น ทศันคติ ความชอบ การเอาใจใส่ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูเ่ปน นทุนเดิมอยูแ่ลว้ 
ย่อมเปน นการง่ายต่อการเร้าอารมณ์ผูอ่้าน เพื่อโน้มน้าวชักจูงไปในทางท่ีผูส่้งสารต้องการ ซ่ึง
เคร่ืองมือของการส่ือสารเชิงอารมณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ ภาษานัน่เอง 

3)   การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเปน นเคร่ืองจูงใจ 
การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเปน นเคร่ืองจูงใจน้ีอาจจะเปน นช่ือเสียงของ

ผูเ้ขียนเองซ่ึงมีตน้ทุนทางสังคม ในความเปน นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และนิยมชมชอบเปน นการส่วนตวั 
หรืออาจเปน นบุคคลอ่ืนท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงซ่ึงมีช่ือเสียงเปน นท่ีรู้จกักนได ้ซ่ึงเปน นวิธีการท่ีไดผ้ลส าหรับกลุ่ม
บุคคลผูต้อ้งการบุคลาธิษฐาน เพื่อเปน นตวัอย่างยืนยนัในส่ิงท่ีจูงใจนั้น ดงันั้นผูเ้ขียนจึงสามารถน า
ช่ือเสียงเหล่านั้นมาอา้งอิงเพื่อยนืยนัใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในการจูงใจได ้

4)   การเสนอแนะ เปน นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเหนนโตแ้ยง้ 
ตามปกติแลว้คนเรามกัไม่ชอบให้ใครบงัคบั และไม่ชอบให้คนอ่ืนบอก

กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ดงันั้นวิธีการเสนอแนะน้ีเปน นการลดช่องว่างการขดัแยง้กนัระหว่างผู ้
เสนอแนะ และผูถู้กเสนอแนะ ซ่ึงเปน นการจูงใจทางออ้ม  ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีช่วยให้
การเสนอแนะไดผ้ล 4 แบบ ไดแ้ก่ 

(1)  การท าให้เปน นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน เช่น การใชภ้าษาให้ตรงกบัวยั
กบัผูอ่้าน เช่นใชภ้าษาเดนกเม่ือผูอ่้านเปน นเดนก ใชภ้าษาวยัรุ่นเม่ือผูอ่้านเปน นวยัรุ่นทนัสมยั เช่นใชค้  าว่า 
“ฟิน,บ่องตง,น่ารักอะ,น่ารักจุงเบย  ” เปน นตน้ ใชภ้าษาทางการเม่ือผูอ่้านอยูใ่นแวดวงวิชาการ อีกทั้ง
ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีบ่งบอกวา่ มีความสนิทสนมเปน นกนัเองกบัผูอ่้าน เพื่อสร้างความไวว้างใจ 
เช่น อาจใชค้  าวา่ เรา ผม คุณ เธอ ท่าน เปน นตน้ 

(2) เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย คือ การค านึงถึงสภาวะทางอารมณ์  
ความรู้สึก ความเช่ือ ความปรารถนาของผูอ่้านกลุ่มนั้น ๆ เช่น เสนอเร่ืองให้ผูสู้งวยัอ่าน อาจตอ้งพูด
ถึงการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า เปน นตน้ 
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(3) สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน รวมทั้ง
มุมมองการมองโลกของผูอ่้านดว้ย เพื่อปรับการเสนอแนะให้ตรงกบัมุมมองของผูอ่้านกลุ่มนั้น ๆ 
สรุปสั้น ๆ กนคือเสนอแนะใหต้รงกบัมุมมองของผูอ่้าน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย และจูงใจไดง่้าย 

(4)   ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง  ควรเสนอแนะในส่ิงท่ีผูเ้ขียนถนดัและ
สร้างช่ือเสียงเปน นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เช่น เร่ืองท่ีผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาและความประทบัใจ
ใหก้บัผูอ่้านได ้

นอกจาก 4 แบบ เบ้ืองตน้แล้ว ยงัมีวิธีการจูงใจวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นงานเขียนเพื่อการจูงใจได ้เช่น 1) การอา้งหลกัฐาน  2) การอา้งสถาบนั  3) การใชต้รา
เคร่ืองหมายประกนัคุณภาพ  และ 4) การเสนอขอ้มูลเร่ิมแรกท่ีทุกคนเหนนดว้ยอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 
เพื่อสนบัสนุนความคิดเหนนใหม่ท่ีจะเสนอตามมา  

ส าหรับกลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจทั้ง 4 แบบท่ีกล่าวมานั้น จากการศึกษาแลว้ผูว้ิจยั
เหนนว่า สามารถน าไปเปน นกรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาในงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได ้
ดงันั้นผูว้จิยัจึงน ากลวธีิทั้ง 4 แบบดงักล่าว น ามาเพื่อเปน นกรอบในการวจิยั ในกรอบการวเิคราะห์ท่ี 3  

อวยพร พานิช และคณะ (2548, น. 268-270)  ยงักล่าวถึง การตั้งช่ือเร่ืองหวัขอ้ของ
บทความต่าง ๆ ซ่ึงมีหลกัการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)   LABEL HEADS  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองแบบความหมายตรง ๆ ท่ีท าให้
ผูอ่้านรู้ไดใ้นทนัทีว่า ผูเ้ขียนจะเขียนเร่ืองอะไร มีจุดประสงค์อะไร โดยท่ีผูอ่้านไม่ตอ้งอาศยัการ
ตีความและการท าความเขา้ใจมากนกั กนสามารถเขา้ใจได ้

2)    SUMMARY STATEMENT  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนประมวลเขา้
หาจุดส าคญัในเร่ืองนั้น เพื่อหาขอ้สรุปจากเน้ือหาทั้งหมด ซ่ึงเกิดจากการจบัประเดนนส าคญัแลว้
รวบรวมเปน นใจความท่ีสมบูรณ์ภายในประโยคเดียว 

3)   STRINKING STATEMENT  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีท าให้ผูอ่้านเกิด
ความสะดุง้ สะเทือนใจ และสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดความรู้สึกอยากอ่าน 

4)  DESCRIPTIVE PHRASE  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองเชิงพรรณนาหรือ
บรรยายเพื่อใหเ้หนนภาพ  จนสามารถดึงความรู้สึกของผูอ่้านเขา้สู่จินตนาการ 

5)   QUOTATION  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีอา้งอิงมาแลว้สามารถแสดงการ
บรรยายได้ดี จนท าให้เกิดความเข้าใจในทนัที เช่น ค าพงัเพย สุภาษิต เปน นต้น ซ่ึงบางทีอาจใช้
เคร่ืองหมายค าพดูเปิดปิดก ากบัไวด้ว้ย  

6)   ALLITRATION เปน นการตั้งช่ือแบบสัมผสัคล้องจอง เล่นสัมผสั
ส านวนชวนใหอ่้านเพลิน 
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7)   LITERARY ALLUSION  เปน นการตั้งช่ือแบบเล่นค า ท านองค่อนไป
ในทางเสียดสีซ่ึงการใชถ้อ้ยค าตอ้งเปน นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในวงกวา้ง 

8)   QUESTION เปน นการเขียนช่ือเร่ืองในลกัษณะท่ีค าถาม  
9)   DIRECTION ADDRESS  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีเปน นการจ้ีจุดหรือ

มุ่งเนน้เขา้หาผูอ่้านโดยตรง เช่น วนัน้ีคุณท าความดีแลว้หรือยงั ? เปน นตน้ 
10)   FIRST OR THIRD PERSON STATEMENT  เปน นการตั้งช่ือเร่ืองท่ี

ใชบุ้รุษสรรพนามท่ี 1 หรือ 3   
นอกจากน้ี อวยพร พานิช และคณะ  (2548, น. 286-289)  ยงัสรุปถึงความส าคญัใน

การใช้ภาษาในการเขียนไวว้่า ลักษณะภาษาในบนัเทิงคดีนั้นต้องไปประกอบด้วยลีลา (Style) 
โวหารภาพพจน์ (Figures of Speech) ความหมาย (Meaning) และความงาม (Beauty) รวมทั้งมีระดบั
ของภาษาหลายระดบัท่ีเปน นภาษาปากมกัใชใ้นบทสนทนา ดว้ย ซ่ึงในส่วนของโวหารภาพพจน์นั้น 
มีการอธิบายวา่  

ภาพพจน์ (Figures of Speech) คือ ถอ้ยค าท่ีท าให้เกิดมโนภาพ (ภาพท่ีปรากฏข้ึน
ในใจ)  ซ่ึงเปน นเร่ืองในมุมมองของศิลปะการใช้ภาษาในเชิงวาทศิลป์ ซ่ึงภาพพจน์มี 8 ชนิด 
ดงัต่อไปน้ี 

1) อุปมาอุปไมย  (Simile)  คือ การเปรียบเทียบแบบตรง ๆ ซ่ึงหมายถึง 
การเปรียบเทียบส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่เหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง ตวัอย่างเช่น หล่อเหมือนเทพบุตร  อดอยาก
ผอมโซเหมือนยาจก  เปน นตน้ อุปมาอุปไมยจะใช้ค  าเช่ือมเหล่าน้ี เช่น ดงั เปรียบ เสมอ เหมือน เปน น 
ดุจ  เปน นตน้ เพื่อเปน นค าบ่งบอกใหรู้้วา่เปน นค าอุปมาอุปไมย 

2)   อุปลกัษณ์ (Metaphor) คือการกล่าวเปรียบเทียบโดยออ้ม แสดงนยัให้
เขา้ใจเองโดยไม่กล่าวเปรียบเทียบแบบตรง ๆ  การเปรียบเทียบแบบน้ีจะถูกใช้มาก เพราะเปน นการ
ประหยดัค า โดยใชค้  าสั้น ๆ นอ้ย ๆ แต่กินความหมายมาก และตอ้งใชก้ารตีความเขา้ช่วยเพื่อความ
เข้าใจ เช่น ในบรรดาแวดวงของนักการเมืองสมัยน้ีมีแต่บรรดาเสือ สิงห์ ท่ีจ้องจะเขมือบ
ผลประโยชน์ทั้งนั้น เปน นตน้ 

3)   บุคลาธิษฐาน (Personification) คือภาพพจน์ท่ีท าให้ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตให้
เปน นส่ิงเสมือนท่ีมีชีวติ (ท าใหส่ิ้งท่ีไม่มีชีวติเปน นส่ิงท่ีมีชีวติ) เช่น ดอกไมเ้ตน้ร า พระอาทิตยเ์ดือดดาล 
เปน นตน้ 

4)   อนุนามนยั (Synecdoche) คือ การอา้งถึงส่วนนอ้ยหรือส่วนยอ่ยท่ีเหนน
ไดช้ดัมากล่าวโดยหมายถึงส่วนทั้งหมด ซ่ึงหมายถึง การตีความดว้ยการเหมารวมจากการสังเกต
ส่วนนอ้ยวา่หมายรวมถึงส่วนใหญ่ทั้งหมด) เช่น 
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  นครศรีธรรมราชคือเมืองพระ 
  สุพรรณบุรีคือเมืองคนรักพ่ีน้อง 

5)   นามนยั (Metonymy) คือ การเรียกช่ือส่ิงหน่ึง โดยใช้ค  าพูดอ่ืนแทน
ความหมายตรง แต่ค าท่ีใชแ้ทนนั้นตอ้งเปน นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เช่น กินใตโ้ต๊ะ คือ การกินสินบน ทุจริต
คอรัปชั่น เปน นตน้  อนุนามมยั และนามนัย น้ีเปน นภาพพจน์ท่ีใช้เพื่อหลีกเล่ียงการใช้ค  าธรรมดา 
ซ ้ าซาก เพื่อมาใช้ค  าสั้ น ๆ ท่ีเปน นท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน อีกทั้งเพื่อความหลากหลายของภาษาเพื่อไม่ให้
เกิดการน่าเบ่ือหน่ายและจะท าใหน่้าติดตามมากข้ึน  

6)   อธิพจน์ (Hyperbole) คือ การกล่าวหรือการใชถ้อ้ยค าเกินความเปน น
จริง ซ่ึงอาจมากเกินจริงหรือนอ้ยเกินจริงกนได ้ เช่น รักเธอปานจะกลืนกิน  เปน นตน้ 

7)   ปฏิพจน์ (Paradox) คือ การใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม หรือ 
ขดัแยง้กนั  แลว้น ามากล่าวให้สัมพนัธ์กนัอย่างกลมกลืนกนั โดยผูอ่้านตอ้งใช้การวิเคราะห์และ
ตีความหมายอยา่งลึกซ้ึง จึงจะเขา้ใจความหมายท่ีถูกตอ้งตามท่ีผูเ้ขียนส่ือออกมาได ้ เช่น ยากก่อน
สบายทีหลงั  เปน นตน้ 

8)   สัทพจน์ (Onomatopoeia) คือภาพพจน์ท่ีเลียนเสียงของส่ิงต่าง ๆ เช่น 
เสียงธรรมชาติเสียงสัตว ์หรือเสียงดนตรีต่าง ๆ จนท าให้เกิดความรู้สึกวา่ไดย้ินเสียงของส่ิงนั้นจริง ๆ 
โดยใชค้  าพดูแทนเสียง เช่น 

เสียงดนตรี  ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั  
เสียงสัตว ์  ฮ้ีฮ้ี, มอมอ, โฮ่งโฮ่ง 
เสียงธรรมชาติ  ซาซา,ครืน ๆ   (เสียงฝนตก ฟ้าร้อง) 

ในการใชถ้อ้ยค าส่ือความหมายนั้นยงัมีการแบ่งออกเปน น 2 ลกัษณะ คือ  
1)   ความหมายตรง หรือนยัตรง (Denotation) คือ ความหมายตามท่ีพบ

หรือปรากฏในพจนานุกรม หรือความหมายเปน นท่ีรู้จกัของคนส่วนมาก 
2)   ความหมายนัยประหวัด หรือความหมายแฝง  (Connotation) คือ 

ความหมายของค าบางค าท่ีมีความหมายมากกวา่ความหมายตรง ซ่ึงหมายถึง ความหมายอ่ืน ๆ ท่ีเปน น
นยัแฝงอยูน่อกจากความหมายตรงของค านั้น ๆ   

นอกจากโวหารภาพพจน์ และการใชค้วามหมายของค าแลว้ ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึง
ในการใชภ้าษา คือ ลีลา (Style) หรือ ท่วงท านอง ซ่ึงหมายถึง ทกัษะหรือลีลาการใชภ้าษา ส านวน
โวหารของแต่ละคน หรือแต่ละสถานการณ์  ซ่ึงความสามารถในการใชลี้ลาทางภาษาของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ทศันคติ มุมมองการมองโลก ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจน
ความสามารถเฉพาะตวัท่ีสามารถพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ 
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ส าหรับการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองตามท่ีกล่าวมานั้น จากการศึกษาแล้วผูว้ิจยัเหนนว่า 
สามารถน าไปเปน นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหาในงานนิพนธ์ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี ได ้ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงอ่านประมวลความรู้แลว้น ามาประยกุตใ์ชเ้ปน นกรอบในการวจิยั ในกรอบการวเิคราะห์ท่ี 1 

2.1.3.2   แนวคิดการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจของอริสโตเติล 
  คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการ
ส่ือสาร (2548, น. 140-141) ไดก้ล่าวถึงการโน้มนา้วใจตามแนวคิดของอริสโตเติลวา่ การพูดโน้ม
นา้วใจท่ีมีประสิทธิผลนั้นผูพ้ดูตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประการ คือ Ethos, Pathos, และ Logos 

Ethos หมายถึง คุณสมบติัท่ีน่าเช่ือถือ น่ายกยอ่ง และเปน นท่ีน่าไวว้างใจของผูพู้ด 
เช่น ความรู้ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด คุณธรรม เปน นตน้ 
  Pathos  หมายถึง คุณสมบติัในการโนม้นา้วจูงใจผูฟั้งใหมี้ความสนใจในส่ิงท่ีโนม้นา้วได ้
  Logos หมายถึง คุณสมบติัในการใช้เหตุผล และขอ้เสนอเพื่อน ามาสนบัสนุนใน
การโนม้นา้วใจ 

คุณสมบติัทั้ง 3 ประการน้ีถือวา่เปน นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาดา้นวาทศิลป์ท่ีสะทอ้น
ใหเ้หนนความส าคญัของผูส่้งสารไดอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด ซ่ึงการส่ือสารโนม้นา้วใจท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้น  ผูส่้งสาร คือ ผูพ้ดูและผูเ้ขียนนั้นตอ้งรู้จกัสภาวะทางจิตใจ สภาวะทางอารมณ์ และส่ิงแวดลอ้ม
ของผูท่ี้จะโนม้นา้ว (ผูรั้บสาร) 

 
2.1.4  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

2.1.4.1  ความเปน นมาของแนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์เน้ือหา 
   ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ สโรบล (2542 อา้งถึงใน สิโรบล ใหม่วนั, 2554, น. 16) 
ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้า่  นบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาวิจยัดา้นนิเทศ
ศาสตร์จนถึงปัจจุบนันั้น ส่ิงท่ีนกัวจิยัดา้นนิเทศศาสตร์และนกัวิชาการให้ความสนใจมากคือ “สาร” 
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป เช่น เน้ือหา  องค์ประกอบของการส่ือสาร เปน นตน้  ซ่ึง 
“สาร” นั้น หมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีมนุษยใ์ช้ในการแลกเปล่ียนความหมายซ่ึงกนัและกนัเพื่อความ
เขา้ใจตรงกนัในบริบทแวดลอ้มท่ีต่างวฒันธรรม ซ่ึงรูปแบบของสัญลกัษณ์นั้นมีหลากหลายรูปท่ีมี
ทั้งอวจนภาษา และวจันภาษา โดยใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความหมาย  นกัวิจยัดา้น
นิเทศศาสตร์สนใจและให้ความส าคญักบัสาร ซ่ึงสารนั้นท าหนา้ท่ีเปน นศูนยก์ลางแห่งการศึกษาวิจยั
ในดา้นน้ี  ดงันั้นจึงท าให้เกิดระเบียบวิธีวิจยัต่าง ๆ มากมายในการวิเคราะห์สาร และมีการพฒันา
ระเบียบวิธีวิจยัเสมอมา ซ่ึงระเบียบวิธีวิจยัแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในแวดวงวิชาการและเปน นท่ี
ยอมรับในดา้นนิเทศศาสตร์ คือ การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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นอกจากน้ี ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ สโรบล (2542 อา้งถึงใน สิโรบล ใหม่วนั, 
2554, น. 17) ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของการวิเคราะห์เน้ือหา ไวว้า่ การวิเคราะห์เน้ือหาเปน นระเบียบวิธีวิจยั
ท่ีได้รับการพฒันา ปรับปรุงมาเพื่อใช้ในการศึกษาสารประเภทต่าง ๆ โดยจุดเร่ิมตน้ของวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหานั้น อยูใ่นช่วงศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงนกัวิชาการชาวสวีเดนไดว้ิเคราะห์ท านองเพลงและ
เน้ือหาบทเพลง Song of Zion จ านวน 90 ช้ิน เพื่อคน้หาค าตอบวา่ มีเน้ือหาสอดคลอ้ง หรือขดัแยง้
กบัหลกัคริสตศ์าสนาในประเทศสวเีดนหรือไม่ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ บทเพลงนั้น ไม่ขดัแยง้กบัหลกั
ศาสนาเลย และส่งผลให้เกิดการสนบัสนุนเผยแผ่ในสวีเดนได ้ ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 
นักวิชาการในสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์เน้ือหาของข่าวท่ีน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ในเมือง
นิวยอร์ค ระหวา่งปี ค.ศ. 1883-1893 ผลการวจิยัพบวา่  การรายงานข่าวดา้นศาสนาวิทยาศาสตร์และ
วรรณคดีลดลงอย่างมาก ส่วนข่าวซุบซิบ ข่าวกีฬา และข่าวอ้ือฉาวทางการเมืองมีปริมาณเพิ่มข้ึน  
หลงัจากนั้น เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เร่ือยมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะ
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดจ้า้งผูเ้ช่ียวชาญจาก Office of War Information 
(OWI) ให้วิเคราะห์เน้ือหาของเพลง ข่าว สุนทรพจน์ ของผูน้ าเยอรมนั ว่า ความหมายตรง และ
ความหมายนยัประหวดัท่ีปรากฏในส่ือเหล่านั้น เปน นอย่างไร  ซ่ึงผลจากการวิจยัดงักล่าวช่วยให้
รัฐบาลอเมริกนัได้ทราบเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ และเร่ืองอ่ืน ๆ อีก
มากมายของรัฐบาลเยอรมนั  จากเหตุการณ์ดงักล่าวน้ี ผนวกกบัการพฒันาของแวดวงนิเทศศาสตร์
ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงท าให้การวิเคราะห์เน้ือหาไดรั้บการยอมรับวา่เปน นเคร่ืองมือท่ีมี
คุณค่าในการวจิยัประยกุต ์และน ามาเปน นแนวทางในการปฏิบติังานของวงการส่ือสารมวลชน 

วรรณา โตพิบูลยพ์งศ์ และยุพิน คลา้ยมนต ์(2540, น. 5  อา้งถึงใน  อจัฉรา ด่าน
พิทกัษ์,  2547, น. 5) ไดก้ล่าวถึงความเปน นมาของการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) เปน นท่ีรู้จกัคร้ังแรกตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 ในสาขาส่ือสารมวลชน ซ่ึงเกิดจาก
การวิเคราะห์ความส าคัญของข่าวในหนังสือพิมพ์ และการวิเคราะห์บทความทางวรรณคดี 
ต่อจากนั้นมา ราว ๆ ค.ศ. 1938 จึงไดมี้การน าวิธีการวิเคราะห์เน้ือหามาใชโ้ดยนกัสังคมศาสตร์ ซ่ึง
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้การวิเคราะห์เน้ือหามีการใช้กนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนัคือ 
เบอร์นาร์ด เบอเรลสัน (Bernard Berelson) ดว้ยการรวบรวมบทความท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหา
มาตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1952 และนบัตั้งแต่นั้นมา การวิเคราะห์เน้ือหาจึงไดข้ยายขอบเขตในวงกวา้งใน
หลากหลายบริบทและหลากหลายกรณีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนับได้ว่ามีการพฒันามาตั้งแต่สมยันั้นจวบ
จนถึงปัจจุบนั ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ การวิเคราะห์เน้ือหานั้นสามารถวิเคราะห์ไดทุ้ก ๆ องคป์ระกอบ
ของการส่ือสาร เช่น บริบทของผูส่้งสาร บริบทของผูรั้บสาร ตลอดจนผลและปฏิกิริยาตอบกลบัของ
ผูรั้บสารดว้ย 
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จากการท่ีไดศึ้กษาความเปน นมาของแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหา จะเหนนไดว้่า  
มีนกัวชิาการผูท้รงคุณวฒิุหลายท่านท่ีไดก้ล่าวไวใ้นลกัษณะคลา้ย ๆ กนั คือ วิเคราะห์เน้ือหาคือ การ
วิจยัศึกษาท่ีให้ความสนใจ และเน้นศึกษาเน้ือหาของสารเปน นส าคญั ซ่ึงสารอาจจะมีหลากหลาย
ลกัษณะ หลายรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงวธีิการวเิคราะห์เน้ือหาน้ีไดมี้การพฒันาปรับปรุงใชม้า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย โดยมีจุดเร่ิมตน้อยูใ่นช่วงศตวรรษท่ี 18 และมี
จุดเปล่ียนท่ีส าคญัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงท าให้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเปน นท่ีรู้จกัและ
แพร่กระจายออกไป และถือไดว้่าเปน นเคร่ืองมือส าคญัในการวิเคราะห์การส่ือสารมวลชนดว้ย โดย
นกัสังคมศาสตร์ซ่ึงมีบทบาทส าคญัท่ีมีส่วนท าให้การวิเคราะห์เน้ือหามีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย
จนถึงปัจจุบนัคือ เบอร์นาร์ด เบอเรลสัน 

2.1.4.2   ความหมายของการวเิคราะห์เน้ือหา 
  ประภาวดี สืบสนธ์ิ (2530, น. 111  อา้งถึงใน  อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 6) ได้
ให้ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า การวิเคราะห์เน้ือหา เปน นเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ บนัทึก เอกสาร ข่าวสารอย่างมีระบบและมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงปริมาณการเน้นหรือ
ความถ่ีในการส่ือความหมาย เช่น การโน้มน้าวใจ ลีลาการเขียน การเปล่ียนแปลงเน้ือหา ความ
น่าเช่ือถือของเน้ือหา โดยผูว้ิจยัจะแยกเน้ือหาออกเปน นกลุ่มและประเมินเน้ือหาตามเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดข้ึน 

เบอเรลสัน (1917, น. 18 อา้งถึงใน อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 6) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการวเิคราะห์เน้ือหาไวว้า่ เปน นเทคนิคการวิจยัท่ีบรรยายเน้ือหาของเอกสารหรือขอ้ความ โดยใช้
วธีิเชิงปริมาณอยา่งเปน นระบบเนน้สภาพวตัถุวสิัย และเนน้เน้ือหาตามท่ีปรากฏชดัในขอ้ความ 
  จากความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาดงักล่าวมาแลว้ จะเหนนไดว้า่การวิเคราะห์
เน้ือหาจะตอ้งประกอบไปดว้ยค าส าคญั 4 ค า ไดแ้ก่ วตัถุวิสัย เปน นระบบ เปน นปริมาณ และท่ีปรากฏ
ชดั ซ่ึง ไขแสง พุฒชูช่ืน (2544, น. 28-29 อา้งถึงใน อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 6) ไดอ้ธิบายค า
ส าคญัทั้ง 4 ไวด้งัน้ี 

1)   วตัถุวิสัย หมายถึง กลุ่มท่ีใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีอธิบายอย่าง
กระชบั ซ่ึงแต่ละกลุ่มสามารถวเิคราะห์เน้ือหาประเภทเดียวกนัได ้โดยใชค้  าจ  ากดัความเหล่านั้นและ
ไดผ้ลออกมาเหมือนกนั 

2)   เปน นระบบ หมายถึง การคดัเลือกเน้ือหาท่ีจะวิเคราะห์ตอ้งไม่มีอคติ 
ไม่มีการกะเกณฑ์ล่วงหน้า หรือ หมายถึงผูว้ิเคราะห์ไม่สามารถเลือกตรวจสอบเฉพาะบางประการ
ในเน้ือหาท่ีเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสมมติฐานโดยไม่สนใจประเดนนอ่ืน ๆ 

3)   เปน นปริมาณ หมายถึง การเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบของตวัเลข
เปน นการกระจายความถ่ี ตารางแบบสองคูณสอง สหสัมประสิทธ์ิ อตัราส่วน และจ านวนร้อยละใน
รูปแบบต่าง ๆ 
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4)   ท่ีปรากฏชัด หมายถึง การวิเคราะห์เน้ือหาในเชิงปกติและธรรมดา 
เน้ือหาจะตอ้งไดรั้บการลงรหสัในขณะท่ีปรากฏ 

เมตตา  กฤตวิทย ์(2531, น. 9  อา้งถึงใน พรรณิภา วงษว์ชิรโชติ, 2551, น. 30) ได้
อธิบายถึง ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  เปน น
การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นศึกษาลกัษณะของเน้ือหา โดยอาศยัวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบของปัญหาการวจิยัเอกสาร โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีตอ้งวิเคราะห์
คือ จุดมุ่งหมายและเน้ือหา  การวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเปน นระเบียบวิธีวิจยัท่ีพยายามบรรยายเน้ือหาตามท่ี
ปรากฏในเอกสารเท่านั้น โดยปราศจากความรู้สึกของผูว้จิยั 

คริบเพนดอร์ฟ (1986 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ, 2551, น. 30) ไดใ้ห้
ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า  เปน นเทคนิคการวิจยัอย่างหน่ึงในการท าเคร่ืองมือหรือ
ข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือได้ และมีผลสรุปท่ีเท่ียงตรงจากข้อมูลไปสู่บริบทของข้อมูล ความ
น่าเช่ือถือของผลการวิจยัการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัการตีความหรือการจดักลุ่ม
อยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์

โฮลสติ (1969 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ, 2551, น. 30) มีแนวคิดวา่ การ
วเิคราะห์เน้ือหาท่ีสมบูรณ์แบบ น่าเช่ือถือได ้ควรจะวิเคราะห์ในลกัษณะของการส่ือความหมาย คือ 
วิเคราะห์วา่เปน นเร่ืองอะไร มีความเปน นมาอย่างไร และเก่ียวพนักบัใครบา้ง นอกจากน้ีตอ้งวิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผล และตอ้งวเิคราะห์ผลของการส่ือความหมายดว้ย 

อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (ม.ป.ป. อา้งถึงใน พรรณิภา วงษว์ชิรโชติ, 2551, น. 30) ไดใ้ห้
ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาวา่ เปน นวิธีการแยกแยะแจงแจงเน้ือหาหรือแนวคิดท่ีปรากฏใน
เอกสาร ขอ้มูล ข่าวสาร ค าพดู หรือภาพ ท าใหท้ราบโครงสร้างและขอบเขตอยา่งละเอียด รวมทั้งท า
ให้ผูส้อนเหนนการเปล่ียนแปลงของเน้ือหาในแต่ละช่วงเวลาท่ีท าการวิเคราะห์ดว้ย และผลจากการ
แยกแยะแจกแจงเน้ือหาช่วยใหส้ามารถแบ่งเน้ือหาวชิาออกเปน นหวัเร่ือง หวัเร่ืองยอ่ยและหวัขอ้ยอ่ย 

กาญจนา แกว้เทพ (2547 อา้งถึงใน วรรษพร อารยพนัธ์, 2550, น. 16) ไดก้ล่าวถึง 
การวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า การวิเคราะห์เน้ือหาเปน นวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์แบบหน่ึงซ่ึงใช้
แพร่หลายทัว่ไป ซ่ึงมุ่งศึกษาเฉพาะตวัเน้ือหาของส่ือมวลชน ซ่ึงมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนั 
โดยท่ีการวิเคราะห์เน้ือหานั้นถือวา่เปน นตวับ่งช้ีหรือสัญญาณท่ีสามารถแสดงให้เหนนไดอ้ยา่งชดัเจน
ท่ีสุดว่าส่ือมวลชนท างานอย่างไร สามารถพิจารณาไดจ้าก “เน้ือหา” ท่ีถูกถ่ายทอดและถูกเปิดรับ
ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ  

ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี (2550, น. 225 อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 104) ได้
ใหค้วามหมายของการวเิคราะห์เน้ือความไวห้ลายรูปแบบ เพื่อท่ีจะแสดงให้เหนนถึงความคิดและการ
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กระท าให้แก่ผูอ่ื้น ทั้งการจดัหมวดหมู่ของเน้ือหาสาระ การคน้หารูปแบบของการวิเคราะห์เพื่อให้
เหมาะสมกบัการศึกษาและการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งมีระบบและเป้าหมายท่ีชดัเจน 

ปาริชาติ สถาปิตานนท ์(2545, น. 234 อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 104-105) 
ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาวา่เปน นการมุ่งเนน้หาขอ้สรุปและการตีความของสาร เพื่อ
จดัระเบียบวธีิวจิยัใหเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสาร 
  สุภางค ์จนัทวานิช (2534, น. 144 อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 105) ได้
ให้ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาว่า เปน นการบรรยายท่ีเก่ียวกบัการเน้นไปท่ีเน้ือหาท่ีเหนนใน
ขอ้ความ ท่ีสามารถพิจารณาไดม้าจากเน้ือหา ซ่ึงเปน นการใชเ้ทคนิคการวิจยัท่ีจะใชค้วามพยายามใน
การบรรยายเน้ือหาต่างๆโดยใชว้ธีิการเชิงปริมาณท่ีเปน นระบบและเนน้ไปท่ีสภาพวตัถุวสิัย 

สรรค์รวี คชาชีวะ (อา้งถึงใน จุฑามาศ ศรีโมธา, 2545, น. 31) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการวเิคราะห์เน้ือหาไวว้า่ 

1)   การวิเคราะห์เน้ือหาเปน นเทคนิคการวิจยัท่ีศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์  
เพราะสามารถพิสูจน์หรือทดลองได ้และสามารถมองเหนนไดช้ดัเจน 

2)   การวิ เคราะห์เ น้ือหาต้องมีการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความปรนัย  
(Objectivity) และน่าเช่ือถือได ้(Reliability) คือสามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมาจากชุดเดียวกนั แต่
ต่างเวลา ต่างสถานการณ์ และขอ้มูลออกมาโดยท่ีผลสรุปตรงกนั 

3)   การวิเคราะห์เน้ือหาควรอธิบายความหมายของเน้ือหาได้ทั้ งเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยท่ีมีความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของสาร 
  จากการศึกษาเร่ือง ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การ
วเิคราะห์เน้ือหา เปน นเทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แยกแยะ แจกแจง
เน้ือหาเอกสารหรือแนวคิดท่ีปรากฏในเอกสารอย่างมีระบบ เพื่อหาค าตอบท่ีต้องการหาอย่าง
ละเอียด โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลท่ีมาจากสารเปน นส าคญั ซ่ึงระบบในการวิเคราะห์เน้ือหานั้น จะมี
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง โดยผลจากการวิเคราะห์จะเปน นลกัษณะของการ
บรรยายเน้ือหา พรรณาออกมาอยา่งละเอียดตามวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ไม่ว่าจะเปน นการศึกษาเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพกนตาม ซ่ึงความแม่นย  า ความน่าเช่ือถือของ
ผลการวิจยัของการวิเคราะห์เน้ือหานั้นจะข้ึนอยู่กบัการตีความหรือการจดักลุ่มอย่างมีระบบและ
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และส่ือความหมายอยา่งมีเหตุผล นอกจากน้ี การวเิคราะห์เน้ือหายงัถือไดว้า่เปน น
วิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ส่ือมวลชน และมีการพฒันา ปรับปรุง น ามาเปน น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั อยา่งแพร่หลายและเปน นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจุบนั 
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2.1.4.3   ประเภทของการวเิคราะห์เน้ือหา 
Krippendorff (2004, pp. 22-25) อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 105-106 ) 

ไดอ้ธิบายไวว้า่ การวเิคราะห์เน้ือหาแบ่งออกไดท้ั้งหมดเปน น 6 ประเภทดงัน้ี 
1)   การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาระบบ โดยการมุ่งวิเคราะห์ท่ีเน้ือหาว่า

องค์ประกอบของเน้ือหามีอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีการเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอยา่งไรบา้ง เพราะจะท าใหเ้หนนถึงระบบของเน้ือหาดงักล่าวไดช้ดัเจน 

2)   การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหามาตรฐาน เปน นการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
คุณค่าของสาระเน้ือหาว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด หรือวิเคราะห์ว่าเน้ือหามีความแตกต่างจาก
มาตรฐานอยา่งไร 

3)   การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาดัชนีบางอย่าง  เพื่อแสดงให้เหนนหรือ
ช้ีให้เหนนดชันี ให้เหนนความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่าง  และแสดง
ใหเ้หนนถึงแรงจูงใจท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้

4)   การวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อหากลุ่มค าแบบต่าง ๆ เพราะอาจจะมีรายละเอียด
ท่ีศึกษาไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนั 

5)   การวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาความหมาย เช่น การสรุปความ สรุป
ประเดนนส าคญั การหาเหตุผลและหาเหตุผลต่าง ๆ 

6)   การวิเคราะห์เน้ือหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสาร
เก่ียวกบัสัญชาติ ท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพื้นท่ี และการ
ด าเนินชีวติ 

จากการศึกษาเก่ียวกับประเภทของการวิเคราะห์เน้ือหานั้ น ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า 
ประเภทของการวิเคราะห์เน้ือหานั้น แยกแยะหรือแบ่งตามจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ว่าผูว้ิจยั
หรือผูว้เิคราะห์ตอ้งการคน้หาอะไร ตอ้งการทราบอะไรจากการวเิคราะห์ในคร้ังนั้น ๆ  

2.1.4.4   จุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์เน้ือหา 
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาสรุปจากงานของ เวบเบอร์ (1985, น. 9 อา้งถึงใน 

อจัฉรา ด่านพิทกัษ์, 2547, น. 6) ไดด้งัน้ี คือ 1) เพื่อแสดงให้เหนนความแตกต่างของเน้ือหาการ
ส่ือสารในประเทศต่าง ๆ  2) เพื่อเปรียบเทียบส่ือและระดบัของการส่ือสารประเภทต่าง ๆ 3) เพื่อ
ตรวจสอบเน้ือหาการส่ือสารโดยเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 4) เพื่อให้รหสัค าถามปลายเปิด
ในการส ารวจ  5) เพื่อระบุจุดมุ่งหมายและลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของผูส่้งสาร 6) เพื่อศึกษาสภาพทาง
จิตวิทยาของผูส่้งสาร 7) เพื่อคน้หาขอ้เทนจจริงของโฆษณาชวนเช่ือ 8) เพื่ออธิบายทศันคติและ
พฤติกรรมการตอบสนองของผูรั้บสารท่ีมีต่อการส่ือสาร 9) เพื่อสะทอ้นรูปแบบทางวฒันธรรมของ
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กลุ่มคน สถาบนั และสังคม 10) เพื่อแสดงให้เหนนจุดสนใจของบุคคล กลุ่มคน สถาบนัและสังคม 
11) เพื่ออธิบายแนวโนม้ของเน้ือหาการส่ือสาร 

ส าหรับงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารใน
การเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) : กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชุดธรรมะ
ประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ น้ี สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เน้ือหาในขอ้ท่ี 3 5 6 และ
ขอ้ท่ี 11 คือ เพื่อตรวจสอบเน้ือหาการส่ือสารโดยเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อระบุ
จุดมุ่งหมายและลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของผูส่้งสาร เพื่อศึกษาสภาพทางจิตวิทยาของผูส่้งสาร และ
เพื่ออธิบายแนวโนม้ของเน้ือหาการส่ือสาร 

2.1.4.5   วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์เน้ือหา 
ประภาวดี สืบสนธิ (2530 อา้งถึงใน ชลดา พน้ภยั, 2552, น. 6-7) ไดก้ล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์เน้ือหาไวว้า่ การวเิคราะห์เน้ือหามีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี คือ 1) วิเคราะห์
และอธิบายสภาพของเน้ือหา คือเม่ือวิเคราะห์จากขอ้มูลจะสามารถอธิบายถึงลกัษณะต่าง ๆ ของ
เน้ือหาได ้2) ศึกษาความสนใจ ความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองหรือปัญหาเฉพาะ เม่ือวิเคราะห์เน้ือหา
กนจะสามารถรู้ถึงความสนใจหรือปัญหาเฉพาะของงานวจิยั 3) ศึกษาระดบัความยากง่ายในส่ือต่าง  ๆ 
เม่ือผ่านกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลมาแล้ว การดูระดบัความยากง่ายในส่ือดงักล่าวจะสามารถ
ศึกษาได ้ 4) ประเมินอคติ การโฆษณาชวนเช่ือท่ีปรากฏในส่ือ เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลกนจะสามารถรู้ได้
ถึงขอ้เทนจจริง อคติ หรือโฆษณาท่ีเกินจริงได ้ 5) วิเคราะห์การใชภ้าษาในการส่ือสาร ภาษาต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในการส่ือสาร จะสามารถศึกษาได้อย่างละเอียดได้ถึงการใช้ กลวิธี และเทคนิคต่าง ๆ 6) 
วิเคราะห์เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีผูส่ื้อสารใช้ การใชรู้ปแบบและสัญลกัษณ์จะแตกต่างกนัไป และ 
7) ศึกษารูปแบบวรรณกรรม แนวความคิดของผูเ้ขียน ซ่ึงแต่ละข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์รูปแบบ
วรรณกรรม และแนวความคิดของผูเ้ขียนจะแตกต่างกนัไป และมีรายละเอียดท่ีแตกต่างใหศึ้กษา 

ส าหรับงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารใน
การเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) : กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชุดธรรมะ
ประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ น้ี จะเหนนไดว้า่ ผูว้จิยัมีจุดประสงคใ์นการวิเคราะห์เน้ือหาตามขอ้ 1 และ
ขอ้ 5 

2.1.4.6   หวัใจของการวเิคราะห์เน้ือหา 
สุภางค ์จนัทวานิช, (2534, น. 148  อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 107-108)

ไดอ้ธิบายถึงเทคนิคส าคญัท่ีสุดในการวิเคราะห์เน้ือหา คือการวางระบบขอ้มูลโดยการจดัประเภท
ของค าและขอ้ความท่ีจะวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งจดัจ าแนก และใช้ขอ้ความท่ีครอบคลุมและตรง
ปัญหาประเดนนส าคญั การวเิคราะห์เน้ือหาท่ีดีควรมีการท าระบบการจ าแนกประเภทลกัษณะดงัน้ี คือ 
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1) ระบบจ าแนกประเภทควรสอดคลอ้งกบั จุดมุ่งหมายของการวิจยั คือการจ าแนกประเภทไดต้รง
กบัแนวคิด นิยามตวัแปร นิยามเชิงปฏิบติั เพราะจะเปน นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัและเหมาะสมในการจ าแนก
ประเภทได้  2) ระบบจ าแนกประเภทควรมีความครอบคลุม โดยการระบุรายละเอียดท่ีส าคญัให้
ชดัเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 3) ระบบจ าแนกประเภทควรมีความเด่นชดัในตวัเอง เพื่อให้การจ าแนก
ขอ้มูลท าไดโ้ดยสะดวก และแยกประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่เขา้กลุ่มหลายประเภท 4) ระบบจ าแนก
ประเภท ไม่ควรมีประเภทท่ีคลา้ยคลึงกนัในบางส่วน เพราะจะท าให้แยกประเภทไดไ้ม่ชดัเจน หรือ
ก ากวมได ้ 5) ผูส้ร้างระบบจ าแนกประเภทควรใชห้ลกัการเดียวกนัในการจดัประเภทต่าง ๆ เพราะ
จะท าใหป้ระเภทท่ีจดัขาดเอกภาพ 

สรุปไดว้า่ หวัใจของการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีส าคญัคือ การวางระบบของขอ้มูลท่ีจะ
น ามาวเิคราะห์โดยการจดัประเภท แยกแยะ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์ท่ีชดัเจน และมีระบบท่ีน่าเช่ือถือได ้

2.1.4.7   ขอ้ดีและจุดเด่นของการวเิคราะห์เน้ือหา 
   ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี (2550, น. 235-236  อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, น. 
108-109) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะพิเศษท่ีเปน นขอ้ดีท่ีไดเ้ปรียบของการวเิคราะห์เน้ือหา ไวด้งัน้ี คือ 1) การ
วิเคราะห์เน้ือความไดเ้ปรียบกว่าระบบวิธีอ่ืน คือ การประหยดัค่าใช้จ่าย ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งใช้
เคร่ืองมือมากมาย  2) การวิเคราะห์เน้ือความ เปน นระเบียบวิธีท่ีมีความปลอดภยัต่อการด าเนิน
งานวจิยั ความปลอดภยัในระเบียบวิธีวจิยัการวเิคราะห์เน้ือความนั้น อาจจะยงัคงตอ้งศึกษาสังเกตอยู ่
และตอ้งแยกประเภทให้เขา้หมวดหมู่ท่ีเหมาะสมมากข้ึน  3) การวิเคราะห์เน้ือความมีลกัษณะเด่น
เก้ือกลูต่อการวจิยัเชิงประวติัศาสตร์    การศึกษาวเิคราะห์เน้ือความอาจศึกษาประวติัศาสตร์เปน น 
ช่วง ๆ ในระยะท่ีผา่นมา โดยการเปรียบเทียบระหวา่งช่วงเวลาเหล่านั้นได ้เพราะยงัมีหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์หลงเหลือให้ปรากฏเหนนและศึกษาอยู ่ 4) การวิเคราะห์เน้ือความดา้น “ความไม่สอด
แส่” (Unobtrusiveness) คือ นกัวจิยัวเิคราะห์เน้ือความมกัไม่ตอ้งเขา้ไปยุม่ยา่มต่อส่ิงท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
เพราะบทกวเีปน นส่ิงท่ีเขียนข้ึนมาแลว้  
  จุดอ่อนจากการวิเคราะห์เน้ือความท่ีนักวิจยัควรให้ความสนใจ ขอ้แรกนั้นเปน น
ขอ้จ ากดัท่ีการวิเคราะห์เน้ือความถูกก าหนดให้ศึกษาเฉพาะรูปแบบของการส่ือสารสัมพนัธ์ท่ีมีการ
บนัทึกไวแ้ลว้เท่านั้น และอีกขอ้ เปน นเร่ืองลกัษณะดอ้ยในความสมเหตุสมผล (Validity) 
  จากการศึกษาขอ้ดีและจุดเด่นของการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ท าให้ผูว้ิจยัทราบและ
ประเมินได้ว่า ควรท่ีจะใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์เน้ือหา และจะท าให้เกิดความระมดัระวงัใน
จุดอ่อนของการวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อป้องกนัผลการวจิยัท่ีผดิพลาดคลาดเคล่ือน  

2.1.4.8   ประโยชน์ของการวเิคราะห์เน้ือหา 
จรูญลกัษณ์ ทพัโยธา (2538, น. 28 อา้งถึงใน อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 7) ได้

อธิบายถึงประโยชน์ของการวเิคราะห์เน้ือหาไวว้า่  เม่ือเปรียบเทียบวธีิการวิเคราะห์เน้ือหากบัวิธีวิจยั
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อ่ืน ๆ จะเหนนไดว้า่ วธีิการวเิคราะห์เน้ือหาจะประหยดัค่าใชจ่้าย ประหยดัเวลา  โดยไม่จ  าเปน นตอ้งใช้
คณะนกัวจิยัหลายคน อีกทั้งยงัประหยดัเคร่ืองมือวจิยั และมีความสะดวกต่อการด าเนินการวิจยั และ
ท่ีส าคญั หากมีส่วนใดของการด าเนินการวิจยัผิดพลาดไป การวิเคราะห์เน้ือหา นั้น ง่ายต่อการ
กลบัมาเร่ิมทบทวนใหม่เสมอ แต่ระเบียบวิธีวิจยัประเภทอ่ืนนั้น ยากต่อการกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่ 
เพราะเม่ือเวลาผา่นไป เหตุการณ์และพฤติกรรมท่ีศึกษานั้นกนเปล่ียนไปดว้ย 

เรวดี เรืองประพนัธ์ (2529, น. 12 อา้งถึงใน อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 7) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้่า การวิเคราะห์เน้ือหา เปน นประโยชน์ในการศึกษา
แนวโนม้และพฒันาการของเน้ือหาในสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เหนนขอบเขตและ
ลกัษณะของเน้ือหาในแต่ละช่วงเวลา และสามารถช่วยปรับปรุงเน้ือหาให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้

เกษม ศิริสัมพนัธ์  (2524 อา้งถึงใน สิโรบล ใหม่วนั, 2554, น. 17) ไดแ้จกแจงถึง
คุณประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหาไวด้งัน้ี คือ  1) เพื่อทราบแนวโนม้และระดบัของการส่ือสาร 
ซ่ึงเน้ือหาเปน นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการท่ีจะเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ถึงแนวโน้มและระดับการ
ปฏิบติั ซ่ึงผลของการวเิคราะห์เน้ือหานั้นจะท าใหมี้ประโยชน์ต่อผูส่้งสารและผูรั้บสารเสมอ  2) เพื่อ
เปรียบเทียบแนวโนม้และระดบัของเน้ือหาสาระ ซ่ึงมิไดจ้  ากดัอยูใ่นวงของประเทศใดประเทศหน่ึง
เท่านั้น ท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในระดบัประเทศให้แน่น
แฟ้นมากยิ่งข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงสันติภาพของโลก  3) เพื่อทราบระดบัความตอ้งการของประชาชน
ผูรั้บสาร  4) เพื่อทราบ “แบบแผนวฒันธรรม” (Cultural Pattern) ของสังคมปัจจุบนั ซ่ึงการวิเคราะห์
เน้ือหา เปน นแนวทางหน่ึงท่ีนกัสังคมศาสตร์สามารถก าหนดเรียนรู้ “แบบวฒันธรรม” ของสังคมได ้ 
5) เพื่อทราบความคิดเหนนของส่ือในฐานะเปน นแหล่งกลางในการแสดงความคิดเหนน  6) เพื่อ
ตรวจสอบการโฆษณาชวนเช่ือ 

คริบเพนดอร์ฟ (1986 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษว์ชิรโชติ, 2551, น. 34) ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหาไวด้งัน้ี คือ 1) การวิเคราะห์เน้ือหาเปน นเทคนิควิจยัอย่างหน่ึงท่ี
ช่วยก่อใหเ้กิดสภาวะท่ีผูไ้ดรั้บวจิยัไม่รู้ตวั ท าใหเ้กิดความเปน นธรรมชาติของขอ้มูลท่ีไดรั้บอนัเปน นผล
มาจากการวิเคราะห์เน้ือหา จากสาร 2) การวิเคราะห์เน้ือหา สามารถน ามาใช้ไดก้บัขอ้มูลท่ีไม่มี
โครงสร้างชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัเทคนิควิจยัแบบอ่ืน 3) การวิเคราะห์เน้ือหา เปน นวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดความหมายของขอ้มูล ตลอดจนกระบวนการท าให้ข้อมูลอยู่ในรูปของ
สัญลกัษณ์ ซ่ึงแตกต่างจากการวิจยัดว้ยเทคนิคอ่ืน ๆ 4) การวิเคราะห์เน้ือหา มีลกัษณะพิเศษคือ 
สามารถใช้ได้กับข้อมูลท่ีมีความกวา้งมาก ขณะท่ีการวิจยัแบบอ่ืนจะท าการศึกษาได้ในวงแคบ
เท่านั้น  
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สมบติั สนธนรากุล (2539 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ เกตุบุตร, 2555, น. 24) การวิจยัต่าง ๆ 
มีขอ้ท่ีแตกต่างจากการวเิคราะห์เน้ือหาอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 

1)   การวิเคราะห์เน้ือหา เปน นเทคนิคการวิจยัท่ีเปน นธรรมชาติจากขอ้ความ
จากสารท่ีน ามาวเิคราะห์ 

2)   การวิเคราะห์เน้ือหาจะสามารถน าไปใช้ได้กับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมี
โครงสร้างอยา่งชดัเจน 

3)   การวเิคราะห์เน้ือหาไม่สามารถวจิยัโดยใชเ้ทคนิคอ่ืนๆได ้นอกจากวิธี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดความหมายของขอ้มูล และการท าใหข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบสัญลกัษณ์ 

4)   การวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ศึกษาข้อมูลได้กวา้งมากข้ึน และเปน น
การศึกษาเชิงลึกของขอ้มูลได ้ในขณะท่ีการวจิยัแบบอ่ืนจะท าไดใ้นวงแคบ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การ
วิเคราะห์เน้ือหาเปน นวิธีการท่ีง่ายต่อการวิจยั ไม่ซบัซ้อน ประหยดัค่าใชจ่้าย เวลา และเคร่ืองมือ  ท า
ใหท้ราบปรากฏการณ์ท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนั และทราบแนวโนม้ในอนาคตได ้อีกทั้งยงัสามารถศึกษา
ขอ้มูลไดใ้นเชิงกวา้งและเชิงลึกของเน้ือหาและขอบเขต ดงันั้นวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจึงไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันามาใชจ้นเปน นท่ีนิยมในปัจจุบนั เพื่อการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีการ
ส่ือสารไร้ขีดจ ากดั และไร้พรมแดน ในบริบทท่ีแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 

2.1.4.9   วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
ชลทิชา  สุทธินิรันดร์กุล (2545, น. 353 อา้งถึงใน อจัฉรา ด่านพิทกัษ,์ 2547, น. 8) 

กล่าวไวว้่า  ความรอบคอบ และความเท่ียงตรง เปน นส่ิงท่ีจะต้องค านึงถึงให้มากท่ีสุดในวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหา โดยกระท าอยา่งเปน นระบบ ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1)   ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึง มีวตัถุประสงค ์คือ 
เพื่อเปน นแนวทางในการก าหนดแนวคิดและออกแบบการวิเคราะห์เน้ือหาส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
เพื่อเปน นแนวทางให้ผู ้อ่ืนสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ เพื่อเปน นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาอย่างเปน นระบบต่อไป ซ่ึงกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์เน้ือหามี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1)   ขอ้มูล ตอ้งมีความชดัเจน ซ่ึงอาจมีหลากหลายลกัษณะในหลาย ๆ 
รูปแบบ 

(2)   บริบทของขอ้มูล  ตอ้งมีความชดัเจน ผูว้ิเคราะห์ตอ้งสร้างบริบท
ของขอ้มูลให้ครอบคลุมสภาพการณ์แวดลอ้มทั้งในอดีต ปัจจุบนั หรือผลกระทบของขอ้มูล และ
ตอ้งก าหนดนิยามขอบเขตขอ้มูลท่ีจะวเิคราะห์เพื่อท าให้เกิดเอกลกัษณ์ท่ีมีโครงสร้าง มีการแบ่งแยก
ชดัเจนระหวา่งส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
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(3)  ความรู้ของผูว้ิเคราะห์  ซ่ึงจะเปน นส่ิงส าคญัในการก าหนดการ
สร้างบริบทเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป โดยจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัแหล่งข้อมูล และสามารถอภิปราย
สมมติฐานท่ีก าหนดไวไ้ดว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบัสภาพแวดลอ้มเปน นอยา่งไร 

(4)  เป้าหมาย ต้องมีความชัดเจน โดยท่ีผูว้ิจ ัยจะต้องตระหนักถึง
ประเดนนท่ีตอ้งการทราบ เพื่อจะน าไปสู่การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีสมบูรณ์ และไดห้ลกัฐานท่ีตอ้งการ
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความเปน นเหตุเปน นผล 

(5)  การหาขอ้สรุป เปน นกระบวนการท่ีท าให้ขอ้มูลมีความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ เพื่อให้สารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูว้ิเคราะห์สนใจ การไดม้าซ่ึงขอ้สรุปนั้น ผูว้ิจยัตอ้งมี
หรือตอ้งสร้างทฤษฎีด าเนินการของความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและบริบท ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญักนคือ ผูว้ิเคราะห์จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลและบริบท 

(6)  ความตรง  ต้องมีการระบุกลุ่มประเภทของข้อมูลให้ชัดเจน
เพื่อใหไ้ดรั้บผลท่ีมีความตรง ซ่ึงการระบุตอ้งกระท าล่วงหนา้และมีความชดัเจนพอท่ีจะท าให้เกิดผล
ท่ีเท่ียงตรง กล่าวคือ เกณฑท่ี์สร้างข้ึนตอ้งชดัเจนเพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสม และ
น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง 

2)   การก าหนดรหัส เปน นกระบวนการอย่างมีระบบในการก าหนดรหัส
ขอ้มูล และจดักลุ่มขอ้มูลออกเปน นหน่วยต่าง ๆ ซ่ึงสามารถบรรยายลกัษณะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง การก าหนดรหัสตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงเปน นตวัเช่ือมระหว่างขอ้มูลของ
ผูว้จิยั และทฤษฎีหรือสมมติฐาน กฎเกณฑก์ารก าหนดรหสัขอ้มูลจึงเปน นส่วนส าคญัในการออกแบบ
วิจัย ประเดนนส าคญัท่ีผูว้ิเคราะห์ต้องตัดสินใจในการจดัท ากฎเกณฑ์ คือจะก าหนดนิยามกลุ่ม
ประเภทอย่างไร จะจ าแนกขอ้มูลเปน นหน่วยวิเคราะห์อย่างไร และจะใช้การก าหนดรายละเอียด
เน้ือหาแบบใด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1)  การก าหนดนิยามกลุ่มประเภท เปน นการคัดเลือกและก าหนด
นิยามขอบเขตของกลุ่มประเภท โดยมีหลกัทัว่ไปคือ กลุ่มประเภทตอ้งสะทอ้นจุดมุ่งหมายของการ
วิจยัหรือสะทอ้นปัญหาวิจยั ดงันั้นผูว้ิเคราะห์ตอ้งให้ความหมายแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน และต้องระบุตัวช้ีวดั ซ่ึงเปน นตัวก าหนดว่าเน้ือหาดังกล่าวจะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด 
กล่าวคือเปน นการนิยามเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงลักษณะของนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีดีตอ้งประกอบด้วย
ลกัษณะ 2 ประการคือ เปน นตวัแทนท่ีมีความตรงของแนวคิดของผูว้ิเคราะห์และตอ้งมีความสั้ น
กระชบั เพื่อเปน นแนวทางใหผู้ก้  าหนดรหสัผูอ่ื้นสามารถพิจารณาตดัสินอยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงกนั เพื่อ
ท าใหเ้กิดความเช่ือถือได ้การก าหนดนิยามกลุ่มประเภทเน้ือหาท่ีจะใชเ้ปน นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ มี
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ขอ้พิจารณาคือ กลุ่มประเภทตอ้งครอบคลุมประเดนนต่าง ๆ ของการวิจยั มีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ 
และตอ้งมีหลกัการจดัหมวดหมู่แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

(2)   หน่วยวเิคราะห์ แบ่งเปน น หน่วยบนัทึกและหน่วยบริบท ซ่ึงหน่วย
บนัทึกจะเปน นการระบุหน่วยท่ีจะบนัทึกคือ ส่วนเฉพาะของเน้ือหาท่ีจะถูกน าไปจ าแนกในกลุ่ม
ประเภทท่ีก าหนด ประกอบด้วย ค าเด่ียวหรือสัญลักษณ์ แนวเร่ือง ลักษณะบุคคล ประโยคหรือ
ขอ้ความในย่อหน้าและรายการ ส่วนหน่วยบริบทนั้น ในการบนัทึกเน้ือหา ผูว้ิเคราะห์จ าเปน นตอ้ง
ค านึงถึงบริบทของขอ้มูลท่ีปรากฏดว้ย เพราะเน้ือหาบางเร่ืองไม่สามารถสรุปผลไดจ้ากความถ่ีของ
ค า ผูว้เิคราะห์ตอ้งคน้หาเน้ือหาจากขอ้มูลในบริบท 

(3)   การก าหนดรายละเอียดของเน้ือหา เปน นการวดัเชิงปริมาณ ซ่ึง
ก าหนดวา่จะใชว้ธีิการใด เช่น ความถ่ี เน้ือท่ี หรือเวลา เปน นตน้ 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน วรรษพร อารยะพนัธ์, 2550, น. 16) ได้
กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาไวว้า่ การวิเคราะห์เน้ือหาเปน นการวิจยัเชิงบรรยายประเภทหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัมาก เปน นการศึกษาท่ีมุ่งคน้หาลกัษณะเน้ือหาสาระของเอกสารเปน นส าคญั 
  Hayman, 1968:  Holsti, 1969:  Gottschalk, 1979:  Krippendorff, 2004  (อา้งถึงใน 
วรรษพร อารยะพนัธ์, 2550, น. 16) ไดก้ล่าวถึงวธีิการของการวเิคราะห์เน้ือหา ไวด้งัน้ี 

1)   ก าหนดหน่วยวิเคราะห์ ซ่ึงเปน นขั้นตอนส าคญัขั้นตอนแรกหลงัจาก
เลือกเอกสารท่ีจะวเิคราะห์แลว้ โดยก าหนดให้ชดัเจนวา่อะไรเปน นหน่วยนบั เช่น ก าหนดหน่วยเปน น
ค า ๆ เดียว เปน นวลี เปน นประโยคสมบูรณ์ เปน นยอ่หนา้ หรือเปน นบทความ 1 บท เปน นหนงัสือท่ีสมบูรณ์  
1 เล่ม ซ่ึงแต่ละหน่วยวิเคราะห์ตอ้งก าหนดให้แน่นอน ชดัเจน และบอกลกัษณะให้สามารถวดัได้
ด้วย ส่วนเน้ือหาท่ีจะวิเคราะห์จะตอ้งก าหนดว่าจะวิเคราะห์เน้ือหาอะไรบ้าง ซ่ึงอาจแบ่งเปน น 2 
ลกัษณะ คือ เน้ือหาท่ีตรงตามเร่ืองท่ีต้องการวิเคราะห์อย่างชัดเจน กับไม่ชัดเจน ซ่ึงต้องใช้การ
ตีความ 

2)   นับความถ่ี  จดนับความถ่ีของเน้ือหาเปน นจ านวนหน่วยวิเคราะห์
จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาท่ีตอ้งการ 

3)   ระบุทิศทางและปริมาณ  ทิศทางของเน้ือหา หมายถึง ชอบ ไม่ชอบ 
เฉย ๆ น่าสนใจ ไม่น่าสนใจ หรือเฉย ๆ กนได้ ส่วนปริมาณ หมายถึง ปริมาณความมากน้อยของ
ทิศทาง เช่น ชอบมาก ชอบนอ้ย ไม่ชอบเลย เปน นตน้ 

4)   แจกแจงความถ่ี คือการจ าแนกแจกแจงความถ่ีเปน นรายประเภท ให้เหนน
วา่เปน นเน้ือหาท่ีชอบมากท่ีสุด ไม่ชอบเลย เปน นจ านวนมากนอ้ยเท่าไหร่ 

5)   การสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะตอ้งเปน นตวัแทนของกลุ่มทั้งหมด ท่ีจะสามารถ
สรุปผลอา้งอิงเปน นผลการวิเคราะห์ทั้งหมดได้ ดงันั้นจึงตอ้งท าอย่างระมดัระวงั เพราะถ้าท าไม่
ระมดัระวงักนจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์ผดิพลาดและคลาดเคล่ือนได ้
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6)   สร้างเคร่ืองมือบันทึก ซ่ึงต้องจัดท าเปน นแบบฟอร์มส าหรับใช้จด
บนัทึกผลการวิเคราะห์ และตอ้งจดบนัทึกอยา่งระมดัระวงั เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ท่ีไดถู้กตอ้งและ
เช่ือถือไดม้ากท่ีสุด  
  จากการศึกษาเก่ียวกบัวธีิการวิเคราะห์เน้ือหานั้น จะเหนนไดว้า่ การวิเคราะห์เน้ือหา
จะมีวิธีการอย่างเปน นระบบและมีความต่อเน่ืองเปน นเหตุเปน นผลเช่ือมโยงกัน ซ่ึงมีการก าหนด
กฎเกณฑ์และมีการด าเนินการตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความรอบคอบและความ
เท่ียงตรงเปน นส่ิงส าคญั โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การก าหนดกรอบแนวคิด และการก าหนดรหสัใน
การวเิคราะห์เน้ือหา ซ่ึงผูว้จิยัน าวธีิการดงักล่าวมาก าหนดในการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี 

2.1.4.10  ขั้นตอนการวเิคราะห์เน้ือหา 
  แมคมิลแลน  (2000 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ, 2551, น. 31) ไดป้ระมวล
งานวจิยัท่ีใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหากบัเวิลด์ไวด์เวนบ จ านวน 19 ช้ิน พบวา่ การวิเคราะห์เน้ือหาสามารถ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์เวนบไซด์ได ้โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ คือ 1) ตั้งค  าถามการวิจยัและ/
หรือสมมติฐานการวิจยั  ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งเฉพาะกรณีของเวนบไซต์เท่านั้น  2) เลือกกลุ่มตวัอย่าง 
โดยหน่วยท่ีจะเลือกเปน นกลุ่มตวัอยา่งนั้น มกัจะสอดคลอ้งกบัค าถามน าวิจยัเก่ียวกบัเวนบไซต ์ 3) เกนบ
ขอ้มูลและก าหนดหน่วยในการลงรหัส ซ่ึงจะตอ้งระบุช่วงเวลาในการวิเคราะห์ให้ชดัเจน เพราะ
เวนบไซต์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรนว 4) อบรมผูล้งรหัสและทดสอบความเช่ือมัน่ของผูล้งรหัส  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูล้งรหสันั้นลงรหสัขอ้มูลเดียวกนัภายใตเ้กณฑเ์ดียวกนั เพื่อป้องกนัความผดิพลาด  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549, น. 176-177 อา้งถึงใน ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ, 2554, 
น. 106-107) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนของการวเิคราะห์เน้ือหาไวด้งัน้ี  

1)   ก าหนดหน่วยวิเคราะห์ การเลือกหนงัสือวิเคราะห์มาได ้การก าหนด
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ให้ชดัเจนเปน นขอ้แรกของการวิเคราะห์ วา่จะใชห้น่วยอะไรเปน น
ตวัก าหนดนบัหน่วยอะไรเปน นตวัก าหนดนบั   และจะตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนแน่นอน และสามารถวดั
ไดแ้ต่ละหน่วยวเิคราะห์จะตอ้งก าหนดใหแ้น่นอนชดัเจน และบอกลกัษณะใหส้ามารถวดัไดด้ว้ย 

2)   นับความถ่ี เปน นการจดนับความถ่ีของเน้ือหา ซ่ึงเปน นจ านวนหน่วย
วิเคราะห์ จ  าแนกตามประเภทของเน้ือหาท่ีตอ้งการ เพราะจะท าให้เราไดจ้  านวนความถ่ีและจ าแนก
ไดต้ามประเภท 

3)   ระบุทิศทางและปริมาณ (Direction and Intensity) การจ าแนกตาม
ทิศทางและปริมาณ เพราะนอกจากการจ าแนกประเภทของเน้ือหาแล้ว กนตอ้งจ าแนกทิศทางของ
เน้ือหา และปริมาณความมากนอ้ยของทิศทางดว้ย 

4)   แจกแจงความถ่ี (Contingency) การท าแจกแจงความถ่ีของแต่ละหน่วย
วเิคราะห์ จะท าการแยกประเภทต่างๆได ้แต่ตอ้งท าเม่ือนบัจ าแนกประเภท ระบุทิศทางและปริมาณ
ของแต่ละหน่วยวเิคราะห์เสรนจแลว้  
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5)   การสุ่มตวัอย่าง (Sampling) การสุ่มตวัอย่างเน้ือหาวิเคราะห์ตอ้งท า
อยา่งระมดัระวงั เพราะจะเปน นตวัแทนเน้ือหาจากนการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งหมด ไปสรุปผลจากการ
วเิคราะห์ได ้

6)   สร้างเคร่ืองมือบนัทึก (Recording Instrument) จะตอ้งจดบนัทึกผล
การวิเคราะห์จากแบบฟอร์มท่ีจดัท าข้ึนมา   และให้ผลการวิเคราะห์ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือกนตอ้งมา
จากการจดบนัทึกอยา่งระมดัระวงัมากท่ีสุด 
  ประภาวดี สืบสนธิ (2530 อา้งถึงใน ชลดา พน้ภยั, 2552, น. 7) ไดช้ี้แจงถึงขั้นตอน
การวเิคราะห์เน้ือหา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ 1) การก าหนดปัญหา วตัถุประสงค ์และสมมุติฐาน
ท่ีตอ้งการศึกษา 2) เลือกประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 3) ก าหนดกลุ่มเน้ือหาท่ีจะ
ใชใ้นการวิเคราะห์ 4) ท าการวิเคราะห์ โดยการศึกษากลุ่มเน้ือหา โดยการเปรียบเทียบกลุ่มเน้ือหา
ของเอกสารใหต้รงกบักลุ่มเน้ือหาท่ีไดก้ าหนดไว ้ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี 5) รวบรวมขอ้มูลดว้ย
วธีิการแจงนบั และการน าผลมาวเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 

จากการศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหานั้น สรุปไดว้า่ ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์เน้ือหานั้นข้ึนอยู่กบับริบทท่ีจะวิเคราะห์ด้วย เช่น วิเคราะห์สารในเวนบไซด์ วิเคราะห์ส่ือ 
วเิคราะห์สารจากโฆษณา เปน นตน้ กล่าวไดว้า่ ขั้นตอนของการวิเคราะห์เน้ือหานั้นกนมีลกัษณะคลา้ย ๆ 
กนักบัวธีิการวเิคราะห์เน้ือหานัน่เอง เพียงแต่วา่ ผูช้  านาญวิชาการไดใ้ชค้  านิยามท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้
เหนนในมุมมองท่ีหลากหลายเท่านั้น 

2.1.4.11  องคป์ระกอบในการวเิคราะห์เน้ือหา 
  อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2531 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ, 2551, น. 32) ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบในการวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี คือ 1)  เน้ือหาท่ีจะวิเคราะห์ ซ่ึงมีลกัษณะหลากหลาย
รูปแบบ แตกต่างกนัออกไป 2) วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงมีอยู ่3 ประการ คือ 1) เพื่อ
สรุปข้อมูล 2) เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพนัธ์ภายใน 3) เพื่อหารูปแบบและความสัมพนัธ์
ภายนอก 3) หน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหา  ซ่ึงโดยปกติจะมี 3 ประการ คือ 1) หน่วยจากการสุ่ม ซ่ึง
ไดม้าจากการสังเกต หรือการสัมผสั 2) หน่วยจากการบนัทึก ซ่ึงเปน นการจดักระท าขอ้มูลจากการสุ่ม 
3) หน่วยจากเน้ือหา ซ่ึงเปน นการรวบรวมหน่วยจากการบนัทึกมาจดักลุ่มอีกทีหน่ึง 4) การสุ่มตวัอยา่ง
และประชากร ซ่ึงตอ้งแยกแยะส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งออกจากส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้ง จากนั้นกนท าการสุ่มเน้ือหา
สาระท่ีจะวเิคราะห์ออกมาเท่าท่ีเวลาและงบประมาณอ านวยให ้
  สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบในการวิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละอยา่งนั้นมีความส าคญัเท่า
เทียมกนั เพราะองคป์ระกอบแต่ละอยา่งนั้นมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งเปน นระบบ 
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2.1.4.12  หน่วยในการวเิคราะห์เน้ือหา 
  เบอเรลสัน (1971 อา้งถึงใน พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ, 2551, น. 33) ไดก้ล่าวถึง 
หน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหาว่าจะช่วยให้การวิเคราะห์เน้ือหาสามารถอธิบายไดใ้นเชิงปริมาณ ซ่ึง
หน่วยในการวิเคราะห์เน้ือหานั้น สามารถแบ่งออกเปน น 2 อยา่ง คือ หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) และหน่วยในการระบุจ านวน (Unit of Enumeration) 

1)  หน่วยในการวเิคราะห์  
ได้แก่ การใช้ค  า (Words) ซ่ึงเปน นหน่วยท่ีเลนกท่ีสุดในการวิเคราะห์  อาจ

หมายถึง กลุ่มค า (Word-Compound) หรือบางคร้ังเรียกว่า หน่วยสัญลกัษณ์ (Unit Symbol) หรือ
สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือใชค้  าวา่ถอ้ยค า (Term) 

แนวคิดหลัก (Theme) ซ่ึงมีลักษณะใหญ่กว่าค า อาจจะปรากฏอยู่ใน
ประโยคหรือขอ้ความ และเปน นหน่วยท่ีม่ีประโยชน์สูงสุดในการวเิคราะห์เน้ือหา 

คุณลักษณะ (Character) ซ่ึงเปน นคุณลักษณะท่ีปรากฏอยู่ในสาร ซ่ึง
จ าเปน นตอ้งพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเร่ืองจึงจะสามารถแยกแยะออกมาได ้

รายเร่ือง คือ การจดัเร่ืองอย่างกวา้ง ๆ โดยการวิเคราะห์เร่ืองทั้งหมดและ
ภายใน ซ่ึงสามารถจดัแบ่งแยกยอ่ยออกไปไดอี้กมากมาย 

การวดัเน้ือท่ีและเวลา (Space and Time) ซ่ึงเปน นการวิเคราะห์ท่ีใชว้ดัลกัษณะ
ทางกายภาพของงานส่ือสาร ความกวา้งของคอลมัน ์จ านวนหนา้ ความยาวของบรรทดั เปนนตน้ 

2)  หน่วยในการระบุจ านวน ไดแ้ก่   
เ น้ือ ท่ี  (Space)  คือ การว ัดเ น้ือหาด้วยจ านวน คอลัมน์ น้ิว คอลัมน์

เซนติเมตร B.S.U (Basic Space Unit) หนา้ บรรทดั ยอ่หนา้ 
การปรากฏ (Appearance) เปน นการนับคุณสมบัติของเน้ือหาของสารท่ี

ตอ้งการ การนบัจะนบัการปรากฏของเน้ือหาวา่ปรากฏหรือไม่ปรากฏ 
ความถ่ี (Frequency) เปน นวิธีการท่ีใชม้ากท่ีสุดในการวิเคราะห์เน้ือหา เช่น 

การวดัความถ่ีในการใชค้  าหน่ึง ๆ  เปน นตน้ 
ความเข้ม (Intensity) เปน นหน่วยในการระบุจ านวนท่ีใช้ในการวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับค่านิยมและทศันคติท่ีปรากฏในเน้ือหาของสารและจดัท าเปน น (Scale) เร่ืองล าดับ
ขอ้ความท่ีแสดงความเขนม ในเร่ืองค่านิยมและทศันคติในเร่ืองท่ีมีแนวคิดหลกัเดียวกนั แต่มีการใช้
ค  าและส่วนประกอบของประโยคแตกต่างกนั ซ่ึงจะเปน นตวัช้ีถึงความเขนมท่ีแตกต่างกนั 

สรุปไดว้า่ หน่วยในการวเิคราะห์นั้น มีความส าคญัคือท าให้เน้ือหาสามารถอธิบาย
ได้ในเชิงปริมาณท่ีสามารถบ่งบอกสถิติได้ และสถิติท่ีได้จะน าไปเช่ือมโยงกับการอธิบายเชิง
คุณภาพได ้
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จากการศึกษาเน้ือหาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการวิเคราะห์เน้ือหา
นั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเดนนส าคญั 12 ประเดนน ไดแ้ก่ 1) ความเปน นมาของแนวคิดเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์เน้ือหา 2) ความหมายของการวิเคราะห์เน้ือหา 3) ประเภทของการวิเคราะห์เน้ือหา 4) 
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เน้ือหา 5) วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์เน้ือหา 6) หัวใจของการ
วิเคราะห์เน้ือหา  7) ขอ้ดีและจุดเด่นของการวิเคราะห์เน้ือหา 8) ประโยชน์ของการวิเคราะห์เน้ือหา 
9) วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 10) ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา 11) องคป์ระกอบในการวิเคราะห์เน้ือหา 
และ 12)  หน่วยในการวเิคราะห์เน้ือหา 

จากการศึกษาประเดนนดงักล่าวเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกตใ์ช้
ในระเบียบวิธีวิจยัของผูว้ิจยั ในการศึกษางานวิจยั เร่ือง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกล
ยุทธ์การส่ือสารในการเผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) : กรณีศึกษา
ผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่”  เพื่อคน้หาผลสรุปของงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 

2.2  ทฤษฎ ี
 
2.2.1  ทฤษฎกีารส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
จากการศึกษาของผูว้ิจยัคน้พบว่า นิยามความหมายของการโน้มน้าวใจนั้น มีนักคิด นัก

ทฤษฎีหลายคนท่ีไดใ้ห้ค  านิยามไวม้ากมายแตกต่างกนัออกไป แต่ในประเดนนหลกั ๆ นั้นยงัคงมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัเช่น  (มิลเลอร์และเบอร์กูน อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น. 3) 
ได้ให้ค  าอธิบายว่า การโน้มน้าวใจเกิดข้ึนได้จากแรงจูงใจของผูโ้น้มน้าวใจท่ีมีความตั้งใจจะมี
อิทธิพลเหนือผูไ้ดรั้บการโนม้นา้วใจ ซ่ึงกล่าวโดยสรุปคือ ผูส่้งสารตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูรั้บสาร 

เบรมเบนคและฮาวเวล (อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น. 3)   ไดใ้ห้ค  าอธิบายไว้
ว่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง ความตั้งใจในการส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลในทิศทางท่ีเปน นไปได้เหนือ
ทางเลือกท่ีมีอยู ่

ไซมอนส์ (อา้งถึงใน  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น. 3) ไดส้รุปความหมายของการ
โน้มน้าวใจไวว้่า หมายถึง ความพยายามใช้การส่ือสารของมนุษยทุ์กรูปแบบในการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ ค่านิยม หรือทศันคติของคนอ่ืนเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น อนัจะท ามาซ่ึงความสัมฤทธ์ิผล
ตามความตอ้งการของผูโ้นม้นา้วใจนั้น 

คทัลิบและเซนนเตอร์ (อา้งถึงใน  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น. 3)  ไดอ้ธิบายความหมาย
ไวว้่า  วตัถุประสงค์ส าคญัในการโน้มน้าวใจด้านประชาสัมพนัธ์ คือ  เพื่อสร้างความเขา้ใจให้
ตรงกนัดา้นความคิดเหนน หรือความพยายามก าจดัความคิดเหนนท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อก่อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อบุคคลผูโ้น้มนา้วใจ หรือหน่วยงาน องค์กร ของผูโ้นม้น้าวใจนั้น โดยสรุปกล่าวไดว้่า 
“การโนม้นา้วใจ” มีลกัษณะดงัน้ี 

1)   ผูโ้น้มน้าวใจมีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีอิทธิพลบางอย่างเหนือผูถู้กโน้มน้าวใจ เพื่อ
จะก าหนดทิศทางในดา้นต่าง ๆ ของผูถู้กโนม้นา้วใจ เช่น แนวความคิด ทศันคติ ตลอดถึงพฤติกรรม 

2)   ความพยายามของผูโ้น้มน้าวใจท่ีจะชักน า ชักจูง และสร้างแรงจูงใจให้ผูถู้ก
โน้มน้าวใจเกิดความคลอ้ยตามและยอมรับในทางเลือกท่ีผูโ้น้มน้าวใจเสนอ และตอ้งการให้เปน น
แบบนั้น 

3)   จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูโ้นม้นา้วใจคือ การเปล่ียนแปลง หรือการด ารงไวซ่ึ้ง
ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือ ของผูถู้กโนม้นา้วใจ เพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีผูโ้นม้นา้วใจตอ้งการ 

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท  (2537, น. 7)  ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานในการโนม้
นา้วใจไวว้า่มี 2 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1)  มองจากภายนอกของผูรั้บสาร และ  2)  ผูรั้บสาร ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1)   มองจากภายนอกของผูรั้บสาร ซ่ึงมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการท่ีควรศึกษา
วเิคราะห์ คือ 

(1) ความแตกต่างภายในผูส่้งสาร ซ่ึงหมายถึงปัจจยัต่าง ๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึง
ไดแ้ก่คุณสมบติั ความสามารถในดา้นต่าง  ๆ เปน นตน้ ของผูส่้งสาร ซ่ึงจะส่งผลให้มีอิทธิพลต่อผูรั้บ
สารเปน นอยา่งมาก 

(2) ความแตกต่างภายในสาร  ซ่ึงหมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เน้ือหาของสาร การน าเสนอของสาร ตลอดถึงการจดัล าดบัของสาร เพื่อให้เกิดกการโนม้นา้วใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีบริบทและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 

(3) ความแตกต่างของส่ือ  ซ่ึงจะมีผลต่อการโนม้นา้วใจของสารท่ีแตกต่างกนั 
เช่นการส่ือสารสองทางยอ่มเปน นส่ือท่ีส่งผลไดดี้กวา่ การส่ือสารแบบทางเดียว 

(4) ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ ซ่ึงสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถเปน น
แรงเสริมทางบวกหรือแรงเสริมทางลบต่อการโน้มน้าวใจกนได้ เช่น บางสถานการณ์อาจมีบุคคล
คุน้เคยอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งโน้มน้าวใจ อาจจะเปน นแรงเสริมก าลงัใจให้กบัผูโ้น้มน้าวใจ  หรือ
เปน นแรงกดดนักนได ้

2)   ผูรั้บสาร  ซ่ึงการท่ีผูรั้บสารจะสามารถรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได ้
ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบมากมายท่ีน่าศึกษาวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ลกัษณะของประชากร, ทรรศนะ และ
ทศันคติ,ความรู้ซ่ึงผูรั้บสารมีเก่ียวกบัสารนั้น ๆ, ลกัษณะดา้นอารมณ์, ความส าคญัท่ีผูรั้บสารให้แก่
หวัขอ้หน่ึง ๆ และ วธีิการท่ีผูรั้บสารรับรู้สภาพการณ์หน่ึง ๆ 
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นอกจากน้ี  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท  (2537, น. 101-119) ยงักล่าวอีกวา่ ไม่วา่จะ
เปน นการส่ือสารในรูปแบบใดกนตาม การส่ือสารยอ่มมีผลต่อความคิดของผูรั้บสารเปน นอยา่งยิ่ง และ
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการส่งสารคือ การส่งสารท่ีสามารถสร้างความประทบัใจให้กบัผูรั้บสารได ้ ซ่ึง
ความสามารถเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ของผูพ้ดูในแต่ละบริบท 

ลกัษณะของค านั้นจะมี 2 ลกัษณะคือ  ค านยัตรง และค านยัประหวดั  ค  านยัตรง 
หมายถึง ความหมายตรงตามค าตามพจนานุกรม ส่วนค านยัประหวดั หมายถึง ความหมายของค าท่ี
เปล่ียนแปลงได้ตามความรู้และประสบการณ์ต่างๆของผูพู้ด ซ่ึงความหมายของแต่ละคนอาจ
แตกต่างกนั   อาจจะกล่าวไดว้า่การโนม้นา้วใจนั้น จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการส่ือสาร  การใช้
ค  าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  สามารถส่ือสารไดช้ดัเจน  และสร้างความประทบัใจใหก้บัผูรั้บสารได ้
  ในดา้นอวจันสารกบัการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ กิริยาท่าทาง ลกัษณะสีหน้า 
ยอ่มส่งผลต่อการส่ือสาร ทั้งการพดูและการแสดงออกเหล่าน้ียอ่มตอ้งท าไปพร้อมกนั 

ดา้นการใชห้ลกัฐานเพื่อการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ จะท าให้การส่ือสารชดัเจน
ไดม้ากยิง่ข้ึน และมีความส าคญัมากในการสร้างความน่าเช่ือถือในการส่ือสาร ซ่ึงหลกัฐานอาจแบ่ง
ไดเ้ปน น 2 ประเภท คือ หลกัฐานโดยตรงและหลกัฐานโดยออ้ม 

1)   หลกัฐานโดยตรง คือหลกัฐานท่ีมีน ้ าหนกัมาก ขอ้พิสูจน์ท่ีจะน ามาลบ
ลา้งเกือบจะไม่มี หรือหาไดย้ากมาก 

2)   หลกัฐานโดยออ้ม คือหลกัฐานท่ีพิสูจน์ขอ้เทนจจริงประเดนนหน่ึงโดยดึง
ขอ้เทนจจริงอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมาสรุปเพื่อพิสูจน์ประเดนนขา้งตน้ 

ชนิดของหลกัฐาน แบ่งไดเ้ปน น 7 อยา่ง ดงัน้ี 1)  หลักฐานปฐมภูมิและหลักฐานทุติยภูมิ 
หลกัฐานปฐมภูมิ คือ หลกัฐานท่ีมาจากแหล่งก าเนิดแทจ้ริง หลกัฐานทุติยภูมิ คือ หลกัฐานท่ีคดัลอก 
น ามาปรับแต่ง และน าบอกเล่าซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง อาจจะเกิดความผิดเพี้ยนของหลกัฐานไดม้ากข้ึน  2)   
หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร หลกัฐานท่ีเปน นลายลกัษณ์อกัษรไดแ้ก่ 
หลกัฐานท่ีพิมพ ์เขียนไวอ้ย่างชดัเจน  หลกัฐานท่ีไม่ใช่ลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ การพูด และ วตัถุ
ส่ิงของ  3) หลักฐานจริงและหลักฐานโดยตัวบุคคล  หลกัฐานจริง คือหลกัฐานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
หลกัฐานโดยตวับุคคล หมายถึง บุคคลเปน นผูใ้ห้หลกัฐาน อาจจะเปน นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่เปน น
ลายลกัษณ์อกัษร  ความน่าเช่ือถือของหลกัฐานจะข้ึนอยูก่บัความน่าเช่ือถือของบุคคลผูใ้ห้หลกัฐาน 
4) หลักฐานจากคนธรรมดาสามัญและจากผู้ เช่ียวชาญ หลกัฐานจากคนธรรมดาสามญัคือจะเปน น
หลักฐานจากข้อเทนจจริงท่ีมีอยู่จริง ไม่ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญและไม่ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัฐานจากท่ีตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะดา้น  ทกัษะความเช่ียวชาญ
เปน นพิเศษ ถึงจะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัหลกัฐานชนิดน้ีได ้ 5) หลักฐานท่ีจัดท าขึน้ และหลักฐาน
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ท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้ตั้งใจ  หลกัฐานท่ีจดัท าข้ึน คือ จะเปน นหลกัฐานท่ีตั้งใจจะจดัท าข้ึน เพื่อใชใ้นการ
ใดการหน่ึงจากหลกัฐานดงักล่าวมาอา้งอิงหรือใชเ้ปน นขอ้มูลสนบัสนุน  แต่หลกัฐานท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
ตั้งใจ เปน นหลกัฐานท่ีเราไม่สามารถจดัท าข้ึนได้เพราะเกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา  เกิดข้ึนได้โดยไม่
คาดคิดและไม่ตั้งใจให้เกิด  6) หลักฐานเชิงนิเสธ จะเปน นหลกัฐานท่ีมีอยู่ในตวัของมนัเอง ซ่ึงไม่
สามารถหาไดท่ี้ไหน และเปน นหลกัฐานท่ีมีลกัษณะเฉพาะอยูแ่ลว้ และ  7) หลักฐานเสริม  เปน นการ
หาหลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนหลกัฐานเดิมใหมี้น ้าหนกั ชดัเจนมากข้ึน 
 การใชห้ลกัฐานยงัสามารถแบ่งเปน นประเภทต่าง ๆ ไดอี้ก ดงัต่อไปน้ี 

1)  การยกตัวอย่าง จะแบ่งเปน นสามรูปแบบ คือ ตวัอย่างโดยละเอียดจากเร่ืองจริง  
ตวัอยา่งย่อ ๆ เพียงค าสองค า และตวัอยา่งท่ีแต่งสมมุติข้ึน    ซ่ึงเราสามารถวิเคราะห์วา่หลกัฐานอยู่
ในประเภทไหน ในการวิเคราะห์และการสรุปประเดนนกนยอ่มตอ้งมีขอ้มูลสนบัสนุนในการพูดและ
อธิบายไดช้ดัเจน มีความเปน นไปได ้และน่าเช่ือถือดว้ย 

2)  การใช้สถิติ จะใชเ้พื่อการเปรียบเทียบให้เหนนภาพมากข้ึน ท าให้ผูรั้บสารสนใจ
ในการเปรียบเทียบกบัสภาพจริง และมีผลในการตดัสินใจของผูรั้บสารมากข้ึน 

3)  การใช้พยาน โดยปกติหมายถึง การอา้งถึงผูท้รงคุณวุฒิ  การศึกษาถึงขอ้มูล 
ความสามารถ ประวติั และผลงานของผูท้รงคุณวุฒิเปน นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะจะท าให้เราสามารถใช้
พยานไดถู้กตอ้ง  ตรงประเดนน และจะมีผลในการโนม้นา้วใจ 

4)  การเปรียบเทียบ คือ เปน นการหาขอ้แตกต่าง ขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อช้ีให้เหนนในจุด
ท่ีเราตอ้งการ   

5)  รายละเอียด หมายถึง ลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ผูรั้บสารเหนนภาพ เหนน
รูปธรรมและเขา้ใจในส่ิง ๆ นั้น 

6)  การพรรณนาความ หมายถึง  การเล่าเร่ืองถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ท า
เหนนวตัถุ สถานท่ี วนัเวลา เพื่อท าใหผู้รั้บสารจิตนาการและเหนนภาพไดช้ดัเจน 

7)  การบอกเล่า หมายถึง เปน นการพดูถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามเหตุการณ์และเวลาท่ี
เกิดข้ึน เพื่อท าใหผู้รั้บสารรับรู้ถึงเร่ืองราวต่างๆ จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนักบัพรรณนา 

โดยสรุปแล้ว การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  ตอ้งพิจารณาอย่างละเอียด ทั้งค  า วลี และ
ประโยคต่าง ๆ เพราะลกัษณะเหล่าน้ีมีทั้งในนยัตรงและนยัประหวดั ซ่ึงจะตอ้งมีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัในการใช ้  ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้นั คือ อวจันภาษา เพราะมีแนวโนม้ในการโนม้นา้วใจ
ไดดี้กวา่วจันภาษา  แต่ตอ้งเลือกใชห้ลกัฐานหรือเหตุผลท่ีมีน ้ าหนกั มาสนบัสนุนเพื่อท าให้การโนม้
นา้วใจน่าเช่ือถือมากข้ึน ในทางกลบักนั ถา้การโนม้นา้วใจไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนอาจท าให้การโนม้
นา้วใจไม่มีประสิทธิภาพและไม่น่าเช่ือถือ 
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Larson (1998  อา้งถึงใน  พชัราภรณ์ เกษะประกร, 2549, น. 21-33) กล่าววา่ ผลงานวิจยั
และแบบจ าลองของการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ จะแบ่งเปน น 2 แบบคือ  ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ
เชิงคุณภาพ  และทฤษฎีการโนม้นา้วใจเชิงปริมาณ  

1)  ทฤษฎีการโน้มน้าวใจเชิงคุณภาพ  เปน นทฤษฎีการโน้มน้าวใจในเชิงการใช้
ศิลปะ  ซ่ึงในการท่ีจะใช้ทฤษฎีน้ีกนต้องมีการน ามาวิเคราะห์การใช้ส่ือแต่ละชนิด เพื่อหาความ
เหมาะสม  การใช้ทฤษฎีน้ีจะท าเพื่อประเมินพฤติกรรมมนุษย ์ ตวัอย่างทฤษฎีการโน้มน้าวใจเชิง
คุณภาพ ไดแ้ก่ ทฤษฎีอริสโตติเลียน (Aristotelian Theory) และทฤษฏีบอกเล่า  (Narrative Theory) 

2)  ทฤษฎีการโน้มน้าวใจเชิงปริมาณ  คือ  การวิเคราะห์การส่ือสารของกลุ่มคน
โดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์  และการวิเคราะห์ความถ่ีในการส่ือสาร ลกัษณะการโตต้อบ  จะใช้เพื่อ
คาดการณ์พฤติกรรมของผูรั้บสาร ตวัอย่างทฤษฎีการโนม้น้าวใจเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ทฤษฎี
การเปล่ียนแปลงทศันคติ (“Single Shot” Attitude Change Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning 
Theory) ทฤษฎีการลดความเครียด (Tension-reduction Theory) และทฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Information Processing Theory) 

เน่ืองจากวา่งานวจิยัน้ี เปน นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ดงันั้น ทฤษฎีการโนม้นา้วใจเชิงคุณภาพจึงมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูว้จิยัจึงจะยกทฤษฎีการโนม้นา้วใจเชิงคุณภาพมาเพื่อศึกษา ดงัน้ี 

2.2.1.1   ทฤษฎีการโนม้นา้วใจเชิงคุณภาพ (Qualitative Theory and Research) 
การวิจยัชนิดน้ีถือเปน นการวิเคราะห์การโน้มน้าวใจขั้นแรกหรือขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผู ้

โนม้นา้วสามารถควบคุมการโน้มน้าวชนิดน้ีได ้ จะเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูโ้นม้นา้ว
ใจและผูถู้กโน้มน้าวใจ  ในประเดนนน้ี Larson (1998 อา้งถึงใน พชัราภรณ์ เกษะประกร, 2549, น. 
21-33) สรุปวา่ ทฤษฎีการโนม้นา้วใจเชิงคุณภาพ เนน้ไปในดา้นการศึกษาพฤติกรรมของผูโ้นม้นา้วใจ 
โดยแบ่งเปน น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1)   ทฤษฎีอริสโตติเลียน (Aristotelian Theory and Research) 
Aristotle จะให้ความส าคญักบัพยานหลกัฐาน หรือแรงจูงใจท่ีผูโ้นม้นา้ว

เปน นผูส้ร้างและสามารถควบคุมได้ ทั้ งน้ี Aristotle สรุปว่าผูโ้น้มน้าวใจสามารถควบคุมพยาน
แรงจูงใจได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

(1) แรงจูงใจดา้นความน่าเช่ือถือและพรสวรรค ์(Ethos) ความน่าเช่ือถือ
ประกอบดว้ยหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น ความสามารถ  ความรู้ความสามารถพิเศษ และความสามารถ
ในการถ่ายทอดการส่ือสาร ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

(2)   แรงจูงใจดา้นอารมณ์และความรู้สึกและคุณงามความดี (Pathos) 
จะเปน นแรงจูงใจดา้นจิตวิทยา ความรู้สึกในคุณงามความดีเหล่าน้ี  จะท าให้ผูถู้กโน้มน้าวใจคลอ้ย
ตามและเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิดและพฤติกรรมได ้
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(3)   หลกัฐานและเหตุผล (Logos and Topoi) เปน นแรงจูงใจท่ีตอ้งใช้
ความสามารถในการโน้มน้าวใจ เพราะต้องใช้แรงจูงใจท่ีอ้างเหตุผล ยกเหตุผลข้ึนมาจะต้อง
ประกอบกบัการวเิคราะห์ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของผูโ้นม้นา้วใจ และตอ้งอาศยัหลกัฐานอา้งอิงท่ี
ชดัเจนและน่าเช่ือถือ  จึงจะสามารถโนม้นา้วใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Larson (1988  อา้งถึงใน  พชัราภรณ์ เกษะประกร, 2549, น. 52-53) ได้
จ  าแนกการอา้งเหตุผลเปน น 6 วธีิ ดงัน้ี 

1)   การอ้างโดยการโยงสา เหตุกับผลกระทบ (Cause-to-effect 
Reasoning) เปน นการช้ีแจงใหเ้หนนถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดการโนม้นา้วใจข้ึน 

2)   การอ้างโดยการโยงผลกระทบกับสา เหตุ  (Effect-to-cause 
Reasoning) เปน นการช้ีแจงให้เหนนถึงผลกระทบจากสาเหตุ สาเหตุมาจากอะไร  ช้ีให้เหนนถึงความ
รุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3)   การอา้งโดยสรุปอาการต่าง ๆ (Reasoning from Symptoms) เปน น
การคาดการณ์เหตุการณ์หรืออาการในอนาคต จะช้ีให้เหนนว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดข้ึน 

4)    การอา้งโดยการเปรียบเทียบ (Reasoning from Comparison or 
Analogy) เปน นการยกเหตุผลข้ึนมาเพื่อหาขอ้แตกต่างหรือเปรียบเทียบว่าส่ิงไหนดีกว่าส่ิงไหน 
ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบกนัอยา่งไร 

5)   การอ้างเหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive)  เปน นการพิจารณาจาก
เหตุผลหลกัทัว่ ๆไปจากกรณีใดกรณีหน่ึง เพื่อสามารถสรุปสาเหตุขอ้เหตุการณ์โดยท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ได ้

6)   การอา้งเหตุผลเชิงอุปนยั (Induction) เปน นการพิจารณาจากเร่ือง
กรณีใดกรณีหน่ึงจากเร่ืองหลกั ๆ ทัว่ไปในมุมกวา้ง เพื่อท่ีจะสามารถสนบัสนุนขอ้สรุปหลกั ๆ ให้
ชดัเจนไดม้ากข้ึน   

2)   ทฤษฏีบอกเล่าและบรรยาย  (Narrative Theory and Research)  การ
บอกเล่าและการบรรยายท่ีจะประสบผลส าเรนจนั้น เกิดข้ึนจากความสามารถของผูโ้น้มน้าวใจว่า
สามารถท าให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจ และมีส่วนร่วมมากนอ้ยแค่ไหน  ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บั 2 องคป์ระกอบ ท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

(1)   การเช่ือมโยง (Coherence) หมายถึง วิธีการสร้างเร่ืองราวให้มี
ความสัมพนัธ์กนัทั้งภายในและภายนอก มีความหมายสัมพนัธ์กนั และมีอิทธิพลต่อผูถู้กโนม้นา้วใจ 
1) การเช่ือมโยงด้านเน้ือหา (Material Coherence) หมายถึง ความสัมพนัธ์หรือความสอดคลอ้ง
ภายนอกของเน้ือหาวา่สมจริงหรือไม่ 2) การเช่ือมโยงดา้นตวัละคร (Characterological Coherence) 



45 

หมายถึง ความสัมพนัธ์หรือความสอดคล้องภายในด้านตวัละคร   ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร  

(2)   ความถูกตอ้งของเน้ือหา หมายถึง ความน่าเช่ือถือของเน้ือหาท่ี
โนม้นา้วใจ โดยจะเนน้ถึงความถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือแก่ผูถู้กโนม้นา้วใจ 
  

2.3  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
จุฑามาศ  ศรีโมทา (2545, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์การ์ตูน

ของไทยทางโทรทศัน์ในดา้นการขดัเกลาสังคม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นฐานและ
เน้ือหาทางดา้นการขดัเกลาสังคมในภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทางโทรทศัน์เร่ือง ป.ปลาตากลม, 
โลกนิทาน, สุดสาคร และปังปอน ดิ แอนนิเมชัน่ โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาทั้งการวิเคราะห์เน้ือหา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะพื้นฐานของภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทาง
โทรทศัน์มีโครงเร่ืองท่ีไม่สลบัซบัซอ้น และเหตุการณ์เกิดข้ึนเรียงคามล าดบัเวลา แก่นเร่ืองน าเสนอ
ถึงศีลธรรมจรรยา ทศันคติ/ความคิดเหนน แรงบนัดาลใจ ความรู้/การใชส้ติปัญญา กฎเกณฑ์/ระเบียบ
แบบแผน และบทบาทางสังคม ตวัละครส่วนใหญ่เปน นตวัละครมิติเดียว และฉากท่ีปรากฏในเร่ือง
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย ในภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทางโทรทศัน์ปรากฏเน้ือหาการขดัเกลา
สังคมด้านต่าง ๆ ดังน้ี คือ เน้ือหาการขดัเกลาสังคมด้านจิตใจปรากฏมากท่ีสุดถึงร้อยละ 46.43 
รองลงมา ไดแ้ก่ เน้ือหาการขดัเกลาสังคมดา้นพฤติกรรม ร้อยละ 43.36 ส่วนเน้ือหาการขดัเกลา
สังคมดา้นสติปัญญาปรากฏนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 10.21 เน้ือหาการขดัเกลาสังคมดา้นจิตใจท่ีปรากฏ
ในภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทางโทรทศัน์ประกอบด้วยเน้ือหาประเภทศีลธรรมจรรยา ค่านิยม/
ประเพณี แรงบันดาลใจ และทัศนคติ /ความคิดเหนน เน้ือหาการขัดเกลาสังคมด้านพฤติกรรม
ประกอบดว้ยเน้ือหาประเภทกฎเกณฑ/์ระเบียบแบบแผน และบทบาทดา้นสังคม ส่วนเน้ือหาการขดั
เกลาสังคมด้านสติปัญญาประกอบดว้ยเน้ือหาประเภทความรู้/การใช้สติปัญญา และทกัษะ/ความ
ช านาญ 
 อจัฉรา  ด่านพิทกัษ์  (2547, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาปริญญานิพนธ์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2512-2545 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาปริญญานิพนธ์หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาบรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีแลว้เสรนจในปีการศึกษา 2512-2545 ในดา้นปี
การศึกษาท่ีจบ ขอบเขตเน้ือหาปริญญานิพนธ์ ประเภทของการวิจยั หน่วยวิจยั วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ปริญญา
นิพนธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรศิลปะศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่
เล่มแรกในปีการศึกษา 2512 จนถึงปีการศึกษา 2545 จ านวนทั้งส้ิน 393 ช่ือเร่ือง เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 
แบบบันทึกข้อมูลปริญญานิพนธ์ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  
ผลการวิจยัมีดงัน้ี ปริญญานิพนธ์หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ (กศ.ม.) 
เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2512-2538 มีจ  านวนทั้งส้ิน 298 ช่ือเร่ือง จ  านวนปริญญานิพนธ์มีมากท่ีสุดในปี
การศึกษา 2527 คือ 20 ชื่อเร่ือง ปริญญานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ศศ.ม.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2545 มีจ านวนทั้งส้ิน 94 
ช่ือเร่ือง จ านวนปริญญานิพนธ์มีมากท่ีสุดในปีการศึกษา 2545 จ านวน 11 ช่ือเร่ือง ส่วนในช่วงปี
การศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งสองหลกัสูตร คือ ช่วงปีการศึกษา 2531-2538 ซ่ึงมีจ านวนปริญญานิพนธ์
ทั้งส้ิน 135 ช่ือเร่ือง พบวา่ จ  านวนปริญญานิพนธ์มีมากท่ีสุดในปีการศึกษา 2533 จ านวน 26 ช่ือเร่ือง 
ปริญญานิพนธ์ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ วิธีการวิจยัเปน นแบบวิจยั
เชิงส ารวจมากท่ีสุด หน่วยวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาสูงสุด ไดแ้ก่ นิสิต/นกัศึกษา/บณัฑิต/มหาบณัฑิต การสุ่ม
ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอนมากท่ีสุด เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประเภทสถิติบรรยาย มีการใชค้่าเฉล่ีย/ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด ส่วน
สถิติอา้งอิง ส่วนใหญ่ใชก้ารทดสอบค่า T-test/Z-test   และเม่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะของปริญญา
นิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ระหวา่งช่วงปีการศึกษา 2512-2530 กบัช่วงปี
การศึกษา 2531-2545 พบความเปล่ียนแปลงของปริญญานิพนธ์ในช่วงปีหลงั ดงัน้ี ในดา้นขอบเขต
เน้ือหา พบว่า เน้ือหาท่ีมีผูว้ิจ ัยมากข้ึนได้แก่ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช ้ 
ประเภทการวิจยัท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน คือ การพฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาเพิ่มข้ึน
ในช่วงปีหลงั คือ นิสิต/นกัศึกษา/บณัฑิต/มหาบณัฑิต วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนมากข้ึน ไดแ้ก่ 
การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ส่วนปริญญานิพนธ์ท่ีใช้แบบบนัทึกและแบบวิเคราะห์เปน น
เคร่ืองมือในการวิจยั มีจ  านวนลดลง สถิติบรรยายหรือสถิติพรรณนาท่ีผูว้ิจยัใช้มากข้ึน ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย/ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ส่วนสถิติอา้งอิงหรือสถิติอนุมานท่ีมีผูว้ิจยัใชม้าก
ข้ึน ไดแ้ก่ การทดสอบค่า F-test และการทดสอบค่า Chi-square 
 วรรษพร อารยะพนัธ์  (2550, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาหนงัสือพิมพ์
ธุรกิจในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษารูปแบบ และลกัษณะการน าเสนอ
เน้ือหาของหนังสือพิมพ์ธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือเน้ือหาใน
หนงัสือพิมพ์ผูจ้ดัการรายสัปดาห์ หนังสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ และหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
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รวมทั้ งส้ิน 10,420 รายการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ แบบวิเคราะห์เน้ือหาของ
หนงัสือพิมพธุ์รกิจ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ผลการศึกษาพบวา่ 
หนงัสือพิมพธุ์รกิจมีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัข่าวอุตสาหกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือข่าวการเงิน
และการลงทุน และข่าวการคา้ ดา้นรูปแบบการน าเสนอเน้ือหานั้นพบวา่ น าเสนอรูปแบบข่าวมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือรูปแบบคอลมัน์ และบทความ ส่วนลกัษณะการน าเสนอพบว่าเปน นลกัษณะการ
น าเสนอเชิงพรรณนามากท่ีสุด รองลงมาคือเชิงวเิคราะห์และเชิงผลกระทบ 
 พรรณิภา วงษว์ชิรโชติ  (2551, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาเวนบไซตพ์ุทธ
ศาสนาในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาเวนบไซต์พุทธศาสนาในประเทศ
ไทยในด้านผูจ้ดัท าวตัถุประสงค์ ลักษณะข้อมูลท่ีน าเสนอ การปรับปรุงข้อมูล และภาษาท่ีใช ้
ตลอดจนจดักลุ่มขอบเขตเน้ือหาของเวนบไซต์พุทธศาสนาในประเทศไทย ตามหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมของดิวอ้ี หมวยยอ่ยพุทธศาสนา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่เวนบไซตพ์ุทธศาสนา
ในประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายน 2550 ถึงเดือน ธนัวาคม 2550 จ านวน 715 เวนบไซต ์เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเกนบรวบรวมขอ้มูลเปน นแบบบนัทึกขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ  
ผลการศึกษาวิจยัพบว่า มีเวนบไซต์พุทธศาสนาในประเทศไทยท่ีจดัท าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
(ฆราวาส) มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.02) รองลงมาคือ หน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 33.29) และเวนบไซต์ท่ีไม่
ระบุผูจ้ดัท า (ร้อยละ 9.79) การจดัท าเวนบไซต์ส่วนใหญ่จดัท าในปี 2545-2549 (ร้อยละ 21.82) 
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าพบวา่ เวนบไซตส่์วนใหญ่จดัท าเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลความรู้มากท่ีสุด (ร้อยละ 
85.17) รองลงมาคือ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร/ประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ 53.43) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลทาง
การศึกษา (ร้อยละ 37.90) เผยแพร่ขอ้มูลหน่วยงานรัฐ/เอกชน (ร้อยละ 22.48) และเผยแพร่ขอ้มูล
โครงการ (ร้อยละ 5.45) ตามล าดบั  ลกัษณะขอ้มูลท่ีน าเสนอ พบวา่ เวนบไซตพ์ุทธศาสนาในประเทศ
โดยรวมน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะข้อมูลและบทความท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนามากท่ีสุด (ร้อยละ 
66.43) รองลงมาได้แก่ ข้อมูลของหน่วยงาน/สถานศึกษา/บุคคล และเช่ือมโยง (Link) กับ
แหล่งขอ้มูลพุทธศาสนา (ร้อยละ 42.51) และข่าวสาร/ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา (ร้อยละ 
36.92) ตามล าดบั  เวนบไซต์ส่วนใหญ่ระบุการปรับปรุงขอ้มูล (ร้อยละ 52.17) โดยมีการปรับปรุง
ขอ้มูลในปี 2550-ปัจจุบนั มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.94) และเวนบไซตส่์วนใหญ่น าเสนอโดยใชภ้าษาไทย 
(ร้อยละ 98.32) รองลงมาคือภาษาองักฤษ (ร้อยละ 15.24)  การจดักลุ่มขอบเขตเน้ือหาของเวนบไซต์
พุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวิเคราะห์เน้ือหาของเวนบไซต์ตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 
หมวดย่อยพุทธศาสนา พบว่าเวนบไซต์มีเน้ือหาจดัอยู่ในหมวด 294.33 สถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนา ส่ิงก่อสร้างทางพุทธศาสนามากท่ีสุด (ร้อยละ 34.13) รองลงมาคือหมวด 294.32 ปาฐกถา
ธรรม ค าเทศนาของพระสงฆ์ (ร้อยละ 17.90) หมวด 294.35 การปฏิบติัทางศีลธรรมโดยใช้หลกั
ศาสนา (ร้อยละ 16.64) ตามล าดบั 
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 ชลดา พน้ภยั (2552, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาบทความวิจยัในวารสาร
วิจยัต่างประเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เน้ือหาของบทความวิจัย ท่ีลงพิมพ์ในวารสารวิจัยต่างประเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ในดา้นหวัขอ้วิจยัผูเ้ขียนบทความหรือผูว้ิจยั หน่วยงานท่ีผูเ้ขียนหรือผูว้ิจยัสังกดั
ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่บทความ วิธีการวิจยั และผลการวิจยัโดยสรุป การด าเนินวิจยัเชิงส ารวจและการ
วิเคราะห์เน้ือหา โดยมีแบบบนัทึกข้อมูลบทความวิจัยเปน นเคร่ืองมือในการเกนบรวบรวมข้อมูล 
ประชากรท่ีศึกษาคือบทความวิจัยในวารสารวิจัยต่างประเทศสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ท่ีตีพิมพใ์นช่วง พ.ศ.2544-2549 จ านวน 2 รายช่ือ คือ College Research Libraries 
and Information Science Research สถิติในการใช้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละและจดั
อนัดบั  ผลการศึกษาพบวา่บทความทั้งหมด 328 บทความ เปน นบทความวิจยัทั้งหมด 249 บทความ 
จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทความวิจยั พบว่า หัวขอ้วิจยัท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผูใ้ช้ การใช้สารสนเทศ 
และการใช้บริการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ ด้านผูเ้ขียนบทความพบว่าผูเ้ขียนบทความเปน น
บุคคลในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เปน นอาจารยแ์ละ
บรรณารักษ ์หน่วยงานท่ีผูเ้ขียนบทความสังกดัมากท่ีสุดคือสถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยั ปีท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่บทวิจยัมากท่ีสุด คือ พ.ศ.2549 ส าหรับวิธีการวิจยัพบว่าประเภทการวิจยัท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ การวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือเกนบรวบรวมขอ้มูลท่ีพบมากท่ีสุด คือ แบบสอบถาม  วิธี
วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีพบมากท่ีสุด คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและสถิติเชิงพรรณนา 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาเอกสารภาษาต่างประเทศประเภท
อ่ืน ๆ ได้แก่ เอกสารการะประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และบทความวิจัยในวารสาร
อิเลนคทรอนิกส์ และการพิจารณาศึกษาตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัเพิ่มเติมให้ละเอียดในเชิงลึกในส่วน
ของหวัขอ้การวจิยั ผูเ้ขียนบทความหรือผูว้จิยั และวิธีการวจิยั จะสามารถท าให้อธิบายผลการวิจยัได้
อย่างละเอียดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ซ่ึงเปน นประโยชน์ต่อการพฒันาทางวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

สิโรบล ใหม่วนั (2554, บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการส่งเสริม
ศกัยภาพของสตรีในนิตยสารผูห้ญิง มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงประเดนนการน าเสนอเน้ือหาดา้น
การส่งเสริมศกัยภาพสตรีท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือหาของนิตยสารผูห้ญิง 3 ฉบบั ไดแ้ก่ นิตยสาร ELLE 
นิตยสาร CLEO และนิตยสาร Cosmopolitan ซ่ึงเปน นการวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งวจิยัเชิงคุณภาพ
และการวจิยัเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ถึงประเดนนการส่งเสริมศกัยภาพท่ีปรากฏอยูใ่น
เน้ือหาของนิตยสารผูห้ญิง และความแตกต่างของประเดนนในการน าเสนอเน้ือหา ท่ีส่งเสริมศกัยภาพ
สตรี ในนิตยสารผูห้ญิงทั้ง 3 ฉบบั ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) การวิเคราะห์เน้ือหาการส่งเสริม
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ศกัยภาพสตรี ท่ีน าเสนอในนิตยสารผูห้ญิง พบวา่นิตยสารทั้ง 3 ฉบบั เนน้การส่งเสริมศกัยภาพสตรี
ด้านสุขภาพ ในประเดนนการให้ความรู้แก่สตรีในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ การส่งเสริมศกัยภาพสตรีดา้นสังคมในประเดนนการตระหนกัถึงคุณค่าของตน และมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ส่วนประเดนนท่ีพบวา่มีอยู่จ  านวนน้อยมาก ไดแ้ก่การส่งเสริมศกัยภาพสตรี
ดา้นการศึกษา ในประเดนนการส่งเสริมให้เรียนในสาขาท่ีมีสตรีเรียนน้อย 2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์เน้ือหานิตยสารผูห้ญิง ทั้ง 3 ฉบบัมีรูปแบบในการน าเสนอไม่แตกต่างกนันกั เพราะเปน น
นิตยสารในแนวให้ความรู้ทนัโลกทนัสมยัแก่สตรีและไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ แนวโน้ม
ของเน้ือหาจึงมีลกัษณะผสมระหวา่งวฒันธรรม ความคิดและรูปแบบการด าเนินชีวิต ตลอดจนความ
เก่ียวขอ้งของเน้ือหาในการส่งเสริมศกัยภาพสตรีก ้าก่ึงกนัระหวา่งความเปน นตะวนัตก และความเปน นไทย 
 ภทัรภร ยวนพนัธ์ุ (2554, บทคดัยอ่)  ไดท้  าวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ข่าวและบทความทางดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นหนงัสือพิมพภ์าษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมีวตัถุประสงค ์
(1) เพื่อการวเิคราะห์ข่าวและบทความทางดา้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษยด์า้นเน้ือหา การพาด
หวัข่าว ผูเ้ขียน วิธีการเขียน แหล่งอา้งอิง ภาพประกอบ และ (2) ศึกษาความสอดคลอ้งของเน้ือหา
ข่าวและบทความกบับทบาทในกาบริหารของสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 3 ฉบบั รวมทั้งส้ิน 1,530 ฉบบั จ านวน 1,338 เร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบ
บนัทึกขอ้มูลลงในแบบวิเคราะห์เน้ือหาข่าวและบทความ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  สรุปผลจาก
การวิจยัพบว่า 1) ข่าวและบทความทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์วนใหญ่มีเน้ือหาดา้นการ
จดัตั้งทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 2) 
การพาดหวัข่าวส่วนใหญ่มีเน้ือหาดา้นองคก์ารมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์3) 
ผูเ้ขียนบทความส่วนใหญ่เปน นนกัข่าวมากท่ีสุด รองลงมาคือ นกับริหาร 4) วิธีการเขียนส่วนใหญ่
เปน นแบบบทความมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข่าว 5) แหล่งอา้งอิงส่วนใหญ่เปน นแหล่งอา้งอิงท่ีไดจ้ากตวั
บุคคลโดยตรง รองลงมาคือไม่ระบุแหล่งอา้งอิง 6) ภาพประกอบส่วนใหญ่เปน นภาพข่าวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาพประกอบเน้ือหา 7) มีความสอดคลอ้งของเน้ือหาข่าวและบทความกบับทบาทใน
การบริหารของสมาคมทรัพยากรมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา 
 นงลกัษณ์ เกตุบุตร (2555, บทคดัย่อ) ได้ท าวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาการหาเสียง
เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ผา่นเฟซบุ๊กดอทคอม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบททางสังคมและปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการใชเ้ฟซบุก๊ดอทคอมของนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รวมถึง
ศึกษากระบวนการส่ือสารทางการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ปี พ.ศ. 
2554 โดยเปน นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์เน้ือหาเปน นกรอบในการท าวิจยั  ผล
การศึกษาพบว่า เฟซบุ๊กดอทคอมของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีเลือกใช้เน้ือหาและช่องทางการ
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ส่ือสารไดดี้กว่า รวมถึงมีขอ้ผิดพลาดในการเผยแพร่เน้ือหานอ้ยกว่าของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 
ในส่วนกระบวนการส่ือสารทางการเมือง เน้ือหาบนเฟซบุ๊กดอทคอมของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
เน้นความเปน นนกัการเมืองท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ส่วนนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เน้นความ
เปน นนกัการเมืองหญิงท่ีมีความอ่อนนอ้ม และมุ่งสร้างความปรองดอง 
 พระวฒิุกรณ์  วฑฺุฒิกรโณ (พรมพิมพ)์, (2543, บทคดัยอ่)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง ศึกษาเทคนิคและ
วิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชมุนี (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติ
ของผูส่้งสาร ทศันคติและความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อเน้ือหาและวิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมของ
พระราชวรมุนี รวมทั้งเทคนิคและวิธีการของพระราชวรมุนีในบทบาทของผูส่้งสาร  ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ เน้ือหาของการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชวรมุนีนั้นมีจุดเด่นมากมาย มีการจดัเรียงเน้ือหา
เปน นขั้นตอน และมีความรู้ใหม่ ๆ ท่ีกระตุน้ให้ผูอ่้านไดข้บคิดอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาร่วมสมยั เขา้ใจ
ง่าย อธิบายไดลุ่้มลึกชดัเจน ซ่ึงสามารถสรุปเน้ือหาพุทธธรรมท่ีท่านไดน้ าเสนอได ้4 ประเภท คือ 1) 
ประเภทพฒันาจิตใจเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 2) ประเภทบูรณาการและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3) ประเภท
พระธรรมเทศนา  4) ประเภทวชิาการ ซ่ึงพระราชวรมุนีไดใ้ชเ้ทคนิคและวิธีการเผยแผน่ าเสนอพุทธ
ธรรมท่ีเด่นชดั 6 วิธีคือ 1) การน าเสนอโดยการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ 2) การ
น าเสนอโดยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ 3) การน าเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต 
ปรัชญา ค าคม โคลง บทประพนัธ์ และบทกลอน เปน นต้น 4) น าเสนอโดยวิธีการพูดเช่ือมโยง
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ 5) น าเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตวัอย่างประกอบการ
บรรยาย 6) น าเสนอโดยวิธีการแทรกดว้ยเร่ืองท่ีท าให้เกิดอารมณ์ขนั  ส่วนผลการส ารวจทศันคติ
ของพระภิกษุสามเณรทั้งสองกลุ่มท่ีมีต่อการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี ปรากฏว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่แลว้เหนนดว้ยอยา่งยิ่งต่อบุคลิกลกัษณะ เน้ือหาพุทธธรรม และเทคนิค
วิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชวรมุนีท่ีน าเสนอ อีกทั้งมีความพอใจในระดบัดีมากต่อการเผย
แผพุ่ทธธรรมของพระราชวรมุนีในปัจจุบนั 
 พระมหาบุญโฮม  ปุญฺญวฑฺฒโน (จนัทะโสม), (2549, บทคดัย่อ) ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน) โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรนจในการเผย
แผ่พุทธธรรมของพระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน) 2) เพื่อศึกษาความสอดคลอ้ง ของ
วธีิการส่ือสารเพื่อเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชธรรมวาทีกบัการส่ือสารตามหลกันิเทศศาสตร์  จาก
การศึกษาพบวา่  1) รูปแบบการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชธรรมวาทีมี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
แสดงธรรมเทศนา  การเทศน์มหาชาติ  การเทศน์ปุจฉา-วสิัชชนา  การปาฐกถาและการบรรยาย โดย
คุณสมบติัของท่านมีลกัษณะโดดเด่นเปน นเอกลกัษณ์ ซ่ึงมีวธีิการน าเสนอเน้ือหาดว้ยบทความท่ีเขา้ใจ
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ง่าย สนุกสนาน เร้าอารมณ์ มีคติธรรมสอนใจ ใชภ้าษาท่ีทนัยคุทนัสมยั ออกเสียงอกัขระชดัเจน และ
สุภาพเรียบร้อย ซ่ึงกลยุทธ์ในการใช้ภาษาท่ีท่านใช้เปน นประจ าคือ การใช้ค  าสุภาษิต ค าพงัเพย ค า
กลอน ค าคม ค าคลอ้งจอง ค าอุปมา และการเล่นค าท่ีหลากหลาย ตามยุคสมยั  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลให้
การเผยแผข่องท่านประสบความส าเรนจคือ องคป์ระกอบของการส่ือสารมีครบทุกองคป์ระกอบอยา่ง
สมบูรณ์ และพระราชธรรมวาทีมีคุณสมบติัพิเศษเฉพาะจากการฝึกฝนอบรมมาเปน นอย่างดี รักงาน
เผยแผ่ เปน นพระนกัเทศน์นักพฒันาและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะปลูกฝังและพฒันาคุณธรรมให้บงั
เกิดข้ึนแก่พุทธศาสนิกชน จึงเปน นเหตุให้สถานภาพทางสังคมของท่านเปน นท่ีรู้จกั เปน นท่ีศรัทธา 
ไดรั้บการยกยอ่ง จากพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป   ซ่ึงสังคมยอมรับวา่ท่านเปน นตน้แบบของพระนกั 
เผยแผพุ่ทธธรรมอยา่งแทจ้ริง  2) ความสอดคลอ้งตามหลกันิเทศศาสตร์ พบวา่มี 2 ประการคือ 2.1) 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของการส่ือสาร และ 2.2) สอดคล้องในการใช้ภาษาตามหลักนิเทศ
ศาสตร์ คือ ภาษาพดู ซ่ึงจะเหนนวา่การเผยแผพุ่ทธธรรมของพระราชธรรมวาที มีความสอดคลอ้งตาม
หลกันิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 ณฐันนัท ์ ประกายสันติสุข  (2541, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลของการส่ือสารใน
การเผยแผ่ธรรมะหลกัสูตรการพฒันาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของการส่ือสารในการเผยแผ่ธรรมะหลกัสูตรการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและ
สันติสุข   ผลการส ารวจความคิดเหนนของวิทยากรจ านวน 20 คน และผูเ้ขา้อบรมจ านวน 226 คน 
ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการโน้มนา้วใจ ส่ือและประสิทธิผลของส่ือ การเผยแผ่
ธรรมะในพระพุทธศาสนาพบวา่ เกิดประสิทธิผลของการส่ือสารในการเผยแผธ่รรมะหลกัสูตรการ
พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เน่ืองจากผูส่้งสารอนัไดแ้ก่คุณแม่ดร. สิริ กรินชยัและวิทยากร
สามารถโนม้นา้วใจผูรั้บสาร/ผูเ้ขา้อบรมใหค้ลอ้ยตามเน้ือหาสาร/ธรรมะโดยการใชส่ื้อต่าง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ จนท าให้ผูรั้บสารเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการรู้และส านึก อารมณ์ความรู้สึก 
และพฤติกรรมของตนให้เปน นไปในทางท่ีดีอย่างเหนนได้ชัด  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของระดับ
เจตนาในการรักษาศีล 5 และงดเวน้จากอบายมุขหรือส่ิงเสพติด ในช่วงก่อนและหลงัการอบรม พบ
ไดว้่า ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเดิมแต่มีค่าเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน  ค่าเฉล่ียรวมของระดบัธรรมะท่ีเกิดใน
จิตใจของผูเ้ขา้อบรม ลว้นเพิ่มสูงข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความกตญัญูรู้คุณ
ต่อพอ่แม่หรือผูมี้พระคุณของผูเ้ขา้รับการอบรมเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั 
 กลัยาณี  ฤทธิโชติ  (2550, บทคดัยอ่) ไดท้  าสารนิพนธ์เร่ือง ศึกษาวิธีการเผยแผธ่รรมะของ
พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และทองหยก  เลียงพิบูลย ์(ท. เลียงพิบูลย)์  โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาวิธีการเผยแผ่ธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) และท่าน ท. เลียง
พิบูลย ์(ทองหยก เลียงพิบูลย์)  พบวา่ ทั้ง 2 ท่านประสบความส าเรนจในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
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ในเร่ืองเดียวกนั จากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัตามสถานภาพ และพบวา่ทั้ง 2 ท่าน เปน นบุคคลท่ีอุทิศชีวิต
เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ บ้านเมือง และพระพุทธศาสนา จนเปน นท่ียอมรับศรัทธาจาก
ประชาชนจ านวนมากในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ีมีทั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนัในการเผย
แผ่ธรรมะ วิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี นั้น เปน นการเผยแผ่ท่ีอาศยัคุณสมบติั 
ความสามารถในตวัท่าน ทั้งทางดา้นคุณวุฒิ วยัวุฒิ ปัญญาวุฒิ ในการเผยแผธ่รรมะในยุคใหม่ เช่น 
การเปน นอาจารยพ์ิเศษในสถาบนัต่าง ๆ จ านวนกวา่ 20 สถาบนั เปน นวิทยากรประจ ารายการโทรทศัน์ 
และเปน นวิทยากรบรรยายธรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย โดยถือวา่ท่านเปน นผูบุ้กเบิกการเทศน์ใน
รูปแบบใหม่ใหก้บัพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่ “เทศน์แอนดท์อล์ก” ดว้ยการน าศิลปะมาใชก้บัภาษาท่ี
ก าลงัฮิตอยูใ่นปัจจุบนัประกอบส่ือต่าง ๆ ในการเทศน์ อีกทั้งท่านยงัมีงานเขียนมากมาย และมีส่ือซีดี
และส่ืออินเตอร์เนนตเพื่อเผยแผ่ธรรมะ เพื่อให้คนท่ีสนใจได้เขา้ถึงอย่างกวา้งขวาง  ในส่วนของ
วธีิการเผยแผธ่รรมะของท่านทองหยก  เลียงพิบูลย ์นั้น งานเขียนเร่ือง “กฎแห่งกรรม” เปน นงานเขียน
ท่ีมีคนนิยมอ่านมากท่ีสุดของท่าน จนท่านไดส้มญานามวา่  “ราชนักฎแห่งกรรม” ในปี 2520  ซ่ึง
งานเขียนของท่านไดมี้การเผยแผอ่อกมาในรูปแบบของงานละครทีวีทางช่อง 7 อีกทั้งยงัมีการน า
ผลงานเร่ืองกฎแห่งกรรมไปอ่านในสถานีวิทยุด้วย กล่าวได้ว่า ทั้ งในอดีต และปัจจุบนั ท่านได้
ท างานรับใช้พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ มาเปน นระยะเวลานาน จนเปน นท่ีประจกัษ์แก่สายตา
ประชาชนจ านวนมาก 

พระสุนทร  รตนปญฺโญ (มติยาภกัด์ิ), (2548, บทคดัย่อ)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหา
เก่ียวกบัการใช้ภาษาในการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เปน น
การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบนั โดยศึกษาร่องรอยปัญหา
ตั้งแต่คร้ังพุทธกาล วา่มีผลต่อปัจจุบนัอยา่งไร เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในอนาคต  จากการศึกษา
พบวา่ ระยะเวลาในอดีตก่อนพุทธกาลนั้นเปน นปัญหาต่อการส่ือสารเพื่อการเผยแผพ่ระธรรมค าสอน 
เน่ืองจากวา่ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มีส่วนส าคญัในการก าหนดการส่ือสาร และมีการพลวตัต่อ
วถีิชีวติของผูค้นในยคุนั้น ซ่ึงภาษาท่ีใชใ้นสมยันั้นคือภาษาสันสกฤต ซ่ึงต่อมาไดมี้การแยกแยะการ
ใชภ้าษาตามระดบัวรรณะ ดงันั้นจะมีการแยกแยะภาษาระดบัชนชั้นสูง และภาษาระดบัชาวบา้น จึง
สร้างความแตกต่างในความเขา้ใจในดา้นภาษา จวบจนกระทั้งถึงสมยัพุทธกาล พระพุทธองคไ์ดท้รง
คน้พบความจริงว่าด้วยเร่ืองวรรณะ และพยายามเปล่ียนแปลงวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีฝังรากลึก เพื่อ
น าไปสู่อารยวฒันธรรม ดงันั้นพระองคจึ์งทรงคน้พบวิธีการเผยแผใ่นรูปแบบใหม่ดว้ยการใชภ้าษา
บาลีหรือภาษามคธเปน นล าดบัสืบต่อมา จากยุคสู่ยุค รุ่นสู่รุ่น จวบจนถึงตอนพุทธปรินิพพานกาล 
หลงัจากนั้น การใชภ้าษาในการเผยแผพ่ระธรรมค าสอนจึงเปน นเหตุถกเถียงโตแ้ยง้กนัตลอดมาวา่ แท้
ท่ีจริงแลว้พระไตรปิฎก เปน นพุทธพจน์หรือไม่ และค าสอนมีการผิดเพี้ยนจากพุทธพจน์หรือไม่ จึง
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เปน นเหตุให้การศึกษาพระพุทธศาสนายงัไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร ทั้งน้ียงัพบปัญหาในประเดนนใหญ่ ๆ  
2 ประเดนน  เช่ือมโยงมาจนถึงปัจจุบนั คือ หน่ึง ปัญหาท่ีพบกบัชาวพุทธ ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ขาดกิจกรรมท่ี
จะส่งเสริมใหเ้กิดปัญญา 2) ไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ 3) ไม่เขา้ใจความหมายท่ีพระสงฆส่ื์อ 4) คนไทยใช้
ภาษาไทยผดิเพี้ยน ขาดความจริงใจต่อกนั 5) ชาวบา้นไดรั้บรู้ค า และความหมายของศพัทม์าจากส่ือ
อยา่งผดิ ๆ และสอง ปัญหาหลกัท่ีพบจากพระสงฆคื์อ 1) พระมีโอกาสเทศนานอ้ย 2) พระสงฆข์าด
ประสบการณ์และขาดความมัน่ใจ 3) ขาดความรู้วิทยาการส่ือสารยุคใหม่ 4) ไม่เขา้ใจหลกัธรรม
อยา่งลึกซ้ึง และ 5) ขาดความรู้ดา้นภาษายุคใหม่ เช่น ภาษาองักฤษ เปน นตน้ นอกจากพบปัญหาหลกั ๆ 
2 ประเดนนใหญ่แลว้ ยงัพบปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเปน นปัญหาใหก้ารเผยแผธ่รรมะท่ีไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นไดแ้ก่ การศึกษา  ภาษา  การถ่ายทอด  ทศันคติ  เทศะ  และเร่ืองเพศและวยั  ซ่ึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเปน นปัญหาเหล่าน้ีมีแนวทางในการแก้ปัญหาซ่ึงสามารถสรุปได้ดงัน้ี คือ 1)  ศึกษา
เร่ืองภาษาธรรมะของตนเองใหแ้ตกฉาน ในขณะเดียวกนัควรศึกษาภาษาทอ้งถ่ินท่ีตวัเองจะไปยงัถ่ิน
นั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจบา้ง 2)  ศึกษาเรียนรู้วธีิการส่ือสาร วิทยาการในโลกยุคใหม่ให้ทนั เพื่อปรับประยุกต์
ในการน าเสนอ 3) ปรับปรุงภาษาในการถ่ายถอดใหเ้ปน นภาษาง่าย ๆ ท่ีบุคคลทัว่ไปเขา้ใจ  นอกจากน้ี 
กนมีค  าแนะน าจากบุคคลท่ีผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ คือ พระสงฆ์ นักวิชาการ และกลุ่มนักเรียน ซ่ึงมี
ขอ้เสนอท่ีน่าสนใจ คือ พระสงฆ์แนะน าว่า ผูเ้ผยแผ่ธรรมะ ควรศึกษาเรียนรู้ให้มาก รู้ทนัโลกยุค
ใหม่ และในขณะเดียวกนั ควรปฏิบติัธรรมให้เกิดปัญญาอย่างแทจ้ริงดว้ย  นักวิชาการแนะน าว่า  
ควรหาทางสร้างสรรคใ์นการท างานร่วมกนัอยา่งมีระบบท่ีชดัเจน มีการจดัระบบบริหาร การจดัการ 
การประเมินผลงานดว้ย  ส่วนกลุ่มนกัเรียนให้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรน าเสนอธรรมะสู่สาธารณชนใน
รูปแบบบนัเทิง ผูเ้ผยแผ่ธรรมะควรใช้ภาษาท่ีง่าย อยู่ในโลกความเปน นจริง และควรใชภ้าษาท่ีร่วม
สมยัดว้ย 
 พระอดิศร  ฐานวุฑฺโฒ  (2552, บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ศึกษาการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม : ศึกษากรณีค่ายธรรมทายาท ของฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมค่ายธรรมทายาท ของฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 2) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการสอนทางพระพุทธศาสนา วิธีการจดักิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของค่ายธรรมทายาท 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน   ผลการวิจยัพบวา่ 1) การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ค่ายธรรมทายาทของฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั เปน นส่วนส าคญัในการส่งเสริมดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา สามารถพฒันาเยาวชน
ให้เปน นผูท่ี้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตามหลกัทางพระพุทธศาสนา ให้เปน นคนเก่ง คนดีมี
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ความสุข มีระเบียบวนิยัและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น และสามารถน าความรู้ หลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2) แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้
ในการอบรมโดยใชเ้ดนกหรือเยาวชนเปน นศูนยก์ลางในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัการ
พฒันาตนเอง คือ ไตรสิกขา ภาวนา 4 เปน นตน้ 3) รูปแบบการฝึกอบรม โดยใชก้ระบวนการอบรม
แบบบูรณาการเขา้กบัส่ือสมยัใหม่ มีกิจกรรมนนัทนาการสอดแทรกคุณธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการอบรมให้น่าสนใจโดยเน้นกิจกรรม 5 ส. คือ สนุก สาระ สงบ ส านึก และสร้างสรรค์ 4)  
ปัญหาและอุปสรรคในการอบรมค่ายธรรมทายาท เช่น พระธรรมวิทยากรมีจ านวนมาก บางรูปอาจ
มีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสม ท าใหเ้กิดผลเสียต่อการยอมรับและความเช่ือถือศรัทธาของผูท่ี้เขา้รับการ
อบรม ปัญหาการไม่รักษากฎระเบียบกติกาค่ายของเยาวชนบางคนท่ีเขา้รับการอบรม ปัญหาเร่ือง
การติดต่อประสานงานการฝึกอบรมของส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เปน นต้น 5) ข้อเสนอแนะในการ
แกปั้ญหา อุปสรรค ค่ายธรรมทายาท สามารถแกไ้ขไดโ้ดยใช้กระบวนการแกไ้ขปัญหาตามหลกั
พุทธธรรม คือ อริยสัจ 4 และเทคนิคในการแกปั้ญหาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรม เพื่อให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายธรรมทายาทบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสืบต่อไป  
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวมาน้ี จะเหนนได้ว่า ลักษณะงานวิจัยทั้ งหมดมีลักษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ในส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ โครงสร้างและรูปแบบในการวิจยั คือ เปน น
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารและการเผยแผพุ่ทธธรรมท่ีตอ้งการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ 
ตลอดถึงกลยุทธ์ เพื่อการส่ือสารในการเผยแผธ่รรมะท่ีสัมฤทธ์ิผล ท่ีมีจุดประสงคใ์นการศึกษาใน
ทุก ๆ บริบทของการส่ือสารซ่ึงไดแ้ก่ บริบทของผูส่้งสาร บริบทของส่ือ บริบทของผูรั้บสาร และ
บริบทของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสาร ส่วนผลของการศึกษานั้น กนมีผลในลกัษณะเดียวกนัคือ ท าให้
ทราบและเขา้ใจถึง รูปแบบ วิธีการ ในการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม และประสิทธิภาพใน
องค์ประกอบการส่ือสารต่าง ๆ   ในส่วนท่ีแตกต่างกนันั้น คือ ขอบเขตของงานวิจยัและกรอบใน
การศึกษาท่ีแตกต่างกันในบริบทของการส่ือสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งผูส่้งสาร ปัจจยัท่ีเปน นปัญหาในการส่ือสารในการเผยแผพุ่ทธธรรม 
และการวดัผลจากการศึกษาวเิคราะห์ในดา้นปริมาณ  เช่น การคิดเปน นจ านวนร้อยละในดา้นปริมาณ 
เพื่อหาค่า และประเมินค่า เปน นตน้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี จะพบว่าเน้ือหา
ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของงานวิจยัเล่มน้ี ซ่ึงประเดนนท่ีเก่ียวขอ้ง
และเช่ือมโยงกนัอยา่งลงตวันั้นไดแ้ก่ 2 ประเดนนหลกั ๆ คือ ประเดนนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร และ
ประเดนนดา้นการเผยแผ่พุทธธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษากรอบแนวคิด ทฤษฎี 
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และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี แลว้น ามาเปน นกรอบในการวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ และกลยุทธ์
การส่ือสารในการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี  เพื่อท่ีจะหาค าตอบและประเมินวา่ 
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลและสัมฤทธ์ิผลในดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพฒันาและปรับปรุงการส่ือสารในด้านการเผยแผ่ต่อไป ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงน าการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประมวลเพื่อก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยัในบทต่อไป 

 
 
 
 



บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

ในการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารในการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี): กรณีศึกษางานนิพนธ์ (หนงัสือธรรมะ) ชุดธรรมะ
ประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ น้ี เป็นการศึกษาเน้ือหาในเอกสารส่ิงพิมพใ์นรูปแบบหนงัสือ ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบวธีิวจิยั 
3.2  เอกสารส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้นการศึกษา 
3.3  กรอบในการวเิคราะห์เน้ือหา 
3.4  วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
 

3.1  รูปแบบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาเชิงการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ซ่ึงเป็นการ
วเิคราะห์รูปแบบโครงสร้างเน้ือหา ไดแ้ก่ 1)  หลกัการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความต่าง ๆ  
2)  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ และ 3) กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจในสาร ซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายของผูส่้งสารท่ีพยายามจะส่ือสารให้ผูรั้บสารทราบ ท่ีมีอยู่ในงานนิพนธ์ของพระ
มหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ชุด ธรรมประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ 
 

3.2  เอกสารส่ิงพมิพ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เอกสารส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้นการวิจยัน้ี คือ หนงัสือธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
ชุดธรรมะประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นหนงัสือธรรมะของส านกัพิมพอ์มรินทร์ เป็นจ านวน 
13 เล่ม ไดแ้ก่ 1) ธรรมะติดปีก  2) ธรรมะหลบัสบาย  3) ธรรมะดบัร้อน 4) ธรรมะบนัดาล  5) ธรรมะ 
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ท าไม  6) ธรรมะเกร็ดแกว้  7) ธรรมะสบายใจ  8) ธรรมะทอรัก  9) ธรรมะงอกงาม 10) ธรรมะน ้ าเอก   
11) ธรรมะคลายใจ  12) ธรรมะพารวย  และ 13) ธรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

3.3  กรอบในการวเิคราะห์เนือ้หา 
 

ในการศึกษาวิจยัเน้ือหาในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัใชก้รอบในการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งหมด 3 กรอบ 
ดงัน้ี คือ 1) การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความต่าง ๆ 2) กลวิธีและอุบายประกอบการ
สอนของพระพุทธเจา้ 3) กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 

 
3.3.1  การตั้งช่ือหัวข้อเร่ืองของเนือ้หา และบทความต่าง ๆ  
เพื่อความสอดคลอ้งและความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระในผลงานนิพนธ์ท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษา

และสะดวกต่อการวิเคราะห์เน้ือหา  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกลกัษณะของการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองท่ีพบ
เห็นตามเน้ือหา เพื่อใหเ้หมาะสมกบังานวิจยั โดยประยุกตจ์ากการศึกษาและไดท้บทวนวรรณกรรม
ในเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่3.1  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความต่าง ๆ 
 

ล าดบัที ่ การตั้งช่ือหัวข้อเร่ืองของเนือ้หา 
1. การใชค้  าสมัผสัคลอ้งจอง  
2. การกล่าวซ ้ าเพ่ือใหเ้กิดท่วงท านอง  
3. การใชสุ้ภาษิตค าพงัเพย  
4. การใชช่ื้อบุคคลและสตัวใ์นต านาน 4.1  พระภิกษุสงฆ ์
  4.2  ฆราวาส 

5. การใชค้  าพอ้งรูปแต่ต่างความหมาย  
6. การใชค้  านยัประหวดั  
7. การใชค้  าแสลง  
8. การใชว้ลี  
9. การใชป้ระโยค 9.1  บอกเล่า 
  9.2  ปฏิเสธ 
  9.3  ค าถาม  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ การตั้งช่ือหัวข้อเร่ืองของเนือ้หา 
  9.4  ค าสัง่ 

10. การใชโ้วหารภาพพจน์ 10.1  อุปมาอุปไมย 
  10.2  อุปลกัษณ์ 
  10.3  บุคคลาธิษฐาน 
  10.4  อนุนามนยั 
  10.5  นามนยั 
  10.6  อธิพจน์ 
  10.7  ปฏิพจน ์
  10.8  สทัพจน ์

 
3.3.2  กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 
  

ตารางที ่3.2  กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
 

ล าดบัที ่ กลวธีิและอบุายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 
1. การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ 
2. การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อปุมา 
3. การใชอุ้ปกรณ์การสอน   
4. การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้   
5. การเล่นภาษา เล่นค า  และใชค้  าในความหมายใหม่   
6. อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล 
7. การรู้จกัจงัหวะและโอกาส 
8. ความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการ   
9. การลงโทษและการใหร้างวลั 
10. กลวธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

 
แหล่งทีม่า:  พระธรรมปิฎก, 2542, น. 26 อา้งถึงใน พระมหาสัญญา ปญฺญาวจิิตฺโต, 2543, น. 21-25. 
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3.3.3  กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพือ่จูงใจ 4 วธีิ คือ 
3.3.3.1   การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง 
1)  วธีินิรนยั (Deductive) คือ การอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุน

ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน 2)  วิธีอุปนัย (Inductive) คือ การอา้งกรณีเฉพาะบางกรณีเพื่อน าไปสู่
ขอ้สรุปท่ีเป็นส่วนรวม ท าให้เกิดความน่าเช่ือเถือ 3)  วิธีสาเหตุสัมพนัธ์  อาจเป็นเหตุผลจากเหตุไป
หาผล หรือจากผลไปหาเหตุ หรือจากผลหน่ึงไปหาผลหน่ึงก็ได ้ 

3.3.3.2  การเร้าอารมณ์ 
3.3.3.3  การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
3.3.3.4  การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 

  1)  การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน  
  2)  เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย  
  3)  สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน  
  4)  ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง  (อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น. 181-185)   

 
ตารางที ่3.3  กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 
 

ล าดบัที ่ กลวธีิการเขียนเพือ่จูงใจ 

1. 

 
การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง 

1.1  วธีินิรนยั 

1.2  วธีิอุปนยั 

1.3  วธีิสาเหตุสมัพนัธ์ 

2. การเร้าอารมณ์ 
3. การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 

4. 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ 

4.1  การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึง 
       ของผูอ่้าน 
4.2  เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสยั 
4.3  สงัเกตดูระดบัความรู้สึก  
        ความสนใจ   และวยัของผูอ่้าน 
4.4  ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง 

 
แหล่งทีม่า:  อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น. 181-185.   
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กรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 กรอบเหล่าน้ี  ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เพื่อความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกบัเน้ือหา และเพื่อความเหมาะสมตรงกบัเน้ือหาในหนังสือธรรมะของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี 
 

3.4  วธิีการวเิคราะห์เนือ้หา 
 

3.4.1  ผูว้ิจยัซ้ือหนงัสือธรรมะของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ชุดธรรมประยุกต์
ส าหรับคนรุ่นใหม่ ในส านกัพิมพอ์มรินทร์ จ านวน 13 เล่ม จากนั้นท าการอ่านเน้ือหาทั้งหมดในทุก ๆ 
หวัขอ้ และทุก ๆ เล่ม โดยอ่านใหจ้บทีละเล่มตามล าดบั และวเิคราะห์ใหจ้บแต่ละเล่มเป็นล าดบัไป 

3.4.2  หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดอ่้านเน้ือหาจบในแต่ละเล่มตามล าดบัแลว้ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกหวัขอ้
เร่ืองท่ีน่าสนใจ เพื่อน ามาวเิคราะห์ เพราะเน่ืองจากวา่ หวัขอ้เร่ืองในหนงัสือธรรมะทั้ง 13 เล่มนั้น มี
จ านวนมากมายถึง  394 หวัขอ้  ดงันั้นผูเ้ขียนจึงใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงในการเลือกหวัขอ้ท่ี
จะวิเคราะห์เน้ือหาโดยใช้กรอบในการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรอบ  ส่วนเกณฑ์ในการเลือกหัวขอ้นั้น  
ผูว้จิยัเลือกหวัขอ้ท่ีมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ซ่ึงมีโครงสร้างเน้ือหาและรูปแบบในการเขียนท่ีมีลีลาโวหาร
ท่ีน าสมยั น่าจดจ าและน้อมน าไปปฏิบติั โดยแบ่งสัดส่วนหัวขอ้เร่ืองท่ีจะน ามาวิเคราะห์เป็น 50 
เปอร์เซ็นตข์องแต่ละเล่ม  ดงันั้นจึงมีหวัขอ้เร่ืองท่ีใชว้ิเคราะห์ทั้งหมดจ านวน 160 หวัขอ้  ซ่ึงสาเหตุ
ท่ีหวัขอ้ท่ีเลือกวเิคราะห์มีจ านวนดงักล่าว  มีดงัน้ี 

1)   เน้ือหาในหนงัสือเล่มท่ี 10 (ธรรมะน ้ าเอก) น้ี บรรจุดว้ยหวัขอ้ท่ีมี 2 ลกัษณะ 
คือ 2.1.1) เป็นความเรียง  2.1.2) เป็นบทประพนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
เลือกวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีมีเน้ือหาเป็นความเรียงเท่านั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบในการวจิยั 

2)   เน้ือหาในหนงัสือเล่มท่ี 12 (ธรรมพารวย) น้ี เป็นหนงัสือท่ีมีรูปเล่มพิเศษ คือ
เน้ือหาด้านในนั้นพิมพ์เป็นกระดาษสีทั้งหมดทุกแผ่น มีสีสันสวยงามน่าอ่าน เป็นหนังสือท่ีพิมพ์
ร่วมเผยแพร่หนงัสือดีเพื่อคนไทย ซ่ึงรายไดส่้วนหน่ึงจากการจ าหน่ายนั้นจะน าไปสมทบทุนสร้าง
สถาบนัวิมุตตยาลยั โครงการ “วดัป่าชานเมือง” ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ีไดว้างจ าหน่ายตามร้านคา้ Seven 
Eleven ทุกสาขา 

ในส่วนเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี เป็นการรวบรวมบทความเน้ือหาท่ีเคยพิมพ์
มาแลว้ในหนงัสือเล่มก่อน ๆ ในหลาย ๆ เล่มของผูเ้ขียน ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไวใ้นค าปรารภของ
หนงัสือวา่ “อน่ึง มีเร่ืองท่ีควรกล่าวไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวา่ บทความเกือบทั้งหมดท่ีน ามาตีพิมพใ์นหนงัสือ
เล่มน้ี เคยพิมพม์าแลว้ในหนงัสือหลายต่อหลายเล่มของผูเ้ขียน กระจดักระจายกนัอยู่เล่มนั้นเล่มน้ี
บา้ง การน ามาคดัสรรจดัปรับใหม่ในท่ีน้ีมีความมุ่งหมายเฉพาะคือ ตอ้งการประมวลค าสอนในทาง
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พุทธเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนามาไวใ้นท่ีเดียวกนัเป็นส าคญั เพราะฉะนั้น หากเห็นว่า
เน้ือหาไปซ ้ ากบัเล่มอ่ืน ก็ขอไดโ้ปรดเขา้ใจตามท่ีช้ีแจงไวใ้นท่ีน้ีดว้ย” 

ดงันั้นแลว้ ผูว้ิจยัจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะหวัขอ้ท่ีไม่ซ ้ ากบัเล่มอ่ืน ซ่ึงมีอยูภ่ายใน
เล่มท่ี 12 (ธรรมะพารวย) น้ีเท่านั้น 

3) หนงัสือเล่มท่ี 13 (ธรรมะศกัด์ิสิทธ์ิ) นั้น ผูว้จิยัไม่เลือกน ามาวิเคราะห์ เน่ืองจากวา่ 
มีหวัขอ้และเน้ือหาท่ีซ ้ ากบัเล่มอ่ืน ๆ ทั้งหมด ทุก ๆ หวัขอ้ 

3.4.3   หลงัจากการคดัเลือกหัวขอ้เร่ืองในหนงัสือแต่ละเล่มแลว้ ผูว้ิจยัเขียนสรุปเป็นความ
เรียงเชิงพรรณนาโดยใชก้รอบในการวิจยัทั้งหมด 3 กรอบดงักล่าว เป็นเกณฑ์ในการเขียนวิเคราะห์ 
โดยท่ีผูว้ิจ ัยแยกวิเคราะห์แต่ละหัวข้อในหนังสือในแต่ละเล่ม  จนครบทุกหัวข้อท่ีคัดเลือกใน
หนงัสือทั้งหมด 13 เล่ม 

3.4.4   ผูว้ิจยัได้บนัทึกตารางเปรียบเทียบแสดงปริมาณมากน้อย  ในการใช้กรอบในการ
วเิคราะห์ทั้ง 3 กรอบเป็นเกณฑ ์โดยการแสดงเป็นร้อยละแบบตาราง 

3.4.5   ผูว้ิจยัสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของหนงัสือธรรมะทั้ง 13 เล่ม โดยการเขียน
อภิปรายเชิงพรรณนาอยา่งละเอียด 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี  2 นั้น  ผูว้ิจยัไดน้ ามา
เป็นตวัก าหนดกฎเกณฑใ์นการด าเนินการวิจยัในบทท่ี  3  และจากการด าเนินตามวิธีการด าเนินการ
วจิยัในบทท่ี 3 น้ี  ผูว้จิยัสามารถแสดงผลการวจิยัในบทท่ี 4  เป็นล าดบัต่อไป 
  
 



 
บทที ่ 4 

 
ผลการวจิยั 

 
ในการศึกษาวิธีการเผยแผพุ่ทธธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี): กรณีศึกษา

งานนิพนธ์ (หนังสือธรรมะ) ชุดธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างเน้ือหาของหนงัสือ เพื่อใหท้ราบถึง 1) หลกัการตั้งหวัขอ้เร่ือง 2) กลวิธีและอุบายประกอบการ
สอนตามแนวพระพุทธเจา้ และ 3) วิธีการเขียนเพื่อจูงใจในสาร ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของผูส่้งสารท่ี
พยายามจะส่ือสารใหผู้รั้บสารทราบ  

จากการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัจะไดแ้สดงรายละเอียดในการวิเคราะห์ตามกรอบในการวิเคราะห์
ทั้ง 3 กรอบ โดยล าดบั โดยท่ีผูว้จิยัจะใชว้ธีิการอธิบายเชิงพรรณนา ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  หนังสือเล่มที ่1 : ธรรมะติดปีก 
 

4.1.1  หัวข้อที ่1 :  น า้ทุกหยดมีต้นน า้  
4.1.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง 2 แบบ คือ การใชป้ระโยคบอกเล่า และการกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิด
ท่วงท านอง โดยการกล่าวซ ้ าค  าว่า “น ้ า” ให้มีนัยยะแฝงด้วยความหมายด้วยการเปรียบคนเป็น
เหมือนน ้ าว่า น ้ าทุกหยดมีตน้น ้ าตน้ก าเนิดฉันใด คนเราย่อมมีตน้ก าเนิดและมีท่ีมาฉันนั้น โดยท่ี
ผูเ้ขียนไดเ้ขียนกล่าวน าในยอ่หนา้แรกของหวัขอ้วา่ “หากจะถามว่า พระพุทธเจ้าประทานเคร่ืองมือ
ส าหรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดความเป็นคนดีไว้บ้างไหม ขอตอบว่า พระพุทธเจ้าประทาน
เอาไว้ด้วยเหมือนกัน พระองค์ทรงเรียกเคร่ืองมือนั้นว่า “ความกตัญญูกตเวทิตา” จากนั้นผูเ้ขียนได้
อธิบายความหมายของค าวา่กตญัญูและกตเวทิตา และยกตวัอยา่งประกอบเป็นบุคคลาธิษฐาน โดย
เล่าเร่ืองของหลวงพ่อสุเมโธ หรือท่านเจา้คุณพระสุเมธาจารย ์(โรเบิร์ต แจ็คแมน) จากนั้นก็สรุป
เน้ือหาโดยการใชภ้าษาใหผู้อ่้านไดฉุ้กคิด โนม้นา้วใจต่อการปฏิบติั 

4.1.1.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
จากการไดศึ้กษาของผูว้ิจยัพบวา่ ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 
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กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ และกลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งและเล่าเร่ืองราวบุคคลส าคญัคือ หลวงพอ่สุเมโธ หรือท่านเจา้
คุณพระสุเมธาจารย ์(โรเบิร์ต แจ็คแมน) โดยเปรียบเทียบชีวิตของท่านว่า ก่อนท่ีท่านจะไดเ้รียนรู้
ธรรมะจากหลวงพ่อชา สุภทฺโท นั้น เกิดจากการท่ีท่านไดพ้บกบัพระธุดงค์รูปหน่ึงท่ีสร้างศรัทธา
ให้กับท่านเป็นจุดเร่ิมตน้ จากนั้นพระธุดงค์รูปนั้นก็พาท่านไปหาหลวงพ่อชา สุภทฺโท ซ่ึงเป็น
กลัยาณมิตรท่ีประเสริฐมาก ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงเปรียบเทียบน ้าเป็นเหมือนหลวงพ่อสุเมโธท่ีมีตน้น ้ า
คือพระธุดงครู์ปหน่ึงนัน่เอง 

4.1.1.3   กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง  โดยใช ้วิธีนิรนยั (Deductive) ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยู่แลว้อนัไดแ้ก่ 
ความกตญัญกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี จากนั้นผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอ
ใหม่ท่ีอา้งข้ึน โดยท่ีขอ้สรุปใหม่ท่ีผูเ้ขียนได้เขียนไวต้อนท้ายหลงัจากอธิบายแนวความคิดและ
ยกตวัอย่างแล้วก็คือประโยคท่ีว่า “ผูมี้เมตตาและกตญัญูต้องเลือกจดจ าเฉพาะด้านท่ีดีของผูอ่ื้น
เท่านั้น”  และนอกจากผูเ้ขียนใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจวธีิท่ี 1 แลว้ ผูเ้ขียนไดใ้ช้ กลวิธี
ท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยยกตวัอยา่งดว้ยการเล่าเร่ืองราวของ
หลวงพอ่สุเมโธ หรือ ท่านเจา้คุณพระสุเมธาจารย ์(โรเบิร์ต แจค็แมน) เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ 
 

4.1.2  หัวข้อที ่2 :  ไม่มีแม่ ไม่มีสวนโมกข์ 
4.1.2.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบการใชว้ลี โดยใชก้ริยาวลี และแบบ การกล่าว
ย  ้า เพื่อให้เกิดท่วงท านอง โดยกล่าวย  ้าค  าวา่ “ไม่มี”  ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีท าให้ผูอ่้านรู้วา่ ผูเ้ขียน
ก าลงัจะบอกเก่ียวกบัเร่ืองอะไร โดยท่ีผูเ้ขียนพยายามอธิบายเร่ืองของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุวา่ ถา้
หากไม่มีแม่บงัเกิดเกล้า ก็ไม่มีตน้ทุนในการสร้างสวนโมกข์ซ่ึงเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม ดงันั้น
ผูเ้ขียนจึงเขียนช่ืนชมหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุว่า เป็นบุตรท่ีกตญัญูกตเวทีท่ีกล่าวสรรเสริญบุญคุณ
ของแม่ ดงัแสดงใหเ้ห็นค าพดูตอนหน่ึง ของหลวงพอ่พุทธทาสภิกขท่ีุเขียนถึงแม่วา่ “ถา้อาตมาไดท้  า
อะไรดีท่ีสุดท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายบา้งแลว้ ก็ขอให้นึกวา่น่ีถ่ายทอดมาจากแม่ ขอให้ขอบ
บุญขอบคุณไปถึงแม่ท่ีไดช่้วยสร้างมาใหเ้ป็นคนสุขมุรอบคอม ท าอะไรใหถึ้งจุดท่ีดีท่ีสุด” 

4.1.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
จากการไดศึ้กษาของผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้ขียนไดใ้ช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนพยายามจะให้ผูอ่้านตระหนกัถึงความ
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กตญัญูกตเวที จึงยกตวัอย่างบุคคลส าคญั คือ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ  นกัปฏิรูปพระพุทธศาสนาท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของประเทศไทยและของโลก เพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างว่า แม้แต่พระ
นกัปราชญ์ท่ีเป็นบุคคลส าคญัของโลกยงัจะต้องสรรเสริญเคารพบูชาพระคุณของมารดา ดงันั้นจึง
ควรค่าแก่การเอาเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

4.1.2.3   กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ จากการ
ได้ศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้ขียนใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจคือ การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนอ้างถึงหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ปูชนียบุคคลทาง
พระสงฆ์ท่ีควรค่าแก่การเคารพบูชาทั้งในดา้นศีลาจารวตัรและเกียรติคุณทางปัญญา ผูเ้ขียนใช้กล
ยุทธ์โดยน าช่ือเสียงเกียรติคุณของท่านมาอา้งอิงเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนั ในการโน้มน้าวใจให้ผูอ่้าน
ตระหนกัรู้และปฏิบติัตามในเร่ืองความกตญัญูกตเวที ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
 

4.1.3  หัวข้อที ่3 :  ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี 
4.1.3.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ เป็นการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง 2 แบบ คือ แบบการใชว้ลี โดยใชบุ้พพบทวลี และ แบบการกล่าวซ ้ า
เพื่อให้เกิดท่วงท านอง ซ่ึงเป็นการตั้งช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนพยายามบีบเขา้หาจุดส าคญัในเน้ือเร่ืองนั้น 
โดยท่ีผูเ้ขียนพยายามพูดถึงการมองทุกส่ิงทุกอย่างบนโลกนั้น มกัจะประกอบดว้ยมุมมอง 2 ดา้น
เสมอ ดงัประโยคท่ีวา่ “หากเพง่มองทุกส่ิงอยา่งพิเคราะห์ เราจะพบวา่มีความจริงทั้งสองดา้นรวมอยู่
ในตัวมันเองเสมอ ต่างแต่ว่าเราจะเลือกหยิบด้านใดข้ึนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น” จากนั้นผูเ้ขียนจึงใชต้วัอยา่งประกอบเป็นบุคลาธิษฐาน 

4.1.3.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนได้ใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การยก
อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ และ กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า  และใช้ค  าใน
ความหมายใหม่ โดยผูเ้ขียนใชค้  าวา่ “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” แทนค าในความหมายใหม่ในการมอง
โลกเป็น 2 ดา้น คือ มุมมองทุกอยา่งมีทั้งมุมบวก และมุมลบผสมผสานกนัอยู ่ดงันั้นผูเ้ขียนจึงอยาก
ใหผู้อ่้านเพิ่งพินิจพิเคราะห์ในทุก ๆ มุมมองวา่ มีมุมมองใดบา้งท่ีเราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์และ
มีคุณค่าได ้จากนั้นผูเ้ขียนไดใ้ชเ้ร่ืองเล่าของพระมหาพีรพล วิโรจโน พระวิปัสสนาจารย ์แห่งส านกั
มหาจุฬาอาศรม เป็นบุคคลตวัอยา่ง 

4.1.3.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงดว้ยวธีินิรนยั (Deductive) ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุน
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ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน โดยท่ีผูเ้ขียนไดพู้ดเกร่ินน าดว้ยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการมองโลกว่ามี 2 ดา้น 
คือ มองในมุมบวก (Positive Thinking) และมองในมุมลบ (Negative Thinking) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคน
ส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ จากนั้นเพื่อเป็นการสนบัสนุนขอ้เท็จจริงน้ี ผูเ้ขียนจึงใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การ
ใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ในการสนบัสนุนและยืนยนัขอ้เท็จจริงน้ีดว้ยการใช้
เร่ืองเล่าของพระมหาพีรพล วิโรจโน พระวิปัสสนาจารยแ์ห่งส านกัแห่งมหาจุฬาอาศรม ต าบลดง
พญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา หลงัจากเล่าเร่ืองจบ ผูเ้ขียนไดเ้ขียนสรุปไวต้อนทา้ยวา่ 
“ผูเ้ขียนฟังเร่ืองเล่าจากท่านแลว้ก็ไดแ้ต่คิดถึงค าของหลวงพ่อชา วา่ ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ใชใ้ห้ถูก
จงัหวะ มาใหถู้กท่ี อะไรก็ดีไดท้ั้งนั้น” ซ่ึงเป็นการย  ้าขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้วา่ การมองบวกเป็นวิธีการท่ี
จะเอาประโยชน์จากทุกส่ิงท่ีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยา่งแยบคายท่ีสุด  
 

4.1.4  หัวข้อที ่4 :  เคลด็ลบัความเป็นเลศิ 
4.1.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบวลี ซ่ึงเป็นนามวลี ซ่ึงบ่งบอกถึงวา่ผูเ้ขียนก าลงัจะกล่าวถึง
อะไร ผูเ้ขียนวางโครงเร่ืองโดยการเล่าเร่ืองเกียรติคุณและการประสบความส าเร็จของบุคคลส าคญั 
และไดก้ล่าวถึงเคล็ดลบัแห่งความเป็นเลิศจากมุมมองของผูเ้ขียน  

4.1.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งประวติัและเกียรติคุณของพระพรหมคุณาภรณ์ จากนั้นกล่าวถึง
เคล็ดลบัแห่งความเป็นเลิศท่ีคน้พบในตวัพระเดชพระคุณท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) พระคุณท่าน
อยากเอาชนะฝร่ัง 2) พระคุณท่านมีวธีิคิดแบบเพอร์เฟ็คชัน่นิสต ์ท่ีหากไดล้งมือท าอะไรแลว้ จะตอ้ง
ท าให้ดีท่ีสุด  จากนั้นผูเ้ขียนก็สรุปด้วยแนวคิดของผูเ้ขียนเองว่า “อาตมามีความคิดน้ีอยู่ในใจ
ตลอดเวลา คือ ท าอะไรตอ้งท าให้ส าเร็จ มีอุปสรรคอะไรก็ตอ้งพยายามเอาชนะให้ได ้แลว้เวลาท า
อะไรก็ตอ้งพยายามท าใหดี้ท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นกิจ หนา้ท่ี ตอ้งท าเตม็ท่ีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได”้ 

4.1.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจคือ  การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดย
ใชป้ระวติัและเกียรติคุณของพระพรหมคุณาภรณ์เป็นเคร่ืองจูงใจเพื่อใหผู้อ่้านคลอ้ยตามและน าไปสู่
การปฏิบติั เพราะเห็นตวัอยา่งท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงไดม้าจากการมี
เคล็ดลบัแห่งความเป็นเลิศตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไว ้ดงันั้นผูเ้ขียนจึงพยายามจูงใจให้คลอ้ยตามดว้ย
การยกตวัอยา่งบุคคลส าคญั ดงัท่ีกล่าวมา 
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4.1.5  หัวข้อที ่5 :  ลูกถีบหลวงพ่อชา 
4.1.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง 3 แบบคือ 1) แบบวลี ซ่ึงเป็นนามวลี  2) แบบใชช่ื้อบุคคล 
โดยใชช่ื้อของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทัโท) 3) แบบใชค้  าแสลง โดยใชค้  าภาษาตลาดคือ
ค าวา่ “ถีบ” 

4.1.5.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และเล่านิทานประกอบ โดยยกเร่ืองเล่าของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวดัหนองป่าพง จังหวดั
อุบลราชธานีเป็นตวัอย่างประกอบการสอน  กลวิธีท่ี 2  คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยใช้
โอกาสและช่วงกาลสมยัน้ีในการสอนเร่ืองการเขา้ถึงพระพุทธศาสนาในแง่ของภาษาธรรมกบักาล
สมยัด้วย โดยท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “การถ่ายทอดธรรมะยิ่งใช้ภาษายิ่งยุ่งยากวุ่นวาย ท าให้มีการ
ตีความธรรมะผดิ ๆ ยิง่ใชภ้าษายิง่ห่างธรรมะตวัแทอ้อกไปไกล ท่านจึงหนัมาใช ้“ภาษาธรรม”  แทน 
“ภาษาคน” ในการส่ือสารกบัลูกศิษยท่ี์เป็นฝร่ัง” จากขอ้ความน้ี ช้ีให้เห็นวา่ผูเ้ขียนก าลงัจะสอนเร่ือง
การใชภ้าษาคนสอนธรรมะในสมยัปัจจุบนันั้นเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจยาก เป็นนามธรรมสูง แต่การใชภ้าษา
ธรรมะโดยการสอนดว้ยการลงมือกระท านั้น เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจน เป็นรูปธรรม และไดผ้ลจริง 
มากกวา่สอนแบบภาษาคนท่ีเป็นทฤษฎี 

4.1.5.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยอา้งถึง หลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งวดัหนองป่าพง จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นพระ
วิปัสสนาจารยท่ี์มีช่ือเสียงของประเทศไทย โดยกล่าวถึงวิธีการสอนของท่านด้วยการให้ลงมือ
ปฏิบติัในชีวิตจริง โดยมีตวัท่านเองเป็นตวัอย่างให้ลูกศิษยไ์ด้เรียนรู้โดยตรงผ่านศีลาจารวตัรอนั
งดงามขอท่าน  อีกทั้งผูเ้ขียนยงัยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าของลูกศิษยช์าวออสเตรเลียนามญาณธมัโมภิกขุท่ี
ไดบ้อกเล่าชีวิตจริงเก่ียวกบัการสอนของหลวงพ่อชา ซ่ึงสอนดว้ย “ลูกถีบ” ท่ีปักไวท่ี้ยอดอกของ
ท่าน ซ่ึงเป็นเหตุท าใหท้่านทั้งซาบซ้ึงและประทบัใจ ท่ีหลวงพอ่ชา มีเมตตาช่วยช้ีกิเลสให้  ผูเ้ขียนยงั
ใช ้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยผูเ้ขียนพยายาม
ยกตวัอย่างบุคคลส าคญัโดยไม่ใช่ค าพูด หรือค าสั่งของตวัเองโดยตรง แต่อา้งถึงพระเถระผูใ้หญ่ท่ี
เป็นท่ีเคารพศรัทธาของประเทศไทย โดยผูเ้ขียนมีจุดประสงคท่ี์จะสอนผูอ่้านวา่ อยา่หลงใหลติดใจ
ในอารมณ์มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ท่ีน่ายินดี หรือ อารมณ์ท่ียินร้ายก็ตาม ดงันั้น ผูเ้ขียนจึง
เสนอแนะเร่ืองน้ีซ่ึงเป็นกรณีตวัอย่างให้ผูเ้ขียนคล้อยตามเพื่อหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ของ
ผูอ่้าน 
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4.1.6  หัวข้อที ่6 :  สลายอตัตาแบบพุทธทาส  
4.1.6.1  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 :  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ คือ 1) ใชช่ื้อบุคคลโดยใชช่ื้อ “หลวงพ่อพุทธทาส” ซ่ึง
เป็นพระภิกษุสงฆ ์ผูเ้ป็นนกัปราชญร่์วมสมยัแห่งพระพุทธศาสนา 2) ใชว้ลี โดยใชกิ้ริยาวลีดว้ยการ
ละประธานไว ้และ 3) ใชโ้วหารภาพพจน์โดยการใชอุ้ปมาอุปมยั ดว้ยการเปรียบเทียบ โดยใชค้  าวา่ 
“แบบ” ท่ีแสดงใหเ้ห็นการเปรียบเทียบของ 2 ส่ิง 

4.1.6.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดย ผูเ้ขียนยกเร่ืองเล่าและตวัอยา่งของบุคคลส าคญัในทางพระพุทธศาสนา
ซ่ึงไดแ้ก่หลวงพอ่พุทธทาส เป็นกรณีตวัอยา่งเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดการคลอ้ยตามและน าไปปฏิบติั   
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ผูเ้ขียนได้ยกตวัอย่างการเปรียบเทียบค าว่า  “สลาย
อตัตา” ซ่ึงมีความเป็นนามธรรมสูง ใหมี้ความเป็นรูปธรรมชดัเจนข้ึนดว้ยการอธิบายความหมายและ
ตวัอยา่งชดัเจน เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจ และสามารถจดจ าได ้ 

4.1.6.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง โดยใชว้ิธีนิรนยั (Deductive) โดยท่ีผูเ้ขียนยกขอ้เท็จจริงเร่ือง “อตัตา” ข้ึนมาแสดงใน
จุดเร่ิมตน้ และอธิบายความตามเหตุผลท่ีเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป จากนั้นผูเ้ขียนจึงใชแ้นวความคิด
และขอ้เสนอใหม่ของตวัเองเขา้มา โดยผูเ้ขียนกล่าววา่ “ทางโลกเห็นวา่การมีอตัตาเป็นของดี เพราะ
มนับอกอยูใ่นท่ีวา่เขาเป็นคนส าคญั แต่ทางธรรมท่านสอนใหป้ล่อยละวางอตัตา เพราะอตัตาคือท่ีมา
ของความทุกขพ์ื้นฐานทั้งหมดในชีวิตมนุษย”์  กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยการยกตวัอยา่งการปล่อยวางอตัตาในแบบของหลวงพ่อพุทธทาส ดว้ยการเล่าเร่ือง
เศรษฐิณีคนหน่ึงท่ีเคยบริจาคเงินร่วมท าบุญกบัท่านพุทธทาส นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้ กลวิธีท่ี 3 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  ดว้ยการยกขอ้เท็จจริงท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปและยกกรณีตวัอยา่งดว้ยเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญัในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศรัทธา
และหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ทางความคิดของผูอ่้าน 
  

4.1.7  หัวข้อที ่7 : เอาหูไปรองเกีย๊ะเขาท าไม  
4.1.7.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  เป็นการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบคือ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  านยัประหวดั ซ่ึง ค  าวา่ “เอาหูไปรองเก๊ียะ
เขาท าไม” ไม่ไดมี้ความหมายโดยตรง แต่มีความหมายแฝง คือ เป็นค าถามท่ีถามโดยนยัว่า เวลาท่ี
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ความทุกขเ์กิดข้ึนมาและกระทบตวัเราแลว้ แลว้เราจะเอาตวัตน ออกไปแส่รับทุกขไ์วท้  าไม ทั้ง ๆ ท่ี
ไม่สามารถแกไ้ขเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึนได ้เป็นค าถามท่ีบอกผูอ่้านโดยนยัว่า เราควรมีปัญญาท่ีจะตอ้ง
เขา้ใจโลกและความเป็นไปของเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึน และอยูก่บัส่ิงนั้นโดยไม่ทุกข ์ แบบท่ี 2 การใชค้  า
แสลง โดยใช้ค  าว่า “เก๊ียะ” ซ่ึงเป็นภาษาบา้น ๆ แบบตลาด ซ่ึงท าให้รูปประโยคน้ีเป็นประโยคท่ี
เขา้ใจง่าย ๆ แบบชาวบา้น  แบบท่ี 3 คือ การใชป้ระโยคค าถาม โดยมีค าว่า “ท าไม” ซ่ึงถามหา
เหตุผลของการกระท าดงักล่าว 

4.1.7.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวิธี คือ กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าของหลวงปู่ บุดดา ถาวโร แห่งวดักลางชูศรีเจริญ
เป็นเร่ืองประกอบการสอน กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดว้ยการเปรียบเทียบหูเป็น
เช่นกบั ตวัตนของเรา ส่วน เก๊ียะ เปรียบเหมือนกบั ความทุกข์ต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบในชีวิตเรา ซ่ึง
ผูเ้ขียนพยายามจะบอกผูอ่้านว่า ควรมีปัญญารู้เท่าทนัตามความเป็นจริงของคน สังคม และความ
เป็นไปของโลก ดงัท่ีค  าท่ีผูเ้ขียน ไดก้ล่าววา่ “เหตุปัจจยัมนัใหญ่เกินกว่าท่ีเราจะเขา้ไปแกห้รือเกิน
กว่าท่ีเราจะเปลืองตวั เปลืองความรู้สึกไปดุด่าวา่กล่าวเอากบัใคร ถา้เขา้ใจแลว้ปล่อยวาง ไม่อวดดี
เก็บมาใส่สมอง เราก็ไม่ตอ้งโกรธ เม่ือไม่โกรธก็ไม่ทุกข”์ กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า  และ
ใชค้  าในความหมายใหม่  ดว้ยการใช้ค  าให้มีความหมายแตกต่างจากความหมายโดยตรง ซ่ึงในท่ีน่ี
ความหมายใหม่ของค าวา่ “เอาหูไปรองเก๊ียะ”  คือ เอาตวัตนของตวัเองเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือแส่ไปหา
ความทุกขท์ั้ง ๆ ท่ีเราไม่สามารถตา้นทานเหตุปัจจยัเหล่านั้นไดเ้ลย ดงันั้นจึงจะท าให้ความโกรธมา
รุมเร้าท่ีใจเรา และท าใหเ้ราเป็นทุกขเ์สียในท่ีสุด 

4.1.7.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงดว้ยวิธีอุปนยั (Inductive) ซ่ึงเป็นการอา้งกรณีเฉพาะบางกรณีเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีเป็น
ส่วนรวม ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกค ากล่าวของท่านผูรู้้บางท่านน าเสนอใน
ตอนตน้วา่ “ ผูรู้้ท่านหน่ึงกล่าววา่ ความทุกขใ์นชีวิตของคนเรา เป็นความทุกขท่ี์เกิดจากตวัเราแท ้ๆ 
เสีย 40 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอีก 60 เปอร์เซ็นตเ์ป็นความทุกขท่ี์มีสาเหตุมาจากคนอ่ืนส่วนหน่ึง และอีก
ส่วนหน่ึงเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากอาการ “อวดดี” ของเราเองท่ีอยู่ไม่สุข ชอบเอา “ตวัตน” ออกไป
แส่รับทุกข”์ จากนั้นผูเ้ขียนน ามาสรุปเป็นส่วนรวมว่า “ พอปัญญามาอารมณ์เสียก็หายไป เหมือน
ดวงอาทิตยส์าดแสงแรกมาตอ้งกลีบบวั บวัท่ีหุบอยูก่็ตอ้งบาน น่ีเป็นวถีิธรรมชาติท่ีเป็นไปเอง สติมา 
ปัญญาเกิด ความโกรธก็จรลี ท่ีใดมีสติปัญญา ณ ท่ีนั้นถึงมีกิเลสอยูก่็หมดโอกาสแสดงตวั” กลวิธีท่ี 2 
คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของหลวงปู่ บุดดา ถาวโร แห่ง
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วดักลางชูศรีเจริญ เป็นเคร่ืองจูงใจ ให้เห็นดว้ย และปฏิบติัตาม ดงัมีเร่ืองเล่า ดงัน้ีวา่ วนัหน่ึงหลวงปู่
ได้รับนิมนต์มาฉันเพลท่ีบ้านของอุบาสิกาท่านหน่ึงท่ีกรุงเทพ ฯ พอฉันเสร็จ หลวงปู่ ก็เอนกาย
พกัผอ่นอิริยาบถอยา่งสบาย ทนัใดนั้นเอง ทุกคนท่ีมาร่วมท าบุญก็ไดย้ินเสียงเก๊ียะดงัข้ึนมาจากห้อง
ขา้ง ๆ ท่ีอยู่ติดกนัดงักึก ๆ กระทบพื้น ศิษยค์นหน่ึงคงรู้สึกร าคาญเสียงเก๊ียะเหมือนร าคาญเสียง
โทรศพัทใ์นโรงหนงัจึงอุทานข้ึนมาวา่ “แหม แม่เจา้ประคุณเอ๋ย ไม่รู้จกัเกรงใจชาวบา้นชาวเมืองเขา
บา้งเลย” หลวงปู่ บุดดาแมจ้ะหลบัตาพร้ิมอย่างสบาย แต่ท่านไดย้ินเสียงอุทานของศิษยแ์ละเสียง
เก๊ียะตน้เหตุโดยตลอด จึงพูดข้ึนดว้ยเสียงดงัพอให้ไดย้ินกนัทัว่ห้องวา่ “เขาเดินของเขาอยู่ดี ๆ โยม
เอาหูไปรองเก๊ียะเขาท าไม” 
 

4.1.8  หัวข้อที ่8 : ทะเลาะกนัเพราะเปลอืก 
4.1.8.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การใช้วลี ซ่ึงเป็นกิริยาวลี โดย
ปราศจากประธานในประโยค และ แบบท่ี 2 คือ การใชค้  านยัประหวดั ซ่ึงความหมายของหวัขอ้น้ี
ไม่ไดมี้ความหมายโดยตรง แต่มีความหมายมีนยัแฝง ซ่ึงหมายถึง การทะเลาะกนัเพราะเปลือกนอก
ของพระพุทธศาสนา มิไดห้มายถึงเปลือกไม ้เปลือกนอกของพระพุทธศาสนาคือ บรรดาส่ิงท่ีไม่
ส าคญั และเป็นส่ิงท่ีสมยัพุทธกาลมิได้ให้ความส าคัญ และเพิ่งเกิดมีมาในสมยัน้ี ซ่ึงเปลือกนอก
เหล่าน้ีท าให้พระพุทธศาสนาเกิดการแตกแยก นั่นก็คือ “นิกาย” ท่ีเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา
มากมาย 

4.1.8.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบโดยยกตวัอย่างท่ีหลวงพ่อกิ ธมฺมุตฺตโม เล่าเร่ืองของหลวงพ่อทองรัตน์ 
กนฺตสีโล เป็นเร่ืองเล่าประกอบ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา โดยเปรียบเทียบ ค าว่า 
“เปลือก” คือ “นิกาย” ของพระพุทธศาสนา ท่ีท าให้เกิดการแตกแยกความสามคัคีกนัในหมู่สงฆ ์ซ่ึง
ในสมยัพุทธกาลมิไดมี้การแยกแยะกนัเช่นน้ี การแยกเป็นก๊กเหล่าเช่นน้ีน ามาซ่ึงความขดัแยง้ ยากท่ี
จะเขา้ถึง “แก่นแท”้ ของพระพุทธศาสนา คือ มรรคผลนิพพาน กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน 
และการปฏิบติัรายบุคคล ซ่ึงผูเ้ขียนเลือกบุคคลท่ีจะสอน คือ ในกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของพระพุทธศาสนา โดยท่ีค านึงถึงว่า ถา้หากวา่ พระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้มวัแต่มา
ทะเลาะกนัเพราะเปลือกนอกของพระพุทธศาสนาแลว้ไซร้ ก็จะน ามาซ่ึงการแตกความสามคัคี และ
ถา้หากแตกสามคัคีในหมู่สงฆแ์ลว้ หมู่สงฆส์าวกจะน าความดีงามและ “แก่นแท”้ ของพระพุทธศาสนา
ท่ีถูกตอ้งน าไปเผยแผแ่ละสอนต่อพุทธศาสนิกชนไดอ้ยา่งไร ดงันั้นผูเ้ขียนจึงเนน้ให้ความส าคญักบั
พระภิกษุสงฆเ์ป็นอนัดบัแรกเสียก่อน  
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4.1.8.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง แบบวิธีสาเหตุสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นผลไปหาเหตุ  โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยการยกขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบั “นิกาย” ข้ึนมาก่อน ดงัน้ีวา่  “นิกาย แปลวา่ หมู่ กลุ่ม หรือพวก เม่ือน ามาใชก้บัศาสนาต่าง ๆ 
ค าน้ีมีนยัส่อไปในทางลบมากกวา่ทางบวก เพราะเม่ือเรานึกถึงศาสนิกท่ีสังกดันิกายนั้นนิกายน้ี ส่ิงท่ี
จะผดุพรายข้ึนมาก็คือภาพของความขดัแยง้ แบ่งเป็นก๊กเป็นกลุ่ม ภาพของสงครามยอ่ยสงครามใหญ่
ท่ีอา้งว่าท าในนามของศาสนาและเกิดข้ึนมาโดยคนท่ีบอกว่านบัถือศาสนาเดียวกนั มีพระศาสดา
องค์เดียวกนัเพียงแต่ “ต่างนิกาย” กนัเท่านั้น” นั่นแสดงถึงผลของการทะเลาะขดัแยง้กนั จากนั้น
ผูเ้ขียนพยายามเล่าถึงสาเหตุของการขดัแยง้น้ีดว้ยการเล่าประวติัความเป็นมา ใชข้อ้เสนอแนะพร้อม
กบัยกตวัอย่างบุคคลส าคญัในตอนทา้ย กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงเป็นการเร้าอารมณ์ใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเดียวกนัคือ กลุ่มท่ีถือธรรมยุติกนิกาย และกลุ่มท่ีถือมหานิกาย ซ่ึงบรรดา
สองกลุ่มน้ีก็มีทศันคติท่ีตระหนกัให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ผูเ้ขียนจึงไดน้ าเร่ืองน้ี
มาเขียนและใช้ภาษาชวนให้ตระหนกัมากยิ่งข้ึน กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้โดยเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย นอกจากผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงผลและไดเ้ล่า
ถึงสาเหตุแล้ว ผูเ้ขียนยงัเสนอแนะความคิดเห็นซ่ึงเข้ากับอุปนิสัยของกลุ่มเป้าหมายด้วย โดย
เสนอแนะวา่  “ถา้ทุกฝ่าย ยอมรับจุดต่าง และ แสวงจุดร่วม ปรองดองกนัได ้การแบ่งแยกเป็นพรรค 
เป็นพวก เป็นก๊ก เป็นกลุ่มหรือนิกาย ก็ไม่เกิดข้ึน ท่ีใดไม่มีการแบ่งแยก ท่ีนัน่ก็มีศานติสุข ท่ีใดมี
ศานติสุข ท่ีนั่นก็มีความร่ืนรมยแ์ละมีชีวิตชีวา”  ถึงแมว้่าประเทศไทยรับพระพุทธศาสนามาจาก
ประเทศศรีลงักา ซ่ึงเป็นฐานใหญ่ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในล าดบัต่อมาพระสงฆไ์ทยก็
ยงัแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ มหานิกาย และ ธรรมยติุกนิกาย แต่ถึงแมอ้ยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนไดใ้ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า “ทั้ งสองนิกายน้ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาส าหรับพระและชาวพุทธท่ีเป็น
ปัญญาชน เพราะตระหนกัรู้อยา่งชดัเจนวา่ ความแตกต่างเป็นเร่ืองของ “ช่ือ” หรือ “สังกดั” อนัเป็น
เพียง “เปลือก” ของพระพุทธศาสนาเท่านั้น เม่ือวา่โดยเน้ือแทแ้ลว้ ทั้งธรรมยุตและมหานิกายต่างก็
เป็นพระพุทธศาสนาซ่ึงมีท่ีมาจากพระบรมศาสดาพระองคเ์ดียวกนั มุ่งมรรคผลนิพพานเหมือนกนั” 
กลวธีิท่ี 4  คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ผูเ้ขียนใชเ้ร่ืองเล่าของหลวงพ่อทอง
รัตน์ กนฺตสีโล ซ่ึงเล่าถ่ายทอดโดยหลวงพ่อกิ ธมฺมุตฺตโม พระวิปัสสนาจารยผ์ูมี้ชีวิตอยูใ่นยุคสมยั
เดียวกนักบัหลวงปู่ มัน่ ภูริทตฺโต อนัมีเร่ืองเล่าวา่ คร้ังหน่ึง หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล ไดมี้โอกาส
แวะเวยีนไปกราบหลวงปู่ มัน่ถึงท่ีพกั ขณะนั้นมีพระหนุ่มเณรนอ้ยทั้งหลายก าลงัตั้งวงวิพากษก์นัวา่
ดว้ยเร่ืองนิกายทั้งสองอยู่พอดี บา้งก็ว่าธรรมยุตดีกว่ามหานิกาย บา้งก็ว่ามหานิกายดีกว่าธรรมยุต 
ขณะท่ีน ้ าลายก าลงัแตกฟอง หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล ซ่ึงเป็นพระอาคนัตุกะ ไดเ้ดินผา่นมาทาง
นั้นโดยบงัเอิญ จึงถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นกรณีศึกษาของวงสนทนาอย่างเหมาะเหม็ง พระรูปหน่ึง
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วพิากษด์ว้ยเสียงอนัดงัอยา่งนกัการเมืองฝีปากกลา้วา่ พระหลวงตารูปน้ีเป็นพระมหานิกาย (หมายถึง
หลวงพอ่ทองรัตน์) ถึงอยา่งไรก็สู้พระธรรมยตุอยา่งพวกตนมิได ้หลวงพ่อทองรัตน์ไดย้ินประโยคน้ี
เขา้ ท่านจึงตรงร่ีไปท่ีวงสนทนา แลว้ทนัใดนั้นท่านก็ไดท้  าในส่ิงท่ีใคร ๆ คิดไม่ถึง ท่านหนัหลงัให้
วงสนทนา พร้อมทั้งถลกสบงข้ึนมาโชวก์น้ขาว ๆ ต่อหน้าพระหนุ่มเณรน้อยทั้งหลาย พร้อมทั้งยงั
ไดฝ้ากวาทะสะกดใจผูฟั้งทุกคนในท่ีนั้นวา่ “มาหยดัเขา้ฮูข้ีกูน่ี” (มายดัเขา้ตูดขา้น่ี) ถูกกระตุกอยา่ง
แรงดว้ยวธีิการแบบอาจารยเ์ซนเช่นน้ี  พระหนุ่มเณรนอ้ยทั้งหลายก็แตกกระจายกนัไปคนละทิศคน
ละทาง นบัแต่นั้นมาจึงดูเหมือนวา่ไม่มีใครสนใจอีกวา่นิกายไหนดีกวา่นิกายไหน เพราะต่างก็เขา้ใจ
แลว้วา่ เร่ืองนิกายเป็นไดแ้ค่ “เปลือก” ไม่ใช่ “แก่น” 
 

4.1.9  หัวข้อที ่9 :  สติปัญญาคือพระแท้  
4.1.9.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 ใชโ้วหาร
ภาพพจน์ซ่ึงเป็นค าอุปลกัษณ์ (Metaphor) คือการเปรียบเทียบสติปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีค่า ส่ิงท่ีประเสริฐ
น่าเคารพบูชาและควรมีไวป้ระจ าตวัและประจ าใจ เป็นเสมือนกบัพระแท ้ๆ ซ่ึงต่างจากพระท่ีเป็น
เคร่ืองรางของขลงัต่าง ๆ ท่ีท าใหห้ลงงมงายในทางท่ีผดิ 

4.1.9.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยเปรียบเทียบวา่ พระท่ีแทจ้ริงท่ีควรมีประดบัไวก้บัตนเอง ไม่ใช่พระเคร่ืองท่ีแขวน
คออยู่ภายนอกกาย แต่เป็นพระท่ีอยู่ภายใน คือ “สติปัญญา”  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “พระ”  องค์น้ี
แหละใครมีอยูก่บัตวัแลว้ ตกน ้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้เดินทางไกลก็ไม่หลงทาง ท างานไหนก็ไม่
รู้สึกวา่เป็นภาระหนกั คบกบัใครก็ไม่รู้สึกวา่เป็นคนแปลกหน้า เจรจาอะไรก็มีแต่คนเช่ือถือคลอ้ยตาม  
กลวิธีท่ี 2 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของนายแพทย์
คนหน่ึงกบัหลวงพ่อเทียน พระวิปัสสนาจารยผ์ูป้ราดเปร่ืองท่ีสุดรูปหน่ึงของเมืองไทยเป็นเร่ือง
ประกอบการสอน 

4.1.9.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้โดยการสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียน
ไดเ้ร่ิมตน้จากการช้ีจุดอ่อนทางใจคือ โรคทางจิตวญิญาณท่ีผูค้นยคุโลกาภิวตัน์เป็นกนัมากท่ีสุด และ
กล่าวถึงท่าทีต่อการแกไ้ขปัญหาของคนในยุคน้ีดว้ยการพึ่งพาเคร่ืองรางของขลงัเพื่อรักษาโรคทาง
จิตวญิญาณ ซ่ึงผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยกบัการแกปั้ญหาเช่นน้ี จึงไดเ้สนอแนะวา่  “พระพุทธศาสนาสอน
ใหแ้สวงหาความมัน่คงจากภายในของเราเอง เคร่ืองรางท่ีแทต้ามแบบฉบบัของพระพุทธองคไ์ม่ได้
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อยูภ่ายนอก หากแต่อยูภ่ายในใจของเราทุกคน พระองคจึ์งตรัสวา่  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ, โก หิ นา
โถ ปโร สิยา ตนแลเป็นท่ีพ่ึงของตน คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นท่ีพ่ึงได้” ซ่ึงเร่ืองเคร่ืองลางของขลงัน้ีเป็น
ท่ีสนใจของคนในยุคน้ีมากพอสมควรในการท่ีจะน ามาเป็นท่ีพึ่งทางใจ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงใชท้ศันคติ
และความสนใจของผูอ่้านเป็นฐาน ในการเสนอแนะแนวคิดท่ีอา้งอิงถึงหลกัทางพระพุทธศาสนา
เพื่อมิให้เกิดการโตแ้ยง้  กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ นอกจาก
ขอ้เสนอแนะตามหลกัทางพระพุทธศาสนาแลว้ เพื่อให้มีน ้ าหนกัชดัเจนเป็นรูปธรรม และเขา้ใจง่าย  
ผูเ้ขียนได้ยกตัวอย่างเร่ืองเล่าของนายแพทย์กับหลวงพ่อเทียนไวต้อนท้ายของเร่ือง อันมีว่า
นายแพทยค์นหน่ึง มีความศรัทธาในพระเคร่ืองวตัถุมงคลของตนเป็นอยา่งมาก วนัหน่ึงโอกาสได้
กราบและสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเทียน พระวิปัสสนาจารย์ผูเ้ปร่ืองปราดท่ีสุดรูปหน่ึงของ
เมืองไทย ก็อดไม่ไดท่ี้จะควกัพระเคร่ืองออกมาอวดหลวงพ่อ หลวงพ่อเทียนนัง่ฟังสรรพคุณของ
พระเคร่ืองท่ีนายแพทยท์่านนั้นสาธยาย จบแลว้ก็ยงิค  าถาม 
  “พระองคน้ี์ท าจากอะไร” 

“ท าจากเน้ือดินเผาแกร่ง อายกุวา่ 700 ปี สีเน้ือมะขามเปียก มีแร่ต่าง ๆ ปรากฏอยูเ่ตม็” 
นายแพทยต์อบดว้ยความภูมิใจในเคร่ืองรางล ้ าค่าของตน แต่เพียงไม่ถึงคร่ึงนาที 

ความภูมิใจนั้นก็มลายลายเป็นศูนย ์เม่ือหลวงพอ่เทียนเอ่ยข้ึนวา่  “ดินนั้นเกิดมาพร้อมกนัตั้งแต่สร้าง
โลก พระองคน้ี์ไม่ไดเ้ก่าแก่ไปกวา่ดินท่ีเราเหยียบก่อนเขา้มาในบา้นน้ีหรอก” เพียงถอ้ยค าสั้น ๆ แต่
ทว่าคมคายเต็มไปด้วยเหตุผลไม่ก่ีค  าของหลวงพ่อเทียนน้ีเอง นายแพทยท์่านนั้นเกิดดวงตาเห็น
ธรรมสว่างโพลงข้ึนมาทนัที จากวนันั้นเป็นตน้มา ท่านอญัเชิญพระเคร่ืององค์นั้นกลบัไปไวท่ี้ห้ิง
บูชาตามเดิม แลว้หนัมาแขวนพระองค์ใหม่ คือพระแทท่ี้อยู่ในใจของท่านแทน พระแท ้ไร้รูปรอย 
ไร้น ้ าหนัก ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกอันรุงรังด้วยพิธีกรรม มีค่ามากเกินกว่าจะประมาณได้ท่ี
นายแพทยท์่านนั้นคน้พบจากถอ้ยกถาของหลวงพ่อเทียนก็คือ “พระสติปัญญา” ท่ีจ  าพรรษาสงบน่ิง
อยูใ่นดวงใจของเราทุกคนมาตั้งแต่เกิดนัน่เอง “พระ” องคน้ี์แหละใครมีอยูก่บัตวัแลว้ ตกน ้ าไม่ไหล 
ตกไฟไม่ไหม ้เดินทางไกลก็ไม่หลงทาง ท างานไหนก็ไม่รู้สึกวา่เป็นภาระหนกั คบกบัใครก็ไม่รู้สึก
วา่เป็นคนแปลกหนา้ เจรจาอะไรก็มีแต่คนเช่ือถือคลอ้ยตาม   มีพระดีพระดงัขลงัขนาดน้ีอยูก่บัตวั
แลว้ ยงัจะมวัไปแขวนพระอิฐพระปูนอยู่อีกท าไม  ผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าน้ีไวแ้นบทา้ยเพื่อให้ผูอ่้าน
ไดต้ระหนกัรู้และน าไปเป็นคติจรรโลงใจน าไปสู่การปฏิบติั 

 
4.1.10  หัวข้อที ่10 : งานได้ผล คนกเ็ป็นสุข  

4.1.10.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ   ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยใชค้  าวา่ ผล กบั 
คน ซ่ึงเป็นค าท่ีใชส้ระ และตวัสะกดมาตราเดียวกนั คือ แม่กน แบบท่ี 2 คือ ใชป้ระโยค (บอกเล่า)  
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4.1.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยยกเร่ืองเล่าของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) เป็นตวัอยา่งในการสอน 

4.1.10.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 แบบคือ แบบท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการ
ใหข้อ้เทจ็จริงแบบวิธีนิรนยั (Deductive) โดยผูเ้ขียนเกร่ินน าดว้ยขอ้เท็จจริงวา่ “ความเจ็บไขไ้ดป่้วย
เป็นเร่ืองธรรมดา ใคร ๆ ก็รู้ แต่ทั้ง ๆ ท่ีรู้ เม่ือความป่วยไขม้าเยือน บางคนก็ยากจะท าใจ”  ซ่ึงเป็น
การอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยู่แลว้ จากนั้นผูเ้ขียนอา้งอิงถึงค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นฐาน
และน าเสนอขอ้เสนอใหมด่ว้ยแนวคิดของตวัเองวา่  “กายเป็นหนา้ท่ีของแพทย ์แพทยก์็รักษาไป เรา
ก็ปล่อยใหแ้พทยท์  าหนา้ท่ีรักษากาย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะตอ้งรักษาใจของเราเอง” จากนั้น
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเขียนจูงใจ แบบท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดย
เล่าเร่ืองของพระพรหมคุณาภรณ์เป็นตวัอย่างประกอบขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ขียนเสนอข้ึน โดยเน้ือหา
ของเร่ืองนั้นมีความวา่ พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์นั้นไดช่ื้อวา่เป็นพระท่ีป่วยบ่อยท่ีสุดรูป
หน่ึง เพราะท่านมีร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก มีโรคประจ าตวัสารพดัคอยรุมเร้า แต่แมจ้ะป่วย
บ่อย พระคุณท่านกลบัไม่ทุกขเ์พราะความป่วยเหล่าน้ีเลย ท่านบอกกบัใครต่อใครวา่ “ยิ่งป่วย ยิ่งได้
งาน”  เพราะพระเดชพระคุณท่านรู้จกัการรักษาใจและตระหนกัเสมอวา่ “ถึงแมร่้างกายของเราจะ
ป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วย” และในเม่ือรู้เท่าทนัความป่วยไข ้ป่วยเม่ือไหร่ก็ไดปั้ญญาเม่ือนั้น 

 
4.1.11  หัวข้อที ่11 : คนส าราญ งานส าเร็จ  

4.1.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยพยางคท่ี์
สัมผสักนัคือ ราญ กบั งาน  แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า)  

4.1.11.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบโดยผู ้เ ขียนใช้ตัวอย่างของพระเถระผู ้ใหญ่ท่านหน่ึงเป็นเ ร่ือง
ประกอบการสอน  กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะสอนเฉพาะกลุ่มคนท างานเท่านั้น 

4.1.11.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายมี
ทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัเร่ืองน้ีอยู่แลว้ ผูเ้ขียนจึงใชก้ารเร้าอารมณ์ชกัจูงกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณสมบติับาง
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ประการคลา้ยคลึงกนั ในท่ีน้ีคือบุคคลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือลูกจา้งคนท างานต่าง ๆ ท่ีมีทศันคติต่อ
เจา้นายและการท างาน ตลอดถึงการบริหารงานอาชีพต่าง ๆ โดยผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายให้การท างาน
นั้นมีผลลพัธ์ท่ีดีและคนท างานก็มีความสุข ผูเ้ขียนใช้การเร้าอารมณ์ในหัวขอ้เร่ืองน้ีดงัน้ีคือ “เคย
อ่านเจอขอ้ความท่ีมีผูเ้ขียนกระเซา้เจา้นายของตวัเองเอาไวใ้นหนงัสือเล่มใดเล่มหน่ึงเม่ือนานมาแลว้
วา่ 1) เจา้นายถูกทุกอยา่ง 2) ถา้ปรากฏว่าเจา้นายท าผิดพลาด 3) ให้กลบัไปดูขอ้ 1” จะเห็นไดว้่า
ผูเ้ขียนเร้าอารมณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน โดยท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดี
อยูแ่ลว้วา่เป็นอยา่งไร  กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ผูอ่้านใช้
ช่ือเสียงของสมเด็จพระราชาคณะรูปหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จในด้านการท างานมาเป็นกรณี
ตวัอย่างในการจูงใจ ซ่ึงท่านผูน้ั้นใช้หลกัการบริหารงานและบริหารคน ดงัน้ี คือ 1) ประเมิน
ความส าคญัของงานนั้นให้ไดว้า่เป็นงานระดบัไหน จากนั้นจดัคนให้เหมาะสมกบังานท่ีท า 2) ให้
เกียรติและให้ความส าคญักบับุคคลผูร่้วมงาน โดยการ “สั่งงาน” ไม่ใช่ “การสั่งการ” 3) เม่ืองาน
เสร็จแลว้ เปิดโอกาสให้คนอ่ืนไดค้รอบครองหรือล้ิมรสความส าเร็จร่วมกนั กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโต้แยง้ โดยเสนอส่ิงท่ีเข้ากับอุปนิสัยของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนกลุ่มคนท างานซ่ึงมีอุปนิสัยและทศันคติในการ
ท างานเหมือนกนั แต่ไม่ไดส้อนโดยตรงดว้ยความคิดของตวัเอง ดงันั้นผูเ้ขียนใชก้ารเสนอแนะเพื่อ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าและหลกัการบริหารงานและการบริหารคน
ของสมเด็จพระราชาคณะท่านหน่ึงซ่ึงประสบความส าเร็จในโลกของการท างานเพื่อเป็นแบบอยา่ง
และน าเสนอขอ้คิดใหก้บัผูอ่้านคลอ้ยตามโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใดใด 
 

4.1.12  หัวข้อที ่12 : เกยีรติของผู้ใหญ่ทีแ่ท้  
4.1.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชว้ธีิการตั้งช่ือเร่ือง แบบนามวลี ซ่ึงไม่มีค  ากริยาปรากฏอยู ่
4.1.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้โดยการ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ โดยยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าท่ีเป็นประวติับางตอนของนกัปราชญท์างพระพุทธศาสนา 2 
ท่านไดแ้ก่ พระวชิรญาณ (ฉายาเม่ือยงัทรงผนวชของ ร.๔) และ พระพุทธโฆษา-จารย ์แห่งวดัโมลี
โลกยาราม ซ่ึงเป็นพระมหาเถระผูมี้อาวโุสสูง 

4.1.12.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชว้ิธีการเขียนเพื่อจูงใจ 3  กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง 
(แบบนิรนยั) ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ อีกทั้งยงัเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่ท่ี
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อา้งข้ึน  โดยผูเ้ขียนใชเ้น้ือความในหนงัสือวา่  “การท่ีใครคนหน่ึงจะไดช่ื้อวา่เป็นผูใ้หญ่นั้น ผูรู้้ท่าน
วางหลกัเอาไวว้่าให้ดูเง่ือนไข 4 ประการด้วยกนั คือ 1) วยัวุฒิ  เป็นผูใ้หญ่โดยวยัหรือเป็นผูใ้หญ่
เพราะมีอายุมาก  2) ชาติวุฒิ  เป็นผูใ้หญ่โดยชาติตระกูล เช่น ราชนิกุล 3) คุณวุฒิ  เป็นผูใ้หญ่โดย
คุณธรรม (เด็กอาย ุ7 ขวบก็เป็นได)้  4) ปัญญาวฒิุ  เป็นผูใ้หญ่โดยมีปัญญา (เด็กอาย ุ7 ขวบก็เป็นได)้ 
  การเป็นผูใ้หญ่โดยวยัวุฒินั้น ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเป็นได้ ถ้าไม่ตายก่อนถึงวยัอนั
สมควร การเป็นผูใ้หญ่โดยชาติมีไม่ก่ีคนท่ีเป็นได ้ส่วนการเป็นผูใ้หญ่โดยคุณธรรมและโดยปัญญา
นั้น ทุกคนเป็นได้ และจดัว่าเป็นสาระของการเป็นผูใ้หญ่ท่ีแท้ ซ่ึงวิญญูชนคนมีปัญญาให้การ
ยอมรับกนัเป็นอย่างสูง”  จากการพิจารณาเง่ือนไง 4 ขอ้น้ีเห็นว่า เง่ือนไขขอ้ท่ี 1 และ 2 นั้นเป็น
เง่ือนไขท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับอยู่แลว้ว่าการเป็นผูใ้หญ่จะตอ้งมีคุณสมบติัเช่นน้ี ส่วนขอ้ 3 และ 4 
นั้น เป็นข้อเสนอใหม่ท่ีผู ้เขียนพยายามจะอธิบายให้เข้าใจ ด้วยการยกตัวอย่างเร่ืองเล่าของ
นกัปราชญค์นส าคญัทั้ง 2 ท่าน เป็นเคร่ืองประกอบการอธิบาย   กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึง
เป็นการเร้าอารมณ์ใหผู้อ่้านตระหนกัรู้วา่ เกียรติของผูใ้หญ่ท่ีแทจ้ริง คืออะไร เป็นอยา่งไร ซ่ึงผูเ้ขียน
ก็ยกตวัอยา่งคือ การละวางความโกรธ และการตดัสินคนอ่ืนดว้ยเหตุผล  นัน่คือ เกียรติของผูใ้หญ่ท่ี
แทจ้ริง โดยผูเ้ขียนยงัใช้วิธีการเขียนเพื่อจูงใจ   กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโต้แยง้ แบบเสนอส่ิงท่ีเข้ากับอุปนิสัย นั่นคือ อุปนิสัยแห่งความโกรธ
และทิฏฐิมานะท่ีมีอยู่ในส่วนลึกของมนุษย์ทุกคน โดยผูเ้ขียนใช้เน้ือความสรุปในสองย่อหน้า
สุดทา้ยวา่ “ผูใ้หญ่ท่ีแท ้เม่ือจะโกรธใครก็ตอ้งโกรธอยา่งมีเหตุผล ไม่ยึดอารมณ์ตนเป็นท่ีตั้ง เม่ือถึง
เวลาจะใหคุ้ณใหโ้ทษกบัใครก็ใชปั้ญญาอยา่งเป็นกลาง ไม่มีอคติ แมเ้ขาคนนั้นจะเคยวิพากษว์ิจารณ์
ตนอยา่งเสียหาย แต่หากส่ิงท่ีวพิากษว์จิารณ์นั้นถูกตอ้ง ถูกธรรม ถูกหลกัการ แมอ้าจ “ไม่ถูกใจ” ตน 
ก็พร้อมเปิดใจกวา้งยินดีนอ้มรับเอาปัญญาเขามาต่อปัญญาเราไดอ้ยา่งไม่รังเกียจเดียดฉนัท ์ผูใ้หญ่ท่ี
ท าไดเ้ช่นน้ี จึงใหอ้ภยัต่อผูน้อ้ยท่ีเป็น “คนจริง” และ “รู้จริง” ไดเ้สมอ ผูใ้หญ่ท่ีให้อภยัในเร่ืองท่ีควร
ให้อภยั ก็เท่ากบัไดบ้รรลุถึง “วุฒิภาวะ” (ความเป็นผูใ้หญ่) ท่ีแท ้ซ่ึงจะกลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีน่ารัก น่า
เคารพ และเป็นแบบอยา่งในดวงใจของผูน้อ้ยไปตราบนานเท่านาน” 
 

4.1.13  หัวข้อที ่13 : ไผ-เป็น-ไผ ค านีส้ าคัญนัก 
4.1.13.1  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือ 3 กลวิธี คือ กลวิธีท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง ซ่ึงค าท่ี
กล่าวซ ้ า คือค าวา่ “ไผ” กลวธีิท่ี 2 คือ การใชค้  าแสลง คือค าวา่ “ไผ”  และ วิธีท่ี 3 คือ การใชป้ระโยค 
โดยมีค าวา่ “เป็น” เป็นค ากริยา 

4.1.13.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ 
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โดยเล่านิทานเร่ืองการประชันปัญหากนัระหว่างมหาปราชญ์ผูย้ิ่งใหญ่และเด็กน้อยคนหน่ึง เป็น
ตวัอย่างน าเร่ือง เพื่อให้เห็นความส าคญัของการรู้จกัตวัเอง อีกทั้งยงัยกตวัอย่างของพระธรรมไตร
โลก เป็นตวัอยา่งปิดเร่ือง 

4.1.13.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง โดย
ผูเ้ขียนให้ข้อเท็จจริงว่า “การรู้จักตวัเองเป็นคุณสมบติัส าคญัประการหน่ึงในคุณสมบัติทั้ งเจ็ด
ประการของ “คนดี” ตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงนิยามไว ้นัน่คือ 1) รู้จกัเหตุ 2) รู้จกัผล 3) รู้จกัตน 4) 
รู้จกัประมาณ 5) รู้จกักาล 6) รู้จกัการเขา้สังคม 7) รู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความรู้ทั้งเจ็ดน้ี 
สถาบนัการศึกษานอ้ยแห่งจะน ามาสอน โดยมากทุกวนัน้ี สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มุ่งสอนให้คนรู้
เฉพาะวิชาท่ีจะน ามาหาเล้ียงชีพ แต่ไม่สอนวิชาท่ีจะท าให้รู้จกัใชชี้วิตอยา่งมีความสุข คนส่วนใหญ่
ในยุคโพสต์โมเดิร์นจึงเต็มไปด้วยคนประเภทประสบความส าเร็จในการท างาน แต่กลบัไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต หรือประสบความส าเร็จในฐานะคนท างานคนหน่ึง แต่กลบัไม่
ค่อยประสบความส าเร็จในฐานะมนุษยผ์ูป้ระเสริฐคนหน่ึง เม่ือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไม่นิยมสอน
วิชาท่ีท าให้แต่ละคนรู้จกัตนของตนอยา่งถ่องแท ้จึงมีแต่คนท่ี “สุก ๆ ดิบ ๆ”  อยู่มากมายในสังคม 
คนดีจริง เก่งจริง นบัวนัจะหายาก ส่วนคนจ าพวกอวดดี แต่ไม่มีดีจะอวด อวดเก่ง แต่เก่งไม่จริง รู้
นอ้ย แต่ท าเป็นรู้มาก จึงเดินกนัอยู่เกล่ือนเมือง คนท่ีรู้อะไรต่อมิอะไรมากมาย แต่ไม่เคยเรียนรู้จกั
ตนเองอยา่งถ่องแทก้็ยอ่มจะไม่รู้จกัประมาณตน จึงไม่รู้จกัการจดัวางตนไวใ้น “ต าแหน่งแห่งท่ี” อนั
คู่ควร ภาษาพระเรียกวา่ “ไม่รู้จกัอาสนะ”  คือท่ีท่ีตนควรนัง่หรือไม่ควรนัง่”  จากนั้นผูเ้ขียนใชว้ิธีท่ี 
2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนอา้งถึงเร่ืองราวของบุคคลส าคญั 3 
ท่าน ไดแ้ก่ สมเด็จพระพุฒาจารยโ์ต พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระบรมไตรโลก 
เป็นเร่ืองเล่าสนบัสนุนขอ้เทจ็จริง 

 
4.1.14  หัวข้อที ่14 : ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง 

4.1.14.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง  ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 4 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองโดยค าท่ี
คลอ้งจองกนัคือค าว่า “ตอ้ง” กบั “ร้อง”  แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค โดยมีค าว่า “ฝน” กบั “ฟ้า” 
เป็นประธาน และมีค าวา่ “ตอ้ง” กบั “ร้อง” เป็นค ากิริยา  และแบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ท่ี
เป็นอธิพจน์ ซ่ึงมีการกล่าวเกินจริง คือ “ฝนตกไม่เปียก ฟ้าร้องไม่สะเทือน” ซ่ึงผดิหลกัความจริงจาก
ธรรมชาติ และแบบท่ี 4 การใชค้  านยัประหวดั โดยค าวา่ “ฝนตก” ในท่ีน้ี หมายถึง ค าชม และค าวา่ 
“ฟ้าร้อง”  ในท่ีน้ีหมายถึง ค าด่า 
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4.1.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยอา้งถึงเร่ืองอตัชีวประวติัของหลวงพอ่พุทธทาส เป็นกรณีตวัอยา่งวา่ 
หลวงพ่อพุทธทาสอุทิศตนศึกษาพุทธธรรมโดยตรง ไม่สนใจและเก่ียวข้องกบัเปลือกนอกของ
พระพุทธศาสนา แต่จะสนใจและให้ความส าคญักบัแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาเท่านั้น โดยท่ีท่าน
ไม่สนใจเก่ียวกบัเร่ืองสมณศกัด์ิ ดงัเหตุการณ์ในเร่ืองเล่าว่า  “ช่วงท่ีท่านไดรั้บพระราชทานสมณ
ศกัด์ิใหม่ ๆ มีคนเคยไปขอใหท้่านคืนสมณศกัด์ิเสีย เพราะเห็นวา่ไหน ๆ ท่านก็แสดงจุดยืนมาตลอด
อยูแ่ลว้วา่ไม่ตอ้งการสมณศกัด์ิ แลว้น่ีจะมานัง่กอดนอนกอดสมณศกัด์ิอยู่อยา่งน้ีก็จะดูสวนทางกนั
กับปณิธานท่ีประกาศไว ้แต่แทนท่ีท่านพุทธทาสจะกระท าตาม ท่านกลับตอบอย่างคมคายว่า 
“จะตอ้งเอาไปคืนเขาท าไม ในเม่ือเราไม่ไดรั้บมาตั้งแต่ตน้แลว้” จึงเป็นเหตุให้มีผูค้นมากมายศรัทธา
และช่ืนชมในผลงานและในตวัตนของท่านเป็นอย่างมาก ถึงกบัลูกศิษยค์นหน่ึงไดเ้ผยความในใจ
ดว้ยใบหน้ายิ้มแยม้ว่า “ผมติดตามผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตลอด พระเดชพระคุณ
หลวงพอ่ท างานหลายดา้น ผม “ปล้ืม” มากครับ” แต่ค าตอบท่ีไดรั้บก็คือ “เป็นเร่ืองของตวัคุณ” ดงัน้ี 
จึงเป็นท่ีมาของขอ้สรุปของผูเ้ขียนวา่ “เพราะท่านพุทธทาสภิกขุ “แจ่ม และ “แจง้” ในธรรมถึงเพียง
น้ีนัน่เอง ฝนแห่งโลกธรรม (ค าชม) จึงตกไม่ “ตอ้ง” และฟ้าร้อง (ค าด่า) จึงไม่ “ถึง” ตวัท่านสักที”   
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คือ เปรียบค าวา่ “ฝนตก” หมายถึง “ค าชม” และค าว่า  
“ฟ้าร้อง” หมายถึง “ค าด่า” เพื่อสนบัสนุนกบัขอ้สรุปดงักล่าวดว้ย 

4.1.14.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชเ้ร่ืองเล่าของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นเคร่ืองจูงใจ  กลวิธีท่ี 2 คือ การให้เหตุผลมี
วธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริงโดยวธีินิรนยั โดยผูเ้ขียนอา้งถึงช่ือเสียงและเกียรติคุณของหลวงพ่อ
พุทธทาสวา่  “ชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุมีแง่มุมให้ศึกษามากมายหลายแง่มุม ผูเ้ขียนเร่ิมอ่านเร่ิม
เรียน จนกระทัง่ถึงวนัน้ีไดเ้ร่ิมเขียนหนงัสือให้ผูอ่ื้นอ่านบา้งแลว้ ก็ยงัรู้สึกอยูเ่สมอว่ายงัมีเร่ืองราว
ของท่านพุทธทาสภิกขุให้เรียนรู้อยูไ่ม่รู้จบส้ิน”  จากนั้นผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งประกอบมาเป็นล าดบั
เพื่อให้ผูอ่้านคลอ้ยตาม ดงัขอ้ความในหนงัสือว่า “ท่านพุทธทาสภิกขุใชชี้วิตท่านเองเป็นเคร่ืองมือ
ในการ “ศึกษา” พระธรรม จนมีธรรมะแลว้ จากนั้นก็ใชชี้วติของท่านเองอีกเหมือนกนัเป็นเคร่ืองมือ
ในการ “ส่ือส าแดง” ออกซ่ึงพระธรรม ท าให้เราเกิดขอ้สรุปวา่ ร่างกายอนักวา้งศอก ยาววา หนาคืบ 
ของมนุษยเ์ราน้ี ถา้รู้จกัใชก้็เป็นคุณมหาศาล แต่ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็นโทษเหลือแสน ท าอยา่งไรหนอเรา
ถึงจะใชร่้างกายน้ีให้มีแต่คุณฝ่ายเดียวเหมือนอยา่งท่ีครูบาอาจารยท์่านใชใ้ห้เป็นและใชใ้ห้ดูมาแลว้
ทั้งชีวิต”  จากขอ้ความเบ้ืองตน้น้ี จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนยงัใช้  กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ ซ่ึงเป็น
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วธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยใชค้  าสรรพนาม
วา่ “เรา”   ผูเ้ขียนสรุปทิ้งทา้ยเพื่อสนบัสนุนขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้วา่ “เพราะท่านพุทธทาส
ภิกขุ “แจ่ม” และ “แจง้” ในธรรมถึงเพียงน้ีนัน่เอง ฝนแห่งโลกธรรม (ค าชม) จึงตกไม่ “ตอ้ง” และ
ฟ้าร้อง (ค าด่า) จึงไม่ “ถึง” ตวัท่านสักที” 

 
4.1.15  หัวข้อที ่15 : พลานุภาพแห่งความเมตตา 

4.1.15.1  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.1.15.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ือง 2 เร่ือง เร่ืองแรก คือเร่ืองของภิกษุกลุ่มหน่ึงในสมยัพุทธกาลซ่ึงได้
เรียนกรรมฐานจากส านักครูบาอาจารย์แล้ว เข้าไปปฏิบติัธรรมในป่า เร่ืองท่ี 2 คือเร่ืองเล่าจาก
ประสบการณ์ตรงของหลวงพ่อลี ธัมมะธะโร พระวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ป็นลูกศิษยค์นหน่ึงของหลวงปู่ มัน่  
ภูริทตัโต พระอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของประเทศไทย  ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองทั้ง 2 เร่ืองน้ี
เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน 

4.1.15.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงเร่ืองท่ีผูอ่้านรู้ดีกนัอยูแ่ลว้ซ่ึงเน้ือหาน้ีเป็นเร่ืองต่อเน่ือง
จากหัวขอ้เร่ืองก่อนหน้าน้ี และผูเ้ขียนก็ไดเ้สนอแนะขอ้โตแ้ยง้ใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การสวด
โพชฌงัคปริตรเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้ชีวิตดา้นในของเราเขม้แข็งนั้นจะยงัไม่สมบูรณ์ ตราบใดท่ีเรา
ยงัไม่ได ้‘แผเ่มตตา’ ใหแ้ก่สรรพสัตวท์ั้งหลายดว้ย” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผล
สนบัสนุนให้เห็นจริงตามท่ีผูเ้ขียนเสนอ ดว้ยการยกเร่ืองเล่า 2 เร่ืองประกอบการเขียนเพื่อโนม้นา้ว
จูงใจผูอ่้านดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึง
ผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัหลาย ๆ ท่าน ได้แก่ พระพุทธเจา้, หลวงปู่ มัน่ ภูริทตฺโต และ
หลวงพ่อลี ธมฺมธโร เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้าน  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ี
ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา”  ซ่ึงเป็นค าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้านวา่ “การสวดโพชฌงัค
ปริตรเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้ชีวิตดา้นในของเราเขม้แข็งนั้นจะยงัไม่สมบูรณ์ ตราบใดท่ีเรายงัไม่ได ้
‘แผ่เมตตา’ ให้แก่สรรพสัตวท์ั้งหลายด้วย  การแผ่เมตตา หมายถึง การส่งความปรารถนาดีหรือ
ความรู้สึกท่ีเป่ียมดว้ยไมตรีจิตมิตรภาพไปให้คนอ่ืน สัตวอ่ื์น หรือสภาพชีวิตอ่ืนซ่ึงเรามองไม่เห็น
ดว้ยตา และอยูก่นัคนละภพภูมิกบัเรา”   
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4.2  หนังสือเล่มที ่2 : ธรรมะหลบัสบาย 
 

4.2.1  หัวข้อที ่16 : รากแก้วของความโกรธ 
4.2.1.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั ซ่ึงท าใหผู้อ่้านเกิดความฉงนวา่ รากแกว้ของความโกรธท่ีแทจ้ริงคืออะไร 

4.2.1.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของลูกศิษยค์นหน่ึงของผูเ้ขียนเองเป็นตวัอยา่ง
ประกอบการสอน โดยท่ีผูเ้ขียนเล่าเร่ืองเชิงวิจารณ์ไปดว้ย ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้เล่าเร่ืองวา่ “วนัวาน
มีลูกศิษยข์องครูคนหน่ึงโทรศพัทท์างไกลมาหาครู เท่าท่ีฟังจากปลายสาย ครูรู้วา่เขาก าลงัทุกขม์าก 
ประโยคแรกท่ีเขาขอร้องกบัครูก็คือ เขาขอให้ครูช่วยท าให้หายโกรธดว้ย เธอเช่ือไหมวา่ คนท่ีเป็น
นายคนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนในบริษทัแห่งหน่ึง ส าเร็จการศึกษามาจากเมืองนอก บริหารธุรกิจนบั
ร้อยล้าน แต่ไม่สามารถบริหาร ‘อารมณ์โกรธ’ ของตนเองได้ คนอย่างน้ีควรจะเรียกว่าประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวดี”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนได้
กล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ “คนเรากวา่จะคบกนั เรียนรู้กนั เช่ือใจกนั และร่วมมือร่วมใจกนัลงหลกัปัก
ฐานท างานอะไรสักอยา่งหน่ึงจนเติบโตมาดว้ยกนั ทั้งความสัมพนัธ์และความส าเร็จทางธุรกิจ ตอ้ง
ใชเ้วลาเรียนรู้กนันานเหลือเกิน แต่แลว้วนัหน่ึงขณะท่ีทุกอยา่งก าลงัไปไดดี้ก็กลบัมาแตกคอกนัเอง 
กลายเป็นน ้ าแยกสาย ไผ่แยกกอ เพียงเพราะตกเป็นทาสของความโกรธชัว่วูบเดียว”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.1.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเอง คือใชค้  าวา่ “เธอ,เขา,เรา” ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 ทั้ง 2 กลวิธี 
เบ้ืองตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ วิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการเสนอแนะ 
เน่ืองจากวา่ช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาต่อผูอ่้านได ้
 

4.2.2  หัวข้อที ่17 : วธีิปฐมพยาบาลความโกรธ 
4.2.2.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั ซ่ึงท าใหผู้อ่้านนึกถึงอาการเจบ็ป่วย ถา้หากวา่ ไดย้นิค าวา่ ปฐมพยาบาล 
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4.2.2.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
ละการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของตนเอง 2 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 เป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบั
การท่ีผูเ้ขียนมีโอกาสไดไ้ปบรรยายท่ีศูนยสุ์ขภาพแห่งหน่ึงและไดบ้รรยายเร่ืองวิธีคลายโกรธอยา่ง
ง่าย ๆ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเชิงแนะน าต่อผูอ่้านวา่ “ยามใดก็ตามท่ีเธอรู้สึกตวัว่าเร่ิมถูกความโกรธเขา้
ครอบง าแล้ว ครูขอแนะน าให้เธอปฏิบติัตามกุศโลบายคลายโกรธเบ้ืองตน้ 9 ประการ อนัเป็นวิธี
อภิบาลตวัเองขั้นพื้นฐานก่อนท่ีจะจดัการกบัความโกรธอยา่งเป็นระบบอีกทีหน่ึงนัน่คือ…” เร่ืองท่ี 2 
เป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปปฏิบติัธรรมและไดเ้รียนรู้วิธีการแกค้วามโกรธ ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “อยา่ดนัทุรังพาตวัเองนัง่สมาธิทั้ง ๆ ท่ีก าลงัโกรธ
อย่างแรง เพราะยิ่งนั่งสมาธิจะยิ่งเครียดจดั ทั้ งน้ีเพราะว่าในสภาพอารมณ์ท่ีไม่ปกติเช่นนั้น ถึง
พยายามนัง่สมาธิก็ยากท่ีจะท าให้ใจสงบน่ิงได้ เหมือนรถท่ีก าลงัวิ่งมาโดยเร็ว หากคนขบัรีบแตะ
หา้มลอ้หรือเบรกอยา่งจงั จะท าใหร้ถพลิกคว  ่าไดท้นัที ซ่ึงเป็นอนัตรายมากกวา่จะเกิดผลดี” และยงัมี
การใชค้  าวา่ “เหมือน” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือหาดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน 
และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.2.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเอง คือใชค้  าว่า “เธอ,เขา,เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ครูคิดวา่ ‘บญัญติั 9 ประการส าหรับ
ปฐมพยาบาลความโกรธ’ ขั้นพื้นฐานเท่าท่ีครูนึกได ้ ในตอนน้ีน่าเป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้เธอ
จดัการกบัความโกรธไดอ้ย่างค่อนขา้งแน่นอนในระดบัหน่ึง อย่างน้อย ๆ ก็คงไม่ท าให้เธอเตน้ไป
ตามความโกรธอยา่งขาดสติไดอ้ยา่งแน่นอน ฉบบัหนา้และฉบบัต่อ ๆ ไป ครูจะเล่าให้เธอฟังวา่ เม่ือ
เราจดัการกบัความโกรธในขั้นพื้นฐานไดอ้ยูห่มดัแลว้ เราจะมีวิธีการอยา่งไรอีกท่ีจะจดัการกบัความ
โกรธใหอ้นัตรธานไปจากใจของเราไดอ้ยา่งถาวรตลอดกาล”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้วิธีการท่ี 2 คือ 
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการเสนอแนะ เน่ืองจากวา่ช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธา
ต่อผูอ่้านได ้

 
4.2.3  หัวข้อที ่18 : พนิิจดูธรรมชาติของความโกรธ 

4.2.3.1  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 :  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบการใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.2.3.2   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 :  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ  โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองประกอบการสอน ซ่ึงเร่ืองท่ีเล่านั้น คือเร่ือง
สมภารกบัยายแมน้ ดงัท่ีผูเ้ขียนเล่าว่า “สมภารรูปหน่ึงเทศน์ให้ญาติโยมฟัง โดยตั้งเป็นค าถามเชิง
ปุจฉาวิสัชชนาวา่ ‘มีใครรู้บา้ง อวิชชา แปลวา่อะไร’ ‘ไม่รู้เจา้คะ’ ยายแมน้ซ่ึงนัง่อยูใ่กลธ้รรมาสน์ 
ตอบเสียงฉะฉานก่อนใคร เพราะนางไม่รู้ค  าตอบจริง ๆ  ‘แหม ยายแมน้น่ีเก่งจริง ๆ ฉนัคาดไม่ถึงมา
ก่อนเลยนะวา่ ชาวบา้นอยา่งยายจะเขา้ใจธรรมะชั้นสูง’ สมภารยกยอ่งยายแมน้ออกนอกหนา้ ท าเอา
ประสกสีกาคนอ่ืนนัง่งงไปตาม ๆ กนั แต่ยายแมน้กลบังงหนกัยิ่งกวา่คนอ่ืนเสียอีก เพราะท่ีนางตอบ
ส่งเดชไปนั้นก็ตอบไปตามประสาซ่ือด้วยความ ‘ไม่รู้’ จริง ๆ แล้วมนักลายเป็นค าตอบท่ีถูกได้
อย่างไรหว่า แล้วทุกคนก็มาถึงบางออ้เม่ือท่านสมภารอธิบายต่ออย่างชัดถ้อยชัดค า”ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ครูขอช้ีแจงวา่ เม่ือเธอตกอยูใ่น
อารมณ์โกรธนั้น เธอคงมีสติไม่มากพอท่ีจะมานั่งเรียนรู้ธรรมชาติของความโกรธอย่างละเอียด
หรอก ก็เหมือนกบัเม่ือบา้นของเธอถูกไฟไหมน้ัน่แหละ ส่ิงแรกท่ีเธอควรจะท าก็คือตอ้งเร่งดบัไฟ
ก่อน ไม่ใช่มามวัตั้งขอ้สงสัยวา่ใครเป็นคนจุดไฟเผาบา้นของเธอ เพราะถา้เธอมวัคน้หาตน้เพลิงโดย
ละเลยไม่สนใจท่ีจะดบัไฟเสียก่อน พอรู้ตวัอีกทีหน่ึงบา้นของเธอก็จะเหลือแต่เพียงเถา้ถ่านไวดู้ต่าง
หน้าเท่านั้นเอง” ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ี
ผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.3.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 :  กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการเสนอแนะ เน่ืองจากว่า
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาต่อผูอ่้านได ้และผูเ้ขียนยงัอา้งถึงช่ือเสียงของพระพุทธเจา้
เพื่อประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ราคะ โทสะ (โกธะ) และโมหะ มีลกัษณะ
ท่ีเหมือนกนัก็คือ เป็นกิเลสขั้นรากฐานของกิเลสทั้งปวง ส่วนลกัษณะท่ีแตกต่างกนันั้น พระพุทธ
องคท์รงจ าแนกไวว้า่ ราคะ มีโทษนอ้ย แต่คลายชา้  โทสะ มีโทษมาก แต่คลายเร็ว  โมหะ มีโทษมาก
ดว้ย คลายชา้ดว้ย”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง คือใชค้  าวา่  
“เธอ” ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งไวแ้ลว้ในกรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 กลวธีิท่ี 2   
    

4.2.4  หัวข้อที ่19 : ก้อนหิน หาดทราย และสายน า้  
4.2.4.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบวลี (นามวลี) และแบบค าสัมผสัคลอ้งจอง (“ทราย” และ 
“สาย”) 
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4.2.4.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นหลาย ๆ จุดของเน้ือหาวา่  “ไม่วา่เวลาจะผา่นไปเน่ินนานสัก
เพียงไรก็ตาม เธอก็ยงัคงทะนุถนอมความโกรธของตวัเองต่อไปเสมือนหน่ึงมนัเป็นลูกในไส้ของ
ตวัเอง”  “คนท่ีโกรธใครแลว้ลืมไม่ลง น่ีแหละคือคนประเภทรอยขีดบนกอ้นหิน”  “เม่ือเธอโกรธ
ใครสักคนหน่ึงจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม เธอไม่ยอมปล่อยให้ความโกรธท าร้ายตวัเองให้ถนดัถน่ีนาน
วนันกั แต่พยายามท่ีจะใชส้ติปัญญาสืบสาวหาสาเหตุแห่งความโกรธ แลว้ในท่ีสุดสติปัญญาของเธอ
ก็อยู่เหนืออารมณ์โกรธ สามารถขจดัความโกรธออกไปไดภ้ายในเวลาอนัสั้น เหมือนกบัเราเอาไม้
ขีดเขียนลงไปบนหาดทราย ทิ้งไวส้ักพกัหน่ึง คล่ืนก็สาดซัดมาลบรอยขีดนั้นหายไป เหลือแต่ผืน
ทรายท่ีวา่งเปล่าเหมือนเดิม”  “เม่ือเธอโกรธใครสักคนหน่ึงจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม เธอมีสติรู้เท่าทนั
ความโกรธของตวัเองวา่มนัเป็นเพียง ‘อารมณ์ชัว่วบู’ ซ่ึงไม่มีตวัตนอยูจ่ริง พอรู้ทนัแลว้เธอก็ปล่อย
วางมนัลงไดอ้ยา่งฉบัพลนัทนัทีเหมือนเม่ือเราเอาไมขี้ดลงไปบนสายน ้ า แลว้รอยขีดนั้นไม่คงอยู ่แต่
ถูกสายน ้ ากลืนหายไปภายในเวลาชัว่พริบตา”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และ
การปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเอง คือใชค้  าวา่ “เธอ” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “จากจดหมายฉบบัท่ีแลว้ เธอไดรู้้จกัธรรมชาติ
และกระบวนการของความโกรธอย่างง่าย ๆ แล้ว มาในฉบบัน้ีครูขอแนะน าให้เธอได้เรียนรู้การ
ประเมินตวัเองบา้งวา่ เม่ือน าไปเทียบกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเธอแลว้เป็นคนประเภทไหน นัน่คือ 1) 
คนบางคนเปรียบเหมือนรอยจารึกบนกอ้นหิน  2) คนบางคนเปรียบเหมือนรอยขีดบนหาดทราย 3) 
คนบางคนเปรียบเหมือนรอยขีดบนสายน ้า”  วธีิการท่ี 2 เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีอุปนิสัยของ
ผูอ่้านมีความเช่ือและทศันคติดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไว ้ วิธีการท่ี 3 ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการ
เสนอแนะ เน่ืองจากวา่ช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาต่อผูอ่้านได ้

 
4.2.5  หัวข้อที ่20 : เรียนรู้ทีจ่ะมองโลกในแง่ดี 

4.2.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบประโยค (ค าสั่ง) 

4.2.5.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
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ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไว ้2 ตอน ตอนท่ี 1 คือ “เม่ือใดก็ตามท่ีความโกรธคุกรุ่นข้ึนมาในใจ
ของเธอ ครูขอให้เธอลองหลบัตาแล้วนึกถึงคนท่ีเป็นตน้ตอแห่งความโกรธคนนั้นให้ดี แลว้ถาม
ตวัเองดูสิวา่ เขามีดีอยา่งไร เขาเคยช่วยเหลือเก้ือกลูเรามาเท่าไหร่แลว้ หมัน่นึกถึงความดีงามของเขา
เอาไว ้แลว้ความโกรธจะค่อย ๆ บรรเทาเบาบางลงไปทีละนอ้ย ๆ เหมือนน ้ าแข็งท่ีตอนแรกเกาะกนั
เป็นกลุ่มกอ้น แต่ถา้เราหยิบน ้ าแข็งกอ้นนั้นออกมาจากตูเ้ยน็แลว้น ามาวางไวข้า้งนอก น ้ าแข็งกอ้น
นั้นก็จะค่อย ๆ ละลายสลายตวัเองลงทีละนอ้ยจนในท่ีสุดก็ไม่เหลืออะไรเลย” ตอนท่ี 2 คือ “หากแอ๊
ปเป้ิลลูกท่ีอยูใ่นมือของเธอมนัช ้ าเพียงบางส่วนเพราะถูกกระทบกระทัง่ระหว่างการขนส่ง แทนท่ี
เธอจะโยนแอ๊ปเป้ิลผลนั้นทิ้งไปทั้งหมด เธอก็ควรจะเลือกเฉือนเอาดา้นท่ีช ้ านั้นออกเสีย แลว้เลือก
รับประทานส่วนท่ีดีซ่ึงมีอยูเ่ป็นอนัมากเพียงแค่น้ีเธอก็ไดล้ิ้มโอชารสอนัหอมหวาน มนั กรอบอร่อย
ของแอ๊ปเป้ิลลูกท่ีอยู่ในมือของเธอไดแ้ลว้ แต่ถา้หากเธอไม่เคยเรียนรู้ท่ีจะมองโลกในแง่ดี เพียงแค่
เห็นลูกแอ๊ปเป้ิลช ้ าไปนิดเดียว เธอก็อาจจะโยนมนัทิ้งไปทั้งลูกก็เป็นได”้  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ 
อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.5.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ ภราดาฟ. 
ฮีแลร์ เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็น
วิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใช้ค  าสรรพ
นามท่ีดูเป็นกนัเอง ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 ตอนท่ี 1  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงั
อา้งอิงหลกัฐานทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดแ้ก่พุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา่ “ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน : คนท่ี
ดีพร้อม หาไดแ้สนยาก” เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.2.6  หัวข้อที ่21 : เพยีงเปลีย่นวธีิคิดกอ็าจแปรก้อนอฐิเป็นดอกไม้ 
4.2.6.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง  3 แบบ แบบท่ี 1 คือ แบบการใชป้ระโยค (ค าสั่ง) แบบท่ี 2 คือ 
การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (คือค าว่า “คิด” กบัค าวา่ “อิฐ”) แบบท่ี 3 คือ แบบการใช้ค  านยัประหวดั 
ซ่ึงค าวา่ “กอ้นอิฐ” และค าวา่ “ดอกไม”้ มีความหมายมากกวา่ความหมายตรง 

4.2.6.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าในสมยัพุทธกาล เป็นเคร่ืองประกอบการ
สอน ซ่ึงเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่าก็คือ เร่ืองของเวรัญชาพราหมณ์ท่ีสนทนาธรรมกบัพระพุทธเจา้ ซ่ึงเน้ือหา
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ของการสนทนานั้นเป็นการถามปัญหาเชิงบริภาษของเวรัญชาพราหมณ์ท่ีถามพระพุทธเจา้  ผูเ้ขียน
ยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ น่ีถา้เป็นคนทัว่ไปถูกคน
อ่ืนตั้งขอ้หารุนแรงถึงขนาดน้ี ถา้ไม่โกรธตอบถึงขั้นออกอาการฟาดงวงฟาดงากนั ก็คงจะฟ้องหม่ิน
ประมาทโทษฐานดูถูกกนัซ่ึง ๆ หน้า แต่ส าหรับปวงเมธีท่ีมองโลกในแง่ดี ขอ้กล่าวหาแค่น้ีเบาหวิว
เหมือนปุยนุ่น  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียน
เนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.6.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ี
ผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีเจริญศรัทธาของประชาชนทัว่ไป และผูเ้ขียนยงัใช้
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน อนัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้และเวรัญชาพราหมณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการ
เขียนเพื่อจูงใจใหเ้ช่ือถือดว้ย 
  

4.2.7  หัวข้อที ่22 : อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลวัฝน เกดิเป็นคนอย่ากลวัค าวจิารณ์ 
4.2.7.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ประโยค (ค าสั่ง) แบบท่ี 2 คือ การ
ใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยค าท่ีคลอ้งจองกนัคือค าวา่ “ฝน” กบั ค าวา่ “คน” 

4.2.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
ละการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวในสมยัพุทธกาลเป็นเคร่ืองประกอบการสอน 
ซ่ึงเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่าก็คือ เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นสามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีมีลูกสาวแสนสวยคนหน่ึง และ
ตอ้งการยกลูกสาวใหเ้ป็นคู่ครองแก่พระพุทธเจา้  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา ซ่ึงผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นหลาย ๆ จุดดงัท่ีสังเกตไดจ้ากการใชค้  าว่า “เหมือน” ในหลาย ๆ จุด 
หลายตอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “‘ม็อบด่า’ พระบรมครูท างานสมกบัค่าแรงท่ีไดรั้บมาอย่างเต็มท่ี 
ตามด่าตามบริภาษพระบรมศาสดาไปทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่วา่จะด่าอยา่งไร ก็หาทรงสะทกสะทา้น
โกรธเคืองแต่อย่างใดไม่ เปรียบไปก็เหมือนกบัการเอาไข่ไปทุบหินหรือเอาอาจมไปปาพระจนัทร์
อนัโคจรอยู่กลางนภากาศ ซ่ึงไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็เหน่ือยเปล่า เพราะนอกจากจะไม่มีผล
สะทอ้นกลบัมาจากพระบรมศาสดาอยา่งท่ีพวกตนหวงัแลว้ นานวนัเขา้พวกท่ีตามด่าก็ชกัจะเหน่ือย
ลา้ไปตาม ๆ กนั”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ี
ผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.7.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
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เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั เคารพศรัทธาของประชาชนทัว่ไป 
และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระอานนท์ เพื่อเป็นเคร่ือง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการใชค้  าสรรพนามวา่  
“เรา,เขา,เธอ” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “4. ไม่วา่ใครจะด่า ต าหนิ วิพากษว์ิจารณ์ หรือนินทาวา่ร้ายเราก็
ตาม ถา้เราทราบเราควรขอบพระคุณเขาท่ีอุทิศตนหนัมาสนใจเร่ืองราวความเป็นไปในชีวิตของเรา
อยา่งลึกซ้ึง เท่านั้นยงัไม่พอ ยงัเมตตาเราดว้ยการเสียสละบ าเพญ็ตนเป็น ‘กระจกหกดา้น’ ให้เราได้
มองเห็นขอ้บกพร่องผิดพลาดของตวัเองดีข้ึนกว่าเดิมเสียอีก เร่ืองไหนท่ีเขาช้ีขุมทรัพยม์า ถา้เราผิด
จริงก็ควรแกไ้ขเสีย แต่ถา้เราไม่ผิดก็ควรวางใจให้เป็นกลาง วางตนเหมือนชา้งศึกกลางสงครามท่ีมี
หนา้ท่ีตอ้ง ‘อดทน’ ต่อลูกศรแห่งค าด่าให้ถึงท่ีสุด ไม่ใช่มีหนา้ท่ีด่าตอบหรือโกรธตอบใครเป็นอนั
ขาด” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงพระพุทธวจันะดว้ย ดงัท่ีกล่าววา่ “จงเอาชนะความโกรธ ดว้ยความ
ไม่โกรธ จงเอาชนะความชัว่ ดว้ยความดี จงเอาชนะความตระหน่ี ดว้ยการให้ จงเอาชนะความเท็จ 
ดว้ยความสัตย”์ 
 

4.2.8  หัวข้อที ่23 : โลกทั้งผองพีน้่องกนั : We are the World 
4.2.8.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
สัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ผอง” กบั “นอ้ง”) 

4.2.8.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เธอลองคิดดูสิวา่ ถา้เธอมองคนทุกคนทั้งคนท่ีรักเธอ คนท่ีก าลงั
โกรธเธอ หรือคนท่ีเธอก าลงัโกรธเขาอยูก่็ตาม ดว้ยสายตาแห่งไมตรีจิต เสมือนหน่ึงทุกคนเป็นญาติ
สนิทมิตรท่ีรักของเธอเช่นน้ีแล้ว ในโลกน้ียงัจะมีใครอีกท่ีคู่ควรต่อความโกรธของเธอ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.8.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามวา่ 
“เรา,เธอ,เขา” ซ่ึงแสดงถึงความเป็นกันเองกับผูอ่้าน ดังท่ีได้แสดงตวัอย่างไวใ้นกรอบในการ
วิเคราะห์ท่ี 2 วิธีท่ี 1  ผูเ้ขียนยงัใช้ วิธีการท่ี 2 คือ การใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการ
เสนอแนะ เพราะสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือได ้นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งอิงถึงสถาบนั
ทางพระพุทธศาสนาซ่ึงไดแ้ก่พระไตรปิฎก เพื่อการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
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4.2.9  หัวข้อที ่24 : เธอคือคนไม่ส าคัญของโลก 
4.2.9.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบการใชป้ระโยค (บอกเล่า) 
4.2.9.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวในพระสูตร เป็นเคร่ืองประกอบการสอน ซ่ึง
ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองในพระสูตร 2 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 คือ พระสูตรท่ีพระพุทธเจา้ตรัสสอนให้พระราหุลให้
หดัละความโกรธและปล่อยวางขตัติยมานะ ส่วนเร่ืองท่ี 2 คือ พระสูตรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของพระ
สารีบุตรท่ีท่านถูกภิกษุรูปหน่ึงฟ้องในขอ้หา ‘อหังการ’ ว่าฉันเป็น ‘พระอคัรสาวก’ ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ สาระของกุศโลบายคลายโกรธ
จากสองพระสูตรน้ี ครูขอแปลจากตน้ฉบบัภาษาบาลีแบบรวบรัดตดัความและอรรถาธิบายเพิ่มเติม
ใหส้มบูรณ์ข้ึนดงัต่อไปน้ี  “เธอควรเปรียบตวัเองเป็นดัง่ 1) แผน่ดิน 2) แม่น ้ า 3) อากาศ 4) กระสอบ
หนงัแมว 5) โคเขาขาด 6) ลูกชายของคนจณัฑาล 7) ผา้เช็ดธุลี ” โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายในแต่ละขอ้
อย่างละเอียด และ กล่าวไวใ้นตอนท้ายว่า “หากเธอวางตนต ่าต้อยด้อยค่าเพียงดินขนาดน้ีแล้ว 
อหงัการของเธอก็แทบจะไม่เหลืออยูเ่ลย คนท่ีมองเห็นตวัเองเป็นคนเล็กคนนอ้ยร้อยทั้งร้อยก็จะไม่
โกรธใคร ไม่ทะเลาะกบัใคร ไม่เกะกะระรานหาเร่ืองก่อกวนใคร ใคร ๆ ก็ไม่อยากหาเร่ืองกบัเขา จิต
จึงเบา กายจึงเบา สามารถครองตนอยู่ในโลกอนัวุน่วายสับสนไดอ้ย่างมีความสุข เสมือนล้ินอยูใ่น
ปากงู ทั้ง ๆ ท่ีคลุกคลีอยูก่บัพิษ หากพิษนั้นมิเคยก าซาบใหเ้ป็นภยนัตรายต่อตวัเองเลย”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนลูกศิษยท่ี์ช่ือ ปราณ 

4.2.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ี รู้จกัในนามนกัเขียนช่ือดงัว่า “ว.วชิร
เมธี” และผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระสารีบุตร พระราหุล เพื่อเป็น
เคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ด้วยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใช้ค  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “ท่าน,เธอ” ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวว้า่  “ความจริงพระพุทธองคท์รง
รู้จกัพระสารีบุตรเป็นอย่างดีว่าท่านไม่มีอหังการเหลืออยู่อย่างแน่นอน แต่ท่ีตรัสเรียกท่านมา
สอบสวนก็เพื่อจะให้ท่านถือเป็นโอกาสในการมอบ ‘กุศโลบายคลายโกรธ’ ให้แก่ภิกษุปุถุชนท่ี
โกรธท่านรูปนั้นต่างหาก” ส่วนการใช้ค  าว่า “เธอ” ก็ได้แสดงตวัอย่างไวแ้ล้วในกรอบในการ
วเิคราะห์ท่ี 2 กลวธีิท่ี 2 
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4.3  หนังสือเล่มที ่3 : ธรรมะดับร้อน 
 

4.3.1  หัวข้อที ่25 : ทรงชนะพญามารด้วยปรีชาญาณอันยอดเยีย่ม 
4.3.1.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือ 2 แบบ คือ 1) แบบค าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าว่า “มาร” กบัค าว่า 
“ญาณ”) และ 2) แบบวลี (กริยาวลี) 

4.3.1.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1  คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนยกตวัอยา่งเร่ืองราวในสมยัพุทธกาลในตอนก่อนท่ีพระมหา
บุรุษจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้ของเน้ือหาวา่ “เหตุการณ์
อนัเป็นท่ีมาของชยัชนะคร้ังแรกน้ีเกิดข้ึนในตอนเยน็ของคืนวนัเพ็ญ เดือนวิสาขะ ขณะท่ีพระบรม
โพธิสัตวสิ์ทธัตถะประทบั ณ ใตค้วงอสัสัตถพฤกษ์ (ภายหลงัตรัสรู้แลว้จึงเรียกว่าตน้โพธ์ิ) ริมฝ่ัง
แม่น ้ าเนรัญชรา พระองคป์ระทบันัง่ขดัสมาธิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) ทรง
ก าหนดพระทยัตั้งสัตยาธิษฐานก่อนบ าเพ็ญจิตภาวนาว่า “แมเ้ลือดและเน้ือในสรีระน้ีจะเหือดแห้ง
ไปเหลือแต่หนงั เอน็ กระดูก ก็ตามทีเถิด ตราบใดท่ียงัไม่บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะ
ไม่ยอมลุกจากบลัลงักน้ี์เป็นอนัขาด”  จากนั้นผูเ้ขียนไดพ้รรณนาถึงเร่ืองราวท่ีพระมหาบุรุษต่อสู้กบั
พญามารจนชนะพญามารอยา่งราบคาบและไดต้รัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตามท่ีไดต้ั้ง
สัตยาธิษฐานไว ้เน่ืองด้วยพระองค์ทรงอา้งถึงพระบารมี 10 ทศั ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติอนั
มากมายมหาศาลสุดประมาณมิได ้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้  กลวิธีท่ี 2 คือ การยืดหยุ่นในการใช้
วิธีการ โดยการใชภ้าษาเขียนบรรยายเป็นเร่ืองเล่าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย ๆ โดยถอดเน้ือหาออกมาจาก
พระไตรปิฎก โดยเนน้ภาษาไทย ไม่เนน้ภาษาธรรมมากเกินไป และไม่ใชภ้าษาท่ีเป็นภาษาบาลีท า
ใหผู้อ่้านเขา้ใจยาก 

4.3.1.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงในความเป็นนกัเขียน นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาร่วมสมยัในนาม
เป็นท่ีรู้จักของสังคมว่า “ว วชิรเมธี” ซ่ึงมีผลงานการเขียนมากมายและเป็นท่ีนิยมของผูอ่้าน   
นอกจากน้ีผูเ้ขียนใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูง
ใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง โดยท่ีส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอเป็น
เร่ืองท่ีสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือต่อผูอ่้านซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปได้ เน่ืองจากว่า
ผูเ้ขียนเป็นบรรพชิต จึงรู้เร่ืองราวในพุทธประวติัเป็นอยา่งดีกวา่ผูอ่้านแน่นอน 
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อีกทั้งผูเ้ขียนยงัอา้งอิงถึงต าราทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยืนยนัป้องกนัข้อ
โตแ้ยง้ดงัท่ีเขียนไวใ้นเน้ือหาในตอนหน่ึงวา่ “ในหนงัสือ ปฐมสมโพธิกถา สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพรรณาความตอนน้ีไวอ้ยา่งวิจิตรพิสดารเป็นลกัษณะบุคลาธิษฐาน 
คือสมมุติให้ผืนมหาปฐพีเป็นแม่พระธรณีผุดข้ึนมาร่วมเป็นสักขีพยานแก่พระบรมโพธิสัตว ์ดว้ย
การบีบมวยผมจนน ้าทกัษิโณทกท่ีพระโพธิสัตวเ์คยหลัง่ถวายไวใ้นทุกภพทุกชาติยามถวายทานอนัมี
ปริมาณมากมายยิ่งกว่าน ้ าในมหาสมุทร ไหลหลัง่ถัง่ทน้ออกมาพดัพาเอาพญามารและเสนาน้อย
ใหญ่ลอยละล่องออกไปสู่มหาสมุทรไกลสุดลูกหูลูกตา” 
 

4.3.2  หัวข้อที ่26 : ทรงชนะอาฬวกยกัษ์ด้วยพุทธวธีิ อ่อนหยุ่นชนะแข็งกร้าว 
4.3.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ 1) การใชช่ื้อบุคคล และ 2) การใชว้ลี (กริยาวลี) 
4.3.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองเหตุการณ์ในคร้ังพุทธกาลในพรรษาท่ี  16 แห่ง
การบ าเพ็ญพุทธกิจท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ อัคคาฬวเจดีย์ เมืองอาฬวี ซ่ึงในพรรษาน้ี
พระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดอาฬวกยกัษผ์ูดุ้ร้ายให้บรรลุโสดาปัตติผล โดยท่ีผูเ้ขียนยงัใช้   กลวิธีท่ี 2 
คือ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา คือ ในขณะท่ีผูเ้ขียนได้เล่าเร่ืองนั้น ผูเ้ขียนก็ใช้ค  าเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองกบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั ดงัค ากล่าวท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “น่ีแหละหนา
มนุษย ์รักตวักลวัตายจนมองไม่เห็นวา่จะมีใครส าคญัยิ่งไปกวา่ตนเอง แทนท่ีจะมองวา่คนอ่ืนเขาคง
กลวัตายเหมือนกบัตน แลว้ช่วยกนัคิดหาทางรอดดว้ยกนัก็กลบัคิดวา่ คนอ่ืนตายเท่าไหร่ไม่วา่ ขอให้
ตวัขา้รอดก็ใชไ้ดแ้ลว้”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยการใช้
ภาษาเขียนบรรยายเป็นเร่ืองเล่าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย ๆ โดยถอดเน้ือหาออกมาจากพระไตรปิฎก โดย
เนน้ภาษาไทย ไม่เนน้ภาษาธรรมมากเกินไป และไม่ใชภ้าษาท่ีเป็นภาษาบาลีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจยาก 

4.3.2.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก ของพระนักเขียนช่ือดังใน
นามปากกาว่า “ว วชิรเมธี”  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการอา้งหลกัฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นย่อหน้าท่ีสองว่า “แต่ยกัษ์ในอาฬวกสูตรท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดและ
ผจญมากวา่จะเอาชนะไดก้็ตอ้งใชเ้วลาทั้งคืนนั้น น่าจะหมายถึงมนุษยกิ์นคนเผา่หน่ึงซ่ึงมีอยูจ่ริงใน
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ประเทศอินเดียในยุคนั้น  สารานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่มท่ี 5 หนา้ 5914  และคมัภีร์
พระไตรปิฎก มีขอ้ความตอนหน่ึงกล่าวพาดพึงถึงยกัษ์เอาไวว้่า...” เป็นตน้ และผูเ้ขียนยงัอา้งถึง
หลกัฐานส าคญัทางพระพุทธศาสนาคือคมัภีร์พระไตรปิฎก เพื่อการสร้างศรัทธาแก่ผูอ่้านดว้ย 
 

4.3.3  หัวข้อที ่27 : ทศันวจิารณ์ : ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือสิริมงคลแห่งชีวติ 
4.3.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยค าท่ีคลอ้งจอง
กนัคือค าวา่ “อ่อนนอ้มถ่อมตน” และค าวา่ “สิริมงคล”  แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 

4.3.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหวัขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะอาฬวกยกัษ์
ดว้ยพุทธวธีิ อ่อนหยุน่ชนะแขง็กร้าว) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติม  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวบ้างตอนในหนงัสือว่า “วิธีการท่ี
พระพุทธองค์ทรงเอาชนะอาฬวกยกัษ์ หากพิเคราะห์ดูก็เหมือนกับวิธีการท่ีพระเจ้าเล่าป่ีแห่ง
วรรณคดีเร่ืองสามก๊กเอาชนะใจมหาปราชญ์ผูห้ย ัง่รู้ดินฟ้ามหาสมุทรอย่างขงเบง้ นั่นคือใช้ความ
อดทนต่อการรอคอยผลอย่างใจเยน็ และใช้ความอ่อนโยน (ภายใน) และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
(ภายนอก) ในการเอาชนะใจคู่ต่อสู้อยา่งแยบคายท่ีสุด” 

4.3.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงเร่ืองความอ่อนนอ้มถ่อมตน ซ่ึงคนส่วนใหญ่ทราบดีและ
ยอมรับกนัอยู่แลว้ว่าเป็นเร่ืองดีงาม จากนั้นผูเ้ขียนใช้เร่ืองน้ีเป็นฐานเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่ท่ี
ผูเ้ขียนอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ความอ่อนน้อมถ่อมตนน้ีควรจะไดอ้รรถาธิบายเพิ่มอีกสัก
เล็กนอ้ย ในทศันะของผูเ้ขียนเห็นวา่ ความอ่อนนอ้มถ่อมตนนั้นมีอยู ่4 ประเภท ดว้ยกนั กล่าวคือ 1)
อ่อนนอ้มถ่อมตนอย่างมีกโลบาย 2) อ่อนน้อมถ่อมตนอยา่งนกัจิตวิทยาหวัหมอ 3) อ่อนนอ้มถ่อม
ตนอยา่งคนมีอารยธรรม 4) อ่อนนอ้มถ่อมตนเพราะตระหนกัรู้วา่ตวัตน (อตัตา) ท่ีแทข้องตนนั้นไม่
มี จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายแต่ละประเภท และน าไปสู่ขอ้สรุปวา่ “ความอ่อนนอ้มถ่อมตนซ่ึงจะยงั
ผลเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตนั้นควรจะเป็นความอ่อนนอ้มถ่อมตนประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนประเภทท่ี 3 นั้นตอ้งอาศยัการศึกษาอบรมจากสถาบนัครอบครัว โรงเรียน และ
การกล่อมเกลาโดยสังคม ส่วนความอ่อนนอ้มถ่อมตนประเภทท่ี 4 นั้น ตอ้งอบรมดว้ย “พระธรรม” 
หรือดว้ย “ปัญญา” เท่านั้น”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ือง
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จูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ในนามปากกาพระนกัเขียนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป
วา่ “ว วชิรเมธี” และยงัใช้ช่ือเสียงของคนส าคญัและมีช่ือเสียงหลายท่านเป็นเคร่ืองจูงใจ อยา่งเช่น
นกัปราชญจี์นอยา่งเล่าจ้ือ ขงจ้ือ เม่งจ้ือ ตลอดถึงบุคคลส าคญัในละครสามก๊ก อยา่งเช่น เล่าป่ี ขงเบง้  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการ
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนสอนใหผู้อ่้านตระหนกัวา่อุปนิสัยท่ีส าคญัของคนท่ีจะตอ้งพึง
มีในตวัตนในการอยู่ร่วมกนักบัคนอ่ืนนั้น ก็คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกทั้งผูเ้ขียนก็ได้อา้งถึง
หลกัฐานของขอ้มูลท่ีน ามากล่าวดว้ย ดงัเช่นผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นหลาย ๆ ตอนว่า “กุศโลบายในการ
เอาชนะใจคนแต่ละประเภทมีกล่าวไวใ้นหนังสือประชุมโคลงโลกนิติ ว่า...., ในมงคลสูตร พระ
พุทธองค์ทรงจดัให้ความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหน่ึงในมงคล 38 ประการ 
พระองคต์รัสวา่ “ความอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นมงคลอนัสูงสุด”  ในปรัชญาจีน นกัปราชญใ์หญ่อยา่ง
เล่าจ้ือ ขงจ้ือ เม่งจ้ือ เป็นต้น ต่างก็ยกย่องคุณธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนน้ีว่าเป็นยอดแห่ง
คุณธรรมท่ีท าให้คนธรรมดาบรรลุสู่ความเป็นยอดคน หนังสือวิถีแห่งเต๋า งานแปลคลาสสิกของ
พจนา จนัทรสันติ หน้า 186 กล่าวถึงคุณของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอ่อนโยนท่ีมีเหนือ
สรรพส่ิงวา่...” 
   นอกจากน้ีก็ถือไดว้า่ผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีสามารถสร้างศรัทธาให้กบั
ผูอ่้านไดอ้ยา่งดี 
 

4.3.4  หัวข้อที ่28 : ทรงชนะพญาช้างนาฬาคีรีด้วยเมตตานุภาพ 
4.3.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล และ แบบท่ี 2 คือ การใช้
วลี (กริยาวลี) 

4.3.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีพระพุทธองคท์รงเอาชนะพญาชา้งนาฬา
คีรีดว้ยเมตตานุภาพซ่ึงเกิดข้ึนท่ีเมืองราชคฤห์ อนัเป็นท่ีเล่าขานต านานสืบต่อมา  ผูเ้ขียนยงัใช ้ กลวิธี
ท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นหลาย ๆ ตอนวา่ “ลาภสักการะช่ือเสียง
ท่ีเกิดข้ึนแก่พระเทวทตัมีแต่จะท าใหพ้ระเทวทตัตกต ่าย  ่าแยล่งสู่ความเส่ือมจนยากจะเยียวยารักษาได ้
เช่นเดียวกบัตน้กลว้ยท่ีตกปลีกออกมาก็เพื่อฆ่าตวัเอง หรือเช่นเดียวกบัตน้ไผห่รือตน้ออ้ตกขุยออก
มาก็เพื่อฆ่าตวัเอง และเช่นเดียวกบัแม่มา้อสัดรตกลูกออกมาก็เพื่อฆ่าตนเองโดยส่วนเดียว”  และมี
ตอนหน่ึงในเน้ือหาว่า “อชาตศตัรูกุมารไดร้าชบลัลงัก์แลว้ พระองคเ์สด็จข้ึนเสวยราชยเ์ป็นยุวกษตั
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ริยอ์งคใ์หม่ ทรงปล่อยพระราชบิดาไวใ้นฐานะท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน พระเทวทตัทราบเร่ืองน้ี จึง
เขา้ไปถวายค าแนะน าวา่ หากปล่อยใหพ้ระราชบิดาพิมพิสารลอยนวลอยูอ่ยา่งน้ี จะมัน่ใจไดอ้ยา่งไร
วา่ราชบลัลงัก์จะไม่ถูกริบคืนในวนัหน่ึงขา้งหนา้ ตีงูทั้งทีแค่หลงัหกัอยา่งน้ี คงจะถูกงูมนัแวง้กดัเอา
ไดใ้นสักวนัหน่ึงหรอก”  และมีอีกตอนหน่ึงท่ีว่า  “พฤติกรรมทั้งหลายของพระเทวทตัเม่ือปรากฏ
เป็นข่าวแพร่กระจายออกไป ก็ท าใหท้่านและหมู่คณะพลอยอดอยากปากแหง้ไปดว้ย ประโยชน์โภช
ผลท่ีเคยไดเ้คยมี มาบดัน้ีก็ร่อยหรอลงไปตามล าดบั เหมือนน ้ าเร่ิมแห้ง ตอแห่งความจริงอนัเลวร้าย
ทั้ งหลายท่ีฝังตัวอยู่ในน ้ าคือภาพลักษณ์อันสวยหรูภายนอกของท่านก็เร่ิมผุดโผล่ออกมาให้
ประชาชนไดรู้้ไดเ้ห็น” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ 
ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในทนัทีท่ีความมกัใหญ่ใฝ่สูงเช่นน้ีเกิดข้ึน โลกิยฤทธ์ิท่ีพระเทวทตัเคยมีก็
เส่ือมลง ท่านกลายเป็นพระปุถุชนท่ีมีโลภ โกรธ หลง เต็มขั้นอีกคร้ังหน่ึง อยา่งน้ีเองท่ีโบราณจารย์
ท่านกล่าววา่ “ดีแตก” คือมีดีอยูก่บัตวั แต่ก็ไม่อาจรักษาดีนั้นไวไ้ดต้ลอดไป”  ค าวา่ “ดีแตก” นั้น ถือ
วา่เป็นการเล่นค า เล่นภาษาของผูเ้ขียน และใชใ้นความหมายใหม่ท่ีผูอ่้านยงัไม่ทราบแน่ชดั  ผูเ้ขียน
ยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ ความยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยท่ีผูเ้ขียนสามารถใช้ภาษาไทยท่ีง่าย ๆ แลว้
พรรณนาเป็นเร่ืองเล่าแบบอ่านเขา้ใจง่าย โดยท่ีหลีกเล่ียงการใชค้  าศพัทย์าก ๆ ในพระไตรปิฎก 

4.3.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ข้อเท็จจริง วิธีหาสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) โดยท่ีผูเ้ขียนได้พรรณนาถึงเร่ืองราวในสมัย
พุทธกาลตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัให้ทราบอย่างละเอียดในรูปแบบของเร่ืองเล่า ดว้ยการเร่ิม
ตั้งแต่การสร้างเหตุของตวัละคร จนกระทัง่การไดรั้บผลของตวัละคร ดงัท่ีผูเ้ขียนแยกเป็นส่วนไว้
และไดพ้รรณาเน้ือเร่ืองตามล าดบัดงัน้ีคือ 1) พระเทวทตัยุอชาตศรัตรูกุมารให้ท าปิตุฆาต 2) พระ
เทวทตัส่งนกัฆ่าไปลอบปลงพระชนม ์ 3) พระเทวทตักล้ิงศิลาหมายปลงพระชนม ์4) พระเทวทตัยุ
ควาญชา้งให้ปล่อยพญาช้างนาฬาคีรี 5) พระเทวทตัแยกตวัออกไปตั้งตนเป็นพระพุทธเจา้ 6) พระ
เทวทตัถูกธรณีสูบ ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดย
ใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเองในนามพระนกัเขียน นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาร่วมสมยัท่ีมี
ช่ือนามปากกาว่า  “ว วชิรเมธี” นอกจากน้ียงัใช้ช่ือเสียงของผูอ่ื้นดว้ย ดงัเช่นเน้ือหาในหนงัสือบาง
ตอนวา่ “เร่ืองน้ีมีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงัอยา่งไร บุรพาจารยท์่านบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกและในคมัภีร์
ชั้นอรรถกถา ดงัต่อไปน้ี”  และยอ่หนา้ท่ี 7 ของเน้ือหาผูเ้ขียนอา้งถึงบุคคลส าคญัวา่ “ลอร์ดแอ็กตนั
กล่าวว่า “Power Corrupt. Absolute Power Corrupts Absolutely” “ อ านาจท าให้คนเสีย อ านาจ
เบด็เสร็จท าใหค้นเสียอยา่งจริงแทแ้น่นอน” ความขอ้น้ีใช่จะเป็นอมตะเฉพาะจอมเผด็จการอยา่งมุส-
โสลินี,บิสมาร์ค,นโปเลียน และฮิตเลอร์ เป็นตน้ เท่านั้นก็หาไม่” และอีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนกล่าวไว้
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ในเน้ือหาในช่วงทา้ยว่า “อนัความท่ีพระพุทธองค์ทรงมีพระหฤทยัเป่ียมดว้ยพระเมตตาในสรรพ -
สัตวอ์ยา่งไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัดงัท่ีพระเทวทตัปรารภปลอบใจตนเองน้ีเป็นความจริงแทที้เดียว พระ
อรรถกถาจารยแ์ต่โบราณท่านประพนัธ์พระคุณสมบติัขอ้น้ีไวว้า่...”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโต้แยง้ ด้วยการใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองท่ี
สามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งผูเ้ขียนยงัมีการอา้งหลกัฐาน
ท่ีเป็นท่ียอมรับ เพื่อท าให้ขอ้มูลนั้น ๆ หนกัแน่นยิ่งข้ึน ดงัไดแ้สดงไวใ้นการใชก้ลวิธีจูงใจท่ี 2 คือ 
การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจในหัวขอ้เร่ืองน้ีดงัท่ีวิเคราะห์ไวย้่อหน้าเบ้ืองบน
ถดัไปดว้ย 
 

4.3.5  หัวข้อที ่29 : ทศันวจิารณ์ : พระพุทธองค์ผู้ทรงวางแบบอย่างแห่งรักแท้ 
4.3.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี 
(นามวลี) 

4.3.5.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหัวขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะพญาช้าง
นาฬาคีรีดว้ยเมตตานุภาพ) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติมผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ ความยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยผูเ้ขียนใชภ้าษาง่าย ๆ ไม่ใชภ้าษาธรรม (บาลี) มากนกั จึงท า
ใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย 

4.3.5.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริง โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงเน้ือเร่ือง (ทรงชนะพญาชา้งนาฬาคีรีดว้ยเมตตานุภาพ) เป็นบทตั้งใน
การน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ้ขียน ซ่ึงเร่ืองท่ีอา้งถึงเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านทราบดีอยูแ่ลว้ ผูเ้ขียน
ไดน้ าเสนอเหตุผลท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของตวัเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ในโลกน้ีคง
จะมีพระผูก้ารุณยเ์ฉกเช่นพระพุทธองคไ์ม่มากนกั ทรงยอมเอาพระองค์เขา้เส่ียงมหนัตภยัเพื่อช่วย
ให้คนคิดร้ายต่อพระองค์ไดมี้โอกาสกลบัตวักลบัใจเป็นคนดี แมว้่าความเส่ียงแต่ละคร้ังพระองค์
จะตอ้งทรงวางเดิมพนัดว้ยพระชนมข์องพระองคก์็ตามที น่ีแหละคือความเมตตานุภาพท่ีแท ้ซ่ึงไม่
ถูกจ ากดัเอาไวเ้ฉพาะคนท่ีทรงรัก หากยงัทรงเผื่อแผ่ไปถึงคนท่ีเขาชงัพระองค์อย่างเสมอภาคกนั 
เมตตานุภาพท่ีแทซ่ึ้งไร้พรมแดนนของพระพุทธองคน์ั้น เป็นความรักในความหมายท่ีหมดจดงดงาม
อนัเกิดจากความปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นดีกวา่ตนดว้ยบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงหน่ึงในลา้นคนจะหารัตนบุรุษเช่น
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พระองคไ์ดย้ากเหลือแสน”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ือง
จูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของสังคมในฐานะพระนกัเขียน นกัวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาช่ือดงั ในนามพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี และผูเ้ขียนยงัใช้
ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัเป็นเคร่ืองยืนยนัให้มีน ้ าหนักน่าเช่ือถือด้วย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “พระ
เมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองคน์ั้นช่างบริสุทธ์ิดุจน ้ าคา้ง สมดงัพระราชนิพนธ์ใน
ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงพระราชนิพนธ์วา่...” 

 
4.3.6  หัวข้อที ่30 : ทรงชนะมหาโจรองคุลมิาลด้วยปาฏิหาริย์แห่งปัญญา 

4.3.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง แบบท่ี 2 คือ 
การใชช่ื้อบุคคล โดยใชช่ื้อวา่ “องคุลิมาล” ซ่ึงเป็นฉายานามของ อหิงสกะ มหาโจรผูฆ่้าคนแลว้ตดั
เอาน้ิวมือ แบบท่ี 3 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.3.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนพรรณนาถึงประวติัของอหิงสกะซ่ึงต่อมากลายเป็นองคุ
ลิมาล มหาโจรผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัพุทธกาล แต่ภายหลงัไดพ้บเจอกลัยาณมิตรคือพระพุทธเจา้และได้
ฟังธรรมจากพระพุทธองค ์ท าใหอ้งคุลมาลกลบัมาด ารงชีวิตอยูใ่นเส้นทางแห่งพระอรหนัต ์ซ่ึงเร่ือง
น้ีถือวา่เป็นตวัอย่างชีวิตท่ีดีของบุคคลผูต้น้คดปลายตรงอย่างน่าช่ืนชมผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอนของเน้ือหาว่า “ต่อมาเพื่อนร่วม
ส านกัเห็นวา่อหิงสกะไดรั้บความเมตตาจากยงอาจารยแ์ละภรรยามากเป็นพิเศษ จึงริษยาคิดหาทาง
ก าจดัออกไปเสียให้พน้ส านกั พวกเขาใชก้โลบายยุอาจารยห์ลายอย่าง แต่ก็ไม่ไดผ้ล เพราะอาจารย์
ไม่ยอมเช่ือ ในท่ีสุดจึงหลอกอาจารยด์้วยขอ้กล่าวหาท่ีรุนแรงท่ีสุดซ่ึงท าให้อาจารยไ์ม่อาจวางใจ
อหิงสกะได้อีกต่อไป โดยการร่วมมือกันใส่ความว่าอหิงสกะเป็นชู้กบัภรรยาของอาจารย์ ฝ่าย
อาจารยซ่ึ์งท าตนเป็นคนหนกัแน่นมาตลอด ไม่ยอมหวัน่ไหวกบัข่าวลือข่าวปล่อยต่าง ๆ มานานสอง
นาน แต่พอมาไดย้นิกบัหูถึงข่าวลือเร่ืองอหิงสกะคิดไม่ซ่ือถึงขนาดมีพฤติกรรมในลกัษณะ “กินบน
เรือน ข้ีรดบนหลงัคา” กบัภรรยาของตน สุดท่ีจะทนน่ิงเฉยต่อไปอีกได ้จึงออกอุบายสามานยเ์พื่อ
หาทางก าจดัอหิงสกะไปเสียให้พน้เส้นทางชีวิตของตน” ค าวา่ “กินบนเรือน ข้ีรดบนหลงัคา” เป็น
สุภาษิตของไทย ซ่ึงหมายความว่าคนท่ีเนรคุณ อาศยับุญคุณของบุพพการีแล้วตอบแทนด้วยการ
สร้างความเดือดเน้ือร้อนใจกลบัไปแก่บุคคลผูมี้บุญคุณของตน  และในตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนบอกว่า 
“สถานการณ์ในตอนน้ีขององคุลิมาลนั้นไม่ต่างอะไรกนักบัสถานการณ์ของชายหนุ่มคนหน่ึงใน
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นิทานปรัชญาจีน ซ่ึงมีรายละเอียดอยูว่า่ กระทาชายนายหน่ึงอยากไดท้องมาก จึงเดินเขา้ไปหยิบเอา
ทองจากร้านทองมาแท่งหน่ึงเสียด้ือ ๆ อย่างหน้าตาเฉย ไดท้องแลว้ก็เดินออกจากร้านมาอย่างไม่
สนใจสายตาใครต่อใครทั้งส้ิน เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจติดตามมาจบักุมและถามว่าท าไมจึงท าตนเป็น
หัวขโมย ไม่เห็นหรือว่าทองน่ะมีเจา้ของ เจา้หนุ่มหัวขโมยตอบว่า “ผมมองไม่เห็นใครเลยครับ 
นอกจากทอง”  องคุลิมาลก็ถูกความโลภบงัตาจนมองไม่เห็นคนว่าเป็นคน มองเห็นแต่ “น้ิวมือ” ท่ี
อยูต่รงหนา้ และพร้อมท่ีจะฆ่าใครก็ไดท่ี้มี “น้ิวมือ” ใหเ้ขา”และอีกตอนทา้ยของเน้ือหา ผูเ้ขียนกล่าว
ว่า “ช่วงเวลาท่ีพระองคุลิมาลเคยเป็นมหาโจรช่ือก้อง ท่านคงมีชีวิตท่ีล าบากไม่น้อย เพราะไหน
จะตอ้งคอยหลบซ่อนตวัเองใหร้อดพน้จากสายตาของมหาชนอยูแ่ต่ในป่า ไหนจะตอ้งคอยหนีอาญา
แผน่ดิน แต่พอมาบวชและบรรลุอรหตัผลแลว้ ความทุกขท่ี์เกิดจากวมุิติรส (รสแห่งอิสรภาพทางจิต) 
คงท าใหชี้วติของท่านสงบเยน็ ผอ่นคลาย เบาสบาย อ่ิมเอม ไร้ท่ีขอ้งท่ีขดั เหมือนหน่ึงขนนกท่ีพล้ิว
ลอยไปตามลมร าเพยอยา่งเสรีในนภากาศ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้
ค  าในความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนไดพ้รรณาถึงตอนส าคญัของการสนทนาระหวา่งพระพุทธองค์
กบัองคุลิมาลและเนน้ให้เป็นจุดส าคญัของเน้ือหา และยงัไดอ้ธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าว
ไวใ้นเน้ือหาวา่ “ องคุลิมาลเห็นเหยือ่รายใหม่เป็นสมณะโลน้เขา้มาขดัจงัหวะของตน จึงโกรธสุดขีด 
รีบเง้ือดาบข้ึนสุดแขน พลางโผล่พรวดวิ่งออกมาจากขา้งทางหมายใจว่าจะฆ่าให้ตายภายในดาบ
เดียว แต่ทั้งๆท่ีเขาออกวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มฝีเทา้แท้ ๆ แต่ยิ่งวิ่ง สมณะท่ีเดินอยู่ขา้งหน้ากบัดู
เหมือนจะยิง่ไกลเขาออกไปทุกที ในท่ีสุดเขาก็เหน่ือยเกินกวา่จะตามทนั จึงตะโกนออกมาวา่  
  “หยดุก่อน สมณะ !  หยดุเด๋ียวน้ี” 
  “เราหยดุแลว้องคุลิมาล เธอต่างหากล่ะท่ียงัไม่หยดุ” 

 “สมณะ ! ท่านเดินไปกลบับอกวา่หยดุแลว้ ขา้ฯ ไม่เขา้ใจ ท่านหมายความวา่อยา่งไร” 
  “องคุลิมาลเอย เราหมายความวา่เรานะหยดุฆ่าสัตวแ์ลว้ แต่เธอสิยงัไม่หยดุ” 
เพียงพุทธด ารัสสั้น ๆ ประโยคเดียวน้ีเท่านั้น มหาโจรผูเ้ปร่ืองปราดอยา่งองคุลิมาลก็ฉุกคิดข้ึนมาได้
ในขณะนั้นวา่ ผูท่ี้ตนก าลงัสนทนาดว้ยจะเป็นใครไปไม่ได ้นอกจากพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้
แน่แลว้ พอสติสัมปชญัญะคืนกลบัมา เขาก็ทิ้งดาบลง เกิดปีติโสมนสัยินดีแผซ่่านไปทัว่สรรพางคก์าย 
จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้แลว้พาท่านกลบัไปพ านกัยงัเชตวนาราม” 

4.3.6.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ข้อเท็จจริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) โดยท่ีผูเ้ขียนได้พรรณนาเร่ืองราวตามล าดับ
เหตุการณ์ โดยแสดงเหตุก่อนแลว้ผลตามมาทีหลงั โดยสรุปเน้ือหาสั้นๆวา่ อหิงสกะฆ่าคนแลว้ตดั
เอาน้ิวมือ จึงไดช่ื้อว่า “องคุลิมาล” ซ่ึงแปลว่า “ผูมี้น้ิวมือเป็นพวงมาลยั” และเหตุท่ีได้พบเจอกบั
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กลัยาณมิตรอย่างเช่นพระพุทธเจา้ ผลจึงส่งให้องคุลิมาลกลบัตวักลบัใจเดินเขา้สู่หนทางแห่งพระ
อรหนัตผ์ูล้ะเวน้การเบียดเบียนและตดักิเลสไดอ้ยา่งส้ินเชิง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิก
หรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
และศรัทธาของประชาชนทัว่ไปในนามพระนกัเทศน์ นกัเขียนช่ือดงัในแวดวงพระพุทธศาสนา อีก
ทั้งยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัอยา่งอาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ อีกดว้ย 

 
4.3.7  หัวข้อที ่31 : ทศันวจิารณ์ : ครูเป็นได้ทั้งกลัยาณมิตรและปาปมิตร  

4.3.7.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 

4.3.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหวัขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะมหาโจรองคุ
ลิมาล ด้วยปาฎิหาริยแ์ห่งปัญญา) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติม  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลกลุ่มท่ีเป็นครู
บาอาจารยเ์พื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งความเป็นครูมากยิ่งข้ึนดงัเช่นท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นยอ่หนา้แรกของเน้ือหาวา่ “ครูของอหิงสกะเป็นตวัอยา่งในทางเลวของครูท่ีเป็น
ปาปมิตร (มิตรชัว่) แทนท่ีจะเป็นกลัยาณมิตร (มิตรแท)้ ผูช้กัน าศิษยใ์ห้กา้วไปสู่วิถีชีวิตท่ีรุ่งโรจน์ดี
งาม ก็กลบัเป็นตวัฉุดให้ศิษยต์กลงสู่ห้วงเหวแห่งความหายนะแทน ผูท่ี้เป็นครูจึงควรตระหนกัถึง
บทบาทของตนในขอ้น้ีใหจ้งหนกั ควรระมดัระวงัอยา่ใหก้ารสอนของตนมีความผดิพลาดในท านอง
เดียวกนัน้ีเกิดข้ึนแก่ศิษยเ์ป็นอนัขาด ครูทุกคนควรร าลึกถึง “ค าครู” แต่โบราณท่ีท่านสอนกนัมาแต่
ก่อนวา่ ‘ปล่อยใหศิ้ษยโ์ง่อยูอ่ยา่งเดิม ดีกวา่สอนส่ิงท่ีผดิ ๆ ใหก้บัเขา’ ” 

4.3.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนน าเร่ืองเล่าในหวัขอ้ “ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาล ดว้ยปาฎิหาริย์
แห่งปัญญา” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านทราบเน้ือหาดีอยู่แลว้ จากนั้นผูเ้ขียนก็ใชเ้ร่ืองเล่าน้ีเป็นฐานในการ
อธิบายเพิ่มเติมและเพิ่มขอ้เสนอแนะใหม่ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ยอดคนท่ีคิดจะเป็นยอดครูควรดู
พระพุทธจริยาในตอนน้ีไวเ้ป็นตวัอยา่ง นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาทุกคน ไม่วา่เขาจะด้ือดึงหรือขลาด
เขลาเบาความเพียงไรก็ตาม ถา้ครูเป็นครูดว้ยจิตวิญญาณท่ีปรารถนาจะปลดปล่อยศิษยใ์ห้พน้จาก
พนัธนาการแห่งความเขลาและความทุกขอ์ยา่งแทจ้ริงแลว้ ครูยอ่มหาทางเรียนรู้ท่ีจะช่วยศิษยใ์ห้ได้
พบแสงสวา่งทางปัญญาไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ี
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ผูเ้ขียนชกัจูงและโน้มน้าวใจกลุ่มบุคคลท่ีเป็นครูบาอาจารยใ์ห้ตระหนกัถึงจรรยาบรรณแห่งความ
เป็นครู  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงของตวัเอง และใช้ช่ือเสียงของคนอ่ืน คือ พระเจา้ปเสนทิโกศล พระราชาผูป้กครองแควน้
โกศล ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่  “ในเร่ืองพระองคุลิมาลน้ีแสดงให้เห็นพุทธจริยาเก่ียวกบัความเป็นครู
ชั้นยอดของพระพุทธองคป์รากฏผา่นค าสรรเสริญของพระเจา้ปเสนทิโกศล ซ่ึงหลงัจากท่ีทรงทราบ
ว่ามหาโจรองคุลิมาลถูกพระพุทธองค์ทรงปราบไดอ้ย่างราบคาบโดยท่ีไม่ตอ้งใช้ก าลงัทหารและ
ศตัราวุธเลย ทา้วเธอทรงอศัจรรยใ์จมาก จึงถวายสดุดีต่อพระพุทธองค์เอาไวด้งัน้ี”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัย ซ่ึงอุปนิสัยของครูบาอาจารยจ์ะตอ้งมีจรรยาบรรณในหน้าท่ีท่ีดีงาม เพื่อเป็นท่ีรัก เป็นท่ี
เคารพศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ทั้ งหลาย อีกทั้ งช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองก็มีผลต่อการเล่าเร่ือง 
เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียนเป็นสมณเพศท่ีถือวา่เป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณแก่ประชาชน จึงท าให้สามารถโนม้
นา้วจูงใจกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีไดโ้ดยปราศจากความคิดเห็นขอ้โตแ้ยง้ใดใด  
 

4.3.8  หัวข้อที ่32 : ทรงชนะแผนนารีพฆิาต โดยใช้ความสงบสยบความเคลือ่นไหว 
4.3.8.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง ซ่ึงค าท่ีคลอ้ง
จองกนัคือค าวา่ “สงบ” และ “สยบ”  แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.3.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยการท่ีผูเ้ขียนเล่าเร่ืองพุทธประวติัในคร้ังพุทธกาลตอนเหตุการณ์ท่ี
พระพุทธเจา้ทรงชนะแผนนารีพิฆาตของนางจิญจมาณวิกาผูห้วงัจะท าลายศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ดว้ยการวางแผนอนัซับซ้อนและแยบยลโดยการท าทีว่าตั้งครรภ์กบัพระพุทธองค์ แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม นางก็พ่ายแพด้้วยพุทธวิธี “สงบสยบความเคล่ือนไหว” ของพระพุทธองค์ ท าให้ความจริง
ปรากฏชัดแด่สายตาของมหาชน  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นหลาย  ๆจุดของเน้ือหา ดงัจะไดแ้สดงดงัน้ีคือ จุดท่ี 1 ผูเ้ขียนกล่าววา่ “มหาชน
ต่างพากนัหลัง่ไหลมาเคารพเล่ือมใสพระพุทธเจา้และพระพุทธศาสนา เหมือนน ้ าจากล าธารน้อย
ใหญ่นับร้อยนับพนัท่ีไหลหลากมาจากทุกทิศานุทิศเพื่อไปรวมกันยงัมหาสมุทรแห่งปัญญาอนั
กวา้งขวาง”  จุดท่ี 2 ผูเ้ขียนกล่าววา่ “เพียงค าพดูประโยคเดียวก็เกินพอแลว้ท่ีจะสั่นคลอนศรัทธาปสา
ทะของบรรดาชาวพุทธผูศ้รัทธาจริต เช่ือง่าย หน่ายเร็ว พวกเขาช่วยกนักระพือข่าวน้ีจากปากต่อปาก
อยา่งรวดเร็วดงัไฟลามทุ่ง”  จุดท่ี 3 ผูเ้ขียนกล่าววา่ “พวกเขามีใบหนา้เป้ือนยิม้มองเห็นชยัชนะรออยู่
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อีกไม่ไกลขา้งหน้า ไม่ต่างอะไรกบัหมู่แร้งกายืนมองคนโซเจ็บหนกัอยูข่า้งถนนอยา่งมีความหวงั” 
จุดท่ี 4 ผูเ้ขียนกล่าวว่า  “พวกเขาถูกนางตบตามาตลอดยงัไม่พอ ยงัอาจเอ้ือมมาล่วงล ้ าก ้ าเกินพระ
พุทธองคผ์ูท้รงวิสุทธิคุณดงัทองชมพูนุทอีกเป็นเวลากวา่แปดเกา้เดือนเต็ม ๆ”  จุดท่ี 5 ผูเ้ขียนกล่าว
วา่ “มหาปฐพีก็แยกออกเป็นสองซีกสูบเอานางลงไปยงัมหานรกอเวจีทนัตาเห็น เปลวเพลิงท่ีแลบ
ลามออกมาจากมหาอเวจีนรกแดงฉานดงัสีผา้กมัพล มว้นตวัรวบรัดเอานางลงไปเสวยวิบากกรรม
อนัสาหสัสากรรจต่์ออยา่งฉบัพลนัทนัที” จุดท่ี 6 ผูเ้ขียนกล่าววา่ “ขณะท่ีฟ้าหลงัฝนฝ่ายพุทธศาสนา
ไดรั้บการช าระสะสางอยา่งหมดจดสดใสแลว้ดว้ยความพลาดพลั้งของนางจิญจ-มาณวิกาและพวก
เดียรถียเ์อง เมฆฝนแห่งความคลางแคลงสงสัยท่ีเคยก่อตวัทะมึนมาก่อนหนา้นั้นก็เคล่ือนคลอ้ยเขา้
ไปปกคลุมพวกเดียรถียแ์ทน พวกเดียรถียท่ี์เคยอาภพัอบัแสงอยูแ่ลว้ก่อนหนา้น้ี ยิ่งเป็นเหมือนไม่มี
ตวัตนหนกัขอ้ซ ้ าเขา้ไปอีก” และในจุดท่ี 7 ผูเ้ขียนกล่าววา่  “ให้ทุกขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นจะถึงตวั หรือ
ริษยาเขาเท่ากบัจุดไฟเผาตวัเอง” ผูเ้ขียนใช้ขอ้อุปมาเปรียบเทียบอย่างน้ีท าให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตาม
และเขา้ใจง่าย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ ความยดืหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยท่ีผูเ้ขียนใชภ้าษาไทยท่ี
สละสลวย ท าให้เกิดความเขา้ใจง่ายต่อผูอ่้าน โดยท่ีไม่ใช้ภาษาพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) มาก
เกินไป 

4.3.8.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) โดยท่ีผูเ้ขียนพรรณนาถึงเหตุก่อนแล้วด าเนินไป
ตามล าดับเหตุการณ์จนเป็นผล ดังท่ีสรุปย่นย่อในเน้ือหาของเร่ืองคือ เหตุท่ีนางจิญจมาณวิกา
วางแผนคิดร้ายและกระท าการใส่ร้ายพระพุทธองคว์า่มีครรภก์บัพระพุทธองค ์ผลท่ีไดรั้บก็คือ เม่ือ
ความจริงปรากฏท าให้เธอตอ้งโดนท าร้ายร่างกายจากมหาชนผูเ้ล่ือมใสในพระพุทธองค ์และโดน
แผน่ดินสูบลงไปสู่อเวจีมหานรกในท่ีสุด และผูเ้ขียนยงัไดส้รุปตอนทา้ยของเน้ือหาวา่ “แมว้นัเวลา
จะผา่นไปกวา่ 2547 ปีแลว้ ตราบาปท่ีพวกเดียรถียก่์อไวใ้นประวติัศาสตร์ก็ยงัคงประจานความเจา้
เล่ห์เพทุบายของพวกเขาอยู่ไม่หาย น่ีแหละโบราณท่ีท่านวา่ ให้ทุกขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นจะถึงตวั หรือ
ริษยาเขาเท่ากบัจุดไฟเผาตวัเอง   

‘ผูป้ระทุษร้ายคนมีใจไม่ประทุษ   บริสุทธ์ิไร้กิเลสเหตุก าสรวล 
บาปกลบัสนองพาลชนคนก่อกวน    เหมือนฝุ่ นร่วนคนซดัปัดทวนลม’ ” 

  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ี
ผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของตวัเอง ในฐานะเป็นท่ีรู้จกัของพระนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาช่ือ
ดงัในนามปากกาวา่ “ว. วชิรเมธี” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของคนส าคญัอนัไดแ้ก่ หลวงพ่อ
พุทธทาสภิกขุ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นเน้ือหาบางตอนว่า   “ดงัท่ีพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ‘การรักษาช่ือเสียง
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เป็นการกระท าของคนทุจริตหลอกลวง คนบริสุทธ์ิแทจ้ริงไม่ตอ้งกงัวลในการรักษาช่ือเสียงแมแ้ต่
นอ้ย’ ”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
ดว้ยแบบท่ี 1) คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจให้ร่วม
สมยัในสถานการณ์ปัจจุบนั ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “สถานการณ์ทั้งหมดน้ีไม่ใช่พระพุทธองคไ์ม่
ทรงทราบ หากแต่ทรงรู้ดีวา่ความจริงเป็นเช่นไร จึงไม่ทรงหวัน่ไหวแต่อยา่งใดทั้งส้ิน พระองคย์งัคง
ใชค้วามสงบสยบความเคล่ือนไหวต่อไป โดยไม่มีการเปิดแถลงข่าวแกข้อ้กล่าวหาแต่อยา่งใด” ทั้งน้ี
ผูเ้ขียนยงัใชค้  าศพัทห์ลาย ๆ ค า ท่ีร่วมสมยัเช่นค าวา่ นารีพิฆาต  เร่ืองท่ีลือกนัสนัน่เมือง (Talk of the 
town) เร่ืองฉาวโลกีย ์เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ แบบท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง โดย
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถท าใหผู้อ่้านเกิดศรัทธาและความน่าเช่ือถือได ้
 

4.3.9  หัวข้อที ่33 : ทศันวจิารณ์ : นารีพฆิาต ยุทธศาสตร์ทีไ่ม่เคยล้าสมัย 
4.3.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยค าท่ีคลอ้ง
จองกนัคือ “นารีพิฆาต” กบัค าวา่ “ยทุธศาสตร์” แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.3.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหัวขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะแผนนารี
พิฆาต โดยใช้ความสงบสยบความเคล่ือนไหว) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติม  
ผูเ้ขียนใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นหลาย ๆ จุดใน
หนงัสือดงัน้ี จุดท่ี 1 ผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในส่วนของศาสนบุคคลท่ีพวกเขาจะท าลายไดน้ั้น ก็ใช่วา่จะ
ท าลายได้อย่างง่ายดายไปเสียทั้งหมดก็หาไม่ หากแต่จะท าลายได้ก็เฉพาะศาสนบุคคลประเภท 
“ทองชุบ” เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ส่วนท่านท่ีเป็น “ทองเน้ือเกา้” ถึงพยายามอยา่งไรก็คงไม่ส าเร็จ 
ตรงกนัขา้ม ยิ่งพยายามท าร้ายหรือป้ายสี ยิ่งเป็นการพิสูจน์ความเป็นทองแทข้องท่านให้แวววาว
พราวพรายโดดเด่นข้ึนมาอีกต่างหาก ไม่เช่ือลองถามผูท่ี้พยายามท าลายพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) ในกรณีสันติอโศกและกรณีธรรมกายดูก็ได ้ ยิ่งท าร้ายท่านยิ่งโดดเด่น เหมือนระฆงัดี ยิ่งตียิ่ง
กงัวาน หรือเหมือนกระทอ้น ท่ียิ่งทุบให้ช ้ าก็ยิ่งหวานล ้าโอชารส” จุดท่ี 2 ท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เอาไฟ
ไปเผาทอง ความเป็นทองยิ่งส่องประกายเจิดจรัส” ซ่ึงหมายถึง ยิ่งท าร้ายคนดี ยิ่งท าให้คนนั้นดีและ
เด่นมากยิง่ข้ึน และจุดท่ี 3 ท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ผูท่ี้พยายามเอาอาจมไปปาพระจนัทร์อนับริสุทธ์ิซ่ึงลอย
เด่นอยู่ในนภากาศด้วยหวงัจะให้พระจนัทร์แปดเป้ือนเหม็นคาว จึงนับว่าเป็นคนโง่อย่างหาท่ีสุด
มิได ้เพราะผลสุดทา้ยแลว้ไม่ใช่พระจนัทร์หรอกท่ีแปดเป้ือน หากแต่คือตวัเขานัน่เองท่ีตอ้งมาแปด
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เป้ือนเหม็นคาวอย่างน่าสมเพชเวทนาเป็นท่ีสุด เหมือนอย่างยาขอบเคยตั้ งฉายาให้จิวยี่แห่ง
วรรณกรรมสามก๊กวา่ ‘ผูถ่้มน ้ าลายรดฟ้า’ น ้ าลายนั้นจะกลบัตกลงมา ‘รดหนา้ตวัเอง’ อยา่งไม่ตอ้ง
สงสัย” 

4.3.9.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับและทราบดีอยู่แลว้ในเร่ืองของ
แผนนารีพิฆาตซ่ึงมีมาตั้งแต่คร้ังพุทธกาล ดงันั้นผูเ้ขียนจึงได้น าเสนอข้อเสนอแนะใหม่และหา
เหตุผลมาสนบัสนุนดว้ยดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “จากเร่ืองพระพุทธเจา้ทรงผจญกบัขอ้กล่าวหาของ
นางจิญจมาณวกิา ท าให้เราไดข้อ้สรุปอยา่งหน่ึงวา่ แผนนารีพิฆาตมีจริงและเคยมีมาก่อนแลว้ตั้งแต่
สมยัพุทธกาล ส่วนปัจจุบนัมีผูน้ ามาใชอี้กจริงหรือไม่ อนัน้ีผูเ้ขียนก็ไม่สามารถตอบได ้แต่ประเด็นท่ี
ผูเ้ขียนสนใจและอยากตั้งขอ้สังเกตไวใ้นท่ีน้ีก็คือ ประเด็นท่ีวา่ท าไม ‘ แผนนารีพิฆาต ’ จึงไดผ้ล
ชะงดันกัเม่ือน ามาใชก้บัภิกษุในพระพุทธศาสนา...ผูเ้ขียนลองวิเคราะห์สาเหตุท่ี ‘แผนนารีพิฆาต’ มี
อ านาจในทางท าลายผูท้รงศีลเช่นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงแลว้พบว่า น่าจะเป็นเพราะ
เหตุผลดงัต่อไปน้ี” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเหตุผลในแต่ละขอ้และได้ยกตวัอย่างบุคคลส าคญั
อยา่งพระอภิธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นกรณีศึกษาดว้ย ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิก
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคล
ส าคญัอยา่งยาขอบ จิวยี ่และพระอภิธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเคร่ืองยืนยนัในเหตุผลและความ
น่าเช่ือถือดว้ย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโต้แยง้ด้วยการใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมีความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎกและ
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวในพุทธประวติัไดอ้ยา่งน่าศรัทธา เน่ืองจากผูเ้ขียนเป็นสมณเพศดว้ย อีกทั้ง
ผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหลกัฐานส าคญั ดงัเช่นผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นหนงัสือวา่ “ในพระวินยั หลกัการขอ้น้ีเป็น
ความผิดขั้นร้ายแรงท่ีสุด (คือเป็นปาราชิก มีโทษเท่ากบัการตอ้งโทษประหารในฝ่ายอาณาจกัร) 
ส าหรับผูล่้วงละเมิด คือ ทนัทีท่ีละเมิด ไม่วา่จะมีคนโจทกฟ้์องหรือไม่ก็ตาม ผูล้ะเมิดก็ขาดจากความ
เป็นภิกษุโดยอตัโนมติั” 
 

4.3.10  หัวข้อที ่34 : ทรงชนะพญานาคผู้ทรงฤทธ์ิด้วยฤทธ์ิแห่งธรรม 
4.3.10.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง โดยค า
ท่ีกล่าวซ ้ าคือ ค าวา่ “ฤทธ์ิ” แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.3.10.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนพรรณนาถึงเหตุการณ์พุทธประวติัคร้ังพุทธกาลคือในตอน
ท่ีนนัโทปนนัทนาคราชต่อสู้กบัพระมหาโมคคลัลานะ อคัรสาวกเบ้ืองซ้ายของพระพุทธเจา้ผูเ้ป็น
เลิศในดา้นแสดงฤทธ์ิซ่ึงไดรั้บค าสั่งจากพระพุทธองค์ให้แสดงฤทธ์ิต่อสู้กบัพญานนัโทปนนัทนา
คราช จนกระทัง่พญานาคส้ินฤทธ์ิเป็นฝ่ายยอมแพ ้จนยนิยอมรับฟังธรรมจากพระพุทธองค ์หลงัจาก
ฟังธรรมแลว้ ท าให้พญานาคเกิดความเล่ือมใสหนัมานบัถือศีล 5 ด ารงตนเป็นพญานาคผูท้รงธรรม
ต่อไป ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ ความยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยท่ีผูเ้ขียนใชภ้าษาไทยท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจ ไม่เนน้ภาษาธรรม (บาลี) มากเกินไป ท าใหผู้อ่้านมองเห็นภาพในขณะท่ีอ่าน 

4.3.10.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของสังคมไทยในนาลมพระนักเขียน 
นกัเทศน์ นกัวชิาการทางพระพุทธศาสนาช่ือดงัท่ีมีผลงานเขียนออกมามากมาย ในนามปากกาเป็นท่ี
รู้จกัวา่ “ว.วชิรเมธี” และผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนด ารงอยู่ในสถานะพระภิกษุสงฆ์ผูท้รง
ความรู้ในดา้นพระพุทธศาสนา และเป็นท่ียอมรับทางสังคม 
 

4.3.11  หัวข้อที ่35 : ทศันวจิารณ์ : ศิลปะการใช้คนของพระพุทธเจ้า 
4.3.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล (พระพุทธเจา้)  แบบท่ี 2 
คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.3.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหวัขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะพญานาคผู ้
ทรงฤทธ์ิดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติม  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 
2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นยอ่หนา้สุดทา้ยของเน้ือหาในขอ้ท่ี 5 ของ
ศิลปะการใช้คนของพระจกัรพรรดิถงัไท่จงวา่ “นบัแต่อดีตมาลว้นแต่ให้ความส าคญัอยู่เฉพาะชาว
ตงฮั้ว (จีนส่วนกลาง) เหยยีดหยามชาวเผา่อ่ืน แต่ขา้รักเสมอเหมือนกนัหมด ดงันั้นทุกเผา่จึงพึ่งพิงขา้
ประดุจพอ่แม่ (ขอ้น้ีเปรียบกบัปัจจุบนัก็คือ การเคารพในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องคนทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนั-ผูเ้ขียน)”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล 
โดยท่ีผูเ้ขียนวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเพื่อตอ้งการให้ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงการใชค้นในการบริหารงาน
ในองคก์รต่าง ๆ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “หากมองดว้ยสายตานกับริหาร การท่ีทรงใชพ้ระมหาโมค
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คลัลานะปราบพญานาค ก็เท่ากบัวา่ทรงด าเนินการตามหลกัการบริหารแบบ ‘ใช้คนให้ถูกกบังาน’  
หรือ ‘Put the right man on the right job’ นัน่เอง” 

4.3.11.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจวธีิ 3 กลวิธีท่ี กลวิธี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการ
ใหข้อ้เทจ็จริงแบบนิรนยั ซ่ึงเร่ืองท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านบางคนรู้ดีอยูแ่ลว้เน่ืองจากวา่
ไดอ่้านเน้ือเร่ืองในหัวขอ้ (ทรงชนะพญานาคผูท้รงฤทธ์ิ ดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม) มาแลว้ แต่ผูอ่้านบาง
คนก็ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่เพราะยงัไม่ได้อ่านเน้ือหาในหัวข้อดงักล่าว  จากนั้นผูเ้ขียนได้น าเสนอ
ขอ้เสนอแนะใหม่ ๆ ดว้ยการหาเหตุผลมาสนับสนุนกบัขอ้เสนอแนะนั้นดว้ย ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนได้
กล่าวไวว้า่ “เม่ือกล่าวถึงศิลปะการใชค้นของพระพุทธเจา้แลว้ ก็ท  าให้อดนึกถึงศิลปะการใชค้นของ
ปวงเมธีจีนไม่ได ้เท่าท่ีเคยศึกษาปรัชญาตะวนัออกและอ่านวรรณกรรมจีนมาพอสมควรนั้น ผูเ้ขียน
พบว่าศิลปะการใช้คนของเมธีจีนทั้งหลายมีแง่มุมน่าสนใจเป็นอนัมาก ขอหยิบยกมาฝากสักหน่ึง
ท่าน ดงัน้ี”  ดงัท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเบ้ืองตน้เพื่อท่ีหาเหตุผลมาอธิบายเพิ่มเติมให้มีน ้ าหนกัน่าเช่ือถือและ
จูงใจผูอ่้านนัน่เอง  ผูเ้ขียนใชย้งัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และบุคคลท่ีผูเ้ขียนอา้งถึง 3 ท่าน อนัไดแ้ก่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต)  พระจกัรพรรดิถงัไท่จง  และอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัรนอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ยงัใช ้
กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัยของผูอ่้าน ซ่ึงอุปนิสัยของผูอ่้านในฐานะผูบ้ริหารนั้นยอ่มจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกักลยุทธ์และ
ศิลปะในการบริหารคน 
 

4.3.12  หัวข้อที ่36 : ทรงชนะพกพรหมผู้เห็นว่าสรรพส่ิงเป็นอตัตาด้วยปัญญาธิคุณ 
4.3.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี)  แบบท่ี 2 คือ การใช้
ช่ือบุคคล  

4.3.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าพุทธประวติัตอนทรงชนะพกพรหมผูมี้มิจฉาทิฏฐิดว้ยอิทธิฤทธ์ิและ
ปัญญาธิคุณ เป็นเคร่ืองประกอบการสอน ซ่ึงเน้ือหาโดยยอ่มีอยูว่า่ เน่ืองจากวา่พกพรหมด ารงอยูใ่น
สภาวะความเป็นพรหมในพรหมโลกในระยะเวลานานเกินไป จึงเป็นเหตุให้พกพรหมเขา้ใจวา่ ทุก
ส่ิงทุกอย่างเป็นของแน่นอน เป็นภาวะท่ีเท่ียงแท ้ย ัง่ยืน มัน่คง ไม่มีความเคล่ือนไปเป็นอย่างอ่ืน 
ดงันั้นพระพุทธองคจึ์งเสด็จไปโปรดแสดงธรรมดว้ยการท าลายทิฏฐิมานะของพกพรหมเพื่อให้พก



102 

พรหมและบริษทักลายเป็นผูมี้สัมมาทิฏฐิ (รู้และเขา้ใจตามความเป็นจริง) ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้น
เน้ือหาในย่อหน้าหน่ึงว่า  “พระพุทธองค์ทรงทราบว่าพกพรหมก าลงัหลงผิด จึงเสด็จไปโปรดถึง
พรหมโลก พอเผชิญหนา้ พกพรหมก็ไม่รอรี รีบแสดงทิฏฐิ (ทศันะ) ของตน ดงัขา้งตน้ให้พระพุทธ
องค์ทรงทราบทนัที พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ‘ พกพรหมผูเ้จริญตกอยู่ในอ านาจอวิชชาเสียแลว้สิ
หนอ พกพรหมผูเ้จริญตกอยูใ่นอ านาจอวชิชาเสียแลว้สิหนอ เพราะวา่พกพรหมกล่าวส่ิงท่ีไม่เท่ียงวา่ 
‘เท่ียง’ กล่าวส่ิงท่ีไม่ย ัง่ยืนว่า ‘ย ัง่ยืน’ กล่าวส่ิงท่ีไม่มัน่คงว่า ‘มัน่คง’ กล่าวส่ิงท่ีไม่แข็งแรงว่า 
‘แขง็แรง’ กล่าวส่ิงท่ีมีความเคล่ือนไปเป็นธรรมดาวา่ ‘มีความไม่เคล่ือนไปเป็นธรรมดา’ ” เป็นตน้ 

4.3.12.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ยการใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนด ารงอยูใ่นสถานะพระภิกษุสงฆผ์ูท้รงความรู้ใน
ดา้นพระพุทธศาสนา และเป็นท่ียอมรับทางสังคม 
 

4.4  หนังสือเล่มที ่4 : ธรรมะบันดาล 
 

4.4.1  หัวข้อที ่37 : เฉลมิชัย โฆษิตพพิฒัน์ : แปรค าปรามาสเป็นพลงั 
4.4.1.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ช่ือบุคคล แบบท่ี 2 คือ การใช้วลี 
(กริยาวลี)  

4.4.1.2  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 :  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1  คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้เล่าเร่ือง 2 เร่ือง เร่ืองแรก คือ อตัชีวประวติัและเหตุการณ์ส าคญัของ
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ จิตกรช่ือก้องของเมืองไทย เป็นตวัอย่างประกอบการสอน ดงัท่ี
ผูเ้ขียนไดแ้สดงค าพดูของอาจารยเ์ฉลิมชยัท่ีวา่ “บอกตรง ๆ หลงัไดร้างวลั พี่รักอาจารยผ์อ่งมาก แม้
อาจารยจ์ะไม่รักพี่ รักเพราะวา่ เขาเป็นแรงผลกัดนัให้เราเป็นแบบน้ี เพราะความเกลียดชงัท าให้เรา
ไดดี้ พี่กราบขอขมาค าวา่ ‘ไอห่้า’ ท่ีเคยใช้กบัแก”  ส่วนเร่ืองเล่าท่ี 2 นั้นคือเร่ืองของนกัศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัทางภาคเหนือแห่งหน่ึง ท่ีผูเ้ขียนยกมาเป็นตวัอยา่งให้รู้วา่การมองโลกในแง่ลบมีจุดจบ
เป็นอยา่งไร  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “อาจารย์
ถวลัย ์ดชันี ไม่ต่อความยาว สาวความยดื หากแต่จบัมือศิลปินรุ่นนอ้งตรงเขา้ไปดูห้องท างาน แลว้วา่
ท่ีศิลปินใหญ่ก็ได้รู้ความจริงว่า ตวัเองไม่ต่างอะไรกับมดปลวกท่ีบงัอาจมายืนเทียบกับขุนเขา
หิมาลยั” 
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4.4.1.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ  กลวธีิท่ี 1 คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (ผลไปหาเหตุ) โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้จากการแสดงให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ของอาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์เป็นบทน าก่อน จากนั้นผูเ้ขียนจึงสืบสาวไปหาเหตุว่า
เพราะเหตุใดท่านจึงประสบความส าเร็จไดถึ้งเพียงน้ี ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “‘อ้ายเหลิมสร้างสวรรค์ 
อ้ายหวันสร้างนรก’ อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปิน/จิตรกรช่ือกอ้งของเมืองไทยให้ค  านิยาม
สถาปัตยกรรมท่ีตวัเองและอาจารยถ์วลัย ์ดชันี ศิลปินรุ่นพี่อีกคนหน่ึงซ่ึงมีนิวาสสถานอยูไ่ม่ห่างกนั
นกัในอ าเภอเมืองเชียงราย ก าลงัสรรค์สร้างไวอ้ย่างนั้น อ้ายเหลิมสร้างสวรรค์ หมายถึง อาจารย์
เฉลิมชัยสร้างว ัดสีขาวล้วน อ้ายหวันสร้างนรก  หมายถึง อาจารย์ถว ัลย์สร้างบ้านด าหรือ
สถาปัตยกรรมทุกอย่างท่ีเน้นสีด าเป็นองค์ประกอบหลกั  ทั้งสองท่านเป็นศิลปินใหญ่เช้ือสายคน
เชียงราย แต่มีความคิดและฝีมือคมคายในระดบัท่ีเป็นคนของโลกไดอ้ยา่งสบาย แต่กวา่จะมีวนัน้ีได้
ไม่ใช่เร่ืองง่าย ทุกความส าเร็จลว้นมีต านานรองรับเสมอ น่ีเป็นสัจธรรมท่ีคนเด่นคนดงัทั้งหลายต่าง
ทราบอยูแ่ก่ใจเป็นอยา่งดี ความส าเร็จของอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ก็เช่นกนั” จากนั้นผูเ้ขียนก็
ไดพ้รรณาถึงอตัชีวประวติัของอาจารยเ์ฉลิมชยัไปตามล าดบัเหตุการณ์  และผูเ้ขียนสรุปเน้ือเร่ือง
ดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์  เน่ืองจากวา่ ผูอ่้านมีทศันคติท่ี
กระตุน้ต่อการเรียนรู้ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยู่ก่อนหน้าน้ีแลว้   ผูเ้ขียนยงัใช้บทความท่ีกระตุน้ให้ผูอ่้านมี
ความรู้สึกและเขา้ใจในบทความมากข้ึน  ตวัอย่างเช่นบทความท่ีว่า “ความดูถูก ดูแคลน  เหยียด
หยาม กดข่ี  กดดนั  ดว้ยการวิพากษ์วิจารณ์  และการกระท าของคนในอาชีพเดียวกนั  ท าให้ผมมี
วนัน้ี” บทความดงักล่าว ท าให้ผูอ่้านเขา้ถึงอารมณ์  และคลอ้ยตามมากข้ึน  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 
คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั  โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของตวัเองท่ีมีผลงานดา้นการเขียน
ปรากฏและเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชนทัว่ไป  ท าให้มีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงั
อา้งถึงช่ือเสียงของอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ และอาจารยถ์วลัย ์ดชันี เป็นเคร่ืองประกอบการ
เขียนเพื่อจูงใจให้ผูอ่้านเช่ือถือดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ  เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ทศันคติของผูอ่้าน โดย
ท่ีผูเ้ขียนสังเกตดูทศันคติของผูอ่้านท่ีมีทศันคติวา่ การดูถูก เหยยีดหยาม วิพากษว์ิจารณ์ ต่าง ๆ นานา
นั้น เป็นเร่ืองเลวร้าย แต่ผูเ้ขียนกลบัเขา้ใจในทศันคติน้ีของผูอ่้านแลว้ผลิกมุมมองให้ตรงจุดท่ีผูอ่้าน
มองไม่เห็น จึงท าใหส้ามารถจูงใจผูอ่้านได ้

 
 4.4.2  หัวข้อที ่38 : ดร. อมัเพทการ์ : จากจัณฑาล สู่รัฐบุรุษ  

4.4.2.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือ 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล (ดร. อมัเพทการ์) แบบท่ี 2 คือ 
การใชว้ลี (นามวลี) และ แบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) 
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4.4.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 :  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1  คือ การยกอุทาหรณ์และเล่านิทาน
ประกอบ  โดยท่ีผูเ้ขียนยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าอตัชีวประวติัของดร. อมัเพทการ์  เพื่อช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ความหมายไดง่้ายและชดัเจน ดงัท่ีมีบทความบางตอนท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงซ่ึงเป็นค าพูดของ ดร. อมัเพท
การ์วา่ “สักวนัหน่ึงเราจะตอ้งถีบตวัเองใหสู้งข้ึนไปเพื่อใหพ้น้จากภาวะอนัต ่าตอ้ยน้ีให้ได ้และการท่ี
จะท าเช่นนั้นไดมี้วิธีเดียวเท่านั้น คือจะตอ้งตั้งใจเรียนให้ถึงท่ีสุด เพราะดว้ย ‘การศึกษา’ เพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้คนจณัฑาลไดรั้บการยอมรับ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2  การเปรียบเทียบดว้ย
ขอ้อุปมา  เพื่อท าใหผู้อ่้านเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง   และชดัเจน อยา่งอุปมาท่ีวา่  
“คุณูปการท่ี ดร.อมัเพทการ์ไดท้  าไวแ้ก่ประเทศอินเดียมีเป็นอเนกอนนัต ์ดงันั้นท่านจึงไดรั้บการยก
ย่องจากคนจณัฑาลและปัญญาชนเสมือนหน่ึงเป็นวีรบุรุษของชาติ มีผูส้ร้างอนุสาวรีย์ให้ท่าน
กระจายไปทั่วอินเดียหลายแห่ง รัฐบาลอินเดียให้เกียรติยกย่องท่าน ถึงกับประการให้วนัท่ี 4 
เมษายนของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของ ดร. อมัเพทการ์ เป็นวนัหยุดราชการวนัหน่ึงของ
ประเทศ ส่วนคนจณัฑาลทั้งหลายซ่ึงมีจ านวนมากมายหลายลา้นคนในประเทศอินเดีย ต่างยกย่อง
เทิดทูน ดร. อมัเพทการ์เสมือนหน่ึงเป็นศาสดาของพวกตน”  การเปรียบเทียบดว้ยอุปมาน้ีเป็นจุด
สนใจและเพิ่มแรงกระตุน้ใหผู้อ่้านอยากศึกษาเพิ่มมากข้ึนดว้ย ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการ
เลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยเน้นกลุ่มคนท่ีถูกสังคมรังเกียจ  ดูถูก  เหยียดหยาม กดข่ีข่ม
เหง เพื่อให้กลุ่มผูอ่้านเหล่านั้นเขา้ใจ มองโลกในแง่ดีและมีพลงัศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ จนสามารถกา้ว
ผา่นไปได ้และต่อสู้จนประสบผลส าเร็จ เป็นท่ียอมรับ สามารถลบการดูถูกเหยียดหยามออกไปได ้ 
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 4 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้น
ตอนหน่ึงวา่ “ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส แปรค าปรามาสเป็นพลงั” ซ่ึงความหมายนั้นสะทอ้นให้ผูอ่้าน
เห็นมุมมองอีกดา้นหน่ึงท่ีน่าอศัจรรย ์

4.4.2.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขอ้เท็จจริงเป็นบทน า ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้
ว่า “ในสังคมอินเดียซ่ึงประชากรส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์นบัถือศาสนาฮินดูนั้น มีการแบ่ง
ประชาชนออกเป็น 4 วรรณะ คือ 1) วรรณะพราหมณ์ ท าหนา้ท่ีทางศาสนาและเป็นครูบาอาจารย ์2) 
วรรณะกษตัริย ์ ท าหนา้ท่ีปกครองและเป็นนกัรบ 3) วรรณะแพศย ์ท าหนา้ท่ีคา้ขายและกสิกรรม 4) 
วรรณศูทร  ท าหน้าท่ีเป็นกรรมกรผูใ้ช้แรงงาน”  จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายต่อและเช่ือมโยงเขา้สู่
เร่ืองเล่าอตัชีวประวติัของ ดร. อมัเพทการ์ เพื่อให้เหตุผลสนบัสนุนและสรุปให้เห็นจริงตามหัวขอ้ท่ี
ยกไว ้ ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั  โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของ
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ตวัเองท่ีมีผลงานดา้นการเขียนปรากฏและเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชนทัว่ไป  ท าให้มีความน่าเช่ือถือ
เพิ่มมากข้ึน และผูเ้ขียนยงัอา้งถึงช่ือเสียงของบุคคลส าคญัคือ ดร. อมัเพทการ์ เพื่อเป็นเคร่ือง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจด้วย  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ  เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน        โดยท่ีผูเ้ขียนใชส้รรพนาม
ท่ีดูเป็นกันเองกับผู ้อ่าน คือใช้ค  าว่า “เขา, ท่าน”  ซ่ึงผู ้เขียนได้ใช้ในการอธิบายเพิ่มเติมจาก
อตัชีวประวติัของ ดร. อมัเพทการ์ ดงัท่ีผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งไวเ้บ้ืองตน้ (ตวัอยา่งเดียวกนักบั กรอบใน
การวเิคราะห์ท่ี 2 กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยอุปมา)  
 
 4.4.3  หัวข้อที ่39 :  ปฏาจาราเถรี : ววิฒัน์ (ทีก่ลาง) วกิฤต 

4.4.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้ช่ือ
บุคคล (ปฏาจาราเถรี) 

4.4.3.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ ซ่ึงผูเ้ขียนได้เล่าประวติัพระนางปฏาจารา พุทธสาวิกาคนส าคญัของพระพุทธเจา้ เป็น
ตวัอยา่งประกอบการสอน ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้บ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ความรักท าให้คนตาบอด ตอน
ท่ี 2  เป็นแม่คน  จึงนึกถึงแม่ตน ตอนท่ี 3 วนัมหาวิปโยค และตอนท่ี 4  จุดเยือกแข็งกลางเตาหลอม
เหล็ก ดงัท่ีผูเ้ขียนได้ยกพุทธพจน์ท่ีกล่าวกบันางปฏาจาราว่า “ปฏาจาราเอย ต่อให้เอาน ้ าจากใน
มหาสมุทรทั้งส่ีแห่งมารวมกนั ก็ยงันบัวา่นอ้ยกวา่น ้ าตาของมหาชนท่ีถูกความทุกข์ ความโศกเศร้า
เขา้ครอบง า ปฏาจาราเอย (ความจริงของชีวิตเต็มไปดว้ยความทุกขเ์ช่นน้ีเอง) ไยเธอจึงมวัประมาท
อยูเ่ล่า”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี  2  คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอน
วา่ “อดีตธิดามหาเศรษฐีตกยาก สามีเพิ่งตายไม่ทนัขา้มวนั ลูกสองคนตายต่อหนา้ตามไปติด ๆ อยา่ง
ไม่คาดฝัน ตวัคนเดียวไร้ทั้งญาติขาดทั้งมิตร สติจึงขาดผึงเหมือนเชือกถูกตดัตรงกลางดว้ยมีดคม
กริบ นางรู้ตวับา้งไม่รู้ตวับา้ง ท่าทางก่ึงดิบก่ึงดี เหมือนคนบา้ อุตส่าห์ลุยน ้ าขา้มมาจนถึงฝ่ังเมืองสา
วตัถี” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชค้  าเปรียบเทียบอุปมาอีกหลาย ๆ ค า เช่น ชิงสุกก่อนห่าม, ผาณิตผิชิดมด 
ฤจะอดบอาจจะมี, จุดเยอืกแขง็กลางเตาหลอมเหล็ก  

4.4.3.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1  คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการเล่าเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนใน
สมยัพุทธกาล ไปตามล าดบัเหตุการณ์  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
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เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในฐานะพระนักเทศน์ 
นกัเขียน นกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาร่วมสมยั  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของนางปฏาจารา พุทธ
สาวกิาผูเ้ลิศทางดา้นทรงพระวนิยัของพระศาสดา เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจอีกดว้ย  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท า
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้านคือ
ใช้ค  าว่า “ท่าน” ดังท่ีผู ้เขียนกล่าวว่า “ คัมภีร์อรรถกถาพระธรรมบท บันทึกเหตุการณ์ตอน
ภิกษุณีปฏาจาราบ าเพญ็จิตภาวนาเอาไวว้า่ วนัหน่ึงขณะท่ีท่านก าลงัเอาน ้ ามาราดลา้งเทา้นัน่เอง ท่าน
ก็คน้พบความจริงแห่งชีวิตคร้ังส าคญั นัน่คือ เม่ือท่านเอาน ้ าราดเทา้คร้ังแรก สายน ้ าไหลไปหน่อย
หน่ึงก็ขาดหายซึมลงไปในดิน ท่านจึงราดน ้าอีกคร้ังหน่ึง สายน ้าท่ีไหลไปคร้ังท่ีสองนั้นไหลเลยไกล
กวา่สายน ้ าท่ีราดคร้ังท่ีหน่ึงแลว้ก็ซึมหายไปเหมือนกนั ท่านจึงลองราดน ้ าลา้งเทา้อีกเป็นคร้ังท่ีสาม 
คราวน้ีสายน ้าไหลไปไกลกวา่น ้าท่ีราดคร้ังท่ีสอง แลว้จึงซึมหายลงไปอยา่งไร้ร่องรอยเช่นกนั” 
 

4.4.4  หัวข้อที ่40 : พระจักขุบาล : พกิารนอก  สมบูรณ์ใน 
4.4.4.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือ 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล (พระจกัขุบาล) และ แบบท่ี  2  
คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) 

4.4.4.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ  การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวของพระจกัขุบาลซ่ึงเป็นอริยสาวกรูปหน่ึงในสมยัพุทธกาล  
ซ่ึงเร่ืองยอ่มีอยู่ว่า  ท่านมหาบาล (ช่ือเดิมของจกัขุบาล) ตดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียวมุ่งหน้าสู่ความเป็น
บรรพชิตในพระบวรพุทธศาสนา  ในระหว่างปฏิบติัธรรมเกิดอาพาธดว้ยโรคเจ็บปวดตา  ท่านจึง
เตือนตวัเองว่า “ควรจะตั้งใจปฏิบติัธรรมให้เต็มท่ีและให้ดีท่ีสุดให้จงได ้  แมต้าจะบอดก็ไม่เป็นไร  
ขอเพียงให้ไดป้ฏิบติัธรรมจนรู้แจง้เห็นจริงในพุทธธรรมค าสอนก็พอแลว้” และในนาทีเดียวกบัท่ี
ดวงตานอกของท่านบอดสนิท  ดวงตาใน (คือปัญญา) ก็สว่างมาทดแทนทนัที เป็นอนัว่าพระมหา
บาลบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตพ์ร้อม ๆ กบันาทีท่ีท่านตาบอดสนิทนัน่เอง 

4.4.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขอ้โตแ้ยง้ใหม่ของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า  
“พระวปัิสสนาจารยท์่านหน่ึง เคยกล่าวถึงสัจธรรมของชีวติและสรรพส่ิงเอาไวว้า่ ‘ในดีมีเสีย ในเสีย
มีดี’ ค ากล่าวน้ีเป็นความจริงอยา่งยิ่งเม่ือน ามาวางเรียงเคียงกนักบัความเป็นไปในวิถีชีวิตของพระ
อริยสาวกรูปหน่ึงในสมยัพุทธกาล” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดเ้ล่านิทานประกอบเพื่อให้เหตุผลสนบัสนุน
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และสรุปเพื่อให้เห็นจริง ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของพระอริยสาวกของพระพุทธเจา้คือ พระ
จกัขบุาล เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้าน  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน คือ การใชค้  า
สรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าวา่ “ท่าน,เรา” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือหา 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “นบัแต่วนัท่ีท่านเป็นพระอรหันต์เป็นตน้มา ความทุกข์ทางกายอนัเกิดจาก
การปวดตาก็หาไดเ้ป็นพิษภยัต่อท่านแต่อย่างใดไม่ เพราะใจท่ีเต็มอยู่ดว้ยธรรมนั้นย่อมไม่สะทก
สะทา้นต่อความทุกขช์นิดไหนอีกแลว้ในโลก ความป่วยเป็นเร่ืองของกาย ส่วนความสุขเป็นเร่ือง
ของใจ เม่ือกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย ความป่วยกายก็เลยท าร้ายท่านไม่ไดอี้กต่อไป”  
 

4.4.5  หัวข้อที ่41 : วลิาศ   มณวีตั  :  คือครูทีค่ิดถึง 
4.4.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือ 2 แบบ แบบท่ี 1  คือ การใชว้ลี (นามวลี)  แบบท่ี  2  คือ  การใชช่ื้อ
บุคคล (วลิาศ มณีวตั) 

4.4.5.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการสอนของพระพุทธเจา้  คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ี
ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของคุณวิลาศ  มณีวตั เพื่อเป็นตวัอยา่งประกอบการสอน ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ช่ืนชมคุณวิลาศ มณีวตั ท่ีไดส้ร้างงานเขียนออกมามากมาย และงานเขียนของคุณวิลาศมณีวตั นั้น 
ท าให้ผูเ้ขียนรู้จกัช่ือเสียงเรียงนามของท่านพุทธทาสภิกขุ ผูเ้ป็นปูชนียบุคคลทางพระพุทธศาสนา 
จนเป็นเหตุให้ผูเ้ขียนไดด้ าเนินตามรอยเทา้ของหลวงพ่อพุทธทาส ดงัมีเน้ือความตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียน
กล่าวไวใ้นเน้ือหาว่า “จ าไดว้่า คุณวิลาศ มณีวตั เขียนถึงท่านพุทธทาสภิกขุเอาไวห้ลายบทหลาย
ตอน ในขอ้เขียนต่างกรรมต่างวาระ แต่ตอนท่ีประทบัใจท่ีสุด ซ่ึงจนบดัน้ีก็ยงัไม่มัน่ใจว่ามีอยู่ใน
หนงัสือเล่มไหนของคุณวิลาศ แต่กลบัประทบัรอยอยูใ่นความทรงจ าของผูเ้ขียนมาอยา่งยาวนาน ก็
คือขอ้ความท่ีคุณวลิาศ มณีวตั เขียนถึงท่านพุทธทาสภิกขุวา่  ‘ท่ีซีแอตเติล รัฐวอชิงตนั สหรัฐ ฯ ผม
พบฝร่ังคนหน่ึงซ่ึงมีงานของท่านพุทธทาส (แปลเป็นภาษาองักฤษแล้ว) เล่มเล็ก ๆ วางอยู่ใน
ห้องรับแขกหลายเล่ม เขาบอกผมวา่ ท่านผูน้ี้เป็นคนเก่งคนหน่ึงของเอเชีย ความคิดของท่านท าให้
เรามองเห็นแง่มุมใหม่ ๆ อนัน่าอศัจรรยข์องพุทธศาสนา  ขอให้คนไทยเราไดมี้ความภาคภูมิใจเถอะ
ครับ ท่ีเรามีคนเก่งอยา่งท่านพุทธทาส  เราไม่มีโรงงานสร้างเคร่ืองบินหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะ
อวดใครได ้ แต่เมืองไทยมีสุนทรภู่  มีพระอาจารยน์าค  มีขรัวอินโข่ง  มีสมเด็จกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ  และมีพุทธทาสภิกข ุ ท่านเหล่าน้ีท าใหเ้ราหยิง่ในความเป็นไทยของเรา’ ”   
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4.4.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิท่ี กลวธีิ 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง  และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ หลวงพ่อ
พุทธทาสภิกข ุ และคุณวลิาศ  มณีวตั  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียกยอ่งนบัถือทั้งความสามารถ ความดี
และผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงมากมาย  ซ่ึงก่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยท์ั้งส้ิน นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง
บุคคลอีกหลายท่าน เช่น  ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศกัด์ิ, สุนทรภู่, พระอาจารยน์าค, ขรัวอินโข่ง, 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เพื่ออา้งอิงประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง คือใช้ค  าว่า “ท่าน” ดงัท่ีกล่าวไวว้่า “ผูเ้ขียนไม่เคย
รู้จกักบัคุณวลิาศ มณีวตั เป็นการส่วนตวั แต่พลนัท่ีทราบข่าวจากการไปของนกัเขียนอาวุโสท่านน้ีก็
ท  าใหอ้ยากเขียนถึงข้ึนมาทนัที เพราะก่อนหนา้น้ีไม่ก่ีวนัเพิ่งไดอ่้านผลงานล่าสุดของท่านช่ือ ‘คือคน
...ท่ีคิดถึง’ ซ่ึงท่านเขียนถึงคนท่ีท่านและโลกตอ้งตอ้งคิดถึงแต่ละคนเอาไวอ้ยา่งน่าถวิลหาและน่า
เอาเยีย่งอยา่งในบางแง่มุมของการด าเนินชีวติ” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหนงัสือเล่มส าคญัคือ  
“คือคนท่ีคิดถึง”  และ “สายลม-แสงแดด” เป็นหลกัฐานประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  
 

4.4.6  หัวข้อที ่42 : ถวลัย์   ดัชนี  :  ขันก้องกงัวาน  แก้วขับขานเพลง 
4.4.6.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1: การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือ 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ  การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “วาน” กบัค าวา่ 
“ขาน”)  แบบท่ี 2 คือ  การใชช่ื้อบุคคล  แบบท่ี 3  คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.4.6.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้คือ  การยกอุทาหรณ์และเล่านิทาน
ประกอบ  โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของตนเองท่ีไดมี้โอกาสไปพบกบับุคคลส าคญั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
อาจารยถ์วลัย ์ดชันี และ อาจารยว์รีะพงศ ์ทวศีกัด์ิ โดยถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผา่นเร่ืองเล่า
เป็นล าดบัเหตุการณ์ ดงัท่ีมีตอนหน่ึงท่ี อาจารยว์ีระพงศ ์เอ่ยถึงคุณูปการของ “พิณแกว้” วา่  “เพราะ
การเล่นพิณแกว้น่ีเองครับ ท าใหผ้มไดมี้โอกาสท่องไปทัว่โลก ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยคิดวา่ชาติน้ีจะมีโอกาส
ดีกว่าคนอ่ืนอย่างน้ี และก็เพราะพิณแกว้อีกนัน่แหละ ท่ีท าให้ผมไดจ้รไปในท่ีท่ีชีวิตน้ีไม่กลา้ท่ีจะ
ฝันถึง น่ีผมเพิ่งกลบัจากยุโรปได้เพียงสามวนัเอง และคงจะตอ้งเดินทางไปยุโรปและอเมริกาอีก
หลายรอบ ก็เพราะแกว้ท่ีร้องเพลงไดไ้ม่ก่ีใบของผมน่ีแหละครับ”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัเล่าเร่ืองราว
ในสมยัพุทธกาลคือ เร่ืองของหมอชีวกโกมารภจั เป็นเคร่ืองประกอบการสอนดว้ย 

4.4.6.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ  การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
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เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของตนเองในฐานะเป็นพระนกัเขียน พระนกัปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของสังคมไทย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงช่ือเสียงของบุคคลส าคญั
ไดแ้ก่ อาจารยถ์วลัย ์  ดชันี, อาจารยว์ีระพงศ์  ทวีศกัด์ิ, หมอหมอโกมารภจั และ อาจารยเ์ฉลิมชัย 
โฆษิตพิพฒัน์ เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจด้วย  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากการใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้น
ตอนหน่ึงวา่ “ผูช้มในงานร้องฮือข้ึนพร้อม ๆ กนัเม่ือทราบวา่แกว้กว่ายี่สิบใบท่ีพร้อมใจกนัขบัขาน
บทเพลงอย่างเพราะพร้ิงจนสะกดคนไดเ้รือนร้อยเรือนพนันั้น คือ แก้วน ้ าซ่ึงเราใช้กนัอยู่ทุกเม่ือ
เช่ือวนัน่ีเอง” 
 

4.5  หนังสือเล่มที ่5 ธรรมะท าไม 

 
4.5.1  หัวข้อที ่43 : วธีิอยู่กบัคนทีเ่ราเกลยีด  

4.5.1.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบวลี (นามวลี) 

4.5.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ แบบการใชอุ้ทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกตัวอย่างบทกวีของท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายเพื่อใหแ้จ่มชดั เห็นจริง 

4.5.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของ ท่านองัคาร กลัยาณพงศ ์เป็น
เคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีสังเกตเห็นไดจ้ากการท่ี
ผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เรา” ดงัท่ีกล่าวว่า “คนเราไม่ควรพร่า
เวลาอนัสูงค่าดว้ยการปล่อยตวัปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความชอบ ความชงั มากนกั เพราะถา้เรา
วิ่งตามกิเลส กิเลสก็จะพาเราวิ่งท าส่ิงนั้นส่ิงน้ีต่อไปไม่รู้จบ กิเลสไม่เคยเหน่ือย แต่ใจคนเราสิจะ
เหน่ือยหนกัหนาสาหสัไม่รู้ก่ีเท่า” เป็นตน้ ซ่ึงมีค าวา่ “เรา” อยูห่ลายค าในเน้ือเร่ือง อีกทั้งผูเ้ขียนก็ได้
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของคนท างานดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเร้าอารมณ์  โดยการใช้
ภาษาจูงใจใหเ้ขา้กบัทศันคติท่ีมีอยูข่องผูอ่้านในกลุ่มของคนท างานซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั ดงัท่ี
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ผูเ้ขียนไดก้ล่าววา่ “วธีิท่ีดีท่ีสุดในการอยูก่บัคนท่ีเรารู้สึกไม่ดีหรือเป็นปฏิปักษก์็คือ การดึงความรู้สึก
จากเขามาอยูก่บัเราทุกขณะ หรือถา้เช่นนั้นก็ยา้ยตวัเองออกไปเสียจากสภาพแวดลอ้มเช่นนั้นให้เร็ว
ท่ีสุด อย่าอยู่นานจนทุกข์นั้นกลดัหนองเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ ปราชญ์จีนบอกว่า ‘ถ้ามีขุนเขา
ขวางท่านอยูข่า้งหนา้ อยา่เสียเวลายา้ยขุนเขา แต่จงยา้ยตวัเอง’ ดงันั้นเราควรจะยา้ยภูเขาท่ีอยูข่า้งใน
หรือจะยา้ยภูเขาท่ีอยูข่า้งนอก” 
 

4.5.2  หัวข้อที ่44 : ทิง้เปลอืกเลอืกแก่น 
4.5.2.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ 1) การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 2) การใชค้  าสัมผสัคลอ้ง
จอง (ค าวา่ “เปลือก” กบั “เลือก”) 

4.5.2.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กนิทานในสมยัพุทธกาล คือ เร่ืองของภิกษุณีกบัพระ
ลูกชายซ่ึงเป็นพระอรหันต์ เป็นตัวอย่างประกอบการสอน ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี  2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “อยา่รังเกียจค าซ่ือ ค าตรงหรือค าแสลงหูเลย ค าเพราะ
หรือไม่เพราะ หากฟังอยา่งมีวิจารณญาณก็มีคุณค่าน ามาเจียระไนชีวิตไดท้ั้งนั้น เคยเห็นหินลบัมีด
ไหม ถึงแมจ้ะหยาบ แต่ยิ่งหยาบยิ่งลบัมีดไดค้มกริบ พระพุทธปฏิมาท่ีงดงามสีทองอร่ามวบัวามอยู่
ในโบสถ์นั้น ทุกองคล์ว้นเคยถูกตะไบและกระดาษทรายหยาบ ๆ ขดัสีมานบัหม่ืนนบัแสนคร้ัง หา
ไดจู่้ ๆ ก็งามข้ึนมาเองโดยอตัโนมติัไม่” 

4.5.2.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจคือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย วธีิการท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพามท่ีเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “อย่าไปติดใจอะไรกบัค ากล่าวท่ีว่า ‘นักปราชญ์มกั
จ านรรจ์แต่ถอ้ยค าท่ีร่ืนหู’ อย่าไปยึดติด ‘สมมติ’ (concept) มากเกินไป จะพลอยท าให้พลาดจาก
ความจริงท่ีทรงคุณค่าเสียเปล่า ๆ เพราะในความเป็นจริงนั้น นักปราชญ์ทุกคนไม่ไดจ้  านรรจ์แต่
ถอ้ยค าท่ีร่ืนหูเสมอไป ตรงกนัขา้ม ค าท่ีร่ืนหูนัน่ต่างหากอาจจะมีอนัตรายแฝงอยูอ่ย่างน่าเป็นห่วง  
ค  าพูดนั้นเราตกแต่งได ้บางคนก็พูดดี แต่ใจเสีย บางคนก็พูดเสีย แต่ใจดี จะดูคน อยา่เอารูปลกัษณ์
ภายนอกมาตดัสินกนัง่าย ๆ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงอุปนิสัยและ
ทศันคติของผูถ้ามปัญหานั้นชอบค าพูดท่ีไพเราะอ่อนหวานจบัใจ  นอกจากน้ีถือไดว้่าผูเ้ขียนใช ้
วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง เป็นเคร่ืองโน้มน้าวจูงใจด้วย เพราะผูถ้ามปัญหานั้นเขียน
จดหมายมาถามผูเ้ขียนเพื่อคล่ีคลายปัญหาคาใจ 



111 

4.5.3  หัวข้อที ่45 : รับมือกบัค าวจิารณ์ 
4.5.3.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 
4.5.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญั อนัไดแ้ก่ อาจารย์
นิธิ เอียวศรีวงศ์,  ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ท่านพุทธทาสภิกขุ  และพระพุทธเจา้ เป็นตวัอย่าง
ประกอบการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “หรือเอาอยา่งท่านพุทธทาสภิกขุก็ได ้เม่ือมี
คนกล่าวหาท่านมาก ๆ ดว้ยสารพดัขอ้หา เช่น บางคนหาว่าท่านเป็นพระบา้ พระนอกรีต เดียรถีย ์
คอมมิวนิสต ์ฯลฯ เม่ือมีคนไปถามวา่ ท าไมไม่ตอบโตเ้สียงวิพากษว์ิจารณ์จากคนเหล่านั้นบา้ง ท่าน
หวัเราะอยา่งอารมณ์ดีก่อนตอบวา่ ‘เร่ืองของหมาเห่าตีนชา้งน่ะ อยา่ไปสนใจนกัเลย’ ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไว ้3 ตอน ตอนท่ีหน่ึงมีความวา่ “ค าชม
จากคนท่ีไม่รู้จริงนั้ นเป็นเพียงสายลมเย็นท่ีไม่มีตัวตนอะไรเลย เอาเป็นแก่นสารอะไรไม่ได ้
เช่นเดียวกนั ถา้ตาสีตาสามาบอกวา่งานของคุณห่วยหรือแยม่าก คุณก็ไม่ควรหมดก าลงัใจ” ตอนท่ี 2 
ความว่า “ 1) ควรรู้เท่าทนัวา่ ‘ค าติ -ชม’ (นินทา – วิจารณ์ - สรรเสริญ) เป็น ‘โลกธรรม’ ท่ีมีอยู่
ประจ าโลก ไม่มีใครเล่ียงโลกธรรมชนิดน้ีพน้ เหมือนคนท่ีเดินอยูก่ลางฝน ถึงอยา่งไรตอ้งเปียก ไม่
เปียกมากก็เปียกนอ้ย” และตอนท่ี 3 มีความว่า “ในภาษาบาลท่านเปรียบ ‘ปากคน’ ว่าเป็นเหมือน 
‘ปลายหอก’ เพราะปากคนนั้นท่ิมแทงใจคนไดพ้อ ๆ กบัหอกท่ีท่ิมแทงร่างกาย”  

4.5.3.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้กร่ินน าขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “เราจะยอมรับนบัถือถอ้ยค าใด ๆ ว่า
เป็น ‘ค าวิจารณ์’ ก็ต่อเม่ือถอ้ยค านั้น ๆ เกิดจากการวิพากษว์ิจารณ์ดว้ยการใช ้‘วิจารณญาณ’ มาแลว้
เป็นอยา่งดี (เพราะค าวา่ วิจารณ์ น้ี หมายถึง การใชปั้ญญาพินิจพิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล ไม่ใช่การใช้
อารมณ์) และคนท่ีจะใช้วิจารณญาณได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ตอ้งมี ‘องค์ความรู้’ ในเร่ืองท่ีตน
วจิารณ์นั้นมากพอสมควร หรือมากท่ีสุดในวงการนั้นก็ได”้ จากนั้นผูเ้ขียนไดย้กเหตุผลมาสนบัสนุน
ดว้ยการอา้งถึงทศันะจากบุคคลส าคญั อนัไดแ้ก่ อาจารยนิ์ธิ เอียวศรีวงศ,์  ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 
ท่านพุทธทาสภิกขุ  และพระพุทธเจา้ เพื่อเป็นการยืนยนัให้เห็นจริง ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การ
ใชช่ื้อบุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของ
บุคคลส าคญัหลาย ๆ ท่าน  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึง
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สังเกตได้ว่าผูเ้ขียนจะใช้ค  าว่า “เรา” ซ่ึงเป็นค าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ในหลาย ๆ จุด 
หลาย ๆ ตอนของเน้ือหา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “ควรหัดมองโลกในแง่ดี คิดว่าคนท่ี
เสียสละวิจารณ์เรานั้น เขาเป็น ‘ครู’ ผูช้ี้ขุมทรัพยใ์ห้กบัเรา ลองเง่ียหูฟังให้ดีเถิด ในถอ้ยค าของเขา
บางทีก็มีเพชรพลอยทางปัญญาซ่อนอยูเ่หมือนกนั ควรนึกอนุโมทนา/ขอบคุณท่ีเขาอุตส่าห์เสียสละ
มาสนใจงานของเรา ถา้งานของเราไม่มีอะไรเด่นหรือทา้ทา้ยจริง ๆ แลว้ ใครต่อใครคงไม่เสียเวลา
มาพูดถึง” วิธีการท่ี 2 คือ การเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงอุปนิสัยของกลุ่มคนท่ีถูกวิพากษว์ิจารณ์
นั้น ยอ่มไม่พอใจ เป็นธรรมดา 
 

4.5.4  หัวข้อที ่46 : ด้วยรักและฆาตกรรม 
4.5.4.1   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (บุพพบทวลี) และ  แบบท่ี 2 คือ 
การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน)์ 

4.5.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนยกตวัอย่างเร่ืองราวของบุคคลส าคญั 2 ท่าน เป็นตวัอย่าง
ประกอบการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ หลวงพอ่พุทธทาส และ คาลิล ยบิราน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “หากใครเคย
ไปเยือนโรงมหรสพทางวิญญาณท่ีสวนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสภิกขุ ก็จะเห็นว่า ในโรง
มหรสพแห่งนั้นมีภาพปริศนาธรรมมากมาย หน่ึงในภาพเหล่านั้นซ่ึงผูเ้ขียนประทบัใจมากก็คือ ภาพ 
‘หวัสมอง’ กบั ‘หวัใจ’ วางอยา่งสมดุลอยูบ่นตาชัง่ สาระส าคญัของปริศนาธรรมท่ีวา่น้ีก็คือ ในการ
ท าอะไรก็ตาม ควรจะยึดหลกั ‘ทางสายกลาง’ โดยให้ ‘หวัสมอง’ ประสานกนัอย่างไดส้มดุลกบั 
‘หวัใจ’ เสมอ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ความรัก
จะบริสุทธ์ิ งดงาม ก็ต่อเม่ือหวัสมองและหวัใจวางอยูบ่นตาชัง่ของความสัมพนัธ์อยา่งสมดุล ถา้เอียง
ไปขา้งใดขา้งหน่ึงมากเกินไป ความรักซ่ึงใครต่อใครมกัมองว่าเป็นส่ิงสวยงาม ก็จะกลายเป็นส่ิง
แสนทรามได ้รักมากขนาดไหนก็ท าร้ายไดม้ากขนาดนั้น เพราะความรักความชงัเป็นปฏิภาคผกผนั
ซ่ึงกันและกัน ข้ึนลงผนัแปรโดยเก่ียวเน่ืองกันอย่างยากท่ีจะแยกออก เหมือนน ้ าข้ึนน ้ าลงมีผล
โดยตรงกบัแรงดึงดูดจากพระจนัทร์” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าใน
ความหมายใหม่ ซ่ึงค าท่ีกล่าวถึงคือ “อย่าริรักทั้ง ๆ ท่ียงัหลับตา แต่จงรักอย่างลืมตาอยู่เสมอ” 
เน้ือความในประโยคน้ี ผูเ้ขียน ใหค้วามหมายวา่ เวลามีความรัก จงรักอยา่งเขา้ใจโดยใชปั้ญญา 

4.5.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นกรอบในการ
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วิเคราะห์ท่ี 2  กลวิธีท่ี 1 ดงัท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้ จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมจากแนวคิดของ
ผูเ้ขียนเองและยกตวัอย่างเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญัคือ คาลิล ยิบราน เป็นเคร่ืองประกอบการเขียน
เพื่อโนม้นา้วจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีผูอ่้านมีอารมณ์และทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองความรักเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ผูเ้ขียนจึงใช้ภาษาท่ีเขา้กบัสถานการณ์และอารมณ์ของผูถ้าม  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียง
ของผูเ้ขียนเอง  และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญั 2 ท่าน  คือ หลวงพ่อพุทธทาส นกัปราชญผ์ูเ้ป็นปู
ชนียบุคคลทางพระพุทธศาสนา  และ คาลิล ยิบราน ซ่ึงเป็นมหากวีผูมี้พุทธิปัญญาเป็นเอกคนหน่ึง
ของโลก  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามว่า “เรา” ท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน 
อีกทั้งผูเ้ขียนได้เสนอส่ิงท่ีเข้ากบัอุปนิสัยของผูอ่้านคือ ผูอ่้านทุกคนล้วนมีความรักเป็นอุปนิสัย
ส าคญัประจ าใจอยูแ่ลว้ 
 

4.5.5  หัวข้อที ่47 : ท าบุญไม่เป็นกเ็ป็นทุกข์ 
4.5.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (กริยาวลี) 
4.5.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองราวของพระสีวลี ซ่ึงเป็นพุทธสาวก ผูเ้ป็นเลิศทางดา้นมีโชคลาภ
มาก เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ยกตวัอยา่งง่าย ๆในอดีต พระสีวลีท่ีเราถือ
กนัว่าเป็นดงัเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้น ท่านเคยถวายน ้ าผึ้ งแท้แด่พระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง ด้วย
ผลานิสงส์จากการถวายน ้าผึ้งนั้นแท ้ๆ เทียว ท าใหท้่านกลายเป็นคนท่ีอุดมไปดว้ยลาภสักการะอยา่ง
มหาศาลมาไม่รู้ก่ีภพชาติ น่ีคือการถวายทานด้วยวตัถุและเจตนาอนับริสุทธ์ิแก่ท่านผูรั้บซ่ึงเป็นผู ้
บริสุทธ์ิหรือทรงศีล แมข้องท่ีถวายจะดูเล็กนอ้ย แทบไม่มีราคาค่างวด แต่ก็อาจใหผ้ลนบัอนนัต”์ 

4.5.5.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวีธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวขอ้เท็จจริงเป็นบทน าของเน้ือหาวา่ “ในสารบบค าสอน
ของพระพุทธเจา้เท่าท่ีไดศึ้กษามา ไม่พบว่าทรงสอนให้ท าบุญให้ทานอยา่งไร้เหตุผลเช่นนั้นเลย มี
แต่ทรงสอนให้ท าบุญดว้ยเจตนาอนับริสุทธ์ิทั้ง 3 กาล กล่าวคือ ก่อนให้มีใจเล่ือมใส ขณะให้มีใจ
ยนิดี ใหไ้ปแลว้ก็มีใจเบิกบาน” จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ยการยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าของพระ
สีวลีประกอบการอธิบายให้เหตุผลเพื่อให้เห็นจริง และน าไปสู่ขอ้สรุปดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียง
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ของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของสังคมในนามพระนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาผูใ้ห้ปัญญาแก่
มวลชน  และผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญั อนัไดแ้ก่ พระสีวลี เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ
ดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย
การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา” ซ่ึงแสดงถึงความเป็นกนัเอง เพื่อจูง
ใจผูอ่้านดว้ย 
 

4.5.6  หัวข้อที ่48 : บริจาคอวยัวะ เกดิชาติหน้าอวยัวะไม่ครบ 
4.5.6.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี 2 คือ การ
กล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง ซ่ึงค าท่ีกล่าวซ ้ าคือค าวา่ “อวยัวะ” 

4.5.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของพระพุทธเจา้ในอดีตชาติว่า “เน่ืองเพราะในพระชาติหน่ึง 
ขณะยงัเป็นพระโพธิสัตวอ์ยู ่พระองคเ์สวยพระชาติเป็น ‘สิวิราชกุมาร’ ในพระชาตินั้นทรงควกัดวง
พระเนตร (ตา) ทั้งสองขา้งถวายเป็นทาน ผลแห่งมหาทานคร้ังนั้นท าให้พระองค์ทรงไดทิ้พยจกัษุ
เป็นการตอบแทน  มาในปัจจุบนัชาติเล่า พระพุทธองคก์็ทรงมีดวงพระเนตรสีด าสนิทและใสแจ๋วดงั
หน่ึงดวงเนตรของลูกโคท่ีเพิ่งคลอด  ทั้งทรงมี ‘เบญจพิธจกัษุ’ (จกัษุ 5 อยา่ง)” 

4.5.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้วา่ “การบริจาคอวยัวะเป็นทานถือวา่ไดบุ้ญ
มาก เพราะเป็นการท าบุญขั้นสูงอยา่งหน่ึงท่ีเรียกวา่เป็นการบ าเพญ็ ‘บารมี’ (คุณธรรมอนัยิ่งยวดท่ีจะ
เป็นเหตุใหไ้ดบ้รรลุผลท่ีพึงประสงค)์ ” จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ยการยกเหตุผลประกอบ
เพื่อสนับสนุนให้เห็นจริง และสรุปด้วยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ด้วยการใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองเป็น
เคร่ืองจูงใจ อีกทั้งผูเ้ขียนยงัอา้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนา และหลกัฐานทางพระพุทธศาสนา 
คือ พระไตรปิฎก เป็นเคร่ืองจูงใจ ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในพระไตรปิฎกมีพุทธศาสนสุภาษิตท่ี
สอนใหช้าวพุทธฝึกการบริจาคใหสู้งข้ึน เพื่อยกระดบัคุณภาพจิตท่ีประเสริฐกล่าวคือ ‘พึงสละทรัพย์
เพื่อรักษาอวยัวะ พึงสละอวยัวะเพื่อรักษาชีวติ พึงสละทรัพย ์อวยัวะ และชีวิตส้ินทุกอยา่ง เพื่อรักษา
ธรรม’ ” 
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4.5.7  หัวข้อที ่49 : ล้างบาปด้วยน า้มนต์ 
4.5.7.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (กริยาวลี) 
4.5.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองราวของพระพุทธเจา้เป็นตวัอย่างประกอบการ
สอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ปัญหาน้ีเคยมีพระพุทธด ารัสตรัสตอบไวพ้อสรุปใจความส าคญัไดว้า่ ‘ถา้
คนเราสามารถอาบน ้า (มนต)์ ช าระบาปไดแ้ลว้ไซร้ กุง้ หอย ปู ปลา ซ่ึงเป็นสัตวน์ ้ าก็คงจะกลายเป็น
ผูบ้ริสุทธ์ิหรือกลายเป็นเทวดากนัเสียหมดเพราะสัตวเ์หล่านั้นอยูใ่นน ้ าตลอดทั้งวนั’ ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “คนหน่ึงเช่ือวา่ไฟร้อน อีกคน
หน่ึงไม่เช่ือว่าไฟร้อน หากทั้งสองคนน้ีเอามือจ้ีไฟพร้อม ๆ กนั ถามว่าระหว่างคนท่ีเช่ือว่าไฟร้อน
กบัคนท่ีไม่เช่ือจะรู้สึกเหมือนกนัหรือไม่ ค  าตอบคือร้อนเท่า ๆ กนั สัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอน
นั้นเป็นความจริงตามธรรมชาติ เม่ือเป็นความจริงตามธรรมชาติจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ข้ึนต่อความเช่ือของ
คน เราจะเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงท่ีทรงสอนหรือไม่ก็ตาม หลกัธรรมท่ีทรงสอนไวก้็ไม่สั่นคลอนหรือ
ลดความส าคญัลงมาเลยแมแ้ต่น้อย อุปมาดัง่ภูเขาทองท่ียงัคงหยดัยืนอยา่งสง่างามอยู่ทุกทิวาราตรี
กาล ไม่วา่จะมีนกัท่องเท่ียวไปเยอืนหรือไม่มีนกัท่องเท่ียวไปเยอืนก็ตาม” 

4.5.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั ดว้ยการท่ีผูเ้ขียนตอบค าถามของผูถ้ามจ านวน 4 ขอ้ ซ่ึงผูเ้ขียนเร่ิมตน้ตอบใน
แต่ละข้อด้วยข้อเท็จจริง ดังท่ียกตัวอย่างไวใ้น กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ : การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ซ่ึงเป็นค าตอบของค าถามขอ้ท่ี 3 
ท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้ จากนั้นผูเ้ขียนไดส้รุปจบในแต่ละขอ้ดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 
คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามว่า “เรา” เพื่อแสดงความเป็นกนัเอง 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “มรรคผล นิพพานนั้นเป็นสัจธรรมสากล ไม่ข้ึนกบัความเป็นชาวพุทธ หรือไม่
เป็นชาวพุทธ แต่ข้ึนอยู่กบัว่าเราปฏิบติัสอดคลอ้งตามหลกัการแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 ครบถ้วน
หรือไม่ต่างหาก”  วิธีการท่ี 2 คือ การใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อความศรัทธาและ
น่าเช่ือถือของผูอ่้าน และผูเ้ขียนยงัอา้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ
เพื่อให้เช่ือถือดว้ย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในพุทธธรรมมีหลกัธรรมอยู่หมวดหน่ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เร่ืองน้ี คือหลกั ‘อธิษฐานธรรม’ (ธรรมท่ีควรตั้งไวใ้นใจใหม้ัน่) ไดแ้ก่ 1) มีปัญญา 2) มีความสัตย ์3) 
มีความเสียสละ 4) มีความสงบจากกิเลส” 
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4.5.8  หัวข้อที ่50 : เกณฑ์ในการให้ผลของกฎแห่งกรรม 
4.5.8.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.5.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “การให้ผลของกรรมแต่ละชนิดนั้นไม่เหมือนกนั กรรมบางอย่างให้ผลทนัทีท่ี
กระท า เหมือนคนเอามือจุ่มลงในน ้ าร้อนหรือเอาน้ิวจ้ีท่ีเปลวไฟก็จะรู้สึกร้อนทันที แต่กรรม
บางอยา่งก็ให้ผลชา้ ๆ เหมือนคนปลูกตน้ไมใ้หญ่อย่างไมส้ัก กวา่จะโตเต็มท่ีพอจะตดัไปขายก็กิน
ระยะเวลายาวนานกว่าสิบปี และกรรมบางอยา่งก็ให้ผลชนิดเร่ือย ๆ มาเรียง ๆ ไม่ชา้เกินไป ไม่เร็ว
เกินไป เหมือนชาวไร่ใส่ปุ๋ยท่ีตน้ไม ้ตน้ไมจ้ะไม่เติบโตงอกงามวบูวาบในทนัที แต่จะค่อย ๆ เติบโต
งอกงามไปตามเหตุปัจจยัของมนัเอง” 

4.5.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ตอบค าถามดว้ยขอ้เท็จจริง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “กรรม ก็
คือ การกระท าท่ีเกิดจากความตั้งใจ หรือการกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา แต่ถ้ากล่าวให้ตรง
ยิ่งกวา่นั้น เจตนาในการท ากรรมนั้นเองจดัเป็น ‘กรรม’ เน่ืองเพราะ ‘เจตนา’ หรือ ‘ใจ’ เป็นผูช้กัใย
ให้กาย วาจา แสดงออกตามท่ีใจตอ้งการอีกทีหน่ึง” จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายหาเหตุผลเพิ่มเติมดว้ย
การอา้งเอาหลกัฐานทางพระพุทธศาสนา และสรุปจบดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ 
“อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กรรมทุกอยา่งจะมีช่วงเวลาให้ผลชา้เร็วแตกต่างกนัออกไป แต่กรรมทุกอยา่งก็
ให้ผลอย่างแน่นอน หากพูดให้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์หน่อย ก็ตอ้งบอกว่า ‘ทุก ๆ กิริยาจ าตอ้งมี
ปฏิกิริยาตามมาเสมอ’ ” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพ
นามวา่ “เรา” เพื่อแสดงความเป็นกนัเอง วิธีการท่ี 2 คือ การสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ 
และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ ากฎเกณฑ์น้ีมาเป็นเคร่ืองก าหนดในการตอบค าถามเพื่อให้ตรงกนั
กบัค าถามท่ีผูถ้ามตอ้งการอยากรู้   วิธีการท่ี 3 คือ การใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อความ
ศรัทธาและน่าเช่ือถือของผูอ่้าน และผูเ้ขียนยงัอ้างถึงสถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ือง
ประกอบการจูงใจเพื่อให้ผูอ่้านเช่ือถือด้วย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “คมัภีร์วิสุทธิมรรคจดัล าดบัการ
ใหผ้ลของกฎแห่งกรรมไวต้ามความแรงหรือความเขม้ขน้ของกรรมท่ีท าไดด้งัต่อไปน้ี” 
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4.5.9  หัวข้อที ่51 : ท าช่ัวได้ดีมีถมไป 
4.5.9.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้
โวหารภาพพจน ์(ปฏิพจน)์ 

4.5.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กนิทานในสมยัพุทธกาลซ่ึงเป็นเร่ืองพุทธสาวิกาท่านหน่ึง เป็นตวัอย่าง
ประกอบค าอธิบาย ซ่ึงเร่ืองยอ่มีอยูว่า่ พุทธสาวกิาท่านน้ีเป็นคนดีมาก แต่ภายหลงักลบัถูกศตัรูหลอก
ไปขงัไวใ้นพระต าหนกัแลว้จุดไฟเผาจนตายทั้งเป็น เป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์ต่างพากนัสงสัยว่าท าไม
เธอจึงมีจุดจบเช่นน้ีทั้ง ๆ ท่ี เธอเป็นคนดีมาตลอด ดว้ยเหตุน้ีจึงไดรั้บค าตอบจากพระพุทธเจา้วา่ เหตุ
ท่ีเป็นอย่างน้ี เพราะชาติก่อนเธอเคยจุดไฟเผาป่า แล้วไฟไหม้ป่าลามไปคลอกพระธุดงค์ผูท้รง
คุณธรรมรูปหน่ึงจนด าเป็นตอตะโก จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้รุปดว้ยแนวคิดของตนเองวา่ “เห็นหรือยงั
ว่า กฎแห่งกรรมนั้นสมเหตุสมผลและทรงความยุติธรรมเสมอ เราต่างหากท่ีไม่มีปัญญาล่วงรู้
กระบวนการใหผ้ลของกฎแห่งกรรม จึงพลอยท าใหไ้ม่เช่ือมัน่ในหลกัการอนัเป็นสากลท่ีวา่ ‘ท าดีได้
ดี ท าชัว่ไดช้ัว่’ ” 

4.5.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากหลกัความจริง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “หลกัความจริง
สากลท่ีว่า ‘ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว’ หรือ ‘เหตุดี ผลงาม เหตุทราม ผลชั่ว’ นั้น ยงัคงเป็นจริงอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าคนจะเช่ือเช่นน้ีหรือไม่เช่ือเช่นน้ีก็ตาม หลกัการน้ีจะยงัคงเป็นสัจธรรมอมตะอยู่
อย่างนั้น ไม่มีวนัเปล่ียนแปลง เน่ืองเพราะหลกัท่ีว่าน้ีเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นกฎ
ธรรมชาติบริสุทธ์ิอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึนในโลกเสียอีก” จากนั้นผูเ้ขียนได้
อธิบายเพิ่มเติมด้วยยกตวัอย่างเร่ืองเล่าประกอบเพื่อสนบัสนุนเหตุผลท่ีอา้งข้ึน และสรุปจบด้วย
แนวคิดของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีแสดงไวด้า้นบน  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของพระพุทธเจา้ เป็น
เคร่ืองประกอบการจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใช้ค  า
สรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าสรรพนามว่า “เรา เขา” วิธีการท่ี 2 คือ การสังเกตดูรับ
ความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนน าหลกัเกณฑ์น้ีมาเพื่อตอบค าถามของผูถ้ามให้
ตรงกบัส่ิงท่ีผูถ้ามอยากรู้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง สถาบนัทางพระพุทธศาสนา อนัไดแ้ก่ พระ
พุทธพจน์ เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจผูอ่้านดว้ย 
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4.5.10  หัวข้อที ่52 : คนตายสอนคนเป็น 
4.5.10.1  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใชโ้วหารภาพพจน์ โดยการใช ้ปฏิพจน์ และ อธิพจน์ 

4.5.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การเปรียบเทียบดว้ยอุปมา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ธรรมดาของแก้วน ้ า ถ้าตกก็ต้องแตก ธรรมดาของดอกไม้ท่ีบานแล้วก็มีอนั
จะตอ้งร่วงโรย ธรรมดาของสรรพส่ิงท่ีเกิดจากการรวมตวักนัข้ึนมา (สังขาร) มีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ 
เปล่ียนแปรไปในท่ามกลาง แลว้ก็จะตอ้งแตกดบัไปในท่ีสุด” และในอีกตอนหน่ึงวา่ “ถา้เราท าตวั
ขดัแยง้กบั ‘ธรรมดาของชีวิต’ อย่างน้ี ก็เหมือนกบัว่าเราก าลงัพายเรือทวนกระแสน ้ าเช่ียวท่ีก าลงั
ไหลบ่าลงมาอยา่งแรง” 

4.5.10.3  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ซ่ึงผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงดงัอุปมาเปรียบเทียบท่ีไดแ้สดงไวใ้น กรอบ
ในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ : การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา จากนั้นผูเ้ขียนได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยแนวคิดของผูเ้ขียนเองและอ้างเหตุผลประกอบการ
อธิบายโดยการอา้งถึงบุคคลส าคญั เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ และสรุปด้วยแนวคิดของ
ผูเ้ขียนเองอีกคร้ังหน่ึง ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัอนัได้แก่ พระพุทธเจา้ ไอน์สไตน์ 
และ มหาตมะคานธี ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “1) ชีวิตก็เป็นอยา่งน้ี คือ มีเกิดก็มีดบั ไม่เคยมีใครเล็ด
ลอดกฎเกณฑ์ขอ้น้ีพน้ ลองหลบัตานึกถึงหลกัความจริงต่อไปน้ีซิว่า คนท่ีดีท่ีสุด เก่งท่ีสุดในโลก
อยา่งพระพุทธเจา้ก็ยงัตาย (ปรินิพพาน) ไปแลว้ คนท่ีเก่งท่ีสุดคนหน่ึงในทางโลกอยา่งไอน์สไตน์ก็
ยงัตาย คนท่ีเป็นนกับุญท่ีสุดคนหน่ึงของโลกอย่างมหาตมะคานธีก็ยงัตาย”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 
คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  ดว้ย2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การ
ท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามว่า “เรา” ท่ีแสดงถึงความเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ถา้เราฟังกิเลสของตวัเอง เราก็มกัจะคิดวา่ ไม่มีใครสมควรตาย ไม่มีวยั
ไหนท่ีคนอนัเป็นท่ีรักของเราควรจะตายทั้งนั้น อยากให้คนอนัเป็นท่ีรักอยูด่ว้ยกนัไปชัว่ฟ้าดินสลาย
นัน่แหละ ถา้เราท าตวัขดัแยง้กบั ‘ธรรมดาของชีวิตอย่างน้ี’  ก็เหมือนกบัว่าเราก าลงัพายเรือทวน
กระแสน ้ าเช่ียวท่ีก าลงัไหลบ่าลงมาอยา่งแรง” วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ 
และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนไดใ้ช้เกณฑ์เหล่าน้ีมาเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจผูอ่้านเพื่อปรับการ
เสนอแนะใหต้รงจุดกบัผูอ่้าน  
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4.5.11  หัวข้อที ่53 : การอุทศิส่วนบุญส่วนกุศล 
4.5.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.5.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ในหวัขอ้น้ี ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้เลยแมแ้ต่อยา่งเดียว 
4.5.11.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน

ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยขอ้เท็จจริงวา่ “คนท่ีล่วงลบัดบัขนัธ์ไปแลว้ และอยู่
ในฐานะท่ีจะรับส่วนบุญส่วนกุศลไดมี้อยูป่ระเภทเดียวคือ คนท่ีไปเกิดเป็นเปรต ประเภท ‘ปรทตัตูป
ชีวเิปรต’ (เปรตท่ีอยูไ่ดด้ว้ยส่วนบุญท่ีคนอ่ืนอุทิศให)้ เท่านั้น” และจากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเน้ือหา
เพิ่มเติมด้วยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 3 วธีิการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ี
ผูอ่้านใชค้  าวา่ “เรา” เป็นค าสรรพนามท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการเป็นกนัเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การท่ีเรา
ตอ้งท าบุญให้กบับรรพบุรุษของเราอยูเ่สมอนั้น ก็เพราะเราไม่รู้วา่ญาติของเราเกิดอยูใ่นภพภูมิไหน 
ถา้ไปเกิดในภพอ่ืนก็แล้วไป แต่ถ้าไปเกิดเป็นเปรตแลว้ไม่มีญาติท าบุญให้เลย ก็ตอ้งไปทนทุกข์
ทรมานอยูอ่ยา่งนั้นอย่างน่าสงสาร เราไม่ควรด่วนสรุปว่าญาติของเรา ตายไปนานแลว้น่าจะไปเกิด
ในภพอ่ืนแลว้ การท าบุญก็ควรจะยุติหรือเลิก ๆ กนัไปไดแ้ลว้ ลองคิดในทางกลบักนัดูสิว่า ถา้เรา
ตายไปแลว้ คนรุ่นหลงัของเราคิดกบัเราอย่างน้ีบา้ง เราจะรู้สึกอย่างไร”  วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดู
ระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนก็ใชเ้กณฑ์เหล่าน้ีในการตอบค าถามของผู ้
ถามเพื่อเสนอแนะให้ตรงจุด วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อความศรัทธา ความ
น่าเช่ือถือของผูอ่้าน  
 

4.5.12  หัวข้อที ่54 : ความศักดิ์สิทธ์ิอยู่ใกล้กบัความโง่ 
4.5.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 
4.5.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า คือ การเลือกคนและการปฏิบัติ
รายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเน้นสอนบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มท่ีเป็นพระสงฆ์ และกลุ่มท่ีเป็น
พุทธศาสนิกชน  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “อ่านค าถามแลว้ก็ไดแ้ต่เห็นใจทั้งสองฝ่าย เพราะต่างก็ตกอยู่
ในความ ‘ไม่รู้’ ดว้ยกนัทั้งคู่” 
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4.5.12.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน คือพระพุทธเจ้า ดงัเช่น
ท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในวฒันธรรมพุทธแท ้ๆ พระพุทธเจา้ทรงส่งเสริมให้ชาวพุทธเป็นนักถกเถียง
เสาะแสวงหาปัญญาอย่างมีเหตุผล”   ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใช้
ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การถกเถียงก็เช่นเดียวกบัเรารู้จกัตั้งค  าถาม เพราะ
เม่ือเราถกเถียงอย่างมีเหตุผล ก็จะท าให้เราได้ฟังทศันะท่ีแตกต่างออกไป ทศันะท่ีแตกต่างนั้นมี
คุณค่าต่อชีวิตของเรามาก เพราะมนัจะสอนให้เราเป็นคนใจกวา้ง มีโลกทศัน์กวา้งไกล ไม่ยึดติดอยู่
ในขุมข่ายแห่งความรู้อนัคบัแคบของตวัเองเพียงฝ่ายเดียว” วิธีการท่ี 2 คือ การเสนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนไดต้อบค าถามผูถ้ามไดต้รงประเด็นท่ีผูถ้ามอยากรู้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง
หลกัฐานทางพระพุทธศาสนา  อนัไดแ้ก่ กาลามสูตร เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.5.13  หัวข้อที ่55 : สตรีคือศัตรู 
4.5.13.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 
4.5.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้ก 2 มุมมองของพุทธวจันะ อนัไดแ้ก่ 1) มองจากมุม
ของบุรุษ 2) มองจากมุมของสตรี  เป็นอุทาหรณ์ประกอบการสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ท่าทีท่ี
มองสตรีและบุรุษอย่างเป็นกลางตามความเป็นจริง ไม่เอียงเขา้ขา้งใครดว้ยอคตินั้น ขอให้พิจารณา
ไดจ้ากพระพุทธวจันะดงัต่อไปน้ี  (ยกตวัอยา่งเฉพาะมองจากมุมของบุรุษ) 

 “มองจากมุมของบุรุษ 
1)  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นรูปอ่ืนแมอ้ยา่งหน่ึงท่ีจะครอบง าจิตของบุรุษ

อยูไ่ดเ้หมือนรูปของสตรีน้ีเลย 
2)  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นเสียงอ่ืนแมอ้ย่างหน่ึงท่ีจะครอบง าจิตของ

บุรุษอยูไ่ดเ้หมือนเสียงของสตรีน้ีเลย 
3)  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นกล่ินอ่ืนแมอ้ย่างหน่ึงท่ีจะครอบง าจิตของ

บุรุษอยูไ่ดเ้หมือนกล่ินของสตรีน้ีเลย 
4)  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นรสอ่ืนแมอ้ยา่งหน่ึงท่ีจะครอบง าจิตของบุรุษ

อยูไ่ดเ้หมือนรสของสตรีน้ีเลย 
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5)  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นการสัมผสัอ่ืนแมอ้ย่างหน่ึงท่ีจะครอบง าจิต
ของบุรุษอยูไ่ดเ้หมือนการสัมผสัของสตรีน้ีเลย” 

ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ  อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ี
ผูเ้ขียนเนน้สอนกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสตรีเพศ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในท่าทีของภาวะความเป็นสตรีใน
พระพุทธศาสนา 

4.5.13.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงวา่ “ค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีปรากฏอยู่
ในพระไตรปิฎก โดยมากเป็นค าตรัสสอนภิกษุซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ภิกษุณีหลายเท่า  ดว้ยเหตุน้ีเม่ือ
อ่านไปหลายบทหลายตอนก็จะพบแต่ถ้อยค าซ่ึงทรงสอนให้ภิกษุปฏิบติัต่อสตรีอย่างระมดัระวงั
ท่ีสุด จนดูเหมือนกบัวา่สตรีเป็นตวัอนัตรายและไม่น่าไวว้างใจ ใครก็ตามท่ีอ่านพระไตรปิฎก ‘ไม่
ทัว่ถึง’ และไม่ทราบภูมิหลงัเช่นน้ี ก็อาจทึกทกัวา่พระพุทธเจา้และพระพุทธศาสนามีอคติต่อสตรี
เพศ เห็นสตรีเพศท่ีไม่น่าไวว้างใจ หรือกดสตรีลงต ่าเหมือนทาส มีวิธีคิดแบบ ‘ปิตาธิปไตย’ สงวน
พื้นท่ีทางสังคม ศาสนา และการแสดงบทบาททางการเมืองไวแ้ต่ในแวดวงของผูช้ายโดยเฉพาะ” 
จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดว้ยการอา้งถึงพระพุทธวจนะ เป็นเคร่ืองสนบัสนุนการจูงใจ  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียง
ของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน คือพระพุทธเจ้า ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “วา่กนัตามความ
จริงแลว้ พระพุทธเจา้ไม่ทรงอยูใ่นฐานะท่ีจะไปมี ‘อคติ’ ต่อใครไดไ้ม่วา่สตรีหรือบุรุษ”  ผูเ้ขียนยงั
ใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการ
ท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง คือค าวา่ “เรา” ซ่ึง
มีปรากฏในหลาย ๆ จุดของเน้ือหา วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ รวมทั้ง
ทศันคติของผูอ่้าน และผูเ้ขียนสามารถเสนอแนะไดต้รงจุดกบักลุ่มผูอ่้านเป็นอยา่งดี 
 

4.5.14  หัวข้อที ่56 : พระสงฆ์ยุคใหม่กบัการใช้คอมพวิเตอร์ 
4.5.14.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 การใชค้  าสัมผสั
คลอ้งจอง 

4.5.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองว่า “เม่ือไม่นานมาน้ี 
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ผูเ้ขียนเดินทางไปทอดกฐินท่ีวดัไทยในประเทศออสเตรเลีย พบฝร่ังคนหน่ึงเขาเล่าให้ฟังวา่ พระลูก
ศิษยข์องหลวงพ่อชา สุภทัโท หลายท่านเทศน์เป็นภาษาองักฤษให้คนฝร่ังท่ีประเทศองักฤษหรือท่ี
ประเทศออสเตรเลียฟัง แล้วก็มีลูกศิษยน์ าบทเทศนานั้นไปออนไลน์เผยแผ่ต่อทางอินเตอร์เน็ต 
ปรากฏวา่มีผูม้าใชบ้ริการฟังธรรมะและเปิดอ่านหนงัสือหรือบทความธรรมะของท่านท่ีเผยแผเ่ป็น
ภาษาองักฤษทางอินเตอร์เน็ตจ านวนเรือนหม่ืน ซ่ึงในอนาคตเป็นเรือนแสนหรือเรือนล้านคน”  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยท่ีผูเ้ขียนใชโ้อกาสในสถานการณ์ท่ียุค
เทคโนโลยีก าลงัเจริญและแพร่หลาย และได้คลืบคลานเขา้มาถึงวงการพระพุทธศาสนามากข้ึน 
ผูเ้ขียนจึงใชโ้อกาสน้ีในการเผยแผธ่รรม ดว้ยการตอบค าถามใหก้บัผูถ้ามในกรณีพระสงฆก์บัการใช้
เทคโนโลย ี

4.5.14.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองในการตอบค าถามให้กบัสังคม และยงัใชช่ื้อเสียง
ของบุคคลส าคญัหลาย ๆ ท่าน ไดแ้ก่ หลวงปู่ มัน่ ภูริทตฺโต, หลวงพ่อพุทธทาส, หลวงพ่อชา สุภทฺโท, 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), องคท์ะไลลามะ และ ท่านติชนทัฮนัห์  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การ
ท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าว่า “เรา” ซ่ึงมี
หลาย ๆ จุดในเน้ือหา เช่น “คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอยา่งอินเตอร์เน็ตเป็นตน้น้ี มีคุณูปการต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราถึงเพียงน้ี ท าไมเราจึงมามวัใจแคบติดอยู่กบัเปลือกภายนอกอีก
เล่า” เป็นตน้  วธีิการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ีผูอ่้านก าลงัสนใจ
ท่าทีของพระสงฆใ์นยคุเทคโนโลย ีดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอแนะเร่ืองท่ีตรงจุดกบัผูอ่้านท่ีตอ้งการทราบ 
 

4.5.15  หัวข้อที ่57 : ท าไมวยัรุ่นจึงไม่นิยมเข้าวดั 
4.5.15.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 
4.5.15.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเหตุผลท่ีวยัรุ่นไทยไม่เข้าวดัจ านวน 13 ข้อของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนช่ือดงัปี 4 คนหน่ึง เพื่อเป็นตวัอยา่งประกอบการสอนและให้ผูอ่้านพิจารณา ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะขอยกตวัอยา่งบางขอ้ท่ีส าคญัดงัน้ี “2) กรณีวดัธรรมกายน่ะค่ะ นุ่นอยากรู้ว่าเป็นค าสอน
ของพระพุทธเจา้หรือเปล่า ถูกหลกัมั้ย ท าไมไม่มีใครออกมาพูดฟันธงให้รับรู้ แบบประมาณแถลง
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ข่าว ลงหน้าหน่ึง ออกทีวีให้มนักระจ่างไปเลย แต่น่ีเหตุการณ์ทุกคร้ังมนัเหมือนคล่ืนกระทบฝ่ัง 
ปล่อยให้ทุกอยา่งคาราคาซัง มนัท าให้เซ็งนะคะ...เรียนมาว่าท าบุญแมแ้ค่ 50 สตางค ์แต่ใจศรัทธา
เกินร้อย มนัก็ไดบุ้ญ แต่อีกฝ่ายบอกวา่ไม่ใช่ ท านอ้ยไดน้อ้ย ตอ้งทุ่มสุดฤทธ์ิ ปิดเจดีย ์น่ีต่างหากถึง
จะไดบุ้ญ นุ่นก็คิดนะคะวา่ พวกคุณไม่รู้เหรอวา่ความไม่เป็นเอกภาพในค าสอนมนัไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบ ๆ 
นะ มนัเป็นเร่ืองใหญ่มาก ๆ มนัสามารถท าให้เด็ก ๆ ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบสืบทอดศาสนาสับสน 
แลว้ต่อไปเด็กอาจน าความรู้ท่ีผดิ ๆ ไปเผยแพร่จนศาสนาเจง๊ก็ได”้ 

4.5.15.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองในการตอบค าถามของผูถ้ามและไดอ้าศยับุคลิก
ส่วนตวัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัคนหน่ึง เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้
เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “เรา” ซ่ึงมีหลาย ๆ 
จุดในเน้ือหา เช่น “บางทีเราอาจจะเห็นว่า ท่ีวยัรุ่นเขาสะทอ้นกลบัมานั้น หลายเหตุปัจจยัท่ีท าให้
วยัรุ่นห่างวดั แทจ้ริงแลว้ ตวัเราเองก็เป็นหน่ึงในเหตุปัจจยัเหล่านั้นดว้ยเหมือนกนั”  เป็นตน้  วิธีการ
ท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ีผูอ่้านสนใจวา่ ท าไมวยัรุ่นไทยถึงหนั
หลงัให้กบัวดั ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอบค าถามน้ีตรงจุดกบัท่ีผูอ่้านอยากรู้  วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของ
ผูเ้ขียนเอง มีผลต่อการจูงใจผูอ่้าน เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียนเป็นพระนกัคิด พระนกัวิชาการ พระนกัปฏิรูป
พระพุทธศาสนา ดงันั้นจึงมีผลต่อการเสนอแนะเพื่อจูงใจในประเด็นท่ีผูถ้ามอยากรู้ 
 

4.5.16  หัวข้อที ่58 : น่ังสมาธิ : ท าไมต้องขวาทบัซ้าย 
4.5.16.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้
ประโยค (ค าถาม) 

4.5.16.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวของตวัเองให้ผูอ่้านฟัง เพื่อเป็นตวัอย่างน า
เน้ือหาต่อไป ดงัท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้กล่าวว่า “ตอนยงัเด็ก ผูเ้ขียนเคยไปนั่งเรียนพิมพ์ดีดอยู่สองสาม
เดือน กว่าจะพิมพส์ัมผสัไดก้็ตอ้งไปนัง่หลงัขดหลงัแข็ง หัดวางมือให้ตรง นัง่หลงัให้ตรง ตาตอ้ง
มองท่ีกระดาษไม่ใช่มองท่ีแป้นพิมพ ์ในขณะท่ีเรียนรู้สึกว่าอะไร ๆ มนัช่างหยุมหยิมเสียเหลือเกิน 
ร ่ า ๆ จะเลิกเรียนกลางคนัก็หลายคร้ัง เพราะผูเ้ขียนเป็นคนไม่ชอบพิธีรีตอง ไม่ชอบอะไรท่ีเป็นแบบ
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แผน แต่เม่ือทนเรียนไปจนจบหลกัสูตร สอบผ่านเรียบร้อยแลว้ ก็สามารถมานัง่พิมพง์านไดค้ล่อง
ปร๋ออย่างสบายอกสบายใจ พอพิมพ์เป็นแลว้ก็ไม่ตอ้งมานั่งถามตวัเองว่า เรานัง่หลงัตรงหรือไม่ 
วางมือถูกต้องหรือไม่ แต่ทุกอย่างเป็นไปเองโดยอตัโนมติั”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าของตวัเองในเบ้ืองตน้ และเช่ือมโยงย่อหน้า
ต่อไปดว้ยการเปรียบเทียบกบัการฝึกจิต ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การฝึกจิตก็เช่นเดียวกนั เม่ือเราเร่ิมฝึก
ใหม่ ๆ เราตอ้งท าตามแบบแผนต่าง ๆ ท่ีท่านวางไว ้เม่ือท าตามแบบแผนจน ‘เป็น’ แลว้ คราวน้ีละ
เราจะเดินสมาธิ นัง่สมาธิ นอนสมาธิ วิง่สมาธิ หรือแมแ้ต่จะท ากบัขา้วไป ท าสมาธิไป ก็ยงัได”้ 

4.5.16.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “เรา, ท่าน” ซ่ึงมีหลาย ๆ จุดในเน้ือหา เช่น “แบบแผนต่างๆ ท่ีดูยุง่ยาก 
รุงรัง รุ่มร่ามนั้นมีความหมาย มีเหตุผลอยูใ่นตวัเองทุกอยา่ง ตราบใดท่ีเรายงัไม่เขา้ใจ ยงัไม่ซาบซ้ึง
ถึงเหตุผลท่ีท่านบญัญติัจดัวางไว ้ก็อย่าเพิ่งต าหนิว่าส่ิงเหล่านั้นไร้ค่าหมดความหมาย”  เป็นต้น   
วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ีผูอ่้านสนใจ และสงสัยใน
วิธีการปฎิบติัธรรม ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอบค าถามน้ีตรงจุดกบัท่ีผูอ่้านอยากรู้  วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียง
ของผูเ้ขียนเอง มีผลต่อการจูงใจผูอ่้าน เน่ืองจากว่าผูเ้ขียนเป็นพระนักคิด พระนักวิชาการ พระ
นกัปฏิรูปการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และพระนกัปฏิบติัธรรม ดงันั้นจึงมีผลต่อการเสนอแนะเพื่อจูง
ใจในประเด็นท่ีผูถ้ามอยากรู้ 
 

4.5.17  หัวข้อที ่59 : ส่ิงทีค่วรเห็นเมื่อฝึกสมาธิ 
4.5.17.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.5.17.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าอาจารย์กับลูกศิษย์คู่หน่ึง เป็นตวัอย่าง
ประกอบการสอน ซ่ึงเร่ืองย่อมีอยู่ว่า “อาจารย์หลงผิดว่าตวัเองเป็นพระอรหันต์ ซ่ึงพฤติกรรม
ดงักล่าวอยูใ่นสายตาของลูกศิษยผ์ูเ้ป็นพระอรหนัต ์วนัหน่ึงลูกศิษยซ่ึ์งเป็นพระอรหนัตไ์ดแ้สดงฤทธ์ิ
ดว้ยการแปลงกายเป็นพญากุญชร (ชา้ง) วิง่เขา้หาอาจารย ์ท าให้อาจารยต์กใจกลวัลืมตวัวิ่งเขา้กุฏิไป 
จากนั้นศิษยจึ์งคลายฤทธ์ิ และถามอาจารยว์า่ ‘อาจารยค์รับ พระอรหนัตก์ลวัตายดว้ยเหรอครับ’ ดว้ย
ค าถามน้ีท าให้อาจารยก์ลบัไดส้ติ แลว้หันกลบัมาฝึกสมาธิภาวนา  จนไดบ้รรลุพระอรหันต์ข้ึนมา
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จริง ๆ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่  ซ่ึงผูอ่้านมี
ความเขา้ใจว่าการปฏิบติัธรรมท่ีก้าวหน้าและจะสัมฤทธ์ิผลนั้น จะตอ้งนั่งสมาธิแล้วมองเห็นส่ิง
มหศัจรรยม์ากมายปรากฏ  เช่น เห็นนรกสวรรค ์ เห็นพระพุทธรูป เป็นตน้ แต่ถา้มองไม่เห็นถือว่า 
การปฏิบติัธรรมลม้เหลว และคนปฏิบติัก็เป็นคนอาภพั แต่ผูเ้ขียนอธิบายว่า “ใครบอกคุณว่าอาภพั 
นัง่สมาธิมานานแลว้ไม่เห็นอะไรนั้น ถือวา่โชคดีต่างหาก ส่วนคนท่ีนัง่สมาธิแลว้เห็นนัน่เห็นน่ี เช่น 
เห็นนรกเห็นสวรรค ์เห็นตวัเลข เห็นนิพพานเมืองแกว้เป็นมหาอาณาจกัรอนัไพจิตรนั้น ถือวา่ก าลงั
โชคร้าย เพราะเท่ากบัวา่ก าลงัเดินออกนอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนาไกลออกไปทุกที” แต่ส่ิง
ท่ีผูเ้ขียนบอกวา่ควรเห็นคือ การมองเห็นกิเลสในจิตใจของตวัเอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบาย
การเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยผูเ้ขียนตั้งใจตอบค าถามของผูถ้าม เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ในมุมมองใหม่แก่ผูถ้าม  

4.5.17.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงหลกัการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้ง จากนั้นผูเ้ขียนได้
เสนอแนวคิดของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ืองสนับสนุนเหตุผลเพิ่มเติม แล้วเช่ือมโยงด้วยนิทานเป็น
ตวัอย่างประกอบ และสรุปดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึง
ของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “คุณ”  ดงัท่ีแสดงตวัอยา่งไวใ้น
กรอบท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 เบ้ืองตน้ วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ี
ผูอ่้านเขา้ใจผิดในวิธีการปฏิบติัธรรม ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอบค าถามน้ีตรงจุดกบัท่ีผูอ่้านอยากรู้ โดย
อาศยัปัจจยัน้ีเป็นเคร่ืองจูงใจ  วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง มีผลต่อการจูงใจผูอ่้าน 
เน่ืองจากว่าผูเ้ขียนเป็นพระนกัคิด พระนกัวิชาการ พระนกัปฏิรูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
พระนกัปฏิบติัธรรม ดงันั้นจึงมีผลต่อการเสนอแนะเพื่อจูงใจในประเด็นท่ีผูถ้ามอยากรู้ 
 

4.5.18  หัวข้อที ่60 : สมถะกบัวปัิสสนา 
4.5.18.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.5.18.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอน คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า 
“ทั้งสมถะและวปัิสสนาแมจ้ะมีความแตกต่างกนั แต่ก็สนบัสนุนกนัและยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้
เหมือนคมมีดกบัสันมีด เหมือนหนา้มือกบัหลงัมือท่ีมกัอยูด่ว้ยกนั แต่ท าหนา้ท่ีคนละอยา่งกนั ดงันั้น
เราจึงไม่ควรพูดว่าสมถะดีกว่าวิปัสสนา หรือวิปัสสนาดีกว่าสมถะ แต่ควรพูดว่าทั้งสมถะและ
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วิปัสสนาต่างก็อิงอาศยัและเป็นเหตุปัจจยัให้แก่กันและกัน อุปมาดัง่พ่อกับแม่ เราไม่ควรมาตั้ง
ค  าถามว่าพ่อกับแม่ใครมีพระคุณมากกว่ากัน แต่ควรกล่าวว่าทั้ งพ่อและแม่ต่างก็มีคุณต่อลูก ๆ 
เหมือนกนั ต่างฝ่ายต่างก็ท าหนา้ท่ีของกนัและกนั มีแต่พอ่คนเดียวก็ไม่มีลูก มีแต่แม่คนเดียว ลูกก็ไม่
มี แต่เพราะมีพอ่และแม่ท าหนา้ท่ีร่วมกนั ลูก ๆ จึงถือก าเนิดข้ึนมาได”้ 

4.5.18.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ “โดยรูปศพัท ์สมถะ แปลวา่ ‘ความสงบ’ 
ค าวา่ ‘สมถะ’ ท่ีมาคู่กบัค าวา่ ‘วิปัสสนา’ นั้น เป็นช่ือของวิธีการฝึกจิตในทางพระพุทธศาสนาอยา่ง
หน่ึง ทั้ งสมถะและวิปัสสนาแตกต่างกันดังน้ี” จากนั้นผูเ้ขียนได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
ขอ้เท็จจริงน้ีดว้ยแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง เพื่อจูงใจผูอ่้านให้เช่ือตามนั้น  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  2 วิธีการ 
วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน 
คือใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งไวใ้นเบ้ืองตน้  (กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2)  วิธีการท่ี 2 คือ การ
ใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผูเ้ขียนสามารถเสนอแนะในส่ิงท่ีผูเ้ขียนสามารถสร้าง
ศรัทธาและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูอ่้านได ้

 
4.5.19  หัวข้อที ่61 : นิพพานในศตวรรษที ่21  

4.5.19.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.5.19.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของพระสารีบุตร เป็นตวัอยา่งประกอบการอธิบาย ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าววา่  “1) ค าถามท่ีวา่นิพพานหมายความวา่อยา่งไรน้ี เคยมีคนถามพระสารีบุตร อคัรสาวกเบ้ืองขวา
ของพระพุทธเจา้มาแลว้ พระสารีบุตรวสิัชชนาวา่ดงัน้ี” 

4.5.19.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนได้อา้งถึงขอ้เท็จจริงก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนั้นผูเ้ขียนจึงได้
อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง พร้อมกบัยกตวัอยา่งและอา้งถึงหลกัฐานส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง  และใชช่ื้อเสียงบุคคลส าคญั คือ พระ 
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สารีบุตร เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็น
วิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การสังเกตดูระดบัความรู้สึก 
ความสนใจ ของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนตอบค าถามของผูอ่้านไดต้รงจุดท่ีผูอ่้านตอ้งการทราบ วิธีการท่ี 2 
คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง สามารถจูงใจผูอ่้านได ้เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของสังคม 
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดอ้า้งอิงถึงพระสูตรต่าง ๆ อนัเป็นหลกัฐานส าคญัทางพระพุทธศาสนา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธองคต์รัสยนืยนัไวว้า่ ตราบใดก็ตามท่ีชาวโลกยงัคง
ปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคมีองค์ 8 ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์” และผูเ้ขียนยงัอา้งถึง 
มหาสติปัฏฐานสูตร และทุกกรสูตร ดว้ย 

 
4.5.20  หัวข้อที ่62 : พระบรมสารีริกธาตุ-พระธรรมธาตุ 

4.5.20.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.5.20.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ือราวของพระวกักลิ เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่า
เร่ืองวา่ “เม่ือคร้ังท่ีพระพุทธองค์ยงัทรงพระชนม์อยู่ มีพระรูปหน่ึง (พระวกักลิ) สนในในพระรูป
พระโฉมของพระองค์มาก ถึงกบัติดตามไปเฝ้าแหนพระองค์อยู่ทุกแห่งหน เพื่อจะไดช่ื้นชมพระ
วรกายอนัเป่ียมดว้ยมหาปุริสลกัษณะของพระองคอ์ย่างจุใจ อยู่มาวนัหน่ึง พระพุทธองค์ทรงเรียก
ภิกษุรูปน้ีเขา้ไปหา แลว้ตรัสเตือนวา่ ‘เธอไม่ควรจะมาติดอยูใ่นรูปโฉมโนมพรรณ ซ่ึงมีอนัจะตอ้ง
เป่ือยเน่า แตกดบัเป็นธรรมดาน้ีเสียเวลาเลย เพราะส่ิงน้ีไม่ใช่ตวัตนของเรา ผูใ้ดก็ตามเห็นธรรม 
(ความจริงของชีวิตและสรรพส่ิง) ผูน้ั้นจึงนบัวา่เห็นเรา และผูใ้ดก็ตามท่ีเห็นเรา ผูน้ั้นจึงนบัวา่เห็น
ธรรม’ ” 

4.5.20.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็น
กนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “เขา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การจะดูว่าพระบรมสารีริกธาตุองค์ไหนเป็น
ของจริงหรือของปลอมนั้น ดูเหมือนวา่จะไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั ยิ่งดู ยิ่งยุง่ ยิ่งถกเถียง ยิ่งขยายวง
แห่งความขดัแยง้ หลงัพุทธปรินิพพานก็เกือบเกิดมหาสงคราม เพราะแย่งยื้อพระบรมสารีริกธาตุ
มาแลว้คร้ังหน่ึง อย่าไปยุง่กบัเขาเลยเร่ืองพระธาตุองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอม” และอีกตอนหน่ึง
ท่ีวา่ “คนบางคนครอบครองพระธาตุไวม้ากมายหลายร้อยหลายพนัองค ์แต่ถา้ใจของเขายงัตกเป็น



128 

ทาสของกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง อย่างเต็มอตัรา ก็สู้คนธรรมดาท่ีไม่เคยเห็นพระธาตุ แต่ปฏิบติั
พระธรรมอยูเ่ป็นนิตยไ์ม่ได”้  วธีิการท่ี 2 คือ การสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน ซ่ึง
ผูเ้ขียนตอบค าถามของผูอ่้านไดต้รงจุดท่ีผูอ่้านตอ้งการทราบ วิธีการท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง 
มีผลต่อการจูงใจผูอ่้าน 
 

4.6  หนังสือเล่มที ่6 ธรรมเกร็ดแก้ว 
 

4.6.1  หัวข้อที ่63 : ต่างกเ็ป็น “คนส าคัญ” 
4.6.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.6.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่นนิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้พรรณนาประวติัของหมอชีวกโกมาร-ภจัจ์ในสมยั
พุทธกาลเป็นกรณีตวัอย่าง ด้วยการเล่าเร่ืองจากเร่ิมต้นจนจบ และให้ผูอ่้านสรุปเร่ืองด้วยตวัเอง  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ ความยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ภาษาไทยท่ีง่ายต่อการ
เขา้ใจ หลีกเล่ียงภาษาพระไตรปิฎก ท่ีเป็นส านวนภาษาในคมัภีร์ แต่ใชภ้าษาท่ีร่วมสมยั 

4.6.1.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองในนามปากกาเป็นท่ีรู้จกัของสังคมว่า “ว.วชิรเมธี” 
นกัปราชญท์างพระพุทธศาสนาร่วมสมยั ท่ีจรรโลงสังคมไทยดว้ยพุทธธรรม  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงั
ใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการสังเกตดู
ระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนไดค้  านึงถึงทศันคติและความรู้สึกของ
ผูอ่้านเป็นบรรทดัฐานในการเขียน เน่ืองจากว่านิสัย ความรู้สึก ทศันคติของคนย่อมมีการส าคญั
ตวัเองเป็นท่ีสุด ดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดน้ าเร่ืองน้ีแสดงข้ึนเพื่อให้ผูอ่้านไดท้  าความเขา้ใจวา่ แทท่ี้จริงแลว้
ทุกส่ิงทุกอย่างลว้นมีความส าคญัเท่ากนัหมด ดงัท่ีเน้ือหาในบทสนทนาระหว่างอาจารยก์บัลูกศิษย์
ตอนหน่ึงวา่  “นกัศึกษาหนุ่มถือยา่ม จอบ เสียม มุ่งหน้าเขา้ป่าหายไปหลายวนั คน้จนทัว่ทั้งป่า กิน
เวลาเกือบสองอาทิตยก์็กลบัมาหาอาจารยด์ว้ยสองมือเปล่า อาจารยถ์ามวา่ ‘ไหนหล่ะ ส่ิงท่ีไม่ใช่ตวั
ยา’ นกัศึกษาแพทยห์นุ่มรายงานอาจารยว์า่ ‘กระผมพินิจดูแลว้ ตลอดรัศมี 16 กิโลเมตรในป่าน้ี ไม่มี
ตน้ไมใ้บหญา้ชนิดไหนท่ีใช้เป็นตวัยาไม่ได้เลย ไมทุ้กต้น หญา้ทุกชนิดมีสรรพคุณเป็นตวัยาได้
ทั้งนั้นขอรับ’  รอยยิ้มปรากฏบนใบหนา้ของอาจารยพ์ร้อมกบัแววตาเป่ียมไมตรีจิต ดูอบอุ่น และ
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ภาคภูมิ อาจารยใ์หญ่ตบไหล่ศิษยรั์กเบา ๆ พลางสรุปขอ้คน้คบของเขาให้หนกัแน่นข้ึน  ‘ใช่แลว้ ชี
วก ! หญา้ทุกชนิด ไมทุ้กตน้ ถา้เธอฉลาดพอก็จะรู้วา่ลว้นแลว้แต่ใชเ้ป็นตวัยาไดท้ั้งนั้น ไม่มีหญา้
หรือไมต้น้ใดท่ีเกิดมาโดยไม่มีคุณค่าดา้นหน่ึงดา้นใดอยู่ในตวัเอง เป็นอนัว่าเธอจบการศึกษาและ
ไดรั้บปริญญาจากสถาบนัของเราแลว้’ ” และผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองในการเสนอแนะ 
เน่ืองจากว่าช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือจากผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี 
เน่ืองจากผูเ้ขียนมีสถานะเป็นพระภิกษุสงฆแ์ละไดย้กตวัอยา่งเร่ืองเล่าในพระไตรปิฎกดว้ย 
 

4.6.2  หัวข้อที ่64 : เป็นอย่างทีเ่ป็นให้เด่นดี 
4.6.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอ้ง (เป็น กบั เด่น) 
และ แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.6.2.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนยกเร่ืองเล่าประวติัการเขียนถามตอบจดหมายระหว่างพ่อ
กบัลูก ซ่ึงเป็นบทสนทนาอนัมีนัยแฝงไปด้วยข้อคิดและค าสอนของพ่อ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้น
เน้ือหาบางตอนว่า “ส าหรับลูก พ่ออยากให้ร าลึกไวเ้สมอว่า เราอาจไม่ร ่ ารวยทดัเทียมกบัคนอ่ืนเขา
จริงอยู่ แต่เราสามารถเป็นคนดีไดเ้สมอหนา้กบัคนอ่ืนเขาอย่างแน่นอน การเป็น ‘คนดี’ ส าคญักว่า
การเป็น ‘คนรวย’ นะลูก คนดีทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเป็นคนรวยได ้แต่คนรวยท่ีไม่รู้จกัการเป็นคนดี 
ความรวยของเขาจะเป็นปลายหอกท่ีหนัมาฆ่าตวัเอง ลูกก็เห็นอยูมิ่ใช่หรือวา่นกัการเมืองท่ีรวยลน้ฟ้า 
เขาซ้ือความศรัทธาจากมหาชนไดห้รือไม่”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการ
ปฏิบติัรายบุคคล โดยผูเ้ขียนเน้นสอนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเป็นบุตรท่ีดีของพ่อแม่ท่ีจะตอ้งน้อมรับค า
สอนของพ่อแม่น าไปปฏิบติั  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยใชโ้อกาส
ในการเขียนตอบจดหมายระหวา่งพ่อกบัลูกเป็นบนัไดน าไปสู่การสอนธรรมะและขอ้คิดท่ีดีให้กบั
เยาวชนท่ีเป็นลูกของพอ่แม่  และผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 4 คือ ความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการ โดยไม่ได้
สอนดว้ยค าสอนตรง  ๆ แต่สอนอย่างชาญฉลาดโดยใช้การเขียนตอบจดหมายเป็นส่ือในการจูงใจ
และสร้างอารมณ์ความรู้สึกในการรับรู้ท่ีดี 

4.6.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
อารมณ์ความรักความผกูพนัในครอบครัวระหวา่งพอ่กบัลูกเป็นส่ือในการจูงใจ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติท่ี
ดีต่อเร่ืองน้ีเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ และมีการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความรู้สึกผูกพนัอบอุ่น เช่นค าว่า “ลูก
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รัก”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ในการน าเร่ืองน้ีมาเล่าต่อเพื่อสะทอ้นให้มุมมองขอ้คิดกบัผูอ่้านผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วน
หน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ภาษาแนวครอบครัวท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยและ
ความอบอุ่น อยา่งเช่นค าสรรพนามวา่ “ลูกรัก” เป็นตน้ อีกทั้งผูเ้ขียนก็ไดเ้สนอเร่ืองท่ีเขา้กบัอุปนิสัย 
โดยสะทอ้นให้เห็นความรู้สึกท่ีดีและความห่วงใย ซ่ึงเป็นอุปนิสัยท่ีทุกคนจะพึงมีให้แก่กนัและกนั
ระหวา่งคนในครอบครัวทั้งส้ิน 

 
4.6.3  หัวข้อที ่65 : พระเจ้าอยู่หนใด  

4.6.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 

4.6.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองชายคนหน่ึงท่ีเป็นคนเคร่งในศาสนาและศรัทธาในพระเป็น
เจา้ ดว้ยการเคร่งครัดในขอ้วตัรปฏิบติัเป็นอยา่งดี อยูม่าวนัหน่ึง เกิดภยัพิบติัน ้ าป่าไหลหลากทัว่เมือง 
ท่ามกลางการหนีเอาตวัรอดของผูค้นมากมายนั้น แต่ชายคนน้ียงัยืนกรานทนอยู่ต่อไปเพื่อรอรับ
ความช่วยเหลือจากพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีมีคนมาช่วยเหลือ 3 คร้ัง แต่ชายคนน้ียงัด้ือร้ันไม่ยอมรับการ
ช่วยเหลือจากใคร ดว้ยหวงัวา่จะรอรับความช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้น จึงท าให้เขาเสียชีวิต
ไปอย่างน่าอนาถ ดงัท่ีมีเน้ือหาบางตอนของเน้ือเร่ืองท่ีเล่าว่า  “วิญญาณของเขาล่องลอยสู่สวรรค ์
และท่ีนัน่เขาไดพ้บกบัพระเจา้ พระองค์ทรงทกัเขาว่า ‘อา้ว คนดี ๆ อย่างเธอไม่ควรจะตอ้งมาตาย
ตอนน้ีน่ี ยงัไม่ถึงเวลาของเธอเลย’ ‘กระผมก็เช่ือเช่นนั้นแหละครับ แต่ท่ีตอ้งเป็นเช่นน้ีเพราะ
พระองคน์ัน่แหละท่ีไม่ช่วยกระผมเลย’ เขาอุทธรณ์  ‘ใครบอกว่าเราไม่ช่วยเธอ เราส่งรถยนต ์เรือ 
และเคร่ืองบินไปช่วยเธอตั้งสามคร้ัง เธอต่างหากเล่าท่ีไม่ยอมรับการช่วยเหลือ’ พระเจา้ช้ีแจง  ไดฟั้ง
เช่นนั้น ผูเ้ช่ือมัน่ในพระเจา้ถึงกบัคอตก ยอมรับชะตากรรมของตนโดยดุษณี กวา่ท่ีจะรู้วา่พระเจา้ท่ี
แทจ้ริงอยูท่ี่ไหน ก็สายเกินไปเสียแลว้ท่ีจะไดเ้ขา้เฝ้ารับพรจากพระองค”์  

4.6.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจแบบ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดย
ใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองดว้ยความเป็นปราชญข์องผูเ้ขียนท่ีเป็นผูอ่้านมากฟังมาก จึงน าเร่ืองน้ีมาเล่า
ต่อและแฝงแง่คิดไวช่้วงทา้ย 
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4.6.4  หัวข้อที ่66 : รหัสนัยใต้คมขวาน 
4.6.4.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “นยั” กบั 
“ใต”้) และ แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.6.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนยกเร่ืองเล่าของแพรเยื่อไม้ ซ่ึงเป็นนามปากกาของพระ
นกัเขียน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้กร่ินไวเ้ป็นบทน าวา่ “ ‘แพร่เยื่อไม’้ เป็นนามปากกาของพระนกัเขียนนาม
กระเด่ือง ผูน้ฤมิตเร่ืองสั้นชุด ‘หลวงตา’ จนเป็นท่ีเล่ืองลือในโลกหนงัสือและในโลกภาพยนตร์
มาแลว้หลายหน บทหลวงตาท่ีแสดงโดย ‘ลอ้ต๊อก’ หรือ ‘เทพ โพธ์ิงาม’ ลว้นไดรั้บการตอ้นรับจาก
มหาชนเป็นอยา่งดี แมก้าละในการน าเสนอบนแผน่ฟิล์มจะต่างกนั แต่ความนิยมในหลวงตาไม่เคย
ตก นัน่แสดงวา่ ‘หลวงตา’ ของ ‘แพรเยื่อไม’้ มีอะไรท่ีไม่ธรรมดา” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดเ้ล่าเร่ืองตอน
หน่ึงของหลวงตา และแนบทา้ยดว้ยขอ้คิด  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา 
โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองหลวงตากบัขวาน ซ่ึงหลวงตาไปเทศน์แลว้ไดรั้บกณัฑ์เทศน์เป็นเคร่ืองไทย
ธรรม และในเคร่ืองไทยธรรมนั้นมี “ขวาน” บรรจุอยูด่ว้ย จึงเป็นปริศนาธรรมท่ีท าให้หลวงตาไดข้บ
คิด และหลวงตาก็ไดไ้ขรหสัขวานวา่ ธรรมชาติของขวานนั้น เป็นของมีคมท่ีฟันทุกส่ิงทุกอยา่งได้
ดงัใจหวงั แต่ขวานไม่สามารถฟันดา้มของตวัเองได ้ความขอ้น้ีฉันใด หลวงตาไดน้ าความขอ้น้ีมา
เปรียบเทียบกับตวัเองว่า แทท่ี้จริงแล้ว ตวัเองก็เหมือนขวาน ท่ีสอนคนอ่ืนได้อย่างดีเลิศ แต่ไม่
สามารถสอนตวัเอง หรือเห็นความผิดพลาดของตวัเองได้เลย ดงัท่ีขอ้สรุปท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ 
หลวงตาจึงเป็นเช่นขวานท่ีฟันอะไรก็ไดท้ั้งนั้น ยกเวน้ฟันดา้มของตวัเอง สอนใครเขาไปทัว่บา้นทัว่
เมือง แต่บางคร้ังก็หลงลืมการสอนตวัเอง” ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการ
ปฏิบติัรายบุคคล โดยเน้นสอนและให้ขอ้คิดแก่บุคคลผูท่ี้มีสถานสูงส่งในสังคม เช่น พระ ครู ผู ้
อาวโุส เจา้นาย เป็นตน้ 

4.6.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยการอา้งถึงเร่ืองท่ีบุคคลส่วนใหญ่ทราบดีอยู่แลว้วา่ “แพรเยื่อไม”้ เป็น
นามปากกาของพระนกัเขียนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในสังคม และจากนั้นผูเ้ขียนก็ให้เหตุผลสนบัสนุนและ
สรุปเพื่อใหเ้ห็นจริงดงัท่ีผูเ้ขียนเล่าเร่ืองของหลวงตาให้ประจกัษแ์ลว้สรุปเป็นแนวคิดของผูเ้ขียนเอง
วา่ “หลวงตาเท่ียวเทศน์สอนคนอ่ืนเขาไปทัว่ แต่ใช่วา่หลวงตาจะเป็นพระท่ีดีงามหมดจดไปเสียทุก
เร่ืองก็หาไม่ มีบา้งเหมือนกนัท่ีหลวงตายงับกพร่อง แต่เพราะหลวงตาเป็น “พระ” มีสถานะสูงส่ง รู้
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ทั้งรู้ว่าครูของตนก็มีผิดพลาด แต่ใครละจะริอ่านสอนหนังสือสังฆราช พระ ครู ผูอ้าวุโส ผูน้ า 
เจา้นาย และพระราชาธิบดี เป็นบุคคลน่าสงสารก็ตรงน้ี คือตรงท่ีพลาดแลว้ไม่มีใครกลา้ช้ีขุมทรัพย ์
พลาดแล้วจึงมกัพลาดเลย หลวงตาจึงเป็นเช่นขวานท่ีฟันอะไรก็ไดท้ั้งนั้น ยกเวน้ฟันด้ามตวัเอง”  
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียน
ใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนในฐานะพระนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและนักปราชญ์ร่วมสมยัท่ีมี
ช่ือเสียงทางสังคม และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัคือ “แพรเยื่อไม”้ เป็นเคร่ืองยืนยนัการ
จูงใจเพื่อให้ผูอ่้านคลอ้ยตาม นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง ตวัละครท่ีรับบทเป็นหลวงตาอนัไดแ้ก่ ลอ้
ตอ๊ก และ เทพ โพธ์ิงาม ดว้ย 

 
4.6.5  หัวข้อที ่67 : คุณค่าของค า “แสลงหู” 

4.6.5.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) คือการ
ใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนัมากล่าวอยา่งกลมกลืน แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี 
(นามวลี) 

4.6.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนไดย้กนิทานเร่ืองหน่ึงดงัมีเร่ืองย่อว่า คาราวานชนเผ่ากลุ่ม
หน่ึงก าลงัเคล่ือนตวัอพยพหนีความแห้งแล้งผ่านทะเลทราย ในคืนวนัหน่ึงขณะท่ีก าลงัล้อมวง
รับประทานอาหารม้ือสุดทา้ย ก็มีเสียงเทพเจา้ดงักงัวานว่า “ลูกรักทั้งหลาย พ่อมีบางอย่างจะบอก
พวกเจา้ คืนน้ีขอใหพ้วกเจา้จงหยบิเอากอ้นกรวด หิน ดิน ทรายบรรจุลงในกระเป๋าเดินทางของพวก
เจา้ให้เต็มท่ีแลว้จงออกเดินทางต่อไป เม่ือพวกเจา้ถึงจุดหมายปลายทางขา้งหน้าแลว้ โชคดีจะเป็น
ของพวกเจ้า” มีเพียงสองสามคนเท่านั้ นท่ีเช่ือเทพเจ้า ส่วนท่ีเหลือได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ จวบ
จนกระทัง่พวกเขาไดเ้ดินมายงัจุดหมายปลายทาง และไดนึ้กถึงค าพูดของเทพเจา้ คนท่ีเช่ือเทพเจา้ท่ี
เก็บก้อนหิน ดิน ทรายมา จึงได้เปิดดู แล้วก็พบว่า ส่ิงเหล่านั้นได้กลายเป็นเพชรนิลจินดามีค่า
มหาศาล เป็นเหตุใหค้นท่ีเช่ือฟังค าสั่งของเทพเจา้ดีใจเป็นอยา่งมาก ส่วนคนท่ีไม่เช่ือเทพเจา้ก็เสียใจ
เป็นอยา่งยิ่งเช่นเดียวกนั นิทานจบเพียงเท่าน้ี และผูเ้ขียนก็ไดส้รุปขอ้คิดในตอนทา้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวสรุปไวใ้นตอนทา้ยของเร่ืองวา่ 
“ในการด้ินรนเพื่อให้มีชีวิตรอด ใช่หรือไม่ว่ามิต่างอะไรกบัการเดินทางขา้มทะเลทรายร้อนระอุ 
ล าพงัการเดินทางก็เหน่ือยหนักในตวัมนัเองมากพออยู่แลว้ ยิ่งมีคนมาคอยบอกกล่าวแนะน าพร ่ า
สอนยิง่ไม่อยากรับฟังหนกัหวั ค าเตือนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย ์บรรพชิต คนท่ีเราเคารพนบัถือ แม้
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เป่ียมดว้ยคุณค่า แต่ก็น่าเบ่ือเหลือแสน บ่นอยูไ่ดซ้ ้ าซากจ าเจ ไม่อยากฟัง ต่อเม่ือผา่นคืนวนัอนัหน่วง
หนกัของชีวิตมากข้ึน จึงไดรู้้วา่ ‘ค าแสลงหู’ นั้นจ าเป็นต่อการเจียระไนคุณค่าชีวิตให้งดงามขนาด
ไหน ปราชญจึ์งวา่ ‘ค าด่าน่าฟังกวา่ค าชม คนคอยเตือนเหมือนคนช้ีขุมทรัพย’์ ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธี
ท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ในความหมายใหม่ โดยผูเ้ขียนท าให้ผูอ่้านเขา้ใจว่า ค  าว่า 
“คุณค่าของค า ‘แสลงหู’ นั้น หมายความวา่อยา่งไร 

4.6.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) โดยท่ีผูเ้ขียนไดพ้รรณนาเร่ืองเล่าไปตามล าดบัเหตุ
และไดแ้สดงผลในตอนทา้ย ดงัสรุปสั้น ๆ เป็น 2 นยัว่า นยัท่ี 1 เหตุท่ีพวกเขาไม่เช่ือฟังและไม่
ปฏิบติัตามท่ีเทพเจา้บอก ผลก็คือ พวกเขาคร ่ าครวญและเสียใจเป็นท่ีสุด นยัท่ี 2 เหตุท่ีพวกเขาเช่ือฟัง
และปฏิบติัตามท่ีเทพเจา้บอก ผลก็คือ พวกเขาเป็นผูโ้ชคดีและมีความสุขมากในจุดหมายปลายทาง  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการ
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของผูอ่้าน ซ่ึงอุปนิสัยของผูอ่้านมกัจะไม่เห็นคุณค่าของค าพูด ค าสอนหรือ
ค าด่า ของบุคคลส าคญัในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย ์พระภิกษุสงฆ์ เป็นตน้ ดงันั้น
ผูเ้ขียนจึงสะทอ้นใหเ้ห็นอีกมุมมองอีกดา้นหน่ึงของค า “แสลงหู” นั้น  และยงัถือวา่ผูเ้ขียนเสนอแนะ
ดว้ยการใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ในนามปากกาเป็นท่ีรู้จกัและศรัทธาจากมหาชนวา่ “ว.วชิรเมธี” 

 
4.6.6  หัวข้อที ่68 : ใครว่าวาสนาแข่งกนัไม่ได้ 

4.6.6.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 

4.6.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าใน
ความหมายใหม่ ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษาบาลีผสมผสานกบัปฎิภาณในการสอน
ธรรมะท่ีจะพลิกมุมมองความคิดในมิติใหม่ใหก้ระจ่างแก่สายตาผูอ่้าน ดว้ยความท่ีผูอ่้านเขา้ใจกนัมา
อย่างยาวนานว่า วาสนาไม่สามารถแข่งกันได้ ซ่ึงเป็นอ านาจของกฎแห่งกรรมในอดีตชาติเป็น
ตวัก าหนดเท่านั้น แต่หลงัจากท่ีผูอ่้านศึกษาเน้ือหาในหวัขอ้น้ีแลว้ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายใหม่
ของค าวา่ “วาสนา” และโนม้นา้วใจใหผู้อ่้านมีพลงัในการสร้างความดีมากยิง่ข้ึน 

4.6.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนยกความหมายของค าวา่ “วาสนา” เป็นบทตั้ง ดงัในยอ่หนา้แรกท่ี
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ผูเ้ขียนบอกวา่  “ในภาษาไทย ค าวา่ ‘วาสนา’ หมายถึง ‘บุญบารมี’ กุศลท่ีท าให้ไดรั้บลาภยศ’ วาสนา
ในความหมายน้ีน้อยคนนักจะมีได ้จึงมีค ากล่าวว่า ‘แข่งเรือแข่งแพพอแข่งได ้แต่แข่งวาสนาไซร้
อย่าหมายเลย’ คนมีวาสนาจึงเป็นอภิสิทธ์ิชน” จากนั้นผูเ้ขียนไดน้ าเสนอแนวคิดใหม่ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าววา่ “แต่ในภาษาบาลี วาสนา หมายถึง ‘ความเคยชิน’ ซ่ึงก็คือ พฤติกรรมท่ีเราท าซ ้ า ๆ ซาก ๆ 
จนลงตวัแน่นอนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล เช่น เวลาเรานึกถึงหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ก็
จะมองเห็นวาสนาของท่านชดัเจน คือ ท่านมีภาษาพูดและท่านัง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ พูดจาภาษาพ่อขุน
ราม จนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่วา่น่ีคือ ‘วาสนา’ ของท่าน” และผูเ้ขียนไดส้รุปขอ้คิดในตอนทา้ยวา่ “เม่ือ
วาสนาหมายถึงความเคยชินท่ีติดตวั จึงเป็นเร่ืองท่ีแก้ไขได้ แข่งขนักนัได้ อยากมีวาสนาดีก็ควร
เร่ิมตน้คิดใหดี้ พดูดี ท าดี จนก่อเกิดคุณลกัษณ์ท่ีดี เม่ือวาสนาดีแลว้ อะไรท่ีดี ๆ จะมีมาเอง”  ผูเ้ขียน
ยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง
ท่ีมีความช านาญการเร่ืองภาษาบาลี อีกทั้งเป็นท่ีรู้จกัในนามพระนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาช่ือ
ดงั ซ่ึงมีคุณูปการแก่สังคมไทย นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และพล
เอกชาติชาญ ชุณหวณั เป็นเคร่ืองจูงใจใหเ้ช่ือถือดว้ย 
 

4.6.7  หัวข้อที ่69 : ธรรมในงาน งานในธรรม 
4.6.7.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง และ
แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.6.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนยกเร่ืองเล่า 2 เร่ือง คือ 1) เร่ืองของหลวงพ่อชา สุภทฺโท 
พระวิปัสสนาจารยแ์ห่งวดัหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี และ 2) เร่ืองของพระสงฆท่ี์มามอบตวัเป็น
ศิษยห์ลวงพ่อพุทธทาส ผูเ้ขียนยกตวัอย่างทั้ง 2 เร่ืองน้ีเป็นกรณีตวัอย่าง ให้ผูอ่้านศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับเร่ืองการปฏิบติัธรรม  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบัติ
รายบุคคล โดยท่ีเน้นท าความเขา้ใจแก่บุคคลผูต้อ้งการปฏิบติัธรรม เช่น พระภิกษุสงฆ์ อุบาสก 
อุบาสิกา ผูส้นใจและฝักใฝ่ในการปฏิบติัธรรมทั้งหลาย 

4.6.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงประวติัและปฎิปทาในการปฏิบติัธรรมของหลวงพ่อชา 
สุภทฺโท และหาเหตุผลมาสนบัสนุนดว้ยการยกตวัอยา่งแนวคิดในการปฎิบติัธรรมของลูกศิษยห์ลวง
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พ่อพุทธทาส และสรุปทา้ยดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเองดงัท่ีกล่าววา่ “การศึกษา ปฏิบติัธรรม จึงเป็น
เร่ืองของการท างาน เป็นเร่ืองของการใชชี้วิต เป็นเร่ืองของคนทัว่ไปในสังคมท่ีโลดแล่นอยูใ่นโลก
อนัแสนวุ่นวายยุ่งเหยิง ชีวิตกบังานและการปฏิบติัธรรมจึงมิอาจแยกจากกนั หากจบัหลกัได ้อยู่ท่ี
ไหนก็ศึกษาธรรมะและปฏิบติัธรรม กระทัง่สามารถบรรลุธรรมไดโ้ดยมิตอ้งกงัขา ปรัชญาท่ีว่ามี
ธรรมอยู่ในงาน และมีงานอยู่ในธรรมน้ี ท่านพุทธทาสภิกขุสรุปไวส้ั้ น ๆ ว่า ‘การท างานคือการ
ปฏิบติัธรรม’ ” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) หลวงพ่อชา สุภทฺโท และ 2) 
หลวงพอ่พุทธทาสภิกข ุอินฺทปญฺโญ เป็นเคร่ืองยนืยนัการจูงใจเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือดว้ย 
 

4.6.8  หัวข้อที ่70 : ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 
4.6.8.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.6.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ  โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของลูกศิษยพ์ระชาวต่างชาติของหลวงพ่อพุทธาสในการท่ีท่าน
เป็นคนเข็มงวดท่ีมีแนวคิดสมบูรณ์แบบไปเสียทุกเร่ือง และมกัจะเพ่งโทษและจบัผิดคนอ่ืนเสมอ 
และมกัน าแนวคิดเช่นน้ีไปฟ้องหลวงพอ่พุทธทาสเสมอ แต่หลวงพอ่พุทธทาสก็ฟังแลว้เหมือนไม่ได้
ยนิ โดยกุศโลบายในการสอนของท่านก็คือสอนเร่ือง “ความวา่ง” นัน่เอง 

4.6.8.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกกิตติศพัท์ค  าเล่ืองลือของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นบทน า 
จากนั้นไดน้ าเร่ืองเล่ามาประกอบ และสุดทา้ยผูเ้ขียนสรุปดว้ยแนวคิดของตนเอง ดงัเช่นผูเ้ขียนได้
กล่าวไวเ้บ้ืองตน้ของหัวขอ้เร่ืองว่า “กล่าวกนัว่า ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นพระมหาเถระผูม้ากด้วย
ปัญญาและเมตตาต่อศิษยานุศิษยเ์ป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระท่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่ใช้ปัญญาอย่าง
สูงส่ง แขกไปใครมามักจะพบท่านได้ท่ีใต้ร่มไม้บนม้าหินอ่อน” จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้เล่าเร่ือง
ประกอบ และสรุปดว้ยแนวคิดของตวัเองในตอนทา้ยวา่ “เรามกัลืมไปวา่ โดยพื้นฐานแลว้มนุษยไ์ม่
มีใครสมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด ทุกคนยอ่มมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยในตวัเองไม่มากก็นอ้ย คนฉลาดยอ่มรู้จกั
เลือกท่ีจะมองขา้มขอ้ดอ้ยของคนอ่ืน นึกนิยมแต่ในขอ้ดีของขา ส่วนคนเขลาพอใจยกขอ้ดอ้ยของคน
อ่ืนข้ึนมาโจมตี แล้วท าทีมองไม่เห็นข้อดีของคนอ่ืน หากเราตระหนักอย่างชัดเจนว่า ‘ความไม่
สมบูรณ์แบบ’ คือ สัจธรรมพื้นฐานของมนุษย ์เราจะเรียกร้องจากคนอ่ืนนอ้ยลง เขา้ใจตนและคนอ่ืน
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มากข้ึน มองโลกและชีวิตอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลาย พร้อมเสมอท่ีจะให้อภัยในความ ‘ไม่
สมบูรณ์แบบ’ ของคนอ่ืนอย่างรู้เท่าทนั”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงท่ีเป็นเคารพและศรัทธาของประชาชน อีก
ทั้งผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัเป็นเคร่ืองยืนยนัความเป็นจริง อนัไดแ้ก่ช่ือเสียงของหลวง
พ่อพุทธทาส อินฺทปญฺโญ   ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดย 1) การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใชส้รรพนามแทนตวัเอง
วา่ “เรา” และ 2) ผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยค านึงถึงความรู้สึก ความเช่ือ ทศันคติ
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีสภาวะจิตใจเป็นเช่นนั้น จึงท าให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตามไปกบัเร่ืองท่ีผูเ้ขียน
พยายามส่ือสารออกมาเป็นอยา่งดี 

 
4.6.9  หัวข้อที ่71 : พระเคร่ืองกระเดื่องเดช 

4.6.9.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (เคร่ือง กบั 
เด่ือง) แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.6.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเร่ืองเล่าของนายแพทยค์นหน่ึงท่ีไดมี้โอกาสสนทนา
กบัหลวงพอ่เทียน จิตฺตสุโภ พระวปัิสสนาจารย ์ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าวา่ “นายแพทยค์นหน่ึงซ่ึงร ่ าเรียน
มาไม่น้อย รักษาคนมาก็มากโข แต่หลงลืมรักษาใจของตวัเอง วนัหน่ึงมีโอกาสได้กราบนมสัการ
พระวิปัสสนาจารยใ์หญ่นามหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ อย่างใกล้ชิด นายแพทยห์ยิบพระนางพญา
ราคาแพงกวา่อายุ 700 ปีข้ึนมาอวด ยงัไม่ทนัพูดหลวงพ่อก็ปุจฉา  ‘พระองคน้ี์ท ามาจากอะไร’ ‘ท า
จากเน้ือดินเผาแกร่ง สีน ้าตาลเขม้’ นายแพทยต์อบดว้ยความภาคภูมิ หากหลวงพ่อกลบัแยม้ยิม้ ไม่มี
อาการต่ืนเตน้หรือรู้สึกท่ึงในกฤษฎาภินิหารของพระเคร่ืองแมแ้ต่นอ้ย ‘ดินนั้นเกิดมาพร้อมกนัตั้งแต่
สร้างโลก พระองค์น้ีไม่ไดเ้ก่าแก่ไปกวา่ดินท่ีเราเหยียบก่อนเขา้มาในบา้นน้ีหรอก’ ค าตอบสั้น  ๆ 
ของหลวงพ่อท าให้นายแพทยค์นเดียวกนัน้ีอญัเชิญพระเคร่ืองออกจากคอนบัแต่นั้น ต่อมามีนกัเลง
พระมากราบหลวงพ่อคุยไดส้ักพกัก็ลว้งพระข้ึนมาอวด ‘พระองคน้ี์เขาวา่ท าให้อยูย่งคงกระพนั’  ‘ 
คนท าตายหรือยงั’ หลวงพ่อรุก ‘ตายนานแลว้ครับ’ นกัเลงพระตอบเสียงอ่อย ‘คนท่ีท ายงัตายเลย 
แลว้เราจะหวงัส่ิงน้ีช่วยไม่ให้เราตายไดอ้ยา่งไร’ คือค าตอบเรียบง่ายจากหลวงพ่อเทียน”  ผูเ้ขียนยงั
ใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเปล่ียนทศันคติ
ผูอ่้านท่ีพึ่งพาเคร่ืองรางของขลงัหรือวตัถุมงคล โดยสอนให้บุคคลเหล่านั้นตระหนกัรู้ในความส าคญั
ของศกัยภาพของความเป็นมนุษยข์องตวัเอง 
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4.6.9.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวเป็นเบ้ืองตน้วา่ “กล่าวโดยสัจธรรมพื้นฐาน มนุษยล์ว้นก่อ
เกิดจากความไม่สมบูรณ์ เป็นความไม่สมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิต เป็นความไม่สมบูรณ์ของ  
Heart and Soul แต่จากความไม่สมบูรณ์น่ีเองท่ีมีความสมบูรณ์ด ารงอยู ่ทวา่สัจธรรมขอ้น้ีมีนอ้ยคน
ท่ีตระหนกัรู้ มนุษยท่ี์ตระหนกัรู้จึงยืนอยูใ่นโลกอยา่งเช่ือมัน่ในสติปัญญาหรือในมนัสมองและสอง
มือของตวัเองอย่างเต็มเป่ียม แต่กลุ่มคนท่ีไม่ตระหนกัรู้คือคนส่วนใหญ่ และเป็นคนส่วนใหญ่ไม่
เฉพาะในประเทศน้ี หากคือคนส่วนใหญ่ของโลกใบน้ี ประดาคนไม่สมบูรณ์ทั้งหลายท่ีไม่เคยล่วงรู้
วา่มีความสมบูรณ์ซ่อนอยูใ่นโพธิปัญญาของตวัเอง จึงสู้แสวงหา ‘บางส่ิง’ จากภายนอกมาพอกเติม
ตวัเองใหดู้ดี มีความเช่ือมัน่ มีความมัน่คงทางกายและทางจิต ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ‘พระเคร่ือง’ หรือ 
‘วตัถุมงคล’ มีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อพวกเขา” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กเร่ืองเล่าของนายแพทยค์นหน่ึงเพื่อ
หาเหตุผลมาประกอบการจูงใจ   ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงนบัว่าเป็นปราชญ์ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาร่วม
สมยั และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั อนัไดแ้ก่ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ พระวิปัสสนา
จารย ์และแพทยท์่านหน่ึง (ไม่ปรากฏช่ือ) เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจและโน้มน้าวผูอ่้านให้
คลอ้ยตาม 

 
4.6.10  หัวข้อที ่72 : ผู้ก่อการร้ายหมายเลขหน่ึง 

4.6.10.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ร้าย กบั หมาย) 
และ แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.6.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยท่ีผูเ้ขียนพยายามอธิบายผลร้ายของความโกรธดว้ยการเปรียบเทียบในลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นหลาย ๆ ตอนของเน้ือหาวา่  “ความโกรธ เม่ือเกิดข้ึนมาแลว้จะค่อย ๆท าลาย
ตวัเองก่อนแล้วจึงท าลายคนอ่ืน เหมือนสนิมท่ีเกิดแต่เหล็กก็กดักินเหล็กนั่นเองก่อน พอท าลาย
ตวัเองแลว้ก็คืบคลานไปท าลายคนท่ีอยูใ่กล ้จากคนใกลสู่้คนไกล จากส่ิงมีชีวติไปสู่ส่ิงไม่มีชีวิต จาก
ปัจเจกสู่มวลชน จากสังคมสู่ประเทศ จากประเทศสู่โลกและจกัรวาล”  อีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่  
“หากผูน้ าประเทศหรือผูน้ าทางการทหารไม่ลุแก่อ านาจของความโกรธ อาวุธเหล่าน้ีก็ไม่มีพิษมีภยั
อะไรกบัใคร สงบน่ิงอยูใ่นท่ีตั้งดงัหน่ึงท่อนไมก้รวดหินดินทราย แต่เม่ือใดก็ตามท่ีบรรดาท่านผูน้ า
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ของประเทสมหาอ านาจเหล่านั้นเกิดบนัดาลโทสะข้ึนมา จะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม เจา้อาวุธท่ีไม่มีชีวิต
เหล่าน้ีเอง จะแสดงออกซ่ึงศกัยภาพในทางท าลายลา้งผลาญอย่างน่าสยดสยองและน่าสะพรึงกลวั
เป็นท่ีสุด” และอีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ความโกรธเกิดข้ึนง่าย แต่ทวา่หายชา้ กว่าจะหายนั้น
เล่าก็มกัฝากรอยแผลเป็นเอาไวใ้ห้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของของมนัเสมอ ความโกรธจึงเป็นลูกท่ีเนรคุณ 
เพราะเกิดข้ึนมาก็เพื่อจะฆ่าผูใ้ห้ก าเนิดของมนัโดยถ่ายเดียว”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การรู้จกั
จงัหวะและโอกาส โดยท่ีผูเ้ขียนใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการแสดงธรรมในเร่ืองผลร้ายของความ
โกรธ โดยยกกรณีไวอ้าลยัแด่ผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์ท่ีผูก่้อการร้ายถล่มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ มหา
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (11 กนัยายน 2544) ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวท่ี้เชิงอรรถในหนา้สุดทา้ย
ของเน้ือเร่ือง 

4.6.10.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงความโกรธซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคนส่วนมากยอมรับและทราบดี
กนัอยูแ่ลว้ จากนั้นผูเ้ขียนไดน้ าเสนอแนวคิดของตวัเองเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผลสนบัสนุนให้เห็นจริง 
ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวเ้ป็นบางตอนในกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 ขา้งตน้  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์
การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงใช้
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน 
ดงัเช่นท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีเป็นอนัเองกบัผูอ่้านคือค าว่า “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนสรุปไวใ้นยอ่หน้า
สุดทา้ยว่า “ความโกรธจึงเป็นผูก่้อการร้ายตวัจริงท่ีเป็นดงัเซลล์แห่งหายนภาพอนัแทรกซึมอยู่ใน
ดวงจิตของปุถุชน ซ่ึงทุกคนควรขจดัให้หมดส้ินไปโดยอุบายวิธีท่ีแยบยล สุภาษิตท่ีวา่ ‘โกรธคือโง่ 
โมโหคือบา้ ไม่โกรธดีวา่ ไม่บา้ไม่โง่ ’ นั้น อาจท าให้เราหายโกรธไดจ้ริง แต่ก็เพียงชัว่คร้ังชัว่คราว 
ตราบใดท่ีรากแก้วของความโกรธยงัคงฝังลึกอยู่ในผืนแผ่นดินใจ ก็โปรดจงอย่าวางใจว่าเรา
ปลอดภยัแลว้จากพิษภยัของความโกรธ” นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของผูอ่้าน 
เน่ืองจากวา่ ความโกรธถือวา่เป็นอุปนิสัยหลกั ๆ ท่ีติดตวัมากบัทุกคนซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้และท าความ
เขา้ใจ เพื่อบรรเทาอารมณ์ร้าย และรู้เท่าทนัในอารมณ์ท่ีเป็นขา้ศึกต่อความดีงามของตน 
 

4.6.11  หัวข้อที ่73 : ส่ิงส าคัญไม่อาจเห็นด้วยตา 
4.6.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ปฏิเสธ) 
4.6.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ  การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าของนักปราชญ์จีนคนหน่ึงช่ือขงจ้ือ เป็น
นิทานประกอบ  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ในความหมาย
ใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดส้รุปไวใ้นช่วงทา้ยของเน้ือหาว่า “บ่อยคร้ังท่ีเรามกัตดัสินอะไรผิดพลาดอย่าง
ง่ายดายจนเสียทั้งคนเสียทั้งงาน และบางทีก็เสียผูเ้สียคน เสียเกียรติภูมิท่ีสู้สั่งสมมาทั้งชีวิตในชั่ว
พริบตา เพียงเพราะเราเช่ือในส่ิงท่ีสายตารายงาน ขณะท่ีบางดา้นของความจริงกลบัเป็นอีกอยา่งหน่ึง 
สามีทะเลาะกบัภรรยา พอ่แม่ทะเลาะกบัลูก นายเขา้ใจผดิลูกนอ้ง เพื่อนแตกจากเพื่อน คนรักหนัหลงั
ให้กนัทัง่ท่ีต่างฝ่ายก็แสนดี เพียงเพราะต่างก็เช่ือใน ‘ส่ิงท่ีตาเห็น’ แต่ละเลยการ ‘เมียงมอง’ อยา่ง
พินิจแยบคายโดยใช ้‘ปัญญาจกัษุ’ อนัสุขุม เราจึงติดอยูใ่น ‘ภาพลวงตา’ อนัเป็นมายาคติ พลอยท า
ให้หลงลืม ‘ความจริง’ ท่ีเป็นจริงอีกดา้นหน่ึงไปอย่างน่าเสียดาย  จงมองดว้ย ‘ตา’ แลว้ปล่อยให ้
‘ปัญญา’ เป็นผูว้ินิจฉยั ส่ิงท่ีตาเห็นกบัส่ิงท่ีปัญญาประจกัษไ์ม่แน่นอนวา่จะสอดคลอ้งกนัเสมอไป 
จงใชต้านอกส าหรับ ‘ดู’ แลว้จงใชต้าในส าหรับการ ‘เห็น’ ” ประโยคท่ีผูเ้ขียนเล่นค า และใชใ้น
ความหมายใหม่ก็คือ ประโยคท่ีวา่ “จงมองดว้ยตา แลว้ปล่อยให้ปัญญาเป็นผูว้ินิจฉยั” และประโยค
ท่ีบอกวา่ “จงใชต้านอกส าหรับดู แลว้จงใชต้าในส าหรับการเห็น” 

4.6.11.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของสังคมในนามปากกาของผูเ้ขียนวา่ 
“ว.วชิรเมธี” และผูเ้ขียนก็ใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์อนัไดแ้ก่ “ขงจ้ือ” นกัปราชญ์
จีนผูย้ิ่งใหญ่  เป็นเคร่ืองยืนยนัการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้านโดย
การใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าว่า “เรา”  ดงัท่ีกล่าวว่า “บ่อยคร้ังท่ีเรามกัตดัสิน
อะไรผดิพลาดอยา่งง่ายดายจนเสียทั้งคนเสียทั้งงาน และบางทีก็เสียผูเ้สียคน เสียเกียรติภูมิท่ีสู้สั่งสม
มาทั้งชีวติในชัว่พริบตา” 
 

4.6.12  หัวข้อที ่74 : คู่แข่งขันคือครูคนส าคัญ 
4.6.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใช้โวหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) คือ การใช้ถอ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนัมา
กล่าวอยา่งกลืมกลืน 

4.6.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของอาจารยส์อนยโูดชาวญ่ีปุ่นอายุปูนปัจฉิม
วยัคนหน่ึงกบัลูกศิษยห์นุ่มชาวอเมริกนั  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน
และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลท่ีก าลงัประสบพบเจอกบัคู่แข่งโดยมีทศันคติ
ท่ีไม่ดีและวางท่าทีกบัคู่แข่งว่าเป็นศตัรู แต่ผูเ้ขียนตอ้งการเปล่ียนทศันคติของผูอ่้านให้มองในแง่
บวกของการมีคู่แข่ง ซ่ึงนบัเป็นมุมมองใหม่ท่ีใครหลายคนมองไม่เห็น ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นบท
สนทนาของอาจารยท่ี์มีต่อลูกศิษยว์่า “คู่แข่งของเธอไม่ใช่ศตัรู แต่คือครูของเธอ และเขาคือคน
ส าคญัท่ีจะท าให้เธอไดก้า้วไปขา้งหน้าอย่างสง่างาม เธอลองคิดดู หากไร้เสียซ่ึงคู่แข่ง เธอจะรู้ได้
อย่างไรว่าตวัเองมีศกัยภาพในการท างานขนาดไหน ไม่มีอปัลกัษณ์ เธอจะรู้จกัความสวยงามได้
อยา่งไร ไม่มีน ้าขุ่น มีหรือเธอจะรู้จกัน ้าใส คู่แข่งขนัของเรายิง่เก่ง ยิ่งฉลาดล ้า ก็จะท าให้เรารู้จกัขยบั
ตวัเองข้ึนไปใหสู้งส่งยิง่ข้ึน นกัสู้ท่ีดีนั้น เขายืนหยดัอยูใ่นสังเวียนไดเ้พราะมีคู่ต่อสู้ท่ีเขม้แข็ง คู่ต่อสู้
ท่ีอ่อนแออาจท าใหเ้ราเป็นผูช้นะ แต่ชยัชนะนั้นมกัไม่ยนืยง” 

4.6.12.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจแบบ การใชช่ื้อเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีของสังคมอยู่แล้วในนามปากกาว่า “ว.วชิรเมธี” 
นกัปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมสมยัในยุคน้ี และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนอนัไดแ้ก่ 
อาจารยส์อนยโูดชาวญ่ีปุ่น เป็นเคร่ืองประกอบเหตุผลแห่งการจูงใจดว้ย 

 
4.6.13  หัวข้อที ่75 : ปราการแห่งทฐิิ 

4.6.13.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั (ค าวา่ “ปราการ” มีความหมายมากกวา่ความหมายตรง) 

4.6.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้เล่าเร่ืองประกอบการสอน ซ่ึงเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่านั้น 
เกิดข้ึนท่ีประเทศเวียดนาม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัโศกนาฏกรรมแห่งความรักของชายหนุ่มและหญิงสาว
คู่หน่ึงท่ีมากไปดว้ยทิฐิ โดยไม่ไดเ้ปิดใจพูดคุยกนั เป็นเหตุให้คู่รักทั้งคู่เกิดกินแหนงแคลงใจ และ
ตดัสินใจพิพากษาตวัเองดว้ยการฆ่าตวัตายทั้งคู่  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและ
การปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเน้นสอนกลุ่มบุคคลผูท่ี้อยากจะมีความรัก, ผูท่ี้ก  าลงัมีความรัก 
และผูท่ี้มีความรักแลว้ เพื่อตระหนกัให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีใช้ชีวิตในการครองคู่ครองรักอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 
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4.6.13.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัคือ ท่านติช นทั 
ฮนัห์ เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อโนม้นา้วจูงใจผูอ่้านให้เช่ือถือศรัทธาดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธี
ท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท า
ให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามว่า “เขา,เธอ” เพื่อแสดง
ถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “วนันั้นหลงัจากเจา้หนูพูดถึง ‘พ่อ’ ของตวัเองให้
เขาฟังท่ีกลางตลาด หากเขาไม่หุนหนัพลนัแล่น มีสติสักนิดหน่ึง ถามไถ่จากเธอวา่ ‘พอ่’ คนท่ีเจา้หนู
พดูถึงคือใคร และหลงัจากท่ีเขาเยน็ชา ปิดปากเงียบสนิท หากเธอจะอาจหาญถามเขากลบัไปวา่เกิด
อะไรข้ึน เธอก็คงไม่ตอ้งเจ็บจนเกินเยียวยา และเขาเองก็คงไม่ต้องจบชีวิตอย่างอนาถเช่นนั้น” 
วธีิการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ความรู้สึก ความเช่ือของผูอ่้านกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท่ีก าลงัมีความ
รัก  โดยท่ีผูเ้ขียนใชเ้กณฑ์เหล่าน้ีในการเสนอแนะให้ตรงจุดผูอ่้าน และนอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง
หลกัฐานคือขอ้เขียนเร่ือง “เมตตาภาวนา : ค าสอนว่าดว้ยรัก” ของท่านติช นทั ฮนั เพื่อยืนยนัให้
ขอ้มูลหนกัแน่นเห็นจริงดว้ย 
 

4.6.14  หัวข้อที ่76 : ขาดทุนคือก าไร ผู้ให้คือผู้รับ 
4.6.14.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ก าไร” 
กบั “ผูใ้ห”้) แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) 

4.6.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกพระราชด ารัสของในหลวงในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเป็นสถานการณ์ใน กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชใ้นความหมายใหม่ โดย
วลีท่ีผูเ้ขียนเนน้และใหเ้ป็นส่วนส าคญัของเน้ือหาคือ “ขาดทุนคือก าไร ผูใ้หคื้อผูรั้บ” ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
วลีน้ีเป็นปฏิพจน์ แต่ผูเ้ขียนไดใ้ห้ความหมายใหม่ดว้ยการสะทอ้นอีกมุมมองหน่ึงท่ีผูอ่้านคาดไม่ถึง  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยท่ีผูเ้ขียนใชจ้งัหวะและโอกาสส าคญัใน
การถอดบทเรียนเป็นบทธรรมในสถานการณ์ท่ีเป็นวนัส าคญัของชนชาวไทย ซ่ึงก็คือ วนัพ่อ
แห่งชาติ ดว้ยการส่ือความหมายในค าท่ีพอ่สอนนัน่เอง 

4.6.14.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริงในเบ้ืองตน้และไดย้กเหตุผลมารองรับ
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ในการอธิบาย และสรุปดว้ยแนวคิดเพิ่มเติมของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไวใ้นย่อหน้าแรก
เบ้ืองตน้ (กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : วิธีท่ี 1 การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ) จากนั้น
ผูเ้ขียนก็ได้เสนอแนวคิดของตวัเองว่า “การให้ หากมองในเชิงรูปธรรม หมายความว่าผูใ้ห้ตอ้ง 
‘สูญเสีย’ อะไรไปไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง ซ่ึงโดยมากมักเป็นส่ิงของ มองอย่างผิวเผิน ผูใ้ห้จึง
กลายเป็นผูท่ี้สูญเสีย แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะ ‘ผูใ้ห้’ คือ ‘ผูไ้ด’้ ต่างหาก” จากนั้น
ผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเสริมตวัอยา่ง และสรุปยนืยนัวา่ “ทุกวนัน้ีผูเ้ขียนจึงบนัทึก ‘ค ามงคล’ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของเราไวใ้นใจเสมอ และยงัแถมแกะเป็นสต๊ิกเกอร์แผน่เล็ก ๆ ประดบั
ไวต้รงประตูห้องนอนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตวัเองทุกคร้ังท่ีมองเห็นดว้ยว่า  ‘ขาดทุนคือก าไร 
ผูใ้หคื้อผูรั้บ’ ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้
ช่ือเสียงเกียรติคุณส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง และใช้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  รวมถึงค ายืนยนัจากพระบรมครูศาสดา และอา้งถึง ต ารา “แห่งการงานอนัเบิกบาน”  ซ่ึง
แปลโดย  โสรีช์ โพธิแกว้ เป็นเคร่ืองจูงใจดว้ย 
 

4.6.15  หัวข้อที ่77 : เธอคือพุทธะ 
4.6.15.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ประโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใช้โวหารภาพพจน์ แบบอนุนามนยั (การน าส่วนน้อยหรือส่วนย่อยมากล่าวโดยหมายถึงส่วน
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่) และแบบ อธิพจน์ (การกล่าวเกินจริง) 

4.6.15.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองประกอบ 2 เร่ือง เร่ืองแรก เป็นเร่ืองราวของ
ผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นกรณีตวัอย่างว่าด้วยกรณีพิพาทระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน โดยผูอ่้านได้เขียน
จดหมายมาเพื่อโตแ้ยง้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเขียน เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองเล่าประกอบซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ปัญญาชนผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงช่ือ “ชินกนั” กบันกัศึกษาอาวโุสคนหน่ึงท่ีไดส้นทนาธรรมกนั จนเป็น
เหตุใหน้กัศึกษาอาวโุสคนนั้นถึงกบัอ้ึงในค าตอบของท่านชินกนั ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าไวใ้นบางตอนวา่ 
“ ‘กระผมเองไดเ้ร่ิมศึกษาเซนในส านกัเท็นไดมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก มีหลายเร่ืองราวท่ีเม่ือศึกษาแลว้
กระผมก็สามารถเขา้ใจไดท้นัที แต่ท่านอาจารยค์รับ มีอยูเ่ร่ืองหน่ึงท่ียงัคงคาราคาซงัอยูใ่นใจผมมา
อยา่งยาวนานนบัเป็นสิบปี นัน่ก็คือส่ิงท่ีส านกัของเราไดส้อนกนัมาวา่ ‘ในโลกน้ีแมแ้ต่ตน้หญา้หรือ
ตน้ไมก้็มีศกัยภาพในการลุถึงพุทธภาวะได’้ ความขอ้น้ีจะเป็นจริงไดอ้ยา่งไรเล่าครับ ในเม่ือตน้หญา้
หรือตน้ไม.้..’  นกัศึกษาอาวุโสคนนั้นยงัถามไม่จบ ท่านชินกนัก็ไดย้อ้นถามกลบัไปอยา่งแหลมคม
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ยิง่วา่ ‘มนัจะมีประโยชน์อะไรกนักบัการท่ีพวกเธอจะมามวันัง่อภิปรายกนัวา่ ตน้หญา้และตน้ไมจ้ะ
สามารถบรรลุถึงพุทธภาวะไดอ้ยา่งไร เธอควรจะตั้งค  าถามใหม่ท่ีมนัดียิง่ไปกวา่นั้นวา่ ตวัเธอนัน่เอง
จะสามารถบรรลุถึงพุทธภาวะไดอ้ยา่งไร เร่ืองเช่นน้ีเธอเคยคิดกนับา้งหรือเปล่า’ เสียงของท่านชิน
กนัขึงขงั จริงจงั แต่ดวงตากลบัทอประกายเมตตาสุกใส ศิษยอ์าวโุสฟังค าถามของท่านชินกนัแลว้จึง
หลุดปากออกมาว่า ‘นัน่สินะ กระผมไม่เคยคิดถึงเร่ืองน้ีเลย’ ”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ ‘เธอเองก็เป็นพุทธะได’้ หากใครตระหนกัรู้ถึงแก่น
ของถ้อยค าขา้งตน้น้ี เธอจะรู้ดีว่าชีวิตของเธอมีค่าแค่ไหน แล้วเธอจะรอให้ภาวะอนัประเสริฐน้ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัขณะ หรือวา่จะรอให้ตนเองเวียนเกิดเวียนตายอยูใ่นมหาสมุทรแห่งความทุกขไ์ป
อีกนานแสนนาน จบบอบช ้ าทางจิตวิญญาณอยา่งถึงท่ีสุดเสียก่อน แลว้จึงค่อยหนักลบัมาสนใจใน
ส่ิงน้ีอยา่งนั้นหรือ  คนท่ีมีสายตาดี แต่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตวัเองไดล้องอ่านหนงัสือดี ๆ ดูบา้งเลย
นั้น กบัคนท่ีตาบอดมาแต่ก าเนิด จะมีอะไรแตกต่างกนัท่ีตรงไหน”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้วลีวา่ “เธอคือพุทธะ และ เธอเองก็
เป็นพุทธะได้” จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายขยายวลีน้ีให้ผูอ่้านเขา้ใจอย่างละเอียดและท าให้ผูอ่้านได้
เขา้ใจในความหมายใหม่ ในมุมมองใหม่ท่ีผูอ่้านนึกไม่ถึง และคิดวา่ไม่สามารถเป็นไปได ้ 

4.6.15.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานน าเสนอต่อบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
ฉบบัหน่ึง และยงัอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ท่านหน่ึง และปัญญาชนผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึง
ช่ือชินกนั เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  กลวิธีท่ี 2 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูอ่้าน โดยการใช้สรรพนามท่ีดูเป็นอนัเอง คือค าว่า “เรา กบั เธอ” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “เม่ือเรา
พลิกพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรส าคญั ๆ เก่ียวกบัการเจริญจิตภาวนา....”  และประโยคท่ีวา่ “เธอ
เองก็เป็นพุทธะได”้ นอกจากน้ีผูอ่้านยงัอา้งถึง สถาบนัและหลกัฐานดว้ย คือ ส านกัเท็นได สถาบนั
ศึกษาศาสนาเซน และหลกัฐานทางพระไตรปิฎก เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจดว้ย 
       

4.7  หนังสือเล่มที ่7 : ธรรมสบายใจ 
 

4.7.1  หัวข้อที ่78 : จิตใส กายงาม 
4.7.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบการใชว้ลี (นามวลี) 
4.7.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ือง 2 เร่ือง คือ 1) เร่ืองของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าวว่า “วนัหน่ึงไปอดัเทปรายการ ‘มองมุมธรรม’ ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวี พิธีกรถามผูร่้วม
รายการว่า แต่ละคนมีวิธีการบริหารจิตใจอย่างไรจึงหน้าใสกนัทั้งสามคน คนหน่ึงเป็นนายแพทย ์
อีกคนหน่ึงเป็นนิสิตจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ค าคามน้ีแมฟั้งดูแสนธรรมดา แต่ค าตอบท่ีไดรั้บ
กลับมาจากแต่ละท่านนั้นคมคายมาก เพราะแต่ละคนก็มีวิธีดูแลจิตใจของตวัเองท่ีแตกต่างกัน
ออกไป”  และผูเ้ขียนยงัอา้งถึงเร่ืองท่ี 2) คือ เร่ืองเล่าของท่านวิปัสสนาจารยรู์ปหน่ึงท่ีไม่ไดอ้อกนาม 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “พระวปัิสสนาจารยท์่านหน่ึงเคยกล่าววา่ ท่ีไก่มนัเป็นทุกขก์็เพราะมนัอยากเป็น
เป็ด และเป็ดท่ีมนัทุกข์ก็เพราะว่าอยากเป็นไก่ ถา้ไก่ภูมิใจในความเป็นไก่ และเป็ดภูมิใจในความ
เป็นเป็ดท่ีแท ้ทุกขจ์ากความอยากจะเป็นในส่ิงท่ีไม่ควรเป็นนั้นจะหายไปโดยอตัโนมติั”  กลวิธีท่ี 2 
คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “การบ าเพ็ญจิตภาวนาอยู่เสมอเป็นเสมือน
หน่ึงการ ‘ดีทอ็กซ์’ หวัใจ เพราะคนท่ีมีสุขภาพจิตดี ความเครียดจะละลายหายไป ความสุขจะเขา้มา
แทนท่ี เม่ือใจใส ใจสบาย หนา้ตาผิวพรรณก็ผุดผาดผอ่งใส ดูดีมีสง่าราศีโดยไม่ตอ้งมีเคร่ืองประดบั
ก็ยงัได”้  กลวธีิท่ี 3 คือ การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้ โดยท่ีผูเ้ขียนไดส้อนผูอ่้านดว้ยการท าเป็น
ตวัอยา่งใหดู้และไดน้ าวธีิการท่ีผูเ้ขียนไดป้ฏิบติัมาแลว้ น ามาเสนอให้ผูอ่้านไดท้ราบ ดงัท่ีผูเ้ขียนได้
กล่าววา่ “ในส่วนของผูเ้ขียนเสนอค าตอบวา่ เคล็ดลบัหนา้ใสของตวัเองไม่เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางเลย 
แต่เก่ียวกบัเร่ืองของ ‘สุขภาพใจ’ ลว้น ๆ นัน่คือ การท่ีจะมีหนา้ใสไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัวิธีการด ารงชีวิต
ดว้ยแนวทางดงัต่อไปน้ี” ซ่ึงวิธีดงักล่าวไดแ้ก่ 1) ใช้ชีวิตโดยอยูก่บัคุณค่าแท ้2) รู้ทนัโลกธรรม 3) 
บ าเพญ็จิตภาวนาเสมอ 

4.7.1.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง (แบบสาเหตุสัมพนัธ์) ท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงผลไปหาเหตุ โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการให้
ขอ้เท็จจริงว่าได้ไปอดัเทปรายการมา และถูกถามจากพิธีกรในรายการว่า มีวิธีการบริหารจิตใจ
อย่างไรจึงหน้าใสเช่นน้ี จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้แสดงเหตุท่ีท าให้หน้าใสในมุมของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นตวัอยา่งเดียวกนัท่ีแสดงไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 3 การท าเป็น
ตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้ ท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้นั้น ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 3 
ท่านไดแ้ก่ 1) นายแพทยท์่านหน่ึง 2) นิสิตจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 3) พระวิปัสสนา-
จารยท์่านหน่ึง เพื่อเป็นกลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็น
ส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียน
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กล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ “การเขา้ถึงคุณค่าแทข้องส่ิงท่ีตนเป็นจะท าใหป้ระสบความส าเร็จและมีทุกข์
น้อยจากการท่ีเรารู้จกัประมาณตน ลองสังเกตดูให้ดีจะพบว่า คนท่ีเป็นอะไรก็ตามแล้วเขา้ไม่ถึง
คุณค่าแทข้องส่ิงท่ีตนเป็นมกัจะทุกขม์ากกวา่คนทัว่ไป ทั้ง ๆ ท่ีถา้เราเป็นอะไรก็ตามโดยเป็นเสียให้
เป็นแลว้ ความทุกข์นั้น ๆ อาจจะไม่เกิดข้ึนเลยดว้ยซ ้ าไป” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ วิธีการท่ี 2 คือ 
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีค านึงถึงความรู้สึก ความปรารถนาของผูอ่้าน ท่ีตอ้งการให้หนา้ตาดู
สดใสเพื่อความงามท่ีควรค่าแก่การช่ืนชม 
 

4.7.2  หัวข้อที ่79 : สติทีต่ามทนั คือปัจจุบันอนัแสนสุข 
4.7.2.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ทนั” คบั
ค าวา่ “บนั” และ “อนั”) และ แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 

4.7.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่า “กามนิต-วาสิฏฐี” เป็นตวัอยา่งประกอบการ
สอน  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “คนท่ีแสวงหา
ความสุข แต่ไม่รู้วา่ความสุขแทคื้ออะไร ยิ่งแสวงหาก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากความสุข เหมือนคนท่ี
ตั้งใจจะไปเชียงใหม่ แต่กลบัข้ึนรถไฟมุ่งลงสู่ภาคใต ้ทั้ง ๆ ท่ีจุดมุ่งหมายอยูภ่าคเหนือ” 

4.7.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ข้อเท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนได้เกร่ินน าด้วยข้อเท็จจริงท่ีว่า “ใคร ๆ ก็อยากมีความสุข” 
จากนั้นผูเ้ขียนพยายามเสนอขอ้เสนอใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “แต่ทั้ง ๆ ท่ีอยากมีความสุขก็ใช่วา่ทุก
คนท่ีปรารถนาความสุขแลว้จะมีความสุขเสมอไป บางคนทั้ง ๆ ท่ีตอ้งการความสุข ทุ่มเทเวลา เงิน
ทอง แรงกายแรงใจเพื่อส่ิงน้ี แต่ยิง่แสวงหาความสุขกลบัยิง่มีความทุกขท์บัทวี บางคนเสแสร้งแสดง
ให้คนอ่ืนเห็นวา่ตนมีความสุขอยูห่ลายปี ทั้ง ๆ ท่ีในชีวิตจริงไม่เคยมีความสุขเลย” จากนั้นผูเ้ขียนก็
ได้พิสูจน์ข้อเสนอใหม่ด้วยการยกตวัอย่างด้วยเร่ืองเล่าประกอบและได้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติม  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย  2 
วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ท าอยา่งไรหนอ ทุกลมหายใจเขา้ออกของเรา จึงจะเป็นลมหายใจอนับาง
เบา ปลอดจากความกงัวลอยา่งส้ินเชิง ท าอยา่งไรหนอ ทุกคืนเราจะสามารถลม้ตวัลงนอนอยา่งเป่ียม
สุขพร้อมรอยยิม้ประพิมพป์ระพายระบายอยูท่ ัว่ดวงหนา้ ท าอยา่งไรหนอ เราจะต่ืนเชา้ดว้ยความสด
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ช่ืน ผอ่งใส เบาสบาย อารมณ์ดี เหมือนมีสายลมอ่อน ๆ อบอุ่นละมุนละไมคอยโลมไลใ้ห้ผอ่นคลาย
หายกงัวล”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้วิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงสามารถสร้างศรัทธา
และความน่าเช่ือถือต่อผูอ่้านได ้
 

4.7.3  หัวข้อที ่80 : ดีทอ็กซ์หัวใจ 
4.7.3.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  านยัประหวดั (ดีท็อกซ์ มี
ความหมายมากกวา่ความหมายตรง) แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.7.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยการท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ือง
ประกอบการสอน  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้น
บางตอนว่า “นอกจากการฝึกหายใจอย่างมีสติด้วยวิธีขา้งตน้น้ีจะช่วยให้มีสติ สามารถมองเห็น
ตวัเองอยา่งลึกซ้ึง เกิดความตระหนกัรู้ในตวัเอง ช่วยยบัย ั้งชัง่ใจ ท าให้รอบคอบ ผอ่นคลาย เหมือน
เราขบัรถมาดว้ยความเร็ว แลว้ค่อย ๆ ชะลอความเร็วลงเพื่อช่ืนชมสวนดอกไมข้า้งทาง”  ผูเ้ขียนยงั
ใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตให้ดู โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กประสบการณ์ตรงของตนเอง
ท่ีไดป้ฏิบติัผา่นมาแลว้ จึงน ามาถ่ายทอดใหผู้อ่้านทราบ 

4.7.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจแบบเดียวเท่านั้น คือ กลวิธีการเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ี
ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน โดยใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ 
“ลมหายใจคือตน้ทางของความสุขและความทุกข์ ถา้เราหายใจอยา่งมีสติ เราก็มีความสุขไดทุ้กวนั 
แต่ถา้เราหายใจอยา่งขาดสติ เราก็มีความทุกขทุ์กวนัเช่นกนั”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้วิธีการท่ี 2 คือ
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือจากผูอ่้านได ้เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียน
ไดส้ร้างผลงานท่ีดีเด่นปรากฏไวม้ากมาย 
 

4.7.4  หัวข้อที ่81 : ความเหงาไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบ ๆ 
4.7.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (ปฏิเสธ) แบบท่ี 2 คือ การ
ใชค้  าแสลง (จ๊ิบ ๆ)  
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4.7.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นตัวอย่าง
ประกอบการสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวต้น้เร่ืองวา่ “ผูเ้ขียนเพิ่งกลบัจากการไปเขา้ร่วมกิจกรรมปฏิบติั
ธรรมกบักลุ่มสังฆะ (ภิกษุณี ลูกศิษยท์่านติช นทั ฮนัห์) จากหมู่บา้นพลมั ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงจดัท่ี
จงัหวดันครนายกเป็นเวลา 2 คืน 3 วนั เสร็จจากการเขา้คอร์สปฏิบติัธรรมคราวน้ีรู้สึกชีวิตปลอด
โปร่ง โล่ง เบา และมีความสุขมาก นอกจากน้ีแลว้ยงัไดป้ระสบการณ์ดีดีมาแบ่งปันกนัไดอี้กหลาย
เร่ืองเลยทีเดียว”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ซ่ึงผูเ้ขียนไดใ้ชอุ้ปมาใน
หลาย ๆ ตอนของเน้ือหา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “ยิ่งถ้าวนัไหนได้อ่านหนังสือของ
นกัเขียนในดวงใจดว้ยแลว้ วนันั้นนาทีนั้นจะรู้สึกเหมือนชายหนุ่มไดน้ัง่ชิดแนบแอบอิงอยูก่บัสาว
คนรักเลยทีเดียว มหาตมคานธีก็เลยกล่าวไวว้า่ ใครก็ตามท่ีหลงรักการอ่าน เขาผูน้ั้นจะไม่รู้จกัค าว่า
เหงา จริง ๆ แลว้การอ่านแกโ้รคเหงาไดอ้ยา่งนั้นหรือ ตอบไดว้า่ ส่ิงท่ีแกโ้รคเหงาไดใ้นกรณีน้ีไม่ใช่
การอ่าน การอ่านเป็นเพียง ‘เคร่ืองมือ’ อย่างหน่ึงเท่านั้นท่ีท าให้คนไม่เหงา แต่ตวัท่ีช่วยแกอ้าการ
ของโรคเหงาไดอ้ยา่งเบด็เสร็จเด็ดขาดก็คือ การท่ีเราไม่ปล่อยใหจิ้ตของเรา ‘วา่ง’ ต่างหาก” 

4.7.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ในฐานะพระนกัเขียนท่ีมีผลงานปรากฏซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัได้แก่ ท่านติช นัท ฮนัห์ และ ท่านมหาตม
คานธี เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการ
จูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน
โดยการใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เขา,เรา” ดังตวัอย่างเดียวกนักบัท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีได้
แสดงไวใ้นตอนตน้ วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอเร่ืองท่ีเขา้กบั
ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่้าน 

 
4.7.5  หัวข้อที ่82 : ลาออกจากความทุกข์ 

4.7.5.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.7.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวของอาจารยก์  าพล ทองบุญนุ่ม อดีตครูพล
ศึกษาท่ีสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสในการแสวงหาธรรมในภาวะท่ีกายพิการ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “หลงัออกจากโรงพยาบาล อาจารยก์  าพล
กลายเป็นคนพิการ ตอ้งทนใชชี้วติอยูบ่นรถวลีแชร์เกือบตลอด 24 ชัว่โมง ในระหวา่งน้ีท่านพยายาม
ปรับใจใหย้อมรับความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนให้ได ้แต่ยิ่งพยายามก็เหมือนยิ่งตอกย  ้าให้สภาพจิตใจย  ่าแย่
ลงไปอีก เพราะความทุกขท่ี์กายและใจแบกรับอยูน่ั้นมนัหนกัหนาเกินกวา่ท่ีคนธรรมดา ๆ คนหน่ึง
จะท าทีเป็นมองโลกในแง่ดีอยูไ่ดไ้ปวนั ๆ” 

4.7.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนได้อา้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับกนัอยู่แล้วเพื่อสนับสนุน
ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าววา่ “เคยแต่ไดย้นิคนพดูกนัวา่ ‘ผม/ฉนัลาออกจากงานแลว้
ครับ/คะ’ จนชิน พอมาไดย้ินใครบางคนบอกวา่ ‘ผมลาออกจากความทุกข์แลว้ครับ’ ก็เลยท าเอา
สะดุง้โหยงไดเ้หมือนกนั ใครนะช่างอหงัการกลา้ยืนยนัไดถึ้งเพียงน้ี เพราะค าพูดเช่นน้ี ถา้พระสงฆ์
พูดก็มีความหมายเท่ากบับอกวา่พระรูปนั้นเป็นพระอรหนัตเ์ลยทีเดียว แต่เจา้ของค าพูดท่ีวา่น้ีไม่ใช่
พระสงฆ ์หากแต่เป็นผูช้าย ‘ไม่ธรรมดา’ คนหน่ึง ซ่ึงใชชี้วติอยูบ่นเกา้อ้ีวีลแชร์มาเป็นเวลากวา่ 20 ปี
แลว้” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กตวัอยา่งของอาจารยก์  าพล ทองบุญนุ่ม เพื่อเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงขอ้เสนอ
ใหม่ท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งข้ึน และไดส้รุปเน้ือหาในตอนทา้ยดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  กลวิธีท่ี 2 คือ การ
ใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีช่ือเสียงใน
ดา้นการเผยแผพุ่ทธธรรมในสังคมปัจจุบนั และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ อาจารยก์  าพล ทองบุญนุ่ม 
อดีตครูพลศึกษา และ หลวงพ่อค าเขียน สุวณัโณ พระวิปัสสนาจารย ์ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึง
ของผูอ่้าน โดยท่ีใช้สรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน โดยใช้ค  าวา่ “เรา,ท่าน” ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าว
ไวใ้นบางตอนวา่ “อาจารยก์  าพล ทองบุญนุ่ม คือแบบอยา่งของคนสู้ชีวิตท่ีคน้พบโอกาสในวิกฤติได้
อยา่งงดงาม และส่ิงท่ีท่านคน้พบไม่เพียงแต่จะท าให้ท่านพน้ทุกขเ์พียงคนเดียวเท่านั้น ทว่ายงัมีคน
อีกมากมายท่ีได้อาศยัท่านเป็นครู แล้วเพียรเจริญรอยตามจนเห็นธรรมท่ามกลางทุกข์ได้อย่าง
ปาฏิหาริยอี์กไม่นอ้ย ‘ในสุขมีทุกข ์ในมืดมีสวา่ง และ ‘ในวิกฤติมีโอกาส’ ค ากล่าวน้ียงัคงเป็นความ
สัตยท่ี์ทา้ทายให้เรากา้วเขา้ไปพิสูจน์อยูเ่สมอ ไม่วา่วนัเวลาจะผา่นไปเน่ินนานสักเพียงใด” วิธีการท่ี 2 
คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนค านึงถึงความรู้สึก สนใจของผูอ่้าน
ตรงท่ีว่าผูอ่้านสนใจในเร่ืองของการมีสภาพท่ีพน้จากความทุกข์ ดงันั้นหัวขอ้น้ีจึงเป็นท่ีน่าสนใจ
ของผูอ่้านเป็นอยา่งดี 
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4.7.6  หัวข้อที ่83 : ศิลปะการป้องกนัตัว 
4.7.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.7.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองเล่า 3 เร่ือง เพื่อเป็นตวัอยา่งประกอบการสอน 
เร่ืองท่ี 1 เป็นเร่ืองเล่าของผูเ้ขียนเอง เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองเล่าของศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ อดีต
นายกรัฐมนตรี และอดีตประธานองคมนตรี เร่ืองท่ี 3 เป็นเร่ืองของสาวไฮโซคนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนไม่ได้
ออกนาม  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นตอน
หน่ึงวา่ “ค าปลอบโยนของหลวงพ่อท าให้มนหูตาสวา่งข้ึนมาทนัที อยา่งน้ีหรือเปล่านะท่ีเขาวา่พระ
มาช้ีทางสวรรคใ์ห้ ทุกข ์‘ของเรา’ เราหนกัอกมาแรมเดือนแรมปี แต่พอเปิดใจให้หลวงพ่อฟัง มนัก็
พงัทลายลงมาอยา่งง่ายดายเหมือนปราสาททรายถูกคล่ืนซดั” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การท าเป็น
ตวัอย่างหรือสาธิตให้ดู โดยท่ีผูเ้ขียนได้น าประสบการณ์ท่ีตนเองได้ปฏิบติัและประสบพบเจอ
มาแลว้ แลว้จึงน ามาสอนผูอ่้านต่อ เพื่อให้ผูอ่้านไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ 
“ คร้ังยงัเป็นนกัเขียนประถม โรงเรียนเคยจดัให้หน่วยหน่วยทหารพฒันาเขา้มาฝึกสอนวิชาศิลปะ
การป้องกนัตวัเช่นมวยไทยให้นกัเรียนทั้งโรงเรียนอยู่พกัใหญ่ ศิลปะการป้องกนัตวัเหล่านั้นตั้งแต่
เรียนมาผูเ้ขียนยงัไม่เคยได้ใช้เลย แต่พอเข้ามาสู่ใต้ร่มผา้กาสาวพสัตร์ก็ได้มาพบกับศิลปะการ
ป้องกนัตวัอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเม่ือเรียนเสร็จแลว้ก็ไดใ้ชท้นัที และใชไ้ดผ้ลมาโดยตลอด ถึงขนาดท่ีว่า
พอ ‘ทุกขก์ระทบ-ธรรมกระเทือน’ ทนัที  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  า
ในความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าในความหมายใหม่ท่ีวา่ “ทุกขก์ระทบ-ธรรมกระเทือน”  

4.7.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญัไดแ้ก่ ศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศกัด์ิ อดีตนายกรัฐมนตรี และสาวไฮโซนิรนามคนหน่ึง กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึง
ของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เรา,เขา” ใน
หลาย ๆ จุดของเน้ือหา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “นบัแต่วนันั้นเป็นตน้มา มนไม่เคย
เสียเวลามานัง่รอเขากลบัมาอีก มนอยูก่บัลูกสาวสองคนอยา่งเขม้แข็ง ดว้ยช่ือมัน่ในค าของหลวงพ่อ 
มนบอกกับตวัเองว่า มนจะไม่เสียเวลากับคนท่ีมองไม่เห็นคุณค่าของเราอีก ชีวิตมีอะไรให้ท า
มากกวา่การมานัง่รอใครสักคนซ่ึงมองไม่เห็นคุณค่าของตนอยา่งแทจ้ริง มนเช่ือวา่ของทุกอยา่ง หรือ
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คนทุกคน ถา้เราไม่ยึดมัน่วา่มนั ‘ตอ้ง’ เป็นของเรา มนัก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข ์แต่พอเราไปยึดมัน่วา่มนั
ตอ้งเป็นของเราเขา้เม่ือไร แกว้น ้ าสักใบหน่ึงซ่ึงไม่มีชีวิตจิตใจแท ้ๆ แต่กระนั้นมนัก็อาจท าให้เรา
ทุกขป์างตายได”้ วธีิการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียน
ค านึงถึงความรู้สึก และความสนใจของผูอ่้านท่ีตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ดงันั้นจึง
ถือวา่ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งการอยากจะรู้ 
 

4.7.7  หัวข้อที ่84 : สุขใจเมื่อได้ค้นพบ 
4.7.7.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้
ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ใจ” กบั “ได”้) 

4.7.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างเร่ืองเล่าของคุณยุย้ สาวสมยัใหม่ ไฮเปอร์ 
เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน  กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไว้
วา่ “ยุย้เป็นสาวสมยัใหม่ ไฮเปอร์ ชีวิตและงานข้ึนอยู่กบัความทา้ทายตลอดเวลา ซ่ึงหมายความว่า
ทุกวนัลว้นเป็นคืนวนัแห่งการเร่งรีบแข่งขนั และมุ่งการท าก าไรให้บริษทัมากท่ีสุด ตลอดเวลาท่ีใช้
ชีวิตน้ีเหมือนรถซ่ึงมีแต่คนัเร่ง ทว่าขาดเบรก ท าให้เธอคน้พบว่ามีเงินเพิ่มข้ึน แต่ความสุขกลับ
หายไป” 

4.7.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคม และผูเ้ขียนยงั
ใชช่ื้อเสียงของบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ คุณยุย้ สาวไฮเปอร์คนหน่ึง เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูง
ใจให้เห็นตวัอย่างในเร่ืองท่ีน าเสนอ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากการใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา,เธอ” ซ่ึงแสดงถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนได้
กล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ “จากวนันั้นถึงวนัน้ี เวลาแห่งการเรียนรู้ของยุย้ยงัไม่จบ ยุย้เพิ่งรู้วา่ในโลกน้ี
ยงัมีการท างานท่ีมาพร้อมกบัความสุขสดช่ืนหลงเหลืออยูอี่ก ถึงวนัน้ีวิธีคิดของเธอเปล่ียนไปจากวิธี
คิดของคนหนุ่มสาวในกระแสหลกัอยา่งแทบจะส้ินเชิง เพราะเธอไดต้ระหนกัดว้ยตวัเองแลว้วา่ การ
บา้ท างานแทบลม้ประดาตาย ไดเ้งินมากมายเป็นกอบเป็นก า แต่ถา้หากเงินนั้นมาพร้อมกบั ‘ทุกข
ภาพ’ ไม่ใช่ ‘สุขภาพ’ เราจะบา้ท างานซ่ึงมีผลเป็นการท างานตวัเองนั้นไปท าไม” วิธีการท่ี 2 คือ 
สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนไดค้  านึงถึงการท างานและการ
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ใช้ชีวิตอย่างมมีความสุขท่ีผูอ่้านแทบทุกคนปรารถนา ดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดน้ าเสนอมุมมองของการ
ท างานท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุขใหแ้ก่ผูอ่้านไดศึ้กษา 
 

4.7.8  หัวข้อที ่85 : หยุดสักนิด คิดสักหน่อย 
4.7.8.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “นิด” กบั 
“คิด”)  แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.7.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของบุคคล 2 ท่าน เพื่อเป็นตวัอยา่งประกอบการ
สอน ซ่ึงบุคคล 2 ท่านนั้นได้แก่ นักพูดท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง และคุณน้อยกลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่ “คร้ังใดก็ตามท่ีไดย้ินถอ้ยค าตอกย  ้าวา่
เขาเป็นเด็กก าพร้า นอ้ยเจ็บปวดเหมือนถูกกรีดดว้ยของมีคม แต่กระนั้นนอ้ยก็ยงัมีขนัติมากพอท่ีจะ
เก็บความเจบ็ปวดเอาไวภ้ายในคนเดียว แต่ก็นัน่แหละ ใจคนนั้นเปราะบางยิง่กวา่แกว้ บางเบายิ่งกวา่
กระดาษ เม่ือไดรั้บการตอกย  ้าอยูบ่่อย ๆ วนัหน่ึงท านบแห่งความอดทนของเขาก็ส้ินสุดลง”  

4.7.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3:  กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญัหลาย ๆ ท่าน คือ 
พระพุทธเจา้, นกัพดูท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง, สุนทรภู่, อาจารยจ์ตุพล ชมพนิูช, เมธีจีน กลวธีิท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าให้เป็น
ส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้านคือใช้ค  าว่า “เขา,เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “ฐานท่ีค าพูดของเรากระทบก็คือ ‘หู’ ของคนฟัง แต่ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีรับผล
โดยตรงต่อค าพดูท่ีไดย้นิไดฟั้งกลบัไม่ใช่หู หากแต่คือ ‘ใจ’ ท่ีเราพูดกนัวา่ค าพูดของเขาฟังแลว้เคือง
หูชะมดั ความจริงอาการเคืองหูนั้นเป็นเพียงส านวน ‘ความเคือง’ นั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนท่ีหู แต่เกิดข้ึนท่ี
ใจของผูฟั้ง ทุกค าพูดของเรามีผลต่อคนฟังเสมอ บางทีเราพูดแล้วก็ลืม ไม่ได้คิดอะไรมากนกักบั
ลมปากของตวัเอง แต่กบัคนฟัง ค าพูดนั้นอาจกอ้งกงัวานอยูใ่นหูของเขาไปทั้งชีวิตก็มี” วิธีการท่ี 2 
คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนค านึงถึงทศันคติของผูอ่้านใน
แง่เก่ียวกบัการใชค้  าพูดเป็นส าคญั ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองจ าเป็น ดงันั้นผูเ้ขียนใชฐ้านความคิดน้ีเพื่อปรับ
การเสนอแนะใหต้รงจุดกบัผูอ่้าน นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งอิงหลกัฐานคือ หนงัสือพิมพข์่าวสด วนัท่ี 
21 เมษายน 2547 หนา้ 2 เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  
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4.7.9  หัวข้อที ่86 : จงยิม้รับค าวจิารณ์ 
4.7.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) แบบท่ี 2 คือ การใช้
โวหารภาพพจน์ (ปฏิพจน)์ 

4.7.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนเล่าเร่ืองประกอบการสอน 2 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 คือ เร่ืองของ
ผูเ้ขียนเอง เร่ืองท่ี 2 คือ เร่ืองพระพุทธเจา้และเวรัญชพราหมณ์ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา ดังท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “หรืออีกนัยหน่ึง ควรจะมองค าด่า ค  าต าหนิวิพากย์
ทั้งหลายเหมือนกระดาษทรายท่ีเขาใชส้ าหรับขดัสีพระพุทธปฏิมาท่ีเพิ่งหล่อเสร็จใหม่ ๆ” 

4.7.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูก่่อนแลว้ ในการท่ีจะคน้หาวิธีการจดัการกบัค าวิพากษว์ิจารณ์ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงเร้า
อารมณ์ผูอ่้านโดยการใชภ้าษากวดีงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนเร่ิมตน้ของเน้ือหาวา่ “ตอนเป็นเณรนอ้ย
เคยเห็นกลอนบทหน่ึงติดอยูบ่นบอร์ดในโรงอาหาร อ่านแลว้ก็ประทบัใจ เลยจ าไดม้าจนบดัน้ี  
  เกิดเป็นคนตอ้งทนใหเ้ขาด่า จะท าดีท าบา้เขาด่าหมด 
  ถา้ท าดีเขาก็ด่าวา่ไม่คด  ท าเล้ียวลดเขาก็ด่าวา่ไม่ตรง” 
กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียน
เอง และช่ือช่ือเสียงของบุคคล ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้และ เดล คาร์เนกี นกัคิด นกัพูดคนดงัของอเมริกา  
กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 
คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  า
วา่ “เรา,ท่าน” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอนของเน้ือหาวา่ “วิธีคิดเชิงบวกหรือการมองโลกในแง่ดี
อย่างท่ีพระพุทธองคท์รงใช้มีอยู่ทัว่ไปในพระไตรปิฎก อย่างในพระธรรมบทเป็นตน้ ท่านแนะว่า 
ถา้มีใครมาด่า ต าหนิ วิพากษ์ ก็ให้รู้จกัมองคนเหล่านั้นว่าเป็นผูช้ี้ขุมทรัพย ์เราควรจะขอบใจคน
เหล่านั้นท่ีเสียสละเวลาช้ีช่องขอ้บกพร่องให้กบัเรา ถา้หากส่ิงท่ีเขาช้ีเป็นความจริง เราก็ควรแกไ้ข 
แต่ถา้หากไม่เป็นจริงก็ควรแผเ่มตตาให้เขา ใครก็ตามท่ีถูกด่า ถูกต าหนิ วิพากษว์ิจารณ์บ่อย ๆ แลว้
ทนไม่ได้ ขอให้เปล่ียนวิธีคิดเสียใหม่ โดยหัดมองโลกในแง่ดี” วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดับ
ความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนไดค้  านึงถึงทศันคติของผูอ่้านท่ีมีทศันคติในแง่
ลบต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงเปล่ียนมุมมองใหม่ ๆ ให้ผูอ่้านไดท้ราบในประโยชน์และ
คุณค่าของการมองโลกในแง่ดีท่ีมีต่อค าวพิากษว์จิารณ์ 
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4.7.10  หัวข้อที ่87 : การฟังอย่างลกึซ้ึง 
4.7.10.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.7.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ดว้ย การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่านิทานประกอบการสอน 2 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 คือเร่ืองราวพุทธประวติัใน
สมยัพุทธกาล เร่ืองท่ี 2 คือ เร่ืองพระราชจริยาวตัรในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

4.7.10.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับศรัทธาจากสังคมในฐานะเป็น
พระนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, พระ
สารีบุตร, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, พลเอก
สนัน่ มะเริงสิทธ์ิ  กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 
วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา” ซ่ึง
แสดงถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นบางตอนวา่ “ในสังคมไทยของเรา ผูท่ี้มี
ความโดดเด่นเป็นอยา่งมากในเร่ืองการฟังอยา่งลึกซ้ึงนั้นมีอยูม่ากมาย แต่คนหน่ึงซ่ึงเห็นชดัก็คงจะ
ไม่พน้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว พระองคผ์ูท้รงเป็น ‘พระธรรมปิยราชา’ (พระราชาผูเ้ป็นท่ีรัก
โดยธรรม) ของเรานัน่เอง”  วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงผูเ้ขียนค านึงถึงความรู้สึก 
ความเช่ือของผูอ่้านทัว่ ๆ ไป ท่ียงัไม่เขา้ใจถึงการฟังอย่างลึกซ้ึง ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมองเห็นอุปนิสัย 
ความเช่ือ และความรู้สึกของผูอ่้านในจุดน้ี จึงไดเ้ขียนจูงใจผูอ่้านดว้ยเร่ืองน้ี อีกทั้งยงัอา้งถึงสถาบนั
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในการจูงใจดว้ย 
 

4.7.11  หัวข้อที ่88 : พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา “รวย” 
4.7.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ  แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใชค้  านยัประหวดั (รวยในทศันะของพระพุทธศาสนา) 

4.7.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ ดว้ยการเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “4) สะ-ด ารงชีวติแบบพอเพียง หมายถึง การรู้จกัคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์
อยา่งถ่องแท ้ไม่จ่ายเงินเหมือนโปรยขา้วตอกดอกไมล้งในคลอง เหมือนคนโง่เอาทองไปถกัรองเทา้ 
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แต่ควรรู้จกับริหารบญัชีงบดุลให้มีก าไรโดยให้รายรับมากกว่ารายจ่ายอยูเ่สมอ หรือถือหลกัไม่จ่าย
เกินหนา้ตกันัน่เอง” 

4.7.11.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง แบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการแสดงขอ้เท็จจริงท่ีรู้กนัดีอยู่แลว้ เพื่อสนบัสนุน
ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “คนทัว่ไปมกัมองกนัวา่ พระพุทธศาสนาไม่สู้จะมีค า
สอนในทางเศรษฐศาสตร์ หรือมกัคิดกนัว่า พระพุทธศาสนาสอนแต่ให้มนุษยล์ดละกิเลส คงไม่
สนใจเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ หรือการท ามาคา้ขาย แต่...ความจริงแลว้ดูเหมือนจะตรงกนัขา้ม เพราะพุทธ
ศาสนามีค าสอนในเร่ืองเศรษฐศาสตร์ค่อนขา้งลึกซ้ึง และสอนมาตั้ง 2500 กว่าปีแลว้อีกต่างหาก 
กระทั่งว ันหน่ึงเม่ือหลายปีมาแล้ว มีฝร่ังคนหน่ึงช่ืออี.เอฟ. ชูมาเคอร์ น า เอาแนวคิดเร่ือง
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธไปเขียนไวใ้นหนงัสือช่ือ ‘Small Is Beautiful’ หรือในพากยไ์ทยวา่ ‘จ๋ิวแต่
แจ๋ว’ นัน่แหละคนไทยจึงหนัมาสนใจเร่ืองเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกนัอยา่งจริงจงั” จากนั้นผูเ้ขียนจึง
ได้อา้งถึงหลกัการทางพระพุทธศาสนาเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่และสรุปจบด้วยแนวคิดของ
ผูเ้ขียนเอง  กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียง
ของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, พล
ตรีหลวงวิจิตร วาทการ, อีเอฟ ชูมาเคอร์ และ นกัการเงินการธนาคารคนหน่ึง  กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าให้เป็น
ส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใช้ค  าสรรพนามวา่ “เรา,ท่าน” ซ่ึงแสดงถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน 
ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นบางตอนของเน้ือหาวา่ “คาถาหวัใจเศรษฐีของพระพุทธเจา้นั้น ท่านมิไดมี้
ไวใ้ห ้‘ท่องจ า’ แต่ท่านมีไวใ้ห ้‘ลงมือท า’ ลงมือท าตามเม่ือไร ก็ไดเ้ป็นเศรษฐีกนัเม่ือนั้น แต่หากเอา
แต่ท่องจ าเม่ือไร ก็ไดเ้ป็นแค่นกแกว้นกขุนทอง เราจะเลือกเป็นอะไร จะเป็นคนรวยหรือจะเป็นแค่
นกแกว้นกขุนทอง” วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนค านึงถึงความรู้สึก ความ
ปรารถนาของคนอ่านทุกคนท่ีตอ้งการมีฐานะร ่ ารวย มีทรัพยสิ์นเงินทองท่ีจะน าไปสู่ความสุข ดงันั้น
ผูเ้ขียนจึงไดน้ าเสนอหลกัการในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะยืนยนัวา่พระพุทธเจา้ทรงบอกวิธีการท่ีจะ
ใหร้ ่ ารวยไดอ้ยา่งไร 
 

4.7.12  หัวข้อที ่89 : เป็นเศรษฐีอย่างไรให้คนรัก 
4.7.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ไร” กบั 
ค าวา่ “ให”้ ) คือ แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 
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4.7.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การยก
อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงเร่ืองเล่าในสมยัพุทธกาลคือ เร่ืองของ
นายอนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวสิาขามหาอุบาสิกา เป็นเร่ืองประกอบการสอน  กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอนวา่ “6) เข็มเล่มหน่ึงไม่มีปลายแหลมสอง
ดา้น  ทุกคนมีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ย คนเราจึงไม่มีใครเก่งทุกอยา่ง เปรียบเสมือนเข็มท่ีมีปลายแหลม
ส าหรับเยบ็ปะชุนได้เพียงดา้นเดียว ฉะนั้น คนเราควรรู้และทบทวนจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนอยู่
เสมอ”  และตวัอยา่งในขอ้ 9 ท่ีวา่ “ตกัน ้ าเต็มไดแ้ค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น ในการด าเนินธุรกิจ ถา้รู้จกั
แบ่งปันผลประโยชน์ให้ผูอ่ื้นหรือสังคม รวมทั้งจ่ายภาษีให้รัฐไดพ้ฒันาประเทศอยา่งเต็มท่ี ธุรกิจก็
จะเจริญรุ่งเรืองขยายกิจการใหญ่ข้ึนได้ อุปมาเหมือนภาชนะท่ีมีน ้ าเต็มแล้ว ตักน ้ าออกไปท า
ประโยชน์ท่ีอ่ืนบา้ง ก็จะมีโอกาสตกัน ้ าเติมเขา้มาไดอี้กและมากข้ึนเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดก็มีโอกาสท่ี
จะเพิ่มจ านวนภาชนะ หรือขยายขนาดภาชนะให้ใหญ่ข้ึนได”้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า 
และใชใ้นความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “เศรษฐี เป็นค าเดียวกนักบัค าวา่ ‘เสฏฺฐ’ (เสด-ถะ) 
ในภาษาบาลี ซ่ึงแปลวา่ ‘ประเสริฐ’ คนท่ีจะเป็นผูป้ระเสริฐ (เป็นเศรษฐี) จึงตอ้งมีมากกวา่ความรวย 
นัน่คือตอ้งมีความดีก ากบัความรวยด้วยเสมอไป สมการแห่งความเป็นเศรษฐีตามวิถีพุทธจึงตอ้ง
ประกอบดว้ย ‘ความรวย + ความดี = เศรษฐี’ ผดิจากสมการน้ีตอ้งถือวา่ไม่ใช่เศรษฐีตามวถีิพุทธ” 

4.7.12.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอ
ใหม่ท่ีอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งท่ีแสดงไวซ่ึ้งเป็นตวัอยา่งเดียวกนักบักรอบในการวิเคราะห์ท่ี 
2 กลวิธีท่ี 3 จากนั้นผูเ้ขียนไดย้กขอ้เสนอใหม่ข้ึนแสดง โดยอา้งถึงเร่ืองเล่าและบุคคลส าคญัเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ขอ้เสนอท่ียกข้ึนใหม่นั้น เพื่อให้ผูอ่้านเห็นจริงและคลอ้ยตาม กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง และ
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนซ่ึงได้แก่ เต้ิงเส่ียวผิง, อนาถบิณฑิกเศรษฐี, วิสาขามหาอุบาสิกา, บิล เกตส์ 
และ ดร.เทียม โชควฒันา เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็น
วธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน โดยใชค้  าวา่ “เขา,เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าว
ไวใ้นตอนหน่ึงว่า “กล่าวอย่างสั้ นท่ีสุด บิล เกตส์ เป็นบุคคลแห่งปี 2005 ของ Time ก็เพราะเขา 
‘บริจาค’ มากท่ีสุดนัน่เอง ประการส าคญั เขาไม่ไดบ้ริจาคเขา้พรรคการเมืองใดทั้งส้ิน หากแต่เขา
บริจาคเขา้มูลนิธิท่ีเขาตั้งข้ึนมาเพื่อวาระแห่งมนุษยชาติโดยแท”้ ส่วนตวัอยา่งในการใชค้  าวา่ “เรา” 
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นั้น ไดแ้สดงไวเ้ป็นตวัอย่างเดียวกนักบัท่ีแสดงไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 การ
เปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา ดงัท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้ วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ี
ผูเ้ขียนค านึงถึงความปรารถนาของผูอ่้านเป็นส าคญั ซ่ึงผูอ่้านตอ้งการความมีเกียรติ ช่ือเสียง และ
ความรัก  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหลกัฐานคือ นิตยสาร Time เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียน
เพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.7.13  หัวข้อที ่90 : พระในบ้าน 
4.7.13.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ  การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การ
ใชค้  านยัประหวดั 

4.7.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียนเอง เป็น
อุบายประกอบการสอน  กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยข้ออุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ผูเ้ขียน
พดูเพียงแค่นั้นดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพราะอยากให้เธอกลบัไปท าหนา้ท่ีของลูกท่ีดีก่อนจึงค่อยมาท า
หน้าท่ีพุทธศาสนิกชนท่ีดี แต่แม้ผูเ้ขียนจะพูดด้วยถ้อยค าสุภาพอย่างดีท่ีสุดแล้ว ทว่าข้อความ
เหล่านั้นกลบัเหมือนคมกรีดย  ้าลงไปท่ีหัวใจของอุบาสิกาคนนั้นอยา่งแรง เพราะนบัแต่วนันั้นเป็น
ตน้มา เธอก็หายไปถึงหน่ึงเดือนเต็ม แต่หลงัจากหายไปนาน แลว้วนัหน่ึงเธอก็มาพร้อมกบัป่ินโต
อาหารและพระไตรปิฎกหน่ึงชุด 45 เล่ม” 

4.7.13.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ โดยการเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 3 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนาม
วา่ “เรา,ท่าน,เธอ”  ดงัท่ีผูเ้ขียนไดแ้สดงไวใ้นตอนหน่ึงวา่ “เม่ือผูเ้ขียนถามเช่นน้ี เธอจึงเล่าวา่ ไม่ค่อย
ไดไ้ปหาคุณพอ่บ่อยนกั อยา่งดีก็เดือนละคร้ังนั้นแหละ เธอเล่าต่อไปวา่ คุณพ่อเคยเป็นนกัเลงไพ่ มกั
น าเร่ืองเดือดร้อนมาใหลู้ก ๆ เสมอ เพราะผลจากการเล่นการพนนันัน่แหละ ลูก ๆ หลายคนจึงไม่รัก
คุณพ่อ แต่ตอนน้ีท่าน 65 แลว้ เลิกเล่นไพ่แลว้ แต่ลูก ๆ ทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครผูกพนักบัคุณพ่อนกั 
ท่านจึงอยูค่นเดียวท่ีบา้นสวนแถวฝ่ังธน ฯ”  วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียน
ค านึงถึงความรู้สึก  ความเช่ือ ความผกูพนัในความเป็นสายเลือดเดียวกนัท่ีจ  าเป็นจะตอ้งแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อกัน โดยเฉพาะความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ และความเป็นลูก ท่ีจะต้องแสดง
พฤติกรรมท่ีดีงามต่อกนั  วธีิการท่ี 3 ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาและความ
น่าเช่ือถือต่อผูอ่้านไดใ้นฐานะท่ีเป็นพระนกัเผยแผท่ี่มีช่ือเสียงในสังคมไทย 
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4.7.14  หัวข้อที ่91 : พมิพ์ตา พมิพ์ใจ พมิพ์ชีวติ 
4.7.14.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง  2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง  แบบ
ท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.7.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ือง 2 เร่ือง เร่ืองแรก คือ ความประทบัใจท่ีเป็น
ประสบการณ์อนัล ้าค่าของผูเ้ขียนเอง  ส่วนเร่ืองท่ี 2 คือ เร่ืองเล่าในวยัเด็กของอาจารยถ์วลัย ์ ดชันี 
จิตรกรเอกของไทย  กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “วยัเด็กเป็นวยั
ท่ีบริสุทธ์ิทั้งชีวติและจิตใจ ยงัใหม่ต่อโลก และชีวติเสมือนหน่ึงเป็นผา้ขาวท่ีง่ายต่อการซึมซบัรับน ้ า
ยอ้ม ในช่วงเวลาท่ีเรายงัเด็ก หากเรามีประสบการณ์อนัชวนประทบัใจในเร่ืองใด ก็ย่อมมีความ
เป็นไปไดสู้งมากท่ีวนัหน่ึงในอนาคตขา้งหนา้ส่ิงนั้นจะกลายมาเป็น ‘อนาคต’ ของเราเอง”  กลวิธีท่ี 
3 คือ การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้ ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียนท่ีไดน้ ามาเล่าต่อ
ใหผู้อ่้านรับรู้เพื่อใหผู้อ่้านไดส้ัมผสัถึงความส าเร็จของผูเ้ขียน และไดส้ร้างแรงดลใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 

4.7.14.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, 
นกัการศึกษาของญ่ีปุ่นคนหน่ึง และอาจารยถ์วลัย ์ ดชันี  กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูง
ใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ซ่ึงใช้ค  าว่า “เรา” ดงัตวัอย่างเดียวกนัท่ีแสดงไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 
กลวธีิท่ี 2 การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้ 
 

4.8  หนังสือเล่มที ่8  ธรรมะทอรัก 

 
4.8.1  หัวข้อที ่92 : ธรรมชาติของความรัก 

4.8.1.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบวลี (นามวลี) 

4.8.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบท่ีเรียกวา่ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา ซ่ึงช่วยท าให้ความหมายของค าว่า “ธรรมชาติของความรัก” ท่ีลึกซ้ึงและเข้าใจยากให้
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กลายเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่ายและปรากฏเด่นชดัออกมา โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งค านิยามความหมาย 
“ธรรมชาติของความรัก” จากบรรดานกัปราชญค์นส าคญั  3 ท่าน ไดแ้ก่ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 6, คาลิล 
ยบิราน กวเีลบานอน และพระพุทธเจา้ 

4.8.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย ซ่ึงค าว่า “ความรัก” นั้น เป็นเร่ืองท่ีทราบดีกนัอยู่แลว้ และผูเ้ขียนได้น าค า
นิยามความหมายของค าวา่ “ธรรมชาติของความรัก” ของทั้ง 3 ท่าน มาอภิปรายเชิงเปรียบเทียบกนั 
โดยช้ีใหเ้ห็นขอ้แตกต่างวา่  ทศันะของลน้เกลา้รัชกาลท่ี 6 และของคาลิล ยิบราน สอดคลอ้งตรงกนั 
คือ ธรรมชาติของความรักมีทั้งความสุขและความทุกข์คละเคลา้ผสมผสาน แต่พระพุทธองค์กลบั
ตรัสลงไปอย่างเด็ดขาดว่า ธรรมชาติของความรักคือความทุกข์ โดยท่ีผูเ้ขียนน าเสนอขอ้คิดใหม่ว่า  
“ปุถุชนหรือกวีมองเห็นความรักเพียงคร่ึงหน่ึง ส่วนพระพุทธองค์ทรงมองเห็นความรักอย่างหมด
เปลือก อยา่งไรก็ตาม แมใ้นพุทธทศัน์จะมองว่า ความรักมีธรรมชาติเป็นความทุกข ์แต่นัน่ก็ไม่ได้
หมายความวา่จะทรงหา้มคนเรารักกนั หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อประณามความรักก็หาไม่ แทท่ี้จริงแลว้
ทรงตอ้งการใหเ้ราเรียนรู้ท่ีจะรักอยา่งมีวฒิุภาวะ เม่ือเรารักอยา่งมีวุฒิภาวะ เราก็จะรู้เท่าทนัมายาการ
ของความรัก และสามารถท่ีจะหาสุขในทุกขไ์ด ้และยามเม่ือสุขนั้นแปรเป็นทุกข ์เราก็จะไดรั้บมือ
กับความทุกข์นั้นอย่างรู้เท่าทนั”  ท้ายสุดผูเ้ขียนได้สรุปว่า “พระพุทธศาสนามองว่าความรักมี
ธรรมชาติเป็นความทุกข์ แต่กลบัสอนให้เราปฏิบติัต่อความรักอย่างมีความสุข หรือสอนเราให้
เรียนรู้ท่ีจะ “หาสุขไดจ้ากทุกข”์ น่ีแหละคือยอดพุทธปรัชญา ใครท่ีเร่ิมมีความรักหรือคู่รัก จึงไม่ควร
มองข้ามธรรมะอย่างเด็ดขาด เพราะรักท่ีขาดธรรม มกัจะน าไปสู่โศกนาฏกรรมแห่งความรัก”  
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้   กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีผูอ่้านมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีเขียนอยู่
ก่อนแลว้และผูเ้ขียนก็ใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการเร้าอารมณ์ดว้ย อีกทั้งยงัใช ้ กลวิธีท่ี 3 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยมีทั้งช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
และช่ือเสียงของบุคคลท่ียกมาอา้งอิงดว้ย 
 

4.8.2  หัวข้อที ่93 : รู้ทันจริตคนรัก 
4.8.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชว้ธีิการตั้งช่ือเร่ืองแบบ  การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 
4.8.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ วิธีการ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา โดยท่ีผูเ้ขียนพยายามอธิบาย ค าวา่ “จริต” ท่ีเป็นนามธรรมสูง ให้เห็นภาพ
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และชดัเจนมากข้ึน ดงัท่ีกล่าวไวใ้นยอ่หนา้แรกวา่ “จริต แปลวา่ นิสัย ความเคยชิน หรือบุคลิกภาพ” 
และยอ่หนา้สุดทา้ยของเร่ืองผูเ้ขียนยงัสรุปวา่ “การเลือกคู่ครองก็เหมือนกบัการปลูกบา้น คือถา้ปลูก
ผิดแบบสร้างออกมาแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ คร้ันจะร้ือทิ้งก็เสียดายงบประมาณ ไม่ร้ือหรือก็ท าลายจิตใจ”  
จากนั้นผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ด้วยการอา้งถึง
หนงัสือ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” งานเขียนของอนุสร จนัทพนัธ์ และบุญชยั โกศลธนากุล 
เป็นตวัช่วยในการอธิบาย 

4.8.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ซ่ึงเป็นการอา้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับกนัอยู่แลว้ เพื่อน าไปสู้ขอ้เสนอ
ใหม่ท่ีอา้งข้ึนดงัขอ้ความท่ีผูเ้ขียนเขียนไวใ้นย่อหน้าแรกว่า “จริต แปลว่า นิสัย ความเคยชิน หรือ
บุคลิกภาพ เหตุผลส าคญัประการหน่ึงท่ีคู่ครองแต่ละคู่ตอ้งทอดระยะเวลาดูใจกนัยาวนานก่อน
ตดัสินใจร่วมชีวิตก็เพื่อ “ศึกษา” กนัและกนัให้รู้ทนั “จริต” ท่ีแทจ้ริงของแต่ละฝ่าย เพราะเม่ือรู้ทนั
แลว้ก็สามารถปรับตวัเขา้หากนัไดง่้ายข้ึน แต่การศึกษากนัและกนัโดยไม่มีคู่มือเลยนั้นคงไม่เพียงพอ 
บางคนอาจถูกหลอก หรือโชคร้ายไปเจอคนท่ีจริตไม่สมพงศก์นั แทนท่ีจะเป็นคู่รัก กลบักลายเป็น
ศตัรูคู่อริแทน” และผูเ้ขียนอา้งถึงลกัษณะนิสัย แนวโน้ม จุดอ่อน จุดแข็งของคนทั้ง 6 จริต เป็น
ตวัอยา่ง จากนั้นเขา้สู่ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึนในยอ่หนา้สุดทา้ยวา่  “ดงันั้น วนัไหนวา่ง ๆ จึงควรชวน
คนรักมานัง่ “ดูจริต” กนัเสียบา้ง เผื่อวา่มีขอ้ไหนท่ีไม่ถูกจริตกนั จะไดห้าวิธีปรับตวัไวแ้ต่เน่ิน ๆ “รู้
เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคราว”  ซุนวกูล่าวประโยคน้ีไว ้ไม่ใช่เพื่อใชเ้ฉพาะการสงครามเท่านั้น 
แต่ในการเลือกคู่ครองก็น ามาใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั”  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 
กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติดีต่อเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะคนท่ีมีความรัก คนท่ี
คิดจะมีคู่รัก คนท่ีก าลงัหาคู่รัก และคนท่ีมีคู่รักอยู่แลว้และคนท่ีเคยมีคู่รักมาแลว้ก็ตาม   นอกจากน้ี
ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานมากมายปรากฏแก่สาธารณชน และช่ือเสียง
ของนกัเขียนอนัไดแ้ก่ คุณอนุสร จนัทพนัธ์ และบุญชยั โกศลธนากุล น ามาอา้งเพื่อเป็นการยืนยนั  
นอกจากน้ีแลว้ผูเ้ขียนยงัใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็น
วิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ด้วยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ความรู้สึก ความเช่ือ 
ของผูอ่้านดว้ย โดยท่ีช่ือเสียงของผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูอ่้านได ้
 

4.8.3  หัวข้อที ่94 : คู่ควง คู่รัก คู่แท้ 
4.8.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง 
โดยค าท่ีกล่าวซ ้ าคือค าวา่ “คู่” แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 
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4.8.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเล่นภาษา 
เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ ซ่ึงเป็นความหมายใหม่ท่ีท าให้ผูอ่้านฉุกคิดและเขา้ใจไดม้าก
ยิ่งข้ึน ดงัขอ้ความท่ีผูเ้ขียนเขียนไวว้า่ “ก่อนเลือกคู่จึงควรให้เวลากบัการเรียนรู้จกั “คู่ควง” ของเรา
ใหดี้ท่ีสุด เม่ือรู้จกัคู่ควงดีแลว้ ค่อยเล่ือนขั้นคู่ควงใหเ้ป็น “คู่รัก” และเม่ือพิสูจน์ชดัเจนวา่เป็นคู่รักแน่
จึงค่อยยกระดบัอีกคร้ังหน่ึงให้เป็น “คู่แท”้ ของชีวิตโดยสมบูรณ์”  กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน
และการปฏิบติัรายบุคคล โดยผูเ้ขียนมุ่งเน้นไปเฉพาะคนท่ีมีความรักและสมคัรใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่
เท่านั้น 

4.8.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบวิธีนิรนยั โดยผูเ้ขียนอธิบายเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัการเลือกคู่กบัการซ้ือลอตเตอร่ี
ว่าถา้ซ้ือลอตเตอร่ีแลว้ไม่ถูกก็สามารถขย  าทิ้งและซ้ือใหม่ได ้แต่ถา้หากเลือกคู่ครองผิดนบัว่าเป็น
โศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่ของชีวิตเลยทีเดียว จากนั้นผูเ้ขียนไดเ้สนอแนวคิดใหม่เก่ียวกบัการเลือก
คู่ครองวา่ “ในการเลือกคู่ควง คู่รัก เพื่อสร้าง “คู่แท”้ นั้นมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกอยู ่4 ประการ
ดว้ยกนั คือ 1) มีความเช่ือเสมอกนั  2) มีความประพฤติเสมอกนั  3) มีความใจกวา้งเสมอกนั 4) มี
ปัญญาเสมอกนั”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยเร่ืองการเลือกคู่ครองน้ีเป็นเร่ืองท่ี
ผูค้นมากมายสนใจกนัดีอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะผูค้นมากมายท่ีอยู่ในช่วงวยัหนุ่มสาวท่ีก าลงัจะกา้วย่าง
เขา้สู่การสมรส  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้
ช่ือเสียงส่วนตวัของตวัเองท่ีมีผลงานเป็นท่ีรู้จกัมากมายจากผลงานการเขียนหนงัสือ “ธรรมติดปีก” 
ท่ีผา่นมา  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้
ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยและความรู้สึกของผูอ่้านซ่ึงโดยส่วนมากแลว้กลุ่มผูอ่้านสนใจและ
ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการเลือกคู่ครองเป็นส่วนมาก  
 

4.8.4  หัวข้อที ่95 : แนวทางวางตนของว่าทีเ่จ้าสาว 
4.8.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยค าท่ีคลอ้ง
จองกนัคือค าวา่ “ทาง กบั วาง”  แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.8.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  2 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การยก
อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  ดว้ยการยกนิทานธรรมบทเร่ืองนางวิสาขาในสมยัพุทธกาลมา
เป็นตัวอย่างประกอบ ดังท่ีเขียนไว้ว่า “บุคคลท่ีคู่สมรสจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมีมากมาย 
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โดยเฉพาะคนใกลต้วัท่ีสุดคือญาติของทั้งสองฝ่ายนัน่เอง ถา้เช่นนั้นผูท่ี้ก าลงัจะเป็นเจา้สาวควรวาง
ตนอย่างไร พุทธศาสนาแนะน าไวว้่า ควรเรียนรู้บญัญติั 10 ประการของเจา้สาวเอาไวใ้ห้ดี ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 1)ไฟในอยา่น าออก 2) ไฟนอกอยา่น าเขา้ 3) ควรให้แก่คนท่ีให้เท่านั้น 4) ไม่ควร
ใหแ้ก่คนท่ีไม่ให ้5) ควรใหท้ั้งแก่คนท่ีใหแ้ละไม่ให ้6) พึงนัง่ใหเ้ป็นสุข 7) พึงนอนให้เป็นสุข 8) พึง
บริโภคให้เป็นสุข 9) พึงบ าเรอไฟ 10) พึงนอบนอ้มเทวดาภายใน ทั้งน้ีผูเ้ขียนก็ยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมาวา่ 1 ใน 10 ขอ้แต่ละอยา่งนั้นหมายถึงอยา่งไร ดงัมีอธิบายดงัน้ี  

“1)  ไฟในอยา่น าออก หมายความวา่ อยา่น าความไม่ดีของพอ่แม่สามีและ
ของสามีออกไปพดูใหค้นภายนอกฟัง 

2)  ไฟนอกอยา่น าเขา้ หมายความวา่ เม่ือคนภายนอกต าหนิพ่อแม่สามี
และสามีอยา่งไร อยา่น ามาพูดใหค้นในบา้นฟัง 

3)  ควรใหแ้ก่คนท่ีใหเ้ท่านั้น หมายความวา่ ควรใหแ้ก่คนท่ียืมของไปแลว้
น ามาส่งคืน  

4)  ไม่ควรใหแ้ก่คนท่ีไม่ให้ หมายความวา่ ไม่ควรใหแ้ก่คนท่ียืมของไป
แลว้ไม่น ามาส่งคืน 

5)  ควรใหท้ั้งแก่คนท่ีให้และไม่ให ้หมายความวา่ เม่ือมีญาติมิตรผูย้ากจน
มาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศยั เม่ือใหไ้ปแลว้เขาจะใหคื้นหรือไม่ใหคื้นก็ควรให้ 

6)  พึงนัง่ใหเ้ป็นสุข หมายความวา่ ไม่นัง่ในท่ีกีดขวางพอ่แม่สามีและสามี 
7)  พึงนอนใหเ้ป็นสุข  หมายความวา่ ไม่ควรนอนก่อนพอ่แม่สามีและสามี 
8)  พึงบริโภคให้เป็นสุข หมายความวา่ ควรจดัใหพ้อ่แม่สามีและสามี

บริโภคแลว้ตนจึงบริโภคภายหลงั  
9)  พึงบ าเรอไฟ หมายความวา่ ใหส้ านึกอยูเ่สมอวา่พ่อแม่สามีและสามี

เป็นเหมือนกองไฟและพญานาคท่ีจะตอ้งบ ารุงดูแล  
10) พึงนอบนอ้มเทวดาภายใน หมายความวา่ ใหส้ านึกอยูเ่สมอวา่พอ่แม่

สามีและสามีเป็นเหมือนเทวดาท่ีจะตอ้งใหค้วามนอบนอ้ม” 
4.8.4.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน

ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคนทัว่ไปรู้ดีกนัอยูแ่ลว้ และผูเ้ขียนก็ไดน้ าเสนอแนวคิดใหม่ดว้ย
การยกตวัอยา่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนาวา่ดว้ยเร่ืองบญัญติั 10 ประการของเจา้สาวในการวางตน
ให้เหมาะสมดงัท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้รุปตอนทา้ยว่า “ว่าท่ีเจา้สาวท่ีปฏิบติัตาม
บญัญติั 10 ประการ และปฏิบติัตามหลกัการแห่ง “เรือน 3 น ้ า 4” ได ้นบัว่าเป็นเจา้สาวในอุดมคติ
ของพุทธศาสนา ชายใดไดเ้ป็นแม่ศรีเรือน ยอ่มเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตคู่อยา่งไม่ตอ้งสงสัย”  ผูเ้ขียน
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ยงัใช ้ กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง
ท่ีมีผลงานปรากฏและเป็นท่ียอมรับของสังคม และวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการอา้งหลกัฐานและสถาบนัทางพระพุทธศาสนาอนัไดแ้ก่เร่ือง
เล่าหรือนิทานธรรมบท 
 

4.8.5  หัวข้อที ่96 : นัยอนัลกึล า้ของน า้สังข์ 
4.8.5.1  กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชว้ธีิการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.8.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยเปรียบเทียบคุณสมบติัของน ้ าให้เห็นเป็นคุณธรรมของการครองคู่ว่า  “ในงาน
แต่งงานจะมีพิธีกรรมหน่ึงซ่ึงส าคญัมาก นัน่คือการหลัง่น ้าสังข ์ขณะหลัง่น ้ าสังขน์ั้นจะมีการอวยพร
ใหคู้่บ่าวสาวครองรักกนัอยา่งย ัง่ยนื ค  าถามก็คือ ท าไมตอ้งใชน้ ้ าเป็นสัญลกัษณ์ของการครองเรือนท่ี
ย ัง่ยนื ค  าตอบพื้นฐานท่ีสุดท่ีเราไดย้นิกนับ่อย ๆ ก็คือ เพราะน ้ าเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นปึกแผน่ 
ไม่แตกแยก และรวมตวักนัตลอดเวลา” เป็นตน้  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชอุ้ปกรณ์การสอน 
โดยใช้น ้ าสังข์เป็นส่ือในการสอน  อีกทั้งยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติั
รายบุคคล ซ่ึงสอนเฉพาะคู่บ่าวสาวท่ีตอ้งการครองเรือนเท่านั้น  และผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การ
รู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยการใชส้ถานการณ์ในงานแต่งงานเป็นโอกาสและจงัหวะในการสอน 

4.8.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับกนัอยูแ่ลว้วา่พิธีแต่งงานตอ้งมีพิธีการ
รดน ้าสังข ์และผูเ้ขียนยงัน าเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยวา่ “ความไม่แตกแยก ความเป็นเน้ือเดียวกนั ความ
เป็นเอกภาพคือคุณสมบติัของน ้าท่ีปัญญาชนมองเห็น แลว้ปรารถนาจะให้คุณสมบติัเช่นน้ีกลายเป็น
คุณธรรมส าคญัส าหรับการครองเรือนครองรักของคนสองคน ท่านจึงใช้น ้ าเป็นสัญลกัษณ์ในการ
อวยพรแก่คู่บ่าวสาว น ้ าธรรมดา เม่ือน ามาเป็นสัญลกัษณ์ในการอวยพรจึงกลายเป็นน ้ าสังข ์แต่น ้ ามี
คุณสมบติัเท่านั้นจริง ๆ หรือ เปล่าเลย น ้ ายงัมีคุณสมบติัอ่ืนอีกมากมายท่ีควรเรียนรู้และควรน ามา
ประยุกต์ใช้ในการครองชีวิตคู่ นอกจากน ้ ามีคุณสมบติัในการรวมตวัและเป็นเอกภาพแลว้ น ้ ายงัมี
คุณสมบติัดา้นบวกอีกอยา่งนอ้ย 5 ประการ คือ เยน็ ไม่มีตวัตน ยืดหยุน่ ให้ชีวิตแก่สรรพส่ิง ท าคุณ
แลว้ไหลลงสู่ท่ีต ่า” และผูเ้ขียนก็ได้อธิบายคุณสมบติัเหล่าน้ีเชิงเปรียบเทียบกบัคุณธรรมของการ
ครองชีวิตคู่ โดยใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคู่บ่าวสาวท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะครอง
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เรือนมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ และยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยเป็นช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการ
จูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแยง้ ด้วยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย กบัคู่บ่าวสาวหรือบุคคลผู ้
ตอ้งการครองเรือน 

 
4.8.6  หัวข้อที ่97 : คู่แท้แม้ชาติหน้า 

4.8.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าว่า “แท”้ กบั 
“แม”้) แบบท่ี 2  คือ การใชว้ลี (นามวลี) และแบบท่ี 3 การใชโ้วหารภาพพจน์ (อธิพจน์) 

4.8.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติั
รายบุคคล โดยเลือกสอนบุคคลผูค้รองเรือนครองคู่ท่ีตอ้งการครองรักครองคู่กนัในภพชาติต่อ ๆ ไป 
ดงัยอ่หนา้แรกท่ีบอกวา่ “คู่รักหรือสามีท่ีอยูด่ว้ยกนัมา แลว้ตระหนกัอยา่งลึกซ้ึงวา่คนท่ีเรารักหรือคู่
สมรสของเรานั้นเป็น “คู่แท”้ ของเราในทุก ๆ ดา้นอยา่งท่ีเคยนึกปรารถนามาโดยตลอด และเม่ือพบ
แลว้ก็หวงัจะใหเ้ขาหรือเธอยงัคงความเป็นคู่แทต้ลอดไปจนถึงชาติหนา้หรือชาติไหน ๆ ก็ตาม ความ
ปรารถนาน้ีจะเป็นจริงไดอ้ย่างไร พระพุทธเจา้ทรงให้แนวทางไวว้่า คู่รักหรือสามีภรรยาจะตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัการ “4 ส” น้ี” 

4.8.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  4 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยเร่ิมยอ่หนา้แรกดว้ยการกล่าวถึงความตอ้งการของคู่รักหรือสามีภรรยา 
ทัว่ ๆ ไปวา่มีความตอ้งการท่ีจะครองคู่สมรสท่ีสมบูรณ์แบบในแบบท่ีตวัเองตอ้งการไปในระยะยาว
จวบจนชาติหน้าและชาติต่อ ๆ ไป และยงัใช้วิธีแบบสาเหตุสัมพนัธ์ โดยกล่าวอา้งถึงหลักทาง
พระพุทธศาสนาว่า ถ้าหากว่าตอ้งการครองคู่รักต่อไปตราบชั่วนิรันดร์ทั้งในชาติน้ีและชาติหน้า
จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ “4 ส”  ไดแ้ก่ 1) มีศรัทธาสมกนั 2) มีศีลสมกนั 3) มีจาคะสมกนั 4) มี
ปัญญาสมกนั ถึงจะสามารถครองคู่ไปจนถึงชาติหนา้และชาติต่อ ๆ ไปได ้นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัเสนอ
ขอ้ปฏิบติัพิเศษส าหรับสามีท่ีถึงปฏิบติัต่อภรรยาและสรุปขอ้เสนอท่ีเสนอมาใหม่ว่า “หากต่างฝ่าย
ต่างเก้ือกลูกนัดว้ยดีดงักล่าวมาน้ีแลว้ แมไ้ม่ไดต้ั้งความหวงัวา่จะตอ้งพบกนัทุกภพทุกชาติ แต่ความ
ดีงามท่ีท าต่อกนัไวจ้ะเป็นตวัจดัสรรให้พบักนัโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎธรรมชาติท่ีว่า  “ดี
ดูดดี”  และ “เลวดูดเลว”  กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยโน้มน้าวใจคู่รักหรือสามีภรรยาท่ี
ตอ้งการจะครองรักครองคู่ ในระยะยาวจนถึงชาติหนา้และชาติต่อ ๆ ไป  กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิก
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หรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ทีมีผลงานปรากฏต่อ
สังคมมากมาย  กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแยง้แบบการ
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยซ่ึงความสนใจและความตอ้งการของคู่สามีภรรยาตอ้งการท่ีจะมีชีวิตคู่ท่ีมี
ความสุขและย ั่งยืน  จากนั้ นผู ้เ ขียนใช้วิ ธีการด้วยการอ้างหลักฐานและอ้างสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองประกอบ 
 

4.8.7  หัวข้อที ่98 : ประชาธิปไตยในชีวติคู่ 
4.8.7.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือค าสัมผสัคลอ้ง
จอง (ค าวา่ “ไตย” กบัค าวา่ “ใน”) แบบท่ี 3 คือ การใชค้  านยัประหวดั (ประชาธิปไตยท่ีมีความหมาย
มากกวา่มุมมองการเมือง) 

4.8.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยผูเ้ขียนเปรียบเทียบหลกัการส าคญัของประชาธิปไตยกบัหลกัการครองเรือนครอง
รัก โดยอธิบายหลกัการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเสรีภาพ ความเสมอภาค  และความภราดร
ภาพ จากนั้นผูเ้ขียนแนะน าถึงขอ้ดีถึงการใช้หลกัการน้ีมาครองรักครองเรือนเพื่อความผาสุกของ
ชีวติคู่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงแต่จะเป็นระบอบการปกครองส าหรับ
ประชาชนทัว่ไป ท่ีได้รับการยอมรับว่า “ถูกใจ” คนส่วนใหญ่ในโลกมากท่ีสุดเท่านั้น แต่ยงัเป็น
ระบอบการเมืองท่ีเอ้ือต่อการครองเรือนครองรักอีกด้วย” จากนั้น ผูเ้ขียนยงัใช้กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและปฏิบติัรายบุคคล โดย
ผูเ้ขียนเนน้สอนเฉพาะคู่บ่าวสาวหรือผูท่ี้ก าลงัมีความรักคิดจะมีชีวิตคู่เท่านั้น โดยผูเ้ขียนสรุปทา้ย
เร่ืองวา่ “เจา้บ่าวเจา้สาวท่ีก าลงัเลือกบา้น เลือกชุดแต่งงาน เลือกวนัท าการมงคลสมรส โปรดอยา่ลืม
ถามกนัและกนัด้วยว่า เราจะเลือกระบอบการปกครองแบบใดมาประยุกต์ใช้เป็นระบอบในการ
ครองเรือนครองรัก” 

4.8.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยอ้างถึงส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่รู้ดีกันอยู่แล้วซ่ึงได้แก่หลกัการของระบอบ
ประชาธิปไตย และเสนอข้อเสนอใหม่ท่ีอ้างข้ึนด้วยการน าหลักการของประชาธิปไตยน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตคู่   ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงเร้าอารมณ์กลุ่มบุคคลท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัคือ กลุ่มคู่บ่าวสาวและบุคคลท่ีก าลงัครองรักและตดัสินใจจะครองเรือน  ผูเ้ขียนยงั
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ใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของ
ผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานปรากฏแก่สังคมและเป็นท่ีรู้จกั  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็น
วิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแยง้ โดยท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้านและดูเป็นกนัเอง โดย
ใช้ค  าสรรพนามวา่ “เรา” แทนตวัผูเ้ขียนเอง อีกทั้งเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของกลุ่มบุคคลอีกดว้ย 
คือ เสนอเร่ืองการครองรักให้แก่บุคคลท่ีเป็นคู่รักกนั และผูเ้ขียนยงัอา้งอิงถึงหลกัการและสถาบนั
ทางการเมืองซ่ึงมีประชาชนมากมายยอมรับอีกด้วย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ในทศันะของผูเ้ขียน 
เช่ือมัน่วา่ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีสอดคลอ้งกบัการครองเรือนครองรักมาก
ท่ีสุด เน่ืองเพราะ มนุษยทุ์กคนตอ้งการเสรีภาพในการใชชี้วิต เสรีภาพทางความเช่ือ เสรีภาพในการ
แสดงออก มนุษยไ์ม่วา่ชายหรือหญิงต่างก็ตอ้งการความเสมอภาคในการอยูใ่ตก้ฎหมายเหมือนกนั 
ตอ้งการสิทธิในการได้รับ ในการเขา้ถึง ในการมีหรือครอบครองทรัพยสิ์น และในการมีโอกาส
สร้างสรรคพ์ฒันาตนเองอยา่งทดัเทียมกนั มนุษยไ์ม่มีใครอยากเป็นชา้งเทา้หนา้ทั้งปีทั้งชาติ และไม่
มีใครอยากรับบทบาทเป็นช้างเทา้หลงัตลอดไปทั้ง ๆ ท่ีตนเองมีศกัยภาพมากกว่านั้น  มนุษยไ์ม่
ตอ้งการอยู่ภายใต้การกดข่ีข่มเหง แต่ตอ้งการมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก ความห่วงใย 
ความรู้สึกเหมือนหน่ึงเป็นพี่น้องร่วมกันกับคนทั้งโลก เอกลักษณ์ด้านบวกของประชาธิปไตย
ดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี หากน ามาประยุกต์ใช้ในการครองชีวิตคู่ ย่อมจะท าให้เกิดความราบร่ืนและมี
ความร่ืนรมยใ์นหวัใจต่อทั้งสองฝ่ายเป็นอยา่งดี” 

 
4.8.8  หัวข้อที ่99 : ดุลยภาพของความสัมพนัธ์ 

4.8.8.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 :  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.8.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยยกตวัอย่างเร่ืองเล่าว่า เพื่อนของผูเ้ขียนคนหน่ึงชอบรับประทาน
ทุเรียนมากจึงอยากแบ่งปันใหเ้พื่อนอีกคนไดรั้บประทานดว้ย แต่เพื่อนอีกคนไม่ชอบทานทุเรียนเลย 
แต่รับประทานไปดว้ยความเกรงใจ โดยมีค าถามคา้งคาใจอยูต่ลอดเวลาวา่  “ท าไมเพื่อนไม่เคยถาม
สักค าว่า ชอบรับประทานทุเรียนหรือเปล่า”  มาถึงก็ยดัเยียดในส่ิงท่ีตวัเองชอบให้ทนัที จากนั้น
ผูเ้ขียนก็เช่ือมโยงเขา้สู่การด ารงชีวิตคู่ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าววา่ “เร่ืองขา้งตน้น้ีน ามาใชก้บัการครองคู่
ได้เช่นกัน เม่ือคนสองคนรักกัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงคนท่ีเรารัก ว่าเขาจะมี “จริต” 
ตรงกนักบัเราหรือเปล่า หากเราชอบหรือโปรดปรานส่ิงใดเป็นพิเศษและรู้สึกวา่ส่ิงนั้นดี ยอ่มอยาก
แบ่งปันแก่คนท่ีรัก แต่ก่อนจะแบ่งปันเราควรคิดถึงหวัอกของอีกฝ่ายดว้ย เพราะบางทีส่ิงท่ีเราคิดวา่
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ดีและเขาตอ้งชอบนั้น อาจกลายเป็น “ไม่ดี” และ “ไม่ชอบ” ส าหรับเขาก็เป็นได้”  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่  “เร่ืองการรู้จกัรักษาระยะห่าง
ระหว่างความสัมพนัธ์น้ี ผูเ้ขียนอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า หากเราก าทรายไวเ้ต็มก ามือแล้ว
ถามตวัเองวา่ “ท าอยา่งไรใหท้รายนั้นยงัคงอยูใ่นมืออยา่งครบถว้น” บางคนอาจตอบวา่ “ถา้อยากให้
ทรายอยูใ่นมือครบถว้น ก็ตอ้งก าทรายให้แน่นท่ีสุด” บางคนอาจตอบวา่ “แบมือสบาย ๆ ไม่ตอ้งก า
ใหแ้น่นแต่อยา่งใด” บางคนอาจตอบวา่ “ตอ้งไม่ก า (ใหแ้น่น) และตอ้งไม่แบ (ตามสบาย) แต่ควรก า
ทรายไวใ้ห้พอดี”  และผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การปฏิบติัเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดย
เนน้สอนเฉพาะบุคคลผูเ้ป็นคู่รักคู่ชีวติกนัเท่านั้น 

4.8.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยู่ก่อนแลว้ในเร่ืองของความรักและการอยู่ร่วมกนัในกลุ่มของคนผูรั้กกนั ผูเ้ขียนยงัใช ้ 
กลวิธีท่ี  2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมี
ผลงานปรากฏแก่สังคมมาก่อนหนา้น้ี  และผูเ้ขียนยงัใช ้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูง
ใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชส้รรพนามท่ีดูเป็น
กนัเอง คือค าว่า “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวใ้นบางตอนของเน้ือเร่ืองว่า “หากเราปฏิบติัต่อคนรัก
ดว้ยการครอบครอง เจา้ก้ีเจา้การ จูจ้ี้จุกจิกไปเสียทุกเร่ือง จนอีกฝ่ายรู้สึกเหมือน “ถูกบีบจนแน่น” ใน
ท่ีสุดเขาจะอึดอดั และ “ไหล” ออกจากใจของเราไปอยา่งไม่หวนกลบั เหมือนทรายในก ามือท่ียิ่งบีบ
ก็ยิ่งไหลออก” และอีกตอนหน่ึงท่ีบอกวา่ “หากเราปฏิบติัต่อคนรักดว้ยการปล่อยตามสบายเกินไป 
ไม่ห่วงใย ไม่ดูแล ไม่สนใจเลยว่าเขาจะเป็นอย่างไร สุดท้ายอีกฝ่ายหน่ึงจะรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความหมาย และเม่ือเขาไดพ้บคนใหม่ท่ีให้ความรัก ความเอาใจใส่ไดดี้กว่า ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เขา
จะเดินจากไปหาคนใหม่ท่ีดีกวา่อยา่งแน่นอน” การน าเสนอเร่ืองน้ีถือว่าผูเ้ขียนไดเ้สนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัยของผูอ่้านอีกดว้ย 
 

4.8.9  หัวข้อที ่100 : แตกต่างอย่างลงตัว 
4.8.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ คือ 1) แบบค าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ต่าง” กบั “อยา่ง”) 2) 
แบบการใชว้ลี (กริยาวลี) และ  3) การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน)์ คือการใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมาย
ตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้มากล่าวอยา่งกลมกลืน 

4.8.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นเน้ือหาวา่ “เคยสังเกตไหมวา่ ดอกไมส้วย ๆ กบัแจกนัท่ีรองรับ
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ช่อดอกไมอ้ยูน่ั้น มีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง แต่...ทั้ง ๆ ท่ีสองส่ิงน้ีมีความแตกต่าง ทวา่ในท่ีสุด
แลว้กลบัอยู่กนัไดอ้ยา่งกลมกลืน นอกจากนั้นแลว้ยงัช่วยขบัเนน้ให้อีกฝ่ายหน่ึงดูดีมีคุณค่ามากข้ึน
กวา่เดิมอีกต่างหาก อะไรคือเคล็ดลบัท่ีท าใหใ้นความแตกต่างมีความงดงามและเอกภาพอนัสมบูรณ์ 
“การยอมรับในขอ้จ ากดัของตวัเอง และเปิดใจกวา้งยอมรับความต่างของคนอ่ืนวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า”  
คือค าตอบ  ดงันั้นคนทุกคนยอ่มมีทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยอยูใ่นตวัเอง ไม่มีใครในโลกน้ีท่ีเกิดมาพร้อม
กบัความสมบูรณ์ในทุกเร่ือง แมแ้ต่คนท่ีดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์ท่ีสุดอย่างพระพุทธเจา้ พระองค์ก็
ทรงเป็นลูกก าพร้าตั้งแต่แรกประสูติไดเ้พียง 7 วนั ธรรมชาติของมนุษยก์็คือ ไม่มีใครสมบูรณ์ท่ีสุด 
คนท่ีพยายามมองหาความสมบูรณ์แบบจากคนอ่ืน สุดทา้ยจะผิดหวงั และมองข้ามส่ิงท่ีดีของคนท่ี
อยู่ตรงหน้าเราไปอย่างน่าเสียดาย”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ใน
ความหมายใหม่ โดยความหมายใหม่น้ีตรงกนัขา้มกบัความหมายเดิมท่ีบอกว่าความแตกต่างไม่
สามารถลงตวัหรือกลมกลืนกนัได ้แต่แทท่ี้จริงแลว้ ความแตกต่างสามารถผสานกนัไดอ้ยา่งแนบชิด
สนิทแน่น  ผูเ้ขียนยงัใช้  กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยเนน้สอน
บุคคลผูต้อ้งการครองรัก ครองคู่ ครองเรือนใหม้ัน่คงและยาวนานต่อไป 

4.8.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ข้อเท็จจริงแบบนิรนัย โดยผูเ้ขียนยกตัวอย่างความแตกต่างของดอกไม้และแจกันดอกไม้เป็น
ตวัอยา่งในการน าเร่ือง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูค้นทัว่ไปทราบดีกนัอยูแ่ลว้ จากนั้นผูเ้ขียนน าแนวคิดจากการ
แตกต่างของทั้งสองส่ิงน้ีเป็นส่ิงเปรียบเทียบขอ้เสนอแนะใหม่   ดงัขอ้ความบางตอนท่ีกล่าววา่  
“ดอกไม ้หากวางไวท่ี้ไหนสักแห่งหน่ึงตามธรรมดา คงดูไม่โดดเด่น แต่หากปักไวใ้นแจกนั ความ
โดดเด่นของดอกไมก้ลบัเป็นท่ีแจ่มชดั แจกนัหากวางไวเ้ฉย ๆโดยไม่มีดอกไมป้ระดบั คุณค่าของ
แจกันก็ไม่สะท้อนออกมาเป็นท่ีต้องตาต้องใจของผูพ้บเห็น อะไรคือเคล็ดลับท่ีท าให้ในความ
แตกต่างมีความงามและเอกภาพอนัสมบูรณ์” และผูเ้ขียนน าขอ้เสนอแนะใหม่ก็คือ “การยอมรับใน
ขอ้จ ากดัของตวัเอง และเปิดใจกวา้งยอมรับความต่างของคนอ่ืนว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า” คือค าตอบ” 
จากนั้นผูเ้ขียนก็อา้งอิงถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัในการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุน
ขอ้เสนอใหม่  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี  2 คือ การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผลงานหนงัสือ “ธรรมะติดปีก” เล่มท่ีผา่นมา เป็นผลงานท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัผูเ้ขียนมาแลว้ และยงัอา้งถึงช่ือเสียงส่วนตวัของบุคคลส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ หลวงพ่อพุทธ
ทาสภิกข ุอินทปญฺโญ ดว้ยการอา้งถึงบทกลอนของท่านท่ีบอกวา่ “เขามีส่วนเลวบา้ง ช่างหวัเขา......
เป็นตน้”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยใจคอของผูอ่้าน ซ่ึง
เร่ืองความรัก และความสัมพนัธ์ท่ีดีอนัยาวนานนั้น ยอ่มเป็นท่ีตอ้งการของคู่รักทุกคู่ 
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4.8.10  หัวข้อที ่101 : ก่อนเรือรักเป็นเรือล่ม 
4.8.10.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 :  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือเร่ือง 2  แบบท่ี 1 คือ แบบการใช้วลี (บุพบทวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั โดยความหมายลึก ๆ ของค าวา่ “เรือล่ม” หมายถึง การมีชีวิตคู่ท่ีลม้เหลว หรือ การร้าง
ลาของชีวติคู่ 

4.8.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยผูเ้ขียนเปรียบเทียบการใช้ชีวิตคู่เหมือนกบัการตดัสินใจลงเรือล าเดียวกนั ดงัท่ี
กล่าววา่ “การใชชี้วติคู่ก็เหมือนการตดัสินใจลงเรือล าเดียวกนั ถา้ต่างช่วยกนัถ่อ ช่วยกนัพาย เรือก็ถึง
จุดหมายโดยสวสัดี แต่ถา้คนหน่ึงพาย อีกคนหน่ึงนอกจากไม่พายแลว้ยงัเอาเทา้ราน ้ าอีกต่างหาก ไม่
นานเรือรักนั้นก็ล่ม”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ในความหมายใหม่ 
ดว้ยการเล่นค าวา่ “เรือรัก” และ “เรือล่ม” ซ่ึงความหมายใหม่ของค าวา่ เรือรัก คือ การประคองความ
รักให้ถึงจุดหมายคือความสุขไดอ้ย่างราบร่ืน ส่วนค าว่า “เรือล่ม” นั้น หมายถึง การท่ีความรักอบั
ปรางลงก่อนท่ีจะถึงฝ่ังแห่งความสุขของชีวิตคู่  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและ
การปฏิบติัรายบุคคล คือเนน้สอนบุคคลผูมี้ความรักและตอ้งการครองรัก ครองเรือนอยา่งมีความสุข  

4.8.10.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการอธิบายความหมายของค าวา่ “สมรส” จากนั้นเร่ิม
น าขอ้เสนอใหม่และอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม โดยขอ้เสนอใหม่ของผูเ้ขียนก็คือ “แววท่ีเตือนว่ารักจะ
ล่ม การสมรสจะไม่สมรักเป็นดงัน้ี 1) เสน่ห์จาง 2) ห่างเหิน 3) เพลินอบาย 4) กลายเป็นอ่ืน 5) ฝืน
แสดง 6) ไม่แสร้งโง่ 7) โชวเ์รือนร่าง 8) ฟังคนยุ 9) มุทะลุประจ า 10) ไม่มีธรรมของชีวิตคู่” จากนั้น
ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายทั้ง 10 ขอ้น้ี จนกระทัง่ไปจนถึงบทสรุปในส่วนสุดทา้ยของเน้ือเร่ืองดงัท่ีกล่าวไวว้า่ 
“แววแห่งความล่มสลายของชีวติคู่ทั้งสิบประการน้ี ถา้มีเคา้ลางให้เห็นเม่ือไร ควรหาทางป้องกนัไว้
แต่เน่ิน ๆ อย่าปล่อยให้ยืดเยื้อเร้ือรังเป็นอนัขาด มิเช่นนั้นจะไม่ทนัไดถื้อไมเ้ทา้ยอดทอง กระบอง
ยอดเพชร”  ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนยงัใช้แบบสาเหตุสัมพนัธ์ (เหตุไปหาผล) อีกดว้ย ซ่ึง
ผูเ้ขียนตอ้งการใหผู้อ่้านพึงเฝ้าระวงัเหตุ 10 ประการน้ี แต่ถา้ไม่ระวงัเหตุเหล่าน้ี ก็จะส่งผลให้เรือรัก
กลายเป็นเรือล่มได ้ ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ดว้ยการโน้มนา้วในเร่ืองท่ีเป็นจุด
สนใจ และกระตุกให้ฉุกคิดของกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการครองรักครองเรือนอย่างถาวร  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงวดั
จากผลงานการเขียนหนงัสือท่ีผ่านมาท่ีไดรั้บความนิยมจนแพร่หลาย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ 
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การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดย
เน้นอุปนิสัยของคนรักกันท่ีต้องการครองรักครองคู่ครองเรือนให้เป่ียมไปด้วยความสุขอย่าง
สมบูรณ์แบบ 
 

4.8.11  หัวข้อที ่102 : เสียดาย...คู่ทีเ่ลกิกนัไปไม่ได้อ่าน 
4.8.11.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 :  การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบการใชป้ระโยค (ปฏิเสธ) โดยใชค้  าแสลงน าหนา้ตามดว้ย
ประโยคปฏิเสธ 

4.8.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนกล่าวน าดว้ยสาเหตุของการเลิกรากนัของคู่รักคือเพราะต่าง
ฝ่ายต่างมีทิฏฐิมานะต่อกนัและกนั จากนั้นก็ไดย้กเร่ืองเล่าประกอบดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่  “คู่รักบาง
คู่ทั้งท่ีรักกนัปานจะกลืนกิน แต่เพราะต่างถือดี มีทิฏฐิมานะ ไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กนั สุดทา้ยก็
จ  าตอ้งเลิก หรือจากกนัดว้ยความเจ็บปวด ในบางกรณีความถือดีก็ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมไดอ้ยา่ง
ไม่น่าเช่ือ เหมือนเร่ืองท่ีจะเล่าต่อไปน้ี”  กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล 
โดยเนน้สอนเฉพาะคนท่ีเป็นคู่รักหรือคู่สามีภรรยากนัเท่านั้น 

4.8.11.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ วิธีการให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการ
ใหข้อ้เทจ็จริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (ผลไปหาเหตุ) ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวเ้บ้ืองตน้วา่ “การเลิกกนัของคู่
สมรสคนไทยในช่วงปีท่ีผ่านมาสูงข้ึนอย่างน่าวิตก มีนักจิตวิทยาวิเคราะห์สาเหตุเอาไวห้ลาย
ประการ แต่ในทศันะของผูเ้ขียน สาเหตุท่ีท าให้คู่รักกลายเป็นคู่ร้างน่าจะมาจากสาเหตุภายใน
มากกว่าสาเหตุภายนอก นัน่คือการมี “ทิฏฐิมานะ” ต่อกนัของคู่รัก” จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้อธิบาย
เพิ่มเติมและไดย้กตวัอย่างเร่ืองเล่าประกอบ และสรุปในตอนทา้ยของเน้ือเร่ืองว่า “ทั้งท่ียงัรักและ
ผกูพนักนั แต่เพราะไม่ยอมละวางทิฏฐิมานะ ความรักจึงกลายเป็นความร้าย และความตายก็คือบท
ลงทณัฑ์ท่ีต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นให้แก่ตวัเอง”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ในกลุ่ม
บุคคลผูเ้ป็นคู่รักคู่สามีภรรยากนัท่ียงัด ารงอยูใ่นความรักในช่วงท่ีมีชีวิตอยูใ่ห้ตระหนกัเขา้ใจในเร่ือง
น้ีซ่ึง “ทิฏฐิมานะ”  ถือวา่ เป็นหลุมพรางร้ายท่ีจะมาท าลายชีวิตคู่ได ้ ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การ
ใชช่ื้อเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงส่วนตวัของตวัเองท่ีมีผลงานดา้นการเขียนปรากฏ
และเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชนทัว่ไป  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ  เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ความรู้สึก ความเช่ือ ความปรารถนา
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ของผู ้อ่านในกลุ่มท่ีเป็นคู่รักคู่สามีภรรยากัน อีกทั้ งยงัอ้างถึงหลักการทางพระพุทธศาสนา
ประกอบดว้ยดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “หากมองในมุมของศาสนา สาเหตุท่ีท าให้คนรักเร่ิมเลิกร้างห่าง
เหินกนั น่าจะเกิดจากการท่ีต่างคนก็ต่าง “ถือดี” คือมีทิฐิมานะในความคิด ยึดความเช่ือของตนเป็น
ใหญ่ จึงไม่ยอมเปิดปากเปิดใจคุยกนัยามมีปัญหา อยา่คิดวา่การถือดีในความคิดของตวัเองเป็นเร่ือง
เล็ก เพราะปัญหาใหญ่ทั้งหลายท่ียุ่งยากหนักขอ้ข้ึนทุกวนัในโลกน้ี ก็มีสาเหตุมาจากการถือดีใน
ความคิดของคนท่ีเห็นแตกต่างกนันัน่เอง” 
 

4.8.12  หัวข้อที ่103 : การถอยไปข้างหน้า 
4.8.12.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือ 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  านยัประหวดั โดยมีความหมายแฝงวา่ 
“การยอมเพื่อยุติปัญหา ดีกว่าการเอาชนะเพื่อก่อปัญหาให้ใหญ่และบานปลายมากยิ่งข้ึนอนัท าให้
ชีวิตคู่กา้วต่อไปไม่ได ้ แบบท่ี 2 คือ การใชน้ามวลี และ แบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิ
พจน)์ คือ การใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนัมากล่าวอยา่งกลมกลืนกนั 

4.8.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 :  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าในประวติัศาสตร์ของราชินีวิกตอเรียแห่ง
องักฤษกบัเจา้ชายอลัเบิร์ต ซ่ึงเป็นคู่สามีภรรยากนั เป็นตวัอยา่งในการสรุปเร่ือง ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา ดงัท่ีเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวบ้างตอนว่า “น่าสังเกตไหมว่า ใน
สังคมไทยของเรามกัมองคนรักท่ีพฒันาเป็นคู่รักแลว้วา่ อุปมาดุจล้ินกบัฟัน แมอ้ยู่ในปากทั้งคู่ ต่าง
ฝ่ายต่างอาศยัซ่ึงกนัและกนั แต่ทั้ง ๆ ท่ีข้ึนต่อกนัและกนัถึงเพียงนั้น ทวา่ก็มีอยูเ่สมอท่ีล้ินกบัฟันนั้น
กระทบกนั ล้ินกบัฟันมีอุปมาฉนัใด คู่รักก็ย่อมมีอุปไมยฉันนั้น” ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบาย
การเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยเนน้สอนเฉพาะคู่รักคู่ครองคู่สมรสเท่านั้น 

4.8.12.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 :  กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ โดยเร่ืองท่ีเขียนส่งผล
ให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มท่ีมีความรักผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะครองคู่ครองเรือนนั้นตระหนกัรู้ในเร่ืองน้ี
ดว้ยการใช้ภาษา สถานการณ์จริงท่ีเป็นอยู่เป็นการด าเนินเร่ือง ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสังคมใน
นามพระนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาผูมี้ศีลาจารวตัรท่ีดีงาม และยงัใชช่ื้อเสียงของนกัปราชญ์
ตะวนัตกท่ีไม่ระบุช่ือ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวต้น้เร่ืองว่า “ปราชญ์ตะวนัตกเคยกล่าวว่า ชีวิตท่ีไม่ผ่าน
การทดสอบ นบัว่าเป็นชีวิตท่ีไม่คุม้ค่าแก่การด ารงอยู่  มิตรท่ีไม่เคยผ่านการทะเลาะ ย่อมยากท่ีจะ
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หยัง่รากลึกเป็นมิตรแท ้คนรักท่ีไม่เคยฝ่าฟันความล าบากมาดว้ยกนั ยากท่ีรักนั้นจะย ัง่ยืนเป็นนิรันดร์” 
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของราชินีวิกตอเรียและเจา้ชายอลัเบร์ิตเป็นตวัอย่างในเร่ืองเล่าดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวเ้ป็นบางตอนว่า “มีอยูว่นัหน่ึง ราชินีวิกตอเรียแห่งองักฤษทะเลาะกบัเจา้ชายอลัเบิร์
ตซ่ึงเป็นพระสวามี” กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย
การเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงเป็นอุปนิสัยของคู่รักท่ีจะตอ้งมีเร่ืองราวท่ีอาจทะเลาะเบาะแวง้มี
ปากมีเสียงกนับา้งในบางเวลา นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของ
ผูอ่้านโดยการวิเคราะห์ว่าเร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีพึงเฝ้าระวงัและควรไดรั้บการแกไ้ขตลอดถึงการวาง
ท่าทีระหวา่งความสัมพนัธ์ของชีวติคู่ 
 

4.8.13  หัวข้อที ่ 104 : จากเสน่หาสู่เมตตา 
4.8.13.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าว่า 
“หา” กบัค าวา่ “ตา”)  แบบท่ี 2 คือ  การใชว้ลี (บุพบทวลี) 

4.8.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของคู่รักตั้งแต่เร่ิมตน้วา่เร่ิมตน้จาก
ความเสน่หาในรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสัของกนัและกนั แต่ต่อมาความเสน่หาเร่ิมจางหายไป 
ดงันั้นผูเ้ขียนจึงน าเสนอใหคู้่รักเรียนรู้ท่ีจะพฒันา “เสน่หา” ไปสู่ “เมตตา” หรือรู้จกัเปล่ียน “ตณัหา” 
เป็น “ปัญญา” จากนั้นจึงยกตวัอย่างท่ีเป็นเร่ืองเล่าประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้กร่ินเป็นบทน าเร่ืองว่า  
“การมีรักแท้นั้นเป็นอย่างไรและประเสริฐเพียงไหน ขออธิบายผ่านเร่ืองเล่าท่ีเพิ่งได้รับมาจาก
กลัยาณมิตรท่านหน่ึง ดงัน้ี...” จากนั้นผูเ้ขียนก็เล่าเร่ืองของคู่รักคู่หน่ึงท่ีภรรยาตาบอดทั้งสองขา้งแต่
สามีเป็นปกติ โดยท่ีสามีดูแลเธอเป็นอย่างดีดว้ยการฝึกให้เธอพึ่งพาตวัเองไดโ้ดยไม่เป็นภาระของ
ใคร จนท าให้ภรรยารู้และเขา้ใจสามี ดงัท่ีกล่าวไวต้อนสรุปทา้ยเร่ืองว่า “ณ วนัน้ี เธอรู้แลว้ว่า เขา
กลวัว่าถ้าวนัพรุ่งน้ีเขาอาจตายไป เธอจะไม่สามารถไปไหนมาไหน หรือมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดเขา
นัน่เอง”  กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยผูเ้ขียนเลือกท่ีจะสอนบุคคลท่ี
เป็นคู่รักกนัซ่ึงตอ้งการครองรัก ครองเรือน และครองคู่กนัตลอดไป 

4.8.13.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4  กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริง (แบบนิรนยั) โดยผูเ้ขียนเร่ิมน าเสนอความจริงเบ้ืองตน้วา่ “การท่ีคนสองคนตกปากรับค า
เป็นชีวติคู่กนันั้น เหตุผลส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ทั้งคู่พึงใจกนัในช่วงแรกรัก คือ ความเสน่หาในรูป 
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รส กล่ิน เสียง และสัมผสัของกนัและกนั แต่หลงัจากนั้นเม่ือผา่นกาลเวลามาพอสมควร ถึงขั้นท่ีเร่ิม
คน้พบสัจธรรมแห่งชีวิตว่า  “ก่อนแต่ง อะไร ๆ พี่ก็จดัให้ แต่พอแต่งแล้ว อะไร ๆ ก็ตอ้งจดัให้พี่ 
มาถึงขั้นน้ีแสดงวา่รสเสน่หาเร่ิมจางหาย ”  จากนั้นผูเ้ขียนก็เร่ิมน าเสนอแนวคิดใหม่ต่อผูอ่้านว่า  
“ในระหว่างน้ี ถา้ทั้งสองฝ่ายไม่เรียนรู้ท่ีจะพฒันา “เสน่หา” ไปสู่ “เมตตา” (ความเป็นเพื่อน เพราะ
เมตตามาจากรากศพัทเ์ดิมวา่มิตร) หรือไม่รู้จกัเปล่ียนตณัหาเป็นปัญญา คือเห็นใจกนัและกนั ชีวิตคู่
ก็จะเร่ิมฉายแววให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายไดเ้ดินมาใกลถึ้งทางแยกเขา้ไปทุกที แต่ถา้คู่ไหนก็ตาม เม่ือ
หน่ายจากเสน่หา หรือคู่รักไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะสนองความเสน่หาตามปกติไดแ้ลว้ แต่กลบัพยายาม
เรียนรู้จะอยูร่่วมกนัดว้ยปัญญา ในลกัษณะท่ีต่างยินดีเป็น “เพื่อนแท”้ พร้อมจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
ไปตราบจนวาระสุดทา้ย แสดงว่าคู่นั้นไดก้้าวผ่านพฒันาการของความรักแบบสัญชาตญาณไปสู่
ความรักแทซ่ึ้งเป็นสากลไดอ้ยา่งน่าช่ืนชมแลว้ รักแทอ้นัเกิดจากการเขา้ใจในกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง 
และอยูสู่งกวา่เสน่หาทางรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัน้ีเอง คือพลงัแห่งชีวิตท่ีจะหล่อหลอมให้ชีวิตคู่มี
ความสุข มีความย ัง่ยืน ถึงขนาดถือไมเ้ทา้ยอดทอง กระยองยอดเพชรได้”  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการจูงใจ 
กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ ดว้ยการเร้าอารมณ์บุคคลท่ีปรารถนาจะใชชี้วิตคู่อย่างมีความสุข ซ่ึง
บุคคลเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้  ผูเ้ขียนยงัใชก้ลวิธีการจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิก
หรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของคนใน
สังคมไทยในนามปากกาวา่ “ว วชิรเมธี”  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ กลวิธีท่ี 
4 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย
ของผูอ่้าน และทั้งน้ีเกิดจากการสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้านเพื่อน ามาเป็น
บรรทดัฐานในการเขียนดว้ย 
 

4.8.14  หัวข้อที ่105 : ถอดรหัสจากทชัมาฮาล 
4.8.14.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “รหสั” 
กบัค าวา่  “ทชั”) แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.8.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ใครท่ีเคยไปเยีย่มชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักท่ีช่ือ ‘ทชัมาฮาล’ 
ในประเทศอินเดีย ซ่ึงพระเจา้ชาห์ ชะฮาน ทรงสร้างอุทิศแก่พระมเหสีผูท้รงเป็นสุดเสน่หาของ
พระองคน์ามพระนางมุมตาช มาฮาล ก็มกัจะอดตะลึงงนัในความวจิิตรตระการตาไม่ได ้ยิ่งในคืนวนั
พระจนัทร์เตม็ดวงดว้ยแลว้ กล่าวกนัวา่ทชัมาฮาลจะโดดเด่นอยูท่่ามกลางแสงจนัทร์เหมือนวา่ก าลงั
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ลอยลงมาจากนภากาศเลยทีเดียว”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติั
รายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลผูท่ี้ริเร่ิมจะมีความรัก, ผูท่ี้ก  าลงัมีความรัก, และผูท่ี้ผิดหวงัใน
ความรัก เพื่อสะทอ้นมุมมองของความรักท่ีมีตวัอยา่งใหเ้ห็นเป็นประจกัษ ์

4.8.14.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนได้น าเสนอขอ้เท็จจริงดงัท่ีผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างไวใ้นเบ้ืองตน้ 
(กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 1 การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา) จากนั้นผูเ้ขียนไดเ้สนอแนวคิด
เพิ่มเติมในมุมมองของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “แต่...ในทศันะของผูเ้ขียนแลว้เห็นว่า การ
รู้จกัทชัมาฮาลจากทั้งสองดา้นนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตยอ่มมี
สองดา้นใหเ้ราไดส้ัมผสั ชีวติรักของเราก็ไม่ต่างอะไรกบัทชัมาฮาลท่ีมีสองดา้น เราจึงควรเปิดตาเปิด
ใจเรียนรู้ทั้งสองดา้นให้ถ่องแทไ้ปพร้อม ๆ กนั” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้รุปดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  
กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียน
เองในฐานะนกัเขียน นกัเทศน์ นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน  
และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนคือ  พระเจา้ชาห์ ชะฮาน และพระนางมุมตาซ มาฮาล เป็น
เคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้านดว้ย  กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา” ซ่ึง
ดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูว้ิจยัไดแ้สดงเป็นตวัอยา่งไวเ้บ้ืองตน้ (ตวัอยา่งเดียวกบักลยุทธ์การเขียน
เชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ แบบท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย) 
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ
ดว้ย  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในพุทธทศัน์มองวา่ ความรักของพระเจา้ชาห์นั้นมาพร้อมกบัความเห็น
แก่ตวั เป็นความรักท่ียดึเอา ‘ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง’ เป็นส าคญั” 
 

4.8.15  หัวข้อที ่106 : มี “กิก๊” มี กรรม 
4.8.15.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ คือ 1) ใชค้  าแสลง และ 2) การใชว้ลี (กริยาวลี) และ 3) การ
กล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง 

4.8.15.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 4 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ ด้วยการท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงความเป็นจริงในปัจจุบนัและยกตวัอย่าง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั คือเหตุการณ์ท่ี เจเน็ต แจ๊คสัน ท าถนัหกบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตท่ี
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สหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบจากส่ือมวลชนและวุฒิสภา อีก
ตวัอยา่งหน่ึงคือ ตวัอยา่งเร่ืองอ้ือฉาวของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตนั กบั โมนิกา ลู-วินสก้ี ซ่ึงมี
เร่ืองอ้ือฉาวในการเป็นก๊ิกกนัจนถึงขั้นเลยเถิด จนท าใหบิ้ล คลินตนั ถูกสอบสวนจากวุฒิสภาและถูก
ด าเนินการถอดถอนหรือถูกจบัเขา้กระบวนการอิมพีชเมน้ทจ์นเกือบเอาตวัไม่รอด  ผูเ้ขียนใช ้กลวิธี
ท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ดว้ยการท่ีผูเ้ขียนใชภ้าษาผสมกบัปฏิภาณ
ในการน าเสนอเน้ือหาธรรมะใหเ้ขา้กบัภาษาท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ ค าท่ีมกัใชใ้นปัจจุบนั คือค าวา่ “ก๊ิก” 
และค าท่ีใชใ้นภาษาธรรมะคือค าวา่ “กรรม” จึงท าให้เกิดท่วงท านองท่ีน่าสนใจและสะดุดใจผูอ่้าน  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยสอนบุคคลท่ีก าลงัเขา้ใจ
และไม่รู้รับผดิชอบชัว่ดีท่ียดึถือวฒันธรรมการมีก๊ิกวา่เป็นเร่ืองปกติ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ การ
รู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยผูเ้ขียนใชจ้งัหวะและโอกาสท่ีวฒันธรรมการมีก๊ิกก าลงัเป็นท่ีนิยมและ
แพร่หลายไปในทุก ๆ วยั เป็นจงัหวะท่ีจะตอ้งสอนธรรมะเพื่อบัน่ทอนความเขา้ใจผิดก่อนท่ีคนใน
สังคมไทยจะละเมิดศีลขอ้ท่ี 3 และเส่ือมทรามมากยิง่ข้ึน 

4.8.15.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ดว้ยการเสนอขอ้เท็จจริงวา่ “ใครต่อใครหลายคนซ่ึงยงัคงมี “จิตส านึกปกติ” 
เช่ือมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาและระบบคุณค่าของชีวิตอันดีงาม อ่านเร่ืองก๊ิกจากหน้า
หนังสือพิมพ์แล้วคงต้องส่ายหัวเชิงระอากับวยัรุ่นไทยในยุคน้ี ส่วนคนท่ีมีจิตส านึก “อปกติ/
Abnormal” ก็คงมองเห็นเร่ืองก๊ิกเป็นของ “ธรรมดา” เพราะ “ใคร ๆ เขาก็ท ากนั” ก็เลยมองต่อไปวา่ 
ก๊ิกคงไม่ต่างอะไรกบัการท่ีนางแบบบางคนท าถนัหกบนแคทวอล์ค แล้วบอกว่าน่ีเป็นการ “โก
อินเตอร์” หรือเป็นเร่ืองทนัสมยัจะตาย”  ซ่ึงเร่ืองท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้น้ีถือว่าเป็นเร่ืองท่ีคนทัว่ไป
ทราบดีกนัอยูแ่ลว้ จากนั้นผูเ้ขียนไดน้ าเสนอแนะแนวคิดใหม่ดว้ยวธีิการแบบ สาเหตุสัมพนัธ์(ผลไป
หาเหตุ) โดยอา้งถึงผลเบ้ืองตน้ดงัท่ีกล่าวมา จากนั้นจึงสืบคน้ไปหาเหตุ ซ่ึงเหตุดงักล่าวดงัท่ีผูเ้ขียน
อา้งไวใ้นบางยอ่หนา้วา่ “หากจะลองวเิคราะห์วธีิคิดของวยัรุ่นไทยในยุคปัจจุบนั ซ่ึงถือวา่เป็น “ฐาน
คิด” ของการมีก๊ิก (ในความหมาย “เชิงลบ” ท่ีรวมถึงการมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่รับผิดชอบ เช่นมีชู้
หรือมีคู่รักอยู่แลว้ แต่ตกลงกนัได้กบัก๊ิก ก็เลยมีอะไรกนัไดโ้ดยไม่รู้สึกผิด เพราะถือว่าเป็นความ 
“พึงใจ” ของทั้งสองฝ่าย) ก็น่าจะเป็นเพราะพวกเขาเหล่าขาก๊ิกทั้งหลายสมาทานฐานคิดเหล่าน้ีเขา้ไป
เป็นสรณะในชีวิต จึงท าผิดโดยไม่รู้สึกวา่เป็นความผิดอะไรเลย นัน่คือ “ 1) ไม่รู้จกัคุณค่าของการ
เกิดมาเป็นคน 2) ดอ้ยการศึกษาอบรม 3) ไม่เช่ือมัน่ในศีลธรรม”  และทา้ยสุดผูเ้ขียนสรุปเพื่อ
สนบัสนุนขอ้เสนอแนะใหม่ว่า “ในโลกน้ีจะมีอะไรท่ีเลวร้ายยิ่งไปกว่าการท าส่ิงผิดโดยท่ีผูท้  าไม่
รู้สึกว่าส่ิงท่ีตนท าเป็นความผิดนั้นเป็นไม่มีอีกแล้ว”  ผูเ้ขียนยงัใช้กลวิธีท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ 
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เน่ืองจากวา่ ผูอ่้านมีทศันคติท่ีกระตุน้ต่อการเรียนรู้ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้ อีกทั้งผูเ้ขียนยงั
ใชภ้าษาร่วมสมยักบัวยัผูอ่้านอีกดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ในฐานะเป็นท่ีรู้จกัของสังคมในนามปากกานกัเขียน
พระนกัวชิาการร่วมสมยัอยา่ง “ว วชิรเมธี” และยงัใชช่ื้อเสียงคนอ่ืนเป็นเคร่ืองจูงใจดว้ย คือ ช่ือเสียง
ของ เจเน็ต แจ๊คสัน และ บิลคลินตนั อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 4 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้โดยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน 
ดว้ยการใชภ้าษาร่วมสมยัท่ีนิยมกนัในกลุ่มวยัรุ่น คือค าวา่ “ก๊ิก” และค าวา่ “Abnormal”  และเสนอ
ส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยอุปนิสัยของนกัรักทั้งหลายในปัจจุบนัเป็นอย่างน้ี อีกทั้งผูเ้ขียนยงัสังเกตดู
ระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน และน ามาเป็นเกณฑ์ในการเขียน โดยการใชช่ื้อเสียง
ของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนในการท่ีจะสอนเร่ืองกรรมให้ประชาชนเช่ือ
เพราะผูเ้ขียนด ารงอยูใ่นภาวะความเป็นพระภิกษุสงฆ ์
 

4.9  หนังสือเล่มที ่9 : ธรรมะงอกงาม 

 
4.9.1  หัวข้อที ่107 : สร้างพระหรือสร้างภาระ 

4.9.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้
ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “พระ” กบัค าวา่ “ภาระ”)  

4.9.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าประสบการณ์ของผูส้อนเองเป็นตวัอยา่งประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าว
ไวใ้นยอ่หนา้แรกวา่ “จากการไดมี้โอกาสศึกษาประวติัของพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลายองค ์เช่น 
พระแกว้มรกต พระพุทธสิหิงค ์หรือพระพุทธชินราช ท าให้พบขอ้เท็จจริงท่ีเหมือนกนัอยูอ่ยา่งหน่ึง
คือ ต านานการสร้างพระพุทธรูปส าคญัเหล่าน้ีจะตอ้งมีเทวดาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ” เป็นตน้ 

4.9.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบอุปนยั ซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงการศึกษาประวติัพระพุทธรูปเฉพาะบางกรณี แลว้น าไปสู่
ขอ้สรุปท่ีเป็นส่วนรวม ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า  “จากการได้มีโอกาสศึกษาประวติัของพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลายองค์ เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ หรือพระพุทธชินราช ท าให้พบ
ขอ้เท็จจริงท่ีเหมือนกนัอยู่อย่างหน่ึงคือ ต านานการสร้างพระพุทธรูปส าคญัเหล่าน้ีจะตอ้งมีเทวดา
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เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน  โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  า
สรรพนามว่า “เรา” ในหลาย ๆ จุดในเน้ือหา ซ่ึงแสดงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน  วิธีการท่ี 2 คือ 
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงเกียรติคุณท่ีเป็นตน้ทุนทางสังคม ในการเสนอแนะ
แนวคิดใหม่แก่สังคม 

 
4.9.2  หัวข้อที ่108 : จากจักรพรรดิสู่สามัญชน 

4.9.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบการใชว้ลี (บุพบทวลี)  

4.9.2.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองประกอบการสอน ซ่ึงเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่าถึงก็คือ อตัชีวประวติัของอั้ย
ชิง เจ่ียวหรอ ฟู่ อ้ี  จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของมหาอ านาจจีนแผ่นดินใหญ่ จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้สรุป
บทเรียนดว้ยการศึกษาอตัชีวประวติัของพระจกัรพรรดิองคน้ี์ ดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าววา่ “จากคนท่ีเคยเป็นเจา้ของมีอ านาจครอบครองทุกอยา่งในพระราชวงัแห่งน้ี อยูดี่ ๆ วนัหน่ึง
ตอ้งซ้ือบตัรเขา้ชมบา้นของตวัเองเหมือนคนอ่ืน... คนอ่อนแอจะท าอยา่งน้ีไดห้รือ” 

4.9.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1  คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีผูอ่้านทราบดีกนัอยูแ่ลว้ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าว
วา่ “ความไม่แน่นอน (อนิจจงั) คือกฎเกณฑ์ของการด าเนินชีวิตท่ีไม่มีใครเล่ียงพน้ เราทุกคนจะตอ้ง
พบกบัความไม่แน่นอนอย่างแน่นอน ไม่วนัใดก็วนัหน่ึง ไม่เร็วก็ช้า” จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้อธิบาย
เพิ่มเติมด้วยการเล่าเร่ืองประกอบเพื่อจูงใจผูอ่้าน และเพื่อสนับสนุนให้เป็นเหตุเป็นผล น าไปสู่
ขอ้สรุปท่ียกไวเ้บ้ืองตน้  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ในฐานะพระนักเทศน์ พระนักเขี ยน พระนักวิชาการ
พระพุทธศาสนาร่วมสมยั อีกทั้งผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั คือ อั้ยชิง เจ่ียวหรอ ฟู่ อ้ี  
จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของมหาอ านาจจีนแผ่นดินใหญ่  เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจให้
ผูอ่้านเช่ือถือดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็น
กนัเอง คือใชค้  าวา่ “เรา,ท่าน” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือเร่ือง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “หากเรา ๆ ท่าน  ๆ 
ทั้งหลายตกอยูใ่นฐานะเช่นนั้นบา้ง จะยงัพอมีความปรารถนาท่ีจะอยูเ่ป็นคนเหลืออยูอี่กหรือไม่” 
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4.9.3  หัวข้อที ่109 : ควรท าอะไรในชีวตินี้ 
4.9.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง และ แบบท่ี 2 
คือ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 

4.9.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยผูเ้ขียนไดเ้ล่านิทานของลีโอ ตอลสตอย ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบักษตัริยห์นุ่มท่ีเพิ่งข้ึน
ครองราชย ์เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน 

4.9.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “ลีโอ ตอลสตอย เป็นนกัคิด นกัเรียน 
นกัปรัชญา และ นกัปราชญ์ ชาวรัสเซีย ช่ือเสียงของตอลสตอยในวงวรรณกรรมโลกนั้น จดัอยู่ใน
ขั้นเป็นดาวคา้งฟ้า หรือเป็นครูของครูในแวดวงวรรณกรรม” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กนิทานเร่ืองหน่ึง
ของตอลสตอยเป็นตวัอย่างประกอบ และหลงัจากเล่านิทานจบแลว้ ผูเ้ขียนสรุปเน้ือหาดว้ยแนวคิด
ของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ดว้ยการ
ใช้ช่ือเสียงของผู ้เขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในนามปากกาว่า “ว. วชิรเมธี” พระนักคิด นักเขียน 
นกัวชิาการพระพุทธศาสนา ผูจ้รรโลงพุทธธรรมให้งอกงามในหวัใจของสาธารณชน อีกทั้งผูเ้ขียน
ยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัอย่าง ลีโอ ตอลสตอย นกัปราชญ์ชาวรัสเซีย และ องัตวน เดอ แซง
เต็กซูเปรี  เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้านด้วย  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดย
การใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา, เขา”  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอน
วา่ “ในการท าความดีนั้น บางทีเราก็คิดมาก คิดไกล คิดแต่วา่จะท ากบัคนท่ีเขาให้ผลประโยชน์กบัเรา
ไม่ทางใดทางหน่ึงเท่านั้น เม่ือคิดมาก คิดไกล ก็เลยลืมคนท่ีอยูใ่กลต้วัไปอยา่งไม่น่าใหอ้ภยั”  เป็นตน้ 
 

4.9.4  หัวข้อที ่110 : มองละเมียด คิดละไม ก าไรชีวติ   
4.9.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ละไม” 
กบัค าวา่ “ก าไร”) แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.9.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กนิทาน 2 เร่ือง เร่ืองแรก เป็นเร่ืองของการสนทนากนั
ระหวา่งชายหนุ่มกบัพระอรหนัต ์ซ่ึงชายหนุ่มคนนั้นตามหาภรรยาท่ีหายไป แลว้พลนัไปเจอกบัพระ
อรหนัตท์่านหน่ึง จึงไดส้นทนากนัถามตอบกนั  เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองของกลุ่มพระวิปัสสนาจารยก์ลุ่ม
หน่ึงกบัสามเณรท่ีเดินผา่นทุ่งราบแห่งหน่ึง และหวัหนา้พระวปัิสสนาจารยไ์ดส้อนลูกศิษยด์ว้ยการช้ี
ใหดู้ควายท่ีอยูก่ลางทุ่ง ซ่ึงเน้ือหาท่ีสอนคือ ความจริง 2 แบบ คือ แบบสมมติสัจจะ (ความจริงเทียม) 
และ ปรมตัถสัจจะ (ความจริงแท)้  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าววา่ “ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนเพราะความหลงของคนเราวนัหน่ึง ๆ หากเอามากองรวมกนัจะ
มากยิ่งกว่าน ้ าในมหาสมุทรแปซิฟิกเสียอีก เพราะในรอบวนัหน่ึงคนเราคิดอะไรมากมายร้อยแปด
พนัเกา้ กระบวนการท่ีแสดงถึงความคิดฟุ้งซ่านนั้น ท่านกล่าวว่าเหมือนลิงบนยอดไมท่ี้ไม่เคยหยุด
น่ิง จบัตน้โนน้กระโจนไปตน้น้ีอยูต่ลอดเวลา หรือเหมือนกระแสน ้ าท่ีไหลเป็นทางอยา่งต่อเน่ืองอยู่
ตลอด จนเรามองไม่เห็นว่ากระแสน ้ าท่ีเห็นนั้น แทท่ี้จริงแลว้เกิดจากหยดน ้ าหยดเล็ก ๆ มารวมตวั
กนัต่างหาก ตวั ‘กระแส’ นั้นหามีไม่” และอีกในตอนทา้ยผูเ้ขียนสรุปดว้ยการเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมาวา่ “เพชรนิลจินดาท่ีสตรีนิยมกนันกัหนาวา่เป็นเคร่ืองประดบัเลอค่างามล ้า อลงัการนั้น ถา้เอา
ไปโยนให้ไก่ ไก่ก็จะเข่ียทิ้งอย่างไม่ไยดี แต่ถา้เอาไปโยนให้คน คนจะแย่งกนั จนบางทีอาจตอ้งท า
ร้ายกนัถึงแก่ชีวติ คนหลงเพชร เพราะหลงความจริงสมมติ เห็นหินเป็นเพชร ไก่ไม่หลงเพชร เพราะ
ไก่อยูก่บัความจริงแท ้จึงไม่หลง เห็นเป็นหิน ไม่ใช่เห็นหินเป็นเพชรเหมือนคน” 

4.9.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ยวธีิการ คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน คือใช้ค  าว่า “เรา”  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอน ซ่ึงมีตวัอย่างเดียวกนัในกรอบในการ
วิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัแสดงไวเ้บ้ืองตน้ อีกทั้งผูเ้ขียนก็ได้
อา้งอิงถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “พระพุทธศาสนาสอนวา่ สรรพส่ิงท่ีเรา
เห็นและเป็นอยู่มีความจริงซ้อนกันอยู่สองชั้น ความจริงชั้นนอก เรียกว่า ความจริงโดยสมมติ 
(สมมติสัจจะ) ความจริงชั้นใน เรียกว่า ความจริงแท้ (ปรมตัถสัจจะ)” เป็นต้น เพื่อเป็นเคร่ือง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้านดว้ย 
 

4.9.5  หัวข้อที ่111 : โรคปัญญาเกนิสติ 
4.9.5.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
4.9.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าของคุณป้าขาดสติคนหน่ึงเป็นตวัอย่าง
ประกอบการสอน  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา “สติ แตกต่างจาก
ปัญญาตรงท่ีสติเป็นตวัก ากบัปัญญาอีกทีหน่ึง ถา้เปรียบเป็นรถ ตวัสติก็คือตวัห้ามลอ้หรือเบรก ส่วน
ปัญญาเป็นตวัความเร็วหรือตวัลอ้ รถท่ีมีแต่ความเร็วโดยไม่มีห้ามลอ้จะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ลอง
นึกภาพดูเองเถิด คนท่ีมีแต่ปัญญาโดยขาดสติก็มีสภาพเช่นเดียวกนักบัรถท่ีไม่มีเบรก” 

4.9.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2  กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวั
เป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัดงัท่ีผูเ้ ขียน
กล่าววา่ “ดว้ยเหตุน้ี ปรมาจารยท์างดา้นพิชยัสงครามซ่ึงเห็นคุณค่าของสติปัญญาจึงกล่าววา่ ‘ในการ
รุกฆาตเพื่อเอาชยั ส่ิงท่ีจะตดัสินแพช้นะไม่ใช่ขนาดของกองทพั แต่คือสติปัญญาของคนท่ีเป็นแม่ทพั’ ”  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท า
ให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา” 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นย่อหนา้แรกของเน้ือหาว่า “ ‘สติปัญญา’ เราคนไทยไดย้ินค าน้ีและใชก้นัจน
มองไม่เห็นความแตกต่าง ทั้ง ๆ ท่ีความจริงท่านแยกเป็นสองค าคือ ‘สติ’ ค  าหน่ึง กบั  ‘ปัญญา’ อีก
ค าหน่ึง แต่คนไทยเอาค าน้ีมาใช้ในความหมายเดียวเสียเป็นส่วนมาก คือ หมายถึง ‘ปัญญา’ ”  
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหลกัฐานเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ ซ่ึงหลกัฐานท่ีวา่นั้นก็คือ 
นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท ์ 
 

4.9.6  หัวข้อที ่112 : ดีกว่าเก่าต้องคิดนอกกรอบ  
4.9.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (กริยาวลี) 
4.9.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญั 3 ท่าน ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้,
หลวงพอ่พุทธทาส,  องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอนของเน้ือหาวา่  

 
“องัคาร กัลป์ยาณพงศ์ เป็นกวีมาแต่ชาติปางก่อน เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นกวี
รางวลัซีไรต ์เป็นจิตรกรท่ีเขียนภาพไดง้ดงามอลงัการล ้าค่า เป็นท่ีหมายตาของนกั
สะสมระดบัมหาเศรษฐีทั้งหลาย เขียนความเรียงได้งดงามวิจิตรโสภิตพรรณนา
รายเหมือนระบายดว้ยปลายพูก่นัอนัอ่อนชอ้ยอรชร” 
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4.9.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “ ‘ความคิดต่างหรือคิดนอกกรอบเป็น
มารดาของการสร้างสรรค์’ น่ีเป็นอมตวาทะท่ีหยดัยืนพิสูจน์ตวัเองมาอย่างยาวนานพอ ๆ กบัการ
ด ารงอยู่ของมนุษยใ์นโลก ความเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในโลกใบน้ีลว้น
เป็นผลมาจากความคิดต่างหรือคิดนอกกรอบของคนเล็ก ๆ ทั้งนั้น” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กตวัอยา่ง
เร่ืองเล่าของบุคคลส าคญั 3 ท่าน ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, หลวงพ่อพุทธทาส, องัคาร กลัยาณพงศ ์เพื่อ
เป็นตวัอย่างประกอบการจูงใจให้ผูอ่้านคล้อยตาม  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคล
ส าคญั 3 ท่าน ได้แก่ พระพุทธเจ้า, หลวงพ่อพุทธทาส และ องัคาร กัลยาณพงศ์ เป็นตวัอย่าง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน คือใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “แต่ก่อนท่ีพระองคจ์ะมีวนัน้ีไดน้ั้นทุกอยา่งใช่จะง่าย 
เราตอ้งไม่ลืมวา่ช่วงท่ียงัทรงคน้ควา้ทดลองอยูน่ั้น พระองคมี์นกัพรต 5 รูปบวชโดยเสด็จดว้ย” เป็นตน้ 
 

4.9.7  หัวข้อที ่113 : จินตนาการส าคัญกว่าความรู้   
4.9.7.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.9.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองสั้น 4  เร่ือง คือ 1) อดีตชาติของพระพุทธเจา้ ซ่ึง
เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส  2) เกร็ดชีวประวติัของอดีตประธานาธิบดีคลินตนั 3) สองพี่น้อง
ตระกูลไรท์  4) พระเจ้าเล่าป่ี ซ่ึงผูเ้ขียนใช้เร่ืองเล่าของบุคคลส าคัญดังกล่าว เป็นตัวอย่าง
ประกอบการสอนเพื่อสนับสนุนเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “คนท่ีไม่มีจินตนาการจึงไดป้ระโยชน์จากความรู้
นอ้ย ดีแต่ครอบครองความรู้แต่กลบัใชค้วามรู้นั้นไม่เป็น เช่นเดียวกนักบัครูท่ีขาดจินตนาการก็เป็น
ครูท่ีสอนไม่สนุก เพราะจะสอนไปตามเน้ือหาในหนงัสืออย่างจืดชืด แต่ส าหรับครูท่ีมีจินตนาการ
อนับรรเจิดแลว้ แมแ้ต่วิชาท่ีน่าเบ่ือหน่าย ท่านก็สอนให้มีสีสันฉูดฉาด ฉุดนกัเรียนจนอยูห่มดัไดไ้ม่
แพว้ชิาอ่ืน” 

4.9.7.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
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ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ให้ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “Imagination is more important than 
knowledge. ‘จินตนาการส าคญักวา่ความรู้’ วาทะน้ีเป็นของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์  นกัวิทยาศาสตร์ท่ี
ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นยอดคนแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จากนิตยสารไทม์” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดแ้สดง
แนวคิดสนบัสนุนกบัความจริงดงักล่าวดว้ยการอธิบายใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  ผูเ้ขียนยงั
ใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียน
เอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชนในนาม นกัเขียน นกัเทศน์ นกัวชิาการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้
ช่ือว่า “ว.วชิรเมธี”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงช่ือเสียงของบุคคลส าคญั ซ่ึงได้แก่ พระพุทธเจา้, 
อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์,  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส, อดีตประธานาธิบดี
คลินตนั, สองพี่นอ้งตระกูลไรท ์และพระเจา้เล่าป่ี  เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจผูอ่้านดว้ย  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ย ้ง ดว้ยการท า
ให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าว่า “เรา,เขา” 
ดงัท่ีผูอ่้านกล่าวไวใ้นบางตอนว่า “น่ีกระมงัท่ีบางคนกล่าวว่า จินตนาการเขาก่อให้เกิดจินตนาการ
เรา พระพุทธเจา้ของเรานั้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณส าเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็
เพราะพระองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ยจินตนาการเหมือนกนั” เป็นตน้ 

 
4.9.8  หัวข้อที ่114 : ก าแพงแห่งภาษา 

4.9.8.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั (ค าวา่ “ก าแพง” มีความหมายมากกวา่ความหมายตรง) 

4.9.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้เล่านิทานประกอบ 2 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 คือเร่ืองของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสนทนาธรรมกบัหลวงพอ่พุทธทาส ซ่ึงเน้ือเร่ืองมีอยูว่า่ “เล่ากนัวา่ คร้ัง
หน่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีพระราชปุจฉาถามพระมหาเถระทั้งหลายวา่ ‘ ท าไมมหาโจรอง
คุลิมาลฆ่าคนตั้งมากมายกวา่ 999 คน แต่ไฉนถึงไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัตอ์ยา่งง่ายดาย’  พระ
มหาเถระทั้งหลายต่างก็ถวายวิสัชชนาไปต่าง ๆ กนั อา้งเหตุผลชกับาลีจากพระไตรปิฎกมารับรอง
มากมายจนฟุ้งเฟ้อ ยิ่งอธิบายยิ่งวกวน  แต่พอมาถึงหลวงพ่อพุทธทาส ท่านถวายวิสัชชนาสั้น ๆ ว่า 
‘ท่ีมหาโจรองคุลิมาลไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตอ์ยา่งง่ายดาย ก็เพราะการ ‘ฆ่าคน’ นัน่แหละ’ สดบัค า
วสิัชชนาแลว้ทรงแยม้พระสรวลอยา่งพอพระราชหฤทยั เพราะทรงมองเห็นนยัท่ีซ่อนอยูใ่นค าตอบ
ของท่านพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงวิสัชชนาเป็นภาษาธรรมวา่ การ ‘ฆ่าคน’ ในท่ีน้ี หมายถึง ฆ่าความยึดมัน่
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ถือมัน่ว่า ‘เป็นคน’ หรือเป็น ‘ตวักู’ ออกไปเสียจากใจไดอ้ยา่งเด็ดขาดนัน่เอง”   เร่ืองท่ี 2 คือ เร่ือง
ของหลวงตาจอม  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างบางตอนในเน้ือเร่ืองว่า  “ มรรคนายกเห็นว่าขืน
ปล่อยให้เถียงกนัต่อไปคงไดช้กกนัเป็นแม่นมัน่ จึงอาสาตามไปขอค าอธิบายจากหลวงตาจอม พอ
ไปถึงวดัหลวงตานัง่หวัเราะหึ ๆ บอก ‘พวกเอ็งมนัโง่ เหมือนหมานอนทบัขา้วเปลือก อยากรวยให้
ซ้ือขาย ขา้หมายถึงใหพ้ากนัหมัน่ท ามาคา้ขาย ไม่สันหลงัยาว  อยากสบายใหแ้กผ้า้ในวดั ขา้หมายถึง
ใหห้มัน่พากนัสนใจพระศาสนา หดัแกผ้า้ท่ีห่อคมัภีร์ออกอ่านดว้ยตวัเองเสียบา้ง ไม่ใช่รอฟังธรรมะ
จากพระเพียงอย่างเดียว’ ” เป็นตน้  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าใน
ความหมายใหม่ ดงัตวัอยา่งของเร่ืองเล่าในตอนหน่ึงในเร่ืองเล่าท่ี 2  เบ้ืองตน้ ซ่ึงประโยคดงักล่าวท่ี
อา้งถึง คือค ากล่าวของหลวงพอ่จอมท่ีบอกวา่  “อยากรวยใหซ้ื้อขาย  อยากสบายใหแ้กผ้า้ในวดั” 

4.9.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กขอ้โตแ้ยง้ใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้ว่า “ผูท่ี้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ถา้อยากจะศึกษาให้เขา้ใจจริง ๆ จะตอ้ง
กระโดดขา้มก าแพงแห่งภาษาให้ไดเ้สียก่อน ไม่เช่นนั้นแลว้จะหลงติดอยูท่ี่เปลือกหรือกระพี้  ไม่มี
ทางก้าวหน้าในสัมมาปฏิบัติ แต่ถ้าฝ่าก าแพงแห่งภาษาเข้าไปได้แล้วก็เป็นการง่ายท่ีจะเข้าใจ
พระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง”  จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเหตุผลเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกเร่ืองเล่า
เป็นตวัอยา่งประกอบการจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผู ้เขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคัญเป็นเคร่ือง
ประกอบการจูงใจ ซ่ึงบุคคลเหล่านั้ นได้แก่ พระพุทธเจ้า, องคุลิมาล, ท่านพุทธทาสภิกขุ, 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, หลวงตาจอม และ คาร์ล ลูอิส ซ่ึงเป็นช่ือท่ีผูเ้ขียนอา้งถึง ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้
กบัอุปนิสัย  ซ่ึงผูเ้ขียนใชค้วามรู้สึก ทศันคติ และความเช่ือของผูอ่้านเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนะเน้ือหาใหต้รงกบัจุดของผูอ่้าน 

 
4.9.9  หัวข้อที ่115 : ปากของเธอ ใจของคน 

4.9.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี)  แบบท่ี 2 คือ การ
กล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง 

4.9.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธีท่ี กลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กสุนทรพจน์ส านวนโวหารท่ีคมคายของนกัปราชญ์
หลาย ๆ ท่าน เป็นตวัอย่างประกอบการสอน  ดงัท่ีบทกลอนของสุนทรภู่ท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงว่า “เป็น
มนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา  จะพูดจาจง
พิเคราะห์ให้เหมาะความ” เป็นตน้ และอีกตวัอยา่งหน่ึง เป็นพุทธพจน์ท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงวา่ “สุภาสิตา จ ยา 
วาจา  เอตมัมงัคลมุตตมงั  ค  าพูดดี เป็นสิริมงคลอนัสูงสุด” อีกทั้งยงัมีบทกลอนของหลวงพ่อพุทธ
ทาส มงักรจีน นกัพูดนิรนาม  และนกัพูดฝีปากเอก เป็นตวัอยา่งประกอบการสอนท่ีผูเ้ขียนอา้งถึง
ด้วย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัยกเร่ืองเล่านิทานของชายหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงมีเน้ือหาเป็นความเรียงเป็น
เคร่ืองประกอบการสอนผูอ่้านดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา  ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ เขา-ทหารเกณฑ์หนีค่ายเหมือนนกไร้รังบาดเจ็บมาจากบา้นมุ่งหน้ามาหาเธอ
หมายไดรั้บการปลอบโยนให้หายปวดปร่า แต่พลนัท่ีคนรักเปิดประตูออกมาตอ้นรับ เธอก็เร่ิมปัก
ตะปูแห่งความเจบ็ช ้าซ ้ าเติมลงบนผนืแผน่ดินใจท่ีไหมเ้กรียนมาก่อนแลว้” 

4.9.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยการแสดงขอ้เท็จจริงดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “มหากวี
สุนทรภู่ จารผจงเร่ืองปากกบัการพูดไวอ้ยา่งไพเราะจบัใจคมคายทั้งค  า และความปรากฏในผลงาน
หลายรสหลากเร่ือง แต่ท่ีเฟ่ืองจนใครต่อใครต่างก็จ  าไดข้ึ้นใจและท่องไดค้ล่องปากน่าจะไดแ้ก่สอง
บท ดงัต่อไปน้ี” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กตวัอยา่งบทกลอนแสดงเป็นตวัอยา่งประกอบการจูงใจ และยงั
อ้างถึงบทกลอนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสุนทรพจน์ท่ีคมคายของนักปราชญ์หลาย ๆ ท่าน เป็นตัวอย่าง
ประกอบการจูงใจดว้ย ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยการท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และยงัใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, 
มหากวีสุนทรภู่, ท่านพุทธทาสภิกขุ, มงักรจีน, นกัพูดนิรนาม  และนกัพูดฝีปากเอก เป็นช่ืออา้งอิง
เพื่อประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย วิธีการ คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใชส้รรพนามท่ีดู
เป็นกนัเองกับผูอ่้านคือใช้ค  าว่า “เรา” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือหา เช่น “ก่อนพูดเราเป็นนายของ
ถอ้ยค า แต่หลงัจากหลุดปากออกไปแลว้ ถอ้ยค าจะตีต้ืนข้ึนมาเป็นนายเหนือหวัเราทนัที” เป็นตน้ 

 
4.9.10  หัวข้อที ่116 : หัวโขนสวมหัวคนเล่น 

4.9.10.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใชค้  านยัประหวดั (ค าวา่ “หวัโขน”  มีความหมายมากกวา่ความหมายตรง) 

4.9.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของสมเด็จโต 2 ตอน ตอนแรก คือตอนท่ี
สมเด็จโตแสดงธรรมถวายในหลวงรัชกาลท่ี 4  ตอนท่ี 2 คือ ตอนท่ีสมเด็จโตช่วยลูกศิษยเ์ข็นเรือข้ึน
จากล่ม ผูเ้ขียนใชเ้ร่ืองเล่าของสมเด็จโตทั้ง 2 ตอนน้ี เป็นตวัอยา่งประกอบการสอน  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ตวัละครแต่ละตวัท่ีเรารับเล่นก็
เป็นเช่นกบัหัวโขนท่ีเราสวมใส่ บางคนสวมหัวโขนเป็นตวัพระ เป็นตวันาง เป็นยกัษ์ เป็นลิง เป็น
มารร้าย เป็นฤาษี เป็นพอ่ แม่ ลูก นกัการเมือง นายทหาร นายต ารวจ นายกรัฐมนตรี พ่อคา้ แม่คา้ นกั
ธุรกิจ คนงาน  อาจารยม์หาวทิยาลยั คนขายน ้ าป่ัน คนขบัแท็กซ่ี พระสงฆ ์ ขโมย เด็กขายพวงมาลยั 
คนเก็บขยะ ฯลฯ” 

4.9.10.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยการท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั ไดแ้ก่ 
เชกสเปียร์, สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เป็น
เคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน คือใชค้  า
สรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกับผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวซ่ึ้งเป็นตวัอย่างเดียวกันกบักรอบในการ
วเิคราะห์ท่ี 2  กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีไดแ้สดงไวเ้บ้ืองตน้น้ี  วิธีการท่ี 2 คือ 
เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้วามรู้สึก ลกัษณะนิสัย ของกลุ่มผูอ่้าน เป็นเกณฑ์ในการ
เสนอแนะให้ตรงกบัจุดผูอ่้าน ซ่ึงผูอ่้านคือคนทัว่ไปนั้น มีลกัษณะนิสัยท่ีชอบหลงตวัเองในบทบาท
บางอย่างจนลืมมองเห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิต ดงันั้นผูเ้ขียนจึงจูงใจดว้ยการเสนอแนะ
แนวคิดท่ีตรงกนัขา้มกบัแนวคิดผูอ่้าน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และถูกธรรมตามครรลองของ
พระศาสดา 
 

4.9.11  หัวข้อที ่117 : อ่านคัมภีร์ไม่แตก จึงแหวกแนว 
4.9.11.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “แตก” 
กบัค าวา่ “แหวก”)  แบบท่ี 2 คือ การใชค้  านยัประหวดั และ แบบท่ี 3 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.9.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองพระภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงเป็นตวัอยา่งประกอบการ
สอน ดงัท่ีเน้ือหาตน้เร่ืองมีอยู่ว่า “พระหนุ่มรูปหน่ึงเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ เกิดธรรมฉันทะอยากจะ
ศึกษาปฏิบติัธรรมดว้ยตนเองมานานโดยไม่คิดจะพึ่งพาครูบาอาจารย ์ดงันั้นท่านจึงหาคมัภีร์มาอ่าน
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เอง แลว้ปฏิบติัดว้ยตนเองตามค าแนะน าท่ีเขียนไวใ้นต ารา” เป็นตน้ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “พอเร่ิมลงมือปฏิบติัธรรมไดไ้ม่เท่าไร จึงเกิดอาการ
ผิดส าแดงขอ้ธรรม เหมือนคนไขกิ้นอาหารท่ีแสลงต่อโรค คือยิ่งปฏิบติัยิ่งทุกข ์ยิ่งปฏิบติัยิ่งเขา้กบั
ใครเขาไม่ได ้กลายเป็นคนแปลกแยกจากสังคมหรือจากเพื่อนในองคก์ร หรือบางรายยิ่งปฏิบติัธรรม
ยิง่ห่างธรรมไกลออกไปทุกที คนท่ีปฏิบติัธรรมเช่นน้ีอุปมาเหมือนคนไขท่ี้ไม่กินยาตามหมอสั่ง พอ
โรคก าเริบข้ึนมาแทนท่ีจะโทษตนเองวา่ไม่ท าตามหมอกลบัไพล่ไปโทษหมอวา่จดัยาใหไ้ม่ถูก” 

4.9.11.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เทจ็จริงท่ีผูอ่้านทราบดีอยูแ่ลว้วา่ “การปฏิบติัธรรม
จะวา่เป็นเร่ืองง่ายก็ง่าย จะวา่เป็นเร่ืองยากก็ยาก ท่ีวา่ง่ายก็เพราะการปฏิบติัธรรมเป็นส่ิงท่ีท าไดท้นัที 
เช่นนึกอยากฝึกสมาธิ ก็ฝึกไดเ้ลย แค่เพียงใชส้ติก าหนดตามลมหายใจเขา้ออกอยา่งรู้เท่าทนัก็พอ ไม่
ตอ้งใชเ้งินสักบาท ไม่ตอ้งใส่ชุดขาว ไม่ตอ้งไปวดั ไม่ตอ้งนัง่หลงัขดหลงัแข็งสวดมนต ์ไม่ตอ้งทน
สูดกล่ินธูปก็ได ้เพียงแค่น้ีเราก็ไดช่ื้อวา่ปฏิบติัธรรมตามค าพระสอนแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีอยูใ่นบา้นหรือใน
ท่ีท างานของเรานัน่เอง” จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเองและได้
ยกเร่ืองเล่าของพระหนุ่มรูปหน่ึง เป็นตวัอย่างประกอบเหตุผลในการจูงใจผูอ่้านดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 
คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตได้จากการท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามว่า “เรา” ดงั
ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัอา้งไวใ้นเบ้ืองตน้  (กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2) วิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียง
ของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ืองประกอบการเสนอแนะเพื่อ
จูงใจดว้ย 
 

4.9.12  หัวข้อที ่118 : ฟังด้วย “หู” สดับด้วย “ใจ” 
4.9.12.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ 2 แบบ แบบท่ี 1 การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) แบบท่ี 2 คือ การ
กล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง 

4.9.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของลามะนอ้ยกบัอุปัชฌายผ์ูอ้าวุโส ซ่ึงเน้ือหายอ่ ๆ 
นั้นผูเ้ขียนไดส้รุปไวใ้นตอนทา้ยของเร่ืองวา่ “ไม่นานมาน้ีศิษยานุศิษยข์องท่านไดน้ าบทเทศนาของ
ท่านมาจดัพิมพแ์จกเพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ผูท่ี้ไปเยือนอารามบนยอดเขา เน้ือหาทั้งหมด
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ของบทเทศนาลว้นวกวนซ ้ าซ้อนอยู่ไม่ก่ีเร่ือง แต่ท่านก็บอกว่ายินดีจะเทศน์สอนอย่างน้ีต่อไป คือ
สอนให้คนทั้งหลายรู้จกั ‘ฟัง’ ดว้ยหูและส าเหนียกให้ไดย้ิน ‘ดว้ยใจ’ ตวัอยา่งบทเทศนาอนัน่าเบ่ือ
ของท่านก็เช่น 
  จงฟังเสียงด่า   ใหไ้ดย้นิเป็นเสียงของความรัก ความห่วงใย 
  จงฟังเสียงบ่น   ใหไ้ดย้นิเป็นเสียงของความหวงัดี เอ้ืออาทร 
  จงฟังเสียงต าหนิ   ใหไ้ดย้นิเป็นเสียงของการช้ีขมุทรัพย ์
  จงฟังเสียงเกร้ียวกราด  ใหไ้ดย้นิเป็นเสียงของการเตือนใหร้ะมดัระวงั 
  จงฟังเสียงของความล าบาก   ใหไ้ดย้นิเป็นเสียงของความสุขสบายในอนาคต 
  จงฟังเสียงพร ่ าสอนอนัซ ้ าซาก  ให้ไดย้ินเป็นเสียงของการเจียระไนเพชรแห่งชีวิต
ใหแ้วววาวพราวพรายไปดว้ยเหล่ียมคมแห่งสติปัญญา” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าวา่ “เหมือน” ซ่ึงเป็นค าเช่ือมท่ีเป็นเคร่ืองหมายของการใช้ค  าอุปมา
เปรียบเทียบ ดงัเช่นวา่ “ลามะน้อยเติบโต ฝึกฝน อดทน ฟังเสียงจูจ้ี้ข้ีบ่น ปรนนิบติัผ่านคืนผา่นวนั
จนอายุ 14 ปี ชีวิตของเธอกบัชีวิตของพระอุปัชฌายเ์หมือนปาท่องโก๋ท่ียากจะแยกออกจากกนั อยู่
ใกล ้ๆ อยูม่านานจนหลบัตาเห็นทุกอยา่งท่ีเป็นวฏัจกัรของชีวติท่ีน่ี” เป็นตน้ 

4.9.12.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงท่ีผูอ่้านทราบดีอยูแ่ลว้วา่ “ประเทศธิเบต
ดินแดนท่ีถูกเรียกขานวา่เป็นหลงัคาโลกคือสถานท่ีท่องเท่ียวในฝันท่ีใครต่อใครก็ปรารถนาอยากจะ
มาเยือน เพราะท่ีน่ีใช่เพียงจะมีแต่ความงดงามและความทา้ทายของขุนเขาสลบัสล้างรอให้พิชิต
เท่านั้น แต่ดินแดนซ่ึงตั้งอยู่สูงล่ิวทา้ทายเมฆและตะวนัจนัทร์แห่งน้ี ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีทา้ทายให้
นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนและคน้หา” จากนั้นผูเ้ขียนได้เสนอแนะขอ้โตแ้ยง้ใหม่ และได้อธิบาย
เหตุผลเพิ่มเติมดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง อีกทั้งไดย้กเร่ืองเล่าของลามะนอ้งและอุปัชฌายผ์ูอ้าวุโส 
เป็นตวัอยา่งประกอบเหตุผลในการจูงใจผูอ่้านดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็น
วธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามวา่ “เธอ,ท่าน,เขา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “เธอ
เสียน ้ าตาให้กบัคนท่ีพอต่ืนข้ึนมาก็บ่นวา่เธอทุกเชา้ เธอเสียน ้ าตาให้กบัคนท่ีเธอเคยสงสัยวา่เป็นครู
หรือเป็นผูคุ้มเรือนจ ากนัแน่ เธอเสียน ้ าตาให้กบัคนท่ีคอยจ ้าจ้ีจ  ้าไชไปเสียทุกเร่ือง ไม่เวน้แมแ้ต่เร่ือง
การหายใจออก-หายใจเขา้ของตวัเธอเอง”  วิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ืองประกอบการเสนอแนะเพื่อจูงใจดว้ย 
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4.9.13  หัวข้อที ่119 : เทโวโรหณะ  มากกว่าค าว่าท าบุญตักบาตร 
4.9.13.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี) 
4.9.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองพุทธประวติัในพรรษาท่ี 7 ซ่ึงมีเน้ือหาส าคญัคือ 
พระพุทธเจา้ทรงเสด็จข้ึนไปจ าพรรษาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดาอนัเป็นการ
แสดงความกตญัญูกตเวทิตาต่อพระพุทธมารดา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวซ่ึ้งเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือเร่ืองวา่ 
“ตลอดเวลา 3 เดือนบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ พระโลกนาถเจา้ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธ
มารดาจนพระนางทรงบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบนัมีคติอนัแน่นอนแลว้วา่จะ
ไดบ้รรลุอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์ในไม่ช้า” เป็นตน้  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ 
อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเน้นสอนกลุ่มบุคคลผูมี้สถานะทาง
ครอบครัวท่ีเป็นบุตรธิดา เพื่อจูงใจให้ผูอ่้านตระหนกัถึงความกตญัญูกตเวทีซ่ึงเป็นคุณธรรมของคน
ดีท่ีพระบรมครูอยา่งพระศาสดาทรงกระท าเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็นประจกัษแ์ลว้  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 
3 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “พระพุทธมารดาทรงเสียสละ
กษีรธาราซ่ึงกลัน่มาจากสายโลหิตอนับริสุทธ์ิเพื่อหล่อเล้ียงพระองคใ์ห้ทรงเจริญวยัฉนัใด พระองค์
ทรงกลัน่เอาธรรมส่วนท่ีประเสริฐเลิศล ้าท่ีสุดมาแสดงแก่พระนางเป็นการตอบแทนฉนันั้น” 

4.9.13.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงท่ีผูอ่้านทราบดีอยูแ่ลว้วา่ “วนัแรม 1 ค ่า 
เดือน 11 เป็นวนัแรกหลงัจากส้ินสุดการอยู่จ  าพรรษาของพระสงฆ์ ในวนัน้ีเป็นวนัท่ีมีความหมาย
ส าหรับพุทธศาสนิกชนไม่นอ้ยไปกวา่วนัเขา้พรรษาหรือวนัออกพรรษา เพราะเป็นวนัท่ีชาวพุทธจะ
ได้ท าบุญใหญ่กนัอีกคร้ังหน่ึงด้วยการตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งกบัพระสงฆ์จ  านวนร้อยหรือ
หลายร้อยท่ีเดินอยา่งสงบลงมาจากอารามเหนือยอดเขา หรือบางแห่งท่ีไม่มีอารามอยูเ่หนือยอดเขาก็
จะมีพระสงฆ์เดินเรียงแถวเป็นแนวยาวไปตามทอ้งถนนเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธไดท้  าบุญตกั
บาตรกนัอย่างเต็มท่ี” จากนั้นผูเ้ขียนได้อธิบายขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมและได้เล่าเร่ืองพุทธประวติัใน
พรรษาท่ี 7 เป็นตวัอย่างประกอบการอธิบายเพื่อจูงใจ และจากนั้นผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะแนวคิดของ
ผูเ้ขียนเองเพิ่มเติม  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียน
ใช้ค  าสรรพนามว่า “เรา,ท่าน” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “เรากบัมารดาอยู่ในภพเดียวกนั ในโลกใบ
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เดียวกนั ในบา้นหลงัเดียวกนั และความไกลห่างระหว่างกนันั้นก็แค่เพียงฝาห้องกั้นเท่านั้นเอง อยู่
ใกล้กนัถึงเพียงน้ีแลว้จึงอยากจะถามว่าเราเคยคิดจะโปรดท่านหรือเคยคิดจะเปล้ืองหน้ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ระหวา่งท่านกบัเราบา้งหรือไม่”  วิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงเกียรติ
คุณของผูเ้ขียนเองเป็นเคร่ืองประกอบการเสนอแนะเพื่อจูงใจดว้ย 

 

4.10  หนังสือเล่มที ่10  ธรรมะน า้เอก 

 
4.10.1  หัวข้อที ่120 : กลบับ้านเก่ากนัเถิด 

4.10.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้งช่ือ 2 แบบคือ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค ซ่ึงเป็นประโยคค าสั่งโดยละ
ประธานไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ แบบท่ี 2 คือ การใชค้  านยัประหวดั โดยค าวา่ “บา้นเก่า” ในท่ีน้ี หมายถึง 
ความปกติของความเป็นมนุษยท่ี์เป่ียมไปดว้ยจิตใจท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม 

4.10.1.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยผูเ้ขียนเล่าเร่ืองชายหนุ่มพ่อคา้เรือส าเภาคนหน่ึง ซ่ึงประสบเคราะห์
ร้ายจากการเดินเรือโดยถูกพายุใหญ่โหมกระหน ่ าท าให้เรืออบัปรางท่ามกลางมหาสมุทร ผูค้น
มากมายต่างผลดัหลงและตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด และเขารอดชีวิตมาไดด้ว้ยไมก้ระดานแผ่น
หน่ึง ไมก้ระดานแผน่นั้นพาเขามาท่ีเกาะแห่งหน่ึง และเขาไดใ้ชชี้วิตบนเกาะนั้นอยา่งมีความสุข จน
ท าให้เขาลืมบา้นเก่าของตวัเอง และไม่คิดอยากจะกลบัไปอีก นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา  ดว้ยการเปรียบเทียบค าว่า “บา้นเก่า” คือ ชีวิตท่ีปกติของมนุษยเ์รา 
และผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ โดยให้
ความหมายค าวา่ “บา้นเก่า” คือ ความปกติของมนุษย ์

4.10.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชว้ธีิการเขียนเพื่อจูงใจ คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ซ่ึงเป็นการ
อา้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้วา่ คนเราพลดัหลงเขา้ไปยึดติดอยูใ่นเกาะของกิเลสต่าง ๆ  ทั้ง ๆ 
ท่ีรู้วา่กิเลสนั้นน าความทุกขม์าให ้แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม คนเราก็ไม่อาจหกัห้ามใจตวัเองไดท่ี้จะเขา้ไป
หมกมุ่นอยูก่บักิเลสเหล่านั้น ผูเ้ขียนไดใ้ห้เหตุผลสนบัสนุนและสรุปเพื่อให้เห็นจริงวา่ “ถึงแมว้นัดี
คืนดีจะมีพระมุนีผู ้รู้  ผู ้ต่ืน ผู ้เบิกบาน มาช้ีทางสว่างโดยชวนให้กลับไปหาสภาพจิตเดิมแท ้
(โพธิญาณ) อนัสะอาด สวา่ง สงบ เป็นสุขแทแ้ละเป็นไทซ่ึงมีอยู่แลว้ในกมลสันดานของตวัเอง ก็
ส่ายหวัปฏิเสธ รู้อยู ่เห็นอยู ่เช่ือมัน่อยูว่า่บา้นเดิมแทข้องตนนั้นเป็นสวรรคส์ถานตามท่ีท่านบอก แต่
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เอาไวก่้อนเถิดโอกาสหนา้ฟ้าใหม่ หากไม่ตายไปเสียก่อนคงจะไดก้ลบัไปเยือน พูดอยา่งน้ีคร้ังแลว้
คร้ังเล่า จนฟ้าใหม่ฟ้าเก่าอยู่นัน่ไม่รู้ก่ีแสนก่ีลา้นภพชาติเขา้มาน่ีแลว้ คนเราก็เป็นเสียอย่างน้ี กลวั
ทุกข ์อยากพน้ทุกข ์แต่ก็ไม่กลา้พอท่ีจะถอนตนออกมาจากกองทุกขอ์ยา่งเบด็เสร็จเด็ดขาด”  
 

4.10.2  หัวข้อที ่121 : จ้างท าวทิยานิพนธ์ : การคอร์รัปชันทางปัญญา 
4.10.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง  แบบการใชว้ลี (กริยาวลี) และ (นามวลี)  
4.10.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเล่นภาษา 
เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ซ่ึงผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าพดูใหม่ และใหค้วามหมายใหม่หลายค า ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าววา่ “การจา้งท าวทิยานิพนธ์นั้น กล่าวอีกนยัหน่ึงก็เป็นการคอร์รัปชนัทางปัญญาหรือการ
คอร์รัปชนัทางวิชาการ เป็นการผิดศีลขอ้ท่ี 4 ในระดบัท่ีเรียกไดว้่าเป็น ‘มหามุสาวาท’ หรือการ 
‘โกหกค าโตระดบัชาติ’ ” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล 
โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโท ท่ีจะตอ้งท าวิทยานิพนธ์เพื่อให้จบหลกัสูตร
การศึกษา 

4.10.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบสาเหตุสัมพนัธ์ (ผลไปหาเหตุ) โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมจากหลกัการตามความเป็นจริง
ในทางพระพุทธศาสนาวา่ “การจา้งท าวิทยานิพนธ์ถือวา่ ผิดศีลธรรม คือผิดศีลขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่ดว้ยการ
ขโมยส่ิงของซ่ึงไม่สมควรเป็นของตนน ามาเป็นของตน (ขอ้อทินนาทาน) ซ่ึงในกรณีน้ีคือการขโมย
สิทธิแห่งความเป็นมหาบณัฑิต ดุษฏีบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัทางวิชาการชั้นสูง ซ่ึงตน
ไม่มีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะได้ครอบครองมาตั้งแต่ตน้ น ามาแอบอา้งว่าเป็นของตน หรือน ามา
อวดอา้งต่อสังคมวา่ตนมีความเป็นมหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิตจริง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริงนั้น ตนก็
รู้อยูแ่ก่ใจวา่สถานภาพทางวิชาการเช่นน้ีตนใชว้ิธีขโมยเขามา” จากนั้นผูเ้ขียนจึงไดแ้สดงเหตุปัจจยั
ท่ีส่งเสริมให้มีการจา้งท าวิทยานิพนธ์เป็นขอ้ ๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 11 ขอ้  และผูเ้ขียนไดส้รุปเน้ือหาใน
เร่ืองน้ีดว้ยแนวคิดเสนอแนะของผูเ้ขียนเอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูง
ใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 3 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ย
การใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “เรา” ซ่ึงมีหลาย ๆ จุดในเน้ือหา เช่น “ก็ในเม่ือ
เราเร่ิมตน้กระบวนการทางการศึกษากนัดว้ยอวิชชาเสียอยา่งน้ีแลว้ ปริญญาท่ีไดม้าจะมีคุณค่าอยา่ง
แทจ้ริงไดอ้ยา่งไร” เป็นตน้ วิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ ของผูอ่้าน โดยท่ี
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ผูอ่้านสนใจใคร่รู้ถึงบรรทดัฐานทางศีลธรรม จริยธรรมทางการศึกษา กลวิธีท่ี 3 คือ ช่ือเสียงของ
ผูเ้ขียนเอง มีผลต่อการจูงใจผูอ่้าน เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียนเป็นพระนกัคิด พระนกัวิชาการ พระนกัปฏิรูป
พระพุทธศาสนา ดงันั้นจึงมีผลต่อการเสนอแนะเพื่อจูงใจ 

 
4.10.3  หัวข้อที ่122 : ผู้น าทีด่ี ต้องน่ังอยู่ในหัวใจคน 

4.10.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) แบบท่ี 2 คือ การ
ใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ใน” กบัค าวา่ “หวัใจ”) 

4.10.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ือง 2 เร่ือง เพื่อประกอบการอธิบาย  เร่ืองท่ี 1 เป็น
เร่ืองเล่าของเพื่อนของผูเ้ขียนซ่ึงเคยเป็นเลขานุการพระผูใ้หญ่ท่านหน่ึง  เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นยอ่หน้า
สรุปสุดทา้ยของเน้ือหาว่า “ผูน้ าคนไหนก็ตาม ถา้เป็นผูน้ าแล้ว แต่ไม่ไดใ้จคน วนัท่ีเราหลุดจาก
ต าแหน่งเดินออกจากส านกังานไป อาจจะไดย้ินเสียงประทดัไล่ก็ได ้บางทีนัง่ท างานไป วนัใดวนั
หน่ึงลูกน้องนัดกนัแต่งชุดด าเฉยเลย แต่ถ้าเราได้ใจคนแล้ว แมน้อกเวลาท างานลูกน้องก็มาช่วย
ท างาน หากไม่ไดใ้จคน ไม่ว่าจะงานนอกหรืองานในเวลา ลูกน้องก็ท าเป็นไม่สนใจ บางทีวนัเกิด
เจา้นายก็ท าลืมซะอยา่งนั้น แต่ถา้ไดใ้จคนก็ไดทุ้กอยา่ง จะท างานจึงตอ้งท าคนดว้ย ‘ท าคน’ ไม่ใช่วา่
ท าให้ใครทอ้ง แต่หมายความวา่ ‘ท าให้ไดใ้จคน’ ดว้ย แลว้เราจึงประสบความส าเร็จกลายเป็นผูน้ า
ชั้นน า ท่ีน าไดท้ั้งในชัว่โมงการท างานและในความทรงจ าของผูต้ามตลอดไป”  ผูย้งัใช้ กลวิธีท่ี 3 
คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้น้นสอนกลุ่มบุคคลผูท่ี้มีสถานะ
เป็นผูน้ าเท่านั้น 

4.10.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงประเด็นท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ 
“การเป็นผูน้ าท่ีดีนั้นจะตอ้งเขา้ไปนัง่อยู่ในหัวใจคน ไม่ใช่นัง่อยู่บนหัวคน อยู่บนหัวคนก็คือ การ
เป็นผูน้ าท่ีนิยมการใช้อ านาจบาตรใหญ่ มีความต้องการอะไรก็สั่ง ๆ ให้ลูกน้องท าตาม กดข่ม
ลูกนอ้งดว้ยอ านาจ ดว้ยอารมณ์ เอาแต่ใจตวัเองเป็นใหญ่ ลูกนอ้งท างานไม่ทนัใจ ทั้งนายและลูกนอ้ง
ก็มีสิทธ์ิหัวใจวายหรือกลายเป็นคนเครียดสะสม” จากนั้นผูเ้ขียนไดส้นบัสนุนขอ้เสนอของผูเ้ขียน
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เองดว้ยการยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าเพื่อประกอบการอธิบาย และสรุปให้เห็นจริงดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียน
เอง  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ พระพุทธเจ้า, 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, ดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ 
วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดต้รงท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็น
กนัเองกบัผูอ่้านคือใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา,เขา,เธอ” ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 
2  กลวธีิท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่  วิธีการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัย ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ความรู้สึก ความเช่ือ ความปรารถนาของผูอ่้าน เป็นเกณฑ์ในการปรับการ
เสนอแนะใหต้รงจุดผูอ่้าน  
 

4.10.4  หัวข้อที ่123 :  ทศันวจิารณ์ : ชีวติทีไ่ม่มีมาร ยากจะเป็นต านานทีย่ิง่ใหญ่ 
4.10.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ  แบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง โดยค าท่ี
คลอ้งจองกนัคือค าวา่ “มาร” และค าวา่ “นาน”  แบบท่ี 2 คือ แบบการใชป้ระโยค (บอกเล่า) 

4.10.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอาเน้ือเร่ืองในหัวขอ้เบ้ืองตน้ (ทรงชนะพญามาร ดว้ยปรีชาญาณอนั
ยอดเยีย่ม) เป็นฐานในการอธิบายทศันะของผูเ้ขียนเพิ่มเติม 

4.10.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริง (แบบนิรนัย) ด้วยการอา้งถึงส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับกันอยู่แล้ว และเพื่อสนับสนุน
ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นยอ่หนา้แรกวา่ “ในพุทธประวติัมีพื้นท่ีให้พญามารได้
แสดงบทบาทแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งตอนก่อนตรัสรู้และหลงัตรัสรู้ ช่วงเวลาระหว่างเสด็จจาริก
เผยแผ่พระพุทธศาสนา กระทัง่เป็นผูก้ราบทูลอาราธนาให้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ก็เป็นผลงาน
ของพญามารอีกเหมือนกนั” จากนั้นผูเ้ขียนก็เร่ิมน าขอ้เสนอใหม่และหาขอ้สนบัสนุนขอ้เสนอใหม่
นั้นดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “พญามารเป็นใคร คงต้องมาเร่ิมหาค าตอบจากค าว่า “มาร” กนัก่อน 
เฉพาะค าว่า “มาร” แปลตามตวัอกัษรว่า “ส่ิงท่ีฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีงามหรือปัจจยัท่ีคอย
ขดัขวางมิให้บุคคลประสบความเจริญกา้วหนา้” มารตามค านิยามมี 5 ประเภท คือ 1) มารคือกิเลส 
2) มารคือร่างกาย 3) มารคือเจตนา 4) มารคือเทพบุตร 5) มารคือความตาย” จากนั้นผูเ้ขียนก็หา
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ขอ้สนบัสนุนเพิ่มเต่ิมจากหลกัวิชาทางพระไตรปิฎกและนกัปราชญท์างศาสนาอย่างหลวงพ่อพุทธ
ทาส  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียง
ส่วนตวัของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ีรู้จกัของสังคม และช่ือเสียงของมหาปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อพุทธทาส เป็นเคร่ืองยืนยนั  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ผูเ้ขียนก็คงเหมือนกบันกัศึกษาพระพุทธศาสนาคนอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยมาโดย
ตลอดวา่พญามารคือใคร มีตวัตนจริง ๆ หรือไม่ หรือวา่เป็นเพียง “บุคลาธิษฐาน” (Personification) 
อนัเป็นรูปแบบหน่ึงในการแสดงธรรมของบุรพาจารย ์เพื่อใช้อธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรมกนัแน่” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง อีกทั้งยงัมีการอา้งหลกัฐานและอา้ง
สถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยืนยนัดังท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “เพื่อยืนยนัว่าขอ้สันนิษฐาน
เก่ียวกบัฐานะของพญามารขา้งตน้นั้นผูเ้ขียนไม่ไดทึ้กทกัเอาเองตามใจชอบ จึงขออา้งหลกัวิชาจาก
พระไตรปิฎก และทศันะจากมหาปราชญอ์ยา่งท่านพุทธทาสภิกขมุาประกอบการสันนิษฐานขา้งตน้ดว้ย” 
 

4.10.5  หัวข้อที ่124 : เลอืกคู่ครองก่อนครองคู่ 
4.10.5.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ  แบบท่ี 1 การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง  แบบท่ี 2  
การใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 

4.10.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนแบบ  3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา โดยเปรียบเทียบการเลือกคู่ครองของคน 2 ลกัษณะ คือ “คนท่ีเลือกมากและใชเ้วลานาน ท่าน
ยกตวัอย่างว่า เปรียบเหมือนสาวแรกรุ่นท่ีเพิ่งเคยเดินเขา้สวนดอกไม ้เห็นดอกไหนก็ดูสวยงาม
ละลานตาไปหมด ไม่ยอมเด็ดดอกไหนเสียที เพราะคิดว่าน่าจะมีดอกท่ีสวยกว่าน้ีในสวนอีกเป็น
จ านวนมาก เดินชมสวนเพลิน มารู้สึกตวัอีกทีก็เดินทะลุออกประตูอีกดา้นหน่ึงของสวนดอกไมเ้สีย
แลว้ มวัแต่คิดว่าดอกไมท่ี้ดีท่ีสุดจะอยู่ขา้งหน้า เลยไม่ไดค้วา้อะไรติดมือมาสักดอก ส่วนคนท่ีไม่
เลือกมาก ท่านยกตวัอย่างว่าเหมือนตดัสินใจซ้ือลอตเตอร่ี ถา้ถูกก็โชคดีไป ถา้ไม่ถูกก็ตอ้งยอมรับ
ชะตากรรม พลางปลอบใจตวัเองวา่ “ท าไงไดไ้หละ ก็เราเลือกเอง”ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เล่นภาษา เล่นค า และใชใ้นความหมายใหม่ โดยเล่นค าวา่ “คู่ครอง และ ครองคู่”   นอกจากน้ี ผูเ้ขียน
ยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยเลือกสอนท่ีเน้นเฉพาะคนท่ี
ตอ้งการครองคู่ ครองรัก และครองเรือน เท่านั้น 

4.10.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
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ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยอา้งถึงเร่ืองท่ีบุคคลทัว่ไปทราบดีกนัอยู่แลว้คือเร่ืองของการเลือกคู่ครอง
จากนั้นผูเ้ขียนไดเ้สนอแนวคิดใหม่ดว้ยการอา้งสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัในการอธิบาย
เหตุผลให้ชดัเจน ดงัขอ้ความในย่อหน้าหน่ึงว่า “การเลือกคู่เป็นเร่ืองยากน้ีเอง พระพุทธศาสนาจึง
เสนอแนะวธีิเลือกคู่ครองไวใ้หว้า่ท่ีภรรยาหรือสามีพิจารณาวา่ ถา้เลือกคู่ครองควรจะมองหาคู่ครอง
ประเภทไหน ขอใหพ้ิจารณาคู่ครอง 7 ประเภทดงัต่อไปน้ี 1) คู่ครองท่ีเป็นดุจเพชฌฆาต 2) คู่ครองท่ี
เป็นดุจโจร 3) คู่ครองท่ีเป็นดุจนาย 4) คู่ครองท่ีเป็นดุจมารดา 5) คู่ครองท่ีเป็นดุจนอ้งสาว 6) คู่ครอง
ท่ีเป็นดุจเพื่อน 7) คู่ครองท่ีเป็นดุจคนรับใช”้ และผูเ้ขียนก็สรุปในยอ่หนา้สุดทา้ยวา่ “ภรรยาและสามี
ทั้ง 7 ประเภท มีทั้งดีและร้าย ใครเป็นคู่ภรรยาและสามีประเภทไหนก็พึงพินิจพิจารณาเอาเองเถิด 
ไตร่ตรองมองตนแลว้ อย่าลืมปรับตวัปรับใจให้เป็นคู่ครองในฝันของกนัและกนัเสียก่อนท่ีจะแยก
สาย ไผ่จะแยกกอ”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานท่ีผา่นมาเป็นเคร่ืองรับประกนัวา่ผูเ้ขียนมีช่ือเสียงต่อสังคม  
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแยง้
โดยใช้แบบเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยและแบบใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองและการอา้งสถาบนัทาง
พระพุทธศาสนา 
 

4.10.6  หัวข้อที ่125 : วธีิอยู่กบั “ทุกข์” ให้เป็น “สุข” 
4.10.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใชค้  าคลอ้งจอง (ค าวา่ “ทุกข”์ กบัค าวา่ “สุข”) 

4.10.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ  โดยท่ีผูเ้ขียนยกตวัอยา่งประกอบการสอนดว้ยแนวคิดของ อาร์เทอร์ โชเพนเฮาเออร์ นกั
ปรัชญาตะวนัตก เป็นบทน าการสอน จากนั้นผูเ้ขียนน าเสนอแนวคิดของผูเ้ขียนเอง และสุดทา้ย
ผูเ้ขียนสรุปเน้ือหาดว้ยการยกตวัอยา่งประกอบการสรุป ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “พระผูใ้หญ่ท่านหน่ึง 
เขียนกวีนิพนธ์เร่ือง ‘ช่างมนั’ เอาไวไ้พเราะมาก ขอคดัมาอ่านกนัเป็นขอ้คิดสะกิดใจ เผื่อวา่งเม่ือไร
จะไดอ่้านแลว้ฝึก ‘ช่างมนั’ เสียใหชิ้น ความทุกขจ์ากการท่ีตอ้งแคร์สายตาคนอ่ืนจะไดบ้รรเทาเบาบางลง  
   มีสมภารวดัหน่ึงลึกซ้ึงมาก ถูกลมปากถากถางอยา่งเสียหาย 
   ท่านไม่โตต้อบค าท าวุน่วาย คิดอุบายผนัผอ่นสอนใจตวั 
   เอาตาชัง่ตั้งหราอยูห่นา้กุฏ์ิ แลว้ก็ขดุมนัวางขา้งละหวั 
   ใครมาเห็นออกปากทกักนันวั ท่านเจา้ขรัว ‘ช่างมนั’ เสียยนัเต” 
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4.10.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจาก
ขอ้เท็จจริงซ่ึงในบทน าเบ้ืองตน้เป็นลกัษณะวิธีอุปนยั ซ่ึงเป็นการอา้งกรณีเฉพาะกรณีเพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปท่ีเป็นส่วนรวม ดังท่ีผู ้เ ขียนกล่าวว่า “นักปรัชญาตะวนัตกหลายคนเม่ือหันมาศึกษา
พระพุทธศาสนาอยา่งผวิเผนิก็มกัจะด่วนสรุปวา่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีสอนใหม้องโลกในแง่
ร้าย อาร์เทอร์ โซเพนเฮาเออร์ นบัเป็นหน่ึงในนกัปรัชญาตะวนัตกท่ีมีความเช่ือเช่นน้ี เขาจึงสรุปว่า 
‘ชีวิตไม่มีอะไรมากหรอก นอกจากเป็นเพียงลูกตุม้ท่ีแกว่งไปแกว่งมาระหว่างความทุกขก์บัความ
เบ่ือหน่าย’ โชเพนเฮาเออร์ ไม่ไดเ้ช่ืออยา่งน้ีคนเดียว เขาท าใหค้นอีกมากมายในโลกน้ีเช่ือตามเขาไป
ดว้ย พระพุทธศาสนาเลยพานถูกเหมารวมใหเ้ป็นศาสนาท่ีสอนให้มองโลกในแง่ร้ายไปโดยปริยาย” 
จากนั้นผูเ้ขียนให้ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “แทท่ี้จริงแลว้พระพุทธศาสนาไม่ใช่
ศาสนา ท่ีสอนให้มองโลกในแง่ ดี  (Optimism)  ห รือมองโลกในแง่ ร้ าย  (Pessimism)  แ ต่
พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง (Realism) นัน่คือ มองโลกอย่างท่ีโลกมนัเป็น 
ไม่ใช่อย่างท่ีเราอยากให้เป็น”  จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกทั้งเสนอแนะแนวคิด
เพิ่มเติมสนบัสนุนและสรุปเพื่อใหเ้ห็นจริง ซ่ึงแนวคิดท่ีผูเ้ขียนเสนอแนะ คือ วิธีอยูก่บัความทุกขใ์ห้
เป็นสุขกนั ซ่ึงมี 2 วธีิ คือ 1) อยูก่บัความจริง ทิ้งความกงัวล 2) ฝึก “ช่างมนั” ให้เคยชิน  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2  คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียน
เอง และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัคือ อาร์เทอร์ โชเพนเฮาเออร์ นกัปรัชญาตะวนัตก  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วน
หน่ึงของผูอ่้าน โดยการใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือหา ซ่ึงดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เรากลวัไปสารพดัอยา่ง ทั้ง ๆ ท่ีในสถานการณ์จริง ส่ิงท่ีเรากลวัมาตั้งสิบอยา่ง
นั้นอาจเกิดข้ึนจริงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่กวา่จะรู้เช่นน้ีได ้เราก็ปล่อยให้ความทุกขท่ี์เรากงัวลนั้น
ท าร้ายเรามาแลว้ทั้งคืน” 
 

4.10.7  หัวข้อที ่126 : ปัญญาผุดหยุดกระแส 
4.10.7.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ผดุ” กบัค าวา่  “หยดุ”) 

4.10.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1  คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ ดังท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “นักข่าวท่านหน่ึงตั้งข้อสังเกตไวว้่า การท่ี
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สังคมไทยคลัง่ไคลจ้ตุคามรามเทพนั้นน่าจะเป็นเพราะสังคมไทยอยูใ่นภาวะขาดท่ีพึ่ง คนจึงวิ่งหาท่ี
พึ่งกนัเป็นแถว”  ผูเ้ขียนใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีเป็นกระแสนิยมในช่วงระยะเวลานั้นเป็นโอกาสในการสอนธรรมะท่ีเป็นแก่นแทข้อง
พระพุทธศาสนาใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาสาธารณชน 

4.10.7.3  กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมตน้จาก
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการให้ขอ้เท็จจริง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “กระแสจตุ
คามรามเทพในฐานะวตัถุมงคลรุ่นใหม่ดงัมาตั้งแต่ตน้ปี 2550 จนถึงวนัน้ี ก็ยงัไม่มีทีท่าวา่จะแผว่ลง 
เพราะมีศรัทธาและการตลาดเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง” จากนั้นผูเ้ขียนได้ยกตวัอย่างมาประกอบเพื่อ
สนบัสนุนขอ้เสนอของผูเ้ขียนเอง ดว้ยการอา้งอิงถึงหลกัฐานส าคญัทางพระพุทธศาสนาผนวกกบั
แนวคิดของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “นอกจากเงินแลว้ หากวิเคราะห์ต่อไปก็จะพบวา่คน
ไทยยงัขาดส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 1) ขาดความรู้ 2) ขาดความรู้สึก 3) ขาดจิตส านึกสาธารณะ 4) ขาดปัญญา
ท่ีเป็นกลาง”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ี
ผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเองในฐานะพระนกัวิเคราะห์นักพฒันา และให้ปัญญาแก่
สาธารณชน และยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั คือ สุนทรภู่ เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจด้วย  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  ด้วย 2 
วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา”  ดงัเช่นผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอนวา่ “ดงันั้น แค่ช่ือก็บอกอยูแ่ลว้วา่จตุคาม
รามเทพเป็นพราหมณ์ในนามพุทธ แต่คนไทยเราแยกไม่ออก ยกมาเป็นสรณะท่ีพึ่งหมดจนลืมไปวา่
ท่ีพึ่งของเราคือพระรัตนตรัยต่างหาก” เป็นตน้ วิธีการท่ี 2 คือ การสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความ
สนใจ รวมทั้งทศันคติของผูอ่้าน เพื่อปรับการเสนอแนะให้ตรงจุดกบัผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนไดค้  านึงถึงจุด
น้ีในการโนม้นา้วจูงใจผูอ่้านใหเ้ป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา  นอกจากน้ีผูเ้ขียน
ยงัอา้งถึงหลกัฐานส าคญัทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ คมัภีร์ธรรมบท และพระไตรปิฎก เป็นเคร่ือง
ยนืและประกอบการจูงใจดว้ย 
 

4.10.8  หัวข้อที ่127 : แม่คือมารดาของแผ่นดิน 
4.10.8.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใช้ประโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 2 คือ 
การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอนุนามนยั ซ่ึงหมายถึง การน าเอาส่วนนอ้ยหรือส่วนย่อยมากล่าว
โดยหมายถึงส่วนทั้งหมด 
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4.10.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเหตุการณ์ในสมยัพุทธกาลตอนท่ีพระพุทธองค์ได้
เสด็จข้ึนไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาท่ี 7 ซ่ึง
ในขณะเล่าผูเ้ขียนก็สอดแทรกทศันวิจารณ์ของผูเ้ขียนเพิ่มเติมมาดว้ย อีกทั้งผูเ้ขียนยงัเล่าถึงพุทธ
ประวติัในตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระนางประชาบดีโคตรมี (พระแม่นา้) ในราวพรรษาท่ี 
5 ดว้ยการมีพุทธานุญาติให้พระนางไดบ้วชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือวา่เป็นการ
ชดใช้ค่าน ้ านมแก่พระแม่น้าของพระองค์จนหมดน้ีต่อกนั  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการ
เลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล ซ่ึงผูเ้ขียนเน้นให้บุคคลผูเ้ป็นบุตรธิดา ไดต้ระหนักรู้ถึงบุญคุณ
ของมารดา เพื่อโน้มน้าวให้ผูอ่้านตอบแทนบุญคุณของมารดา ดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีในความเป็น
บุตรธิดาท่ีดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การยืดหยุน่ในการใชว้ิธีการ 
โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองราวในพุทธประวติัโดยการใช้ภาษาไทยท่ีร่วมสมยั เขา้ใจง่าย และไม่ใช้
ภาษาธรรม (บาลี) มากเกินไป อีกทั้งยงัมีทศันวิจารณ์ของผูเ้ขียนควบคู่ไปกบัเร่ืองเล่าดว้ย  จึงท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจง่าย ไม่สับสนในเน้ือหา 

4.10.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการอธิบายค าวา่ “แม่ หรือ มารดา” จากนั้นผูเ้ขียนก็
ไดย้กเหตุผลมาสนบัสนุนดว้ยการอา้งถึงเหตุการณ์ของบุคคลส าคญัอนัไดแ้ก่พระพุทธเจา้เหล่าสาวก
เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวเ้บ้ืองตน้วา่ “ ‘แม่’ หรือ ‘มารดา’ ค าค าน้ีเป็นค าสูง 
เป็นมงคลแห่งค าอนัควรเทิดไวเ้หนือบรรดาค าทั้งปวงในภาษาศาสตร์” เป็นตน้ จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้
ยกเหตุผลมาประกอบดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “พระพุทธองคท์รงยกย่องพระพุทธมารดามาก ทั้งยงัได้
ทรงวางแบบอยา่งแห่งการตอบแทนพระคุณมารดาเอาไวใ้นพุทธจริยาหลายบทหลายตอน ต่างกรรม
ต่างวาระ ดงัมีเร่ืองปรากฏอยูท่ ัว่ไปทั้งในพระไตรปิฎกและในคมัภีร์อ่ืน ๆ” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้รุป
เน้ือหาในตอนทา้ยเก่ียวกบัการแสดงออกซ่ึงความกตญัญูกตเวทีท่ีสมควรแก่การปฏิบติัของบุตรธิดา  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ เน่ืองจากวา่ผูอ่้านมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูก่่อนแลว้ 
จึงง่ายต่อการจูงใจของผูเ้ขียนในการใช้ภาษาท่ีสละสลวย อ่อนโยน ละมุนละไม และสะทอ้นถึง
ความรักความเมตตาท่ีมารดามีต่อลูก จึงสามารถโนม้นา้วใจผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธี
ท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
ในนามปากกาวา่ “ว.วชิรเมธี” นกัปราชญท์างพระพุทธศาสนาท่ีทรงคุณค่าแก่สังคมไทย และผูเ้ขียน
ยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้  พุทธสาวก พระนางปชาบดีโคตรมี 
นกัปราชญจี์นขงจ้ือ และหลวงพอ่พุทธทาส เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้
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กลวธีิท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเขา้กบั
อุปนิสัย ซ่ึงความรู้สึกของบุตรธิดาท่ีมีต่อมารดานั้น เป็นความรู้สึกท่ีอบอุ่นลึกซ้ึงท่ีเป่ียมไปด้วย
เมตตาอย่างหาท่ีสุดมิได ้ทั้งน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหลกัฐานทางพระพุทธศาสนาคือ พระไตรปิฎก เป็น
เคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.10.9  หัวข้อที ่128 : นามของท่านปานขุนเขา 
4.10.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใช้
โวหารภาพพจน์ (อุปมาอุปไมย) 

4.10.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงค านิยมหลวงพ่อพุทธทาสจากบุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียงหลาย ๆ 
ท่าน ไดแ้ก่ ค  านิยมจาก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย,์ ส ศิวรักษ์, ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี 
และวลิาศ มณีวตัร ดงัท่ีค  านิยมของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ท่ีวา่ “การอุบติัข้ึนของมหา
บุรุษอยา่งท่านพุทธทาสนั้น นบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีหาไดย้ากในประวติัศาสตร์ของพุทธศาสนา ตาม
ธรรมดานั้นเม่ือกาลเวลาล่วงเลยไป ความเขา้ใจค าสอนทางศาสนาและการอธิบายขยายความยอ่มจะ
เลือนลางห่างไปจากสาระท่ีแทด้ั้งเดิมไดต้ามล าดบัและจ าเป็นตอ้งมีบุคคลท่ีฉลาดปราดเปร่ืองอยา่ง
มากมาช่วยตีความค าสอนนั้นให้ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัยุคสมยั ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลหน่ึงในบรรดา
ผูท้รงสติปัญญาเป็นพิเศษท่ีหาไดย้ากยิง่น้ี”  และผูเ้ขียนยงัอา้งถึงบนัทึกประจ าวนัของหลวงพ่อพุทธ
ทาสดว้ย เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการสอน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ท่านพุทธทาสภิกขุก็เช่นกนั หาก
ท่านไม่เคยผา่นการฝึกฝนเค่ียวกร าตวัเองมาอยา่งเขม้ขน้ชนิดแทบลม้ประดาตาย มีหรือช่ือเสียงเรียง
นามของท่านจะยงัคงเจิดจรัสอยูเ่หนือกาลสมยัเช่นทุกวนัน้ี ท่านพุทธทาสภิกขุฝึกฝนพฒันาตนอยา่ง
หนกัหนาสาหสัเพียงไร เราจะเห็นไดจ้ากบนัทึกประจ าวนัของท่านดงัต่อไปน้ี” 

4.10.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน ไดแ้ก่ 
หลวงพ่อพุทธทาส, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย,์ ส ศิวรักษ,์ ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี และ
วลิาศ มณีวตัร เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจให้ผูอ่้านเช่ือถือ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน 
ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นเองคือใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีผูว้ิจยัไดย้กตวัอยา่งไว้
ในกรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2  (ในส่วนท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงบนัทึกประจ าวนัของหลวงพอ่พุทธทาส) 
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4.10.10  หัวข้อที ่129 : ชีวติเปราะบางยิง่กว่าแก้ว บางเบายิง่กว่าขนนก 
4.10.10.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ คือ 1) การใชว้ลี (นามวลี) 2) การใชค้  านยัประหวดั 
4.10.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่า 2 เร่ือง เป็นเคร่ืองประกอบการสอน ซ่ึงเร่ือง
ท่ี 1 เป็นเร่ืองเล่าของผูเ้ขียนเอง  เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองของอบัราฮมั ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “ชีวิต
เปรียบเหมือนน ้าคา้งยามรุ่งอรุณ เราต่ืนข้ึนมา ลุกไปเดินจงกรมบนพรมยอดหญา้ มองเห็นน ้ าคา้งใส
พราวอยู่บนยอดหญา้ แต่พอเดินวกกลบัมาอีกรอบ น ้ าค้างบนยอดหญา้อนัตรธานไปแล้ว” และ
นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัเปรียบเทียบชีวิตเป็นเหมือนพยบัแดด, เหมือนน ้ าท่ีเดือดปุด ๆ อยูใ่นหมอ้ตม้น ้ า 
และเหมือนรอยขีดบนผิวน ้ า  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 3 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าใน
ความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ชีวิตน้ีท่านจึงบอกวา่ เปราะบางยิ่งกวา่แกว้ บางเบายิ่งกวา่ขน
นก เปราะบางยิ่งกวา่แกว้คือ ตกเม่ือไรแตก บางเบายิ่งกวา่ขนนกหมายความวา่ พร้อมท่ีจะโบยบิน
ไปจากร่างกายไดทุ้กเม่ือ” 

4.10.10.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การใช้บุคลิกช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคัญซ่ึงได้แก่ 
พระพุทธเจา้ และ อบัราฮมั ลินคอลน์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการ
เขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ  เป็นวิธีจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามวา่ “เรา,ท่าน” 
เพื่อแสดงถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน  

 

4.11  หนังสือเล่มที ่11  ธรรมะคลายใจ 

 

4.11.1  หัวข้อที ่130 : ท าอย่างไรให้เจ้านายรัก  
4.11.1.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “อยา่งไร” 
กบั ค าวา่ “ให”้ ) แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 
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4.11.1.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยยกตวัอย่างเร่ืองราวของคุณขรรค์ชยั บุนปาน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า 
“ขรรค์ชยั บุนปาน ประธานกรรมการบริหารเครือมติชนเคยเล่าว่ารู้สึกขอบคุณคุณชายคึกฤทธ์ิอยู่
เสมอท่ีไล่เขาออกจากสยามรัฐ มิฉะนั้นแลว้ มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ คงไม่เกิดข้ึนบนโลกน้ี”  
กลวธีิท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลท่ีเป็นลูกนอ้ง
หรือลูกจา้งท่ีมีเจา้นายเป็นผูบ้งัคบับญัชา โดยแนะน าวิธีปฏิบติัต่อเจา้นายเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ท่ี
ดีในการท างานและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

4.11.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูก่่อนแลว้ คือลูกนอ้งมีความตอ้งการท่ีจะให้เจา้นายรักในการท างานของตนกลวิธี
ท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียน
เองในการตอบปัญญาสังคมในนามผูมี้สถานะเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณตอบปัญหาและให้ปัญญากบั
สังคม อีกทั้งผูเ้ขียนยงัไดอ้า้งถึงช่ือเสียงของคุณขรรคช์ยั  บุนปาน ประธานกรรมการบริหารเครือมติ
ชน เป็นเคร่ืองยนืยนัการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้านโดยการใช้ค  าสรรพนามเป็นกนัเองกบั
ผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “การท่ีคนเราจะถูกชะตากนัหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง” และ
อีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ลองมองโลกในแง่ดีบา้งก็ไดว้่า บางคร้ังการท่ีนายไม่ชอบหน้าอาจ
เป็นไปไดว้่าศกัยภาพของเรานั้น ไม่เหมาะท่ีจะเป็นลูกน้องใคร ตอ้งออกไปเป็นนายเท่านั้นจึงจะ
ประสบความส าเร็จ” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของคนท างานท่ีมีฐานะเป็น
ลูกนอ้งดว้ยในการท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัเจา้นาย 
 

4.11.2  หัวข้อที ่131 : ฉันไม่ใช่ผู้วเิศษ 
4.11.2.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ปฏิเสธ)  
4.11.2.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองเล่าของผูเ้ขียนเองเป็นกรณีตวัอยา่ง ดงัท่ีผูเ้ขียน
เล่าว่า “เม่ือเร็ว ๆ น้ีมีผูใ้หญ่คนหน่ึงซ่ึงเป็นแฟนรายการโทรทศัน์ของผูเ้ขียนโทรศพัท์มาชมก่อน 
จากนั้นท่านก็วิจารณ์ว่าผูเ้ขียนพูดเร็วเกินไป กริยาท่าทางน่าจะเรียบร้อยกวา่ท่ีเป็นอยูน้ี่”  กลวิธีท่ี 2 
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คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงบทประพนัธ์วา่ “อนันินทากาเลเหมือนเทน ้ า 
ไม่ชอกช ้ าเหมือนเอามีดมากรีดหิน ถึงองคพ์ระปฏิมายงัราคิน มนุษยเ์ดินดินหรือจะพน้คนนินทา”  
กลวธีิท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลท่ีเป็นลูกนอ้ง
หรือลูกจา้งท่ีมีเจา้นายเป็นผูบ้งัคบับญัชา โดยแนะน าวิธีรับมือกบัค าต าหนิของเจา้นายเพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

4.11.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงวา่ไม่มีใครสามารถหนีพน้จากการถูกต าหนิ นินทา 
วา่ร้ายได ้จากนั้นผูเ้ขียนไดย้กเหตุผลมาอา้งอิงเพื่อประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ ดงัท่ีมีบทประพนัธ์ท่ี
ผูเ้ขียนอา้งถึงวา่ “เกิดเป็นคนก็ตอ้งทนให้เขาด่า จะท าดีท าบา้ถูกด่าหมด ถา้ท าดีเขาก็ด่าวา่ไม่คด ท า
เล้ียวลดเขาก็ด่าวา่ไม่ตรง”  จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเหตุผลต่าง ๆ เพิ่มเติม  และสรุปตอนทา้ยวา่  
“สรุปง่าย ๆ ในการรับมือกบัค าต าหนิของเจา้นายปากคอเราะร้ายก็คือ 1) อยา่คิดวา่ตนเป็นคนวิเศษ 
ไม่มีใครในโลกท่ีไม่ถูกต าหนิ  2) อยา่เพิ่งรีบปกป้องตวัเอง (เช่น เถียงสวนข้ึนมาทนัควนั) แต่จงฟัง
อยา่งลึกซ้ึงดว้ยสติ 3) เปล่ียนเสียงระคายเคืองโสตประสาทเป็นโอกาสในการแสวงปัญญา 4) อยา่
สงสารตวัเอง แต่จงสอนตวัเองจากค าของคนอ่ืนอยูเ่สมอ 5) ถา้ผิดจริงก็ตั้งตน้แกไ้ข อยา่พยายามแก้
ตวั”  กลวธีิท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีผูอ่้านมีทศันติต่อเร่ืองท่ีอ่านอยูแ่ลว้พอสมควร และตอ้งการ
ท่ีจะหาวิธีการรับมือกบัการถูกต าหนิ นินทา ว่าร้ายจากเจา้นาย   กลวิธีท่ี 3 คือ การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูเ้ขียนเองในการตอบปัญญา
สังคมในนามผูมี้สถานะเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณตอบปัญหาและให้ปัญญากบัสังคม  กลวิธีท่ี 4 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยการท่ีผูเ้ขียนท าให้เป็นส่วนหน่ึง
ของผูอ่้าน ดงัเช่นการใชส้รรพนามท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา” 
กบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวห้ลาย ๆ ตอนในเน้ือหาวา่ “คุณคงไม่ใช่คนพิเศษท่ีจะอยูเ่หนือค านินทา 
บริภาษ วพิากษว์จิารณ์แน่ ๆ เพราะเราต่างก็เป็น ‘มนุษยเ์ดินดิน’ ดว้ยกนัทั้งนั้น ไม่แปลกหรอกท่ีเรา
หนีไม่พน้ ‘โอฐภยั’ ในเม่ือเราหนีไม่พน้กนัอยู่แลว้ ท าไมไม่ลองหาวิธีรับมือกบัโอฐภยัโดยลอง
เปล่ียนทุกขใ์หเ้ป็นสุขดูบา้งละ”  
 

4.11.3  หัวข้อที ่132 : สิทธ์ิทีจ่ะไม่ทุกข์ 
4.11.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
4.11.3.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การเล่นภาษา เล่นค า และใชใ้น
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ความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้วามสามารถในการใชส้ านวนภาษาผสมกบัความรู้ในทางธรรมะ 
และไดค้  าท่ีสะทอ้นในมุมมอง และความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวเ้บ้ืองตน้วา่ “ผูเ้ขียนไม่
สนใจ ‘สิทธิมนุษยชน’ มากนัก แต่สนใจสิทธิอย่างอ่ืนมากกว่า สิทธิท่ีว่าน้ีก็คือ ‘สิทธิท่ีจะไม่โง่ 
สิทธิท่ีจะไม่ทุกข ์สิทธิท่ีจะเป็นอิสระ’ คนจ านวนมากคิดถึงแต่ ‘สิทธิมนุษยชน’ แต่ลืมค านึงถึงสิทธิ
ท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิตซ่ึงเป็นของไดม้าเปล่า ๆ แต่ก าเนิด และนัน่จึงเป็นเหตุให้ชีวิตมีความทุกขเ์ป็น
ของแถมอยู่ตลอดเวลา หากเราหันมาค านึงถึงสิทธิท่ีแทจ้ริงของชีวิตกนัเสียบา้ง ความทุกขใ์นชีวิต
ของเราคงจะเบาบางลงไปและอาจอนัตรธานไปไดใ้นท่ีสุด” 

4.11.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ียอมรับนบัถือศรัทธาจากประชาชนในดา้น
เป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณของสังคมไทยในการตอบปัญหาและเพิ่มปัญญาให้กบัประชาชน กลวิธีท่ี 2 
คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการอา้งหลกัฐานและสถาบนั  
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “พุทธศาสนาสอนว่า ความสุขของมนุษยอ์ยู่ท่ีการเป็นอิสระจากความอยาก 
มนุษยท่ี์อยูเ่หนือความอยากไดเ้ป็นผูท่ี้มีความสุขท่ีสุดในโลก และศกัยภาพท่ีจะอยูเ่หนือความอยาก
ก็เป็นศกัยภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ในมนุษยทุ์กคน คุณไดใ้ชสิ้ทธ์ิน้ีแลว้หรือยงั” 
 

4.11.4  หัวข้อที ่133 : รักคนมีเจ้าของ 
4.11.4.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (กริยาวลี) 
4.11.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้กร่ินไวเ้บ้ืองตน้ว่า “เห็นช่ือของผูถ้ามแลว้ชวนให้นึกถึง
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6  เร่ืองทา้วแสนปม ท่ีวา่ “อนัของสูงหมายปองแมต้อ้งจิต หากไม่คิด
ปีนป่ายจะไดห้รือ” กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าวว่า “ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข์” ซ่ึงโดยทัว่ไปคนอ่ืน ๆ เขา้ใจว่า ท่ีใดมีรักท่ีนั่นจะมีความสุข แต่
ผูเ้ขียนไดพ้ลิกมุมมองวา่ ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข ์เพราะความสุขท่ีเกิดจากความรักนั้น แทท่ี้จริงแลว้ก็
คือ ความทุกขท่ี์รอเวลาอยูเ่ท่านั้นเอง  กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล ซ่ึง
ผูเ้ขียนเลือกท่ีจะสอนบุคคลผูป้ระสบปัญหาคา้งคาในเร่ืองรักสามเศร้า รักคนมีเจา้ของ รักท่ีไม่ลงตวั 
หมองมวัในสิเน่หา ใหไ้ดต้ระหนกัเขา้ใจในวถีิทางท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 

4.11.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
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ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง ศีลขอ้ 3 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านทราบดีอยู่แลว้ และได้
ยกเหตุผลมาสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่ของตวัเอง  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ศีลขอ้ท่ี 3 คือ ‘กาเมสุมิจฺฉา- 
จารา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ = ขา้พเจา้ขอสมาทานการงดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม’  ศีล
ขอ้ 3 จะถือวา่ถูกละเมิดก็ต่อเม่ือผูล้ะเมิดนั้นท าการล่วงศีลขอ้น้ีโดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี  1) สตรีหรือ
บุรุษท่ีไม่ควรละเมิด (คนท่ีมีคู่ครองแลว้) 2) จิตคิดจะละเมิด 3) มีความพยายามในการละเมิด 4) 
ละเมิดส าเร็จ หากถือตามเกณฑ์น้ี อาการ ‘รักเขาขา้งเดียว’ ก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการละเมิดศีลขอ้ 3 แต่
อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม หากมีอาการ ‘รักคนมีเจา้ของ’ เกิดข้ึนแลว้ ก็ควรระมดัระวงัใจตวัเองเอาไว้
ให้ดี เพราะอาการเช่นน้ีเป็นจุดตั้งตน้ของการละเมิดจริยธรรมทางเพศ ซ่ึงหากไม่สามารถควบคุม
ตวัเองได ้ก็เท่ากบัวา่ชีวติก าลงักา้วเขา้สู่หลุมด าของหายนะท่ีรออยูเ่บ้ืองหนา้แลว้” กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เร้าอารมณ์ โดยท่ีผูอ่้านมีทศันคติต่อเร่ืองท่ีเขียนอยูก่่อนแลว้ และตอ้งการท่ีจะหาทางออกและท่าท่ีท่ี
จะปฏิบติัต่อสถานการณ์เช่นน้ีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ผูเ้ขียนจึงใช้อารมณ์ของผูอ่้านดงักล่าวน้ีเป็น
ฐานในการจูงใจ กลวิธีท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองท่ีมีผลงานทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาผ่านส่ือมากมาย และไดอ้า้งถึง
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน อนัไดแ้ก่ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6  เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจ  
กลวิธีท่ี 4 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วน
หน่ึงของผูอ่้าน โดยการใช้ค  าศพัท์ภาษาวยัรุ่นท่ีเหมาะสมกบับริบทเน้ือหาตามกระแสของสังคม 
เช่น ท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ทุกคร้ังท่ีเกิดความรู้สึกในเชิงกามารมณ์กบัสามีหรือภรรยาของคนอ่ืน ควร
เตือนตวัเองว่า ‘ของของใครของใครก็ห่วง ของใครใครก็ตอ้งหวง ห่วงใยรักใคร่ถนอม ใครจะชิง
ของใคร ใครยอม...’ ” ซ่ึงถือวา่ไดเ้สนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของผูอ่้านดว้ย ทั้งน้ีผูเ้ขียนก็ไดอ้า้งถึง
สถาบนัทางพระพุทธศาสนาอา้งอิงเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือในการจูงใจดว้ย  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่  
“ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ตรัสวา่ คนเราอาศยัตณัหา (ความอยาก) ละตณัหา  อาจอาศยั
มานะ (ความถือตวั) ละมานะ  แต่ไม่อาจอาศยัราคะ (ความรัก/กามารมณ์) ละราคะไดเ้ลย” 
 

4.11.5  หัวข้อที ่134 : ค าอุทธรณ์ต่อกิก๊ทั้งโลก 
4.11.5.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) และ แบบท่ี 2 คือ การ
ใชค้  าแสลง คือค าวา่ “ก๊ิก”  

4.11.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งเร่ืองเล่า 2 เร่ือง คือ เร่ืองแรก คือเร่ืองของสตรี
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คนหน่ึง ดงัท่ีผูเ้ขียนเล่าไวว้า่ “ในอดีตมีสตรีคนหน่ึงเคยหลงผดิไม่เช่ือฟังค าของพอ่แม่ หนีตามผูช้าย
ออกจากบา้นไป เธอมีครอบครัวเล็ก ๆ อยูอ่ยา่งล าบากกบัสามีและลูกสองคน ต่อมาสามีตายเพราะ
ถูกงูกดั ลูกคนโตตายเพราะจมน ้ า ส่วนลูกคนเล็กถูกเหยี่ยวคาบหนีหายไป เธอเองเสียสติเพราะพิษ
ทุกขรุ์มเร้าจนเป็นบา้ แต่พอไดม้าพบกบัพระพุทธเจา้ เธอก็สามารถกา้วขา้มความทุกขน์ั้นมาไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั”  ส่วนเร่ืองท่ีสองนั้นเป็นเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองท่ีไดไ้ปพบขอทานคน
หน่ึงซ่ึงเท้าขาดมือขาด ต้องใช้วิธีเล้ือยไปบนฟุตปาธเพื่อขอทาน และได้น าอุทาหรณ์น้ีมาเป็น
ตวัอยา่งเพื่อให้ก าลงัใจกบัทุกคนผูท่ี้คิดวา่ตวัเองมีความทุกข ์ กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้
อุปมา ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นหลาย ๆ ตอนของเน้ือหา ดงัมีตอนหน่ึงท่ีวา่ “พระพุทธศาสนาสอนให้
เรามีท่าทีต่อชีวติเสมือนหน่ึงวา่เราก าลงัเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัชีวิต กล่าวคือ ตอ้งพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ ท่ีประเดประดงัเขา้มาสู่ชีวิตของเราอยูเ่สมอ”  มีอีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า 
“ความทุกข์ทั้งปวงในโลกก็เหมือนพายุฝนนัน่แหละ มนัเพียงแต่พดัผา่นเขา้มา และไม่วา่มนัจะพดั
รุนแรงแค่ไหนก็ตาม สุดทา้ยมนัก็จะไม่พดักระหน ่าอยู่ชัว่นาตาปี เราตอ้งหยดัยืนผ่านฤดูกาลแห่ง
ชีวติต่อไปใหไ้ดอ้ยา่งมัน่คง” 

4.11.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 4 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กสมการแห่งชีวิตท่ีพระพุทธเจา้สรุปว่า “ชีวิต = เกิดข้ึน 
ตั้งอยู่ ดบัไป” เป็นบทตั้งในการอธิบาย จากนั้นผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ยแนวคิดของตวัเองท่ี
สอดคล้องกับสมการชีวิตเบ้ืองต้น และน าไปสู่ข้อสรุปท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณ์ของผูเ้ขียน
จดหมายมาระบายความทุกข์ให้กบัผูเ้ขียน (ว.วชิรเมธี) ฟัง ดงัท่ีผูเ้ขียนสรุปในตอนทา้ยว่า “ความ
ทุกข์ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตของคนเรานั้น ขอให้หนูถือเสียว่า เปรียบเหมือนเม็ดทรายในรองเทา้ มนั
อาจท าใหห้นูร าคาญบา้ง แต่เช่ือเถิดวา่ ถึงอยา่งไรมนัก็ไม่ท าใหห้นูถึงตายแน่ ขอเป็นก าลงัใจให้อยูสู้่
ชีวิตต่อไป ทั้งคุณแม่ พี่สาว และตวัหนูเอง”  กลวิธีท่ี 2  คือ การเร้าอารมณ์  ซ่ึงเร่ืองน้ีถือวา่ผูอ่้านมี
อารมณ์เศร้าร่วมกบัผูป้ระสบทุกข์ดว้ย เน่ืองจากมีความสงสารและเห็นใจ อีกทั้งผูอ่้านบางคนอาจ
ก าลงัประสบกบัเหตุการณ์เช่นน้ีอยู ่จึงท าให้ผูเ้ขียนใช้อารมณ์น้ีในการจูงใจผูอ่้านให้เขา้ใจหลกัสัจ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงนัน่ก็คือหลกัการ 3 อย่าง คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดบัไป หรือหลกั ไตร
ลกัษณ์ นัน่เอง  กลวธีิท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียง
ของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัคือพระพุทธเจา้ เป็นเคร่ืองประกอบการจูงใจดว้ย   
กลวธีิท่ี 4  คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้  ดว้ยการท าให้เป็นส่วน
หน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีเห็นไดช้ดัคือ ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีเป็นกนัเองกบัผูอ่้านคือใชค้  าสรรพนามวา่  
“เรา” หลายจุดหลายตอนของเน้ือหา นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็น
เคร่ืองจูงใจในการเขียนดว้ย 
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4.11.6  หัวข้อที ่135 : ด้วยรักและกามารมณ์ 
4.11.6.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (บุพบทวลี)  
4.11.6.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ด้วยข้ออุปมา ดังท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “กามารมณ์นั้นเหมือนไฟ กล่าวคือ ไฟไม่อ่ิมด้วยเช้ือฉันใด 
กามารมณ์ก็ฉนันั้น ยิ่งอยากและยิ่งสนองความอยาก ยิ่งอยากอยา่งวิจิตรลึกซ้ึงยิ่งข้ึน” กลวิธีท่ี 2 คือ 
อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยผูเ้ขียนได้เน้นพร ่ าสอนแนะน าคนหนุ่มสาว
ทั้งหลายในการปฏิบติัต่อกามารมณ์อยา่งถูกตอ้ง 

4.11.6.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในนามนกัปราชญท์างพระพุทธศาสนาร่วม
สมยัท่ีมีผลงานดา้นการเผยแผผ่า่นส่ือต่าง ๆ มากมายจนเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคม อีกทั้งผูเ้ขียนยงัอา้ง
ถึงช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนซ่ึงได้แก่ พระพุทธเจ้า  กษัตริย์บางประเทศ และฮ่องเต้ เป็นเคร่ือง
ประกอบการจูงใจดว้ย  กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้
ดว้ยการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้านดงัท่ีเห็นไดช้ดัคือการใชค้  าสรรพามวา่ “เรา กบั คุณ” ในหลาย ๆ 
จุด หลาย ๆ ตอน เพื่อแสดงถึงความเป็นกนัเองระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึง
หลกัฐานทางพระพุทธศาสนาอนัไดแ้ก่พระไตรปิฎก เป็นเคร่ืองจูงใจดว้ย 
 

4.11.7  หัวข้อที ่136 : ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้คนไทยรักในหลวง  
4.11.7.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชช่ื้อบุคคล (ในหลวง) และ แบบท่ี 2 
คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า) 

4.11.7.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญัในการอธิบายเสริม
หลกัทศพิธราชธรรมในบางประการวา่ “การฝึกตนเพื่อลดกิเลสน้ีมีคุณธรรมส าคญัท่ีสนบัสนุนก็คือ 
‘ความรู้จกัพอ’ เหมือนอย่างท่ีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศว่า ‘ผมพอแล้ว’ กบัต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี หรือเหมือนกบัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงปฏิบติัพระสมาธิวนัละไม่น้อย
กวา่ 40 นาที ทรงน าเงินท่ีมีผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยัไป ‘ท าบุญ’ 
แทนท่ีจะน ามาใชแ้สวงหาความส าราญส่วนพระองค ์การท่ีทรงท าเช่นน้ีก็เพื่อฝึกพระองคท่ี์จะไม่ให้
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ตกเป็นทาสของกิเลสบรรดามีนัน่เอง” และอีกตอนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวของพระเจา้เล่าปี
ในวรรณดีสามก๊ก ในตอนท่ีอธิบายทศพิธราชธรรมขอ้ท่ี 7 (อกฺโกธ )  กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้า่ “6. ตป  คือความเพียรเพื่อลดกิเลส ทรงเป็นผูฝึ้กตนเพื่อลดกิเลส 
ผูน้ าตอ้งอยูท่่ามกลางผลประโยชน์มหาศาล ดงันั้นผูน้ าตอ้งฝึกใจใหอ้ยูเ่หนือกิเลสเป็นเหตุแห่งความ
ลุ่มหลงในประโยชน์โสตถิผล รวมทั้งเกียรติคุณช่ือเสียงทั้งปวง เขา้ลักษณะท่ีสามารถมองเห็น 
‘ทรัพยข์องแผน่ดินเป็นเหมือนกอ้นกรวดกอ้นหิน’ ” 

4.11.7.3   กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูอ่้านมีศรัทธาต่อผูเ้ขียนในฐานะเป็นพระ
นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถตอบปัญหาให้ปัญญากบัสังคมได ้และใช้ช่ือเสียงของ
บุคคลอ่ืนอนัไดแ้ก่ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัคือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ์พระเจา้เล่าป่ี เพื่อเป็นเคร่ืองยนืยนัการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยท่ีผูเ้ขียนสังเกตดูระดบัความรู้สึก  
ความสนใจของผูอ่้าน ท่ีมีความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั จึงท าให้ผูเ้ขียนสามารถเสนอแนะไดต้รงกบัจุดสนใจของผูอ่้านเป็น
อยา่งมาก ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวต้อนทา้ยของเน้ือเร่ืองหลงัจากอธิบายหลกัทศพิธราชธรรมในแต่ละขอ้
แลว้วา่ “หากมีคนถามวา่ ท าไมคนไทยจึงรักในหลวง หลายคนอาจตอบไปคนละทิศคนละทาง แต่
หากจะตอบให้ถูกหลกัธรรมก็ควรตอบว่าท่ีคนไทยรักในหลวง เพราะในหลวงทรง ‘ครองธรรม’ 
พร้อม ๆ กบัท่ีทรง ‘ครองราชย’์ และถา้จะถามต่อไปว่า ธรรมอะไรท่ีทรงครอง ก็ควรจะตอบว่า 
‘ทศพิธราชธรรม’ นัน่เอง ผูน้ าท่ีครองธรรมย่อมชนะใจประชาชน ส่วนผูน้ าท่ีไร้ธรรม ย่อมถูก
ประชาชนเกลียดชงั ตรรกะง่าย ๆ อยา่งน้ีไม่ใช่ผูน้ าทัว่ไปไม่รู้ แต่โดยมากรู้แลว้มกัไม่ท า เม่ือไม่ท า 
พอข้ึนครองอ านาจก็เร่ิมยา่งกา้วเขา้สู่ความเส่ือมจากอ านาจทนัที” 
 

4.11.8  หัวข้อที ่137 : รู้จักพอกพ็อเพยีง 
4.11.8.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง โดย
กล่าวซ ้ าค  าวา่ “พอ” แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) 

4.11.8.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญั 3 ท่าน เป็นตวัอย่าง
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ประกอบการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ 1) พระพุทธเจา้ 2) พระบาทสมเด็จพระจา้อยูห่วั 3) มหาตม คานธี กลวิธีท่ี 2 
คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “เห็นหรือยงัว่าท าไมมนุษยเ์ราจึงตอ้งบอก
ตวัเองให้รู้จกั ‘พอ’ เพราะถ้าเราต่างเป็นมนุษยท่ี์ไม่รู้จกัพอ เราจะก้าวเขา้สู่ลู่วิ่งของการแก่งแย่ง
แข่งขนัอยา่งไม่รู้จกัจบส้ิน เพราะนายคือ ‘ความอยาก’ ของเรานั้นเป็นนายท่ีทารุณและอ ามหิตท่ีสุด 
คนท่ีอุทิศชีวิตทั้งหมดให้แก่การวิ่งตามความอยากจึงไม่ต่างอะไรกบัคนท่ีพยายามจะตกัน ้ าไปเติม
ทะเล ต่อให้ท าเช่นนั้นจนตาย ทะเลก็ยงัพร่องอยู่นัน่เอง ดงันั้นแทนท่ีจะตกัน ้ าไปเติมทะเล จึงควร
บอกตวัเองวา่ เม่ือเล่นน ้าในทะเลจนสบายใจแลว้ ก็ควรข้ึนจากน ้ าไปท าอยา่งอ่ืนบา้งเถิด”  กลวิธีท่ี 3 
คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าว่า “จนกระจุก รวย
กระจาย” 

4.11.8.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั  ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้เพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่ท่ี
อา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงความหมายกวา้ง ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนขอ้เสนอ
ใหม่ของผูเ้ขียนคือ “จะเห็นว่า ‘ความรู้จกัพอ’ หรือ ‘ทางสายกลาง’ นั้น เป็นส่วนหน่ึงของระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ถามวา่ท าไมตอ้งพอ ก็ตอ้งตอบวา่ เพราะ 1) ทรัพยากรในโลกมีอยูอ่ยา่งจ ากดั แต่
ประชากรโลกเพิ่มมากข้ึนทุกวนั 2) ในขณะท่ีทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจ ากดันั้นเอง กิเลสคือความอยาก
ของคนกลบั ‘ไร้ขีดจ ากดั’ ” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้นบัสนุนแนวคิดของตนเองดว้ยการยกค ากล่าวของ
บุคคลส าคญัมากล่าวอา้ง ซ่ึงไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และมหาตมคานธี 
เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และช่ือเสียงของบุคคลส าคญัทั้ง 3 
ท่าน ได้แก่ พระพุทธเจ้า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาตมคานธี เพื่อเป็นเคร่ือง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใชก้ลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตได้
จากการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองคือค าวา่ “เรา” ดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งอนัเดียวกนักบักรอบในการ
วิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 เบ้ืองตน้ ส่วนวิธีการท่ี 2 คือ การสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจ และ
วยัของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ความรู้สึกพื้นฐานของผูอ่้าน มาเป็นเกณฑ์ในการเขียนเพื่อจูงใจ ซ่ึง
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง ความพอเพียง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปนิสัยส าคญัส่วนลึกของผูอ่้านทุกคน 

 
4.11.9  หัวข้อที ่138 : วนัลูกส าคัญกว่าวนัแม่ 

4.11.9.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี)  แบบท่ี 2 คือ โวหาร
ภาพพจน์ (อธิพจน์) 
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4.11.9.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบชีวิตของบุตรธิดาวา่ “ตวัเราทุกคนเปรียบเหมือนหยดน ้ าใน
ล าธารแห่งชีวิตท่ีไหลเอ่ือยมาแต่ตน้น ้ า คือแม่ (และพ่อ)” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา 
เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ซ่ึงประโยคดงักล่าวท่ีวา่คือ “เพราะเราอยูใ่นแม่และแม่ก็อยูใ่น
เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวว้า่ “ผูเ้ขียนรู้สึกเฉย ๆ กบัวนัแม่ตามกระแสสังคม ไม่ท าดีพิเศษในวนัแม่
เหมือนคนทัว่ไป แต่นิยมท าดีอยา่งเสมอตน้เสมอปลายทุกวนัท่ีเป็นวนัของลูก วนัของเรา ซ่ึงเกิดข้ึน
ท่ีน่ี เด๋ียวน้ี และในวนัน้ี เม่ือเราท าดีทุกวนัในชีวิตของเรา เราจึงมีความสุขทุกวนั แม่ก็พลอยยิม้แยม้ 
ปีติเบิกบานไปกบัเรา เหมือนกบัท่ีเรายิม้ให้ตวัเองทุกวนัเช่นเดียวกนั เรายิม้ดว้ยริมฝีปากเดียวกนักบั
แม่ แม่ยิม้ดว้ยริมฝีปากเดียวกนักบัเรา เราร้องไห้ดว้ยหยาดน ้ าตาเดียวกนักบัแม่ แม่ร้องไห้ดว้ยหยาด
น ้ าตาเดียวกนักบัเรา เพราะเราอยู่ในแม่และแม่ก็อยู่ในเรา” ซ่ึงผูเ้ขียนเล่นค า เล่นภาษาในประโยค
ดงักล่าวและให้ความหมายใหม่อนัแสดงถึงความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงระหว่างแม่กบัลูก  ผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลผูเ้ป็นบุตร
ธิดาเป็นส าคญั ท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงความกตญัญูกตเวทีใหม้าก ๆ  

4.11.9.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ โดยท่ีผูอ่้านมีทศันคติ
ท่ีดีต่อเร่ืองท่ีเขียนอยู่ก่อนแล้วในดา้นอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อแม่ จึงท าให้ผูเ้ขียนสามารถเร้า
อารมณ์และความรู้สึกของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียง
ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและเคารพศรัทธา อีกทั้ง
เป็นผูต้อบปัญหาและให้ปัญญากบัสังคมไทย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3  คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการ
จูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
ผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้านโดยใช้ค  าว่า “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ทุกวนั ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นวนัแม่ พยายามใชชี้วิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนอ่ืนให้มากท่ีสุด ไม่ตอ้งรอ
ให้ถึงวนัแม่จึงจะเป็นวนัพิเศษท่ีลุกข้ึนมาท าดีเพื่อแม่ เพราะเม่ือกล่าวตามความเป็นจริงแลว้ แม่ไม่
เคยอยู่ห่างจากตวัเราเลย แม่ไม่เคยอยูท่ี่บา้นหรืออยูต่่างจงัหวดัคนละแห่งกบัตวัเรา แต่แม่อยู่ในเรา 
และเราก็อยูใ่นแม่” และมีอีกหลาย ๆ จุดท่ีผูเ้ขียนใชค้  าวา่ “เรา” เป็นสรรพนาม 

 
4.11.10  หัวข้อที ่139 : การท าแท้งบาปไหม 

4.11.10.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม)  
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4.11.10.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เซลล์ ‘แรกเกิด’ ของส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกวา่คนดงักล่าวน้ีมีขนาดเล็ก
มาก โบราณาจารยท์่านเปรียบว่า หากเราเอาขนจามรีชุบน ้ ามนังาแลว้สลดั 7 คร้ัง คราบน ้ ามนังาท่ี
เหลืออยู่ตรงปลายขนนั่นแหละคือขนาดโดยเปรียบเทียบของ ‘เซลล์แรกเกิด’ ซ่ึงเป็น ‘เคา้ของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเราวา่คน’ แลว้”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล 
โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนกลุ่มวยัรุ่นวยัรักในวยัเรียนท่ีประสบปัญหาการท าแทง้ เพื่อให้บุคคลกลุ่มน้ีได้
เขา้ใจหลกัศีลธรรม เพื่อป้องกนัตวัเองจากเส้นทางแห่งอบาย 

4.11.10.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั ดงัท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยการกล่าววา่ “ก่อนอ่ืนตอ้งมาดูนิยามของ ‘มนุษย’์ ใน
ทศันะพุทธศาสนากนัก่อน ในพุทธทศันะเราถือกนัวา่ ผูท่ี้จะถือวา่เป็น ‘มนุษย’์ นั้น เร่ิมนบักนัตั้งแต่
เม่ือไข่ผสมกบัสเปิร์มและมี ‘ปฏิสนธิวิญญาณ’ มาอุบติัร่วมด้วย” จากนั้นผูเ้ขียนก็ได้ยกเหตุผล
อธิบายเพิ่มเติมวา่ “การ ‘ฆ่า’ มนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตในทศันะของพระพุทธศาสนาจะถือวา่เป็นการท า 
‘ปาณาติบาต’ หรือการละเมิดศีลขอ้ท่ี 1 สมบูรณ์แบบก็ต่อเม่ือประกอบดว้ยปัจจยั 1) สัตวน์ั้นมีชีวิต 
2) รู้อยูว่า่สัตวน์ั้นมีชีวิต 3) มีจิตคิดจะฆ่า 4) ลงมือท าการ 5) สัตวน์ั้นตายดว้ยความพยายามฆ่า  หาก
องค์ประกอบทั้ง 5 ครบ ก็ถือวา่การฆ่ามนุษยห์รือการฆ่าสัตวก่์อให้เกิด ‘บาป’ แลว้โดยสมบูรณ์” 
จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดส้รุปในตอนทา้ยเร่ืองดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าถามของผูถ้าม  
กลวธีิท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง 
และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้ขียนอา้งถึง ไดแ้ก่ โบราณาจารย ์และ พระพุทธเจา้  เพื่อ
เป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดย 1) ท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยใชส้รรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง คือค าวา่ 
“เรา” ในหลายตอนของเน้ือหา 2) เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยเขา้กบัอุปนิสัยของวยัรุ่นวยัรักใน
ท่ามกลางวยัเรียน และ 3) ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ยอ่มมีผลต่อการตอบค าถามในการวิเคราะห์บาป
บุญคุณโทษกรณีน้ี นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้การจูงใจ ดว้ยการอา้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนา 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในพระพุทธศาสนานั้นเราถือกนัวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีศกัยภาพทางปัญญาและ
ทางกายสูงท่ีสุดในบรรดาสัตวท์ั้งหลายซ่ึงมีชีวิตอยูใ่นโลก การไดเ้กิดเป็นมนุษยน์บัเป็นสุดยอดส่ิง
มหศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงของโลก” 

 
4.11.11  หัวข้อที ่140 : คุณทีแ่ท้จริง 

4.11.11.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง แบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
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4.11.11.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “กตญัญูกตเวที เป็นค าสูง เป็นค าประเสริฐ และบุพการี ก็เช่นเดียวกนั ไม่ใช่ใคร 
ๆ ก็เป็นบุพการีได ้ดงันั้นใครจะท าคุณกบัใครตอ้งคิดให้ดี และเม่ือท าดีแลว้ไม่ตอ้งทวงถามถึงการ
ตอบแทน เพราะหากเราท าดีจริง คนท่ีเขาไดรั้บคุณงามความดีจากเรา เขายอ่มตระหนกัรู้ดว้ยตวัของ
เขาเองวา่จะตอบแทนคุณอยา่งไร เหมือนดอกบวัตูม พอไดรั้บแสงอรุณก็บานทนัทีโดยอตัโนมติั มี
การท าคุณและทวงคุณอยูใ่นตวัโดยไม่ตอ้งมีผูท้  าและผูท้วง น่ีคือตวัอยา่งการท าคุณท่ีบริสุทธ์ิ” 

4.11.11.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้แสดงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความหมายของค า 3 ค า ไดแ้ก่ 
1) กตญัญู 2) กตเวที และ 3) บุพการี จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง 
ตลอดไปถึงขอ้สรุปในตอนทา้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าถามของผูถ้าม  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ศรัทธาพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี  3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีเห็นว่า
ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพามวา่ “เรา” ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นกนัเองกบัผูอ่้านอยา่งกลมกลืน วิธีการ
ท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงค่านิยมของคนไทยอนัดบัตน้ ๆ นั้นคือการกตญัญูกตเวที  
 

4.11.12  หัวข้อที ่141 : ตายแล้วไปไหน 
4.11.12.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม)  
4.11.12.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ แบบการเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า  “คนท่ีตายแลว้ หากยงั ‘มีกิเลส’ อยู่ ก็จะตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในภพต่าง ๆ 
ต่อไปจนกวา่จะส้ินกรรมหรืออยูเ่หนือกรรม ส่วนคนท่ี ‘หมดกิเลส’ แลว้อยา่งพระอรหนัต ์การเวียน
วา่ยตายเกิดก็เป็นอนัยติุลงโดยอตัโนมติั เหมือนไฟท่ีส้ินเช้ือไม่สามารถลุกโพลงต่อไปไดอี้ก” 

4.11.12.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ประเด็นด้วยการกล่าวขอ้เท็จจริง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า 
“ความตายเป็นสัจธรรมท่ีทุกชีวิตจะตอ้งประสบไม่เร็วก็ช้า ความแตกต่างมีเพียงว่า ใครจะตายช้า
ตายเร็วเท่านั้นเอง มนุษยจ์  านวนมากมกัสงสัยกนัวา่ โลกเบ้ืองหลงัความตายเป็นอยา่งไร ตายแลว้ไป
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ไหน ศาสนาต่าง ๆ ในโลกรวมทั้งพุทธศาสนาดว้ย พยายามตอบค าถามท่ีวา่ตายแลว้ไปไหน โลก
เบ้ืองหลังความตายเป็นอย่างไร แม้ในรายละเอียดจะมีค าตอบท่ีต่างกัน แต่เม่ือกล่าวเฉพาะ
สาระส าคญัแลว้ ค าตอบของแต่ละศาสนาก็มกัสอดคลอ้งกนัตรงท่ีวา่ ‘ตายแลว้ คนดีไปสวรรค ์คน
ชัว่ไปนรก’ ” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดน้ าเสนอแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อหาเหตุผลสนบัสนุน
เพิ่มเติม ดงัท่ีผูเ้ขียนแสดงไวเ้ป็นหวัขอ้ซ่ึงมีทั้งหมด 5 หวัขอ้ คือ 1) โลกหลงัความตายมีไหม 2) โลก
หลงัความตายเป็นอยา่งไร 3) ใครคือคนท่ีไปเกิด 4) จะไปเกิดในสุคติไดอ้ยา่งไร 5) ทางไปสู่ทุคติ 
(ทางท่ีไม่ควรด าเนิน)  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงผูเ้ขียนด ารงอยูใ่นสมณ
เพศท่ีมีความรู้ในเร่ืองในพระพุทธศาสนา จึงสามารถโน้มน้าวและจูงใจให้กบัผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี 
วธีิการท่ี 2 คือ เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย โดยท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอเร่ืองท่ีผูอ่้านตอ้งการรู้และท าความ
เข้าใจซ่ึงนั่นก็คือมิติของความตายท่ียากจะหยัง่ถึง นอกจากน้ีผู ้เ ขียนย ังอ้างถึงสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา เป็นเคร่ืองยนืยนัการจูงใจดว้ย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในทศันะของพุทธศาสนา โลก
เบ้ืองหลงัความตายเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง เพราะมิเช่นนั้นแลว้ พระพุทธเจา้ก็คงไม่ทรงสอนให้ชาวพุทธ
ท าบุญอุทิศใหผู้ต้ายเป็นแน่แท”้  
 

4.11.13  หัวข้อที ่142 : ฆ่าตัวตายไม่เป็นบาป   
4.11.13.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชป้ระโยค (ปฏิเสธ) และ แบบท่ี 2 คือ 
การใชค้  านยัประหวดั  

4.11.13.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวต้อนหน่ึงว่า “ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้เคยตรัสว่า กว่าท่ีคน
คนหน่ึงจะไดอ้ตัภาพกลบัมาเกิดเป็นคนนั้นใชเ้วลานานแสนนาน ทรงอุปมาไวว้า่ มีมหาสมุทรแสน
กวา้งใหญ่ไพศาลอยูแ่ห่งหน่ึง มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝ่ังให้มหาสมุทรแห่งนั้นมี ‘เต่า’ ตาบอดอยู่
ตวัหน่ึง และเหนือผิวน ้ ามหาสมุทรแห่งนั้นมี ‘ห่วง’ อยู่อนัหน่ึง ร้อยปีเต่าตาบอดตวันั้นจะโผล่ข้ึน
เหนือผิวน ้ าคร้ังหน่ึง ถามวา่โอกาสท่ีเต่าตาบอดจะเอาหัวมาสวมเขา้พอดีกบัห่วงยางเป็นไปไดย้าก
ไหม ตอบได้เลยว่า อภิมหายาก แต่ตรัสว่า การได้โอกาสมาเกิดเป็นคนยากกว่านั้นนับล้านเท่า”  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้สดงไว้
เป็นประโยคเบ้ืองตน้ว่า “การฆ่า ‘ตวั’ ตายมีทั้งท่ีเป็นบาปและเป็นบุญ” ซ่ึงท าให้ผูอ่้านเขา้ใจใน
ความหมายเดียววา่ การฆ่าตวัตายนั้นเป็นบาป แต่ผูเ้ขียนก็ไดเ้ปิดมุมมองในความหมายใหม่ของการ
ฆ่าตวัตายวา่ “การฆ่าตวัก”ู ซ่ึงเป็นความยดึติดถือมัน่นั้น ไม่เป็นบาปเลย 
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4.11.13.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองในการตอบค าถามในมุมมองของพระพุทธศาสนา และ
ผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญั ซ่ึงก็คือ พระพุทธเจ้า  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือค าวา่ “เรา” ดงัมีปรากฏไวห้ลายจุดใน
เน้ือหา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงว่า “การฆ่าตวัตนของเราทั้งท่ียงัเป็น ๆ ให้ตายไปแล้วก็
เขา้โลง จากนั้นข้ึนสู่เมรุ เพราะตอ้งการหนีปัญหาหรือหนีความทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงจดัวา่เป็นการ
ฆ่าตวัตายท่ีเป็นบาป” 
 

4.11.14  หัวข้อที ่143 : กรวดน า้ให้ถูก  
4.11.14.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าสั่ง)  
4.11.14.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนยกเร่ืองเล่าของพระเจา้พิมพิสารในสมยัพุทธกาลมาเป็นตวัอยา่งประกอบใน
การอธิบาย และไดต้อบค าถามของผูถ้ามไดค้รบทุกค าถามผา่นการอธิบายดว้ย 

4.11.14.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจคือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ยวิธีการ 2 แบบ คือ 1) การสังเกตดูระดบัความรู้สึก ความสนใจของผูอ่้าน ซ่ึงผูอ่้านมี
ความสนใจใฝ่รู้ในศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา  และ 2) ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ย่อมมีผลต่อการ
เสนอแนะ เน่ืองจากวา่ผูเ้ขียนสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือใหก้บัผูอ่้านได ้
 

4.11.15  หัวข้อที ่144 : เส้นแบ่งศาสนากบัการเมือง 
4.11.15.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
4.11.15.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย ซ่ึงผูเ้ขียนได้อา้งถึง
ทศันะของบุคคลส าคญัหลายท่าน อนัไดแ้ก่พระพุทธเจา้  มหาตมะคานธี  พุทธทาสภิกข ุ พระพรหม
คุณาภรณ์ และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เป็นส่วนประกอบในการอธิบายเหตุผล  ผูเ้ขียนยงัใช ้
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กลวิธีท่ี 2 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส โดยท่ีผูเ้ขียนใชโ้อกาสในการช้ีแจงแสดงธรรมในกรณีท่ี
เห็นคณะสงฆอ์อกมารวมกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย  

4.11.15.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ในการตอบปัญหาแกข้อ้ขอ้งใจให้กบัสังคมไทย
ในมิติต่าง ๆ และผูเ้ขียนยงัใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคัญหลาย ๆ ท่าน อันได้แก่ พระพุทธเจ้า  
มหาตมะคานธี  พุทธทาสภิกขุ  พระพรหมคุณาภรณ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น
ส่วนประกอบในการอธิบายเหตุผลเพื่อโน้มน้าวจูงใจผูอ่้านดว้ย ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวว้่า “ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ นกัปราชญซ่ึ์งเพิ่งไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกในปี 
2549 น้ี ก็กล่าวยืนยนัไวเ้ช่นกนัวา่ การเมืองกบัศาสนานั้นไม่อาจท่ีจะแยกออกจากกนัได ้‘อยา่ไป
เขา้ใจว่าการเมืองไม่เก่ียวกบัศาสนา หรือการเมืองไม่เก่ียวกบัพุทธบริษทั การเมืองท่ีถูกตอ้งตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัคนทุกคน แมเ้ป็นพระ เป็นเณร จะตอ้งมีการเมืองของธรรมะ ช่วยให้โลกน้ีมีธรรมะ แต่
อย่าไปเล่นการเมืองของระบบกิเลส ท่ีเขาได้มีประกาศคณะสงฆ์ห้ามไวแ้ล้ว พระอย่าไปเล่น
การเมืองก็หมายถึงการเมืองระบบนั้น แต่ถา้เราเล่นการเมืองระบบของพระเจา้ ของพระธรรม ก็ไม่
เห็นมีใครห้าม ไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งห้าม  ถา้มองอยา่งละเอียดแลว้ พูดไดเ้ลยวา่ พระพุทธเจา้ก็เป็น
จอมโจกของนกัการเมือง คือจะจดัโลกให้มีความสงบสุข...’ ” นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามแทนผูเ้ขียนเองวา่ “เรา” ไวใ้นหลาย ๆ ยอ่หนา้ไม่วา่จะ
เป็นช่วงตน้และช่วงทา้ยของเน้ือเร่ืองก็ตาม 

 
4.11.16  หัวข้อที ่145 : ประชาธิปไตยในกลไกการตลาด 

4.11.16.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
คลอ้งจอง (ค าวา่ “ไตย”, “ใน”, “ไก”)  

4.11.16.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นช่วงตอนทา้ยของเน้ือหาวา่ “เราจะใชค้  าวา่ ‘กตญัญู’ ไดก้็ต่อเม่ือ
มีใครท าคุณกบัเรามาก่อน และการท าคุณนั้นเป็นการท าดว้ยเจตนาอนับริสุทธ์ิ ไม่ใช่ดว้ยจิตคิดจะ
ถอนทุนคืน ถา้ใครสักคนท าความดีต่อเราเพราะคิดวา่จะทวงคืนในวนัขา้งหนา้ จึงสร้างเง่ือนไขแห่ง
บุญคุณใหเ้ราติดกบัเอาไวใ้นวนัน้ี เหมือนกบัเขาเอากุง้ฝอยมาตกปลากะพง คนท่ีท าดีดว้ยท่าทีอยา่ง
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น้ีไม่จดัเป็นบุพการีผูมี้คุณท่ีเราจะตอ้งกตญัญู เพราะเขาก าลงั ‘ลงทุน’ ต่างหาก หาใช่ก าลงั ‘ท าคุณ’ 
ต่อเราไม่”  ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ซ่ึงวลี
ดงักล่าวก็คือ “Marketing Domocracy ประชาธิปไตยในกลไกการตลาด” ซ่ึงหมายถึง กลยุทธ์
การตลาดน าการเมือง โดยท่ีนกัการเมืองละเมิดกฎหมายดว้ยอ านาจเงินในรูปแบบการซ้ือเสียงใน
การเลือกตั้ งเพื่อการด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงผู ้เ ขียนก็ได้เสนอแนะวิธีการปฏิบัติต่อ
นกัการเมืองดงักล่าวอยา่งถูกกฎหมาย และถูกธรรม 

4.11.16.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจแบบ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ ท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  า
สรรพนามแทนผูเ้ขียนเองว่า “เรา” ไวใ้นหลาย ๆ ย่อหนา้ไม่วา่จะเป็นช่วงตน้และช่วงทา้ยของเน้ือ
เร่ืองก็ตาม ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 :  กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
ของพระพุทธเจา้ดว้ยวิธีเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัแสดงไวเ้บ้ืองตน้  วิธีการท่ี 2 คือ การใช้
ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ก็มีผลต่อการจูงใจของผูอ่้าน เน่ืองจากวา่ผูอ่้านเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเกียรติ
คุณต่อสังคมไทย  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งถึงหลกัฐานทางพระพุทธศาสนา อนัไดแ้ก่กาลามสูตร ซ่ึง
เป็นพระสูตรท่ีพระพุทธเจา้แสดงแก่ชาวกาลามะ เป็นเคร่ืองยนืยนัประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.11.17  หัวข้อที ่146 : ทางสายกลางในการบริโภคยศ ทรัพย์ และอ านาจ 
4.11.17.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
4.11.17.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ แบบ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กเร่ืองราวของบุคคลส าคญั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) พระเจา้อโศกมหาราช 
ซ่ึงเป็นการเล่าประวติัและแทรกดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเป็นช่วง ๆ และ 2) พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เล่ากนัวา่ คร้ังหน่ึงมีผูก้ราบบงัคมทูลถามวา่ ทรงน าเงินท่ีมีผูทู้ลเกลา้ 
ฯ ถวายเป็นจ านวนมากนั้นไปใชใ้นการไหน ทรงตอบวา่ ‘ใชใ้นการพระราชกุศล’ เม่ือกราบบงัคม
ทูลถามต่อไปวา่ ‘ท าไม’ ค าตอบท่ีไดรั้บก็คือ ‘ประชาชนให้เงินฉนัเพื่อใชใ้นการกุศล เพราะในการ
ถวายนั้นมกักล่าวกนัวา่เป็นการถวาย ‘โดยเสด็จพระราชกุศล’ ก็แสดงวา่เขาตอ้งการให้ฉนัน าเงินน้ี
ไปใชใ้นการกุศล’ ” 

4.11.17.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
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ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “มีพุทธภาษิตบทหน่ึงเตือนคนมี ‘ยศ 
ทรัพย ์อ านาจ’  ไวว้า่  ‘ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย’ แปลวา่ ‘ไดย้ศแลว้อยา่พึงเมา’ ค าวา่ ‘ยศ’ ในท่ีน้ีก็
หมายรวมถึง ต าแหน่ง อ านาจราชศกัด์ิ และทรัพยสิ์นเงินทอง” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กเร่ืองเล่าดงัใน
กรอบท่ี 2 เป็นตวัอย่างประกอบ เพื่อสนบัสนุนเหตุผลท่ียกไว ้ ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงถือไดว้า่ผูเ้ขียนเป็นผูน้ า
ทางจิตวิญญาณของมวลชนผูซ่ึ้งสามารถตอบปัญหาและให้ปัญญาแก่สังคมได ้นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงั
ใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัหลาย ๆ ท่าน อนัไดแ้ก่ นกัปราชญ์ทางตะวนัตก  จ๋ินซีฮ่องเต ้ ตัง๋โต๊ะ  
นโปเลียน  ฮิตเลอร์  มุสโสลินี  มาร์กอส  ซัดดมั  จอมพลสฤษด์ิ  จอมพลถนอม  พระเจา้อโศก
มหาราช  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังท่ีผู ้เขียนกล่าวไว้ว่า “ในประวติัศาสตร์ของ
มนุษยชาติ เราไดเ้รียนรู้ตวัอย่างจากคนท่ีตกเป็นทาสของอ านาจราชศกัด์ิมาแลว้มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น จ๋ินซีฮ่องเต,้  ตัง๋โตะ๊,  นโปเลียน,  ฮิตเลอร์,  มุสโสลินี, มาร์กอส,  ซดัดมั,  จอมพลสฤษด์ิ,  จอม
พลถนอม ยอดคนเหล่าน้ีเคยครอบครองยศ ทรัพย ์และอ านาจมาแลว้อยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่แลว้
ทุกคนก็ตอ้งมีอนัพลดัลงจากบลัลงัก์แห่งอ านาจอยา่งเจ็บปวดรวดร้าวและอปัยศท่ีสุดในบั้นปลาย”  
ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท า
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน โดยใชค้  าวา่ “เรา” เป็นสรรพนามแทนผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นการสร้างความเป็น
กนัเองกบัผูอ่้าน 
 

4.11.18  หัวข้อที ่147 : หากพบนายก ฯ จะเทศน์เร่ืองอะไร 
4.11.18.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชป้ระโยค (ค าถาม) 
4.11.18.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองราวของ “มหาโจรองคุลิมาล” เป็นตวัอย่าง
ประกอบ ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวห้ลาย ๆ 
ตอน คือ  “บางคร้ังทรงอุปมาว่า การคบคนดีก็เหมือนการมี ‘แสงเงินแสงทองของชีวิต’ ขอให้
สังเกตง่าย ๆ เวลาก่อนพระอาทิตยจ์ะข้ึน เราจะเห็นแสงเงินแสงทองส่องข้ึนมาก่อนฉันใด ในการ
คบคนดีก็เช่นกนั ชีวิตของเราก็จะค่อย ๆ สว่างรุ่งโรจน์ข้ึนมาโดยล าดับฉันนั้น” อีกตอนหน่ึงท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวว่า “นับตั้ งแต่นั้ นมาองคุลิมาลฆ่าคนได้อย่างสบายใจโดยไม่รู้สึกผิด สุดท้ายเขา
เตรียมการจะฆ่าแมแ้ต่แม่ของตวัเอง ซ่ึงเขามองไม่เห็นวา่เป็นแม่ เขาเห็นแต่ ‘น้ิวมือ’ ของแม่เท่านั้น 
เปรียบไปก็เหมือนกับคนท่ีเห็นแต่เงินโดยไม่เห็นส่ิงอ่ืนท่ีพ่วงมากับการได้มาซ่ึงเงินนั้น เช่น 
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ความชอบธรรม เป็นตน้”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล 
โดยท่ีผูเ้ขียนเนน้สอนบุคคลท่ีด ารงอยูใ่นต าแหน่งทางการเมือง 

4.11.18.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของบุคคลส าคญัอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ 
พระพุทธเจา้ และ มหาโจรองคุลิมาล  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี  2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามว่า 
“เรา” ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนกบัผูอ่้านเป็นกนัเอง  
 

4.11.19  หัวข้อที ่148 : ดีช่ัวอยู่ทีต่ัวท า สูงต ่าอยู่ทีท่ าตัว 
4.11.19.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 4 แบบ แบบท่ี 1 คือ การให้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ท า” กบั 
“ต ่า”) แบบท่ี 2 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง (“ตวัท า” กบั “ท าตวั”) แบบท่ี 3 คือ การใชว้ลี 
(นามวลี) และแบบท่ี 4 คือ การใชสุ้ภาษิตค าพงัเพย 

4.11.19.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา้  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ 
การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไว ้2 ตอน ในเน้ือเร่ือง ซ่ึงในตอนแรก คือ 
“ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ตรัสวา่ มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดชะตากรรมของตนเอง เหมือนท่ีมี
พุทธภาษิตวา่ ‘กมฺมุนา วตฺตตี โลโก’ สัตวโ์ลกย่อมเป็นไปตามการกระท า”  และในตอนท่ีสอง คือ  
“เราท าตวัอยา่งไร ชีวติเราก็เป็นอยา่งนั้น ดงัหน่ึงคนก่อก าแพงยิ่งก่อก็ยิ่งสูงข้ึนไปสูงตามก าแพง คน
ขดุบ่อน ้า ยิง่ขดุก็ยิง่ต  ่าลง ” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมาย
ใหม่ โดยวลีท่ีผูเ้ขียนใชใ้นความหมายในก็คือ “ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท า สูงต ่าอยูท่ี่ท  าตวั” ซ่ึงหมายถึง คนจะดี
หรือชัว่นั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัภายนอก แต่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน คือจิตใจและความประพฤติของ
ผูก้ระท าเอง 

4.11.19.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนัย โดยการท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยการอา้งถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “หากตน้ไมใ้บหญา้มี
อิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนเราตามช่ือแลว้ไซร้ ในเมืองไทยคงเต็มไปดว้ยคนท่ีสมหวงัเพราะใคร ๆ ก็
คงอยากปลูกต้นไมม้งคลกันเต็มบา้นเต็มเมือง” จากนั้นผูเ้ขียนได้อา้งถึงแนวคิดในมุมมองของ
พระพุทธศาสนาเพื่อยืนยนัขอ้เสนอแนะใหม่ และสรุปจบดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนว่า “กล่าวให้สั้ น
ท่ีสุด ชีวติของเราจะเป็นอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัการกระท าทางกาย วาจา และใจของเรานัน่เอง เราเลว ต่อ
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ให้ปลูกไม้มงคลแก้เคล็ด ชีวิตก็คงไม่ดีข้ึน  และหากเราดี ต่อให้ไม่มีไมม้งคลอยู่ในบานสักต้น  
อะไร ๆ ในชีวิตก็ตอ้งดีอยูว่นัยงัค ่า” ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี  2  คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ โดย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ี
ผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามซ่ึงดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดว้ยการใช้ค  าว่า  “เรา” ในหลาย ๆ จุดของเน้ือหา  
วิธีการท่ี 2 คือ การใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อศรัทธา และความน่าเช่ือถือต่อผูอ่้านเป็น
อย่างดี  เน่ืองดว้ยผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยืนยนัการจูงใจดว้ย ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ตรัสวา่ มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดชะตากรรมของ
ตนเอง เหมือนท่ีมีพุทธภาษิตวา่ ‘กมฺมุนา วตฺตตี โลโก’ สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามการกระท า” 
 

4.11.20  หัวข้อที ่149 : แง่งามของความเลวร้าย  
4.11.20.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ  การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “งาม”  
กบั “ความ”) แบบท่ี 2  คือ การใชว้ลี (นามวลี) และ แบบท่ี 3 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) 

4.11.20.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา้  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ 
การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ ซ่ึงวลีนั้นก็คือ “เห็นดีในเสีย หรือ เห็นสุขใน
ทุกข”์  ดงัวลีท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ ขอใหคุ้ณปลูกฝังวิธีคิดชนิด ‘เห็นดีในเสีย หรือ เห็นสุขในทุกข์’ ให้
เป็น แลว้จะพบวา่ พระท่ีเป็นข่าวในทางลบนั้น บางทีก็ให้ปัญญากบัเราไดม้าก มากกวา่พระท่ีอยูน่ิ่ง ๆ 
เสียอีก เพราะอยา่งนอ้ยก็ท าใหเ้ราแยกแยะออกวา่ พระอลชัชีมีคุณสมบติัอยา่งไร และพระท่ีดีท่านมี
คุณสมบติัอยา่งไร”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล โดยท่ี
ผูเ้ขียนจ าเพาะเจาะจงผูถ้ามค าถาม เพื่อสร้างความเขา้ใจและเปล่ียนแปลงทศันคติของผูถ้าม ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวเ้บ้ืองต้นของเน้ือหาว่า “คุณไม่ได้หวงัไกลเป็นไปเลย การได้เห็นพระสงฆ์แล้ว
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกดีงามในหวัใจนั้น เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้” 

4.11.20.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของสังคมไทยนามพระนักวิชาการ
พระพุทธศาสนาร่วมสมยั ผูติ้ดปีกธรรมะใหโ้บยบินไปทัว่แผน่ดินไทย และผูเ้ขียนยงัใชช่ื้อเสียงของ
พระพุทธเจา้เป็นเคร่ืองประกอบการยืนยนัเพื่อจูงใจดว้ย  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ 
เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใช้ค  าวา่ “คุณ  เรา”  
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ดงัท่ียกตวัอยา่งไวใ้นกรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้
แบบการเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ท่ีแสดงไวเ้บ้ืองตน้  วธีิการท่ี 2 คือ การเสนอ
ส่ิงท่ีเข้ากับอุปนิสัย ซ่ึงผูอ่้านสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองมิติทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นผูเ้ขียนจึงได้อ้าง
หลกัการทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองสนับสนุนเพื่อให้เกิดความจูงใจ ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวว่า 
“พระพุทธเจา้เคยตรัสวา่ ‘การเห็นสมณะเป็นอุดมมงคล’ ” 
 

4.11.21  หัวข้อที ่150 : วตัถุมงคลกบัผลสัมฤทธ์ิ 
4.11.21.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “คล” กบั 
“ผล”)  แบบท่ี 2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.11.21.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา้ ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การยกอุทาหรณ์และ
การเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้ยกเร่ืองราวท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสไวเ้ป็นตวัอย่างในการ
ประกอบการอธิบาย ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวว้า่ “พระพุทธเจา้เคยตรัสวา่ ‘หากเราโยนหินลงในแม่น ้ า 
แล้วอธิษฐานให้หินนั้นลอย หินก็ยงัคงจมอยู่ดี และหากเราก่อไฟพร้อมทั้งอธิษฐานให้ควนัจม
หายไปในดิน ควนัไฟก็ยงัคงลอยข้ึนสู่ฟ้าอยูดี่’ ” 

4.11.21.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงเป็นเคร่ือง
จูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง และใชช่ื้อเสียงของบุคคลส าคญัอยา่งพระพุทธเจา้เป็น
เคร่ืองประกอบการจูงใจ ดังท่ีตวัอย่างท่ีได้แสดงไวเ้บ้ืองต้นในกรอบท่ี 2 กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบผูเ้ขียนยงัใช ้
กลวธีิท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 2 วิธีการ  วิธีการท่ี 1 คือ การ
ท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการใชค้  าวา่ “เรา และ เขา” เป็นส่วนมาก อนัแสดงถึง
ความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน เช่น “อย่างไรก็ตาม เราตอ้งยอมรับความจริงวา่ มนุษยมี์ความแตกต่าง
หลากหลายทางปัญญา” เป็นตน้  วิธีการท่ี 2 คือ ผูเ้ขียนไดเ้สนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ซ่ึงอุปนิสัยของ
คนไทยนั้น หลงใหลคลัง่ไคลว้ตัถุมงคล เป็นอย่างมาก ดงันั้นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอบโจทยน์ั้นถือไดว้่า
ตรงกบัอุปนิสัยของผูอ่้าน และสามารถจูงใจผูอ่้านได ้
 

4.11.22  หัวข้อที ่151 : มะเร็งร้ายในนามพุทธ 
4.11.22.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (นามวลี) แบบท่ี 2 คือ การใชค้  า
นยัประหวดั 
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4.11.22.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ของพระเกจิรูปหน่ึงวา่ “เรา ลูก
ทั้ง 3 คือ อาตมา (หลวงพ่อเขากุน) ท่านโชติ วดัพุทไธสวรรค์ หลวงพ่อหนุ่ย วดัคอหงส์ ไม่ใช่คน
ทรง แต่สามารถติดต่อท่านพ่อ ได้ทางสมาธิ...” จากนั้น ผูเ้ขียนก็ได้อธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมด้วย
แนวคิดของผูเ้ขียนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ย
ขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไวใ้นตอนทา้ยของเร่ืองว่า “ในท่ีสุดพุทธศาสนาท่ีแทก้็จะอนัตรธาน
หายไปจากประเทศไทย เหมือนกบัท่ีเคยเกิดข้ึนกบัประเทศอินเดียซ่ึงเป็นแผน่ดินพุทธภูมิมาแต่เดิม
นัน่เอง” 

4.11.22.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนใชค้  าสรรพนามท่ีดู
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือ ใชค้  าวา่ คุณ เขา เรา  ดงัท่ีปรากฏในเน้ือหาบางตอนวา่ “อยา่วา่แต่คุณเลยท่ี
รู้สึกหดหู่กบัพฤติกรรมของพระสงฆน์อกรีตทั้งหลายท่ีก าลงั ‘ท ามาหากิน’ กบัการปลุกเสกลงเลข
ยนัตเ์หล่าน้ี ผูเ้ขียนเองก็ทั้งหดหู่ สลดใจ และกระอกักระอ่วน (ยามถูกถามจากผูรู้้และผูไ้ม่รู้แต่อยาก
รู้) ชวนให้หวาดวิตกไม่แพก้นั”   วิธีการท่ี 2 คือ การใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง
ศรัทธาและน่าเช่ือถือของผูอ่้านได้ ดังนั้นเร่ืองน้ีจึงถือว่าจูงใจผูอ่้านได้เป็นอย่างดี เพราะผูอ่้าน
เช่ือมัน่และไวว้างใจผูเ้ขียน 
 

4.11.23  หัวข้อที ่152 : ศิลปะแห่งการให้อภัย   
4.11.23.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลี (นามวลี)  
4.11.23.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้แบบ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองวา่ “ในประเทศญ่ีปุ่น มีลูกชายของสตรีคนหน่ึงเป็นเด็กหนุ่ม
เกเร ติดเหลา้ ติดการพนนั แม่ห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ วนัหน่ึง...” เป็นตน้ จากนั้น
ผูเ้ขียนก็ไดส้รุปเร่ืองในตอนทา้ยดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง 

4.11.23.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั  ซ่ึงเป็นท่ีรู้ดีกนัอยูแ่ลว้วา่ “การให้อภยัเป็นส่ิงท่ีดี น่ีไม่มีใครเถียง แต่การ ‘ให้
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อภยัอยูเ่สมอ’ น่ีเองคือสาเหตุท่ีการใหอ้ภยัของคุณไม่มีราคา ไม่มีน ้ าหนกั ไม่มีความหมายในใจของ
ผู ้ได้รับการให้อภัย”  จากนั้ นผู ้เ ขียนได้ยกตัวอย่างประกอบด้วยการอ้างอิงเอาหลักทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองประกอบเหตุผลเพื่อให้เห็นจริง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ในทางพุทธศาสนา  
เวลาจะให้อภยัใคร ท่านวางขั้นตอนดงัน้ี 1) ผูท้  าผิดตอ้งตระหนกัรู้วา่เขาไดท้  าผิดลงไปแลว้ 2) ตวั
เขาผูท้  าผดินั้นเกิดความรู้สึกวา่อยากจะขอโทษ 3) พยายามขอโทษดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 4) ผู้
ท่ีเหนือกว่าเขายกโทษให้ (ให้อภยั) 5) ก่อนจะยกโทษให้นั้นมีการช้ีแจงความผิดและช้ีทางออกท่ี
ถูกตอ้งให ้6) ผูท่ี้ท  าผดิและมาขอให้ยกโทษให้ ตั้งใจวา่จะเลิกท าผิด และอาจมีการปฏิญาณตนวา่จะ
เร่ิมตน้ชีวติใหม่ในทางท่ีถูกตอ้ง   ลองทบทวนดูซิวา่ท าไมการใหอ้ภยัของคุณจึงใหผ้ลในทางลบ  
ทั้ง ๆ ท่ีการให้อภยัเป็นเร่ืองท่ีดี” จากนั้นผูเ้ขียนได้สรุปในตอนท้ายด้วยแนวคิดของผูเ้ขียนเอง  
ผูเ้ขียนยงัใช้ กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ด้วย 2 
วิธีการ วิธีการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง
ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “คุณ”  และ วธีิการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงถือวา่มีผล
ต่อการเช่ือมัน่ในความเป็นจริงและสามารถโนม้นา้วจูงใจผูอ่้านได ้ 
 

4.11.24  หัวข้อที ่153 :  ถือกห็นัก วางกเ็บา 
4.11.24.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชว้ลี (กริยาวลี) แบบท่ี  2 คือ การ
กล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง  

4.11.24.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ แบบ การยกอุทาหรณ์และการเล่า
นิทานประกอบ ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ล่าไวใ้นเน้ือหาเร่ืองน้ี 2 เร่ือง เร่ืองแรก มีอยูว่า่ “เคยมีคนไปกราบทูล
ถามพระพุทธเจา้ โดยขอให้พระองค์สรุปค าสอนของพระองค์ให้เหลือเพียงสั้ น ๆ ทวา่ครอบคลุม
ใจความทั้งหมดแห่งพระพุทธศาสนา พระองค์ตรัสวา่ หากจะให้สรุปเช่นนั้น ก็ขอสรุปวา่ ใจความ
แห่งค าสอนของพระองคข้ึ์นอยูก่บัประโยคท่ีวา่ ‘สัพเพ ธมัมานาลงั อะภินิเวสายะ  ใดใดในโลกอนั
บุคคลไม่ควรยดึติดถือมัน่’ ”  และเร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองของพระบวชใหม่รูปหน่ึงซ่ึงถูกคนชายหนุ่มคน
หน่ึงด่าดว้ยถอ้ยค าท่ีเสียหาย  จึงท าใหพ้ระรูปนั้น ก็รู้สึกโกรธและยดึติดในค าด่าจนเป็นตอ้งนอนอม
ทุกข์เพื่อหาค าตอบ  แต่พอทราบทีหลงัว่า ชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนวิกลจริต พระรูปนั้นก็สามารถ
ปล่อยวางการถูกด่านั้นได ้ดงัท่ีผูเ้ขียนไดส้รุปเร่ืองในตอนทา้ยวา่ “ท าไมเราจึงปล่อยวางต่อคนบา้ได้
ง่ายดายเหลือเกิน แต่กลบัคนปรกติท าไมเราจึงมีความรู้สึกวา่ตอ้งเอาเร่ืองราวใหถึ้งท่ีสุด” 

4.11.24.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใช้กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
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โตแ้ยง้ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใช้สรรพนามเพื่อแสดงให้
เห็นวา่ผูเ้ขียนมีความเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนทา้ยของเร่ืองว่า “ท าไมเราจึง
ปล่อยวางต่อคนบา้ไดง่้ายดายเหลือเกิน แต่กลบัคนปรกติท าไมเราจึงมีความรู้สึกวา่ตอ้งเอาเร่ืองราว
ให้ถึงท่ีสุด” และผูเ้ขียนยงัใชก้ารเสนอแนะ แบบท่ี 2 คือ การเสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ความรู้สึก 
ความเช่ือ ของผูอ่้าน เน่ืองจากว่า มนุษยทุ์กคนล้วนมีความยึดติดถือมัน่ในทุกส่ิงทุกอย่าง ดงันั้น
ผูเ้ขียนจึงคลอ้ยตามอุปนิสัยผูอ่้านดว้ยการจูงใจดว้ยเน้ือหาท่ีผูอ่้านมีอุปนิสัยดงักล่าวอยูภ่ายในตวัตนอยูแ่ลว้ 
 

4.11.25  หัวข้อที ่154 : มะเร็งแห่งชีวติ  
4.11.25.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  านยัประหวดั และ แบบท่ี 2 คือ 
การใชว้ลี (นามวลี) 

4.11.25.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองพระมหากษตัริยก์บัพระโอรส 2 พระองค ์ดงัท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าววา่ “บรรดากิเลสท่ีเป็นเหมือนมะเร็งหรือสารก่อมะเร็งในหวัใจคนเหล่าน้ี ผูเ้ขียนขอ
ยกตวัอยา่งอนัตรายของ ‘มะเร็งริษยา’ มาให้อ่านเป็นอุทาหรณ์ ดงัต่อไปน้ี” ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 
คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ ซ่ึงค าท่ีกล่าวถึง คือค าวา่ “มะเร็งชีวิต” ดงัท่ี
ผูเ้ขียนกล่าวไวเ้ป็นบทเกร่ินน าวา่ “อุปกิเลส แปลวา่ เหตุแห่งความเศร้าหมองของจิต กิเลสท่ีท าให้
จิตเส่ือมปกติภาพ มี 16 ประการ ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขอเรียกช่ืออุปกิเลสเสียใหม่วา่ ‘มะเร็งชีวิต’ พิษสง
ของมะเร็งแห่งชีวติเป็นอยา่งไร เราลองมาท าความเขา้ใจกนัดูหน่อยไหม”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 3 คือ 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ในทางพระพุทธศาสนามีกิเลสอยู่ชุดหน่ึงซ่ึงเป็น
เสมือน ‘มะเร็งชีวิต’ ซ่ึงเม่ือดวงใจของใครก็ตามปล่อยให้กิเลสชุดน้ีเขา้แทรกซึมสิงสู่จนกลายเป็น
เน้ือร้ายท่ีกดักินผนืแผน่ดินใจ ก็เท่ากบัวา่เขาเร่ิมป่วยดว้ยโรคมะเร็งแห่งชีวติเขา้แลว้” 

4.11.25.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยัโดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมจากการให้ค  านิยามความหมายของค าว่า “อุปกิเลส” ก่อน 
จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ของผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีแสดงไวใ้นกรอบท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่น
ภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดแ้จกแจงว่า สารก่อมะเร็ง (อุปกิเลส) 
นั้นมี 16 ชนิด โดยแสดงเป็นค าศพัทภ์าษาบาลีและภาษาไทยควบคู่กนัไป และไดย้กอุทาหรณ์คือ
เร่ืองเล่าประกอบ จวบจนกระทัง่ไดส้รุปดว้ยแนวคิดของผูเ้ขียนเองผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าให้เป็น
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ส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง คือใช้ค  าว่า “เรา” 
ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “อุปกิเลส แปลว่า เหตุแห่งความเศร้าหมองของจิต กิเลสท่ีท าให้จิตเส่ือมปกติ
ภาพ มี 16 ประการ ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขอเรียกช่ืออุปกิเลสเสียใหม่วา่ ‘มะเร็งชีวิต’ พิษสงของมะเร็งแห่ง
ชีวิตเป็นอย่างไร เราลองมาท าความเขา้ใจกนัดูหน่อยไหม”  วิธีการท่ี 2 คือ การใช้ช่ือเสียงของ
ผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อความเช่ือถือของผูอ่้านเป็นอยา่งดี เน่ืองดว้ยผูเ้ขียนเป็นพระภิกษุท่ีมีผลงานและ
มีช่ือเสียงในการสร้างสรรคภู์มิปัญญาให้กบัสังคม อีกทั้งไดอ้า้งอิงเอาหลกัทางพระพุทธศาสนามา
น าเสนอ ดงันั้นจึงสามารถโนม้นา้วและจูงใจผูอ่้านได ้
 

4.11.26  หัวข้อที ่155 : ความรู้ทีท่่านอาจจะยงัไม่รู้   
4.11.26.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง ( โดย
ค าท่ีกล่าวซ ้ าคือค าวา่ “รู้” ) แบบท่ี 2 คือ การใชป้ระโยค (บอกเล่า)  

4.11.26.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าใน
ความหมายใหม่ ซ่ึงค าท่ีกล่าวถึงมีดงัน้ี คือ ปริญญา 2 ใบ, ปริญญาวิชาชีพ, ปริญญาวิชาชีวิต, ท ามา
หากิน ท ามาหากรรม, เหยยีบโลกเล่น, นกัแบกโลก และ ความรู้ท่ีท่านอาจจะยงัไม่รู้ โดยท่ีผูเ้ขียนได้
อธิบายความหมายของค าเหล่าน้ี ท าใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจในอีกมุมมองหน่ึงจากผูเ้ขียน 

4.11.26.3 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้จากการเสนอขอ้เท็จจริงซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความสงสัยใน
ประเด็นน้ีจากผูถ้าม ดงัท่ีผูเ้ขียนได้ตอบว่า  “ปริญญา 2 ใบในชีวิตหมายถึง...” เป็นตน้ จากนั้น
ผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายเหตุผลเพิ่มเติมดว้ยการยกตวัอยา่ง และท่ีส าคญัผูเ้ขียนไดเ้สนอแนวคิดใหม่ของ
ผูเ้ขียนเอง ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า “ความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยชีวิตเปิดสอนนั้นมีมากมายหลายวิชา ขอ
ยกตวัอยา่งมาใหดู้วา่มีวชิาอะไรอีกบา้งท่ีเรายงัไม่รู้” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดข้ึ้นหวัขอ้วา่ “ความรู้” ท่ีท่าน
อาจจะ “ยงัไม่รู้” และน าเสนอดว้ยเขียนเป็นขอ้ ๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 24 ขอ้ เป็นตน้วา่ 
  1)  รู้รอบตวัมากมาย  แต่ไม่รู้ดีรู้ชัว่   ก็เส่ือม 

2)  รู้เวน้งูเวน้เสือเวน้มีดเวน้ปืน แต่ไม่รู้เวน้อบายมุข  ก็เส่ือม 
3)  รู้ภาษาต่างประเทศ  แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย  ก็เส่ือม 
4)  รู้ตอบค าถาม   แต่ไม่รู้ตอบแทนบุญคุณ  ก็เส่ือม 
5)  รู้ท่ีกินท่ีเท่ียว   แต่ไม่รู้ท่ีต  ่าท่ีสูง   ก็เส่ือม 
6)  รู้วนัเดือนปีเกิด  แต่ไม่รู้กาลเทศะ   ก็เส่ือม    

ดงัน้ี เป็นตน้  
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ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ ดว้ย 2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียน
ใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน คือใชค้  าวา่ “เรา” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบางตอน ตอนหน่ึง
วา่ “2) ปริญญาวิชาชีวิต ซ่ึงไดรั้บจากการใช้ชีวิตดว้ยความ ‘เจนจบ’ ต่อโลกและชีวิต ปริญญาใบน้ี
ไดจ้ากการใชชี้วิตโดยมี ‘ธรรมะ’ เป็นเข็มทิศน าทางมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนปริญญาวิชาชีวิตไม่ใช่
ธรรมศาสตร์ จุฬา ฯ หรือฮาร์วาร์ด หากแต่เป็น ‘มหาวิทยาลยัชีวิต’ ท่ีเราทุกคนตอ้งเอาชีวิตทั้งชีวิต
มาลงทะเบียนเรียน และตอ้งจ่ายค่าหน่วยกิตดว้ยวนัเวลาทั้งหมดในชีวิตของเราเอง ส่วนอาจารยก์็มี
ทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ”  วิธีการท่ี 2 คือ การใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงมีผลต่อความ
ศรัทธาและความเช่ือถือของผู ้อ่านเป็นอย่างดี เน่ืองจากว่าผู ้เ ขียนเป็นพระนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีผลงานและมีช่ือเสียงในการสร้างสรรคภู์มิปัญญาให้กบัสังคม อีกทั้งผูเ้ขียนยงั
ไดอ้า้งถึงช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน อนัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้, พระเยซู, มหาตมะคานธี, เพลโต, โสกราตีส, 
เล่าจ๊ือ, ขงจ๊ือ, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, ท่านพุทธทาส  เป็นตน้  ดงันั้นจึงสามารถโนม้นา้วและ
จูงใจผูอ่้านได ้
 
4.12  หนังสือเล่มที ่12  ธรรมพารวย 
 

4.12.1  หัวข้อที ่156 : ธรรมในงาน  งานในธรรม 
4.12.1.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง แบบท่ี 
2 คือ การใชว้ลี (นามวลี) 

4.12.1.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทาน
ประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้เล่าเร่ืองของหลวงพ่อชา สุภทฺโท พระวิปัสสนาจารย์ช่ือดัง เป็นเร่ือง
ประกอบการสอน โดยท่ีเร่ืองย่อมีอยูว่่า หลวงพ่อชา สุภทฺโท เขา้ใจว่า รูปแบบการปฏิบติัธรรมคือ 
การนัง่สมาธิ เดินจงกรม ตลอดถึงการเจริญภาวนาอยา่งเขม้ขน้ แต่ต่อมาภายหลงั หลวงพ่อชา สุภทฺ
โท ไดเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงจากหลวงปู่ กินรี จนฺทิโย ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยข์องหลวงพ่อชา สุภทฺโท วา่ แทท่ี้จริง
แลว้ การปฏิบติัธรรมกบัรูปแบบในการปฏิบติัธรรมนั้นเป็นคนละเร่ืองกนั ซ่ึงบทเรียนอนัล ้ าค่าน้ี
เกิดข้ึนเม่ือหลวงปู่ กินรีมอบหมายใหห้ลวงพอ่ชาเยบ็จีวรผนืเก่าคร ่ าคร่าของท่านในวนัหน่ึง 

4.12.1.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็น
เคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และไดใ้ช้ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนโดยการเร่ิมตน้
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เล่าเร่ืองของหลวงพ่อชา สุภทฺโท พระวิปัสสนาจารยช่ื์อดงั เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ 
และยงัอา้งอิงช่ือเสียงของหลวงปู่ กินรี จนฺทิโย และหลวงพ่อพุทธทาส เป็นเคร่ืองประกอบการเขียน
เพื่อจูงใจดว้ย ผูเ้ขียนยงัใช้กลวิธีท่ี 2 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ โดยวธีิการท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง
กบัผูอ่้าน โดยใชค้  าวา่ “ท่าน” ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระวิปัสสนาจารยผ์ูท้  าให้
ดอกบวับานในโลกตะวนัตกอย่างหมดจดงดงาม เคยเล่าถึงตวัท่านเองในสมยัท่ียงัใช้ชีวิตเป็น
นกัเรียนนอ้ยอยู่กบัครูบาอาจารยว์่า ท่านอุทิศตนเจริญจิตภาวนาแทบลม้ประดาตาย เดินจงกรมจน
ทางเดินลึกเป็นร่อง นัง่สมาธิจนปัสสาวะเป็นเลือด แต่อาจารยค์นหน่ึงของท่านคือ หลวงปู่ กินรี จนฺทิ
โย กลับมีปฏิปทาไปคนละอย่าง”  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใช้การเสนอแนะ แบบสังเกตดูระดับ
ความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน โดยใช้ทศันคติของผูอ่้านเป็นเกณฑ์ในการเขียนโดยท่ี
ผูอ่้านนั้นมกัจะมีความคิดเห็นวา่ รูปแบบการปฏิบติัธรรมนั้นจะตอ้งเป็นการนุ่งขาว ห่มขาว อยู่ใน
สถานท่ีเงียบเปล่ียวสงดัเท่านั้น ดงันั้นผูเ้ขียนจึงปรับทศันคติของผูอ่้านให้ตรงกบัความเป็นจริงใน
เร่ืองน้ีวา่ การท างานทุกอยา่งน่ีแหละคือการปฏิบติัธรรมแบบธรรมชาติท่ีสุด 
 

4.12.2  หัวข้อที ่157 : งานคืออนุสาวรีย์ของชีวติ 
4.12.2.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ คือ แบบท่ี 1 คือ การใช้ค  านยัประหวดั โดยท่ีค าว่า 
“อนุสาวรีย”์ นั้น หมายถึง เคร่ืองท่ีท าให้ระลึกถึงบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของของงาน ซ่ึงรวมไปถึงการใช้
ชีวิต แบบท่ี 2 คือ การใช้ประโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 3 คือการใชโ้วหารภาพพจน์ (อนุนามนยั) ซ่ึง
เป็นการน าส่วนนอ้ยท่ีเห็นไดช้ดัมากล่าวโดยหมายถึงส่วนทั้งหมด 

4.12.2.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  3 กลวิธี  กลวิธีท่ี 1 คือ การยก
อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ลองสังเกตดูเถิด พระพุทธรูปท่ีสวยท่ีสุด
ในประเทศไทยคือพระพุทธรูปปางลีลา ซ่ึงเป็นศิลปะสมยัสุโขทยั ใครไดเ้ห็นก็บอกวา่มีความงาม 
ละเมียดละไมเป็นเลิศ ให้ความรู้สึกดงัหน่ึงองค์พระจะยุรยาตรออกมาเดินเหินได้จริง ๆ บนผืน
แผ่นดิน ถามว่าท าไมพุทธศิลป์ยุคสุโขทยัถึงสวยงามไดอ้ย่างน้ี ก็เพราะเร่ืองของจิตใจนัน่เอง ยุค
สุโขทยันั้นวา่กนัวา่ การบา้นการเมืองรุ่งเรืองมากถึงขนาดเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดินสามารถเขียน ‘ไตรภูมิ
พระร่วง’ หรือ ‘เตภูมิกถา’ ออกมาเป็นวรรณกรรมช้ินเอกของยุคสมยั เม่ือศาสนธรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุด 
ไม่วา่งานต่าง ๆ หรือสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ลว้นงามทั้งหมด”  ผูเ้ขียนยงัใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบ
ดว้ยขอ้อุปมา  ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นตอนหน่ึงวา่   “เม่ือจิตของเราไม่น่ิง ไม่สงบ ไม่แจ่มกระจ่าง แมแ้ต่
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การด าเนินชีวิตก็ไม่ประณีต ไม่ละมุนละไม หลง ๆ ลืม ๆ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีจิตของเราไดรั้บการฝึก 
พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ รวมทั้งพฤติกรรมในการท างานทั้งหมดก็จะประณีต นุ่มนวล 
อ่อนโยน ลึกซ้ึง เป็นระบบระเบียบ เหมือนน ้ าในบึงใหญ่ท่ีใสเยน็และจืดสนิท”  กลวิธีท่ี 3 คือ การ
เล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เม่ือเราฝึกจิตดีแลว้ และกลบัเขา้
สู่โลกของการท างานและการด าเนินชีวิต ก็จะเกิดภาวะ ‘กายอยูก่บักิจ จิตอยูก่บังาน’ ยิ่งท างานยิ่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพนั้นแสดงออกทั้งสองมิติ คือ ประสิทธิภาพของการด าเนินชีวิตและ
ประสิทธิภาพของการท างาน” 

4.12.2.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การใหเ้หตุผล มีวธีิการเร่ิมจากการให้
ขอ้เท็จจริงแบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “ขณะ
ท างาน บางทีเราท างานน้ี แต่จิตเราไปอยู่กบัส่ิงอ่ืน” จากนั้นผูเ้ขียนเสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน ดงัท่ีผูเ้ขียน
กล่าวว่า “เม่ือจิตของเราไม่น่ิง ไม่สงบ ไม่แจ่มกระจ่าง แม้แต่การด าเนินชีวิตก็ไม่ประณีต ไม่
ละมุนละไม หลง ๆ ลืม ๆ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีจิตของเราไดรั้บการฝึก พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ 
รวมทั้งพฤติกรรมในการท างานทั้งหมดก็จะประณีต นุ่มนวล อ่อนโยน ลึกซ้ึง เป็นระบบระเบียบ 
เหมือนน ้ าในบึงใหญ่ท่ีใสเยน็และจืดสนิท” จากนั้นผูเ้ขียนก็ไดย้กตวัอย่างประกอบและไดอ้า้งถึง
บุคคลส าคญัอยา่งท่านติช นทั ฮนัห์ เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใช้กลยุทธ์
การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจกลวิธีท่ี 2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ี
ผูเ้ขียนใช้ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง และใช้ช่ือเสียงของคนส าคญัอย่างท่านติช นทั ฮนัห์ เป็นเคร่ือง
ประกอบการเขียนเพื่อจูงใจ  ผูเ้ขียนยงัใชก้ลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย2 วธีิการ วธีิการท่ี 1 คือ การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดงัท่ีผูเ้ขียนใชค้  า
สรรพนามท่ีดูเป็นกันเอง คือใช้ค  าว่า “เรา” ดังท่ีได้ยกตวัอย่างไวอ้นัเดียวกันกับกรอบในการ
วิเคราะห์ท่ี 2 กลวิธีท่ี 2 เบ้ืองตน้ ส่วนวิธีการท่ี 2 คือ ช่ือเสียงของผูเ้ขียน ซ่ึงผูเ้ขียนสามารถสร้าง
ศรัทธาและความน่าเช่ือถือต่อผูอ่้านได้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัอา้งอิงถึงหลักฐานส าคญัอนัได้แก่ 
หนงัสือไตรภูมิพระร่วง หรือเตภูมิกถา เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย 
 

4.12.3  หัวข้อที ่158 : ให้มองโลกเชิงบวก 
4.12.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  เป็นการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง แบบการใชป้ระโยค (ค าสั่ง) 
4.12.3.2 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 2 : กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนได้ใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  2 กลวิธี กลวิธีท่ี 1 คือ การยก
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อุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ และ กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา เล่นค า  และใช้ค  าใน
ความหมายใหม่ โดยผูเ้ขียนใชค้  าวา่ “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” แทนค าในความหมายใหม่ในการมอง
โลกเป็น 2 ดา้น คือ มุมมองทุกอยา่งมีทั้งมุมบวก และมุมลบผสมผสานกนัอยู ่ดงันั้นผูเ้ขียนจึงอยาก
ใหผู้อ่้านเพิ่งพินิจพิเคราะห์ในทุก ๆ มุมมองวา่ มีมุมมองใดบา้งท่ีเราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์และ
มีคุณค่าได ้จากนั้นผูเ้ขียนไดใ้ชเ้ร่ืองเล่าของพระมหาพีรพล วิโรจโน พระวิปัสสนาจารย ์แห่งส านกั
มหาจุฬาอาศรม เป็นบุคคลตวัอยา่ง 

4.12.3.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 2 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริงดว้ยวธีินิรนยั ซ่ึงเป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอใหม่
ท่ีอา้งข้ึน โดยท่ีผูเ้ขียนไดพู้ดเกร่ินน าดว้ยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการมองโลกวา่มี 2 ดา้น คือ มองในมุม
บวก (Positive Thinking) และมองในมุมลบ (Negative Thinking) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับ
อยู่แลว้ จากนั้นเพื่อเป็นการสนบัสนุนขอ้เท็จจริงน้ี ผูเ้ขียนจึงใช ้กลวิธีท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ในการสนบัสนุนและยนืยนัขอ้เทจ็จริงน้ีดว้ยการใชเ้ร่ืองเล่าของพระ
มหาพีรพล วโิรจโน พระวปัิสสนาจารยแ์ห่งส านกัแห่งมหาจุฬาอาศรม ต าบลดงพญาเยน็ อ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา หลงัจากเล่าเร่ืองจบ ผูเ้ขียนไดเ้ขียนสรุปไวต้อนทา้ยวา่ “ผูเ้ขียนฟังเร่ืองเล่า
จากท่านแลว้ก็ไดแ้ต่คิดถึงค าของหลวงพ่อชา ว่า ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ใช้ให้ถูกจงัหวะ มาให้ถูกท่ี 
อะไรก็ดีไดท้ั้งนั้น” ซ่ึงเป็นการย  ้าขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้วา่ การมองบวกเป็นวิธีการท่ีจะเอาประโยชน์
จากทุกส่ิงท่ีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยา่งแยบคายท่ีสุด 

 
4.12.4  หัวข้อที ่159 :  แม้อยู่กบั “ทุกข์” กร็ ่ารวยความสุขได้ 

4.12.4.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ
ต่าง ๆ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ือง 3 แบบ แบบท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง (ค าวา่ “ทุกข”์ 
กบั “สุข”) แบบท่ี 2 คือ การใช้ประโยค (บอกเล่า) แบบท่ี 3 คือ การใช้โวหารภาพพจน์ (ปฏิพจน์) 
คือ การใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนัมากล่าวอยา่งกลมกลืน 

4.12.4.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างเร่ืองเล่าของบุคคลส าคญัคือนกัปรัชญาทาง
ตะวนัตกท่ีช่ือ อาร์เทอร์ โชเพนเฮาเออร์ เป็นอุบายประกอบการสอน   กลวิธีท่ี 2 คือ การเล่นภาษา 
เล่นค า และใช้ค  าในความหมายใหม่ โดยท่ีผูเ้ขียนใชค้  าในความหมายใหม่ ๆ มากมาย เช่น ค าวา่  “ 
‘มองโลกอยา่งท่ีโลกมนัเป็น ไม่ใช่อยา่งท่ีเราอยากให้เป็น’, ‘เหนือสุขเหนือทุกข์’, ‘อยูก่บัความจริง 
ทิ้งความกงัวล’, ‘ฝึกช่างมนั ใหเ้คยชิน’ ”  
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4.12.4.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวิธีท่ี 1 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้
ขอ้เทจ็จริง แบบนิรนยั โดยท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้ดว้ยการเสนอขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “นกัปรัชญาตะวนัตกหลาย
คน เม่ือหนัมาศึกษาพระพุทธศาสนาอยา่งผิวเผินก็มกัจะด่วนสรุปวา่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ี
สอนให้มองโลกในแง่ร้าย อาร์เทอร์ โชเพนเฮาเออร์ นบัเป็นหน่ึงในปรัชญาตะวนัตกท่ีมีความเช่ือ
เช่นน้ี เขาจึงสรุปวา่ ‘ชีวิตไม่มีอะไรมากหรอก นอกจากเป็นเพียงลูกตุม้ท่ีแกว่งไปมาระหว่างความ
ทุกขก์บัความเบ่ือหน่าย’ โชเพนเฮาเออร์ไม่ไดเ้ช่ืออยา่งน้ีคนเดียว เขาท าให้คนอีกมากมายในโลกน้ี
เช่ือตามเขาไปดว้ย พระพุทธศาสนาเลยพานถูกเหมารวมให้เป็นศาสนาท่ีสอนให้มองโลกในแง่ร้าย
ไปโดยปริยาย” เน่ืองจากขอ้เท็จจริงเป็นเช่นน้ี ดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอขอ้เสนอใหม่ของผูเ้ขียนเอง
โดยการอธิบายเหตุผล โดยมีข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเป็นฐานในการอธิบายแนวคิดใหม่ท่ีหักล้าง
ความคิดเดิม ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “แทท่ี้จริงแลว้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาท่ีสอนให้มองโลกใน
แง่ดี (Optimism) หรือมองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) แต่พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตาม
ความเป็นจริง (Realism) นัน่คือ มองโลกอยา่งท่ีโลกมนัเป็น ไม่ใช่อยา่งท่ีเราอยากให้เป็น”  กลวิธีท่ี 
2 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเอง ซ่ึง
เป็นท่ีศรัทธา น่าเช่ือเถือของผูอ่้านทัว่ ๆ ไป และยงัใช้ช่ือเสียงของนักปรัชญาตะวนัตกท่ีช่ือ อาร์
เทอร์ โชเพนเฮาเออร์ และ พระเถระผูใ้หญ่ท่านหน่ึง เพื่อเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย  
กลวธีิท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ดว้ย 2 วิธีการ วิธีการท่ี 1 
คือ การท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน ดว้ยการใชค้  าสรรพนามท่ีดูเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน โดยใชค้  าวา่ 
“เรา,เขา,ท่าน” ไวใ้นหลาย ๆ จุดของเน้ือหา ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ “เรากลวัไปสารพดัอยา่ง ทั้ง ๆ ท่ีใน
สถานการณ์จริง ส่ิงท่ีเรากลวัมาตั้งสิบอยา่งนั้นอาจจะเกิดข้ึนจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กว่าจะรู้
เช่นน้ีได ้เราก็ปล่อยใหค้วามทุกขท่ี์เรากงัวลนั้นท าร้ายเรามาแลว้ทั้งคืน” ส่วนวิธีการท่ี 2 คือ สังเกตดู
ระดบัความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน โดยท่ีผูเ้ขียนไดท้ราบความรู้สึกของผูอ่้านเป็นอยา่งดี
วา่ มุมมองของคนทัว่ไปท่ีมีต่อพระพุทธศาสนานั้นค่อนไปในแง่ร้ายเป็นส่วนมาก ดงันั้นผูเ้ขียนจึง
ใชเ้กณฑใ์นแง่น้ี เพื่อสร้างทศันคติใหม่ท่ีถูกตอ้งใหก้บัคนเหล่านั้น 
 

4.12.5  หัวข้อที ่160 : ด้วยรักและแบ่งปัน 
4.12.5.1 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 1 : การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหา และบทความ

ต่าง ๆ  ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือเร่ืองแบบการใชว้ลี (บุพบทวลี) 
4.12.5.2 กรอบในการวเิคราะห์ท่ี 2 : กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้  

ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 2 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์
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และการเล่านิทานประกอบ โดยท่ีผูเ้ขียนได้เล่าเร่ืองราวของตนเองตอนไปปฏิบัติสมาธิภาวนา
ร่วมกบัสหธรรมมิกเป็นระยะเวลา 5 วนั ซ่ึงผูเ้ขียนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเร่ืองหน่ึงจากเพื่อน
สหธรรมิกท่ีช่ือ “ฟับอ่ึง” ภิกษุชาวเวียดนาม จากนั้นผูเ้ขียนไดจ้ดจ าเร่ืองราวเหล่านั้น แลว้น ามาเล่า
ขยายต่อในหวัขอ้เร่ืองน้ี  กลวธีิท่ี 2 คือ การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตให้ดู โดยท่ีผูเ้ขียนไดท้  าตนเป็น
ตวัอยา่ง ดว้ยการไปปฏิบติัสมาธิภาวนาอบรมพระกรรมฐาน แลว้จึงน าเร่ืองเล่าท่ีเป็นประสบการณ์
ตรงของผูเ้ขียนมาเล่าต่อใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้ 

4.12.5.3 กรอบในการวิเคราะห์ท่ี 3 : กลยุทธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ ผูเ้ขียน
ใชก้ลยทุธ์การเขียนเชิงส่ือสารเพื่อจูงใจ 3 กลวธีิ กลวธีิท่ี 1 คือ การเร้าอารมณ์ ซ่ึงผูอ่้านมีทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองท่ีอ่านอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งและใกลต้วักบัผูอ่้านเอง คือ การส ารวจตวัเองวา่ ใน
ทุก ๆ วนัน้ี ตวัเราเองยงัคงมีความสุขทางกายและใจอยูห่รือไม่  กลวิธีท่ี 2 คือ การการใชบุ้คลิกหรือ
ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ โดยท่ีผูเ้ขียนใชช่ื้อเสียงของผูเ้ขียนเองซ่ึงท่ีเป็นศรัทธาและน่าเช่ือถือ
ต่อผูอ่้านเป็นอยา่งดี และยงัอา้งถึงช่ือเสียงของคนอ่ืนเป็นเคร่ืองประกอบการเขียนเพื่อจูงใจดว้ย คือ
ใช้ช่ือเสียงของหลวงปู่ ติช นทั ฮนัห์ พระวิปัสสนาจารยจ์ากหมู่บา้นพลมั ประเทศฝร่ังเศส และยงั
อา้งถึงลูกศิษยข์องท่านท่ีมาจากหมู่บา้นพลมัดว้ย  กลวิธีท่ี 3 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ด้วยการท าให้เป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน คือใช้ค  าสรรพนามท่ีดูเป็น
กนัเอง คือค าวา่ “เรา,ท่าน,เขา,พวกเขา ” ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นหลาย ๆ จุดในเร่ืองท่ีเล่านั้น  

ผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ตามกรอบในการวิเคราะห์ทั้ง 3 กรอบนั้นจะเห็นไดว้า่ 
หวัขอ้เร่ืองท่ีคดัเลือกมาทั้งหมด 160 หวัขอ้นั้นสามารถจดัเขา้ในกรอบการวิเคราะห์ทั้งสามกรอบได้
ทุกหวัขอ้ ซ่ึงบางหวัขอ้อาจจะจดัเขา้ในกรอบการวเิคราะห์ไดม้ากกวา่หน่ึงลกัษณะ  ผลการวิเคราะห์
ดงักล่าว ท าใหส้ามารถสังเกตไดว้า่ ผูเ้ขียนใชห้ลกัเกณฑห์ลาย ๆ อยา่งประกอบกนัในการเขียน เพื่อ
บูรณาการผสมผสานใหง้านเขียนออกมาดี ทนัสมยั เขา้ใจง่าย ถูกใจ ตรงใจผูอ่้านมากท่ีสุด   

ในบทถดัไป จะเป็นการสรุปและการอภิปรายผล เพื่อให้ทราบจ านวนในเชิงสถิติว่า 
การใชใ้นแต่ละลกัษณะของแต่ละกรอบการวิเคราะห์นั้น มีมากนอ้ยเพียงใด ความถ่ีในการใชต้ั้งแต่
สอง ลกัษณะร่วมกนั มีมากน้อยเพียงใด   และมีการสรุปผลในภาพรวมของงานวิจยัออกมาเป็น
อยา่งไร ตลอดจน  มีขอ้ควรเสนอแนะและแกไ้ขในการวจิยัคร้ังต่อไปอยา่งไรบา้ง  ดงัจะไดอ้ภิปราย
สรุปในบทสุดทา้ย 



 
บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารในการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) : กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกตส์ าหรับ
คนรุ่นใหม่ น้ี มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอผลงานนิพนธ์ในการเผยแผพุ่ทธ
ธรรมของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดและภาษาท่ีใชใ้นการโนม้
นา้วใจในการเผยแผ่พุทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) โดยใช้การ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในหวัขอ้เร่ือง
ท่ีคดัมาวเิคราะห์จ านวนทั้งหมด 160 หวัขอ้เร่ืองการวิจยัในคร้ังน้ีใชก้รอบในการวิเคราะห์เน้ือหาทั้ง 
3 กรอบ ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง กรอบแนวคิดกลวิธีและอุบายประกอบการสอน
ของพระพุทธเจา้ และกรอบทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  ผลการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะได้
สรุปตามค าถามน าวจิยัไดด้งัน้ี 
 

5.1  รูปแบบการตั้งช่ือหัวข้อเร่ืองในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มรูีปแบบการน าเสนอด้วยวธีิการอย่างไร 

 
 จากค าถามน าวจิยัเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัจะไดอ้า้งถึงตารางเพื่อการอธิบายดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5.1  แสดงลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองของเน้ือหาในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยกุต์
ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี ซ่ึงผูว้จิยัน ามาเป็นเกณฑใ์นการ
วเิคราะห์ 

 
ล าดบัที ่ การตั้งช่ือหัวข้อเร่ืองของเนือ้หา 

1. การใชค้  าสมัผสัคลอ้งจอง 
2. การกล่าวซ ้ าเพ่ือใหเ้กิดท่วงท านอง 
3. การใชสุ้ภาษิตค าพงัเพย 

4. การใชช่ื้อบุคคลและสตัวใ์นต านาน 4.1  พระภิกษุสงฆ ์

                                                                       4.2  ฆราวาส 
5. การใชค้  าพอ้งรูปแต่ต่างความหมาย 
6. การใชค้  านยัประหวดั 
7. การใชค้  าแสลง 
8. การใชว้ลี 

9. การใชป้ระโยค 

9.1  บอกเล่า 
9.2  ปฏิเสธ 
9.3  ค าถาม 
9.4  ค าสัง่ 

10. การใชโ้วหารภาพพจน์ 

10.1  อุปมาอุปไมย 
10.2  อุปลกัษณ์ 
10.3  บุคคลาธิษฐาน 
10.4  อนุนามนยั 
10.5  นามนยั 
10.6  อธิพจน์ 
10.7  ปฏิพจน ์
10.8  สทัพจน ์

 
หมายเหตุ:  ตามตารางท่ี 5.1  แสดงให้เห็นวา่ ลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นเกณฑ์

ในการวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 10 ลกัษณะดงัแสดงไวต้ามตารางเบ้ืองตน้ 
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ตารางที ่5.2  แสดงการแยกแยะและแจงแจงหวัขอ้เร่ืองแต่ละหวัขอ้ (ท่ีคดัเลือกมาวเิคราะห์) ทั้งหมด 
เพื่อใหเ้ขา้กบักรอบในการวเิคราะห์ท่ี 1 ซ่ึงก็คือลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง 10 
ลกัษณะ ซ่ึงเรียงล าดบัหวัขอ้เร่ืองตามล าดบัในหนงัสือตั้งแต่เล่มท่ี 1-13 ดงัน้ี 

 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หนังสือเล่มที ่1 : ธรรมะตดิปีก (15 หัวข้อ) 
1. น ้าทุกหยดมีตน้น ้ า  /       /  
2. ไม่มีแม่ ไม่มีสวนโมกข ์  /      /   
3. ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี  /      /   
4. เคลด็ลบัความเป็นเลิศ        /   
5. ลูกถีบหลวงพอ่ชา     /   / /   
6. สลายอตัตาแบบพทุธทาส    /    /  / 
7. เอาหูไปรองเก๊ียะเขาท าไม      / /  /  
8. ทะเลาะกนัเพราะเปลือก      /  /   
9. สติปัญญาคือพระแท ้          / / 
10. งานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข /        /  
11. คนส าราญ งานส าเร็จ  /        /  
12. เกียรติของผูใ้หญ่ท่ีแท ้        /   
13. ไผ-เป็น-ไผ- ค  าน้ีส าคญันกั  /     /  /  
14. ฝนตกไม่ตอ้ง ฟ้าร้องไม่ถึง  /     /   / / 
15. พลานุภาพแห่งเมตตา        /   

หนังสือเล่มที ่2 : ธรรมะหลบัสบาย ( 9 หัวข้อ) 
16. รากแกว้แห่งความโกรธ      /  /   
17. วธีิปฐมพยาบาลความโกรธ      /  /   
18. พินิจดูธรรมชาติของความโกรธ         /  
19. กอ้นหิน หาดทราย และสายน ้ า        /   
20. เรียนรู้ท่ีจะมองโลกในแง่ดี         /  
21. เพียงเปล่ียนวธีิคิดก็อาจแปรกอ้นอิฐเป็นดอกไม ้ /     /   /  
22. อยูใ่ตฟ้้าอยา่กลวัฝน เกิดเป็นคนอยา่กลวัค าวจิารณ์ /        /  
23. โลกทั้งผอง พ่ีนอ้งกนั : we are the world /       /   
24. เธอคือคนไม่ส าคญัของโลก         /  
25. ทรงชนะพญามารดว้ยปรีชาญาณอนัยอดเยีย่ม /       /   
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. ทรงชนะอาฬวกยกัษด์ว้ยพทุธวธีิ  
“อ่อนหยุน่ชนะแขง็กร้าว” 

   /    /   

27. ทศันวจิารณ์ : ความอ่อนนอ้มถ่อมตนคือสิริมงคล
แห่งชีวติ 

/        /  

28. ทรงชนะพญาชา้งนาฬาคีรีดว้ยเมตตานุภาพ    /    /   
29. ทศันวจิารณ์ : พระพทุธองคผ์ูท้รงวางแบบอยา่ง

แห่งรักแท ้
   /    /   

30. ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาลดว้ยปาฏิหาริยแ์ห่ง
ปัญญา 

/   /    /   

31. ทศันวจิารณ์ : ครูเป็นไดท้ั้งกลัยาณมิตรและ 
ปาปมิตร 

        /  

32. ทรงชนะแผนนารีพิฆาต โดยใชค้วามสงบสยบ
ความเคล่ือนไหว 

/       /   

33. ทศันวจิารณ์ : นารีพิฆาต ยทุธศาสตร์ท่ีไม่เคย
ลา้สมยั 

/       /   

34. ทรงชนะพญานาคผูท้รงฤทธ์ิดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม  /      /   
35. ทศันวจิารณ์ : ศิลปะการใชค้นของพระพทุธเจา้    /    /   
36. ทรงชนะพกพรหมผูเ้ห็นวา่สรรพส่ิงเป็นอตัตาดว้ย

ปัญญาธิคุณ 
   /    /   

หนังสือเล่มที ่4 : ธรรมะบันดาล  (6 หัวข้อ) 
37. เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ : แปรค าปรามาสเป็นพลงั    /      / 
38. ดร. อมัเพทการ์: จากจณัฑาล สู่รัฐบุรุษ    /    /  / 
39. ปฏาจาราเถรี : ววิฒัน์ (ท่ีกลาง) วกิฤติ    /    /   
40. พระจกัขบุาล : พิการนอก สมบูรณ์ใน    /    /  / 
41. วลิาสมณีวติั : คือครูท่ีคิดถึง    /    /   
42. ถวลัย ์ดชันี : ขนักอ้งกงัวาน  แกว้ขบัขานเพลง /   /    /   

หนังสือเล่มที ่5 : ธรรมะท าไม (20 หัวข้อ) 
43. วธีิอยูก่บัคนท่ีเราเกลียด        /   
44. ท้ิงเปลือกเลือกแก่น /        /  
45. รับมือกบัค าวจิารณ์         /  
46. ดว้ยรักและฆาตกรรม        /  / 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. ท าบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข ์        /   
48. บริจาคอวยัวะ เกิดชาติหนา้อวยัวะไม่ครบ ?  /      /   
49. ลา้งบาปดว้ยน ้ ามนต ์        /   
50. เกณฑใ์นการใหผ้ลของกฎแห่งกรรม        /   
51. ท าชัว่ไดดี้มีถมไป?        /  / 
52. คนตายสอนคนเป็น         / / 
53. การอุทิศส่วนบุญส่วนกศุล        /   
54. ความศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัความโง่         /  
55. สตรีคือศตัรู ?         /  
56. พระสงฆย์คุใหม่กบัการใชค้อมพิวเตอร์ /       /   
57. ท าไมวยัรุ่นไทยจึงไม่นิยมเขา้วดั         /  
58. นัง่สมาธิ : ท าไมตอ้งขวาทบัซา้ย        / /  
59. ส่ิงท่ีควรเห็นเม่ือฝึกสมาธิ        /   
60. สมถะกบัวปัิสสนา        /   
61. นิพพานในศตวรรษท่ี 21        /   
62. พระบรมสารีริกธาตุ-พระธรรมธาต ุ        /   

หนังสือเล่มที ่6 : ธรรมะเกร็ดแก้ว(15 หัวข้อ) 
63. เกร็ดท่ี 2 ต่างก็เป็น “คนส าคญั”        /   
64. เกร็ดท่ี 4 เป็นอยา่งท่ีเป็นใหเ้ด่นดี /        /  
65. เกร็ดท่ี 5 พระเจา้อยูห่นใด         /  
66. เกร็ดท่ี 6 รหสันยัใตค้มขวาน   /       /   
67. เกร็ดท่ี 13 คุณค่าของค าวา่ “แสลงหู”          /  / 
68. เกร็ดท่ี 14 ใครวา่วาสนาแข่งขนักนัไม่ได ้         /  
69. เกร็ดท่ี 15 ธรรมในงาน งานในธรรม /       /   
70. เกร็ดท่ี 16 ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ        /   
71. เกร็ดท่ี 17 พระเคร่ืองกระเด่ืองเดช /       /   
72. เกร็ดท่ี 18 ผูก่้อการร้ายหมายเลขหน่ึง /       /   
73. เกร็ดท่ี 19 ส่ิงส าคญัไม่อาจเห็นดว้ยตา         /  
74. เกร็ดท่ี 20 คู่แข่งขนัคือครูคนส าคญั         / / 
75. เกร็ดท่ี 24 ปราการแห่งทิฐิ      /  /   
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76. เกร็ดท่ี 26 ขาดทุนคือก าไร : ผูใ้หคื้อผูรั้บ /        / / 
77. เกร็ดท่ี 28 เธอคือพทุธะ         / / 

หนังสือเล่มที ่7: ธรรมะสบายใจ (14 หัวข้อ) 
78. จิตใส  กายงาม        /   
79. สติท่ีตามทนั  คือปัจจุบนัอนัแสนสุข /        /  
80. ดีท็อกซ์หวัใจ      /  /   

81. ความเหงาไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบ ๆ       /  /  
82. ลาออกจากความทุกข ์        /   
83. ศิลปะการป้องกนัตวั        /   
84. สุขใจเม่ือไดค้น้พบ /       /   
85. หยดุสกันิด คิดสกัหน่อย /        /  
86. จงยิม้รับค าวจิารณ์         / / 
87. การฟังอยา่งลึกซ้ึง        /   
88. พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รา “รวย”      /   /  
89. เป็นเศรษฐีอยา่งไรใหค้นรัก /        /  
90. พระในบา้น      /  /   
91. พิมพต์า พิมพใ์จ พิมพชี์วติ  /      /   

หนังสือเล่มที ่8: ธรรมะทอรัก (15 หัวข้อ) 
92. ธรรมชาติของความรัก        /   
93. รู้ทนัจริตคนรัก         /  
94. คู่ควง คู่รัก คู่แท ้  /      /   
95. แนวทางวางตนของวา่ท่ีเจา้สาว /       /   
96. นยัอนัลึกล ้าของน ้ าสงัข ์        /   
97.  คู่แทแ้มช้าติหนา้ /       /  / 
98. ประชาธิปไตยในชีวติคู ่ /     /  /   
99. ดุลยภาพของความสมัพนัธ์        /   

100. แตกต่างอยา่งลงตวั /       /  / 
101. ก่อนเรือรักเป็นเรือล่ม      /  /   
102. เสียดาย...คู่ท่ีเลิกกนัไปไม่ไดอ่้าน         /  
103. การถอยไปขา้งหนา้      /  /  / 
104. จากเสน่หาสู่เมตตา /       /   
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

105. ถอดรหสัรักจากทชัมาฮาล /        /  
106. มี “ก๊ิก” มีกรรม  /     / /   
107. สร้างพระหรือสร้างภาระ /       /   

หนังสือเล่มที ่9 : ธรรมะงอกงาม (13 หัวข้อ) 
108. จากจกัรพรรดิสู่สามญัชน        /   
109. ควรท าอะไรในชีวติน้ี /        /  
110. มองละเมียด คิดละไม ก าไรชีวติ /        /  
111. โรคปัญญาเกินสติ        /   
112. ดีกวา่เก่าตอ้งคิดนอกกรอบ        /   
113. จินตนาการส าคญักวา่ความรู้        /   
114. ก าแพงแห่งภาษา      /  /   
115. ปากของเธอ ใจของคน  /      /   
116. หวัโขนสวมหวัคนเล่น      /   /  
117. อ่านคมัภีร์ไม่แตกจึงแหวกแนว /     /  /   
118. ฟังดว้ย “หู” สดบัดว้ย “ใจ”  /       /  
119. เทโวโรหนะ มากกวา่ค าวา่ท าบุญตกับาตร        /   

หนังสือเล่มที ่10 : ธรรมะน า้เอก (10 หัวข้อ)  
120. กลบับา้นเก่ากนัเถิด      /   /  
121. จา้งท าวทิยานิพนธ์ : การคอร์รัปชัน่ทางปัญญา        /   
122. ผูน้ าท่ีดีตอ้งนัง่อยูใ่นหวัใจคน /        /  
123. ทศันวจิารณ์ : ชีวติไม่มีมาร ยากจะเป็นต านานอนั

ยิง่ใหญ่ 
/        /  

124. เลือกคู่ครองก่อนครองคู ่ /        /  
125. วธีิอยูก่บั “ทุกข”์ ใหเ้ป็น “สุข”  /       /  
126. ปัญญาผดุหยดุกระแส /        /  
127. แม่คือมารดาของแผน่ดิน         / / 
128. นามของท่านปานขนุเขา        /  / 
129. ชีวติเปราะบางยิง่กวา่แกว้ บางเบายิง่กวา่ขนนก      /  /   

หนังสือเล่มที ่11 : ธรรมะคลายใจ  (26 หัวข้อ) 
130. ท างานอยา่งไรใหเ้จา้นายรัก /        /  
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

131. ฉนัไม่ใช่ผูว้เิศษ         /  
132. สิทธิท่ีจะไม่มีทุกข ์        /   
133. รักคนมีเจา้ของ        /   
134. ค าอุทธรณ์ต่อก๊ิกทั้งโลก       / /   
135. ดว้ยรักและกามารมณ์        /   
136. ธรรมท่ีเป็นเหตุใหค้นไทยรักในหลวง    /     /  
137. รู้จกัพอก็พอเพียง  /      /   
138. วนัลูกส าคญักวา่วนัแม่        /  / 
139. การท าแทง้บาปไหม           

140. คุณท่ีแทจ้ริง        /   
141. ตายแลว้ไปไหน         /  
142. ฆ่าตวัตายไม่เป็นบาป      /   /  
143. กรวดน ้ าใหถู้ก         /  
144. เสน้แบ่งศาสนากบัการเมือง        /   
145. ประชาธิปไตยในกลไกการตลาด /       /   
146. ทางสายกลางในการบริโภคยศ ทรัพย ์และอ านาจ        /   
147. หากพบนายก จะเทศน์เร่ืองอะไร         /  
148. ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท า สูงต ่าอยูท่ี่ท าตวั / / /     /   
149. แง่งามของความเลวร้าย /       /  / 
150. วตัถมุงคลกบัผลสมัฤทธ์ิ /       /   
151. มะเร็งร้ายในนามพทุธ      /  /   
152. ศิลปะแห่งการใหอ้ภยั        /   
153. ถือก็หนกั วางก็เบา  /      /   
154. มะเร็งชีวติ      /  /   
155. ความรู้ท่ีท่านอาจจะยงัไม่รู้  /       /  
156. ธรรมในงาน งานในธรรม  /      /   
157. งานคืออนุสาวรียข์องชีวติ      /   / / 
158. ใหม้องโลกเชิงบวก         /  
159. แมอ้ยูก่บัทุกขก็์ร ่ ารวยความสุขได ้ /        / / 
160. ดว้ยรักและแบ่งปัน        /   

            



236 

ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปริมาณการใช้ของหัวข้อทั้งหมด 41
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รวมหัวข้อเร่ืองทีเ่ลอืกวเิคราะห์ทั้งหมด 160 

 
จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นไดว้า่ ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองในลกัษณะท่ี 8 คือ การใช้

วลีเป็นจ านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1  คิดเป็น  61.25% 
อนัดบัท่ี 2 คือลกัษณะท่ี 9 คือ การใชป้ระโยค คิดเป็น 36.25% 
อนัดบัท่ี 3 คือลกัษณะท่ี 1 คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง คิดเป็น 25.63% 
อนัดบัท่ี 4 คือลกัษณะท่ี 10 คือ การใชโ้วหารภาพพจน์ คิดเป็น 13.13% 
อนัดบัท่ี 5 คือลกัษณะท่ี 6 คือ การใชค้  านยัประหวดัคิดเป็น 11.88% 
อนัดบัท่ี 6 คือลกัษณะท่ี 2 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง คิดเป็น 10% 
อนัดบัท่ี 7 คือลกัษณะท่ี 4 คือ การใชช่ื้อบุคคลและสัตวใ์นต านานคิดเป็น 8.13% 
อนัดบัท่ี 8 คือลกัษณะท่ี 7 คือ การใชค้  าแสลง คิดเป็น 3.75% 
จากสถิติเบ้ืองตน้ จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองแบบการใชว้ลีมากท่ีสุด

เน่ืองจากว่าลกัษณะเฉพาะของวลีนั้นจะมีลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มค าซ่ึงมีภาคประธานและภาคกริยาไม่
สมบูรณ์ มีความหมายท่ีไม่ชดัเจน และเป็นค าพูดท่ีสั้นกะทดัรัด  อ่านแลว้น่าสนใจและชวนท าให้
ฉงนและติดตามว่าเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  มีลกัษณะอย่างไร จึงเป็นเหตุให้กระตุน้ต่อมอยากรู้ของ
ผูอ่้านซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นกลยุทธ์ท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านมากข้ึน อีกทั้งบางหวัขอ้เร่ืองยงัมีการ
ใชว้ลีควบคู่กบัการใชค้  าในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่นใช้ร่วมกบัการใชค้  าแสลง การใชส้ัมผสัค าคลอ้งจอง 
หรือการกล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง ท าใหเ้กิดความสละสลวยและเป็นเสน่ห์ในการใชภ้าษามาก
ยิง่ข้ึน ดั้งนั้นจึงไดรั้บความสนใจและดึงดูดจากผูอ่้านมากข้ึนเป็นเท่าตวั 

อนัดบัท่ี 2 ท่ีผูเ้ขียนใชห้ลกัการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง คือ การใชป้ระโยคซ่ึงลกัษณะของประโยค
นั้น เป็นกลุ่มค าท่ีสมบูรณ์ มีความหมายอยู่ในโครงสร้างอยู่แลว้ อ่านแลว้สามารถท าให้เกิดความ
เขา้ใจไดท้นัที และสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ความต่อเน่ืองและเป็นไปของเน้ือหาได ้ 
ประเด็นส าคญัคือ เน่ืองจากวา่ประโยคมีความหมายท่ีชดัเจน จึงเหมาะสมกบัผูส้นใจในเร่ืองนั้นๆ
ด้วย ซ่ึงหัวข้อท่ีเป็นประโยคดังกล่าว เป็นประโยคท่ีทนัสมยั สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์
ปัจจุบนัได ้
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อนัดบัท่ี 3 ท่ีผูเ้ขียนใช้หลกัการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ือง คือ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง ซ่ึงจะมี
จงัหวะการสัมผสัท่ีสละสลวย มีเสียงคลอ้งจองท าให้มีความไพเราะ และกินความหมายไดม้ากซ่ึง
สามารถน ามาเป็นเสน่ห์ในการใชภ้าษา เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินในการอ่านได ้

อนัดับท่ี 4 ท่ีผูเ้ขียนใช้รูปแบบการใช้โวหารภาพพจน์  ผู ้วิจยัมีความคิดเห็นว่าผูเ้ขียนมี
เจตนาให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึนด้วยการสร้างมโนภาพทางภาษาให้มีชีวิตเพื่อสร้างความ
ประทบัใจจากหวัขอ้เร่ืองถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงโดยไม่กล่าวอยา่งตรงไปตรงมาท าให้เกิดภาพในใจ ใช้
ถอ้ยค าอย่างมีชั้นเชิง เป็นการแสดงทางภาษาในท่วงท านองต่างๆ  เพื่อบ่งบอกความหมายให้แจ่ม
แจง้ เหมาะสมน่าฟัง และชวนติดตามมากยิง่ข้ึน 

อนัดบัท่ี 5 คือการใช้ค  านยัประหวดั  ผูเ้ขียนมีความตั้งใจให้หวัขอ้เร่ืองมีความหมายท่ีแฝง
อยูเ่ป็นนยัท่ีลึกซ้ึงกวา่ความหมายเดิม ซ่ึงเป็นรหสัลบัท่ีซ่อนความหมายอยูอ่ยา่งอศัจรรยท์  าให้ดึงดูด
ความสนใจของผูอ่้าน  

อนัดบัท่ี 6 คือ การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านองเพื่อท าให้ผูอ่้านไดส้ัมผสัความงดงามใน
ดา้นภาษา ซ่ึงมีความไพเราะ สละสวย ชวนใหฉุ้กคิดติดตาม กระตุกใหคิ้ด และกระตุน้ใหอ่้าน 

อนัดบัท่ี 7 คือ การใชช่ื้อบุคคลและสัตวใ์นต านาน เพื่อท่ีจะยกบุคคลตวัอยา่งให้เห็นจริงเช่น
เร่ืองพุทธประวติั และพุทธบริษทั 4ซ่ึงการใชบุ้คลาธิษฐานเช่นน้ีจะท าใหผู้อ่้านสามารถเทียบเคียงถึง
ตวัอยา่งในปัจจุบนั เพื่อใหผู้อ่้านไดต้ระหนกัถึงตน้แบบในการด าเนินชีวติ 

อนัดบัท่ี 8 คือ การใชค้  าแสลงซ่ึงเป็นค าท่ีใชก้นัเฉพาะกลุ่ม และไม่เป็นมาตรฐาน แต่เป็นค า
ท่ีบอกความเชิงอารมณ์ไดดี้ เช่น ความมีชีวติชีวา ตลกขบขนั ท าใหผู้อ่้านมีความสนใจในหวัขอ้เร่ือง
ชวนใหติ้ดตามมากข้ึน 

การใชสุ้ภาษิต ค าพงัเพย ซ่ึงมีความหมายลึกซ้ึง ใชเ้ป็นค าสั่งสอน ถือเป็นการวางแนวและ
แสดงค่านิยมของมนุษยม์าแต่โบราณกาลแต่ผูเ้ขียนใชต้ั้งช่ือหวัขอ้เพียง 1 หวัขอ้เท่านั้น 

การใชค้  าพอ้งรูป แต่ต่างความหมาย ซ่ึงหลกัการน้ีผูเ้ขียนไม่ใชใ้นการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองเลย 
 นอกจากการสรุปการจดัอนัดบัตามจ านวนมากนอ้ยเขา้ตามลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองใน
แต่ละแบบในขั้นตน้แลว้ เรายงัสามารถสังเกตเห็นไดว้า่ ผูเ้ขียนนั้น มีการใชว้ิธีการโดยใชก้ารตั้งช่ือ
หวัขอ้เร่ืองร่วมกนัตั้งแต่ 2 ลกัษณะข้ึนไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะแบบ  
คู่สัมพนัธ์ 2) ลกัษณะแบบ สามลกัษณะสัมพนัธ์ และ 3) ลกัษณะแบบ  ส่ีลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงจะได้
ช้ีแจงไดด้งัต่อไปน้ี  
 

5.1.1   แบบคู่สัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถแสดงเป็นคู่ ๆ ตามอนัดบัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  
คู่อนัดบัท่ี 1 คือ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองตามลกัษณะท่ี 1 คู่กบั 8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองแบบ 

การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองและการใชว้ลี มีจ  านวนความถ่ีมากท่ีสุด คิดเป็น 12.5%  
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คู่อนัดบัท่ี 2 ซ่ึงมี 2 คู่ท่ีมีจ  านวนความถ่ีเท่ากนั  คู่ท่ี 1 คือ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองตามลกัษณะท่ี 
1 คู่กบั 9 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองและการใชป้ระโยคคู่ท่ี 2 คือ การ
ตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองตามลกัษณะท่ี 4 คู่กบั 8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชช่ื้อบุคคลและสัตวใ์น
ต านานและการใชว้ลี ซ่ึงทั้ง 2 คูมี่จ  านวนความถ่ีคิดเป็น 8.13%  

คู่อนัดบัท่ี 3 ซ่ึงมี 2 คู่ท่ีมีจ  านวนความถ่ีเท่ากนั  คู่ท่ี 1 คือ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองตามลกัษณะท่ี 
6 คู่กบั 8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชค้  านยัประหวดัและการใชว้ลีคู่ท่ี 2 คือ การตั้งช่ือหวัขอ้
เร่ืองตามลกัษณะท่ี 8 คู่กบั 10 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองแบบ การใชว้ลีและการใชโ้วหารภาพพจน์ ซ่ึง
ทั้ง 2 คู่มีจ  านวนความถ่ี คิดเป็น 6.88%  

นอกจากคู่อนัดบัท่ีมากท่ีสุดทั้ง 3 ล าดบัท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้แล้ว ยงัมีคู่สัมพนัธ์อ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏคือ คู่สัมพนัธ์ลกัษณะท่ี 1 และ 2, 1 และ 3, 1 และ 4, 1 และ 6, 1 และ 10, 2 และ 3, 2 และ 7, 
2 และ 8, 2 และ 9, 3 และ 8, 4 และ 7, 4 และ 9, 4 และ 10, 6 และ 7, 6 และ 9, 6 และ 10, 7 และ 8, 7 
และ 9,  8 และ 9, 9 และ 10 
 

5.1.2  แบบสามลกัษณะสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถแสดงตามอนัดบัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  
อนัดบัท่ี 1 คือ  สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองในลกัษณะท่ี 1,9,10 

ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจอง  การใช้ประโยค และการใช้โวหาร
ภาพพจน์ประกอบกนั คิดเป็น 1.88% 

อนัดบัท่ี 2 ซ่ึงมีจ  านวนความถ่ีเท่ากนัทั้งหมด 7 แบบ  คิดเป็น 1.25% คือ  สามลกัษณะ
สัมพนัธ์ตามลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองในลกัษณะทั้ง 7 แบบ ดงัต่อไปน้ีคือ (1) 1,4,8 ซ่ึงไดแ้ก่ 
การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชช่ื้อบุคคลและสัตวใ์นต านาน และการใช้
วลีประกอบกนั (2) 1,6,8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้  านยั
ประหวดั และการใชว้ลีประกอบกนั (3) 1,6,9 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสั
คลอ้งจอง การใชค้  านยัประหวดั และการใช้ประโยคประกอบกนั (4) 1,8,10 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือ
หวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชว้ลี และการใชโ้วหารภาพจน์ประกอบกนั (5) 4,7,8 
ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองแบบการใช้ช่ือบุคคลและสัตวใ์นต านาน การใช้ค  าแสลง และการใช้
วลี ประกอบกนั (6) 4,8,10 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชช่ื้อบุคคลและสัตวใ์นต านาน 
การใชว้ลี และการใชโ้วหารภาพพจน์ประกอบกนั (7) 6,9,10  ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบ 
การใชค้  านยัประหวดั การใชป้ระโยค และการใชโ้วหารภาพพจน์ประกอบกนั 

อนัดบัท่ี 3 ซ่ึงมีจ  านวนความถ่ีเท่ากนัทั้งหมด 10 แบบ  คิดเป็น 0.63% คือ  สามลกัษณะ
สัมพนัธ์ตามลกัษณะการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองในลกัษณะทั้ง 10 แบบ ดงัต่อไปน้ีคือ (1) 1,2,3 ซ่ึงไดแ้ก่ 
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การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง และการใช้
สุภาษิตค าพงัเพยประกอบกนั  (2) 1,2,8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้ง
จอง การกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง และการใชว้ลีประกอบกนั  (3) 1,3,8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือ
หวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใช้สุภาษิตค าพงัเพย และการใช้วลีประกอบกนั  (4) 
1,6,10 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้  านยัประหวดั และการ
ใชโ้วหารภาพพจน์ประกอบกนั  (5) 1,8,9 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้ง
จอง การใช้วลี และการใช้ประโยคประกอบกนั (6) 2,3,8 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการ
กล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง การใช้สุภาษิตค าพงัเพย และการใช้วลีประกอบกนั  (7) 2,7,8 ซ่ึง
ไดแ้ก่ การตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองแบบการกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง การใชค้  าแสลง และการใช้วลี
ประกอบกนั (8) 2,7,9 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการกล่าวซ ้ าเพื่อให้เกิดท่วงท านอง การใช้
ค  าแสลง และการใชป้ระโยคประกอบกนั (9)  6,7,9 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  านยั
ประหวดั การใช้ค  าแสลง และการใช้ประโยคประกอบกนั (10) 6,8,10 ซ่ึงไดแ้ก่ การตั้งช่ือหัวขอ้
เร่ืองแบบการใชค้  านยัประหวดั การใชว้ลี และการใชโ้วหารภาพพจน์ประกอบกนั 
 

5.1.3  แบบส่ีลกัษณะสัมพันธ์  ซ่ึงพบเพียงแค่ 2 หวัขอ้เท่านั้นคือ (1) 1,6,9,10 ซ่ึงไดแ้ก่ การ
ตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้  านยัประหวดั การใช้ประโยค และการใช้
โวหารภาพพจน์ประกอบกนั (2) 1,2,3,8 ซ่ึงไดแ้ก่การตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองแบบการใชค้  าสัมผสัคลอ้ง
จอง การกล่าวซ ้ าเพื่อใหเ้กิดท่วงท านอง การใชสุ้ภาษิตค าพงัเพย และการใชว้ลีประกอบกนั 

จากการวิเคราะห์เชิงสถิติดา้นความสัมพนัธ์ของการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองตั้งแต่ 2 ลกัษณะข้ึน
ไปนั้น จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนใช้หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองในหลาย ๆ ลกัษณะผสมผสานกนั
อยา่งลงตวั โดยหวัขอ้เร่ืองแต่ละหวัขอ้นั้น ซ่อนความลึกซ้ึงของเน้ือหาเอาไวม้ากมาย เพื่อสะกิดให้
ผูอ่้านไดค้น้หาค าตอบดว้ยตนเอง จึงเป็นเหตุให้นอกจากเกิดความงดงามไพเราะทางดา้นภาษาแลว้ 
ยงัท าใหผู้อ่้านรู้สึกสนใจ ใคร่อยากศึกษาในเน้ือหาท่ีเขียนดว้ย 
 

5.2  กลวิธีและอบุายประกอบการสอนของพระพทุธเจ้าทีพ่บในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม  
       ประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธ)ี  มรูีปแบบการ   
       น าเสนอด้วยวธิีการอย่างไร 
  

จากค าถามน าวจิยัท่ี 5.2 เบ้ืองตน้น้ี ผูว้จิยัจะไดต้อบค าถามน าวจิยัดว้ยการยกตารางข้ึนแสดง
และจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 



240 

ตารางที่ 5.3  แสดงถึงกลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ซ่ึงผูว้จิยัน ามาเป็นเกณฑ์
ในการวเิคราะห์ในกรอบท่ี 2 

 
ล าดบัที ่ กลวธีิและอบุายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 

1. การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ 
2. การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อปุมา 
3. การใชอุ้ปกรณ์การสอน   
4. การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้   
5. การเล่นภาษา เล่นค า  และใชค้  าในความหมายใหม่   
6. อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล 
7. การรู้จกัจงัหวะและโอกาส 
8. ความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการ   
9. การลงโทษและการใหร้างวลั 
10. กลวธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

 
แหล่งทีม่า:  พระธรรมปิฎก (2542, น. 26 อา้งถึงใน พระมหาสัญญา  ปญฺญาวจิิตฺโต, 2543, น. 16-25).  
 
ตารางที ่5.4  แสดงถึงการแยกแยะลกัษณะของการน าเสนอเน้ือหาของเร่ืองท่ีเขา้กบักรอบ 

ในการ วเิคราะห์ท่ี 2 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หนังสือเล่มที ่1 : ธรรมะตดิปีก (15 หัวข้อ) 
1. น ้าทุกหยดมีตน้น ้ า / /         
2. ไม่มีแม่ ไม่มีสวนโมกข ์ /          
3. ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี /    /      
4. เคลด็ลบัความเป็นเลิศ /          
5. ลูกถีบหลวงพอ่ชา  /      /    
6. สลายอตัตาแบบพทุธทาส / /         
7. เอาหูไปรองเก๊ียะเขาท าไม / /   /      
8. ทะเลาะกนัเพราะเปลือก / /    /     
9. สติปัญญาคือพระแท ้  / /         
10. งานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข /          
11. คนส าราญ งานส าเร็จ  /     /     
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. เกียรติของผูใ้หญ่ท่ีแท ้ /          
13. ไผ-เป็น-ไผ- ค  าน้ีส าคญันกั /          
14. ฝนตกไม่ตอ้ง ฟ้าร้องไม่ถึง  / /         
15. พลานุภาพแห่งเมตตา /          

หนังสือเล่มที ่2 : ธรรมะหลบัสบาย ( 9 หัวข้อ) 
16. รากแกว้แห่งความโกรธ / /    /     
17. วธีิปฐมพยาบาลความโกรธ / /    /     
18. พินิจดูธรรมชาติของความโกรธ / /    /     
19. กอ้นหิน หาดทราย และสายน ้ า  /    /     
20. เรียนรู้ท่ีจะมองโลกในแง่ดี  /    /     
21. เพียงเปล่ียนวธีิคิดก็อาจแปรกอ้นอิฐเป็นดอกไม ้ / /    /     
22. อยูใ่ตฟ้้าอยา่กลวัฝน เกิดเป็นคนอยา่กลวัค าวจิารณ์ / /    /     
23. โลกทั้งผอง พ่ีนอ้งกนั : we are the world  /    /     
24. เธอคือคนไม่ส าคญัของโลก / /    /     

หนังสือเล่มที ่3: ธรรมะดบัร้อน (12 หัวข้อ) 
25. ทรงชนะพญามารดว้ยปรีชาญาณอนัยอดเยีย่ม /       /   
26. ทรงชนะอาฬวกยกัษด์ว้ยพทุธวธีิ “อ่อนหยุน่ชนะ

แขง็กร้าว” 
/ /      /   

27. ทศันวจิารณ์ : ความอ่อนนอ้มถ่อมตนคือสิริมงคล
แห่งชีวติ 

/ /         

28. ทรงชนะพญาชา้งนาฬาคีรีดว้ยเมตตานุภาพ / /   /   /   
29. ทศันวจิารณ์ : พระพทุธองคผ์ูท้รงวางแบบอยา่ง

แห่งรักแท ้
/       /   

30. ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาลดว้ยปาฏิหาริยแ์ห่ง
ปัญญา 

/ /   /      

31. ทศันวจิารณ์ : ครูเป็นไดท้ั้งกลัยาณมิตรและปาป
มิตร 

/     /     

32. 
ทรงชนะแผนนารีพิฆาต โดยใชค้วามสงบสยบ
ความเคล่ือนไหว 

/ /      /   

33. ทศันวจิารณ์ : นารีพิฆาต ยทุธศาสตร์ท่ีไม่เคย
ลา้สมยั 

/ /         
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. ทรงชนะพญานาคผูท้รงฤทธ์ิดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม /       /   
35. ทศันวจิารณ์ : ศิลปะการใชค้นของพระพทุธเจา้ / /    /     
36. ทรงชนะพกพรหมผูเ้ห็นวา่สรรพส่ิงเป็นอตัตาดว้ย

ปัญญาธิคุณ 
/          

37 เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ : แปรค าปรามาสเป็นพลงั / /         
หนังสือเล่มที ่4 : ธรรมะบันดาล  (6 หัวข้อ) 

38. ดร. อมัเพทการ์: จากจณัฑาล สู่รัฐบุรุษ / /   / /     
39. ปฏาจาราเถรี : ววิฒัน์ (ท่ีกลาง) วกิฤติ / /         
40. พระจกัขบุาล : พิการนอก สมบูรณ์ใน /          
41. วลิาสมณีวติั : คือครูท่ีคิดถึง /          
42. ถวลัย ์ดชันี : ขนักอ้งกงัวาน  แกว้ขบัขานเพลง /          

หนังสือเล่มที ่5 : ธรรมะท าไม (20 หัวข้อ) 
43. วธีิอยูก่บัคนท่ีเราเกลียด /          
44. ท้ิงเปลือกเลือกแก่น / /         
45. รับมือกบัค าวจิารณ์ / /         
46. ดว้ยรักและฆาตกรรม / /   /      
47. ท าบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข ์ /          
48. บริจาคอวยัวะ เกิดชาติหนา้อวยัวะไม่ครบ ? /          
49. ลา้งบาปดว้ยน ้ ามนต ์ / /         
50. เกณฑใ์นการใหผ้ลของกฎแห่งกรรม  /         
51. ท าชัว่ไดดี้มีถมไป? /          
52. คนตายสอนคนเป็น  /         
53. การอุทิศส่วนบุญส่วนกศุล           
54. ความศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัความโง่      /     
55. สตรีคือศตัรู ? /     /     
56. พระสงฆย์คุใหม่กบัการใชค้อมพิวเตอร์ /      /    
57. ท าไมวยัรุ่นไทยจึงไม่นิยมเขา้วดั /          
58. นัง่สมาธิ : ท าไมตอ้งขวาทบัซา้ย / /         
59. ส่ิงท่ีควรเห็นเม่ือฝึกสมาธิ /    / /     
60. สมถะกบัวปัิสสนา  /         
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. นิพพานในศตวรรษท่ี 21 /          
62. พระบรมสารีริกธาตุ-พระธรรมธาต ุ /          

หนังสือเล่มที ่6 : ธรรมะเกร็ดแก้ว (15 หัวข้อ) 
63. เกร็ดท่ี 2 ต่างก็เป็น “คนส าคญั” /       /   
64. เกร็ดท่ี 4 เป็นอยา่งท่ีเป็นใหเ้ด่นดี /     / / /   
65. เกร็ดท่ี 5 พระเจา้อยูห่นใด /          
66. เกร็ดท่ี 6 รหสันยัใตค้มขวาน   / /    /     
67. เกร็ดท่ี 13 คุณค่าของค าวา่ “แสลงหู”   / /   /      
68. เกร็ดท่ี 14 ใครวา่วาสนาแข่งขนักนัไม่ได ้     /      
69. เกร็ดท่ี 15 ธรรมในงาน งานในธรรม /     /     
70. เกร็ดท่ี 16 ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ /          
71. เกร็ดท่ี 17 พระเคร่ืองกระเด่ืองเดช /     /     
72. เกร็ดท่ี 18 ผูก่้อการร้ายหมายเลขหน่ึง  /     /    
73. เกร็ดท่ี 19 ส่ิงส าคญัไม่อาจเห็นดว้ยตา /    /      
74. เกร็ดท่ี 20 คู่แข่งขนัคือครูคนส าคญั /     /     
75. เกร็ดท่ี 24 ปราการแห่งทิฐิ /     /     
76. เกร็ดท่ี 26 ขาดทุนคือก าไร : ผูใ้หคื้อผูรั้บ /    /  /    
77. เกร็ดท่ี 28 เธอคือพทุธะ / /   /      

หนังสือเล่มที ่7: ธรรมะสบายใจ (14 หัวข้อ) 
78. จิตใส  กายงาม / /  /       
79. สติท่ีตามทนั  คือปัจจุบนัอนัแสนสุข / /         
80. ดีท็อกซ์หวัใจ / /  /       
81. ความเหงาไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบๆ / /         
82. ลาออกจากความทุกข ์ / /         
83. ศิลปะการป้องกนัตวั / /  / /      
84. สุขใจเม่ือไดค้น้พบ / /         
85. หยดุสกันิด คิดสกัหน่อย / /         
86. จงยิม้รับค าวจิารณ์ / /         
87. การฟังอยา่งลึกซ้ึง /          
88. พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รา “รวย”  /         
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

89. เป็นเศรษฐีอยา่งไรใหค้นรัก / /   /      
90. พระในบา้น / /         
91. พิมพต์า พิมพใ์จ พิมพชี์วติ / /  /       

หนังสือเล่มที ่8: ธรรมะทอรัก (15 หัวข้อ) 
92. ธรรมชาติของความรัก  /         
93. รู้ทนัจริตคนรัก / /         
94. คู่ควง คู่รัก คู่แท ้     / /     
95. แนวทางวางตนของวา่ท่ีเจา้สาว / /         
96. นยัอนัลึกล ้าของน ้ าสงัข ์  / /   / /    
97.  คู่แทแ้มช้าติหนา้      /     
98. ประชาธิปไตยในชีวติคู ่  /    /     
99. ดุลยภาพของความสมัพนัธ์ / /    /     

100. แตกต่างอยา่งลงตวั  /   / /     
101. ก่อนเรือรักเป็นเรือล่ม  /   / /     
102. เสียดาย...คู่ท่ีเลิกกนัไปไม่ไดอ่้าน /     /     
103. การถอยไปขา้งหนา้ / /    /     
104. จากเสน่หาสู่เมตตา /     /     
105. ถอดรหสัรักจากทชัมาฮาล  /    /     
106. มี “ก๊ิก” มีกรรม /    / / /    

หนังสือเล่มที ่9 : ธรรมะงอกงาม (13 หัวข้อ) 
107. สร้างพระหรือสร้างภาระ /          
108. จากจกัรพรรดิสู่สามญัชน /          
109. ควรท าอะไรในชีวติน้ี /          
110. มองละเมียด คิดละไม ก าไรชีวติ / /         
111. โรคปัญญาเกินสติ / /         
112. ดีกวา่เก่าตอ้งคิดนอกกรอบ / /         
113. จินตนาการส าคญักวา่ความรู้ / /         
114. ก าแพงแห่งภาษา /    /      
115. ปากของเธอ ใจของคน / /         
116. หวัโขนสวมหวัคนเล่น / /         
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117. อ่านคมัภีร์ไม่แตกจึงแหวกแนว / /         
118. ฟังดว้ย “หู” สดบัดว้ย “ใจ” / /         
119. เทโวโรหนะ มากกวา่ค าวา่ท าบุญตกับาตร /     /     

หนังสือเล่มที ่10 : ธรรมะน า้เอก (10 หัวข้อ)  
120. กลบับา้นเก่ากนัเถิด / /   /      
121. จา้งท าวทิยานิพนธ์ : การคอร์รัปชัน่ทางปัญญา     / /     
122. ผูน้ าท่ีดีตอ้งนัง่อยูใ่นหวัใจคน /    / /     
123. ทศันวจิารณ์ : ชีวติไม่มีมาร ยากจะเป็นต านานอนั

ยิง่ใหญ่ 
/          

124. เลือกคู่ครองก่อนครองคู ่  /   / /     
125. วธีิอยูก่บั “ทุกข”์ ใหเ้ป็น “สุข” /          
126. ปัญญาผดุหยดุกระแส /      /    
127. แม่คือมารดาของแผน่ดิน /     /  /   
128. นามของท่านปานขนุเขา /          
129. ชีวติเปราะบางยิง่กวา่แกว้ บางเบายิง่กวา่ขนนก / /   /      

หนังสือเล่มที ่11 : ธรรมะคลายใจ  (26 หัวข้อ) 
130. ท างานอยา่งไรใหเ้จา้นายรัก /     /     
131. ฉนัไม่ใช่ผูว้เิศษ / /    /     
132. สิทธิท่ีจะไม่มีทุกข ์     /      
133. รักคนมีเจา้ของ /    / /     
134. ค าอุทธรณ์ต่อก๊ิกทั้งโลก / /         
135. ดว้ยรักและกามารมณ์  /    /     
136. ธรรมท่ีเป็นเหตุใหค้นไทยรักในหลวง / /         
137. รู้จกัพอก็พอเพียง / /   /      
138. วนัลูกส าคญักวา่วนัแม่  /   / /     
139. การท าแทง้บาปไหม  /    /     
140. คุณท่ีแทจ้ริง  /         
141. ตายแลว้ไปไหน  /         
142. ฆ่าตวัตายไม่เป็นบาป  /   /      
143. กรวดน ้ าใหถู้ก /          
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

144. เสน้แบ่งศาสนากบัการเมือง /      /    
145. ประชาธิปไตยในกลไกการตลาด  /   /      
146. ทางสายกลางในการบริโภคยศ ทรัพย ์และอ านาจ /          
147. หากพบนายก จะเทศน์เร่ืองอะไร / /         
148. ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท า สูงต ่าอยูท่ี่ท าตวั  /   /      
149. แง่งามของความเลวร้าย     / /     
150. วตัถุมงคลกบัผลสมัฤทธ์ิ /          
151. มะเร็งร้ายในนามพทุธ / /         
152. ศิลปะแห่งการใหอ้ภยั /          
153. ถือก็หนกั วางก็เบา /          
154. มะเร็งชีวติ / /   /      
155. ความรู้ท่ีท่านอาจจะยงัไม่รู้     /      

เล่มที ่12 : ธรรมะพารวย(5 หัวข้อ) 
156. ธรรมในงาน งานในธรรม /          
157. งานคืออนุสาวรียข์องชีวติ / /   /      
158. ใหม้องโลกแง่บวก /    /      
159. แมอ้ยูก่บัทุกขก็์ร ่ ารวยความสุขได ้ /    /      
160. ดว้ยรักและแบ่งปัน /   /       

จ านวนการใช้ 12
7 85
 1 5 33
 

47
 9 9 - - 

คดิเป็นร้อยละ  (%)  ทั้งหมด 79
.37

 

53
.12

 

0.6
2 

3.1
2 

20
.62

 
29

.37
 

5.6
2 

5.6
2 - - 

รวมหัวข้อเร่ืองทีเ่ลอืกวเิคราะห์ทั้งหมด 160 

  
จากตารางท่ี 5.4 เบ้ืองตน้จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ

พระพุทธเจา้ในกลวิธีท่ี 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ เป็นจ านวนมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัท่ี 1 คิดเป็น  79.37% 

อนัดบัท่ี 2 คือกลวธีิท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คิดเป็น 53.12% 
อนัดบัท่ี 3 คือกลวธีิท่ี 6 คือ อุบายการเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล คิดเป็น 29.37% 
อนัดบัท่ี 4 คือกลวธีิท่ี 5 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ 

คิดเป็น 20.62% 
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อนัดบัท่ี 5 คือกลวธีิท่ี 7 และ 8 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาส และ ความยืดหยุน่ในการใช้
วธีิการ คิดเป็น 5.62% 

อนัดบัท่ี 6 คือกลวธีิท่ี 4 คือ การท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้  คิดเป็น 3.12% 
อนัดบัท่ี 7 คือกลวธีิท่ี 3 คือ การใชอุ้ปกรณ์การสอน คิดเป็น 0.62% 
จากการวิเคราะห์สถิติในตารางเบ้ืองต้นนั้น  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ

พระพุทธเจา้ท่ีผูเ้ขียนน ามาใชม้ากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ
เพราะการยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย และการเล่านิทานประกอบการสอนช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือความได้ง่าย และชดัเจน ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน ส่งผลให้
ผู ้อ่านสามารถจดจ าได้ท าให้การอ่านมีอรรถรสยิ่งข้ึนอีกทั้ งย ังท าให้ผู ้อ่านเข้าใจและน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติตนเองไดม้ากข้ึน  

อบัดบัท่ี 2 ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายการสอนของพระเจา้ คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา
เพื่อท าให้ผูอ่้านสามารถมองเห็นภาพและนึกภาพตามไดห้รือเกิดความรู้สึกชดัเจน  จึงตอ้งน าส่ิงอ่ืน ๆ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบัส่ิงท่ีกล่าวถึง เพื่อน ามาช่วยอธิบายและเช่ือมโยงความคิดซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านเกิด
ความเขา้ใจ และไดแ้ง่คิดท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

อนัดบัท่ี 3 ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ คือ อุบายการเลือก
คน และการปฏิบติัรายบุคคลซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีผูเ้ขียนตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองและอธิบายเน้ือหามุ่งเนน้
จะกล่าวสอนบุคคลใดบุคคลหน่ึงและกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง ในกรณีใดกรณีหน่ึง เน่ืองจากว่า
การเลือกคน หรือการคดัสรรธรรมะใหต้รงตามอุปนิสัยของคนฟังนั้น เป็นอุบายส าคญัในการเผยแผ่
พระธรรมค าสอนอยา่งหน่ึง 

อนัดบัท่ี 4 คือ การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพิเศษใน
ดา้นการใชภ้าษาการใช้ปฏิภาณไหวพริบ ตลอดถึงความรอบรู้ในทางโลกและทางธรรมของผูเ้ขียน 
ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีท าใหผู้อ่้านหนัมาสนใจเพื่อหาความหมายใหม่ในมุมมองใหม่ท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน  

อนัดบัท่ี 5 คือ การรู้จกัจงัหวะและโอกาสและความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการคือ การท่ี
ผูเ้ขียนรู้จกัใช้จงัหวะและโอกาสในกรณีและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อน ามาเป็น
องค์ประกอบในการสอนพุทธธรรม ซ่ึงผูอ่้านสามารถเทียบเคียงธรรมะกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหผู้อ่้านรู้สึกคลอ้ยตามไปดว้ย ส่วนความยืนหยุน่ในการใชว้ิธีการน้ี จะ
เห็นไดว้า่ ผูเ้ขียนนั้นพยายามใชว้ธีิการสอนท่ีละมุนละไมเพื่อมุ่งไปยงัผลส าเร็จในการสอน เช่น การ
เขียนเน้ือหาท่ีส่ือออกมาให้ผูอ่้านเขา้ใจวา่ ผูเ้ขียนไม่มีอตัตา ไม่กลวัเสียเกียรติ และให้เกียรติผูอ่้าน
เป็นประเด็นส าคญั 
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อนัดบัท่ี 6 คือการท าเป็นตวัอยา่งหรือสาธิตใหดู้วธีิสอนท่ีดีท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนส่ือออกมาได้อยา่ง
หน่ึง  คือการท าเป็นตวัอยา่งซ่ึงสังเกตไดจ้ากเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเขียนในบางเร่ืองบางตอนท่ีผูเ้ขียนได้
ยกตวัอย่างเร่ืองราวของผูเ้ขียนเอง จึงท าให้ตวัอย่างท่ีผูเ้ขียนยกมาอ้างเป็นตวัอย่างท่ีมีน ้ าหนัก
น่าเช่ือถือ และสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผูอ่้านได้ เช่น ในเร่ืองการปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมฏัฐานนั้น ผูเ้ขียนก็ไดล้งมือปฏิบติัจริงแลว้น ามาเล่าประสบการณ์ตรงใหก้บัผูอ่้านฟัง 

อนัดบัท่ี 7 คือ การใชอุ้ปกรณ์การสอนการจดัท าอุปกรณ์การสอนจะท าให้ผูอ่้านสนใจเร่ือง
ท่ีจะสอนไดม้ากข้ึน เพราะมีส่ิงเร้าท่ีโน้มน้าวใจ ต่ืนตาต่ืนใจ และท าให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวมาก
ข้ึน ซ่ึงโดยส่วนมากแลว้ ผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างในการใชอุ้ปกรณ์ตามธรรมชาติ มาเป็นจุดสนใจใน
การสอน 

กลวิธีทั้ง 2 อยา่ง คือ 1) การลงโทษและการให้รางวลั และ 2) กลวิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็น
กลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ท่ีผูเ้ขียนไม่ไดน้ ามาใช ้ เน่ืองจากวา่ การสอนใน
รูปแบบของผูเ้ขียนนั้น ไม่ไดอ้ยู่ในฐานะของผูป้กครองและผูถู้กปกครอง และไม่มีการบงัคบัสอน 
แต่เป็นการสมคัรใจท่ีจะรับฟังการสอน ด้วยความศรัทธาและสนใจในงานเขียนมากกว่า ดงันั้น 
ผูเ้ขียนจึงไม่ไดเ้ขา้ข่ายในการใชว้ธีิการลงโทษและการใหร้างวลักบัผูอ่้าน ส่วนสาเหตุท่ีผูเ้ขียนไม่ได้
ใช้กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้น เพราะถือว่า กลวิธีแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเป็นสถานการณ์เฉพาะ
หน้าเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคลในเวลาปัจจุบนัท่ีผูเ้ขียนจะต้องจดัการให้ส าเร็จจากการประเมิน
สถานการณ์ท่ีคาดการณ์ไวก่้อน แต่ลกัษณะงานเขียนของผูเ้ขียนนั้น เป็นความตั้งใจและประมวล
แนวความคิดอย่างละเอียดละเมียดละไม ซ่ึงเกิดจากการวางเคา้โครงเร่ือง เน้ือหา และตวัละคร มา
เป็นปกติ ไม่ไดมี้เหตุการณ์บางอยา่งมาเป็นตวัแปรเพื่อให้แกไ้ขในเฉพาะหนา้เลย ดงันั้น จึงไม่ใช่
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ จึงถือไดว้า่ ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ชก้ลวธีิทั้ง 2 อยา่งน้ีเลย 
 นอกจากการสรุปสถิติและการจดัอนัดบัตามจ านวนมากน้อยของแต่ละกลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ ในเบ้ืองตน้แลว้ เรายงัสามารถสังเกตเห็นการใชก้ลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ร่วมกนัตั้งแต่ 2 กลวิธีข้ึนไปของผูเ้ขียน ดงัท่ีผูว้ิจยัจะแสดงเป็น
ลกัษณะสัมพนัธ์เป็น 3 แบบ ซ่ึงไดแ้ก่ (1) แบบลกัษณะคู่สัมพนัธ์ (2) แบบสามลกัษณะสัมพนัธ์ (3) 
แบบส่ีลกัษณะสัมพนัธ์ ดงัจะไดแ้ยกแยะไดด้งัน้ี 
 

5.2.1  แบบลกัษณะคู่สัมพนัธ์  
คู่อนัดบัท่ี 1 คือ การใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ กลวิธีท่ี 1 คู่กบั 

กลวธีิท่ี 2 ซ่ึงไดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คู่กบั การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา
ซ่ึงมีจ านวนความถ่ีมากท่ีสุด คิดเป็น 39.38%  
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คู่อนัดบัท่ี 2 คือ การใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ กลวิธีท่ี 1 คู่กบั 
กลวิธีท่ี 6 ซ่ึงไดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คู่กบั อุบายการเลือกคนและการ
ปฏิบติัรายบุคคล ซ่ึงมีจ านวนความถ่ีรองลงมา คิดเป็น 18.13%  

คู่อนัดบัท่ี 3 คือ การใชก้ลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ กลวิธีท่ี 2 คู่กบั 
กลวิธีท่ี 6 ซ่ึงไดแ้ก่ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คู่กบั อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล 
ซ่ึงมีจ านวนความถ่ี คิดเป็น 15.63%  

นอกจากคู่อนัดบัท่ีมากท่ีสุดทั้ง 3 ล าดบัท่ีกล่าวไวเ้บ้ืองตน้แล้ว ยงัมีคู่สัมพนัธ์อ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏคือ คู่สัมพนัธ์กลวิธีท่ี 1 และ 4, 1 และ 5, 1 และ 7, 1 และ 8, 2 และ 3,2 และ 4, 2 และ 5,2 
และ 7, 2 และ 8,3 และ 6,3 และ 7,4 และ 5, 5 และ 6, 5 และ 7, 5 และ 8 
 

5.2.2  แบบสามลกัษณะสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถแสดงตามอนัดบัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 

ตามแบบกลวิธีท่ี 1,2,5 ซ่ึงไดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบดว้ย
ขอ้อุปมา และการเล่นภาษา เล่นค าและใชค้  าในความหมายใหม่ประกอบกนั  คิดเป็น 8.75% 

อนัดบัท่ี 2 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ตามแบบกลวิธีท่ี 1,2,6 ซ่ึงไดแ้ก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบดว้ย
ขอ้อุปมา และอุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคลประกอบกนั  คิดเป็น 8.13% 

อนัดบัท่ี 3 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวธีิและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ 
ตามแบบกลวิธีท่ี 2,5,6 ซ่ึงไดแ้ก่ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าใน
ความหมายใหม่  และอุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคลประกอบกนั  คิดเป็น 3.13% 
 

5.2.3  แบบส่ีลกัษณะสัมพนัธ์   
ซ่ึงพบวา่มีเพียง 4 หวัขอ้เท่านั้นท่ีมีจ านวนความถ่ีเท่ากนั คิดเป็น 0.63% คือ (1) 1,2,4,5 ซ่ึง

ได้แก่ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยขอ้อุปมา การท าตวัเป็น
ตวัอย่างหรือสาธิตให้ดู และการเล่นภาษาเล่นค าและใชใ้นความหมายใหม่ประกอบกนั (2) 1,2,5,6 
ซ่ึงไดแ้ก่การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา การเล่นภาษา
เล่นค าและใชค้  าในความหมายใหม่ และอุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคลประกอบกนั (3) 
1,2,5,8 ซ่ึงไดแ้ก่การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา การเล่น
ภาษาเล่นค าและใชค้  าในความหมายใหม่ และความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการประกอบกนั  (4) 1,6,7,8  
ซ่ึงไดแ้ก่การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล 
การรู้จกัจงัหวะและโอกาส และความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการประกอบกนั 
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จากการวิเคราะห์เชิงสถิติดา้นความสัมพนัธ์ของการใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
ของพระพุทธเจ้าร่วมกันนั้ น จะเห็นได้ว่า ผู ้เขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา้ในหลาย ๆ กลวิธีผสมผสานกนัอย่างลงตวัและจากลกัษณะเด่นของแต่ละกลวิธีและ
อุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้นั้น ท าให้เน้ือหาเร่ืองท่ีเขียน เป็นเหตุเป็นผล เช่ือมโยง 
สอดคลอ้ง และสนบัสนุนไปในทางเดียวกนั ดว้ยลกัษณะดงักล่าวนั้น จึงท าให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจ
อย่างแจ่มแจง้จากเน้ือหาท่ีจูงใจ ท าให้ผูอ่้านเห็นตามความเป็นจริง และสามารถคลอ้ยตามในการ
ปฏิบติัได ้
 
5.3  กลยุทธ์การส่ือสารเพือ่จูงใจทีพ่บในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่น  
       ใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธ)ี มีกลยุทธ์การส่ือสารเพือ่จูงใจอย่างไร ? 
 

จากค าถามน าวจิยัท่ี 5.3 น้ี ผูว้จิยัจะไดต้อบค าถามน าวจิยัโดยการยกตารางข้ึนแสดงและ 
จะไดอ้ธิบายตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.5  แสดงถึงกรอบในการวเิคราะห์ท่ี 3 คือ กลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจ ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาเป็น

เกณฑใ์นการวเิคราะห์ 
 

ล าดบัที ่ กลวธีิการเขียนเพือ่จูงใจ 

1. 

 
การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง 

1.1  วธีินิรนยั 

1.2  วธีิอุปนยั 

1.3  วธีิสาเหตุสมัพนัธ์ 

2. การเร้าอารมณ์ 
3. การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 

4. 
การเสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ 

4.1  การท าใหเ้ป็นส่วนหน่ึง     
ของผูอ่้าน 

4.2  เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสยั 
4.3  สงัเกตดูระดบัความรู้สึก 

ความสนใจ และวยั 
         ของผูอ่้าน 
4.4  ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง 

 

แหล่งทีม่า:  อวยพร พานิช และคณะ, 2548, น. 181-185.   
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ตารางที ่5.6  แสดงถึงการแยกแยะเน้ือหาของเร่ืองท่ีเขา้กบักลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจตามกรอบในการ
วเิคราะห์ท่ี 3  

 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 

หนังสือเล่มที ่1 : ธรรมะตดิปีก (15 หัวข้อ) 
1. น ้าทุกหยดมีตน้น ้ า /  /  
2. ไม่มีแม่ ไม่มีสวนโมกข ์   /  
3. ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี /  /  
4. เคลด็ลบัความเป็นเลิศ   /  
5. ลูกถีบหลวงพอ่ชา    / / 
6. สลายอตัตาแบบพทุธทาส /  / / 
7. เอาหูไปรองเก๊ียะเขาท าไม /  /  
8. ทะเลาะกนัเพราะเปลือก / / / / 
9. สติปัญญาคือพระแท ้    / / 
10. งานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข  / /  
11. คนส าราญ งานส าเร็จ   / / / 
12. เกียรติของผูใ้หญ่ท่ีแท ้ / /  / 
13. ไผ-เป็น-ไผ- ค  าน้ีส าคญันกั /    
14. ฝนตกไม่ตอ้ง ฟ้าร้องไม่ถึง  /  / / 
15. พลานุภาพแห่งเมตตา /  / / 

หนังสือเล่มที ่2 : ธรรมะหลบัสบาย (9 หัวข้อ) 
16. รากแกว้แห่งความโกรธ    / 
17. วธีิปฐมพยาบาลความโกรธ    / 
18. พินิจดูธรรมชาติของความโกรธ   / / 
19. กอ้นหิน หาดทราย และสายน ้ า    / 
20. เรียนรู้ท่ีจะมองโลกในแง่ดี   / / 
21. เพียงเปล่ียนวธีิคิดก็อาจแปรกอ้นอิฐเป็นดอกไม ้   /  
22. อยูใ่ตฟ้้าอยา่กลวัฝน เกิดเป็นคนอยา่กลวัค าวจิารณ์   / / 
23. โลกทั้งผอง พ่ีนอ้งกนั : we are the world    / 
24. เธอคือคนไม่ส าคญัของโลก   / / 
25. ทรงชนะพญามารดว้ยปรีชาญาณอนัยอดเยีย่ม   / / 
26. ทรงชนะอาฬวกยกัษด์ว้ยพทุธวธีิ  “อ่อนหยุน่ชนะแขง็กร้าว”   / / 
27. ทศันวจิารณ์ : ความอ่อนนอ้มถ่อมตนคือสิริมงคลแห่งชีวติ /  / / 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 

หนังสือเล่มที ่3 :ธรรมะดบัร้อน  (12 หัวข้อ) 
28. ทรงชนะพญาชา้งนาฬาคีรีดว้ยเมตตานุภาพ /  / / 
29. ทศันวจิารณ์ : พระพทุธองคผ์ูท้รงวางแบบอยา่งแห่งรักแท ้ /  /  
30. ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาลดว้ยปาฏิหาริยแ์ห่งปัญญา /  /  
31. ทศันวจิารณ์ : ครูเป็นไดท้ั้งกลัยาณมิตรและปาปมิตร / / / / 
32. ทรงชนะแผนนารีพิฆาต โดยใชค้วามสงบสยบความเคล่ือนไหว /  / / 
33. ทศันวจิารณ์ : นารีพิฆาต ยทุธศาสตร์ท่ีไม่เคยลา้สมยั /  / / 
34. ทรงชนะพญานาคผูท้รงฤทธ์ิดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม   / / 
35. ทศันวจิารณ์ : ศิลปะการใชค้นของพระพทุธเจา้ /  / / 
36. ทรงชนะพกพรหมผูเ้ห็นวา่สรรพส่ิงเป็นอตัตาดว้ยปัญญาธิคุณ    / 

หนังสือเล่มที ่4 : ธรรมะบันดาล  (6 หัวข้อ) 
37. เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ : แปรค าปรามาสเป็นพลงั / / / / 
38. ดร. อมัเพทการ์: จากจณัฑาล สู่รัฐบุรุษ /  / / 
39. ปฏาจาราเถรี : ววิฒัน์ (ท่ีกลาง) วกิฤติ /  / / 
40. พระจกัขบุาล : พิการนอก สมบูรณ์ใน /  / / 
41. วลิาสมณีวติั : คือครูท่ีคิดถึง   / / 
42. ถวลัย ์ดชันี : ขนักอ้งกงัวาน  แกว้ขบัขานเพลง   / / 

หนังสือเล่มที ่5 : ธรรมะท าไม (20 หัวข้อ) 
43. วธีิอยูก่บัคนท่ีเราเกลียด  / / / 
44. ท้ิงเปลือกเลือกแก่น    / 
45. รับมือกบัค าวจิารณ์ /  / / 
46. ดว้ยรักและฆาตกรรม / / / / 
47. ท าบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข ์ /  / / 
48. บริจาคอวยัวะ เกิดชาติหนา้อวยัวะไม่ครบ ? /   / 
49. ลา้งบาปดว้ยน ้ ามนต ์ /   / 
50. เกณฑใ์นการใหผ้ลของกฎแห่งกรรม /   / 
51. ท าชัว่ไดดี้มีถมไป? /  / / 
52. คนตายสอนคนเป็น /  / / 
53. การอุทิศส่วนบุญส่วนกศุล /   / 
54. ความศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัความโง่   / / 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 

55. สตรีคือศตัรู ? /  / / 
56. พระสงฆย์คุใหม่กบัการใชค้อมพิวเตอร์   / / 
57. ท าไมวยัรุ่นไทยจึงไม่นิยมเขา้วดั   / / 
58. นัง่สมาธิ : ท าไมตอ้งขวาทบัซา้ย    / 
59. ส่ิงท่ีควรเห็นเม่ือฝึกสมาธิ /   / 
60. สมถะกบัวปัิสสนา /   / 
61. นิพพานในศตวรรษท่ี 21 /  / / 
62. พระบรมสารีริกธาตุ-พระธรรมธาต ุ    / 

หนังสือเล่มที ่6 : ธรรมะเกร็ดแก้ว(15 หัวข้อ) 
63. เกร็ดท่ี 2 ต่างก็เป็น “คนส าคญั”   / / 
64. เกร็ดท่ี 4 เป็นอยา่งท่ีเป็นใหเ้ด่นดี  / / / 
65. เกร็ดท่ี 5 พระเจา้อยูห่นใด   /  
66. เกร็ดท่ี 6 รหสันยัใตค้มขวาน   /  /  
67. เกร็ดท่ี 13 คุณค่าของค าวา่ “แสลงหู”   /   / 
68. เกร็ดท่ี 14 ใครวา่วาสนาแข่งขนักนัไม่ได ้ /  /  
69. เกร็ดท่ี 15 ธรรมในงาน งานในธรรม /  /  
70. เกร็ดท่ี 16 ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ /  / / 
71. เกร็ดท่ี 17 พระเคร่ืองกระเด่ืองเดช /  /  
72. เกร็ดท่ี 18 ผูก่้อการร้ายหมายเลขหน่ึง /  / / 
73. เกร็ดท่ี 19 ส่ิงส าคญัไม่อาจเห็นดว้ยตา   / / 
74. เกร็ดท่ี 20 คู่แข่งขนัคือครูคนส าคญั   /  
75. เกร็ดท่ี 24 ปราการแห่งทิฐิ   / / 
76. เกร็ดท่ี 26 ขาดทุนคือก าไร : ผูใ้หคื้อผูรั้บ /  /  
77. เกร็ดท่ี 28 เธอคือพทุธะ   / / 

หนังสือเล่มที ่7: ธรรมะสบายใจ (14 หัวข้อ) 
78. จิตใส  กายงาม /  /  
79. สติท่ีตามทนั  คือปัจจุบนัอนัแสนสุข /   / 
80. ดีท็อกซ์หวัใจ    / 
81. ความเหงาไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบ ๆ   / / 
82. ลาออกจากความทุกข ์ /  / / 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 

83. ศิลปะการป้องกนัตวั   / / 
84. สุขใจเม่ือไดค้น้พบ   / / 
85. หยดุสกันิด คิดสกัหน่อย   / / 
86. จงยิม้รับค าวจิารณ์  / / / 
87. การฟังอยา่งลึกซ้ึง   / / 
88. พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รา “รวย” /  / / 
89. เป็นเศรษฐีอยา่งไรใหค้นรัก /  / / 
90. พระในบา้น    / 
91. พิมพต์า พิมพใ์จ พิมพชี์วติ   / / 

หนังสือเล่มที ่8: ธรรมะทอรัก (15 หัวข้อ) 
92. ธรรมชาติของความรัก / / /  
93. รู้ทนัจริตคนรัก / / / / 
94. คู่ควง คู่รัก คู่แท ้ / / / / 
95. แนวทางวางตนของวา่ท่ีเจา้สาว /  /  
96. นยัอนัลึกล ้าของน ้ าสงัข ์ / / / / 
97.  คู่แทแ้มช้าติหนา้ / / / / 
98. ประชาธิปไตยในชีวติคู ่ / / / / 
99. ดุลยภาพของความสมัพนัธ์  / / / 
100. แตกต่างอยา่งลงตวั /  / / 
101. ก่อนเรือรักเป็นเรือล่ม / / / / 
102. เสียดาย...คู่ท่ีเลิกกนัไปไม่ไดอ่้าน / / / / 
103. การถอยไปขา้งหนา้  / / / 
104. จากเสน่หาสู่เมตตา / / / / 
105. ถอดรหสัรักจากทชัมาฮาล /  / / 
106. มี “ก๊ิก” มีกรรม / / / / 

หนังสือเล่มที ่9 : ธรรมะงอกงาม (13 หัวข้อ) 
107. สร้างพระหรือสร้างภาระ  /  / 
108. จากจกัรพรรดิสู่สามญัชน /  / / 
109. ควรท าอะไรในชีวติน้ี /  / / 
110. มองละเมียด คิดละไม ก าไรชีวติ    / 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 
111. โรคปัญญาเกินสติ   / / 
112. ดีกวา่เก่าตอ้งคิดนอกกรอบ /  / / 
113. จินตนาการส าคญักวา่ความรู้ /  / / 
114. ก าแพงแห่งภาษา /  / / 
115. ปากของเธอ ใจของคน /  / / 
116. หวัโขนสวมหวัคนเล่น   / / 
117. อ่านคมัภีร์ไม่แตกจึงแหวกแนว /   / 
118. ฟังดว้ย “หู” สดบัดว้ย “ใจ” /   / 
119. เทโวโรหนะ มากกวา่ค าวา่ท าบุญตกับาตร /   / 

หนังสือเล่มที ่10 : ธรรมะน า้เอก (10 หัวข้อ)  
120. กลบับา้นเก่ากนัเถิด /    
121. จา้งท าวทิยานิพนธ์ : การคอร์รัปชัน่ทางปัญญา /   / 
122. ผูน้ าท่ีดีตอ้งนัง่อยูใ่นหวัใจคน /  / / 
123. ทศันวจิารณ์ : ชีวติไม่มีมาร ยากจะเป็นต านานอนัยิง่ใหญ่ /  / / 
124. เลือกคู่ครองก่อนครองคู ่ /  / / 
125. วธีิอยูก่บั “ทุกข”์ ใหเ้ป็น “สุข” /  / / 
126. ปัญญาผดุหยดุกระแส /  / / 
127. แม่คือมารดาของแผน่ดิน / / / / 
128. นามของท่านปานขนุเขา   / / 
129. ชีวติเปราะบางยิง่กวา่แกว้ บางเบายิง่กวา่ขนนก   / / 

หนังสือเล่มที ่11 : ธรรมะคลายใจ (26 หัวข้อ) 
130. ท างานอยา่งไรใหเ้จา้นายรัก  / / / 
131. ฉนัไม่ใช่ผูว้เิศษ / / / / 
132. สิทธิท่ีจะไม่มีทุกข ์   / / 
133. รักคนมีเจา้ของ / / / / 
134. ค าอุทธรณ์ต่อก๊ิกทั้งโลก / / / / 
135. ดว้ยรักและกามารมณ์   / / 
136. ธรรมท่ีเป็นเหตุใหค้นไทยรักในหลวง   / / 
137. รู้จกัพอก็พอเพียง /  / / 
138. วนัลูกส าคญักวา่วนัแม่  / / / 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 
ล าดบั หัวข้อ 1 2 3 4 
139. การท าแทง้บาปไหม  / / / 
140. คุณท่ีแทจ้ริง /  / / 
141. ตายแลว้ไปไหน /   / 
142. ฆ่าตวัตายไม่เป็นบาป   / / 
143. กรวดน ้ าใหถู้ก    / 
144. เสน้แบ่งศาสนากบัการเมือง   / / 
145. ประชาธิปไตยในกลไกการตลาด    / 
146. ทางสายกลางในการบริโภคยศ ทรัพย ์และอ านาจ /  / / 
147. หากพบนายก จะเทศน์เร่ืองอะไร   / / 
148. ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท า สูงต ่าอยูท่ี่ท าตวั /   / 
149. แง่งามของความเลวร้าย   / / 
150. วตัถุมงคลกบัผลสมัฤทธ์ิ   / / 
151. มะเร็งร้ายในนามพทุธ    / 
152. ศิลปะแห่งการใหอ้ภยั /   / 
153. ถือก็หนกั วางก็เบา    / 
154. มะเร็งชีวติ /   / 
155. ความรู้ท่ีท่านอาจจะยงัไม่รู้     

เล่มที ่12 : ธรรมะพารวย(5 หัวข้อ) 
156. ธรรมในงาน งานในธรรม   / / 
157. งานคืออนุสาวรียข์องชีวติ /  / / 
158. ใหม้องโลกเชิงบวก /  /  
159. แมอ้ยูก่บัทุกขก็์ร ่ ารวยความสุขได ้ /  / / 
160. ดว้ยรักและแบ่งปัน  / / / 

จ านวนทั้งหมด 93
 

28
 

12
3 

13
8 

คดิเป็นร้อยละ  (%)  ทั้งหมด 58
.12

 
17

.50
 

76
.87

 

86
.25

 

รวมหัวข้อเร่ืองทีเ่ลอืกวเิคราะห์ทั้งหมด 160 
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จากตารางท่ี 5.6 เบ้ืองตน้ พบว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเขียนเพื่อการจูงใจกลวิธีท่ี 4 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ เป็นจ านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 
คิดเป็น  86.25% 

อนัดบัท่ี 2 คือกลวธีิท่ี 3 คือ การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 
คิดเป็น 76.87% 
 อนัดบัท่ี 3 คือกลวธีิท่ี 1 คือ การใหเ้หตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง 
คิดเป็น 58.12% 
 อนัดบัท่ี 4 คือกลวธีิท่ี 2 คือ การเร้าอารมณ์ คิดเป็น 17.5% 

จากการวเิคราะห์ตารางสถิติเบ้ืองตน้ จะสังเกตเห็นไดว้า่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ
มากเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ซ่ึงผูเ้ขียนได้
วิเคราะห์ภูมิหลงัของผูอ่้านในเชิงจิตวิทยาเพื่อหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ในเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ 
เน่ืองจากวา่ ธรรมชาติของมนุษยน์ั้น ถา้หากวา่มีความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัส่ิงท่ีอยูต่รงขา้มหรือขดัแยง้
กบัตนแลว้ ก็จะปฏิเสธการรับรู้จากส่ิงนั้น ๆ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงพยายามเสนอส่ิงท่ีผูอ่้านท่ีอ่านแลว้รู้สึก
วา่เป็นส่วนหน่ึงกบัผูเ้ขียนและเสนอในส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัยของผูอ่้าน ซ่ึงเกิดจากการสังเกตดูระดบั
ความรู้สึก ความสนใจ และวยัของผูอ่้าน รวมทั้งช่ือเสียงของผูเ้ขียนเองก็ยงัมีผลในการเสนอแนะ
ดว้ย เพราะสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือแก่ผูอ่้านได ้

อนัดบัท่ี 2 คือ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจโดยผูเ้ขียน คือ ท่านพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี  ซ่ึงเป็นพระนักพูด นักเทศน์ นักปาฐกถา นักเขียน และ
นกัวิชาการร่วมสมยัช่ือดงัท่ีมีผลงานปรากฏและไดรั้บรางวลัจากสังคมมากมายในฐานะผูมี้ผลงาน
ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดีเด่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดว้ยคุณสมบติั เกียรติคุณ และ
ความสามารถหลากหลายหลายดา้นดงัท่ีกล่าวมาน้ี ส่งผลใหมี้ผูค้นนบัถือเล่ือมใสศรัทธาและติดตาม
ผลงานของท่าน ดงันั้นจึงเป็นเคร่ืองรับประกนัไดว้า่ ผลงานของท่านมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะสามารถ
จูงใจผูอ่้านได ้

อนัดบัท่ี 3 คือการให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริงผูเ้ขียนใชก้ลวิธีดงักล่าวดว้ย
การใช้เร่ืองเดิมท่ีผูอ่้านทราบดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่น ามากล่าวโต้แยง้ใหม่โดยสนับสนุนด้วย
เหตุผลท่ีน่าสนใจ มีความชัดเจนและมีความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัขอ้เสนอเดิม ท าให ้
ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตาม ตลอดถึงดึงดูดใจผูอ่้านมากยิง่ข้ึน 

อนัดบัท่ี 4 คือ การเร้าอารมณ์ซ่ึงเป็นการชกัจูงให้ผูอ่้านคลอ้ยตาม และผลกัดนัเพื่อให้ผูอ่้าน
เขา้ถึงอารมณ์ของส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือมากข้ึน ดว้ยการใช้ภาษาท่ีสละสลวย มีนยัความหมายท่ี
ลึกซ้ึง นอกจากการวเิคราะห์อนัดบัของการใชก้ลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจของผูเ้ขียนตามล าดบัมากไป
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หาน้อยของแต่ละกลวิธีแล้ว เรายงัสามารถวิเคราะห์ถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ร่วมกนัของการใช้
กลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจตั้งแต่ 2 กลวิธีข้ึนไป ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถแสดงให้เห็นเป็น 3 ลกัษณะสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ (1) แบบคู่สัมพนัธ์ (2) แบบสามลกัษณะสัมพนัธ์  (3) แบบส่ีลกัษณะสัมพนัธ์  
 

5.3.1  แบบคู่สัมพนัธ์  ซ่ึงเรียงอนัดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
คู่อนัดบัท่ี 1 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 3 คู่กบั วิธีท่ี 4 ซ่ึงไดแ้ก่ การใชบุ้คลิกหรือ

ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ คู่กบั การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
ซ่ึง มีจ านวนความถ่ีมากท่ีสุด คิดเป็น 63.75%  

คู่อนัดบัท่ี 2 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 1 คู่กบั วิธีท่ี 4 ซ่ึงไดแ้ก่ การให้เหตุผลมี
วิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง คู่กบั การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
ซ่ึง มีจ านวนความถ่ีรองลงมา คิดเป็น 46.25%  

คู่อนัดบัท่ี 3 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 1 คู่กบั วิธีท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่ การให้เหตุผลมี
วิธีการเร่ิมจากการให้ข้อเท็จจริง  คู่กับ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงมี
จ านวนความถ่ี คิดเป็น 44.38%  

คู่อนัดบัท่ี 4 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 2 คู่กบั วิธีท่ี 3 ซ่ึงไดแ้ก่ การเร้าอารมณ์ คู่กบั 
การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ ซ่ึงมีจ านวนความถ่ี คิดเป็น 18.75%  

คู่อนัดบัท่ี 5 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 2 คู่กบั วิธีท่ี 4 ซ่ึงไดแ้ก่ การเร้าอารมณ์ คู่กบั
การเสนอแนะเป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ ซ่ึงมีจ านวนความถ่ี คิดเป็น 18.13%  

คู่อนัดบัท่ี 6 คือ กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ วิธีท่ี 1 คู่กบั วิธีท่ี 2 ซ่ึงไดแ้ก่ การให้เหตุผลมี
วธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง คู่กบัการเร้าอารมณ์ ซ่ึงมีจ านวนความถ่ี คิดเป็น 11.88%  
 

5.3.2  แบบสามลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงเรียงอนัดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจ ตามแบบกลวิธีท่ี 4,1,3 ซ่ึง

ไดแ้ก่ การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจาก
การใหข้อ้เทจ็จริง และการใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจประกอบกนั  คิดเป็น 35.63 % 

อนัดบัท่ี 2 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจ ตามแบบกลวิธีท่ี 2,3,4 ซ่ึง
ได้แก่ การเร้าอารมณ์ การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ และการเสนอแนะเป็น
วธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ประกอบกนั  คิดเป็น 16.88 % 

อนัดบัท่ี 3 คือ สามลกัษณะสัมพนัธ์ตามกลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจ ตามแบบกลวิธีท่ี 1,2,3 
และ 1,2,4  ซ่ึงมีจ  านวนความถ่ีเท่ากนัคิดเป็น 11.25%  ซ่ึงไดแ้ก่ 1,2,3 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิม
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จากการให้ขอ้เท็จจริง การเร้าอารมณ์ และการใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจประกอบกนั 
และ 1,2,4 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง การเร้าอารมณ์ และการเสนอแนะ
เป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ประกอบกนั 
 

5.3.3  แบบส่ีลกัษณะสัมพนัธ์  ซ่ึงใชท้ั้ง 4 กลวธีิประกอบกนั คิดเป็น 10.63% 
จะเห็นไดว้า่ ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจผสมผสานกนัตั้งแต่ 2 กลวิธีข้ึนไป จึงท าให้

งานเขียนออกมากลมกลืน  เช่ือมโยงกนั และมีความงดงามในดา้นเน้ือหา โดยเฉพาะการใชบุ้คลิก
หรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจและการใช้การเสนอแนะ เป็นวิธีการหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้โดยท่ีผูเ้ขียนท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่า ผูเ้ขียนเป็นพวกเดียวกนักบัผูอ่้าน โดยผูเ้ขียนใช้ตวัอย่าง
บุคคลส าคญัต่าง ๆ เป็นเร่ืองจูงใจและสร้างความเป็นกนัเองกบัผูอ่้านภายในสาร โดยใช้ค  าสรรพ
นามแทนผูเ้ขียนเองว่า “เรา”  และ  “พวกเรา”  ดงันั้นจึงถือไดว้่า ผูเ้ขียนไดใ้ช้กลยุทธ์หลากหลาย
ประกอบกนัในการสร้างเน้ือหาใหเ้ป็นท่ีจูงใจผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากผลการวิจยัท่ีไดว้ิเคราะห์ทั้งหมดในเบ้ืองตน้ สามารถสรุปและตอบค าถามน าวิจยัทั้ง 3 ขอ้ 
ไดด้งัต่อไปน้ี  

1)   ค าถามน าวิจยัขอ้ท่ี 1  รูปแบบการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีรูปแบบการน าเสนอด้วย
วธีิการอยา่งไร ?  ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ือง แบบ การใชว้ลี มีจ  านวนมากท่ีสุด 
คิดเป็น 61.25%   รูปแบบการใชป้ระโยค  เป็นอนัดบั 2 คิดเป็น 36.25%  และท่ีมากเป็นอนัดบั 3 คือ 
การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง คิดเป็น 25.63%   

ผลการวิเคราะห์การใช้รูปแบบการตั้งช่ือร่วมกันในลักษณะของคู่สัมพนัธ์นั้น 
ผลการวิจยัพบวา่ การใช้ค  าสัมผสัคลอ้งจองคู่กบัการใชว้ลี มีจ  านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คิดเป็น 
12.5%   คู่อนัดบัท่ี 2 มี 2 คู่คือ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองคู่กบัการใชป้ระโยค และ การใช้ช่ือบุคคล
และสัตวใ์นต านาน คู่กบั การใชว้ลี ทั้ง 2 คู่ คิดเป็น 8.13%  ส่วนคู่อนัดบัท่ี 3 ก็มี 2 คู่ดว้ยกนั คือ การ
ใชค้  านยัประหวดั คู่กบั การใชว้ลี และ การใชว้ลี คู่กบั การใชโ้วหารภาพพจน์ คิดเป็น 6.88% 

2)   ค าถามน าวจิยัขอ้ท่ี 2  กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพบ
ในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  มี
รูปแบบการน าเสนอดว้ยวิธีการอยา่งไร?  ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการ
สอนของพระพุทธเจา้ท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือ การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ 
คิดเป็น 79.37%  อนัดบัท่ี 2 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คิดเป็น 53.12%  อนัดบัท่ี 3 คือ  อุบาย
การเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล คิดเป็น 29.37%   
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ผลการวิเคราะห์การใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าใน
ลกัษณะของคู่สัมพนัธ์นั้น ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ขียนใช ้การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ คู่กบั 
การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็น 39.38%   คู่อนัดบัท่ี 2 คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ คู่กบั อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล คิดเป็น 18.13%  คู่
อนัดบัท่ี 3 คือ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา คู่กบั อุบายการเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคล คิดเป็น 
15.63%  

3)   ค าถามน าวจิยัขอ้ท่ี 3  กลยทุธ์การเขียนเพื่อจูงใจท่ีพบในผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มีกลยุทธ์การเขียนเพื่อจูงใจ
อยา่งไร ?ผลการวิจยัพบวา่  ผูเ้ขียนใชก้ลยุทธ์การส่ือสารเพื่อจูงใจท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือ การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ คิดเป็น 86.25%  อนัดบัท่ี 2 คือ การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ คิดเป็น 76.87%  อนัดบัท่ี 3 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการ
เร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง  

ผลการวิเคราะห์การใช้กลวิธีการเขียนเพื่อจูงใจในลักษณะของคู่สัมพนัธ์นั้ น 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการเขียนเพื่อจูงใจท่ีพบมากท่ีสุดเป็นคู่อนัดบัท่ี 1 คือ การใชบุ้คลิก
หรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ คู่กบั การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ คิดเป็น 63.75%   คู่อนัดบัท่ี 2 คือ การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง คู่กบั การ
เสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ คิดเป็น 46.25%   คู่อนัดบัท่ี 3 คือ การให้
เหตุผลมีวธีิการเร่ิมจากการใหข้อ้เทจ็จริง  คู่กบั การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ คิด
เป็น 44.38%  

จะเห็นไดว้า่พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นั้น ใชเ้ทคนิค วิธีการต่าง ๆในการบูรณา
การอนัประกอบดว้ยศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งองคค์วามรู้สมยัใหม่มากมาย ท่ีปรากฏในงานเขียนของ
ท่าน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานความรู้ในหลาย ๆ แขนง พร้อมทั้งตวัอย่างจากบุคคลส าคญัท่ีมี
ช่ือเสียง และการเช่ือมโยงเน้ือหากนัอย่างมีหลกัการและเหตุผล การบูรณาการในหลาย ๆ ส่วน
ดงักล่าวนั้น น าไปสู่บทสรุปดว้ยหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นสัจจธรรม เพื่อให้
ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้  จูงใจผูอ่้าน  เร้าให้ผูอ่้านมีความแกล้วกลา้ท่ีจะลงมือปฏิบติั  
และสร้างใหผู้อ่้านร่าเริง แช่มช่ืนใจ ท่ีไดอ่้านงานเขียนเชิงเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของท่าน จึงท าให้
ผูอ่้านมีความนิยม ช่ืนชม และช่ืนชอบในงานเขียนของท่านอยา่งแพร่หลาย 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการท างานวิจยัในคร้ังน้ี จะเห็นได้ว่าได้รับประโยชน์จากการวิจยั ดงัท่ีแสดงไว้
เบ้ืองตน้  3 ประการ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1)  ไดท้ราบและเขา้ใจวิธีการน าเสนอโครงสร้างเน้ือหางานนิพนธ์ทั้งการตั้งช่ือ
หวัขอ้เร่ืองและกลวธีิการเขียนในการถ่ายทอดพุทธธรรมของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

2)  ไดท้ราบแนวคิด ภาษาและกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจในการ
เผยแผพุ่ทธธรรมในงานนิพนธ์ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)   

3)  สามารถน าบทสรุปจากการวิเคราะห์ดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในการส่ือสาร
ธรรมะแก่คนรุ่นใหม่โดยพระสงฆห์รือฆราวาสท่ีสนใจเผยแผพุ่ทธธรรม 

ดงัประโยชน์ 3 ประการเบ้ืองตน้นั้น ท าใหผู้อ่้านงานวิจยัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเทคนิค วิธีการ 
ท่ีเป็นกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการบูรณาการระหวา่งการส่ือสารและการเผยแผพ่ระธรรมค าสอน 
และจะสามารถน าไปประยุกต ์ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง และพฒันาในการส่ือสารในการโนม้นา้วใจ
ในลกัษณะต่าง ๆ  ตามสาขาวิชาท่ีตอ้งการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของผูส่้งสารอนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพ
ของสารท่ีส่ือออกไป และเพื่อประสิทธิผลของการส่ือสารในการเผยแผพ่ระธรรมค าสอน และใน
บริบทต่าง ๆ ตามตอ้งการ 

แต่เน่ืองจากว่างานวิจยัช้ินน้ีมีขอบเขตจ ากดั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั
คร้ังต่อไปในโครงสร้าง รูปแบบ และบริบทอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
 

5.5  ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 
5.5.1 งานวิจยัช้ินน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธี Content Analysis ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารในงานเขียน ดังนั้น ควรมีการศึกษาในรูปแบบการ
ส่ือสารอ่ืน ๆ นอกจากการเขียน เช่น การพูดในลกัษณะแบบธรรมบรรยาย และรูปแบบการส่ือสาร
แบบอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสารโดยใชส่ื้อรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ 

5.5.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน าเสนอหลกัพุทธธรรมของผูเ้ผยแผ่คนอ่ืน ๆ ว่ามี
รูปแบบและกลยุทธ์การส่ือสารเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร มีผลต่อกลุ่มผูอ่้าน ผูฟั้ง ซ่ึงเป็นคนรุ่น
ใหม่ มากนอ้ยเพียงใด เพื่อน ามาใชป้รับปรุง พฒันาในการเผยแผพุ่ทธธรรมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5.5.3 ควรศึกษาทศันคติของผูอ่้านหนงัสือธรรมะว่า มีผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร มาก
น้อยเพียงใด ในบริบทกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน และควรศึกษาเปรียบเทียบว่าทัศนคติและ
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พฤติกรรมของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แตกต่างกนัอยา่งไร หลงัจากท่ีไดอ่้านหนงัสือธรรมะของท่าน 
ว.วชิรเมธี 

5.5.4   ควรศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของพุทธบริษทัท่ีเกิดจากการอ่าน การฟัง และการ
ชมรายการโทรทศัน์ ของการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของท่าน ว. วชิรเมธี ว่ามีการเปล่ียนแปลง
ทศันคติและพฤติกรรมอยา่งไร 

5.5.5   ควรศึกษากลยทุธ์การส่ือสารในการเผยแผธ่รรมะของท่าน ว.วชิรเมธี ในกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นพนกังานบริษทั หรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีไดนิ้มนตท์่านไปแสดงธรรม เพื่อความเขา้ใจและพฒันา
เป็นองคค์วามรู้วา่ ท่านมีกลยทุธ์ในการน าเสนอธรรมะในการพฒันาองคก์รอยา่งไร และมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
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ภาคผนวก  ก 
ตารางแสดงหัวข้อเร่ืองทั้งหมดในหนังสือธรรมะทั้ง 13 เล่ม 
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ตารางที ่ก.1  แสดงถึงหวัขอ้เร่ืองทั้งหมด 394 หวัขอ้เร่ือง ในหนงัสือธรรมะชุด  “ธรรมะประยกุต ์  
ส ำหรับคนรุ่นใหม่”  ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งหมด 13 เล่ม ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 

หนังสือเล่มที ่1 : ธรรมะติดปีก 
  30 หัวข้อ (เลอืก 15 หัวข้อ)  

1. 1. น ้ำทุกหยดมีตน้น ้ำ 
2. 2. ไม่มีแม่ ไม่มีสวนโมกข ์
3. 3. ในดี มีเสีย ในเสีย มีดี 
4. 4. เคล็ดลบัควำมเป็นเลิศ 
5. 5. ลูกถีบหลวงพอ่ชำ  
6. 6. สลำยอตัตำแบบพุทธทำส 
7. 7. เอำหูไปรองเก๊ียะเขำท ำไม 
8. 8. ทะเลำะกนัเพรำะเปลือก 
9. 9. สติปัญญำคือพระแท ้  

10. 10. งำนก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข 
11. 11. คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ  
12. 12. เกียรติของผูใ้หญ่ท่ีแท ้
13. 13. ไผ-เป็น-ไผ- ค  ำน้ีส ำคญันกั 
14. 14. “กำญจน”์ แห่งเมืองกำญจน์ 
15. 15. หลวงพอ่ไมบ้รรทดั  
16. 16. อยำ่ปล่อยใหค้วำมโง่ลอยนวล 
17. 17. กุง้ฝอยตกปลำกะพง  
18. 18. อยำกถึงจุดหมำยตอ้งไปทำงตรง 
19. 19. ฝนตกไม่ตอ้ง ฟ้ำร้องไม่ถึง  
20. 20. กลบับำ้นเก่ำกนัเถิด 
21. 21. โพชฌงคก์บัคุณชูเกียรติ 
22. 22. ควำมเป็นมำของยำรักษำใจ 
23. 23.ปำฏิหำริยแ์ห่งกำรต่ืนอยูเ่สมอ 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
24. 24. พลิกวกิฤติใหเ้ป็นโอกำส 
25. 25. พลำนุภำพแห่งควำมเมตตำ  
26. 26. ในแผนกำรของพระเทวทตั 
27. 27. เมตตำนุภำพสยบชำ้งตกมนั  
28. 28. เมตตำท่ีสำกล คือรักคนไดท้ั้งโลก 
29. 29. เบ้ืองหลงัรอยยิม้พระโพธิสัตว ์
30. 30. เพื่อควำมสวสัดีแห่งชีวติ 

หนังสือเล่มที ่2 : ธรรมะหลับสบาย 
 19  หัวข้อ  (เลอืก 9 หัวข้อ) 

31. 1. รำกแกว้แห่งควำมโกรธ 
32. 2. วธีิปฐมพยำบำลควำมโกรธ 
33. 3. พินิจดูธรรมชำติของควำมโกรธ 
34. 4. กอ้นหิน หำดทรำย และสำยน ้ำ 
35. 5. ศิลปะกำรหลอกใชค้วำมโกรธ 
36. 6. อยำ่ใหค้รูของเธอตอ้งไดอ้ำย 
37. 7. ตระหนกัถึงภยนัตรำยของควำมโกรธ 
38. 8. เรียนรู้ท่ีจะมองโลกในแง่ดี 
39. 9. เพียงเปล่ียนวธีิคิดก็อำจแปรกอ้นอิฐเป็นดอกไม ้
40. 10. อยำ่แอ่นอกรับคมหอกของศตัรู 
41. 11. เธอคือผูเ้ก็บเก่ียวในส่ิงท่ีเธอเป็นคนหวำ่น 
42. 12. อยูใ่ตฟ้้ำอยำ่กลวัฝน เกิดเป็นคนอยำ่กลวัค ำวจิำรณ์ 
43. 13. โลกทั้งผอง พี่นอ้งกนั : we are the world 
44. 14. เธอคือคนไม่ส ำคญัของโลก 
45. 15. เมตตำภำวนำ : เยยีวยำผนืแผน่ดินใจใหชุ่้มเยน็ 
46. 16. มิตรภำพไร้พรมแดน 
47. 17. ปำฏิหำริยแ์ห่งกำรให ้
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
48. 18. สลำยตน้ตอของควำมโกรธใหเ้หลือแต่เพียง “ควำมวำ่ง” 
49. 19. ขดุรำกถอนโคนควำมโกรธดว้ยสมำธิภำวนำ 

หนังสือเล่มที ่3: ธรรมะดับร้อน 
  24 หัวข้อ (เลอืก 12 หัวข้อ) 

50. 1. ทรงชนะพญำมำรดว้ยปรีชำญำณอนัยอดเยีย่ม 
51. ทศันวจิำรณ์ : 1. ชีวติท่ีไม่มีมำร ยำกจะเป็นต ำนำนอนัยิง่ใหญ่ 
52. 2. ทรงชนะอำฬวกยกัษด์ว้ยพุทธวธีิ “อ่อนหยุน่ชนะแขง็กร้ำว” 
53. ทศันวจิำรณ์ : 1. ควำมอ่อนนอ้มถ่อมตนคือสิริมงคลแห่งชีวติ 
54. 3. ทรงชนะพญำขำ้งนำฬำคีรีดว้ยเมตตำนุภำพ 
55. ทศันวจิำรณ์ : 1. พระพุทธองคผ์ูท้รงวำงแบบอยำ่งแห่งรักแท ้
56. ทศันวจิำรณ์ : 2. พระเทวทตั ตกต ่ำเพรำะอยำ่งสูง 
57. ทศันวจิำรณ์ : 3. จิตตำนุภำพ อนัตรำยของพระเทวทตัและรัสปูติน 
58. 4. ทรงชนะมหำโจรองคุลิมำลดว้ยปำฏิหำริยแ์ห่งปัญญำ 
59. ทศันวจิำรณ์ : 1. คนดีหรือเลว ไม่เก่ียวกบัช่ือ 
60. ทศันวจิำรณ์ : 2. ครูเป็นไดท้ั้งกลัยำณมิตรและปำปมิตร 
61. ทศันวจิำรณ์ : 3. กำรกลบัตวัเป็นคนดีไม่มีค  ำวำ่สำย 
62. ทศันวจิำรณ์ : 4. รักไหนเล่ำบริสุทธ์ิเท่ำรักของแม่ 
63. 5.ทรงชนะแผนนำรีพิฆำต โดยใชค้วำมสงบสยบควำมเคล่ือนไหว 
64. ทศันวจิำรณ์ : 1. นำรีพิฆำต ยทุธศำสตร์ท่ีไม่เคยลำ้สมยั 
65. ทศันวจิำรณ์ : 2. โลกธรรม คือฤดูกำลของชีวติท่ีตอ้งรู้เท่ำทนั 
66. 6. ทรงชนะสัจจกปรำชญผ์ูมื้ดบอดดว้ยดวงประทีปคือปัญญำ 
67. ทศันวจิำรณ์ : 1. ทิฐิคือหลุมพรำงของนกัแสวงหำปัญญำ 
68. 7. ทรงชนะพญำนำคผูท้รงฤทธ์ิดว้ยฤทธ์ิแห่งธรรม 
69. ทศันวจิำรณ์ : 1. ศิลปะกำรใชค้นของพระพุทธเจำ้ 
70. ทศันวจิำรณ์ : 2. พญำนำคเป็นมนุษยห์รือเป็นสัตวต์ระกลูงูใหญ่ 
71. 8.ทรงชนะพกพรหมผูเ้ห็นวำ่สรรพส่ิงเป็นอตัตำดว้ยปัญญำธิคุณ 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
72. ทศันวจิำรณ์ : 1. รหสันยัเก่ียวกบัพระพรหมและพรหมลิขิต 
73. ทศันวจิำรณ์ : 2. อตัตำ อะตอม อนตัตำ ท่ีมำแห่งควำมทุกข ์

หนังสือเล่มที ่4 : ธรรมะบันดาล 
 13 หัวข้อ  (เลอืก 6 หัวข้อ) 

74. 1. เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ : แปรค ำปรำมำสเป็นพลงั 
75. 2. ดร. อมัเพทกำร์: จำกจณัฑำล สู่รัฐบุรุษ 
76. 3. ปฏำจำรำเถรี : ววิฒัน์ (ท่ีกลำง) วกิฤติ 
77. 4. สุชีพ ปุญญำนุภำพ : ดอกไมบ้ำน ไม่ตอ้งประชนักบัใคร 
78. 5. รัชกำรท่ี 5 (1) : เหตุท่ี “ดิน” ยงัคงหลงรัก “ฟ้ำ” 
79. 6. ท่ำนเวย่หล่ำง: นกัวชิำกำรแสนรู้ กบัมหำคุรุแห่งเซน 
80. 7. รัชกำลท่ี 5 (2) : เกิดเป็นคน อยำ่ “ดูหม่ิน” คน 
81. 8. ฯพณฯ นำยสัญญำ ธรรมศกัด์ิ (1) : มีกลัยำณมิตรชีวติดีงำม 
82. 9. ฯพณฯ นำยสัญญำ ธรรมศกัด์ิ (2) : ทรงธรรมยอ่มทรงเกียรติ 
83. 10. รัชกำลท่ี 4: ศิลปะกำรบริหำร EQ 
84. 11.พระจกัขบุำล : พิกำรนอก สมบูรณ์ใน 
85. 12. วลิำสมณีวติั : คือครูท่ีคิดถึง 
86. 13. ถวลัย ์ดชันี : ขนักอ้งกงัวำน  แกว้ขบัขำนเพลง 

หนังสือเล่มที ่5 : ธรรมะท าไม 
  40 หัวข้อ  (เลอืก 20 หัวข้อ) 

87. วธีิอยูก่บัคนท่ีเรำเกลียด 
88. ทิ้งเปลือกเลือกแก่น 
89. รับมือกบัค ำวิจำรณ์ 
90. อยำ่สะดุดเพรำะค ำวำ่ “เขำวำ่” 
91. สภำไทยหวนักบักำรบริหำรอีคิว 
92. เสียเจำ้ รำวร้ำวมณีรุ้ง 
93. ดว้ยรักและฆำตกรรม 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
94. ท ำบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข ์
95. 10 ทำงเลือกในกำรท ำบุญ 
96. ท ำบุญบูชำบำป 
97. สังฆทำน : ท ำไมตอ้งถงัเหลือง 
98. บริจำคอวยัวะ เกิดชำติหนำ้อวยัวะไม่ครบ ? 
99. ลำ้งบำปดว้ยน ้ำมนต ์

100. กรรมเก่ำเท่ำนั้นหรือ 
101. วธีิคิดแบบปัดควำมรับผดิชอบ 
102. เกณฑใ์นกำรใหผ้ลของกฎแห่งกรรม 
103. ท ำชัว่ไดดี้มีถมไป? 

104. คนตำยสอนคนเป็น 
105. สบตำกบัควำมตำย 
106. หำกมีคนตำย ควรไวทุ้กขก่ี์วนั 
107. พระสวดอะไรในงำนศพ 
108. กำรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
109. ควำมลบัหลงัใบเซียมซี 
110. กำลกิณีอยูท่ี่ช่ือ? 
111. เม่ือตำลปัตรเร่ิมกลบัตำลปัตร 
112. ควำมศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัควำมโง่ 
113. สตรีคือศตัรู ? 
114. พระสงฆย์คุใหม่กบักำรใชค้อมพิวเตอร์ 
115. ปักกลดกลำงป่ำกระดำษ 
116. จำ้งท ำวทิยำนิพนธ์ : กำรคอร์รัปชัน่ทำงปัญญำ 
117. แรงจูงใจในกำรจดั “ชมโน” 
118. ท ำไมวยัรุ่นไทยจึงไม่นิยมเขำ้วดั 
119. นัง่สมำธิ : ท ำไมตอ้งขวำทบัซำ้ย 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
120. ส่ิงท่ีควรเห็นเม่ือฝึกสมำธิ 
121. สมถะกบัวปัิสสนำ 
122. เห็นธรรมคือเห็นอยำ่งไร 
123. แก่นของพระพุทธศำสนำคืออะไร 
124. นิพพำนในศตวรรษท่ี 21 
125. พระบรมสำรีริกธำตุ-พระธรรมธำตุ 
126. ภูมิไทย-ภูมิธรรม 

หนังสือเล่มที ่6 : ธรรมะเกร็ดแก้ว 
 30 หัวข้อ (เลอืก 15 หัวข้อ) 

127. เกร็ดท่ี1 ชีวติเฉกอนรรฆมณี 
128. เกร็ดท่ี 2 ต่ำงก็เป็น “คนส ำคญั” 
129. เกร็ดท่ี 3 ดอกบวับำนอยูใ่นหวัใจเธอ 
130. เกร็ดท่ี 4 เป็นอยำ่งท่ีเป็นใหเ้ด่นดี 
131. เกร็ดท่ี 5 พระเจำ้อยูห่นใด 
132. เกร็ดท่ี 6 รหสันยัใตค้มขวำน   
133. เกร็ดท่ี 7 หน่ึงเดียวท่ีรู้คือขำ้พเจำ้ไม่รู้อะไร    
134. เกร็ดท่ี 8 ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ 
135. เกร็ดท่ี 9 ในควำมเป็นคนธรรมดำ   
136. เกร็ดท่ี 10 ไอน์สไตน์ : อจัฉริยะหรือปัญญำอ่อน 
137. เกร็ดท่ี 11 ครูคือ “นกัเจียระไน” มิใช่ “ตุลำกร” 
138. เกร็ดท่ี 12 แรงดลใจในส่ิงสำมญั 
139. เกร็ดท่ี 13 คุณค่ำของค ำวำ่ “แสลงหู”   
140. เกร็ดท่ี 14 ใครวำ่วำสนำแข่งขนักนัไม่ได ้
141. เกร็ดท่ี 15 ธรรมในงำน งำนในธรรม 
142. เกร็ดท่ี 16 ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 
143. เกร็ดท่ี 17 พระเคร่ืองกระเด่ืองเดช 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
144. เกร็ดท่ี 18 ผูก่้อกำรร้ำยหมำยเลขหน่ึง 
145. เกร็ดท่ี 19 ส่ิงส ำคญัไม่อำจเห็นดว้ยตำ 
146. เกร็ดท่ี 20 คู่แข่งขนัคือครูคนส ำคญั 
147. เกร็ดท่ี 21 แมน้มีควำมรู้ดัง่สัพพญัญู ผวิบ่วมี์คนชูห่อนข้ึน 
148. เกร็ดท่ี 22 อิฐกอ้นแรกของสวนโมกข ์
149. เกร็ดท่ี 23 ปรัชญำจำกหลอดยำสีพระทนต ์
150. เกร็ดท่ี 24 ปรำกำรแห่งทิฐิ 
151. เกร็ดท่ี 25 คมคำยในค ำโคลง 
152. เกร็ดท่ี 26 ขำดทุนคือก ำไร : ผูใ้หคื้อผูรั้บ 
153. เกร็ดท่ี 27 เวลำนำทีเดียว 
154. เกร็ดท่ี 28 เธอคือพุทธะ 
155. เกร็ดท่ี 29 มองใหเ้ห็นเป็นธรรมดำ 
156. เกร็ดท่ี 30 แม่คือมำรดำของแผน่ดิน 

หนังสือเล่มที ่7: ธรรมะสบายใจ 
  28 หัวข้อ  (เลอืก 14 หัวข้อ) 

157. เคล็ดลบัแห่งควำมสุข 
158. ควำมสุขท่ีแท ้
159. จิตใส  กำยงำม 
160. สติท่ีตำมทนั  คือปัจจุบนัอนัแสนสุข 
161. ดีทอ็กซ์หวัใจ 
162. ดว้ยรักและแบ่งปันอนัแสนสุข 
163. ลมหำยใจอุ่นๆ  
164. ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน 
165. ควำมเหงำไม่ใช่เร่ืองจ๊ิบๆ 
166. วธีิอยูก่บั “ทุกข”์ ใหเ้ป็น “สุข” 
167. ลำออกจำกควำมทุกข ์

  



276 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
168. ศิลปะกำรป้องกนัตวั 
169. ยำอำยวุฒันะ 
170. สุขแทร้ำคำถูก 
171. สุขใจเม่ือไดค้น้พบ 
172. เรำเป็นอยำ่งท่ีเรำเช่ือ 
173. 25 วยัอำถรรพณ์ 
174. ตดักรรมตำมแนวพุทธ 
175. หยดุสักนิด คิดสักหน่อย 
176. จงยิม้รับค ำวจิำรณ์ 
177. กำรฟังอยำ่งลึกซ้ึง 
178. ไวต่อควำมเส่ือม 
179. พระพุทธเจำ้ทรงสอนใหเ้รำ “รวย” 
180. เป็นเศรษฐีอยำ่งไรใหค้นรัก 
181. พระในบำ้น 
182. พิมพต์ำ พิมพใ์จ พิมพชี์วติ 
183. เณรนอ้ยกบัผำ้ถุงของโยมแม่ 
184. สอนปลำใหว้ำ่ยในทะเลบก 

หนังสือเล่มที ่8: ธรรมะทอรัก 
 31 หัวข้อ (เลอืก 15 หัวข้อ) 

185. 1. ธรรมชำติของควำมรัก 
186. 2. รู้ทนัจริตคนรัก 
187. 3. มองผำ่น “ตวัตน” ของคนพิเศษ 
188. 4. คู่ควง คู่รัก คู่แท ้
189. 5. ลำยแทงแห่งควำมสุข 
190. 6. เลือกคู่ครองก่อนเลือกครองคู่ 
191. 7. พลงัของมือท่ีสำม 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
192. 8. เร่ิมตน้ใหม่ใหเ้ป็นมงคล 
193. 9. แนวทำงวำงตนของวำ่ท่ีเจำ้สำว 
194. 10. นยัอนัลึกล ้ำของน ้ำสังข ์
195. 11. รักฉนั อยำ่ลืมรักครอบครัวของฉนัดว้ย 
196. 12. Soul Mate 
197. 13. คู่แทแ้มช้ำติหนำ้ 
198. 14. ประชำธิปไตยในชีวติคู่ 
199. 15. ดุลยภำพของควำมสัมพนัธ์ 
200. 16. ควำมงำมของควำมวำ่ง 
201. 17. ฤดูกำลแห่งชีวติ 
202. 18. ศิลปะของกำรครองคู่ 
203. 19. แตกต่ำงอยำ่งลงตวั 
204. 20. กฎทองของผูค้รองเรือน 
205. 21. ก่อนเรือรักเป็นเรือล่ม 
206. 22. ดัง่เมด็ทรำย 
207. 23. เสียดำย...คู่ท่ีเลิกกนัไปไม่ไดอ่้ำน 
208. 24. กำรถอยไปขำ้งหนำ้ 
209. 25. ศิลปะของกำรเร่ิมตน้ใหม่ 
210. 26. กำ้วไปใหถึ้งรักแท ้
211. 27. จำกเสน่หำสู่เมตตำ 
212. 28. ถอดรหสัรักจำกทชัมำฮำล 
213. 29. แสงสวำ่งสองทำงใหแ้ก่กนั 
214. 1.รู้จกั “ก๊ิก” เขำ้ใจ “ก๊ิก” 
215. 2. มี “ก๊ิก” มีกรรม 

  
  
  



278 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 

หนังสือเล่มที ่9 : ธรรมะงอกงาม 
 25 หัวข้อ (เลอืก 13 หัวข้อ) 

216. กวำ่จะเห็นคุณค่ำ 
217. จำกจกัรพรรดิสู่สำมญัชน 
218. สร้ำงพระหรือสร้ำงภำระ 
219. ปัญญำผุดหยดุกระแส 
220. ควรท ำอะไรในชีวติน้ี 
221. มองละเมียด คิดละไม ก ำไรชีวติ 
222. พุทธิปัญญำจำกหมำข้ีเร้ือน 
223. โรคปัญญำเกินสติ 
224. ควำมตำยท่ีน่ำรัก ควำมกลวัตำยท่ีน่ำกลวั 
225. บทเรียนจำกควำมลม้เหลว 
226. นำมของท่ำนปำนขนุเขำ 
227. ดีกวำ่เก่ำตอ้งคิดนอกกรอบ 
228. จินตนำกำรส ำคญักวำ่ควำมรู้ 
229. ช่ือนั้นส ำคญัไฉน 
230. ไมม้งคล ไมอ้ปัมงคล 
231. ก ำแพงแห่งภำษำ 
232. ปำกของเธอ ใจของคน 
233. คนโง่เก็บใจไวท่ี้ล้ิน คนฉลำดเก็บล้ินไวท่ี้ใจ 
234. อำรมณ์ดีเพรำะไม่มีตวักู 
235. หวัโขนสวมหวัคนเล่น 
236. อ่ำนคมัภีร์ไม่แตกจึงแหวกแนว 
237. ตีกลองแข่งฟ้ำ ข่ีมำ้แข่งตะวนั 
238. ฟังดว้ย “หู” สดบัดว้ย “ใจ” 
239. วนัเกิดหรือวนัผูใ้หก้  ำเนิด 

  



279 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
240. เทโวโรหนะ มำกกวำ่ค ำวำ่ท ำบุญตกับำตร 

หนังสือเล่มที ่10 : ธรรมะน า้เอก 
 52 หัวข้อ (เลอืก 10 หัวข้อ) 

241. ปณิธำนกว ี
242. ประดบัไวใ้นโลกำ 
243. อยูอ่ยำ่งต ่ำ ท ำอยำ่งสูง 
244. กลบับำ้นเก่ำกนัเถิด 
245. กวำ่จะเห็นคุณค่ำ 
246. น่ำเสียดำย 
247. ท่ีสุดแห่งอำภรณ์ 
248. ดร. อมัเพทกำร์ จำกจณัฑำล สู่รัฐบุรุษ 
249. เรียนสูง ใจต ่ำ 
250. กบในกะลำ 
251. จำ้งท ำวทิยำนิพนธ์ : กำรคอร์รัปชนัทำงปัญญำ 
252. “ควำมรู้” ท่ีอำจจะ “ยงัไม่รู้” 
253. ต่ืนรู้ดูใจ 
254. ทโมนลิง 
255. ผูน้ ำท่ีดีตอ้งนัง่อยูใ่นหวัใจคน 
256. หลกัธรรมแห่งกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ 
257. ขืนท ำ...จ  ำช ้ำใจ 
258. ชีวติ “ตอ้งสู้” 
259. ทรงชนะอำฬกวยกัษด์ว้ยพุทธวธีิ “อ่อนหยุน่ชนะแขง็กร้ำว” 
260. ทศันวจิำรณ์ : ชีวติไม่มีมำร ยำกจะเป็นต ำนำนอนัยิง่ใหญ่ 
261. ศิลปะกำรหลอกใชค้วำมโกรธ 
262. เพื่อควำมสวสัดีแห่งชีวติ 
263. มีกอดมีกดั 

  



280 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
264. มีก๊ิกมีกรรม 
265. เลือกคู่ครองก่อนครองคู่ 
266. เสียเจำ้รำวร้ำวมณีรุ้ง 
267. เติมส่วนขำด ตดัส่วนเกิน 
268. โลกไม่ช ้ำ ธรรมไม่เสีย 
269. คนลม้อยำ่ขำ้ม 
270. พลิกมุมคิด ชีวติเปล่ียน 
271. วธีิอยูก่บั “ทุกข”์ ใหเ้ป็น “สุข” 
272. ควำมสุขท่ีแท ้
273. คิดบวก ชีวติบวก 
274. รู้จกัพอ่นอ้ยไป 
275. ปัญญำผดุหยดุกระแส 
276. ควำมศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัควำมโง่ 
277. มีไปท ำไม 
278. แม่คือมำรดำของแผน่ดิน 
279. ใครลืมแม่ไวใ้กลท้ำงเทำ้ 
280. แม่คือมำรดำของแผน่ดิน 
281. เณรนอ้ยกบัผำ้ถุงของโยมแม่ 
282. บุตรธิดำคือกระจกเงำของพอ่แม่ 
283. ยิง่สูงยิง่หนำว 
284. ศตัรูของเรำ 
285. นำมของท่ำนปำนขนุเขำ 
286. เคล็ดลบัแห่งควำมเป็นเลิศ 
287. สร้ำงใหเ้สร็จ 
288. ตำยเสียไดก้็ดี 
289. นิพพำนในชำติน้ี 

  



281 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
290. ชีวติเปรำะบำงยิง่กวำ่แกว้ บำงเบำยิง่กวำ่ขนนก 
291. คนตำยสอนคนเป็น 
292. โปรด...อยำ่ลืม 

หนังสือเล่มที ่11 : ธรรมะคลายใจ 
  52 หัวข้อ (เลอืก 26 หัวข้อ) 

293. ท ำงำนอยำ่งไรใหเ้จำ้นำยรัก 
294. ฉนัไม่ใช่ผูว้เิศษ 
295. วชิำอดทน 
296. นมสักำรลำ 
297. สิทธิท่ีจะไม่มีทุกข ์
298. แรงบนัดำลใจและไฟฝัน 
299. รักคนมีเจำ้ของ 
300. ค ำอุทธรณ์ต่อก๊ิกทั้งโลก 
301. ชีวติมีลบมีบวก 
302. วธีิถอนตะปูตรึงใจ 
303. ดว้ยรักและกำมำรมณ์ 
304. เมล็ดพนัธ์ุแห่งกว ี
305. ปิดทองหลงัพระ 
306. ธรรมท่ีเป็นเหตุใหค้นไทยรักในหลวง 
307. พระมหำกษตัริยย์อดกตญัญู 
308. รู้จกัพอก็พอเพียง 
309. วนัลูกส ำคญักวำ่วนัแม่ 
310. เด็กพิเศษ พอ่แม่พิเศษกวำ่ 
311. เด็กออทิสติก 
312. กำรท ำแทง้บำปไหม 
313. ควำมรุนแรงเกิดจำกควำมอ่อนแอ 

  



282 

ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
314. คุณท่ีแทจ้ริง 
315. เวยีนวำ่ยตำยเกิด 
316. ตำยแลว้ไปไหน 
317. ฆ่ำตวัตำยไม่เป็นบำป 
318. กรวดน ้ำใหถู้ก 
319. อนุสสติแด่คนรักหมำ 
320. ผูน้ ำและผูบ้ริหำร 
321. วถีิทำงของบวัใตน้ ้ำ 
322. เส้นแบ่งศำสนำกบักำรเมือง 
323. “สันติวธีิ” บนรำกฐำนของ “ขนัติธรรม” 
324. ประชำธิปไตยในกลไกกำรตลำด 
325. บญัญติั 10 ประกำรของผูใ้หญ่ท่ีคนไทยพึงประสงค ์
326. เป็นเศรษฐีอยำ่งไรใหค้นรัก 
327. ทำงสำยกลำงในกำรบริโภคยศ ทรัพย ์และอ ำนำจ 
328. หำกพบนำยก จะเทศน์เร่ืองอะไร 
329. เปล่ียนช่ือเปล่ียนชีวติ 
330. ดีชัว่อยูท่ี่ตวัท ำ สูงต ่ำอยูท่ี่ท  ำตวั 
331. ท ำไมสังคมไทยจึงมีเครำะห์ 
332. แง่งำมของควำมเลวร้ำย 
333. หวย พระใบก้บัคนบำ้ 
334. วตัถุมงคลกบัผลสัมฤทธ์ิ 
335. มะเร็งร้ำยในนำมพุทธ 
336. ไม่เช่ืออยำ่ลบหลู่...แลว้ไง 
337. ศิลปะแห่งกำรใหอ้ภยั 
338. วธีิง่ำย ๆ ในกำรลืมควำมหลงั 
339. ปัญหำชีวติ ตอ้งคิดสู้ 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
340. เหนือคิดเหนือทุกข ์
341. ถือก็หนกั วำงก็เบำ 
342. มะเร็งชีวติ 
343. อริยบุคคลกบักำรด่ำขนัปรมตัถ ์
344. ควำมรู้ท่ีท่ำนอำจจะยงัไม่รู้ 

หนังสือเล่มที ่12 : ธรรมะพารวย 
  25 หัวข้อ (เลอืก 5 หัวข้อ) 

345. จินตนำกำรส ำคญักวำ่ควำมรู้ 
346. พระพุทธเจำ้ทรงสอนใหเ้รำรวย 
347. รวยอยำ่งไรใหค้นรัก 
348. ศิลปะกำรใชค้นของพระพุทธเจำ้ 
349. เคล็ดลบัแห่งควำมเป็นเลิศ 
350. เวลำวนิำทีเดียว 
351. ควรท ำอะไรในชีวติน้ี 
352. สุขแทร้ำคำถูก 
353. ธรรมในงำน งำนในธรรม 
354. งำนคืออนุสำวรียข์องชีวติ 
355. ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ 
356. คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ 
357. ใหม้องโลกเชิงบวก 
358. บทเรียนจำกควำมลม้เหลว 
359. รับมือกบัค ำวจิำรณ์ 
360. แปรค ำปรำมำสเป็นพลงั 
361. แมอ้ยูก่บั “ทุกข”์ ก็ร ่ ำรวยควำมสุขได ้
362. ขำดทุนคือก ำไร ผูใ้หคื้อผูรั้บ 
363. รู้จกัพอก็พอเพียง 
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
364. ดว้ยรักและแบ่งปัน 
365. เคล็ดลบัแห่งควำมสุข 
366. นมสักำรลำ 
367. ยำอำยวุฒันะ 
368. ควำมสุขท่ีแท ้
369. คติสอนใจ 

หนังสือเล่มที1่3 : ธรรมศักดิ์สิทธ์ิ 
  25 หัวข้อ 

370. สร้ำงพระหรือสร้ำงภำระ 
371. วตัถุมงคลกบัผลสัมฤทธ์ิ 
372. มะเร็งร้ำยในนำมพุทธ 
373. ปัญญำผดุหยดุกระแส 
374. สติปัญญำคือพระแท ้
375. พระเจำ้อยูห่นใด 
376. หลวงพอ่ “ไมบ้รรทดั” 
377. อยำ่ปล่อยใหค้วำมโง่ลอยนวล 
378. หวย : พระใบก้บัคนบำ้ 
379. ไม่เช่ืออยำ่ลบหลู่..แลว้ไง 
380. ควำมศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่กลก้บัควำมโง่ 
381. 25 วยัอำถรรพณ์ 
382. เรำเป็นอยำ่งท่ีเรำเช่ือ 
383. ช่ือนั้นส ำคญัฉไน 
384. เปล่ียนช่ือเปล่ียนชีวติ 
385. ไมม้งคล ไมอ้ปัมงคล 
386. 10 ทำงเลือกในกำรท ำบุญ 
387. ท ำบุญไม่เป็นก็เป็นทุกข ์
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ตารางที ่ก.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ หนังสือธรรมะชุด “ธรรมะประยุกต์ส าหรับคนรุ่นใหม่ 
388. สังฆทำน : ท ำไมตอ้งถงัเหลือง 
389. ท ำบุญบูชำบำป 
390. ลำ้งบำปดว้ยน ้ำมนต ์
391. กรรมเก่ำเท่ำนั้นหรือ 
392. วธีิคิดแบบปัดควำมรับผดิชอบ 
393. เกณฑใ์นกำรใหผ้ลของกรรม 
394. ตดักรรมตำมแนวพุทธ 

รวมทั้งหมด 
394 
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ภาคผนวก  ข 
ประวตั ิ ผลงาน และเกยีรตคุิณ ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  (ว. วชิรเมธี) 
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วนัเดือนปีเกดิ 
         วนัท่ี ๒๙  มกรำคม  ๒๕๑๖ 
บรรพชา 

๘ เมษำยน ๒๕๓๐ ณ พทัธสีมำวดัคร่ึงใต ้ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 
อุปสมบท 

๑๐ พฤษภำคม ๒๕๓๗ ณ พธัสีมำวดัคร่ึงใต ้ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 
การศึกษา 

- ศษ.บ. มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (๒๕๔๓) 
- พธ.ม. มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั (๒๕๔๖) 

        - ป.ธ.๙ ส ำนกัวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม (๒๕๔๓) 
การท างาน 

- อำจำรยพ์ิเศษ บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
กรุงเทพมหำนคร 
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-  อำจำรยพ์ิเศษ สถำบนัพระปกเกลำ้ วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ
สำมพรำน  

-  อำจำรยพ์ิเศษและวิทยำกรบรรยำยพุทธศำสนำกบัศำสตร์ร่วมสมยั ของมหำวิทยำลยัและ
สถำบนักำรศึกษำชั้นน ำของรัฐ และเอกชนมำกมำย เช่น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล 
จุฬำลงกรณมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศิลปำกร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น มหำวิทยำลยัศรีปทุม มหำวิทยำลยักรุงเทพฯ มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง มหำวทิยำลยันเรศวร เป็นตน้  

-  เป็นอนุกรรมกำรทูตสันติภำพฝ่ำยศำสนสัมพนัธ์ โครงกำรทูตสันติภำพ (Ambassador for 
Peace) ของสหพนัธ์นำนำชำติและศำสนำเพื่อสันติภำพโลก (ประเทศไทย) สหพนัธ์สันติภำพสำกล 

-  เป็นท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

-  เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทควำมเชิงวิชำกำร ก่ึงวิชำกำร และบทควำมทั่วไปให้กับ
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสำรมำกมำย เช่น เนชัน่สุดสัปดำห์ มติชนสุดสัปดำห์ ประชำชำติธุรกิจ โพสต์
ทูเดย ์กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINE ชีวจิต ชีวิตตอ้งสู้ หญิงไทย แกจ้น และ
บำงกอก ฯลฯ 

-  เป็นวทิยำกรบรรยำยธรรมและน ำภำวนำตำมสถำบนัและองคก์รของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้ง
ในกรุงเทพฯ ต่ำงจงัหวดัและต่ำงประเทศ 

-  เป็นผูก่้อตั้งสถำบนัวิมุตยำลยั (Vimuttayalaya Institute) :อนัเป็นสถำบนัเพื่อกำรศึกษำ 
วิจยั ภำวนำ และน ำเสนอภูมิปัญญำทำงพุทธศำสนำสู่ประชำคมโลก โดยเนน้ปรัชญำกำรท ำงำนใน
ลกัษณะพุทธศำสนำเพื่อสันติภำพโลก (Buddhism for World Peace) 

-  เป็นวทิยำกรประจ ำรำยกำรโทรทศัน์หลำยรำยกำร เช่น ธรรมะติดปีก (TPBS), มหศัจรรย์
แห่งปัญญำ (ช่อง ๑๑), เมืองไทยวำไรต้ี (ททบ.๕) ร้ำนช ำยำมเชำ้ (TITV), กลำ้คิดกลำ้ท ำ (ททบ.๕), 
พุทธประทีป (ททบ.๕) สยำมทูเดย ์(ททบ.๕) รอยธรรม,ธรรมำภิวฒัน์ (ASTV) และ ท่ีน่ีหมอชิต 
(ช่อง ๗) ตำสวำ่ง (ช่อง ๙) และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
 
ผลงานนิพนธ์ 
         ภำษำไทย 

- ผลงำนนิพนธ์ภำคภำษำไทยมีมำกกวำ่ ๕๐ เล่ม เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะดบัร้อน ธรรมะ
หลบัสบำย ธรรมะบนัดำล ธรรมะท ำไม ธรรมะรับอรุณ ธรรมะรำตรี ธรรมะเกร็ดแกว้ ธรรมะสบำย
ใจ ธรรมะทอรัก ธรรมะชำล้นถ้วย ฝนตกไม่ต้อง ฟ้ำร้องไม่ถึง สบตำกับควำมตำย ในหลวง
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ครองรำชยพ์ุทธทำสครองธรรม หนงัสือเรียนพระพุทธศำสนำ (ม.๑ – ม.๖) ก ำลงัใจแด่ชีวิต DNA 
ทำงวิญญำณ ตำยแลว้เกิดใหม่ตำมนยัพุทธศำสนำ คล่ืนนอกคล่ืนใน ต่ืนรู้อยู่ดว้ยรัก ทุกข์กระทบ
ธรรมกระเทือน ส่ิงส ำคญัไม่อำจเห็นด้วยตำ แค่ปล่อยก็ลอยตวั ธัมมิกประชำธิปไตย (Buddhist 
Democracy) ธมัมิกเศรษฐศำสตร์ (Buddhist Economics) ตะแกรงร่อนทอง วำ่ยทวนน ้ำ เป็นตน้ 
         ภำษำองักฤษ 
         - ผลงำนภำคภำษำไทย ท่ีไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำองักฤษ และภำษำต่ำงประเทศ อ่ืน เช่น 
ภำษำจีน ภำษำสเปน ภำษำฝร่ังเศส ภำษำญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย  
                      ธรรมะหลบัสบำย ANGER MANAGEMENT 
                      ธรรมะทอรัก LOVE MANAGEMENT 
                      ธรรมะรับอรุณ DHARMA AT DAWN 
                      ธรรมรำตรี DHARMA AT NIGHT 
                      สบตำกบัควำมตำย LOOKING DEATH IN THE EYE 
                      ธรรมะสบำยใจ MIND MANAGEMENT 

อน่ึง หนงัสือ “ธรรมะหลบัสบำย ธรรมะทอรัก และสบตำกบัควำมตำย” นอกจำกไดรั้บกำร
แปลเป็นภำษำองักฤษแลว้ ปัจจุบนัยงัไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำสเปน อินโดนีเชีย จีน ญ่ีปุ่นและภำษำ 
ศรีลงักำอีกดว้ย 
 
เกยีรติคุณ 

-  พ.ศ.๒๕๔๗ ผลงำน “ธรรมะติดปีก” ไดรั้บกำรน ำไปดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ทำง
ไทยทีวสีีช่อง ๓ ไดรั้บรำงวลัจำกสถำบนัต่ำงๆ กวำ่สิบรำงวลั 

-  พ.ศ.๒๕๔๘ รำงวลั “ผูมี้ผลงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำดีเด่น” (จำกผลงำน
นิพนธ์ ๔ เร่ือง คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลบัสบำย ธรรมะดับร้อน ธรรมะบนัดำล) จำกมูลนิธิ
ศำสตรำจำรยพ์ิเศษจ ำนงค ์ทองประเสริฐ รำชบณัฑิต  

-  พ.ศ.๒๕๔๘ สภำศำสนำเพื่อสันติภำพโลก ยกยอ่งเป็น “ทูตสันติภำพโลก”  
-  พ.ศ.๒๕๔๙ นิตยสำร Positioningยกย่องให้เป็นหน่ึงใน “๕๐ ผู ้ทรงอิทธิพลของ

สังคมไทย ปี ๒๕๔๙” 
-  พ.ศ.๒๕๔๙ รำงวลั “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผูมี้ผลงำนดีเด่น

ระดบัโลก) จำกรัฐบำลและคณะสงฆแ์ห่งประเทศศรีลงักำ และองค์กร WBSY (World Buddhist 
Sangha Youth) ในฐำนะเจำ้ภำพจดังำน “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศำสนำยุกำล” (The 
Celebration of 2550th Buddha Jayanti) 
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-  พ.ศ.๒๕๕๐ รำงวลั BUCA HONORARY AWARDS ในฐำนะผูมี้ผลงำนโดดเด่นในกำร
น ำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด ์และมีคุณูปกำรต่อวงกำรวชิำชีพนิเทศศำสตร์ จำกคณะ นิเทศศำสตร์ 
มหำวทิยำลยักรุงเทพ  

-  พ.ศ.๒๕๕๐ รำงวลั “รตนปัญญำ” (Gem of Wisdom Award) ซ่ึงเป็นรำงวลัเกียรติยศ
ส ำหรับพระสงฆผ์ูท้รงภูมิปัญญำเป็นเอก จำกคณะสงฆแ์ละประชำชนจงัหวดัเชียงรำย  

-  พ.ศ. ๒๕๕๐ รับพระรำชทำนรำงวลั “เสำเสมำธรรมจักรทองค ำ” ในฐำนะผูท้  ำ
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ สำขำกำรแต่งหนงัสือทำงพระพุทธศำสนำ จำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ในงำนสัปดำห์วสิำขบูชำโลก ณ มณฑลพิธีทอ้งสนำมหลวง 

-  พ.ศ.๒๕๕๐ รับพระรำชทำนรำงวลั “บุคคลผูท้  ำคุณประโยชน์ต่อเยำวชน” 
สำขำกำรศึกษำและวชิำกำร จำกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เน่ืองในโอกำส
วนัเยำวชนแห่งชำติ ณ อำคำรกีฬำเวสน์ 2 ศูนยเ์ยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

-  พ.ศ.๒๕๕๐ รำงวลั “Young & Smart VOTE 2007 สำขำ คนรุ่นใหม่ท่ีมีบทบำทต่อ
สังคม” จำกนิตยสำรสุดสัปดำห์ บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์พลบัลิชช่ิง 

-  พ.ศ.๒๕๕๐ รำงวลั “ผูมี้อุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด และกำรศึกษำวิชำบรรณรักษ
ศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์” จำกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถมัภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลั “นกัเขียนบทควำมดีเด่นประจ ำปี ๒๕๕๑” จำกมูลนิธิ ม.ร.ว.อำยุ
มงคลโสณกุล 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลักิตติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” ในฐำนะผูท่ี้มีผลงำนกำรประชำสัมพนัธ์
ดีเด่น จำกสมำคมนกัประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลั “ผูมี้อุปกำรคุณต่อกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ” ของมูลนิธิรวมใจเผย
แผ่ธรรมะ จำกสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (เก่ียว อุปเสโณ) ประธำนคณะผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสมเด็จ
พระสังฆรำช 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลั “ผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ในกำรพฒันำจิต ประจ ำปี ๒๕๕๑” จำกสภำชำว
พุทธ ร่วมกบัมูลนิธิโลกทิพย ์

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลั “ผูท้  ำคุณประโยชน์และสร้ำงช่ือเสียงให้แก่บณัฑิตวิทยำลยั” จำก
บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ รำงวลั “ลูกท่ีมีควำมกตญัญูกตเวทีอย่ำงสูงต่อแม่ ประจ ำปี ๒๕๕๑” จำก
สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
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-  พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรั้บคดัเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผูเ้ป็นแรงบนัดำลใจ” (100 idols) จำก
นิตยสำรa day  

-  พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรั้บยกยอ่งจำกกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น นกัคิดนกัเขียน
แห่งปี 

-  พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรั้บยกยอ่งจำกหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดยใ์หเ้ป็น “คนรุ่นใหม่ผูเ้ป็นควำมหวงั” 
-  พ.ศ.๒๕๕๒ ไดรั้บโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จำกสถำนีวิทยุ อสมท.F.M.96.5 

MHz คล่ืนควำมคิด 
-  พ.ศ.๒๕๕๒ รำงวลั “บุคคลคุณภำพผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม” จำกโรงเรียนสุวรรณ 

สุทธำรำมวทิยำ 
-  พ.ศ.๒๕๕๒ รำงวลั “บุคคลตน้แบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จำกกระทรวงกำรพฒันำ

สังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์
 -  พ.ศ.๒๕๕๒ รำงวลั “พุทธคุณูปกำร รัชตเกียรติคุณ” ผูมี้พุทธคุณูปกำรต่อ

พระพุทธศำสนำ จำกคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวฒันธรรม สภำผูแ้ทนรำษฎร 
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