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การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธ
นิกายเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารของพระติช 
นทั ฮนัห์ 2) ศึกษากลยุทธ์การสร้างสารของพระติช นทั ฮนัห์ 3) ศึกษาคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ 
ในฐานะผู้ส่งสาร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจยัเอกสาร ผ่านหนังสือที่พระติช 
นทั ฮนัห์เขียนเพื่อเผยแผ่ศาสนา ที่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยและมีจ าหน่ายในร้านหนังสือ
พบทัง้หมด 15 เล่ม และศึกษาผ่านคลิปรายการโทรทัศน์ในยูทูป ( Youtube)  ที่ มีการน าเสนอ
เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกบัพระติช นทั ฮนัห์ในปี พ.ศ.2551–พ.ศ.2557 พบมีจ านวน 4 รายการ ซึ่ง
ผลการวิจยัพบว่า 

กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาของพระติช นทั ฮนัห์ ที่ใช้เป็นหลักคือกลยุทธ์โฆษณา
ชวนเชื่อ พระติช นทั ฮนัห์ ใช้วิธีการอ้างอิงถึงบุคคลส าคญัเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ บุคคลส าค ัญ
ส่วนใหญ่ที่อ้างอิงคือหลักค าสอนค าพูดของพระพุทธเจ้า หลักแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์และ
นกัปราชญ์ โน้มน้าวใจชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์และส่ิงที่จะได้รบัจากการฝึกปฏิบัติ และส่ิงที่จะได้หาก
ยงัไม่ลงมือปฏิบตัิธรรม การโน้มน้าวใจด้วยการเสนอหลักธรรมหลักปฏิบัติ ง่ายๆ การโน้มน้าวใจให้
มาร่วมปฏิบตัิเพื่อได้มีชีวิตที่ดีขึน้ การอ้างถึงลูกศิษย์และผู้ที่ได้ลองร่วมฝึกธรรมะและลองท าตาม
หลักค าสอนมาเล่าให้กลุ่มเปา้หมายใหม่ฟัง และมีวิธีการสร้างความแตกต่างจากเดิมคิดหลักธรรม 
หลักปฏิบตัิที่ใหม่ ปรบัเปล่ียนตามเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
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กลยุทธ์การสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ที่พบ
มากคือกลยุทธ์การสร้างสารด้วยความง่าย การใช้การสร้างสารด้วยภาษาทั่วไปหลีกเล่ียงการใช้
ภาษาบาลีสร้างสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การใช้คือกลยุทธ์การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะการ
ใช้วิธีการสร้างสารด้วยการเขียนกลอนที่มีความไพเราะ การสร้างบทกลอนมีการใช้ภาษาที่สวยงาม
และเข้าใจได้ง่าย การสร้างสารและการจูงใจ สร้างสารด้วยการอ้างอิงถึงความรัก ความรักชาติ 
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มเปา้หมายเกิดอารมณ์ร่วมแล้วรู้สึกว่าเป็นส่ิงใกล้ต ัว สร้างสารด้วย
การท าให้กลุ่มเปา้หมายนึกถึงบุคคลที่มีบุญคุณในอดีตที่ผ่านมา และการสร้างสารด้วยการสร้างให้
กลุ่มเปา้หมายเกิดอารมณ์ร่วม และเกิดความกลัว  

คุณสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐานะผู้ส่งสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น ในแต่ละ
วนัพระติช นทั ฮนัห์มีการปฏิบตัิตนสอดคล้องกบัหลักค าสอนและหลักปฏิบัติที่น ามาสอน ท าให้มี
ความน่าเชื่อถือ การเผยแผ่ศาสนาจะไม่มองข้ามความคิดเห็นของผู้น าสังค มหรือของสังคม
สามารถปรบัหลักค าสอนให้เข้ากับบุคคลโดยทั่วไปและหลักค าสอนเดิม พระติช นัท ฮันห์เป็น
บุคคลที่มีการใช้เหตุผล หลักค าสอนมีการอ้างอิงหรือผ่านการทดสอบทดลองมาแล้ว อีกทัง้ เป็น
นกับวชมีการถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมิตรความเอือ้เฟื ้อเข้ากับบุคคลอ่ืน
ได้ง่าย และสุดท้ายพระติช นทั ฮนัห์ผ่านการศึกษาฝึกฝนฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัศาสนา จึงมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์จริง เก่ียวกบัศาสนาพุทธนิกายเซ็น 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis          The Communication Strategy of Thich Nhat Hanh To Propagate Zen  
Author                       Mr. Nuttapat Pongsour 
Degree                      Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year                          2016 
 

 
This qualitative research aimed to study the communication strategy of Thich 

Nhat Hanh to propagate Zen. The research consisted of three parts: the study on 
communication strategy of Thich Nhat Hanh, the study on creating message strategy of 
Thich Nhat Hanh and the study on Thich Nhat Hanh qualification as a sender. This 
explanatory research based on 15 text books composed by Thich Nhat Hanh to 
propagate religion, which were translated into Thai version and were found to be 
distributed in the bookstores as well as the four television program clips on youtube that 
presenting the story of Thich Nhat Hanh during 2008-2014. Findings indicated that:     

Propaganda was the main communication strategy Thich Nhat Hanh used for 
propagating religion. Thich Nhat Hanh  referred to important persons to create 
creditability that  mostly were the Buddha’ speech and doctrines, notions of scientists 
and philosophers as well as persuaded people by pointing out the benefits and 
advantages of the practice and the outcome of igno rance about practice. He also 
convinced people by introducing the simple moral principle and practice, prevailed 
people to practice the dharma for a better life. Moreover, the stories of disciples and 
people who had practiced dharma were mentioned to the target group. Thich Nhat 
Hanh also made the difference by trying to create new teachings and practices that 
were in line with circumstances to interest people.      

The creating message strategy that Thich Nhat Hanh used for propagating Zen 
the most was using simple language and avoiding Pali language, creating message with 
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delicate and statement or verse, writing the poems with clear and beautiful language. 
Furthermore, Thich Nhat Hanh referred to love, patriotism and nature in the message to 
create empathy among target group so they recalled the people with gratitude in the 
past. The message that created the fear among the target group was one of the 
strategies that Thich Nhat Hanh applied.            

Regarding the qualification of Thich Nhat Hanh as the sender who propagated 
Zen, he conducted himself following the teachings and practices that he taught people 
in order to become more reliable. To propagate religion, the leader’s perspectives or 
social norms should not be overlooked. The doctrines could be adjusted to suit people 
and the former doctrines. Thich Nhat Hanh was the reasonable person so his philosophy 
based on references or had been testified. Furthermore, he was the priest who observed 
the precepts, as a result, he was reliable, friendly, generou s and got along well with 
people. Importantly, Thich Nhat Hanh had been practiced about religion so he had 
knowledge, ability and experience in Zen. 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของงำนวิจัย 
 

ประเทศไทยก ำลังอยู่ในยุคท่ีมีกำรพฒันำแบบทุนนิยมตำมสงัคมตะวันตก ผู้คนจ ำนวน
มำกแก่งแย่งแข่งขันด ำเนินชีวิตเพ่ือดิน้รนเอำตัวรอดในกำรประกอบอำชีพและกำรใช้ชีวิต 
ประชำชนพยำยำมมุง่แสวงหำช่ือเสียง เงินทอง และควำมมัน่คงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบบัท่ี 12 ท่ีมีนโยบำยต้องกำรจะพัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจให้มีควำมเจริญเติบโตและมัน่คงสำมำรถแข่งขนักบัประเทศตำ่งๆ ได้ และพฒันำสภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยูป่ระชำชนให้มีควำมอยูดี่กินดี มีเงินทองและมีสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ตำม
แนวควำมคิดทนุนิยม ถ้ำจะพฒันำสงัคมพฒันำบุคคลในประเทศ จะต้องมุ่งท่ีจะพฒันำเศรษฐกิจ
ก่อนเป็นสิ่งแรก แต่เหมือนสังคมจะละเลยกำรพัฒนำจิตใจพัฒนำให้ประชำชนรู้จักหน้ำท่ีของ
ตนเอง และประชำชนพลเมืองในประเทศควบคู่ไปด้วย ดังจะเห็นได้จำกท่ีทุกวันนีข้่ำวสำร
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ รำยกำรข่ำว หรือหน้ำหนึ่งหนังสือพิมพ์ จะน ำเสนอสะท้อนให้เห็นว่ำสังคม มี
ลักษณะท่ีมีควำมรุนแรงมำกขึน้ กำรฆ่ำ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรข่มขืน กำรโกงและหลอกลวง 
ปัญหำยำเสพติด ปัญหำเยำวชนและครอบครัว กำรแสดงออกถึงควำมเห็นประโยชน์ส่วนตน
มำกกว่ำประโยชน์รวม และกำรกระท ำในสิ่งท่ีผิดศีลธรรม จริยธรรม คณุธรรมมำกขึน้เร่ือยๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำประเทศของเรำก ำลังมีปัญหำทำงด้ำน สติ ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมอัน
สอดคล้องกับนโยบำยของทำงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มีแนวคิดเพิ่มวิชำจริยธรรม
ให้แก่เยำวชน โดยทำง คสช. มีควำมคดิวำ่วิชำจริยธรรมจะสำมำรถช่วยพฒันำให้เยำวชนรุ่นใหม่มี
จริยธรรมและรู้หน้ำท่ีของตนเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และในอนำคตสำมำรถมำเป็นก ำลงัหลกั
ในกำรพฒันำประเทศได้  

สิ่งท่ีง่ำยท่ีสดุท่ีสำมำรถช่วยในกำรพฒันำศกัยภำพของมนษุย์และอยู่ใกล้ตวัคนส่วนมำก
นัน้คือศำสนำ ค ำสอนของทกุศำสนำมีเปำ้หมำยท่ีตรงกนัสิ่งหนึ่งคือ กำรเป็นคนดีไม่ท ำสิ่งไม่ดีและ
ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ เปำ้หมำยของทกุศำสนำนีมี้ควำมเป็นไปได้ท่ีจะชว่ยพฒันำจิตใจของผู้คนได้
บ้ำงไม่มำกก็น้อย ประเทศไทยมีศำสนำพุทธเป็นศำสนำประจ ำชำติและถือเป็นศูนย์กลำงของ
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ศำสนำพทุธ หลกัสอนหลกัๆ ท่ีถกูปลกูฝังมำหลำยยุคสมยัคือ “กำรท ำควำมดี ละเว้นควำมชัว่ ท ำ
จิตใจให้ผอ่งใส” หลกัค ำสอนนีตี้ควำมง่ำยๆ ก็คือ ท ำควำมดีช่วยเหลือสงัคม ไม่ท ำสิ่งท่ีผิดสิ่งท่ีไม่ดี
ไม่รบกวนผู้ อ่ืน และท ำจิตใจให้สดใสไม่คิดมำกคิดร้ำย ค ำสอนนีถื้อเป็นค ำสอนท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ได้ทกุยุคสมยั แตส่ ำหรับสงัคมไทยกลบัมีกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนัไม่มำกเท่ำท่ีควร ดไูด้จำก
ปัญหำสงัคมท่ีเพิ่มขึน้ และคณุภำพชีวิตท่ีลดลง 

คกึฤทธ์ิ ปรำโมช (2514) ได้กล่ำวถึงนิกำยของพระพุทธศำสนำว่ำ หลงัจำกพระพุทธเจ้ำ
นิพพำน พระสงฆ์สำวกได้ประชุมท ำสังคำยนำครัง้ท่ี 2 ขึน้ ผลจำกกำรประชุมครัง้นีท้ ำให้
พระพุทธศำสนำเกิดกำรแยกเป็น 2 นิกำย คือ นิกำยเถรวำทและนิกำยมหำยำน ทัง้ 2 นิกำยนี ้
สำมำรถสรุปง่ำยจะเห็นควำมแตกตำ่งกนัตรงกำรยึดถือค ำสอนคือ นิกำยเถรวำทนบัถือหลกัธรรม
หลกักำรของพระอรหนัต์ ท่ีได้สรุปกนัไว้ในกำรสงัคำยนำ และนบัถือหลกัธรรมค ำสอนตำมแบบใน
อดีต นิกำยมหำยำนจะถือเอำวำทะของพระอำจำรย์รุ่นหลงัท่ีเกิดขึน้หลงัพระพุทธเจ้ำนิพำนแล้ว 
มำเป็นหลกัธรรมค ำสอนและแนวทำงปฏิบตัิ ซึ่งค ำสอนจะปรับเปล่ียนไปตำมยคุสมยั ประเทศไทย
มีรำกฐำนควำมเช่ือในอดีตก่อนท่ีจะนบัถือศำสนำพุทธคือกำรนับถือเทพ นบัถือควำมเช่ือต่ำงๆ
ตำมแต่ละชุมชน และนับถือตำมควำมเช่ือแบบพรำหมณ์ ต่อมำพระเจ้ำอโศกมหำรำชกษัตริย์
อินเดียได้ส่งพระสมณทูตมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำ นีจ้ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของของศำสนำพุทธใน
ประเทศไทย ประชำชนโดยมำกนับถือศำสนำพุทธจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมำกจะนับถือพุทธ
ศำสนำนิกำยเถรวำท   

ศำสนำพุทธในประเทศไทยได้มีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีกำรรับเอำควำมเช่ือตำ่งๆ เข้ำมำ
ผสม เรำนบัถือศำสนำพทุธแต่เรำก็ยงับูชำกรำบไหว้เทพเจ้ำของทำง พรำหมณ์ ฮินด ูมีกำรนบัถือ
สิ่งท่ีเหนือธรรมชำต ิยงับชูำวิญญำณตำ่งๆ มีพิธีกรรมตำ่งๆ มำกมำย สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ (พืน้ท่ีชีวิต, 
2555) ได้กล่ำวถึงรูปแบบศำสนำพุทธของไทยไว้ว่ำ กำรบูชำนบัถือจะมีลกัษณะท ำตำมๆ กันมำ
โดยไมไ่ด้สนใจควำมหมำยและท่ีมำ ไปวดักนัก็ไปตำม มีท ำพิธีประเพณีอะไรก็ท ำตำม เน่ืองมำจำก
บริบทสงัคมไทยตัง้แตใ่นอดีตสอนให้เช่ือโดยไม่ต้องตัง้ค ำถำม สงัคมไทยเป็นสงัคมอปุถมัภ์สอนให้
พึ่งพำคนอ่ืน พุทธศำสนิกชนหรือผู้ ท่ีนบัถือจึงเน้นท่ีกำรไปท ำบุญท่ีวดัและท่ีต่ำงๆ สนใจใส่ใจกับ
กำรบริจำคกำรท ำบุญด้วยเงิน แต่กำรท ำบุญกับได้รับควำมรู้ทำงศำสนำน้อย จิตใจจึงไม่ได้ถูก
พฒันำท ำบุญเสร็จกลบัมำทุกอย่ำงก็ยงัเหมือนเดิมจิตใจจริยธรรมยงัคงเหมือนเดิม กำรท ำบุญมี
ลกัษณะหวงัผลตอบแทน บริจำคหรือท ำบญุตำ่งๆ และก็จะขอพรในสิ่งตำ่งๆ เช่นกนั มีควำมเช่ือว่ำ
ศำสนำพทุธนัน้ดีเป็นของวิเศษแต่ไม่เคยรู้ควำมหมำยและไม่ได้ปฏิบตัิตำมค ำสอน นบัถือพระสงฆ์
ว่ำเป็นคนดีควรแก่กำรกรำบไหว้ จนบำงครัง้เป็นช่องว่ำงให้ผู้ ไม่หวังดีใช้ควำมเช่ือมำหลอกลวง 
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สงัคมพทุธศำสนำจึงมีพิธีกรรมต่ำงๆ พระสงฆ์ตำ่งแข่งขนัจดักำรปลกุเสกเคร่ืองรำงของขลงั พระ
เคร่ือง สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตำ่งๆ มำกมำย ซึ่งสิ่งตำ่งๆ ท่ีปฏิบตัิก็ไม่ได้สิ่งท่ีผิดหรือสิ่งท่ีไม่ดี รูปแบบกำรนบั
ถือศำสนำของไทยนัน้คล้ำยจะยงัไมถ่ึงขัน้พฒันำศกัยภำพ สิ่งท่ีขำดไปคือกำรหลงลืมในกำรศกึษำ
ควำมหมำยหรือค ำสอนของศำสนำพทุธ ค้นหำแก่นแท้ของศำสนำลงไป กำรศกึษำถึงแก่นแท้ทำง
ศำสนำอยำ่งเดียวโดยไมส่นใจพิธีกรรมตำ่งๆ  

สงัคมตะวนัตกอำจจะถึงจดุอ่ิมตวัในเร่ืองกำรแสวงหำทำงวตัถ ุสงัคมตะวนัตกจึงเร่ิมมีกำร
เปล่ียนมำมองหำสิ่งท่ีจะท ำให้มีควำมสขุควบคู่ไปกบักำรมัง่มีทำงวตัถุ สงัคมท่ีเป็นระบบทุนนิยม
เร่ิมมีประชำชนบำงสว่นท่ีนบัถือศำสนำคริสต์ แตห่นัมำนบัถือแนวคิดพทุธศำสนำเพ่ือแสวงหำสิ่งท่ี
จะชว่ยดบัทกุข์ สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ (พืน้ท่ีชีวิต, 2555) ได้อธิบำยถึงเหตผุลท่ีสงัคมตะวนัตกเร่ิมหนัมำ
สนใจพุทธศำสนำว่ำน่ำจะมำจำกกำรท่ีคนตะวันตกต้องกำรท่ีจะหำค ำตอบสิ่งต่ำงๆ  ตำมหลัก
วิทยำศำสตร์ ซึ่งศำสนำพุทธแท้ๆ มีควำมต้องกำรท่ีจะให้ผู้ศึกษำพิสจูน์หำค ำตอบด้วยตนเอง ใน
ตะวนัตกศำสนำพทุธจะเปรียบเป็นปรัชญำ เน้นเร่ืองสติปัญญำ และกำรพฒันำทำงด้ำนจิตใจ ซึ่ง
จะมีลกัษณะออกไปทำงพทุธนิกำยมหำยำนหรือเซ็น บคุคลท่ีสอนหรือเผยแพร่มีจ ำนวนไม่น้อยมำ
ศึกษำจำกหลวงปู่ ชำ ท่ำนพุทธทำส หรือไปศึกษำท่ีญ่ีปุ่ น เนปำลและได้น ำกลับไปสอนท่ีสังคม
ตะวนัตก มีน้อยท่ีพระจำกไทยได้เดินทำงไปเผยแพร่ เหตุเน่ืองมำจำกพระจำกไทยท่ีเดินทำงไป
เผยแพร่มกัจะนิยมสอนแคค่นไทยในตำ่งแดน กำรศกึษำพทุธศำสนำทำงตะวนัตกจึงแตกตำ่งอย่ำง
มำกกับประเทศไทย กำรศึกษำจึงเป็นศำสนำพุทธร่วมสมยัจะมุ่งไปท่ีแก่นธรรม หลกัค ำสอนเป็น
หลกั ไม่ได้รับและสนใจพิธีกรรมประเพณี ชำติตะวนัตกพยำยำมท่ีค้นหำถึงพุทธแท้ๆ  ว่ำคืออะไร 
และลองเรียนรู้ลองปฏิบตัิด้วยตนเอง เพ่ือน ำสิ่งท่ีได้มำประยุกต์ใช้ในพฒันำสติ ปัญหำและจิตใจ 
และมองเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ต่ำงๆ ในอนำคตมีควำมเป็นไปได้ท่ีสงัคมตะวนัตกจะมีควำมเข้ำใจ
หลกัธรรมค ำสอนของพทุธศำสนำมำกกวำ่สงัคมไทย  

ศำสนำพทุธท่ีได้รับควำมนิยมทัง้ในตะวนัตกและตะวนัออกคือ พทุธศำสนำ นิกำยเซ็น ซึ่ง
เซ็นถือเป็นแขนงท่ีแตกออกมำจำกนิกำยมหำยำน คึกฤทธ์ิ ปรำโมช (2514) ได้กล่ำวถึงควำม
เป็นมำของนิกำยเซ็นไว้วำ่ เซ็นเกิดขึน้ตัง้แตก่่อนพระพทุธเจ้ำนิพำน พระพทุธเจ้ำได้ทรงหยิบดอกไม้
ท่ีมีผู้น ำมำถวำยชอ่หนึง่มิได้ตรัสวำ่อยำ่งไร พระสงฆ์ทัง้หลำยน่ิงไมไ่ด้สนใจ แตพ่ระมหำกสัสปเถระ
เห็นแล้วทรงแย้มโอษฐ์ เม่ือพระพุทธเจ้ำเห็นจึงมอบช่อดอกไม้ให้แล้วตรัสว่ำ “ดกูรมหำกัสสป เรำ
ขอมอบทรัพย์อนัประเสริฐ คือโลกตุตรธรรมนีใ้ห้แก่เธอ ณ บดันี  ้” ลทัธิเซ็นจึงเช่ือว่ำนีคื้อจดุก ำเนิด
ของเซ็นเป็นต้นมำ แต่เซ็นกลบัมำได้รับควำมนิยมในแถบประเทศจีน และญ่ีปุ่ น เซ็นจะมีแนวคิด
หลกัคือ ผู้ เรียนจะต้องศกึษำและลองปฏิบตัด้ิวยตนเอง เพ่ือหำแนวทำงเฉพำะของตนเอง  
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เซ็นในประเทศไทยนัน้ พระท่ีรูปแบบค ำสอนออกเป็นเซ็นชดัเจนคือ ท่ำนพทุธทำส รูปแบบ
ค ำสอนของทำ่นพทุธทำส จะออกเป็นในรูปแบบวิทยำศำสตร์ต้องพิสจูน์ต้องทดลองหำทำงดบัทกุข์
ด้วยตนเอง  ค ำสอนจะเน้นให้คนเรำมองถึงต้นเหตแุห่งทุกข์ เรียนรู้ตำมหลกัธรรมชำติ พยำยำม
เรียนรู้และพฒันำด้วยตนเอง พยำยำมให้ผู้ ฟังผู้ เรียนรู้ต้องคิดตอ่เอง ต้องใช้สติปัญญำ ค ำสอนของ
ท่ำนจะมุ่งให้คนเรำมองสิ่งต่ำงๆ ด้วยเหตแุละผล สิ่งตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้มีท่ีมำท่ีไปไม่ใช้เร่ืองเวรกรรม 
รวมไปถึงกำรเจริญสต ิ 

ส่วนเซ็นระดบัสำกลพระติช นัท ฮันห์ พระชำวเวียดนำม พระในศำสนำพุทธมหำยำน
นิกำยเซ็น ถือเป็นพระท่ีได้รับกำรยอมรับ ในช่วงสงครำมเวียดนำมพระติช นทั ฮนัห์ได้เขียนบทกวี
เรียกร้องสนัติภำพ เรียกร้องให้โลกสนใจกลุ่มชำวเวียดนำมท่ีอพยพหนีตำยจำกภยัสงครำมในช่วง
สงครำมเวียดนำม โดยเขียนกวีส่งให้หนงัสือพิมพ์ดงัๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นท ำให้ผู้คน
ทัว่โลกเร่ิมรู้จักตวั จนได้รับกำรยกย่องเป็นบุคคลทำงด้ำนสนัติภำพ มำติน ลูเธอร์ คิง เจอำร์ ได้
เสนอช่ือท่ำนเพ่ือเข้ำรับรำงวัลโนเบล สำขำสันติภำพและได้รับยกย่องเป็นบุคคลแนวหน้ำของ
นิกำยเซ็นในปัจจบุนั พระติช นทั ฮนัห์ ได้สร้ำงหมู่บ้ำนพลมัในประเทศฝร่ังเศส ทำงตอนใต้และตัง้
ช่ือตำมช่ือต้นพลมัท่ีปลกูอยู่ตำมบริเวณรอบๆ นัน้ ตัง้หมู่บ้ำนพลมัเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธ และได้
เปิดให้ชำวตะวนัตกเข้ำมำปฏิบตัิธรรม น่ำแปลกใจไม่น้อยท่ีสงัคมตะวนัตกจ ำนวนมำกนบัถือและ
มำศกึษำหลกัธรรม หมูบ้่ำนพลมันีย้งัได้ตัง้ขึน้อีกหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย 

พระติช นทั ฮนัห์สำมำรถเผยแผ่ศำสนำพทุธให้แก่ชำวตะวนัตก และมีชำวตะวนัตกท่ีตำ่ง
ศำสนำ ชำวเอเชีย รวมไปถึงบุคคลท่ีมีกำรศกึษำระดบัสงูมำศกึษำค ำสอนจ ำนวนไม่น้อย พระติช 
นทั ฮนัห์ มีกำรใช้วิธีทำงกำรตลำด กำรสร้ำงกิจกรรมให้บุคคลตำ่งๆ มำเข้ำร่วม ร่วมไปถึงรูปแบบ
วิธีกำรสอนศำสนำท่ีเปล่ียนไป มีกำรใช้ผู้ เ รียนเป็นอยู่กำร หรือกำรนับเร่ืองรำวใหม่ๆ  มำ
ประกอบกำรเผยแผ่ศำสนำ ซึ่งมีควำมแตกตำ่งจำกกำรเผยแผ่ศำสนำแบเดิมท่ีมีกำรกระท ำกนัมำ 
อำจมีกำรสร้ำงนวตักรรมกำรส่ือสำรใหมเ่พ่ือใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพทุธ   

ส่วนงำนวิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์กำรส่ือสำรศำสนำพุทธนัน้ จำกกำรค้นหำพบว่ำมักนิยม
ศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรของพระนิกำยเถรวำทท่ีเผยแผ่ศำสนำในประเทศ และผลกำรศกึษำพบว่ำ
กำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนัน้ มกัจะใช้กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ แตย่งัขำดกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำร
ของพระนิกำยมหำยำน นิกำยเซ็น ว่ำใช้กลยทุธ์ใดในกำรเผยแผ่ศำสนำ กรณีของพระติช นทั ฮนัห์ 
จึงมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำอย่ำงมำก พระติช นทั ฮนัห์ได้เผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นทัง้ใน
สงัคมตะวนัออกและสงัคมตะวนัตกถือเป็นบุคคลระดบัสำกล พระติช นทั ฮนัห์นีมี้ควำมน่ำสนใจ
เพรำะประสบควำมส ำเร็จในกำรเผยแผ่ศำสนำจนเป็นท่ียอมรับในหลำยๆ ประเทศ ได้รับกำร
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ยอมรับจำกบุคคลในศำสนำอ่ืนๆ จึงควรศึกษำดกูลยุทธ์หรือรูปแบบท่ีใช้ในกำรกำรเผยแผ่พุทธ
ศำสนำ รวมไปถึงศกึษำกำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ และศกึษำคณุลกัษณะพระติช นทั ฮนัห์ใน
ฐำนะผู้ ส่งสำร ผลของกำรศึกษำเร่ืองนีส้ำมำรถน ำมำพัฒนำรูปแบบกำรสอนศำสนำพุทธใน
ประเทศไทยได้อีกเชน่กนั 

 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1)  เพ่ือศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นของท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์ 
2)  เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ นิกำยเซ็นของพระติช 

นทั ฮนัห์ 
3)  เพ่ือศึกษำคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซ็น 
 

1.3  ปัญหำน ำกำรวิจัย 
 

1)  กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผศ่ำสนำของพระตชิ นทั ฮนัห์ มีกำรใช้กลยทุธ์ใดบ้ำงในกำร
ส่ือสำร  

2)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ มีกำรสร้ำงสำรลกัษณะเชน่ใด 
3)  พระตชิ นทั ฮนัห์ในฐำนะท่ีเป็นผู้สง่สำรท่ีดีและผู้สง่สำร ในกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธ

นิกำยเซ็น มีคณุลกัษณะอย่ำงไร 
 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1.4.1  เชิงประยุกต์ 
ผลกำรวิจยันีจ้ะท ำให้ได้หลกัฐำนเชิงประจกัษ์เก่ียวกบักลยทุธ์กำรส่ือสำร กลยทุธ์กำรสร้ำง

สำร และคณุลกัษณะของผู้สง่สำร เพ่ือเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ซึ่งประสบ
ควำมส ำเร็จ และได้รับกำรยอมรับทัง้ในสังคมตะวันตกรวมไปถึงสังคมตะวันออก ซึ่งจะเป็น
แนวทำง ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใช้งำนในกำรท ำกิจกรรมอ่ืนๆ กำรเผยแผ่ศำสนำ 
กำรท ำธุรกิจ 
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1.4.2  เชิงวิชำกำร 
ผลกำรวิจยันีจ้ะท ำให้ได้หลกัฐำนเชิงประจกัษ์เก่ียวกบักลยทุธ์กำรส่ือสำร กลยทุธ์กำรสร้ำง

สำร และคณุลกัษณะของผู้สง่สำร เพ่ือเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ซึ่งประสบ
ควำมส ำเร็จ และได้รับกำรยอมรับทัง้ในสังคมตะวันตกรวมไปถึงสังคมตะวันออก ซึ่งจะเป็น
หลกักำรทำงวิชำกำร ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

 
1.5  ขอบเขตของกำรศกึษำ 
 

กำรศึกษำวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยมุ่งศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำร กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร และ
คณุลกัษณะผู้ส่งสำร ผ่ำนกำรศกึษำกำรเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ ทัง้กำร
สอนหลกัธรรม รูปแบบกำรสอน และฐำนะผู้ส่งสำร โดยกำรศกึษำนีจ้ะศกึษำจำกหนงัสือท่ีพระติช 
นทั ฮนัห์เขียนและมีคนแปลออกมำเป็นภำษำไทยและมีจ ำหน่ำยในร้ำนหนงัสือพบมีทัง้หมด 15 
เล่ม และศกึษำผ่ำนคลิปรำยกำรโทรทศัน์ในยูทปู (YouTube) ท่ีมีกำรน ำเสนอเร่ืองรำวท่ีเก่ียวข้อง
กบัพระตชิ นทั ฮนัห์ในปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบมีจ ำนวน 4 รำยกำร ไมศ่กึษำตวัส่ือท่ีใช้ใน 
กำรเผยแผ่ศำสนำและไมศ่กึษำตวัผู้ รับสำร



 
บทที่ 2 

 
แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
กำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์  ผู้วิจยั

ได้ศกึษำวรรณกรรม ทบทวนแนวคดิ ทฤษฏี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักำรศกึษำครัง้นี ้ดงันี ้
2.1  ควำมหมำยศำสนำพทุธนิกำยเซ็น 
2.2  แนวคิดและทฤษฏี 

2.2.1  แนวคิดกำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจและจงูใจ  
2.2.2  แนวคิดโฆษณำชวนเช่ือ 
2.2.3  แนวคิดเก่ียวกบัผู้สง่สำร 
2.2.4  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร 
2.2.5  แนวคิดหมวก 6 ใบ 
2.2.6  ทฤษฎีล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร 

2.3  งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1  ควำมหมำยศำสนำพุทธนิกำยเซ็น 
 

เดมิทีพระพทุธศำสนำไมไ่ด้มีกำรแบง่แยกนิกำย แตจ่ะยึดพระพทุธเจ้ำเป็นศนูย์กลำง แตก็่
เร่ิมมีกำรแตกสำมคัคีกนัในหมู่สงฆ์ แตอ่ย่ำงไรก็ตำมเม่ือพระพทุธเจ้ำยงัทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
จงึเป็นผู้ ชีข้ำดและตดัสิน สำวกสว่นใหญ่ยงัมีควำมเช่ือเล่ือมใสในองค์พระศำสดำ แม้จะมีควำมคิด
เห็นไม่ลงรอยกัน ก็ยังมีควำมย ำเกรงไม่กล้ำท ำกำรใดโดยพลกำร แต่เหตุกำรณ์เปล่ียนไปเม่ือ
พระพทุธเจ้ำล่วงลบั สำวกทัง้หลำยย่อมมีควำมริษยำกนัในหมู่บำงเหล่ำซ ำ้อำจไม่หลงเหลือควำม
ย ำเกรงในพระเถระองค์อ่ืนนอกจำกอปัุชฌำย์องจำรย์ของตน หลงัจำกพระพทุธเจ้ำปรินิพพำนได้ 7 
วัน เกิดควำมขัดแย้งของหมู่สงฆ์ในกำรปฐมสังคำยนำ สำวกมีกำรตีควำมพระธรรมวินัยตำม
ควำมคิดของตนในมมุมองท่ีแตกต่ำงกัน และเกิดหลกัปฏิบตัิท่ีแตกต่ำงกนั สดุท้ำยจึงได้แบ่งแยก
กนัเป็น 2 นิกำยใหญ่ๆ คือ นิกำยมหำยำนและนิกำยเถรวำท (อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศำสต์, 2520) 
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คกึฤทธ์ิ ปรำโมช (2514) ได้อธิบำยถึงพทุธศำสนำนิกำยเซ็นไว้ดงันี ้เซ็นเป็นแขนงหนึ่งใน
พระพุทธศำสนำ แตกออกมำจำกพทุธนิกำยมหำยำน เซ็นอีกควำมหมำยในภำษำญ่ีปุ่ นหมำยถึง
ฌำนในภำษำบำลี เพรำะกำรออกเสียงท่ีผิดออกไปจำกเดิม หรือในอีกควำมหมำย เซ็น คือวิธีกำร 
ค ำสอนส ำหนบัคนท่ีมีควำมรู้ในระดบัหนึง่  

ลทัธิเซ็นมีควำมเช่ือว่ำ กำรเข้ำถึงปัญญำสำมำรถท ำได้โดยตรงไม่ต้องใช้ส่ือใดๆ เซ็นไม่
ประสงค์ให้มีสิ่งใดมำกีดขวำงระหว่ำงควำมจริงกับบุคคล ไม่สนใจว่ำอะไรเป็นกำยอะไรเป็นใจ 
อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนำม ทกุอยำ่งเป็นไม้ทอ่นเดียวกนัทัง้สิน้ ทกุอยำ่งมีเหตแุละผลของมนั ไม่มีสิ่ง
ใดอยูเ่หนือธรรมชำต ิเชน่ คนเรำหิวก็ต้องกิน ง่วงก็ต้องนอน เป็นต้น  

เซ็นสอนให้ปล่อยกำยกบัใจไปตำมเร่ืองของมนัเหมือนสำยน ำ้ ถ้ำต้องกำรจะมองก็มอง 
แต่อย่ำไปท ำให้หยุดไหลหรือเปล่ียนเส้นทำง สอนให้รู้จกัตนเองตำมควำมจริงท่ีเกิดขึน้ เซ็นจะไม่
เรียนพระปริยตัิ ไม่ท่องพระสูตร ไม่ศึกษำพระอภิธรรม ไม่เทศนำสัง่สอนดีชัว่ แต่จะชีใ้ห้บุคคลดท่ีู
ตนเองเพ่ือให้เห็นต้นเหตขุองทกุข์ และหำทำงดบัทกุข์ด้วยตนเอง 

เซ็นจะมองทุกอย่ำงด้วยเหตุและผล ทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่มีเร่ืองปรมตัถ์และสมมติ เซ็นมี
ควำมคดิวำ่กำรหลดุพ้นนัน้อยูร่อบตวัเรำ ไม่ต้องไปหำท่ีไหน เซ็นจะไม่สนเร่ืองบำปบญุ นรกสวรรค์ 
หรือกำรตำยไปสู่โลกหน้ำ เซ็นถือว่ำชีวิตนัน้ด ำเนินไปข้ำงหน้ำสิ่งท่ีท ำไว้แล้วในอดีตคือเหตผุลให้
เกิดปัจจบุนั สิ่งท่ีผำ่นไปแล้วจะกลบัไปแก้ไขไมไ่ด้ ดงันีปั้จจบุนัถือเป็นสิ่งส ำคญัท่ีสดุ 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฏ ี
 

2.2.1  แนวคิดกำรส่ือสำรเพื่อกำรโน้มน้ำวใจและจูงใจ  
ทฤษฎีกำรเรียนรู้มีแนวควำมว่ำ มนษุย์จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขึน้อยู่กับสถำนท่ีเผชิญ 

และแรงเสริมย ำ้กำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรท่ีผู้ถกูโน้มน้ำวใจยินยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัจำก
ท่ีได้รับแรงเสริมย ำ้แรงเสริมย ำ้ หมำยถึง บคุคล สถำนกำรณ์ หรือสิ่งของท่ีผู้ โน้มน้ำวใจมีปฏิกิริยำ
โต้ตอบด้วยกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทิศทำงท่ีผู้ โน้มน้ำวใจมุ่งหวงั  (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 
2554) 

มิลเลอร์ และเบอร์กลู (อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 4) กล่ำวว่ำกำรโน้ม
น้ำวใจใช้เม่ือผู้ โน้มน้ำวใจตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้ ได้รับกำรโน้มน้ำวใจ 

ไซมอนส์ (อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 4) กล่ำวว่ำกำรโน้มน้ำวใจหมำย 
ถึง กำรส่ือสำรของมนุษย์ท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนโดยกำรเปล่ียนแปลงควำมเช่ือ
คำ่นิยมหรือทศันคต ิ
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สรุปลกัษณ์โน้มน้ำวใจ ดงันี ้ 
1)  ผู้ โน้มน้ำวใจมีควำมตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลบำงประกำรเหนือผู้ถกูโน้มน้ำวใจ 
2)  โดยปกติผู้ ถูกโน้มน้ำวใจจะมีทำงเลือกมำกกว่ำหนึ่ง และผู้ โน้มน้ำวใจจะ

พยำยำมชกัจงูผู้ถกูโน้มน้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีเสนอ 
3)  สิ่งท่ีผู้ โน้มน้ำวใจต้องกำร คือ กำรเปล่ียนแปลงกำรสร้ำงหรือกำรด ำรงไว้ซึ่ง

ควำมคดิเห็น ทศันคต ิคำ่นิยม และควำมเช่ือของผู้ถกูโน้มน้ำวใจ 
4)  กำรโน้มน้ำวใจในทัง้กิจกรรมและกระบวนกำร กำรโน้มน้ำวใจเป็นกิจกรรม

เม่ือได้กระท ำเสร็จสิน้ และเป็นกระบวนกำรเม่ือพิจำรณำถึงองค์ประกอบได้แก่ แหล่งสำรหรือผู้ส่ง
สำร สำรชอ่งทำงหรือส่ือ ผู้ รับสำร ปฏิกิริยำตอบกลบั และสิ่งแวดล้อม 

5)  กำรโน้มน้ำวใจและกำรขม่ขู ่ถือเป็นกระบวนกำรตอ่เน่ืองกนัแตอ่ยู่คนละปลำย
ขัว้ มีระดบัของควำมรุนแรงตำ่งกนั แตไ่มใ่ชค่นละชนิดกนั 

6) กำรโน้มน้ำวใจท ำให้เกิดกำรเปล่ียนควำมเช่ือ ทศันคติ บำงครัง้อำจเป็นกำร
เปล่ียนพฤตกิรรมแตก่ำรโน้มน้ำวใจอำจจะไมป่ระสบควำมส ำเร็จใดๆ ก็ได้ 

7)  กำรโน้มน้ำวใจบำงครัง้กระท ำโดยควำมตัง้ใจและบำงครัง้กระท ำโดยควำมไม่
ตัง้ใจ 

องค์ประกอบขัน้พืน้ฐำนในกำรโน้มน้ำวใจ 
สรุปองค์ประกอบขัน้พืน้ฐำนในกำรโน้มน้ำวใจ ดงันี ้(อรวรรณ, 2554, น. 10-11) 

1)  มองจำกภำยนอกของผู้ รับสำร องค์ประกอบมี 4 ประกำรคือ 
(1)  ควำมแตกตำ่งภำยในผู้สง่สำร ผู้สง่สำรแตล่ะคนมีปัจจยัตำ่งๆกนั ซึง่ท ำ

ให้มีควำมน่ำโน้มน้ำวใจไมเ่หมือนกนั 
(2)  ควำมแตกตำ่งภำยในสำร สำรแตล่ะชิน้มีควำมนำ่โน้มน้ำวใจแตกตำ่งกนั 

กำรพดูหรือกำรเขียนมีควำมโน้มน้ำวใจไมเ่หมือนกนั ควำมแตกตำ่งในหวัข้อหรือเนือ้หำของสำร 
ลกัษณะกำรโน้มน้ำวใจท่ีใช้ กำรจดัเรียงสำร ข้อโต้แย้งท่ีใช้ 

(3)  ควำมแตกตำ่งของส่ือ ควำมนำ่โน้มน้ำวใจของสำรจะแตกตำ่งกนั เม่ือ
เป็นกำรส่ือสำรระหวำ่งบคุคลเปรียบเทียบกบักำรส่ือสำรโดยผำ่นส่ือ 

(4)  ควำมแตกตำ่งภำยในสภำพกำรณ์ สภำพกำรณ์ท่ีมีบคุคลหนึง่บคุคลใด
หรือขำดบคุคลหนึง่บคุคลใด ควำมคุ้นเคยหรือไมคุ่้นเคยของผู้ รับสำรตอ่สภำพกำรณ์หนึง่ๆ กำรมี
ตวัเร้ำบวกหรือลบในสภำพกำรณ์ 
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2) ส ำหรับตวัผู้ รับสำรเอง กำรท่ีผู้ รับสำรคนหนึง่ๆ จะมีควำมละเอียดออ่นตอ่กำร
ถกูโน้มน้ำวใจเพียงใดอำจพิจำรณำได้ดงันี ้

(1)  ลกัษณะของประชำกร ได้แก่ เพศ อำย ุเชือ้ชำต ิกำรศกึษำ อำชีพ 
(2)  ทรรศนะ และทศันคติ 
(3)  ควำมรู้ซึง่ผู้ รับสำรมีเก่ียวกบัสำรนัน้ๆ 
(4)  ลกัษณะด้ำนอำรมณ์ 
(5)  ควำมส ำคญัท่ีผู้ รับสำรให้แก่หวัข้อหนึง่ๆ 
(6)  วิธีกำรท่ีผู้ รับสำรรับรู้สภำพกำรณ์หนึง่ๆ 

วิธีกำรโน้มน้ำวใจ 
โรเบร์ิต เซียลดนิิ (อ้ำงอิงใน ประทมุ ฤกษ์กลำง, 2555, น. 138) ได้เสนอวิธีกำรโน้มน้ำวใจ 

ซึง่เรียกวำ่ อำวธุเพื่อกำรมีอิทธิพลไว้ 6 ประกำร คือ 
1)  กำรแลกเล่ียนผลประโยชน์กนั มกัท ำให้เกิดควำมชอบใจและพอใจ ซึ่งทำงกำร

ตลำดและกำรโฆษณำจึงนิยมใช้กำรแจกสินค้ำตวัอย่ำงเพ่ือกำรทดลองใช้ บุคคลจะรู้สึกถึงหนี ้
บญุคณุคนท่ีท ำบำงสิ่งหรือให้บำงสิ่ง 

2)  ควำมผกูพนัและควำมสม ่ำเสมอ เม่ือผู้คนผกูพนักบัสิ่งท่ีคิดว่ำถกูต้องด้วยกำร
พดูหรือกำรเขียน จะเกิดควำมผกูพนัแม้วำ่แรงจงูใจในสิ่งนัน้จะไม่มีในภำยหลงัก็ตำม บคุคลมกัจะ
คดิและกระท ำตำมทศันคต ิคำ่นิยม และกำรกระท ำท่ีเคยมีมำก่อน 

3)  กำรพิสจูน์ทำงสงัคม บคุคลมกัจะท ำส่ือท่ีเห็นว่ำคนอ่ืนๆ ท ำกนั ท่ีเรียกว่ำ ตำม
กระแส เม่ือบคุคลไมแ่นใ่จวำ่จะกระท ำอยำ่งใด บคุคลจะดรูอบข้ำงเป็นตวัอย่ำงเพ่ือเป็นแนวทำงว่ำ
จะตดัสินใจอยำ่งใดหรือกระท ำแบบใด 

4)  อ ำนำจหน้ำท่ี บคุคลมกัเช่ือตำมผู้ มีอ ำนำจ 
5)  ควำมชอบ บุคคลจะถกูชกัจูงได้ง่ำยจำกคนท่ีชอบพอ ซึ่งหลกักำรขำยตรงใช้

หลกักำรข้อนี ้บคุคลมกัจะยอมตำมหรือยอมรับสิ่งตำ่งๆ ตำมบคุคลท่ีเขำรู้จกัและชอบ บคุคลมกัจะ
ชอบคนท่ีมีควำมดงึดดูใจทำงกำยภำพ 

6)  ของหำยำก ตำมหลกัทฤษฏีเศรษฐศำสตร์พืน้ฐำนของท่ีซึ่งหำได้ยำกมีอยู่น้อย 
ก็จะยิ่งมีคณุค่ำมำก ท ำให้เกิดควำมต้องกำรขึน้ใช้กลยุทธ์นีใ้นกำรศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรของ
พระตชิ นทั ฮนัห์ 
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2.2.1.1  กลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจ 
แรงค์ (อ้ำงอิงใน ประทุม ฤกษ์กลำง, 2555, น. 143) ได้เสนอ กระบวนกำร โน้ม

น้ำวใจสำมำรถแยกได้เป็น 2ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ กำรท ำให้เด่นชดัขึน้ และกำรท ำให้ไม่สลกัส ำคญั 
ในส่วนของกำรท ำให้เดน่ขึน้ หมำยถึง กำรท ำจดุแข็งให้เดน่ขึน้ และ/หรือ กำรท ำจดุอ่อนของคูแ่ข่ง
ให้เดน่ขึน้เชน่เดียวกนั กลยทุธ์ตำ่งๆ ดงันี ้

1)  กำรเสนอสำรซ ำ้ๆ เช่น ดีเจสถำนีวิทยุต่ำงๆ อำจจะเปิดเพลงจำก
อลับัม้ใหม่ให้ฟังซ ำ้ๆ จนโน้มน้ำวใจให้เกิดควำมชอบ หรือคู่แข่งประธำนธิบดีลินตนัอำจจะเสนอ
สำรเก่ียวกบัเร่ืองควำมสมัพนัธ์กบัเลวินสกีซ้ ำ้ๆ เป็นกำรย ำ้จดุอ่อนของคลินตนัซึ่งมีผลในทำงโน้ม
น้ำวใจ 

2)  กำรเช่ือมโยง เช่น นำย ข. เป็นคนดี แน่นอนเพรำะบิดำเป็นข้ำรับใช้
ในเบือ้งพระยคุลบำทเป็นท่ีไว้วำงพระรำชหฤทยั ในทำงกลบักนัคูแ่ข่งของเรำไว้ใจไม่ได้ เพรำะมีพ่อ
เป็นคนขีค้กุ 

3)  กำรแตง่รูปโฉมของสำร เช่น เขียน U.S.A ว่ำ U.$.A. เพ่ือแสดงว่ำคิด
แตเ่ร่ืองเงิน นิสิตท่ีชนะกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริหำรสโมสรนิสิตช่ือว่ำ จฬุำภิวตัน์ ฟังดคูล้ำยกบั
โลกำภิวตัน์ แสดงถึงควำมทนัสมยัทนัโลก กำรโฆษณำลิปสติกในนิตรสำรโดยโคลสอพัภำพให้เห็น
แตริ่มฝีปำกเดน่ชดัก็จดัเป็นกำรแตง่รูปโฉมของสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจด้วย 

วิธีกำรท ำให้ไม่สลกัส ำคญั คือ กำรปิดปำกเงียบในส่วนท่ีไม่ดีของเรำ และในส่วน
ท่ีดีของคูแ่ขง่ วิธีปิดจดุด้อยของเรำ และไมเ่ปิดเผยจดุเดน่ของคูแ่ขง่อำจท ำได้ดงันี ้

1)  วิธีกำรละเว้นไม่พูดถึง เช่น ในกำรหำเสียงลงสมคัรรับเลือกตัง้ผู้ ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร คณุพิจิตร รัตตกุล หรือคณุกฤษฏำ อรุณวงศ์ ก็ด่ืมไวน์เช่นเดียวกับคณุ
อำกร ฮุนตระกูล แต่สองรำยแรกไม่ประกำศให้ประชำชนรู้เพรำะถือเป็นจุดด้อยในกำรหำเสียง 
ในขณะท่ีรำยหลงัประกำศให้ประชำชนทรำบท ำให้มองดเูหมือนเป็นคนละชนชัน้กบัประชำชน 

2)  กำรหนัเหควำมสนใจ ใช้อำรมณ์ในกำรหนัเหควำมสนใจ ในกำรผ่อน
หนกัให้เป็นเบำ เทคนิคมุ่งโจมตีตวับคุคลท่ีเรียกว่ำ Ad Hominem Argument ก็เป็นหนึ่งในเทคนิค
กำรหนัเหควำมสนใจ เทคนิคกำรเอำใจใส่ในรำยละเอียดปลีกย่อยท่ีเรียกว่ำ Splitting Hairs ก็เป็น
หนึง่ในกำรหนัเหควำมสนใจ 

3)  กำรสร้ำงควำมสบัสน ท ำได้โดยกำรใช้ภำษำคะนองหรือกำรให้ข้อมลู
ท่ีมีรำยละเอียดมำกเกินไป บำงครัง้ก็ให้ข้อมลูโดยไม่เปิดเผยเต็มท่ี เช่น โฆษณำว่ำให้กู้ ดอกเบีย้ต ่ำ
เพียงร้อยละ 2 ตอ่เดือน โดยเขียนค ำวำ่ตอ่เดือนให้เลือกแทบมองไมเ่ห็น 
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นอกจำกนีย้งัมีกลยทุธ์ของนกัวิชำกำรทำ่นอ่ืนท่ีได้พดูถึงกลยทุธ์ของกำรส่ือสำร
เพ่ือโน้มน้ำวใจ กลยทุธ์ท่ีส ำคญัมี 2 วิธี ดงันี ้ 

วิธีแรก เรียกว่ำ “เท้ำค่อยอย่ำงเข้ำประตู” ควำมหมำยของวิธีนีคื้อ ผู้ ส่งสำร
พยำยำมโน้มน้ำวใจผู้ รับสำรด้วยกำรขอร้องท่ีละเล็กท่ีละน้อยไปจนมำก ข้อสมมติฐำนคือ กำร
ขอร้องในตอนแรกจะฟังดูมีเหตุผลมำกจนคนมักไม่ค่อยปฏิเสธ และค ำขอร้องท่ีมำกขึน้ๆ จะ
ตำมมำจนผู้สง่สำรประสบควำมส ำเร็จในกำรโน้มน้ำวใจได้ไมย่ำก 

วิธีสอง เรียกว่ำ “ประตูใส่หน้ำ” วิธีนีต้รงข้ำมกับวิธีแรกคือ ผู้ ส่งสำรขอร้องใน

ปริมำณมำกท่ีสดุจนเช่ือแนว่ำ่ถกูปฏิเสธ เม่ือได้รับกำรปฏิเสธ ผู้ส่งสำรจะคอ่ยลดปริมำณกำรขอลง

ซึ่งคือจ ำนวนกำรขอร้องท่ีต้องกำร สมมติฐำนของกลยุทธ์นีคื้อ ผู้ รับสำรภำยหลงัท่ีถูกบีบคัน้จำก

กำรขอครัง้แรกมีแนวโน้มท่ีจะยอมตำมในกำรขอครัง้ท่ี 2 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
2.2.1.2  แนวคิดกำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
นกักำรตลำดมกัถูกสอนว่ำกำรสร้ำงควำมแตกตำ่งเป็นกญุแจสู่ควำมส ำเร็จ  ใน

กำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด ซึง่ก็ดจูะไมผ่ิดนกั แตน่ัน่ต้องหมำยควำมว่ำ กำรแตกตำ่งของเรำ
จะต้องมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำงมีนยัส ำคญั เพ่ือให้เรำสำมำรถสร้ำงสิ่งท่ีแตกต่ำงให้เป็น
จดุเดน่ใช้ในกำรดงึดดูให้ลกูค้ำสนใจในตวัเรำ  

กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงนัน้มีด้วยกันหลำยอย่ำง งำนวิจัยนีจ้ะใช้ในเ ร่ืองกำร
ส่ือสำรท่ีสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรส่ือสำรมำท ำให้เกิดควำมแตกต่ำง ตวัอย่ำงท่ีชัดเจนก็คือ ใน
สมยัก่อนน ำ้มนัพืชจะใช้ควำมอร่อยของอำหำรเป็นจุดขำยเหมือนกนัไปหมด แต่น ำ้มนัพืชองุ่นใช้
ควำมไมเ่ป็นไข ในกำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง  

 กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตัวบุคลำกร ไม่ว่ำจะเป็นผู้ บริหำร ผู้ ส่ือสำรหรือ
พนกังำน เช่นพนกังำนต้อนรับของสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่ีถูกเทรนมำอย่ำงดี หรือพนกังำนของบริษัท 
ปนูซีเมนต์ไทย และบริษัท อเมริกัน  สแตนดำร์ด  ซึ่งจะดแูล ตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัทอย่ำงดี 
อย่ำงเช่น มีอยู่ปีหนึ่งท่ีอเมริกนั สแตนดำร์ด พำตวัแทนจ ำหน่ำยไปเท่ียวภำคใต้ แม้ว่ำจะเป็นกำร
เดินทำงโดยรถไฟ แตก็่ให้บริกำรแบบชัน้หนึ่ง เสิร์ฟอำหำรอย่ำงดี มีคนท ำควำมสะอำดห้องน ำ้ทุก
ครัง้ท่ีมีกำรใช้ หรือบริษัท สยำมกลกำร ท่ีจะดแูลแขกของผู้บริหำรอย่ำงดี มีพนกังำนรอรับตัง้แต่
หน้ำประต ูแล้วดแูลไปตลอดทำง  

แม้วำ่จะแยกย่อยออกมำได้หลำยอย่ำง   แตถ้่ำพิจำรณำจริงๆ จะพบว่ำกำรสร้ำง
ควำมแตกตำ่งสำมำรถแบง่ได้เป็น  2 ประเภท หลกัๆ คือ ควำมแตกตำ่งทำงกำยภำพ ซึ่งเป็นส่วน
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ของคณุสมบตัขิองสินค้ำ และควำมแตกตำ่งทำงจิตวิทยำ เช่นเร่ืองภำพลกัษณ์ เร่ืองกำรส่ือสำรแต่
ไม่ว่ำจะแบ่งอย่ำงไร ควำมแตกต่ำงในเร่ืองของตวัสินค้ำจะเป็นจุดท่ีมีพลงัมำกท่ีสุด โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งถ้ำควำมแตกตำ่งนัน้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
2.2.1.3  แนวคิดกำรจงูใจ 
ศำสตรำจำรย์ด้ำนจิตวิทยำ แห่ง Purdue University ในปี ค.ศ. 1930 ได้คิดค้น 

Monroe's Motivated Sequence ซึ่งเป็นโครงสร้ำงกำรจงูใจ ภำยใต้หลกัจิตวิทยำกำรจงูใจเป็นวิธี
โน้มน้ำวใจผู้ รับสำรโดยล ำดบัขัน้ตอนกำรจงูใจ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (เสรี วงษ์มณฑำ และคณะ, 2540) 

1)  สร้ำงควำมสนใจ เป็นขัน้แรกท่ีสร้ำงควำมสนใจหรือเรียกร้องควำม
สนใจให้เกิดขึน้ในตวัผู้ ฟังอำจกระตุ้นด้วยกำรน ำเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจนกำรสร้ำงควำม
นำ่เช่ือถือ หรือควำมศรัทธำ จะต้องเร่ิมต้นกำรสนทนำกบัผู้มุง่หวงัด้วยเร่ืองทัว่ไป เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมคุ้นเคยและสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดี โดยตวัแทน จะต้องวิเครำะห์ลกัษณะ และอำรมณ์ของผู้
มุง่หวงัวำ่ผู้มุง่หวงัแตล่ะคนมีลกัษณะแบบใด 

2)  สร้ำงควำมต้องกำร แสดงให้ผู้ ฟังหรือผู้ รับสำรเห็นถึงควำมต้องกำร
อำจใช้วิธีน ำเสนออธิบำยปัญหำ ในรูปลักษณ์ท่ีผู้ รับสำรต้องกำร และต้องตระหนักถึงควำม
ต้องกำรของผู้มุ่งหวงัเป็นอนัดบัแรก ซึ่งข้อมลูเหล่ำนี ้สำมำรถค้นพบได้ในขัน้ตอนกำรสร้ำงควำม
สนใจ เม่ือทรำบข้อมูลดงักล่ำวแล้วจึงสำมำรถน ำมำผนวกกับ ผลิตภัณฑ์ ท่ีเหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของผู้มุง่หวงั  

3)  ตอบสนองควำมต้องกำร เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
พอใจแก่ผู้ รับสำร โดยกำรชีแ้นะชีน้ ำ หรือเสนอแนวทำงและวิธีแก้ปัญหำแก่ผู้ รับสำรขัน้ตอนนี  ้ต้อง
น ำเสนอข้อดี หรือประโยชน์ท่ีผู้ มุ่งหวังจะได้รับในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ ท่ีน ำเสนอว่ำสำมำร
ตอบสนองควำมต้องของผู้มุง่หวงัได้อย่ำงไร 

4)  สร้ำงภำพให้ผู้ ฟังนึกเห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ น ำ เสนอควำมคิดเห็น
แนวทำง ให้ผู้ ฟังมองเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเกิดภำพขึน้ในใจ 

5)  ลงมือปฏิบตัิ เป็นขัน้ตอนสดุท้ำยท่ีผู้ รับสำรท่ีเช่ือฟังหรือลงมือปฏิบตัิ 
ตำมสิ่งท่ีได้ประชำสัมพันธ์ ซึ่งอำจใช้วิธีกระตุ้นเรียกร้องให้กระท ำหรือลงมือปฏิบตัิทันทีโดย
ปรำศจำกควำมลงัเล  

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
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จดุจงูใจในสำร 
ผู้สง่สำรยงัต้องรู้จกัจดุจงูใจในสำร จดุจงูใจสำรอำจจะเป็นทำงด้ำนชีววิทยำ หรือ

เป็นจดุจงูใจท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ แตก่ำรโน้มน้ำวใจจะได้ผลดียิ่งขึน้ถ้ำมีจดุจงูใจท่ีผู้ รับสำรสำมำรถ
เช่ือมโยงได้กบักรอบอ้ำงอิงของตนเอง จดุจงูใจท่ีใช้กนัมีดงันี ้(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554) 

1)  จดุจงูใจโดยใช้ควำมกลวั ตวัอยำ่งจดุจงูใจประเภทนี ้เช่น เลิกสบูบหุร่ี
เถิดเพรำะกำรสบูบหุร่ีจะท ำให้เกิดมะเร็ง มีกำรศกึษำด้ำนกำรใช้จดุจงูใจโดยใช้ควำมกลวั ปรำกฏ
ว่ำควำมกลวัในระดบัต ่ำมีผลในทำงโน้มน้ำวใจมำกกว่ำควำมกลวัในระดบัสงู ถ้ำควำมกลวัมีมำก
เกินไปแล้ว ผู้ รับสำรอำจจะเกิดควำมกระวนกระวำย ฉะนัน้แทนท่ีจะสนใจในสำร จะสนใจควำม
กระวนกระวำยแทน 

2)  จุดจูงใจโดยใช้อำรมณ์ นักวิจัยชำวตะวันตกได้ท ำกำรทดลองและ
พบวำ่สำรท่ีใช้อำรมณ์จะโน้มน้ำวใจได้มำกกว่ำสำรท่ีไม่ใช้อำรมณ์ ตำมปกติกำรโน้มน้ำวใจโดยใช้
อำรมณ์จะมีวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กำรใช้ภำษำท่ีเจืออำรมณ์เพ่ือบรรยำยสถำนกำรณ์ โดยจะต้อง
ค ำนึงถึงปัจจยัตำ่งๆ กำรใช้ภำษำเจออำรมณ์แบบนีจ้ะก่อให้เกิดควำมตระหนกั ในตวัผู้ รับสำร แต่
อำจสร้ำงทศันคตไิด้ทัง้บวกและลบ 

(2)  กำรเช่ือมโยงควำมคิดท่ีเสนอใหม่กับควำมคิดเก่ำ ควำมคิดเก่ำ
บำงอยำ่งเป็นท่ีช่ืนชอบควำมคดิเก่ำบำงอยำ่งเป็นท่ีรังเกียจเดียดฉนัท์ ถ้ำผู้ รับสำรสำมำรถเช่ือมโยง
ควำมคดิใหมนี่ไ้ด้กบัควำมคดิเก่ำก็อำจจะจงูใจทำงอำรมณ์ให้ผู้ รับสำรคล้อยตำมได้ ไม่ว่ำจะเลือก
ควำมคดิเก่ำท่ีเป็นบวกหรือลบ 

(3)  กำรเช่ือมโงควำมคิดท่ีเสนอเข้ำกับอวัจนสำรท่ีสำมำรถเร้ำ
อำรมณ์ได้ เช่น กำรเสนอรูปเด็กผู้หญิงเวียดนำมท่ีวิ่งหนีระเบิดนำปำล์ม ร่ำงกำยล่อนจ้อนเพรำะ
แรงระเบิด และร้องไห้ด้วยควำมตกใจ รูปนีเ้ป็นหน้ำปกนิตรสำรท่ีมีช่ือและจ ำหน่ำยทัว่โลก เป็นรูป
ท่ีสะเทือนใจให้รักชำติ 

(4)  กำรท ำให้วจันสำรและอวจันสำรสอดคล้องกันโดยผู้ส่งสำร กรณี
นีเ้ป็นกรณีพิเศษส ำหรับกำรพูด ถ้ำผู้พูดเร่ืองท่ีต้องใช้อำรมณ์เข้ำเจือปน ผู้พูดต้องมีอำกัปกิริยำ
ท่ำทำงน ำ้เสียงประกอบด้วย ผู้ ฟังจึงคล้อยตำม ถ้ำผู้พดูพดูด้วยเนือ้หำท่ีเจืออำรมณ์และมีท่ำทำง
เฉยเมย ผู้ ฟังก็คงถกูโน้มน้ำวใจได้ยำก 

3)  จงูใจโดยใช้ควำมโกรธ วิธีนีผู้้สง่สำรสร้ำงควำมโกรธหรือควำมคบัข้อง
ใจแก่ผู้ รับสำรแล้วจงึเขียนหรือพดูเพ่ือลดหรือเพิ่มควำมเครียดแก่ผู้ รับสำรและวิธีแก้ไข 
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4)  จูงใจโดยใช้อำรมณ์ตลก วิธีโน้มน้ำวใจโดยกำรลดควำมเครียดอำจ
ท ำได้โดยวิธีเขียนประชดแดกกนั 

5)  จูงใจโดยใช้รำงวัล สำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับสำรจะ
ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำสำรท่ีไม่ได้ให้ค ำสญัญำสิ่งใดกบัผู้ ฟัง ยิ่งสำรมีรำงวลัหรือสิ่งตอบแทน
มำก ก็จะยิ่งเรียกร้องควำมสนใจหรือจงูใจคนฟังได้มำก 

6)  จงูใจโดยใช้แรงจูงใจ แท้ท่ีจริงแล้วจดุจูงใจทกุชนิดท่ีกล่ำวมำแล้วถือ
เป็นแรงจงูใจ แตมี่แรงบำงอย่ำงท่ีมนษุย์เรียนรู้เม่ือมีประสบกำรณ์ผ่ำนมำในชีวิต แรงจงูใจเหล่ำนี ้
ได้แก่ ควำมรักชำติ ควำมรักในเพ่ือนมนุษย์ ศำสนำ และค่ำนิยมต่ำงๆ กำรท่ีจะส่ือสำรโดยใช้
แรงจงูใจต้องมีกำรวิเครำะห์ผู้ ฟังอยำ่งมำก เพรำะคณุธรรม คำ่นิยม หรือแรงจงูใจอย่ำงหนึ่งอำจจะ
มีควำมหมำยมำกตอ่ผู้ ฟังคนหนึง่ในขณะท่ีผู้ ฟังอีกนหนึง่อำจจะไมรู้่สกึอะไรเลย 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
 
2.2.2  แนวคิดโฆษณำชวนเช่ือ 
กำรโฆษณำชวนเช่ือใช้เทคนิคเช่นเดียวกับกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์ ซึ่งควำมเป็นจริง

กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์เป็นกำรโฆษณำชวนเช่ือเพ่ือกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรค้ำ ทัว่ไป
เข้ำใจกันว่ำกำรโฆษณำชวนเช่ือมักเป็นเนือ้หำข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเมือง อำจจะอยู่ในรูปของ
ใบปลิว โปสเตอร์ กำรกระจำยเสียง กำรโฆษณำชวนเช่ืออำจเป็นอำวุธในยำมสงครำมก็ได้ 
เปำ้หมำยเพ่ือสร้ำงให้เห็นวำ่ศตัรูไม่มีมนษุยธรรมและสร้ำงควำมเกลียดชงัตอ่ฝ่ำยตรงข้ำม เทคนิค
คือกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีผิดๆ ขึน้มำในใจใหม่ กำรโฆษณำชวนเช่ือมกัจะใช้เทคนิควิธีของจิตวิชำ 
รำกฐำนศำสนำ เป้ำหมำยมักจะเพ่ือหำผู้ มีควำมคิดตำมและรักษำให้เป็นพวกเดียวกัน (ประทุม 
ฤกษ์กลำง, 2555, น. 152) 

โจเว็ท และ โอดอนเนลล์ (อ้ำงอิงใน ประทมุ ฤกษ์กลำง, 2555, น. 152) กำรใช้โฆษณำ
ชวนเช่ือและกำรโน้มน้ำวใจแทนท่ีกัน ถือว่ำกำรโฆษณำชวนเช่ือรูปแบบหนึ่งของกำรส่ือสำรท่ีมี
บำงอย่ำงร่วมกันแต่ก็มีควำมแตกต่ำงกัน กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยนัยกลำงๆ หมำยถึงกำร
แพร่กระจำยแนวคิดหรือกำรส่งเสริมแนวคิดบำงอย่ำง คนมักตดัสินข่ำวสำรโฆษณำชวนเช่ือไป
ในทำงลบ ไมซ่ื่อตรง กำรโฆษณำชวนเช่ือใช้ควำมพยำยำมโดยมีเจตนำเพ่ือเปล่ียนแปลงหรือด ำรง
ควำมสมดลุในอ ำนำจเพ่ือผลประโยชน์ของนกัโฆษณำชวนเช่ือ กำรโฆษณำชวนเช่ือมกัจะส่งควำม
เช่ือแนวคดิวิธีคดิผู้สง่สำรไปยงัผู้ รับสำร เพ่ือให้เกิดกำรคล้อยตำม 

 
 



16 

รูปแบบของกำรโฆษณำชวนเช่ือ 
รูปแบบกำรโฆษณำชวนเช่ือ มีทัง้กำรก่อกวน คือกำรพยำยำมกระตุ้ นผู้ รับสำรไปสู่

เปำ้หมำย และกำรบูรณำกำร คือควำมพยำยำมต่อผู้ รับสำรท่ีเฉ่ือยชำ ยอมรับและไม่ท้ำทำยตอ่สู้  
ได้แบง่รูปแบบกำรโฆษณำชวนเช่ือออกเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ ดงันี ้(ประทมุ ฤกษ์กลำง, 2555, น. 154) 

1)  กำรโฆษณำแบบขำว คือ กำรโฆษณำชวนช่ือแหล่งผู้ส่งสำรอย่ำงชดัแจ้ง และ
ข้อมลูข่ำวสำรมีแนวโน้มถกูต้อง ซึง้แม้ว่ำผู้ ฟังจะได้รับทรำบควำมจริง แตก่ำรน ำเสนอจะพยำยำม
ให้ผู้ รับสำรเช่ือว่ำผู้ส่งสำรเป็นคนดี มีแนวคิดท่ีดีท่ีสุด กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบขำว จะพยำยำม
สร้ำงให้ผู้ รับสำรเกิดควำมเช่ือถือ 

2)  กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบด ำ คือ กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรหลอกลวง ซึ่งน่ำสนใจ
มำกเม่ือภำยหลกัมีกำรเปิดเผยข้อมลูออกมำ ควำมส ำเร็จจะอยู่ท่ีควำมเต็มใจของผู้ รับสำรในกำร
ยอมรับควำมน่ำเช่ือถือของแหล่งสำรและเนือ้หำสำร ซึ่งต้องสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม 
กำรเมือง ของผู้สง่สำร กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบนีม้กัจะให้ข้อมลูท่ีผิดตอ่ผู้ รับสำร เพ่ือให้เปำ้หมำย
ส ำเร็จ 

3)  กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบสีเทำ  คือ กำรโฆษณำชวนเช่ือท่ีอยู่ระหว่ำงขำวและ
ด ำ แหลง่สำรอำจเปิดเผยตรงๆ หรือไมเ่ปิดเผยควำมถกูต้องเท่ียงตรงของข่ำวสำร กำรโฆษณำชวน
เช่ือแบบเทำจะพยำยำมขดัขวำงศตัรูหรือท ำให้ศตัรูอำยขำยหน้ำ 

เทคนิควิธีกำรโฆษณำชวนเช่ือมีมำกมำยหลำยวิธีในกำรสร้ำงสำรเพ่ือกำรโฆษณำชวนเช่ือ 
ใช้สำรท่ีโน้มน้ำวใจแต่มีข้อมูลท่ีผิด ข่ำวสำรท่ีน่ำเช่ือถือแต่ไม่จ ำเป็นว่ำเท่ียงตรง บำงครัง้ก็ใช้
เทคนิคในกำรถ่ำยทอดข่ำวสำร ซึ่งต้องใช้ควบคูก่บัข่ำวสำรโฆษณำชวนเช่ือ สรุปกำรโฆษณำชวน
เช่ือนัน้มกัมีวิธีท่ีนิยมใช้กนั ดงันี ้(ประทมุ ฤกษ์กลำง, 2555, น. 154) 

1)  กำรใช้ควำมกลวั ให้กลุม่เปำ้หมำยกลวัศตัรู 
2)  กำรใช้อ ำนำจ ให้กำรอ้ำงอิงบุคคลส ำคัญในกำรสนับสนุนแนวคิดหรือข้อ

โต้แย้ง กำรกระท ำ 
3)  ลงเรือล ำเดียวกัน เป็นกำรใช้ควำมพยำยำมในกำรโน้มน้ำวใจกลุ่มเป้ำหมำย

ให้กระท ำ หรือให้มำร่วมก๊วน 
4)  สร้ำงกำรไม่เห็นด้วย โดยกำรท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยไม่เห็นด้วยกับกำรกระท ำ 

แนวคดิโดยแนะน ำแนวคิดท่ีเป็นท่ีนิยม 
5)  กำรสร้ำงควำมประทบัใจ เป็นเทคนิคในกำรสร้ำงแนวคิดค่ำนิยมและควำม

นำ่เช่ือถือโดยปรำศจำกกำรสนบัสนนุข้อมลูข่ำวสำรและเหตผุล  
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6)  กำรมีส่วนร่วม ด้วยกำรใช้วลีท่ีคลมุเครือหรือน่ำพึงพอใจเพ่ือสร้ำงกำรกระท ำ
หรือควำมเช่ือ 

7)  กำรใช้ควำมคลุมเครือ ด้วยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีคลุมเครือไปสู่
กลุม่เปำ้หมำย แล้วให้ตีควำมเอำเอง 

8)  กำรถ่ำยทอด ด้วยกำรฉำยคณุสมบตัิในทำงบวกหรือทำงลบ เพ่ือให้กำรเกิด
กำรยอมรับหรือลดควำมนำ่เช่ือถือ 

9)  กำรท ำให้ง่ำย ด้วยกำรให้ค ำตอบง่ำยๆ ต่อปัญหำสงัคม กำรเมือง หรืออะไร
ตำ่งๆ ท่ีสลบัซบัซ้อน 

10)  คนธรรมดำ ท ำให้ผู้ รับสำรเช่ือถือว่ำสิ่งท่ีท ำกำรโฆษณำชวนเช่ือ เป็นสิ่งท่ีคน
ทัว่ไปคดิหรือกระท ำกนั ด้วยกำรใช้ภำษำธรรมดำ 

11)  กำรทดลอง กำรอ้ำงค ำพูดผู้ทดลอง เพ่ือสนบัสนุนหรือคดัค้ำน แนวคิดกำร
กระท ำ ทัง้กำรใช้ช่ือเสียงและบทบำท 

12)  กำรเหมำรวม ด้วยกำรท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมองสิ่งท่ีโฆษณำชวนเช่ือ แบบ
อคต ิอำจท ำให้ผู้ รับกลวั เกลียด ไมน่ำ่ปรำรถนำ 

13)  ใช้แพะรับบำป เป็นกำรประณำมบคุคลหรือกลุม่ ซึง่จริงแล้วไมต้่อง
รับผิดชอบใดๆ ท ำให้ผู้ท ำผิดจริงๆ ไมต้่องรับผิดชอบหรือถกูประณำม 

14)  ค ำท่ีมีคุณค่ำ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ทำงบวกเพ่ือกำรดึงดูดใจบุคคลหรือ
ประเดน็ 

15)  กำรใช้ค ำขวญั เพ่ือกระตุ้นหรือให้สมญำนำม หรือกำรเหมำรวม 
ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
 
2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับผู้ส่งสำร 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในกำรส่ือสำรแต่ละครัง้นัน้ สิ่งท่ีขำดไม่ได้อย่ำงนึงคือผู้ ส่ือสำร ผู้

ส่งสำรนัน้มีทัง้ท่ีดีและไม่ดี ผู้ส่งสำรท่ีดีจะมีลกัษณะบำงอย่ำงท่ีแตกตำ่งอย่ำงเด่นชดั จนสำมำรถ
จูงใจผู้ รับสำรหรือประสบควำมส ำเร็จตำมจุดประสงค์ในกำรส่ือสำรนัน้ๆ แม้มนุษย์รับสำรจำก
เทคโนโลยีแล้วมนุษย์มีกำรส่งต่อสำรนัน้ต่อไป และมีผู้ รับสำรบำงคนท่ีไม่ ได้รับสำรโดยตรงจำก
เคร่ืองมือส่ือสำรชนิดใหม่ก็ยังต้องอำศยัผู้ อ่ืนส่งต่อข่ำวสำรนัน้มำให้ ฉะนัน้ผู้ ส่ือสำรส่งต่อจึงมี
อิทธิพลอย่ำงมำกในกำรท่ีจะสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่ตัวสำรด้วยลักษณะของผู้ ส่ือสำรเอง
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 122) 
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2.2.3.1  แนวคิดอริสโตเตลิ 
อริสโตเติล (Cooper,1960 อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 124) ได้

กล่ำวว่ำ บุคลิกของผู้พูดเป็นสำเหตขุองกำรโน้มน้ำวใจท่ีส ำคญัของกำรพูด คือ ข้อแรก ผู้พูดต้อง
เป็นผู้ มีสตปัิญญำลกึซึง้ มีไหวพริบเชำว์ปัญญำและวิจำรณญำณอย่ำงดี ข้อสอง ผู้พดูต้องแสดงให้
เห็นว่ำมีควำมปรำรถนำดีตอ่ผู้ ฟัง มีควำมตัง้ใจจริงท่ีจะรักษำประโยชน์ ข้อสำม ผู้พดูต้องแสดงให้
เห็นวำ่เป็นผู้นิสยัดี มัน่อยูใ่นศีลธรรม เป็นคนรักควำมยตุิธรรม กล้ำหำญ เมตำกรุณำ โอบอ้อมอำรี 
สุภำพรอบคอบ รักษำค ำพูด ต่อมำได้มีนักวิ ชำกำรเพิ่มปัจจัยให้แนวคิดอริสโตเติล คือ 
ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นผู้ช ำนำญ และ ควำมน่ำไว้วำงใจ ปัจจยั 2 ข้อนี ้ผู้ รับสำรต้องมองเห็น
ว่ำมีในตวัผู้ส่งสำร ควำมน่ำเช่ือถือของผู้ส่งสำรนีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีผู้ส่งสำรจะประกำศให้ทกุคนทรำบและ
ได้รับกำรยอมรับ ควำมน่ำเช่ือถือนีม้ิได้ลกัษณะโดดๆ แต่ต้องเป็นสิ่งท่ีผู้ รับสำรมองเห็น เช่นนัน้ 
ควำมสำมำรถหรือควำมเป็นผู้ช ำนำญเป็นลกัษณะท่ีเฉพำะเจำะจง ควำมน่ำเช่ือถือของผู้ส่งสำรจะ
แตกตำ่งกนัไปตำมหวัข้อ 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำคณุสมบตัผิู้สง่สำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
2.2.3.2  แนวคิดเบอร์โล 
กำรวิจัยด้ำนควำมน่ำเช่ือถือของผู้ ส่งสำรได้พัฒนำโดย เบอร์โลและคณะ ซึ่ง

วิเครำะห์ออกมำได้ข้อสรุปวำ่มีปัจจยั 3 ประกำรท่ีผู้ส่งสำรมกัใช้ในกำรตดัสินควำมน่ำเช่ือถือของผู้
สง่สำร (Berlo, Lemer & Mertz, 1966 อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 125) ดงันี ้

1)  ปัจจยัท่ีสร้ำงควำมอบอุน่ใจ ผู้สง่สำรจะมีคณุลกัษณะด้ำนนีไ้ด้ต้องมี

คณุสมบตั ิคือ 

(1)  ใจดี                                        (Kind) 
(2)  เข้ำกบัผู้ อ่ืนได้ง่ำย                    (Congenial) 
(3)  มีควำมเป็นเพ่ือน                      (Friendly) 
(4)  ไมข่ดัคอใคร                             (Agreeable) 
(5)  นำ่คบ                                      (Pleasant) 
(6)  สภุำพ                                      (Gentle) 
(7)  ไมเ่ห็นแก่ตวั                             (Unselfish) 
(8)  ยตุธิรรม                                   (Just) 
(9)  รู้จกัให้อภยั                               (Forgiving) 
(10)  เอือ้เฟือ้                                  (Hospitable) 
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(11)  ร่ำเริง                                     (Cheerful) 
(12)  มีศีลธรรม                               (Ethical) 
(13)  อดทด                                    (Patient) 
(14)  สงบเยือกเย็น                          (Clam) 

2)  ปัจจยัท่ีเป็นคณุสมบตัิของผู้ส่งสำร ส่วนใหญ่ปัจจยันีจ้ะเน้นควำมรู้ 
ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้สง่สำร คณุสมบตัเิหลำ่นี ้คือ 

(1)  มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ำนหนึง่      (Experienced) 
(2)  ได้รับกำรฝึกฝน                             (Trained) 
(3)  มีควำมช ำนำญ                             (Skilled) 
(4)  มีอ ำนำจในหน้ำท่ี                          (Authoritative) 
(5)  มีควำมสำมำรถ                             (Able) 
(6)  มีเชำว์ปัญญำ                               (Intelligent) 

3)  ปัจจัยด้ำนพลวัตองผู้ ส่งสำร ปัจจัยท่ีแสดงควำมคล่องแคล่ว 
กระตือรือร้น ควำมไมเ่ฉ่ือยชำของผู้สง่สำร ลกัษณะเหลำ่นีคื้อ 

(1)  เป็นฝ่ำยรุก                                (Aggressive) 
(2)  รู้จกัเอำใจเขำมำใสใ่จเรำ            (Empathic) 
(3)  ตรงไปตรงมำ                             (Frank) 
(4)  กล้ำ                                          (Bold) 
(5)  กระตือรือร้น                              (Active) 
(6)  รวดเร็ว                                      (Fast) 
(7)  คล่องแคลว่                                (Energetic) 

จำกปัจจยัทัง้ 3 ประกำร หำกผู้ รับสำรพิจำรณำว่ำผู้ส่งสำรมีคณุสมบตัิดงักล่ำว ผู้
สง่สำรมีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจได้ เช่ือกนัว่ำ เร่ืองท่ีผู้ส่งสำรพดูจะมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำ
บคุลิกภำพของตวัผู้สง่สำรเอง ซึง่จะมีพลงัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงทศันคตผิู้ รับสำรได้มำกกว่ำ 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำคณุสมบตัผิู้สง่สำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
2.2.3.3  กำรประยกุต์ใช้ควำมนำ่เช่ือถือของผู้ ส่ือสำรกบัสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ 
ผู้ รับสำรเป็นผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรท่ีจะท ำให้กำรส่ือสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจมีผล

ขึน้มำได้ ซึง่กำรกระท ำเชน่นัน้ได้ผู้ ส่ือสำรจะต้องมีลกัษณะหลำยประกำรด้วยกนั อรวรรณ ปิลนัธน์
โอวำท (2554, น.136-137) ได้สรุปค ำแนะน ำวิธีกำรท่ีจะท ำให้กำรส่ือสำรมีผลมำกขึน้ ดงันี ้
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1)  ผู้ ส่ือสำรควรจะใช้กำรแนะน ำตวัเองให้เป็นประโยชน์ในกำรท่ีจะได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้ รับสำร เช่นในเร่ืองของ ควำมน่ำไว้วำงใจ ควำมสำมำรถ หรือควำมเป็นผู้ มีควำม
กระตือรือร้น 

2)  ผู้ ส่ือสำรท่ีต้องกำรเป็นผู้ โน้มน้ำวใจท่ีดี ต้องมีกำรปฏิบัติตนให้
สอดคล้องไปด้วยในกิจกรรมท่ีกระท ำประจ ำวนั ไมใ่ชเ่ฉพำะแตเ่วลำท ำกำรส่ือสำรเทำ่นัน้ 

3)  ผู้ ส่ือสำรจะต้องระวงัว่ำผู้ รับสำรอำจจะคิดว่ำ ผู้ ส่ือสำรเป็นบุคคลท่ีมี
บทบำทอยูใ่นองค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง ผู้ รับสำรอำจสบัสนในบทบำทของผู้ส่งสำรท่ีเป็นคนเดียวกนั
แตส่งักดัตำ่งองค์กรกนั 

4)  ในเร่ืองของผู้น ำควำมคดิเห็น ผู้ ส่ือสำรจะต้องไมม่องข้ำมควำมส ำคญั
ของผู้ น ำควำมคิดเห็นในสังคมนัน้ แล้วถ้ำหำกผู้ ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะกระท ำตนเป็นผู้ น ำควำม
คดิเห็นได้ด้วยตนเองก็จะเป็นกำรดีมำกขึน้ 

5)  ในเร่ืองของควำมคล้ำยคลึงกันในทัศนคติ ผู้ ส่ือสำรอำจจะเรียนรู้
ทศันคตขิองกลุม่ชนนัน้ได้จำกกลุม่ตำ่งๆ 

6)  ผู้ ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือของ
ผู้ ฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรสนบัสนนุเร่ืองท่ีตนพดูได้ 

7)  ผู้ ส่ือสำรจะต้องปรับให้สำรของตนเองเข้ำกบักลุม่ผู้ รับส่วนใหญ่ได้ แต่
ต้องระวงัไมใ่ห้เปล่ียนบทบำทของตนเองจำกผู้ถกูโน้มน้ำวใจมำเป็นผู้ โน้มน้ำวใจ โดยกลุ่มผู้ ฟังของ
ตนเองเพียงเพื่อจะเอำใจ ผู้ รับสำรโดยลืมหลกักำรของตนเองเสียหมด 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำคณุสมบตัผิู้สง่สำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
 
2.2.4  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร 
กลยทุธ์กำรสร้ำงสร้ำงถือเป็นกลยทุธ์จ ำเป็นในกำรส่ือสำร เพรำะสำรถือเป็นหนึ่งในปัจจยั

ส ำคญั กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรท่ีส ำคญั 4 กลยทุธ์ ดงันี ้(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 223-235) 
2.2.4.1  กลยุทธ์กำรคล้อยตำม  กลยุทธ์แห่งกำรคล้อยตำมมุ่งเน้นไปสู่ผลแห่ง

พฤติกรรมกำรส่ือสำรไม่ว่ำผู้ รับสำรจะปรับเปล่ียนทัศนคติหรือไม่ก็ตำม (BEM,1970 อ้ำงอิงใน 
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 223) เนือ้หำสำระท่ีผู้ส่งสำรส่ือสำรไปให้ผู้ รับสำร มุ่งให้เกิด
พฤติกรรม มีกลยุทธ์ 16 วิธีเง่ือนไข 4 สถำนกำรณ์ท่ีสร้ำงขึน้ คือ ปริบทของกำรท ำงำน ครอบครัว 
กำรขำย และเพ่ือนร่วมห้อง ผู้สง่สำรได้ก ำหนดกำรเกิดพฤติกรรมไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องกำรให้เป็นแบบ
ใด (Marwell & Schmidt,1976 อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท, 2554, น. 223) 
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วำรุณี สวุรรณำพิสทุธ์ิได้ทดลองใช้กลยทุธ์กำรคล้อยตำมทัง้ 16 วิธี ในกำรศกึษำ
กลยทุธ์ท่ีตวัแทนขำยประกนัชีวิตโน้มน้ำวใจลกูค้ำท่ีซือ้ประกนั และได้ยกตวัอยำ่งประกอบดงันี ้

1)  กำรให้ค ำสัญญำ ตวัอย่ำงคือหำกคุณตดัสินใจฝำกเงินวันนีคุ้ณจะ
ได้รับควำมคุ้มครองชีวิตทนัที 500,000 บำท พร้อมกบัสร้อยคอทองค ำหนกั 1 บำท 

2)  กำรข่มขู่ ตัวอย่ำงคือ หำกคุณยังลังเลไม่ตัดสินใจตอนนีค้วำม
คุ้มครองชีวิตก็ยังไม่เกิดขึน้ จังหวะชีวิตคนไม่แน่นอน อีกทัง้ยังพลำดโอกำสรับทองมูลค่ำกว่ำ 
6,000 บำทด้วย 

3)  กำรใช้ควำมช ำนำญของผู้สง่สำรท่ีจะพยำกรณ์ในทำงบวกกบัอนำคต 
ตวัอย่ำงคือ ถ้ำคณุตดัสินใจท ำประกันชีวิตวันนีเ้ท่ำกับว่ำคุณได้ประกันควำมสำมำรถในกำรหำ
รำยได้และยงัเป็นกำรปกปอ้งครอบครัวให้ปลอดภยัและมัน่คงด้วย 

4)  กำรใช้ควำมช ำนำญของผู้ ส่งสำรท่ีจะพยำกรณ์ในทำงลบเก่ียวกับ
อนำคตตวัอยำ่งคือ ถ้ำคณุไมต่ดัสินใจท ำประกนัชีวิตในวนันี ้เท่ำกบัคณุเส่ียงชีวิตทกุวนั หำกพลำด
พลัง้ไปไมใ่ชต่วัคณุคนเดียวภรรยำและลกูก็ได้รับควำมเดือดร้อนไปด้วย 

5)  กำรให้ผู้ รับสำรแสดงควำมช่ืนชอบในตัวผู้ ส่งสำรและยอมตำม 
ตวัอยำ่งคือ คณุช่ืนชอบในตวัแทนประกนัคณุยินดีท่ีจะสนบัสนนุซือ้ประกนัชีวิตเพ่ือตวัคณุเองและ
ได้ชว่ยผมให้อยูใ่นอำชีพนีไ้ด้นำน ผมจะได้อยูรั่บใช้คณุนำนๆ 

6)  กำรให้ก่อนแล้วจึงรับ ตวัอย่ำงคือ ผมหำลกูค้ำมำอุดหนุนร้ำนคณุตัง้
มำกมำยถ้ำเชน่นัน้คณุท ำประกนัชีวิตกบัผมสกั 1 ฉบบั 

7)  กำรกระตุ้นท่ีเป็น ทำงลบจนกว่ำคู่ส่ือสำรจะยอมตำม ตัวอย่ำงคือ 
หำกทำ่นยงัไมต่ดัสินใจท ำประกนัชีวิตในวนันี ้ควำมคุ้มครองชีวิตก็ยงัไมเ่กิดขึน้ ชีวิตของท่ำนอยู่บน
ควำมไมแ่มน่อน หำกยงัลงัเลท่ีจะตดัสินใจท ำประกนัชีวิตในวนันี ้ควำมไมแ่นน่อนก็ยงัมีตอ่ไป 

8)  กำรทวงบญุคณุ ตวัอย่ำงคือ ดิฉันก็ได้ฝำกน้องๆ เข้ำโรงเรียนโดยเสีย
แปะเจ๊ียะต ่ำ ชว่ยมองหำท่ีดนิแถวรังสิตให้ทำ่น ทำ่นจะไมเ่อ็นดตูวัแทนคนนีส้กัหนหรือ 

9)  กำรพดูวำ่ผู้ รับสำรขำดศีลธรรมถ้ำไม่คล้อยตำม ตวัอย่ำงคือ ลกูๆ ท่ีมี
ควำมกตญัญูต่อพ่อแม่ หำกไม่เก็บเงินให้ท่ำนไว้ใช้จ่ำยในขณะท่ีท ำได้แล้วเม่ือไรจะได้มีโอกำส
ทดแทนทำ่น ตดัสินใจใจท ำวนันีดี้กวำ่ 

10)  กำรรู้สึกดีถ้ำตนเองยอมคล้อยตำม ตวัอย่ำงคือ คุณพ่อคุณแม่จะ
ภูมิใจและช่ืนชมในตวัคณุท่ีคณุตดัสินใจท ำประกันชีวิตให้กบัท่ำนเปรียบเหมือนสญัญำแห่งควำม
รักท่ีคณุมีให้ทำ่น 
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11)  กำรรู้สกึแยถ้่ำตวัเองไมค่ล้อยตำม ตวัอยำ่งคือ หำกคณุไม่ท ำประกนั
ชีวิตในวนันี ้ถือได้ว่ำคุณค่อนข้ำงเส่ียงชีวิตตวัเองและชีวิตของคณุพ่อคณุแม่ด้วย คณุพ่อคณุแม่
อำจจะไมแ่นใ่จในควำมรักท่ีคณุมีตอ่ทำ่น 

12)  คนดีจะคล้อยตำม ตวัอย่ำงคือ ทุกคนอยำกเป็นลูกท่ีดี ดิฉันคิดว่ำ
คณุก็เช่นกัน ท่ีเห็นถึงคณุค่ำในกำรท ำประกันชีวิต สญัญำประกันชีวิตจะเป็นเหมือนสญัญำแห่ง
ควำมรักของลกูท่ีมีตอ่พอ่แม ่คณุสร้ำงสญัญำแหง่ควำมรักฉบบันีห้รือยงั 

13)  คนไมดี่จะไมค่ล้อยตำม ตวัอยำ่งคือ คงไมมี่ใครอยำกถกูเรียกว่ำเป็น
ลกูไมดี่ ดฉินัคดิวำ่คณุก็เชน่กนั หำกไมไ่ด้วำงแผนทำงกำรเงินด้วยกำรท ำประกนัชีวิต ณ เวลำนี ้วนั
ข้ำงหน้ำหำกคณุไม่สำมำรถท ำ งำนได้ คณุจะเลีย้งดคูณุพ่อคณุแม่ได้อย่ำงไร กำรท ำประวนัชีวิต
สำมำรถชว่ยเลีย้งดทูำ่นได้ 

14)  กำรท ำควำมดีเพ่ือคนอ่ืน ตวัอย่ำงคือ ปีนีด้ิฉันยังท ำประกันไม่ได้
ตำมเปำ้เลย น่ีคร่ึงปีเข้ำไปแล้ว ขอทำ่นกรุณำชว่ยดฉินัด้วยเหตกุำรณ์ผนัผวนมำกปีนี ้

15)  กำรได้รับกำรยอมรับนับถือถ้ำคล้อยตำม ตัวอย่ำงคือ สมำชิกใน
ครอบครัวจะภูมิใจในตวัคณุถ้ำคณุคิดเป็นวำงแผนชีวิตเป็นด้วยกำรท ำประกนัชีวิตเพ่ือตวัคณุเอง
และครอบครัว 

16)  กำรไม่ได้รับกำรยอมรับนบัถือถ้ำไม่คล้อยตำม ตวัอย่ำงคือ สมำชิก
ในครอบครัวจะผิดหวงัในตวัคณุ ท่ีคณุยงัไมว่ำงแผนเก็บออมเงินด้วยกำรท ำประกนัชีวิตเพ่ือตวัคณุ
และครอบครัวคณุ 

2.2.4.2  กลยทุธ์กำรส่ือสำรแบบผนวกและไมผ่นวกเปำ้หมำยของผู้สง่สำร  
เหล่ำนักวิชำกำรเช่ือกันว่ำ ทั่วไปแล้วถ้ำผู้ ส่งสำรมีทำงเลือกท่ีจะส่งสำรใน

สถำนกำรณ์หนึง่ กลยทุธ์ท่ีจะเลือกคือ กลยทุธ์ท่ีจะแสดงน ำ้ใจไมตรีตอ่คนฟัง แตใ่นทำงปฏิบตัิแล้ว 
ผู้ส่งสำรไม่สำมำรถส่งสำรได้อย่ำงท่ีใจปรำรถนำ ศำสตรำจำรย์ บำร์บำรำ โอคีฟ (Keefe, 1988 
อ้ำงใน อรวรรณ ปิลนัธ์โอวำท, 2554, น. 227) ได้แบง่ควำมสำมำรถของผู้ส่งสำร ในกำรส่งสำรให้
ได้ตำมเปำ้หมำยท่ีสลบัซบัซ้อน ออกเป็น  3 ระดบั เพรำะมีทรรศนะว่ำผู้คนมีควำมแตกตำ่งกนัใน
เปำ้หมำย และควำมสำมำรถท่ีจะหำเหตผุลมำสนบัสนนุแตล่ะเปำ้หมำย กลยทุธ์ท่ีจะท ำให้สมัฤทธ์ิ
แตล่ะเปำ้หมำยจะแตกตำ่งกนัด้วยระดบัควำมสำมำรถแตก ตำ่งกนั ดงันี ้

1)  กำรแสดงออกในกำรส่ือสำร หรือพวกมุ่งให้กิจธุระเสร็จ ได้แก่ผู้
ส่ือสำรท่ีเลือกเพียงเป้ำหมำยเดียวโดยต้องกำรให้กิจธุระสมัฤทธ์ิทัง้ท่ีเผชิญกบัหลำยเป้ำหมำยใน
สถำนกำรณ์หนึง่อำจจะแสดงออกตรงประเดน็ท่ีต้องกำรหรือเปำ้หมำยนัน้ๆ 
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2)  ธรรมเนียมของกำรส่ือสำร คือ พวกท่ีชอบแยกแยะเป้ำหมำย มุ่ง
สมัฤทธ์ิผลในกำรงำนและรักษำสัมพันธภำพกับคู่ส่ือสำร ฉะนัน้กำรส่ือสำรส่วนหนึ่งจะพูดเร่ือง
ธุรกิจแตใ่นขณะท่ีสำรอีกส่วนหนึ่งจะมุ่งสมัพนัธภำพ พดูอ้อนพดูสภุำพ แตแ่ยกเปำ้หมำยด้ำนงำน
และสมัพนัธภำพ 

3)  กำรส่ือสำรเชิงโวหำร คือ ผู้ ส่งสำรท่ีสำมำรถบูรณำกำรเป้ำหมำย
ทำงด้ำนกิจธุระและควำมสมัพนัธภำพไว้ในสำรชิน้เดียวกนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งแสดงว่ำเขำ
มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเป็นอยำ่งดี 

2.2.4.3  กลยทุธ์กำรส่ือสำรแบบใช้วำทศลิป์ท่ีไวตอ่ควำมรู้สกึคูส่ื่อสำร  
กลยุทธ์กำรแสดงบุคลิกของผู้ ส่งสำรท่ีพยำยำมส่ือสำร โดยตระหนักถึงควำม

ต้องกำรของผู้ รับสำรและพยำยำมส่ือสำรโดยค ำนึงถึงปฏิกิริยำโต้ตอบจำกผู้ รับสำร (Carlson & 
Eadie,1988 อ้ำงใน อรวรรณ ปิลนัธ์โอวำท, 2554, น. 230) ผู้ส่งสำรมีควำมไวกว่ำควำมรู้สึกผู้ รับ
สำร สรุปบคุลิกของผู้สง่สำร 3 แบบ (อรวรรณ ปิลนัธ์โอวำท, 2554, น. 230) ดงันี ้

1)  ผู้สง่สำรเอำตวัเองเป็นศนูย์กลำง ไม่วิเครำะห์ผลของสำรท่ีจะมีผลตอ่
ผู้ รับสำร คล้ำยจะมุง่เปำ้หมำยให้เสร็จอยำ่งเดียว 

2)  ผู้ ส่ือสำรท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเองให้สอดคล้องกับปฏิกิริยำจำก
คนอ่ืน คล้ำยพวกท่ีชอบแยกแยะเปำ้หมำย 

3)  ผู้ ส่ือสำรท่ีพยำยำมเข้ำใจและมองประเด็นตำ่งๆ จำกมุมมองของคน
อ่ืน คล้ำยกบัพวกผู้สง่สำรแบบบรูณำกำรเปำ้หมำย 

2.2.4.4  กลยทุธ์กำรส่ือสำรแบบเน้นกฏแหง่ควำมสภุำพในสงัคม 
กลยทุธ์หรือวิธีท่ีจงใจของผู้พดูเพ่ือท ำให้ตนเองพอใจ รักษำหน้ำในกรณีท่ีมีกำรท ำ

ให้เสียหน้ำและพยำยำมแก้ไขทัง้วิธีเชิงบกเชิงลบ เพ่ือท ำให้ตนเองไม่เสียหน้ำในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 
คูส่่งสำรแต่ละคนก็รู้สึกว่ำตนเองควรมีอิสระพอสมควรท่ีจะท ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตำมท่ีตนเองต้องกำร 
กลยทุธ์ควำมสภุำพคือวิธีกำรท่ีคูส่ื่อสำรพยำยำมปัดเป่ำและแก้ไขตนเองจำกควำมเส่ียงท่ีจะ “เสีย
หน้ำ” วิธีกำรกลยทุธ์นีมี้ทัง้หมด 5 กลยทุธ์ (Brown & levinson, 1987 อ้ำงอิงใน อรวรรณ ปิลนัธน์
โอวำท, 2554, น. 234) ดงันี ้

1)  กลยุทธ์กำรพูดตรงไปตรงมำ ถ้ำมีควำมเส่ียงน้อยมำกผู้พูดก็จะต้อง
พดูตรงไปตรงมำ ควำมสมัพันธ์จะเป็นแบบอสมมำตร เช่น ครู-ศิษย์ คือ ครูมีอ ำนำจมำกกว่ำศิษย์
ในควำมสมัพทัธ์เชิงอ ำนำจ 
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2)  กลยทุธ์ควำมสภุำพเชิงบวก เป็นกำรเพิ่มพนูมิติทำงบวกแก่หน้ำของคู่
สนทนำ ได้แก่ มองโลกในแง่ดี วิธีกำรฟังอยำ่งตัง้ใจ ตอบกลบัโดยกำรแสดงควำมเห็นด้วย ปกติเรำ
จะพดูค ำสภุำพน ำก่อนท่ีจะพดูขอควำมชว่ยเหลือจำกคูส่นทนำ 

3)  กลยทุธ์ควำมสภุำพเชิงลบ คือ กำรพดูท่ีให้อิสระแก่คูส่นทนำในกำรท่ี
จะไม่ท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีฝืนใจควำมรู้สึกคู่สนทนำ ให้อิสระในกำรมองโลกในแง่ร้ำยบ้ำง พดูปกปอ้ง
ตนเองบ้ำง 

4)  กลยทุธ์แบบไมต้่องจดบนัทกึ คือ กำรพดูลอย ๆ ไมพ่ำดพึงถึงใคร เม่ือ
รู้สึกว่ำมีโอกำสมีเปอร์เซ็นต์ควำมเส่ียงสูงในกำรท่ีจะต้องเสียหน้ำผู้พูดต้องมีทำงเลือกให้ตวัเอง
มำกท่ีสดุ 

5)  กลยทุธ์เลือกท่ีจะไม่พดูดีกว่ำ ถ้ำมีควำมเส่ียงมำกเกินไปผู้พดูอำจตก
ลงใจท่ีจะไมพ่ดูดีกวำ่ เพ่ือรักษำหน้ำและภำพลกัษณ์ของตนเอง 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
 
2.2.5 แนวคิดหมวก 6 ใบ 
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เป็นผู้ ริเร่ิมแนวควำมคิดเร่ือง กำรคิดนอกกรอบ และเป็นคนพฒันำ

เทคนิคกำรคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์ ซึง่เป็นวิธีคดิท่ีมีมมุมองแบบ รอบด้ำน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ถือเป็นสิ่ง
ส ำคญั เพรำะนอกจำกจะช่วยสร้ำงสิ่งใหม่ๆ แล้ว ยงัช่วย ในกำรคิดค้นกลยทุธ์แก้ไขปัญหำตำ่งๆ 
ซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นสิ่งท่ี ทกุคนมีอยู่ หรือสร้ำงขึน้มำได้ แตจ่ะต้องมำฝึกกระบวนกำรสร้ำง
ควำมคดิดงักลำ่ว ในแตล่ะวนัตัง้แตต่ื่นนอน ทกุคนยอ่มต้องมีกำรคดิในเร่ืองตำ่งๆ  

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน จึงได้ให้เทคนิค แนวคิดหมวก 6 ใบ เพ่ือช่วยจดัระเบียบกำรคิด ท ำ
ให้กำรคิดมี ประสิทธิภำพมำกขึน้ วิธีกำรดงักล่ำวได้มีกำรน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง  หมวกแตล่ะใบ
เป็นกำรน ำเสนอทำงเลือกท่ีเป็นไปได้ตำมมมุมองตำ่งๆ ของปัญหำ โดยวิธีกำรสวมหมวกทีละใบใน
แตล่ะครัง้ เพ่ือพลงัของกำรคิดจะได้มุ่งเน้นไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ  ซึ่งจะท ำให้
ควำมเห็นและควำมคิดสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงอิสระ  สำมำรถหลีกเล่ียงควำมขัดแย้งท่ีไม่
จ ำเป็นได้ และยงัเป็นกำรดงึเอำศกัยภำพของแตล่ะคนมำใช้โดยท่ีไม่รู้ตวั (แนวคิดหมวก 6 ใบ, 
ม.ป.ป.) 
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ภำพท่ี 2.1 แผนผงัแนวคิดหมวก 6 ใบ 
แหล่งท่ีมำ:  กิตตชิำญ ภคภำพวงศ์, 2555  

 
เทคนิคกำรคดิอยำ่งมีระบบ คดิอยำ่งมีโฟกสั มีกำรจ ำแนกควำมคิดออกเป็นด้ำนๆ และคิด

อยำ่งมีคณุภำพ เพ่ือชว่ยจดัระเบียบกำรคิด ท ำให้กำรคิดมีประสิทธิภำพมำกขึน้ แนวคิดหลกั "กำร
คิด" เป็นทกัษะช่วยดึงเอำควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้คิดมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูง  สดุอย่ำง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทกัษะควำมคิดจึงมีควำมส ำคญัท่ีสดุ ซึ่งหมวกทัง้ 6 ใบแทนหลกัคิด 6 
แบบมี ดงันี ้(แนวคดิหมวก 6 ใบ, ม.ป.ป.) 

หมวกสีขำว สีขำวเป็นสีท่ีชีใ้ห้เห็นถึงควำมเป็นกลำง จึงเก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริง เม่ือสวม
หมวกสีนี ้หมำยควำมวำ่ท่ีประชมุต้องกำรข้อเท็จจริงเทำ่นัน้  

หมวกสีแดง สีแดงเป็นสีท่ีแสดงถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก เม่ือสวมหมวกสีนี ้เรำสำมำรถ
บอกควำมรู้สึกของตนเองว่ำชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่กำรแสดงอำรมณ์จะไม่มีเหตุผล
ประกอบ 

หมวกสีด ำ สีด ำ เป็นสีท่ีแสดงถึงควำมโศกเศร้ำ และกำรปฏิเสธ เม่ือสวมหมวกสีนี ้ต้องพดู
ถึงจดุด้อย อปุสรรคโดยมีเหตผุลประกอบ ข้อท่ีควรค ำนึงถึง เช่น เรำควรท ำสิ่งนีห้รือไม่ ไม่ควรท ำ
สิ่งนีห้รือไม ่เหมำะสมหรือไม ่ท ำให้กำรคดิมีควำมรอบคอบมำกขึน้  

หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือสีของแสงแดด และควำมสว่ำงสดใส  เม่ือสวมหมวกสีนี ้
หมำยถึง กำรคิดถึงจดุเดน่ โอกำส สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เป็นข้อมลูในเชิงบวกเป็นกำรเปิดโอกำสให้
พฒันำ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ   
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หมวกสีเขียว สีเขียว เป็นสีท่ีแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ และกำรเจริญเติบโต เม่ือสวม
หมวกสีนี ้จะแสดงควำมคดิใหม่ๆ  เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ กำรคดิอยำ่งสร้ำงสรรค์  

หมวกสีน ำ้เงิน สีน ำ้เงินเป็นสีท่ีให้ควำมรู้สึกสงบ จะเป็นเหมือนท้องฟ้ำ หมวกนีเ้ก่ียวกับ
กำรควบคมุ กำรบริหำรกระบวนกำรคดิ หรือกำรจดัระเบียบกำรคดิ  

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำคณุสมบตัผิู้ส่งสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
 
2.2.6  ทฤษฎีล ำดับขัน้ควำมต้องกำร 
ทฤษฎีกำรจูงใจของมนุษย์ ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยำช่ือ อับบรำฮัม มำสโลว์โดยได้

จดัล ำดบัควำมต้องกำรของมนษุย์จำกขัน้ต ่ำถึงขัน้สงูรวม 5 ระดบั ได้แก่ (ล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร
ของมำสโลว์, ม.ป.ป.) 

1)  ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย ซึ่งเป็นควำมต้องกำรขัน้ต ่ำเพ่ือกำรอยู่รอดของ
บุคคล ควำมต้องกำรเร่ืองอำหำร น ำ้ ออกซิเจน เสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ยำรักยำโรค เงินเดือนขัน้
ต ่ำสดุท่ีเพียงพอตอ่กำรด ำรงชีวิต  

2)  ควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง  ควำมต้องกำรท่ีจะมีควำม
ปลอดภยัและควำมมัน่คงนีเ้ป็นควำมต้องกำรท่ีปรำรถนำท่ีจะอยู่ห่ำงจำกสิ่งท่ีเป็นภัยอนัตรำยทัง้
ปวงต่อชีวิตไม่ว่ำจะเป็นอุบตัิเหต ุโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ รวมตลอดจนถึงควำมไม่มีเสถียรภำพทำง
เศรษฐกิจ 

3)  ควำมต้องกำรทำงสงัคม ควำมรักใคร่และควำมเป็นเจ้ำของ ซึ่งประกอบด้วย 
ควำมต้องกำรมีปฏิสมัพนัธ์ทำงสงัคม ต้องกำรควำมรัก ควำมผกูพนั ควำมเป็นเพ่ือนและมิตรภำพ 
ร่วมไปกำรมีคนรักและครอบครัวท่ีอบอุน่ 

4)  ควำมต้องกำรท่ีจะได้รับกำรยกย่องนบัถือ เก่ียวกบักำรนบัถือตนเองและกำร
ได้รับกำรยกย่องนบัถือจำกผู้ อ่ืน เป็นควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ ควำมมีเกียรติศกัดิ์ศรี กำรได้รับ
ควำมยอมรับจำกสงัคม หรือกำรต้องกำรเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  

5)  ควำมต้องกำรส ำเร็จท่ีได้ท ำดงัใจปรำรถนำหรือควำมสมหวังของชีวิต เป็น
ควำมต้องกำรขัน้สงูสดุของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้หลงัจำกควำมต้องกำรขัน้อ่ืนๆ ท่ีกล่ำวมำแล้วได้รับกำร
ตอบสนองอยำ่งครบถ้วน เป็นควำมต้องกำรท่ีมีคณุคำ่สงูสดุของควำมเป็นมนษุย์ท่ีมีควำมสมบรูณ์
แห่งตน ได้ท ำและได้ส ำเร็จในทุกอย่ำงท่ีตนใฝ่ฝันและปรำรถนำ ได้ใช้ควำมสำมำรถและพัฒนำ   
ศกัยภำพของตนได้ถึงขีดสงูสดุ ดงันัน้บคุลำกรท่ีอยู่ในระดบันี ้จึงถือได้ว่ำเป็นทรัพยำกรทรงคณุคำ่
สงูสดุขององค์กำรซึง่หำได้ยำกยิ่ง 

ใช้กลยทุธ์นีใ้นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
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2.3  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

หิมพรรณ รักแตง่ำม (2550) ได้ศกึษำกำรตีควำมหลกัธรรมทำงพระพทุธ ศำสนำของท่ำน
ติช นทั ฮนัห์ วิเครำะห์กำรตีควำมหลกัธรรมของท่ำน และประเมินกำรตีควำมหลกัธรรมทำงพระ
พทุธ ศำสนำของทำ่นตชิ นทั ฮนัห์ ผลวิจยัได้ข้อสรุปคือทำ่นตชิ นทั ฮนัห์มีหลกักำรตีควำมส ำคญั 4 
ประกำรคือ กำรตีควำมเพ่ือหำค ำสอนท่ีแท้จริงของพระพุทธเจ้ำ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กำร
ตีควำมเพ่ือหำค ำสอนดัง้เดิมของพระพุทธเจ้ำ และกำรตีควำมเพ่ือหำเจตนำรมณ์ท่ีแท้จริงของ
พระพทุธเจ้ำ กำรตีควำมแบบจิตวิจกัขณ์ ซึง่เป็นกำรตีควำมท่ีให้ควำมส ำคญัแก่ประสบกำรณ์ตรงท่ี
เกิดขึน้แก่จิตใจกำรรับรู้ควำมจริงอย่ำงท่ีเป็นจริง กำรตีควำมโดยประยุกต์ให้ปฏิบตัิได้จริงโดย
พิจำรณำถึงบริบทของผู้ ฟังและสงัคมในขณะนัน้ๆ และกำรตีควำมแบบอทวิภำวะ หลกักำรตีควำม
ทัง้ส่ีนีแ้ทรกอยู่ในกระบวนกำรตีควำม อนัประกอบด้วย ส่วนรับเข้ำ หรือพระสูตรต่ำงๆ ตลอดจน
กระบวนกำร อนัประกอบด้วย กระบวนกำรท ำควำมเข้ำใจ และกระบวนกำรเพ่ือส่ือควำมหมำย 
และสว่นสง่ออก หรือผลท่ีได้รับจำกกำรตีควำม 

ฑีฆำยวุฒัก์ สวสัดิ์ลออ (2551) ได้ศึกษำกำรวิเครำะห์กำรเจริญสติตำมแนว ทำงของ ติช 
นทั ฮนัห์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ติช นทั ฮนัห์ ให้ควำมหมำยของสติว่ำ คือกำรหยุด ควำมรู้สึกตวั 
ควำมตระหนกัรู้ ควำมใสใ่จ และควำมไมป่ระมำท กำรเจริญสติมีกำรฝึกปฏิบตัิโดยไม่ตัง้เปำ้หมำย 
แนวทำงกำรเจริญสติมีลกัษณะเป็นจิตบ ำบดั ช่วยให้ผู้ปฏิบตัิเห็นอำรมณ์หรือเข้ำใจสถำนกำรณ์
อยำ่งท่ีเป็น 

ณัฏฐพร สิงห์ค ำ (2555) ได้ศึกษำเร่ืองกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่พระพุทธ ศำสนำสู่
นำนำชำตขิองวดัป่ำนำนำชำติจงัหวดัอบุลรำชธำนี กำรวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำกลยทุธ์กำร
ส่ือสำรด้ำนกำรจดัเรียงสำร กำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ  ประสิทธิภำพของส่ือท่ีใช้ในกำรเผยแผ่
พระพทุธศำสนำสู่นำนำชำติ และปัญหำและอุปสรรคของกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำสู่นำนำชำต ิ
กำรวิจยันีเ้ป็นกำรวิจยัเชิงคณุภำพด้วยกำรวิจยัเอกสำรและสมัภำษณ์เชิงลึก ผลกำรวิจยัเอกสำร
พบว่ำ วดัป่ำนำนำชำติมีกำรใช้รูปแบบกำรจดัเรียงสำรโดยกำรเปรียบเทียบเชิงอปุมำ อุปมยั และ
เรียงเอกสำรตำมขัน้ตอน และยงัพบว่ำวดัป่ำนำนำชำติมีกำรใช้กำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ โดย
กำรน ำค ำสอนของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในด้ำนกำรปฏิบตัิธรรมอย่ำงเคร่งครัดมำสอน และใช้ภำษำท่ี
สัน้กระชบั 

ผลกำรสมัภำษณ์เชิงลกึพบว่ำ กำรจดัเรียงสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำของวดัป่ำนำนำชำติมี
กำรจดัเรียงสำร โดยกำรอธิบำยเนือ้หำหลกัธรรมะ หลกัปฏิบตัเิป็นขัน้ตอน และกำรจดัเรียงสำรโดย
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กำรเปรียบเทียบในเชิงอุปมำ อุปมัย กำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจในกำรเผยศำสนำ วัดป่ำ
นำนำชำติมีกำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจโดยกำรน ำค ำสอนของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้รับกำรยก
ย่องทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมำสอน มีกำรส่ือสำรด้วยกำรใช้ภำษำท่ีกระชบัได้ใจควำม ยึด
หลกัทำงวิทยำศำสตร์มิได้ใช้หลกัทำงไสยศำสตร์เพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ และมีกำรใช้กำรส่ือสำรเพ่ือ
กำรโน้มน้ำวใจโดยกำรอธิบำยปัญหำกำรหลดุพ้นจำกปัญหำในเร่ืองตำ่งๆ 

พระมนสั ธมฺมรโต (2554) ได้ศึกษำวิธีสร้ำงแรงจงูใจจำกพทุธวิธีกำรสอน ผลกำรศกึษำท่ี
เป็นกำรวิจยัเชิงเอกสำรค้นคว้ำจำกคมัภีร์พระพทุธศำสนำท่ีเก่ียวข้องได้พบว่ำ ก่อนแสดงธรรมทุก
ครัง้ พระพุทธเจ้ำทรงเตรียมควำมพร้อมของบคุคลทุกชัน้วรรณะท่ีทรงโปรดแสดงธรรม โดยสร้ำง
แรงจูงใจให้เกิดควำมพร้อมทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมศรัทธำให้บุคคล
นัน้ๆ หรือคณะนัน้ๆ ให้มีต่อพระองค์ ค ำพูดท่ีโน้มน้ำวใจ กำรแสดงปำฏิหำริย์ ส่ือกำรสอน กำร
อุปมำเปรียบเทียบ นิทำนชำดกต่ำงๆ และกำรแสดงอนุปุพพิกถำหลักกำรประยุกต์ใช้ สร้ำง
แรงจงูใจเพ่ือให้ทกุคนพึง่ตนเองได้ กระตุ้นให้ลงมือกระท ำอยำ่งตอ่เน่ืองจนเกิดเปล่ียนแปลงในชีวิต 
ไม่เป็นผู้หลงหรือผู้ เสพจนขำดสติ มีควำมเพียรอดทนท่ีจะฟันฝ่ำอปุสรรค์ตำ่งๆ ด้วยตวัของตวัเอง
จนเกิดผลประโยชน์กบัตนเองและสงัคมรอบข้ำง 

ธีระพล มะอำจเลิศ (2556) ได้วิเครำะห์รูปแบบกำรน ำเสนอและกลยทุธ์กำรส่ือสำรในกำร
เผยแผ่พุทธธรรมของพระ ว.วชิรเมธี กรณีศึกษำผลงำนนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม ่
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้ เขียนใช้กลวิธีและอุบำยประกอบกำรสอนของพระพทุธเจ้ำมำกท่ีสดุ คือ 
กำรยกอทุำหรณ์และกำรเล่ำนิทำนประกอบ รองลงมำคือ กำรเปรียบเทียบด้วยข้ออปุมำอบุำยกำร
เลือกคนและกำรปฏิบัติรำยบุคคล ผู้ เขียนใช้กลวิธีกำรเขียนเพ่ือส่ือสำรในกำรจูงใจชนิด กำร
เสนอแนะ เป็นวิธีกำรจงูใจหลีกเล่ียงควำมคิดเห็นโต้แย้ง มำกท่ีสดุ รองลงมำคือ กำรใช้บคุลิกหรือ
ช่ือเสียงสว่นตวัเป็นเคร่ืองจงูใจ รองลงมำคือกำรให้เหตผุลมีวิธีกำรเร่ิมจำกกำรให้ข้อเท็จจริง 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข (2554) ได้ศึกษำกำรส่ือสำรเชิงพุทธกับกำรเปล่ียนแปลงสังคม ผล
กำรศกึษำพบว่ำ กำรส่ือสำรท่ีมีผลมำกในกำรส่งผลกระทบกระเทือนถึงสงัคม ส่วนกำรส่ือสำรกับ
ตนเองและกำรส่ือสำรกบับคุคลอ่ืน ทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม เป็นกำรส่ือสำรท่ีมีอิทธิพล
และสมัพนัธ์กับกำรเปล่ียนแปลงสงัคม องค์ควำมรู้เก่ียวกับหลกักำรและแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำร
ส่ือสำรเชิงพุทธท่ีก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีสังเครำะห์ได้จำกกำรศึกษำ มีหลักกำรและ
แนวทำงปฏิบตัิท่ีส ำคญั คือส่ือสำรด้วยสติ บนพืน้ฐำนของควำมเข้ำใจและเคำรพในตนเองและ
ผู้ อ่ืน บนหลกักำรของเหตแุละผลตำมควำมเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญำ สร้ำงสรรค์ และน ำไปสู่กำร
กระท ำท่ีดีงำมทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน กำรส่ือสำรเชิงพทุธนีเ้ป็นดงัเช่นมรรควิธีท่ีเป็นเหตนุ ำไปสู่ผล 
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คือ กำรเปล่ียนแปลงสงัคมในทำงท่ีเป็นประโยชน์สุข โดยเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมจำกภำยใน
ตนเองของบคุคล แล้วกระจำยไปสูส่งัคม 

จำกงำนวิจยักำรเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเถรวำทจะใช้กลยุทธ์กำรโน้มน้ำวใจและกำรจูง
ใจ ในกำรเผยแผ่ศำสนำ แต่ยงัไม่มีใครท ำกำรวิจยัถึงกลยุทธ์กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นท่ี
ได้รับกำรยอมรับจำกสงัคมตะวนัตกสงัคมตะวนัออก รวมไปถึงกลุ่มคนท่ีมีควำมรู้ และกลุ่มคนใน
สงัคมระดบัสงู ส่วนงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพระติช นทั ฮนัห์มกัจะศกึษำในส่วนกำรตีควำมค ำสอน 
ไมไ่ด้มีกำรศกึษำในสว่นกำรส่ือสำร ท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์ใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำ รวมไปถึงกำรศกึษำ
พระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำร จึงมีควำมน่ำสนใจท่ีจะศึกษำพระติช นทั ฮนัห์ ถึงกลยุทธ์กำร
ส่ือสำร กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร และคณุลกัษณะของผู้สง่สำร ท่ีใช้ในกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็น 

 



 
บทที่ 3 

 
วิธีกำรวิจัย 

 
กำรศกึษำวิจยัเร่ือง กลยทุธ์กำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ เป็นกำร

ศกึษำวิจยัเชิงคณุภำพด้วยวิธีกำรวิจยัเอกสำร(Documentary Research) ผ่ำนหนงัสือและวิดีโอ 
เพ่ือศกึษำกลยทุธ์ตำ่งๆ ในกำรส่ือสำรและกำรสร้ำงสร้ำงและคณุลกัษณะของพระติช นทั ฮนัห์ ใน
กำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นจนประสบควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย 

3.1 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในกำรวิจยั 

3.3 แหลง่ข้อมลูและกลุม่ตวัอยำ่ง 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำ 
3.5 กำรตรวจสอบคณุภำพเคร่ืองมือ 
3.6 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมลู 

 
3.1  ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระเบียบวิธีวิจยักำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) มีขัน้ตอนคือ ก ำหนดหวัข้อ 
ศกึษำแนวคิดและทฤษฏี รวบรวมงำนท่ีเก่ียวข้องมำท ำกำรวิเครำะห์ สรุปผล และน ำเสนอ ในส่วน
กำรวิเครำะห์เนือ้หำ ผู้วิจยัจะยึดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องเป็นหลกัในกำรวิเครำะห์วิจยัเอกสำร โดยกรอบ
แนวคดิมีรูปแบบดงันี ้ 
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ภำพท่ี 3.1  กรอบแนวคิด 
 
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ตวัแปรท่ีใช้ในกำรศกึษำวิจยัมีทัง้หมด 3 ตวัแปรดงันี ้
1)  กลยทุธ์กำรส่ือสำร คือ วิธีกำร รูปแบบ กลยุทธ์ต่ำงๆ ท่ีพระติช นทั ฮนัห์ใช้ใน

กำรเผยแผ่ศำสนำพทุธนำยเซ็น เช่น กลยทุธ์ควำมง่ำยในกำรส่ือสำร กลยทุธ์กำรจงูใจ โน้มน้ำวใจ 
กำรใช้กำรโฆษณำชวนเช่ือ 

กลยทุธ์กำรสือ่สำรกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซน 

ศกึษำแนวคิด ทฤษฏี งำนวิจยั ที่เก่ียวข้อง 

รวบรวมหนงัสอื วิดีโอท่ีใช้วิเครำะห์ 

วิเครำะห์ 

สรุปผล 

คณุสมบตัิผู้สง่สำร 

กลยทุธ์กำรสือ่สำร 

กำรสร้ำงสำร 

น ำเสนอ และ เผยแพร่ผลวิจยั 
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2)  กำรสร้ำงสำร คือ รูปแบบ วิธีในกำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ค ำสอนของ
พระ ตชิ นทั ฮนัห์ เชน่กำรสร้ำงสร้ำงกระตุ้นอำรมณ์ กำรเสนอซ ำ้ๆ กระตุ้นให้เกิดกำรลองปฏิบตัิ 

3)  ประสิทธิภำพผู้ส่งสำร คือ คณุสมบตัิ ลกัษณะของพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้
สง่สำร เพ่ือเผยแผศ่ำสนำ 
 
3.3  นิยำมศัพท์ 
 

กลยทุธ์กำรส่ือสำร หมำยถึง รูปแบบ วิธีกำร ท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์ใช้ในกำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่
ศำสนำ 

กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร หมำยถึง รูปแบบ วิธีกำร ท่ีพระติช นทั ฮนัห์ ใช้ในกำรสร้ำงสำรเพ่ือ
เผยแผศ่ำสนำ 

คณุสมบตัผิู้สง่สำร หมำยถึง คณุลกัษณะ คณุสมบตัพิระตชิ นทั ฮนัห์ ในฐำนะผู้สง่สำร 

กลยุทธ์กำรโน้มน้ำวใจ หมำยถึง กลยุทธ์กำรส่ือสำรท่ีพระติช นัท ฮันห์ใช้ในกำรส่ือสำร 
โดยกำรส่ือสำรคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมเ่ร่งรีบในกำรปรับควำมควำมคดิทศันคตเิดมิของกลุม่เปำ้หมำย 

กลยุทธ์กำรโฆษณำชวนเช่ือ หมำยถึง กลยุทธ์กำรส่ือสำรท่ีพระติช นัท ฮันห์ใช้ในกำร
ส่ือสำร โดยกำรพยำยำมส่ือสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยเปล่ียนควำมคิด ทัศนคติ และร่วมปฏิบตัิโดย
ทนัที 

กลยทุธ์กำรจงูใจ หมำยถึง กลยทุธ์กำรส่ือสำรท่ีพระติช นทั ฮนัห์ใช้ในกำรส่ือสำร โดยกำร
ใช้สิ่งลอ่ใจให้กลุม่เปำ้หมำยมองเห็นถึงสิ่งท่ีจะได้รับ 

 

3.4  แหล่งข้อมูล 
 

ผู้วิจยัได้ก ำหนดขอบเขตแหล่งข้อมูลกำรศึกษำ เป็น  2 ส่วน คือ ส่วนหนังสือค ำสอน
ภำษำไทย และ สว่นวิดีโอรำยกำรโทรทศัน์ 

 
3.4.1  ส่วนหนังสือค ำสอนภำษำไทย  
ผู้วิจยัได้ก ำหนดขอบเขตกำรศกึษำโดยส ำรวจงำนหนงัสือค ำสอนภำษำไทย แหล่งข้อมูล

ในกำรส ำรวจเพ่ือศกึษำ คือ ฐำนข้อมลูร้ำนหนงัสือซีเอ็ด ศนูย์หนงัสือจฬุำ และ ฐำนข้อมลูหมู่บ้ำน
พลมั ผู้วิจยัมีหลกัเกณฑ์ในกำรเลือกงำนหนงัสือหลกัค ำสอน คือ เป็นงำนท่ีพระติช นทั ฮนัห์เขียน 
มีกำรแปลในหลำยภำษำรวมถึงมีกำรแปลเป็นภำษำไทย 
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จำกขัน้ตอนกำรสืบค้น พบงำนหนงัสือหลกัค ำสอนท่ีพระติช นัท ฮันห์ได้เขียนขึน้ และมี
กำรแปลเป็นภำษำไทย จำกฐำนข้อมลูข้ำงต้นรวมทัง้สิน้ 15 เลม่ ดงันี ้

1)  สำมเณร เร่ืองรำวของรักแท้  แปลโดย อลิสำ สนัตสมบตัิ และ  
สดใส ขนัตวิรพงศ์ 

2)  เวลำนีท่ี้เป็นสขุ แปลโดย ภิกษุณีนิรำมิสำ 
3)  เรำคือโลก โลกคือเรำ แปลโดย ปองขวญั สขุวฒันำ 
4)  สนัตสิขุทกุลมหำยใจ: วิธีปฏิบตัสิ ำหรับคนไมมี่เวลำ แปลโดย 

จิตร์ ตณัฑเสถียร 
5)  วิถีแหง่บวับำน: บทภำวนำเพ่ือกำรบ ำบดัและกำรเปล่ียนแปร แปลโดย 

สภุำพร พงศ์พฤกษ์ 
6)  ดวงตะวนัดวงใจฉนั แปลโดย วิศิษฐ์ วงัวิญญ ู
7)  ปัจจบุนัเป็นเวลำอนัประเสริฐสดุ แปลโดย สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ 
8)  ปลกูรัก แปลโดย แปลโดย สดใส ขนัตวิรพงศ์ 
9)  เพชรตดัท ำลำยมำยำ แปลโดย สดใส ขนัตวิรพงศ์ 
10)  ปำฏิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ แปลโดย พระประชำ ปสนฺนธมฺโม 
11)  สูชี่วิตอนัอดุม แปลโดย สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ 
12)  กหุลำบประดบัดวงใจ แปลโดย รสนำ โตสิตระกลู 
13)  ศลิปะแหง่อ ำนำจ แปลโดย จิตร์ ตณัฑเสถียร 
14)  กลวั แปลโดย ชวโรจน์ เกียรติก ำพล 
15)  สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว แปลโดย ประชำ หตุำนวุตัร และ สภุำพร พงศ์ฤกษ์ 

 
3.4.2  ส่วนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์  
ผู้วิจยัได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำโดยส ำรวจงำนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์ แหล่งข้อมูลใน

กำรส ำรวจเพ่ือศึกษำ คือ www.youtube.com ผู้ วิจัยมีหลักเกณฑ์ในกำรเลือกงำนวิดีโอรำยกำร
โทรทศัน์ประเทศไทย  เป็นงำนท่ีแนะน ำหลกัธรรมและหลกัในกำรปฏิบตัิของพระติช นทั ฮนัห์ งำน
ท่ีมีกำรสมัภำษณ์พระติช นทั ฮนัห์ แตห่ำกหลกัเกณฑ์หลกัไม่ตรงตำมท่ีก ำหนด ผู้วิจยัจะพิจำรณำ
จำกเนือ้หำในรำยกำรโทรทศัน์ท่ีมีกำรน ำเสนอเก่ียวกบัทชั นทั ฮนัห์ในชว่ง พ.ศ.2551–พ.ศ.2557 

จำกขัน้ตอนกำรสืบค้น พบงำนวิดีโอรำยกำรโทรทศัน์ท่ีมีกำรแนะน ำหลกัในกำรปฏิบตัิของ
พระติช นัท ฮันห์ งำนท่ีมีกำรสัมภำษณ์พระติช นัท ฮันห์ จำกฐำนข้อมูลข้ำงต้นรวมทัง้สิน้ 4 
รำยกำร ดงันี ้
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1)  ZEN 2010 
2)  พืน้ท่ีชีวิต ตอนหมูบ้่ำนพลมั 
3)  พืน้ท่ีชีวิต ตอน แดห่นุม่สำว 
4)  Mango Bango ตอน ตชิ นทั ฮนัห์ 
 

3.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

ในกำรวิเครำะห์หัวข้อวิจัยแต่ละประเด็นนัน้ ผู้ วิจัยด้วยกำรสร้ำงแบบบนัทึกข้อมูล โดย
พฒันำจำกกรอบแนวคิด และทฤษฏีในบทท่ี 2 มำเป็นโครงร่ำงในกำรวิจยัครัง้นี ้หวัข้อในโครงร่ำง
ของแบบบนัทกึข้อมลู มีดงันี ้

ประเดน็กำรศกึษำวิจยั 
กลยทุธ์กำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซนของพระติช นทั ฮนัห์ หรือ ประเดน็ตำ่งๆ ดงันี ้

1)  แนวคิดเก่ียวกบัผู้สง่สำร  
(1)  ทฤษฏีกำรส่ือสำรเบอร์โล  
(2)  ทฤษฏีผู้สง่สำรของอริสโตเตลิ  
(3)  แนวคดิหมวก 6 ใบ เอดเวิร์ด เดอ โบโน 

2)  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์กำรส่ือสำรและกำรสร้ำงสำร 
(1)  แนวคดิกำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ 
(2)  แนวคดิกำรจงูใจ 
(3)  แนวคดิกำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
(4)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร 
(5)  แนวคดิกำรโฆษณำชวนเช่ือ 

3)  วิธีกำรวิจยั  
กำรวิจยัเชิงคณุภำพ ด้วยวิธีกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) 
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ตำรำงท่ี 3.1  แบบฟอร์มกำรบนัทกึข้อมลูเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัผู้สง่สำร 
 

ผู้ส่งสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

แนวคิดผู้สง่สำร อลิสโต
เตลิ 

กำรใช้เหตผุล    

ควำมนำ่เช่ือถือ    

มีคณุธรรม    

มีสตปัิญญำลึกซึง้    

ปรำรถนำดีตอ่ผู้ ฟัง    

มีควำมสำมำรถและควำม
ช ำนำญ 

   

แนวคิดคณุลกัษณะผู้สง่
สำรเบอร์โล 
 

ปัจจยัท่ีสร้ำงควำมอบอุน่ใจ    

ปัจจยันีจ้ะเน้นควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้
สง่สำร 

   

ปัจจยัท่ีแสดงควำม
คลอ่งแคลว่ กระตือรือร้น 
ควำมไมเ่ฉ่ือยชำของผู้สง่สำร 

   

ควำมนำ่เช่ือถือผู้สง่สำร
กบักำรโน้มน้ำวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ส่ือสำรควรจะใช้กำรแนะน ำ
ตวัเองให้เป็นประโยชน์ใน
กำรท่ีจะได้รับกำรยอมรับ 

   

มีกำรปฏิบตัตินให้สอดคล้อง
ไปด้วยในกิจกรรมท่ีกระท ำ
ประจ ำวนั 

   

ระวงัผู้ รับสำรสบัสนใน
บทบำทหน้ำท่ีของผู้สง่สำร 

   

ไมม่องข้ำมควำมส ำคญัของ
ผู้น ำควำมคิดเห็นในสงัคม
นัน้ 
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ตำรำงท่ี 3.1  (ตอ่) 
 

ผู้ส่งสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 เรียนรู้ทศันคตขิองกลุม่ชน
นัน้ได้จำกกลุม่ตำ่งๆ 

   

ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้
ท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีซึง่เป็นท่ี
เช่ือถือของผู้ ฟัง 

   

จะต้องปรับให้สำรของตนเอง
เข้ำกบักลุม่ผู้ รับสว่นใหญ่ได้ 

   

แนวคิดหมวก 6 ใบ ดร.
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 

หมวกสีขำว มีควำมเป็น
กลำง 

   

หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง    

หมวกสีด ำ คิดลบ เฝำ้ระวงั    

หมวกสีเหลือง คิดบวก    

หมวกสีเขียว คิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ 

   

หมวกสีฟ้ำ คดิถึงกำรจดักำร 
ควบคมุ 

   

 
ตำรำงท่ี 3.2  แบบฟอร์มกำรบนัทกึข้อมลูเใช้ในกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักลยทุธ์กำรส่ือสำร 
 

กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

ล ำดบัควำมต้องกำร ของ
มำสโลว์ 

กระตุ้นควำมต้องกำร 5 ขัน้    

กำรโน้มน้ำวใจ  มีควำมตัง้ใจที่จะมีอิทธิพลบำง
ประกำรเหนือผู้ถกูโน้มน้ำวใจ 
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ตำรำง 3.2  (ตอ่) 
 

กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 ผู้ โน้มน้ำวใจจะพยำยำมชกั
จงูผู้ถกูโน้มน้ำวใจให้ยอมรับ
ทำงเลือกท่ีเสนอ 

   

เปล่ียนแปลงกำรสร้ำงหรือ
กำรด ำรงไว้ซึง่ควำมคดิเห็น 
ทศันคต ิคำ่นิยม และควำม
เช่ือ 

   

โน้มน้ำวใจในทัง้กิจกรรมและ
กระบวนกำร 

   

โน้มน้ำวใจและกำรขม่ขู่    
กำรโน้มน้ำวใจท ำให้เกิดกำร
เปล่ียนควำมเช่ือ ทศันคติ 

   

กระท ำโดยควำมตัง้ใจและ
บำงครัง้กระท ำโดยควำมไม่
ตัง้ใจ 

   

แนวคิดจงูใจ  
ศำสตรำจำรย์ด้ำน
จิตวิทยำ 

สร้ำงควำมสนใจ    
สร้ำงควำมต้องกำร    
ตอบสนองควำมต้องกำร    
สร้ำงภำพให้ผู้ ฟังนกึเห็นถึง
ผลท่ีจะเกิดขึน้ 

   

ลงมือปฏิบตัิ    
กำรโฆษณำชวนเช่ือ  กำรโฆษณำแบบขำว    
 กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบด ำ    
 กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบสี

เทำ 
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ตำรำงท่ี 3.2  (ตอ่) 
 

กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่
พบ 

หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 ใช้ควำมกลวั    

 ใช้อ ำนำจ    

 กระตุ้นให้กลุม่เปำ้หมำยให้
กระท ำ หรือให้มำรวมก๊วน 

   

สร้ำงกำรไมเ่ห็นด้วย    
กำรสร้ำงควำมประทบัใจ    
กำรมีสว่นร่วม    
กำรใช้ควำมคลมุเครือ    
กำรถ่ำยทอด    
ท ำให้เกิดควำมง่ำย    
กำรใช้ภำษำธรรมดำ    
กำรอ้ำงค ำพดูผู้ทดลอง เพื่อ
สนบัสนนุหรือคดัค้ำน แนวคิด 

   

กำรท ำให้กลุม่เปำ้หมำยมอง
สิ่งท่ีโฆษณำชวนเช่ือ แบบอคติ 

   

ใช้แพะรับบำป    
สร้ำงภำพลกัษณ์ทำงบวก    

กลยทุธ์กำรสร้ำงควำม
แตกตำ่ง 

สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยบคุคล    
สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยกำร
ส่ือสำร 
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ตำรำงท่ี 3.3  แบบฟอร์มกำรบนัทกึข้อมลูใช้ในกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักลยทุธ์กำรสร้ำงสำร 
 

กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่
พบ 

หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร
และจงูใจในสำร  

จงูใจโดยใช้ควำมกลวั    

จงูใจโดยใช้อำรมณ์    

จงูใจโดยใช้ควำมโกรธ    

จงูใจโดยใช้อำรมณ์ตลก    

จงูใจโดยใช้รำงวลั    

จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ    

กลยทุธ์กำรคล้อยตำม      

แบบผนวกและไมผ่นวก
เปำ้หมำยของผู้สง่สำร 

   

ใช้วำทศลิป์ท่ีไวตอ่ควำมรู้สึกคู่
ส่ือสำร 

   

เน้นกฏแหง่ควำมสภุำพใน
สงัคม 

   

กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ 
ของ แรงค์ 
 
 
 

กำรเสนอสำรซ ำ้ๆ    

กำรเช่ือมโยง    

กำรแตง่รูปโฉมของสำร    

วิธีกำรละเว้นไมพ่ดูถึง    

กำรหนัเหควำมสนใจ    

กำรสร้ำงควำมสบัสน    

 
3.6  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 

ผู้วิจยัได้ท ำกำรทดสอบหำควำมเท่ียงตรง (Validity) และควำมเช่ือถือได้ (Reliability) กำร
หำควำมเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจยัท ำกำรตรวจสอบหำควำมเท่ียงตรง (Validity) โดยน ำเอำ
แบบฟอร์มกำรบนัทึกข้อมูลท่ีได้เรียบเรียงแล้วให้ผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งได้แก่ อำจำรย์ท่ีปรึกษำและ
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กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เป็นผู้ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงควำมถูกต้องตำมเนือ้หำ และควำม
เหมำะสมของกำรแบง่แยกกลยทุธ์ท่ีค้นพบจำกกำรศกึษำ 

 
3.7  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจยัได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมลูเพื่อตอบปัญหำน ำวิจยั ดงันี  ้
ปัญหำน ำวิจยัข้อท่ี 1 

กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผศ่ำสนำของพระตชิ นทั ฮนัห์ มีกำรใช้กลยทุธ์อะไรในกำรส่ือสำร  
เพ่ือตอบปัญหำน ำกำรวิจัยข้อท่ี 1 ผู้ วิจัยจะน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรบนัทึก ในแบบบนัทึก

รำยกำรในส่วนของประเด็นกำรศกึษำท่ีใช้ในกำรวิจยัมำรวบรวมและวิเครำะห์ เพ่ือศกึษำว่ำ พระ
ตชิ นทั ฮนัห์มีกำรใช้กลยทุธ์หรือวิธีกำรใดบ้ำง ท่ีใช้ในกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็น  

ปัญหำน ำวิจยัข้อท่ี 2 

กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ มีลกัษณะอยำ่งไร 
เพ่ือตอบปัญหำน ำกำรวิจัยข้อท่ี 2 ผู้ วิจัยจะน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรบนัทึก ในแบบบนัทึก

รำยกำรในสว่นของประเด็นกำรศกึษำท่ีใช้ในกำรวิจยัมำรวบรวมและวิเครำะห์ เพ่ือศกึษำว่ำ สำรท่ี
ถ่ำยทอดกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระตชิ นทั ฮนัห์มีลกัษณะกำรสร้ำงสำรอยำ่งไร  

ปัญหำน ำวิจยัข้อท่ี 3 

พระตชิ นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้สง่สำรมี คณุลกัษณะอยำ่งไร 
เพ่ือตอบปัญหำน ำกำรวิจัยข้อท่ี 3 ผู้ วิจัยจะน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรบนัทึก ในแบบบนัทึก

รำยกำรในส่วนของประเด็นกำรศกึษำท่ีใช้ในกำรวิจยัมำรวบรวมและวิเครำะห์ เพ่ือศกึษำว่ำ พระ
ตชิ นทั ฮนัห์มีคณุลกัษณะเชน่ไร ในฐำนะผู้สง่สำร  



 
บทที่ 4 

 
ผลกำรวจิัย 

 
ในส่วนกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยเร่ือง “ กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซ็นของพระตชิ นทั ฮนัห์ ” ผู้วิจยัขอน ำเสนอโดยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของท่ีพระติช 

นทั ฮนัห์ 
ส่วนท่ี 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ

พระตชิ นทั ฮนัห์ 
ส่วนท่ี 3 ผลกำรศึกษำคณุสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ

พทุธนิกำยเซ็น 
กำรน ำเสนอผลกำรวิจัยจะประกอบด้วยเนือ้หำจำกกำรวิจัยเอกสำร  (Documentary 

Research) จำกกำรวิเครำะห์หนังสือท่ีพระติช นัท ฮันห์เขียนเพ่ือเผยแผ่ศำสนำ ท่ีมีกำรแปล
ออกมำเป็นภำษำไทยและมีจ ำหน่ำยในร้ำนหนังสือพบทัง้หมด 15 เล่ม และศึกษำผ่ำนคลิป
รำยกำรโทรทศัน์ในยูทูป (Youtube) ท่ีมีกำรน ำเสนอเร่ืองรำวท่ีเก่ียวข้องกับพระติช นทั ฮนัห์ในปี
พ.ศ.2551–พ.ศ. 2557 พบมีจ ำนวน 4 รำยกำร จำกข้อมลูแบง่หวัข้อกำรวิเครำะห์แยกเป็น 3 ส่วน 
คือ กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่
ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น 

ส่วนท่ี 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของท่ีพระติช 
นทั ฮนัห์ 

ส ำหรับข้อมลูในสว่นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็นของท่ี
พระติช นทั ฮนัห์ ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนงัสือท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์เขียน เพ่ือศกึษำถึงกลยทุธ์ท่ีพระติช นทั ฮนัห์ใช้ในกำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่
ศำสนำ โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ ดงันี ้

1)  กลยทุธ์กำรโฆษณำชวนเช่ือ 
2)  กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ 
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3)  แนวคดิกำรจงูใจ 
4)  กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
 

4.1  ผลวิจัยเอกสำรเกี่ ยวกับกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพื่ อเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซน็ 

 
จำกกำรเก็บข้อมูลจำกแบบบันทึก พบว่ำ กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซ็น พระติช นทั ฮนัห์มีกำรใช้กลยทุธ์โฆษณำชวนเช่ือ และกำรโน้มน้ำวใจเป็นหลกั เพ่ือให้
เป้ำหมำยสนใจ คล้อยตำม ปฏิบตัิตำม และเปล่ียนควำมคิด ทัศนคติใหม่ ซึ่งกลยุทธ์กำรส่ือสำร
เพ่ือเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็น พบข้อมลูดงันี ้

 
4.1.1  กลยุทธ์โฆษณำชวนเช่ือ 
จำกกำรศึกษำข้อมูลกลยุทธ์โฆษณำชวนเช่ือ พระติช นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงถึงบคุคล

ส ำคัญ ซึ่งบุคคลส ำคัญส่วนใหญ่ท่ีพบพระติช นัท ฮันห์จะอ้ำงอิงหลักค ำสอน ค ำพูดของ
พระพุทธเจ้ำ และนักวิทยำศำสตร์เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือ หลังจำกกลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำม
นำ่เช่ือถือ รองลงมำพระตชิ นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรกระตุ้นให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิดกำรปฏิบตัิตำมหลกัค ำ
สอนหรือวิธีกำรท่ีพระติช นัท ฮันห์สร้ำงขึน้มำ รองลงมำพระติช นัท ฮันห์จะใช้วิ ธีกำรให้
กลุ่มเปำ้หมำยมีส่วนร่วมปฏิบตัิ หรือสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นกนัเอง
และเกิดควำมควำมรู้สกึเป็นกลุม่เดียวกนั และสดุท้ำยพระติช นทั ฮนัห์จะอ้ำงถึงลกูศิษย์และผู้ ท่ีได้
ลองร่วมฝึกธรรมะและลองท ำตำมหลักค ำสอน มำเล่ำใ ห้กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ฟัง เพ่ือให้
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่เกิดกำรปฏิบตัิ ซึ่งกลยุทธ์โฆษณำชวนเช่ือพบข้อมูลและหลกัฐำนเรียงล ำดบั
จำกมำกไปน้อยตำมนี ้ 

 
ตำรำงที่ 4.1  ตำรำงรวบรวมผลกำรศกึษำกลยทุธ์โฆษณำชวนเช่ือ 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กำรโฆษณำ  
ชวนเช่ือ  
 

อ้ำงถึงบคุคลส ำคญั   60 

กระตุ้นให้กลุม่เปำ้หมำยให้เกิดกำรปฏิบตัิ   23 

กำรมีสว่นร่วม   21 
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ตำรำงที่ 4.1  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 กำรใช้ควำมคลมุเครือ   10 

 
 
 

กำรอ้ำงค ำพดูผู้ทดลอง เพ่ือสนบัสนนุหรือ
คดัค้ำน แนวคดิ 

  8 

ท ำให้เช่ือวำ่เป็นเร่ืองธรรมดำ   1 

กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบสีเทำ    

กำรสร้ำงควำมประทบัใจ    

สร้ำงกำรไมเ่ห็นด้วย    

กำรถ่ำยทอด    

กำรใช้ภำษำธรรมดำ    

กำรท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมองสิ่งท่ีโฆษณำ
ชวนเช่ือแบบอคต ิ

   

สร้ำงภำพลกัษณ์ทำงบวก    

 

4.1.1.1  กำรอ้ำงอิงบคุคลส ำคญัท่ีมีช่ือเสียง  
กำรส่ือสำรโฆษณำชวนเช่ือท่ีมีกำรอ้ำงอิงถึงค ำพูดแนวคิดของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

มำน ำเสนอ เพ่ือให้กลุ่มเปำ้หมำยเช่ือและคล้อยตำม จนเกิดกำรปฏิบตัิหรือเข้ำร่วม โดยส่วนมำก
พระ ติช นทั ฮนัห์จะอ้ำงถึงค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเป็นหลกั อ้ำงอิงหลกัคิดของนกัวิทยำศำสตร์
ได้แก่ เดวิด โบห์ม โรเบร์ิต โอเปนไฮเมอร์, อลัเฟรด วสัเลอร์, เออวิน ชโรดินเจอร์, อ็องตรวน ลำววัซี
เย, ลิบนิสนิก และอ้ำงอิงค ำพูดหลกัคิดของนกัปรำชญ์ได้แก่ วอลต์ วิตแมน , ปรมำจำรย์ เซน ซูฮู 
ซินห์, อำจำรย์เซน ดอก เถ, ฌอง ปองชำตร กำรอ้ำงอิงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือมำสนับสนุนแนว
ควำมควำมคิดและหลักค ำสอนให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือมำกขึน้  ซึ่งผลกำรวิจัยเอกสำรพบว่ำ กำร
โฆษณำชวนเช่ือโดยกำรอ้ำงอิงบคุคลส ำคญัท่ีมีช่ือเสียง หลกัฐำนท่ีพบมี 60 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 

ในพระสตูรวำ่ด้วย กำรจบังูให้ถกูวิธี (อลคทัทปูมสตูร) พระพทุธองค์ทรงชีห้นทำงให้เรำได้
เห็นควำมจริงอย่ำงชดัแจ้งโดยไม่ติดอยู่กับมโนทศัน์หรือควำมคิดใดๆ พระสูตรนีส้อนเรำ
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ว่ำ เม่ือศกึษำธรรมะเรำต้องระมดัระวงั เพรำะหำกเข้ำใจผิด เรำอำจท ำอนัตรำยแก่ตวัเอง
และคนอ่ืนได้ พระพทุธเจ้ำตรัสวำ่กำรเข้ำใจธรรมะก็เหมือนกำรจบัง ูถ้ำเธอจบัล ำตวัง ูงู 
อำจแว้งกดัเอำได้ แตถ้่ำรู้วิธี และใช้ไม้ง่ำมตรึงโคนหวัมนัไว้ งก็ูท ำอนัตรำยใครไมไ่ด้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 54)  
 
พระพทุธเจ้ำยงักลำ่วด้วยวำ่ “บำงคนศกึษำพระสตูรเพียงเพ่ือสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็น 
หรือเพ่ือน ำไปโต้เถียงเอำชนะกนั ไม่ได้ศกึษำธรรมะเพ่ือควำมเป็นอิสระหลดุพ้น ถ้ำศกึษำ
ธรรมะด้วยควำมตัง้ใจเชน่นี ้เขำก็เข้ำไมถ่ึงเนือ้แท้ของค ำสอน เขำอำจเหน่ือยอยำกล ำบำก 
แตไ่มไ่ด้รับผลอยำ่งคุ้มคำ่ แล้วเขำก็เหน่ือยล้ำไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 56) 
 
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทรงกล่ำวถ้อยค ำง่ำยๆ เก่ียวกบักำรด ำรงอยู่ของสรรพสิ่ง “ ท่ี
เป็นอย่ำงนีเ้พรำะว่ำอย่ำงนัน้ ไม่ใช่อย่ำงนีเ้พรำะอย่ำงนัน้ ” สิ่งต่ำงๆ มีอยู่เป็นอยู่ได้
ยอ่มขึน้อยูก่บัทกุสิ่ง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 70) 
 
เรำอำจหลงเข้ำใจไปว่ำเพรำะทุกสิ่งเปล่ียนแปลงเป็นอนิจจังควำมทุกข์จึงเกิดขึน้ แต่
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงสอนเรำให้มองลึกซึง้ลงไปอีก หำกปรำศจำกควำม
เปล่ียนแปลง ชีวิตก็ไม่อำจมีอยู่ได้ เรำจะแปรเปล่ียนควำมทุกข์ได้อย่ำงไรถ้ำทุกสิ่งไม่
เปล่ียนแปลง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 89) 
 
ก่อนเสด็จดบัขันธปรินิพพำน พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เหล่ำภิกษุว่ำ ภิกษุทัง้หลำย กำยนี ้
เป็นเพียงร่ำงกำย ส่วนกำยแห่งพระธรรมของเรำจะอยู่กบัเธอตลอดเวลำตรำบท่ีเธอยงัคง
ปฏิบตั ิจงถือเอำพระธรรมเป็นท่ีพึง่ จงพึง่ตวัเธอเอง แล้วพระพทุธเจ้ำก็จะอยูก่บัเธอ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 107) 
 
ในวชัรสตูร สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำตรัสว่ำ “ ท่ีใดมีรูปลกัษณ์ ท่ีนัน่มีมำยำ ” กระนัน้
เรำก็ยงัติดยึดรูปลกัษณ์จนสูญเสียแก่น ซึ่งก็คือ กำรเป็นดัง่กันและกนั ควำมไร้รูปลกัษณ์ 
และควำมวำ่ง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 123) 
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จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 

ท่ีมำของพลงังำนแรกนัน้คือศรัธทำ เม่ือเธอมีพลงัแห่งศรัธทำอยู่ในตวัเธอ เธอจะเข้มแข็ง 
ในคมัภีร์ไบเบิล้ พระเยซูได้กล่ำวว่ำ คนท่ีศรัธทำสำมำรถเคล่ือนภูเขำได้ ค ำว่ำ ศรัธทำ
นำ่จะแปลวำ่ “ควำมมัน่ใจ” และ “ควำมไว้ใจ” มำกกว่ำ เพรำะน่ีคือสิ่งท่ีมีอยู่ภำยในตวัเธอ
เอง โดยมิได้มุง่หมำยถึงสิ่งท่ีอยูภ่ำยนอก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 37) 
 
พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำ ชีวิตนัน้มีอยู่ ณ ท่ีน่ีและขณะนีเ้ท่ำนัน้ นั่นคือ ปัจจุบันขณะ 
พระองค์ตรัสวำ่ อดีตนัน้ผ่ำนพ้นไปแล้ว อนำคตยงัมำไม่ถึง มีเพียงขณะเดียวเพ่ือให้เธอได้
มีชีวิตอยู ่และนัน่คือปัจจบุนัขณะ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 67) 
 
พระพุทธองค์ยังทรงยกอีกตวัอย่ำง ถึงกำรถือคบไฟต้ำนลม เปลวไฟย่อมเผำไหม้นิว้มือ
ของผู้ ถือนัน้ ควำมอยำกในรูปรส กลิ่น เสียง สมัผัสก็เป็นเช่นนัน้ มันเผำไหม้เธอ ควำม
อยำกเหล่ำนัน้ไม่ได้ให้ควำมสุขอันแท้จริง มันก ำลังเผำเธอให้มอดไหม้ และสำมำรถ
ท ำลำยเธอได้จริงๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 94)  
 
ในคืนท่ีพระพทุธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพธ์ิ พระองค์ทรงค้นพบสิ่งท่ีน่ำประหลำดใจตอ่พระองค์
เองและพวกเรำ พระองค์พบว่ำควำมดี ควำมงำม และควำมจริงนัน้มีอยู่แล้วในตวัเรำทุก
คน น้อยคนนกัท่ีรู้เชน่นี ้(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 129) 

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
ฌอง ปอล ชำตร นกัปรัชญำฝร่ังเศสกล่ำวว่ำ “มนุษย์คือผลรวมแห่งกำรกระท ำของเขำ” 
เรำแตล่ะคนเป็นผลรวมแหง่กำรกระท ำของเรำ โดยท่ีกำรกระท ำของเรำเป็นทัง้เหตแุละผล
ของพืชพนัธุ์ตำ่งๆ ในอำลยัวิญญำณ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 43) 
 
พระพุทธเจ้ำทรงน ำเอำอนิจจำลักษณะมำเป็นเคร่ืองมือให้เรำได้เข้ำถึงสัจภำวะแล้ว
แสวงหำสจัจะได้ในเร่ืองอนตัตำ ดจุดงัดอกไม้ซึง่ประกอบไปด้วยธำตอ่ืุนๆ ท่ีไมใ่ชด่อกไม้ 
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รวมอยู่ด้วยนีฉ้ันใด อตัตำก็รวมขึน้มำจำกธำตตุ่ำงๆ ท่ีเป็นอนัตตำฉันนัน้  (ติช นทั ฮนัห์, 
2551, น. 124) 
 
ค ำสอนของพระพทุธเจ้ำแตล่ะพระธรรมรวมพระธรรมขนัธ์ทัง้หมดเข้ำไว้ด้วยกนั ถ้ำเรำมอง
ลึกลงในอริยสัจอีกสำมข้อรวมอยู่ด้วย คือเหตุแห่งทุกข์ กำรดับทุกข์ซึ่งเป็นไปได้ และ
หนทำงไปสูก่ำรดบัทกุข์นัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 215) 
 
พระพทุธเจ้ำตรัสว่ำเม่ือหมดอวิชชำก็ย่อมเกิดปัญญำ ดจุดงัเม่ือหมดเวลำรำตรีก็ย่อมเป็น
เวลำท่ีมีแสงสวำ่งเกิดขึน้ ถ้ำเรำเอำอวิชชำให้จบไปปัญญำก็ย่อมมำแทนท่ี เม่ือเป็นเช่นนัน้
ในวงวฏัฏะแห่งเหตแุละปัจจยัก็ย่อมตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของปัญญำ ปรำศจำกเสียซึ่งเจตนำ
ท่ีจะประกอบกรรมอนัน ำมำซึ่งควำมทุกข์ ธรรมชำติของควำมต่ืนคือพลงัท่ีช่วยให้เจตนำ
ในกำรประกอบกรรมท่ีเป็นปัญญำ  วิญญำณอนัเป็นโมหะน ำควำมทกุข์มำให้นำมและรูป 
ปัญญำน ำควำมเป็นพระพทุธะมำให้นำมและรูป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 247) 
 
พระโพธิสตัว์อยู่บนรำกฐำนเดียวกับเรำ คือในโลกของกำรเกิดกับตำย เท่ียงและอนตัตำ 
แต่เพรำะท่ำนปฏิบตัิธรรมจนมองลึกลงไปได้ในอนิจจังและอนัตตำ จึงสัมผัสได้ถึงมิติ
ในทำงปรมตัถ์ ทำ่นจงึผนัไปจำกควำมกลวัซึง่ตดิอยูก่บัควำมคิดในเร่ืองควำมมีควำมเป็น  
หรือไมมี่ไมเ่ป็น หนึง่กบัหลำย ไปกบัมำ เกิดกบัตำย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 319) 
 

จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 

พระพทุธองค์ตรัสวำ่ เรำต้องปฏิบตัิรับประทำนอำหำรในวิถีทำงท่ีจะคงรักษำควำมเมตตำ
กรุณำไว้ในหวัใจของเรำ เรำต้องรับประทำนอำหำรอย่ำงมีสติ มิฉะนัน้เรำก็ก ำลงักินเนือ้
ของลกูเรำเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 37) 
 
พระพุทธองค์ทรงแนะน ำให้ภิกษุ ภิกษุณี มีบำตรเพียงใบเดียวเพ่ือไปบิณฑบำต ค ำศพัท์
ทำงพระพุทธศำสนำส ำหรับบำตรนัน้หมำยถึง  “ภำชนะซึ่ง เ ป็นเคร่ืองตวงควำม
พอประมำณ” ในเม่ือบำตรมีขนำดถกูต้องพอดีกบัควำมพอประมำณ เรำก็สำมำรถรู้ว่ำเรำ
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ต้องรับประทำนมำกแคไ่หน โดยไม่ต้องมำกเกินไป เพรำะกำรรับประทำนอำหำรเกินพอดี
จะท ำให้เรำป่วยได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 40)  
 
พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่เท่ียงแท้ สิ่งท่ีแน่นอนท่ีสุดคือควำมไม่แน่นอน 
ไม่มีสิ่งใดในโลกนีท่ี้จะคงอยู่โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลง เม่ือเรำเห็นควำมจริงข้อนีเ้รำจะ
เข้ำใจถึงธรรมชำติของสรรพสิ่งว่ำทุกสิ่ งทุกอย่ำงมีกำรเปล่ียนแปลง และควำม
เปล่ียนแปลงเป็นธรรมชำต ิเรำจงึไมต่ดิยดึกบัร่ำงนีห้รือชีวิตนีข้องเรำเท่ำนัน้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 66)  
 
หำกเรำยงัไมส่ำมำรถจดักำรกบัควำมกลวัภำยในใจเรำได้มนัจะเป็นผู้ ท่ีจดักำรกบัเรำ และ
เบี่ยงเบนพฤติกรรมของเรำให้ไปในทำงของมนั พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้เรำหลบหลีก
ควำมกลวั แตใ่ห้ยอมรับมนัโดยโอบกอดมนัไว้ และมองดคูวำมกลวัในใจเรำนีอ้ย่ำงลึกซึง้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 71) 
 
พระพทุธองค์ทรงสัง่สอนเรำเสมอให้จ้องมองตรงไปท่ีเมล็ดพนัธุ์แห่งควำมกลวัภำยในใจ
เรำ แทนท่ีจะกลบเกล่ือนเพิกเฉยตอ่มนัหนีมนั เรำทกุคนตำ่งมีเมล็ดพนัธุ์แห่งควำมกลวัอยู่
ในจิตใจ กลัวควำมตำย กลัวควำมโดดเด่ียว กลัวถูกทอดทิง้ กลัวกำรป่วยไข้ แต่เรำก็
พยำยำมลืมๆ มนัไป หำกเรำลืมไม่ลง เรำก็มกัพยำยำมท ำตวัให้ยุ่งๆ ไว้เพ่ือลืม แต่ควำม
จริงก็คือควำมจริง วนัหนึ่งเรำก็ต้องตำยเรำต้องเจ็บปวด ฉะนัน้เรำจึงต้องปล่อยวำงจำก
ควำมกลวันี ้เพรำะอยำ่งไรเสียมนัก็ต้องมำถึงสกัวนัหนึง่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 74)  
 
ฌอง ปอล ชำร์ต ปรำชญ์ชำวฝร่ังเศสได้กลำ่วไว้วำ่ มนษุย์คือผลแห่งกำรกระท ำของตนเอง 
เรำต้องปลอ่ยวำงจำกสิ่งตำ่งๆ หรือคนท่ีเรำรัก สิ่งท่ีจะติดตวัเรำไปหรือฝำกไว้กบัโลกนี ้คือ
ผลพวงของสิ่งท่ีเรำคิด พูด และกระท ำ ในระหว่ำงท่ีเรำใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในโลกนีน้ัน่คือ
กรรมท่ีเรำก่อ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 85) 
 
พระพทุธองค์ได้ทรงสัง่สอนเรำเก่ียวกบัเร่ือง กำรเวียนว่ำยตำยเกิด หรือสงัสำรวฏัท่ีมีควำม
ทกุข์ทัง้ปวงเกิดขึน้ซ ำ้แล้วซ ำ้เลำ่ หำกเรำไม่ฝึกปฏิบตัิเรำก็ไม่สำมำรถหลดุพ้นไปจำกวงล้อ
นีไ้ป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 123)  
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จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 

พระพทุธองค์ทรงสอนวำ่มีสถำนท่ีท่ีปลอดภยัมำกอยู่แห่งหนึ่ง เรำสำมำรถกลบัมำพกัพิงท่ี
สถำนท่ีนีไ้ด้ทกุเม่ือท่ีเรำต้องกำรไมว่ำ่เรำจะอยูท่ี่ใด สถำนท่ีแห่งนีคื้อเกำะภำยในตวัเรำเอง 
ภำยในตวัเรำนัน้ มีเกำะท่ีปลอดภยัซึ่งเรำสำมำรถกลบัมำพกัพิงได้โดยท่ีมรสุมชีวิตใดๆ ก็
ไมอ่ำจท ำให้เรำสัน่คลอน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 49) 
 
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่ำเรำทุกคนอยู่อย่ำงเป็นสุขได้ ณ ท่ีน่ี ในเวลำนี ้ เม่ือเรำมี
ควำมสขุในปัจจบุนัขณะแล้ว เรำจะหยดุได้ เรำไมต้่องวิ่งไขวค่ว้ำหำสิ่งท่ีปรำรถนำอ่ืนใดอีก
แล้ว จิตของเรำสงบ แตเ่ม่ือจิตใจของเรำยงัไม่สงบ ยงัป่ันป่วนอยู่ เรำไม่สำมำรถเป็นสขุได้
จริง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 86) 
 

จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 
 

พระพทุธองค์ทรงตรัสเก่ียวกบัควำมรักในพระพทุธศำสนำอย่ำงชดัเจนว่ำ เธอต้องเรียนรู้ท่ี
จะรักตนเองก่อน เธอจึงจะรู้วิธีท่ีจะรักคนอ่ืน เธอต้องเรียนรู้ท่ีจะรักตนเองก่อน เธอจึงจะรู้
วิธีท่ีจะรักคนอ่ืน ควำมรักคือควำมเข้ำใจ และควำมเข้ำใจประกำรแรกก็คือเข้ำใจควำม
ทกุข์ของตนเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 37) 
 
เรำสำมำรถท่ีจะใช้ค ำสอนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำเพ่ือเกือ้กูลควำมสันติ ควำม
สมำนฉนัท์ ควำมสำมคัคีในสงัคม ในประเทศชำต ิและในโลก 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 42) 
 
เรำมีร่ำงกำยเหมือนกับกำยแห่งพระองค์ ถ้ำพระพุทธองค์สำมำรถท่ีจะนั่งได้อย่ำงผ่อน
คลำย เรำก็สำมำรถท่ีจะนัง่ได้อย่ำงผ่อนคลำยเช่นเดียวกนั ไม่ว่ำเรำจะนัง่อยู่บนโต๊ะ นัง่บ
เก้ำอี ้หรือแม้แตน่ัง่บนพืน้หญ้ำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 54) 
 
พระพทุธองค์ทรงกลำ่ววำ่ ไมมี่อะไรท่ีจะอยูร่อดได้เลยถ้ำไม่มีอำหำร ถ้ำจะให้ควำมรักของ
เธอสืบเน่ืองตอ่ไป เธอจะต้องรู้วิธีท่ีจะปอ้นอำหำรให้กบัควำมรักของเธอ ถ้ำเธอไม่รู้วิธีท่ีจะ
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บ ำรุงหล่อเลีย้งและปอ้นอำหำรให้กับควำมรัก ควำมรักของเธอก็จะเหือดแห้งตำยไป เธอ
ต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งกำรรัก และพระพุทธองค์ได้ทรงสอนวิธีบ ำรุงหล่อเลีย้งควำมรักให้
พวกเรำ ในบทค ำสอนเร่ือง เมตตำ กรุณำ มทุิตำ อเุบกขำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 64)  
 
พระพทุธองค์ทรงแนะน ำให้เรำมีวำจำท่ีถกูต้อง สมัมำวำจำซึ่งเรำได้เรียนไปแล้ว พระพทุธ
องค์ได้ทรงแนะน ำให้เรำมีกำรกระท ำท่ีถกูต้อง อะไรก็ตำมท่ีเธอสำมำรถท ำเพ่ือจะเกือ้กูล 
เพ่ือให้สิ่งตำ่งๆ มีควำมปลอดภยั นัน่คือกำรกระท ำท่ีถกูต้อง 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 74) 
 
พระพุทธองค์ได้เสนอวิธีปฏิบตัิเรียบง่ำยหลำยวิธี วิธีหนึ่งท่ีทุกคนสำมำรถท ำได้ ก็คือกำร
หำยใจอยำ่งมีสต ิ(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 118) 
 

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
ธรรมกำยนัน้ กำยตำมรูปศพัท์หมำยถึงร่ำง (กำย) แห่งค ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ (ธรรม) 
ซึ่งเป็นมรรควิถีให้รู้และรัก ก่อนเสด็จดบัขันธปรินิพพำน พระพุทธเจ้ำตรัสกับสำวกว่ำ 
“ร่ำงกำยของตถำคตจะดบัสิน้ไป แตธ่รรมกำยของตถำคตจะด ำรงอยูช่ัว่นิรันดร 
 (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 27)  
 
ฟังเสียงระฆงั จิตใจของเรำกลำยเป็นหนึ่งเดียวกันกับเสียงท่ีดงักังวำนออกมำแล้วลงตวั
เงียบหำยไป ระฆังช่วยให้จิตใจของเรำรวมตวักันเข้ำและน ำเรำกลบัมำสู่ขณะนัน้ เสียง
ระฆงัแห่งกำรรู้ตวัทัว่พร้อมคือเสียงพระพทุธเจ้ำท่ีเรียกเรำให้กลบัเข้ำสู่ตวัเรำเอง เรำควร
เคำรพทกุเสียง หยดุคดิ หยดุคยุ แล้วหนักลบัเข้ำมำท ำควำมรู้จกักบัตนเอง หำยใจเข้ำและ
ยิม้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 49)  
 
พระพทุธเจ้ำตรัสสอนวำ่ทกุคนเป็นพระพทุธเจ้ำได้และทกุคนก็เป็นดอกอทุมุพรได้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 62)   
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ถ้ำเรำปฏิบตัติำมค ำสอนของพระพทุธเจ้ำให้รู้จกัเจริญสติจำมลมหำยใจเข้ำออก เรำจะน ำ
กำยและใจมำอยูด้่วยกนั เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั สมดงัค ำท่ีวำ่กระแสจิตเป็นอนัหนึง่อนั 
เดียวกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 104) 
 
พระพทุธเจ้ำเสดจ็มำอยูก่บัเรำแล้ว เพรำะพระพทุธเจ้ำมีอยู่ทกุชัว่ขณะ กำรปฏิบตัิธรรมคือ
กำรคืนตวัเรำกลบัเข้ำหำชัว่ขณะในเวลำนัน้ๆ เพ่ือให้เรำได้สมัผสักบัดอกไม้ ท้องฟ้ำสีครำม 
เดก็ท่ีนำ่รักและสญัญำณไฟแดง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 133)  
 

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 

พระพทุธเจ้ำทรงพุ่งตรงเข้ำสู่หวัใจของ ปรัชญำปำรมิตำ ทรงเสนอหลกักำรของควำมไม่มี
ตวัตน พระองค์ทรงบอกเรำว่ำผู้ปฏิบัติท่ีแท้ย่อมช่วยสรรพสัตว์อย่ำงทันท่วงทีและเป็น
ธรรมชำตอิยำ่งยิ่ง ไมแ่บง่แยกเรำเขำระหวำ่งผู้ชว่ยเหลือกบัผู้ได้รับกำรชว่ยเหลือ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 36)  
 
ครัง้หนึ่ง พระเจ้ำตรัน นห์ัน ตง จกัรพรรดิเวียดนำมเคยรับสัง่ว่ำ กินอำหำร ด่ืมน ำ้ ขบัถ่ำย 
ล้วนเป็นพุทธธรรมทัง้สิน้ พุทธธรรมไม่ใช่เป็นอะไรบำงอย่ำงต่ำงไปจำกสิ่งซึ่งเรียกกันว่ำ
ไมใ่ชพ่ทุธธรรม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 66) 
 
เม่ือกษัตริย์กลิรำชำให้บั่นพระวรกำยเป็นท่อนๆ พระโพธิสัตว์ซึ่งต่อมำได้ตรัสรู้เป็น
พระพทุธเจ้ำ ไม่ทรงอำฆำตเคียดแค้นได้ เพรำะพระองค์ทรงมีพระปัญญำลึกซึง้ นัน่คือไม่
ยดึมัน่อยูก่บัทิฏฐิใดๆ ไม่ทรงยึดถือควำมคิดเก่ียวกบัตวัตน บคุคล สตัวะและชีวะ (ติช นทั 
ฮนัห์, 2553ค, น. 82)  
 
พระพทุธเจ้ำทรงย ำ้สิ่งท่ีพระองค์ทรงกลำ่วมำแล้วหลำยครัง้ในพระสตูรนี ้จิตท่ีไม่ยึดมัน่อยู่
กบัสิ่งใดจะไม่ติดอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมำรมณ์ ถ้ำเรำไม่พึ่งบำงสิ่ง
บำงอยำ่งท่ีเปล่ียนได้ตลอดเวลำ เรำจะไม่พบควำมสงบได้เลย เวทนำอนัเกิดจำกอำยตนะ
ทัง้หก เป็นอำรมณ์ท่ีเกิดจำกกำรปรุงแตง่ มนัจึงเปล่ียนได้ตลอดเวลำ ถ้ำเรำอยู่กบัอำรมณ์
เหลำ่นี ้เรำก็จะไมน่ิ่งไมส่งบ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 83)  



51 

อำจำรย์เซนทำ่นหนึง่กลำ่ววำ่ “กิน ด่ืม ขบัถ่ำย ล้วนเป็นพทุธธรรมทัง้สิน้” เพรำะพทุธธรรม
ประกอบด้วยธำตซุึง่ไมใ่ชพ่ทุธธรรม  ไมอ่ำจพบพทุธธรรมได้นอกสิ่งซึง่ไมใ่ชพ่ทุธธรรม  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 92) 
 
พระตถำคตทรงใช้ถ้อยค ำและควำมคิดเหมือนกับท่ีใช้มำแล้วในตอนอ่ืนๆ ดอกไม้คือ
ดอกไม้ ขยะคือขยะ ควำมต่ืนคือควำมต่ืน มำยำคือมำยำ ควำมทกุข์คือควำมทกุข์ แตพ่ระ
ตถำคตไมห่ลงอยูก่บัช่ือหรือควำมคดิเหลำ่นี ้แตเ่รำสิตรงข้ำม ด้วยเหตนีุพ้ระตถำคตจึงทรง
เลือกใช้ภำษำซึง่อำจจะชว่ยเรำให้รู้จกัมองอยำ่งลกึซึง้ขึน้ แล้วเรำก็จะเป็นอิสระได้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 108) 
 

จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 
 

นักชีววิทยำ มำร์ติน บูเบอร์ กล่ำวว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและพระเจ้ำ มิใช่
ควำมสมัพนัธ์แบบประธำนและกรรม ทัง้นีเ้พรำะพระเจ้ำมิอำจเป็นกรรมแห่งองค์ควำมรู้
ของเรำได้ นกัฟิสิกส์ในศตวรรษท่ีย่ีสิบได้เข้ำมำถึงควำมเข้ำใจท่ีว่ำ ปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็น
ภำวนิสยัล้วนๆ ไม่สำมำรถด ำรงอยู่ได้ กล่ำวคือไม่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงเป็นอิสระจำก
จิตใจของผู้สงัเกตกำรณ์ และอยำ่งเก่ียวพนัซึง่กนัและกนั ปรำกฏกำรณ์ทำงอตัวิสยัทัง้มวล
ตำ่งก็ได้แสดงออกซึง่ข้อเท็จจริงอนัเป็นภำวนิสยั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 28)  
 
พระพทุธเจ้ำมกัถกูกล่ำวขำนในอีกช่ือหนึ่งว่ำเป็น Medicine King รำชำแห่งแพทย์ เพรำะ
ค ำสอนของพระองค์ท่ำน สำมำรถปรับประยุกต์ได้ในแต่ละสภำพกำรณ์และในแต่ละ
บคุคล (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 35)  
 
นกัทฤษฏีควนัตมัในทกุวนันี ้รู้ดีวำ่กำรรับรู้ของผู้สงัเกตกำรณ์นัน้มีควำมสมัพนัธ์ใกล้ชิดอยู่
กบัวตัถท่ีุถกูสงัเกตมำ พวกเขำเร่ิมให้ควำมสนใจตอ่ตวักำรรับรู้นีม้ำกขึน้ทกุที นกัวิชำกำรท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัดีเข้ำร่วมประชมุอยูท่ี่นัน่ด้วย หลำยคนได้กลำ่วย ำ้ควำมเช่ือของพวกเขำท่ีเช่ือ
วำ่โลกและจิตมีธรรมชำตอิยำ่งเดียวกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 42)  
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ในพทุธศตวรรษท่ีสอง ท่ำนนำครชนุ ได้แตง่ มธัยำมิศำสตรำ ซึ่งท่ำนได้ใช้บญัญัติท ำลำย
บญัญัติแนวควำมคิดท ำลำยแนวควำมคิดท่ำนไม่ได้ต้องกำรสร้ำงลัทธิขึน้ใหม่ แต่ท่ำน
ต้องกำรจะท ำลำยขวดทุกใบ กระติกทุกใบ แจกันทุกใบ และบรรดำภำชนะบรรจุท่ีมีอยู่
ทัง้หมดทุกใบเพ่ือจะได้พิสูจน์ว่ำ น ำ้มนัไม่ต้องกำรรูปร่ำงเพ่ือพิสจูน์ว่ำน ำ้ด ำรงอยู่ท่ำนได้
เริงระบ ำให้เรำดู เป็นกำรเริงระบ ำท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรท่ีจะละทิง้บัญญัติต่ำงๆ 
ตลอดจนอุปสรรคขัดขวำงนำนำประกำร เพ่ือให้เรำได้เผชิญหน้ำกับควำมจริงอย่ำง
ตรงไปตรงมำ โดยไมเ่พียงพอใจอยูก่บัภำพสะท้อนของควำมจริงเทำ่นัน้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 44)  
 
วอลต์ วิตแมน ผู้ เป็นกวีได้กล่ำวว่ำ “ฉันเช่ือว่ำใบหญ้ำใบหนึ่งก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำร
โคจรของหมูด่ำว” ถ้อยค ำเหลำ่นีม้ิได้เป็นปรัชญำ แตห่ำกมำจำกส่วนลึกแห่งหวัใจของเขำ 
เขำกลำ่ว “ฉนัใหญ่โต ฉนัมีสิ่งตำ่งๆ หลำกหลำยบรรจอุยูใ่นตวัฉนั”  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 62)  
 
เดวิด โบห์ม ศำสตรำจำรย์ฟิสิกส์ แห่งมหำวิทยำลยัลอนดอนกล่ำวว่ำ ถ้ำหำกเรำต้องกำร
ให้สังคมเปล่ียนแปลง ควำมเปล่ียนแปลงระดับปัจเจกบุคคลท่ีฉำบฉวยหรือควำม
เปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจนัน้ มิอำจส่งผลให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงทำงสงัคมจริงๆ จงัๆ 
ได้ หำกจะต้องเปล่ียนจิตส ำนึก (กำรเปล่ียนแปลงในระดบักำรรับรู้ของมนษุย์) เลยทีเดียว 
เรำยงัไมรู้่วำ่จะท ำให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงเช่นนัน้ในตวัมนษุย์ได้อย่ำงไร แตผ่มเองคิดว่ำ 
ควำมเปล่ียนแปลงดงักลำ่วนีเ้ป็นสิ่งท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งยวด 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 70)  
 
อลัเฟรด วสัเลอร์ ได้กลำ่ววำ่ สสำรนัน้อำจจะถกูพิจำรณำได้ในสองแง่มมุ ซึ่งจะเสริมซึ่งกนั
และกนัอยู ่ซึง่ก็ได้แก่มมุของควำมเป็นคล่ืนหรือแง่มมุของควำมเป็นอนภุำค วตัถใุดหรือสิ่ง
ใดก็ดีท่ีเคยมีคนคดิกนัว่ำจะเป็นองค์ประกอบพืน้ฐำนของธรรมชำต ิจะต้องถกูปฏิเสธ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 83)  
 
ปรมำจำรย์เซน ฮ ูซินห์ ผู้ มีชีวิตอยูใ่นศตวรรษท่ี 11 รำชวงศ์หลี กลำ่ววำ่เรำไมส่ำมำรถใช้ 
ค ำวำ่ วำ่ง หรือค ำวำ่ รูป มำบรรยำยวตัถเุพรำะควำมเป็นจริงจะด ำรงอยูพ้่นไปจำกแนวคิด 
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ทัง้สองประกำรนี ้(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 85)   
 
โรเบิร์ต โอเปนไฮเมอร์ นกัฟิสิกส์ท่ีได้ช่ือว่ำเป็นบิดำแห่งระเบิดปรมำณูลกูแรก ได้มีโอกำส
อ่ำนพบพระสูตรนี ้เขำเข้ำใจในพระสูตรด้วยประสบกำรณ์ของเขำ ในกำรสังเกตกำรณ์
ปรำกฏกำรณ์ของอนภุำคซึ่งไม่สำมำรถถูกจ ำกัดอยู่ในบญัญัติทำงควำมคิดท่ีว่ำด้วยเร่ือง
กำละและเทศะ กำรด ำรงอยูห่รือกำรไมด่ ำรงอยู่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 90)  
 
ลิบนิส นิก นักคณิตศำสตร์ชำวเยอรมัน เสนอว่ำไม่เพียงแต่สีแสง และอุณหภูมิเท่ำนัน้ 
หำกรวมถึงแบบ สำระ และควำมเคล่ือนไหวของทุกสรรพสิ่งในจกัรวำล นัน่มิได้เป็นอะไร
อ่ืนนอกจำกภำพท่ีฉำยออกมำจำกจิตเท่ำนัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 96)  
  
ในปี 1956 เม่ือนกัฟิสิกส์ เออวิน ชโรดินเจอร์ แสดงปำฐกถำว่ำด้วยเร่ือง “จิตและวตัถุ” ท่ี
คณะทรินิตี ้มหำวิทยำลยัแคมบริดจ์ เขำถกูถำมว่ำส ำนึกรู้นัน้จะเป็นเอกพจน์หรือพหพูจน์ 
เขำตอบว่ำมองจำกภำยนอกดเูหมือนว่ำจะมีอยู่หลำยจิต หำกควำมจริงภำยในมีอยู่เพียง
จิตเดีย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 97)  
 

จำกหนงัสือ กลวั 
 
พระพทุธเจ้ำทรงเป็นมนษุย์และพระองค์ก็รู้จกัควำมกลวัเหมือนกนั แตเ่พรำะพระองค์ทรง
ใช้เวลำแต่ละวันฝึกเจริญสติและมองอย่ำงลึกซึง้เข้ำไปในควำมกลัวของพระองค์ เม่ือ
พระองค์ต้องเผชิญหน้ำกบัสิ่งท่ีไมรู้่จกั พระองค์จงึเผชิญกบัสิ่งนัน้ได้อยำ่งสงบและสนัติ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 21)   
 
พระพุทธเจ้ำทรงรักษำควำมสงบและผ่อนคลำยได้อย่ำงไรเม่ือต้องเผชิญหน้ำกับฆำตกร 
หรือน่ีคือกำรยกตวัอย่ำงท่ีสุดขัว้ แต่พวกเรำบำงคนก็เผชิญกับควำมกลวัไม่ทำงใดก็ทำง
หนึง่อยู่แล้วในทกุๆ วนั กำรฝึกสติในชีวิตประจ ำวนัจะช่วยเรำได้อย่ำงใหญ่หลวง เร่ิมต้นท่ี
ลมหำยใจของเรำ เร่ิมต้นด้วยควำมตระหนกัรู้ แล้วเรำก็จะสำมำรถเผชิญกบัสิ่งใดๆ ท่ีผ่ำน
เข้ำมำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 21)  
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พระพุทธจ้ำทรงสอนว่ำ เม่ือเรำเรียกขำนและสัมผสักับควำมจริงท่ีว่ำ เรำไม่อำจหนีจำก
ควำมแก่และควำมตำยได้ ควำมกลวัของเรำทัง้หลำย อวิชชำทัง้หลำยท่ีเรำท ำไว้เพ่ือกลบ
เกล่ือนไม่รับรู้ควำมจริงนีก็้จะสิน้สุดลง เรำไม่ต้องท ำสิ่งท่ีขำดสติเพ่ือเล่ียงควำมกลวันีอี้ก 
ไมต้่องเตมิเชือ้เพลิงให้วงจรแหง่ควำมกลวันีเ้ตบิโตแข็งแรงอีกตอ่ไป  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 43)   
 
อ็องตวน ลำวัวซีเย (Antoine Lavoisier) นกัวิทยำศำสตร์ชำวฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 18 
ประกำศว่ำ “ไม่มีสิ่งใดถกูสร้ำงขึน้ ไม่มีสิ่งใดสญูหำยไป” (Rien ne se perd, rien ne se 
cree) ลำววัซีเยเห็นควำมจริงเช่นเดียวกบัท่ีพระพุทธเจ้ำทรงเห็น นัน่คือไม่มีสิ่งใดเกิดขึน้ 
และไม่มีสิ่งใดตำยไป ธรรมชำติท่ีแท้ของเรำคือไร้กำรเกิดและไร้กำรตำย เพียงเรำสมัผสั
ธรรมชำตขิองควำมจริงแท้เทำ่นี ้เรำจะสำมำรถหลดุพ้นจำกควำมกลวักำรไม่มีอยู่ แล้วกำร
สญูไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 59)   
 
สิ่งแรกท่ีพระพุทธองค์ทรงกระท ำหลงัจำกตรัสรู้ท่ีใต้ต้นโพธ์ิ คือกำรมองหำปัจจยัรอบตวั
เพ่ือสร้ำงสงัฆะ พระพทุธองค์ทรงทรำบเช่นเดียวกบัท่ีดร.คิวได้เข้ำใจเม่ือสองพนัห้ำร้อยปี
ให้หลงัวำ่ หำกปรำศจำกสงัฆะ พระองค์ก็ไม่สำมำรถบรรลถุึงควำมฝัน ไม่สำมำรถท ำงำน
ของพระพทุธองค์ได้ หำกปรำศจำกชุมชน ปรำศจำกสงัฆะ พระพทุธองค์ก็ไม่สำมำรถท ำ
อะไรได้มำกมำยนกั เหมือนนกัดนตรีท่ีไม่มีเคร่ืองดนตรี พระพุทธองค์คือผู้สร้ำงสงัฆะท่ี
ยอดเย่ียม พระองค์ทรงสร้ำงสงัฆะท่ีประกอบด้วยพระสงฆ์ 1,250 รูป ในเวลำจ ำกดัอย่ำง
ยิ่ง กำรสร้ำงสังฆะนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีง่ำยเสมอไป แต่พระองค์ก็สำมำรถเรียนรู้วิธีท่ีจะสร้ำง
สงัฆะขึน้ เรำเองก็สำมำรถเรียนรู้ท่ีจะสร้ำงสงัฆะได้เชน่เดียวกนั  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 119)  
 

จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 
 
เอ. เจ. มสัเต ผู้น ำขบวนกำรสนัตภิำพชว่งกลำงศตวรรษท่ีย่ีสิบของอเมริกำ ผู้ เป็นแรง 
บนัดำลใจของคนนบัล้ำนๆ คน ได้เคยกล่ำวไว้ว่ำ ไม่มีหนทำงท่ีจะน ำไปสู่สนัติภำพ เพรำะ
สนัตภิำพคือ ทำง โดยตวัของมนัเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 69) 
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จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 
ท่ำนอำจำรย์เซน ดอก เถ แนะไว้ว่ำ เวลำจะนัง่สมำธิให้นัง่ตวัตรง และนึกขึน้ในใจว่ำ “นัง่
ตรงนีเ้หมือนนัง่บนโพธิอำสน์” โพธิอำสน์คือท่ีนัง่ของพระพทุธเจ้ำตอนตรัสรู้ ถ้ำใครๆ ก็เป็น
พทุธได้ และพุทธนัน้ไม่อำจนบัได้ นัน่หมำยควำมว่ำ ผู้บรรลผุู้ เป็นพุทธะได้นัง่ตรงท่ีฉันนัง่
มำแล้ว กำรนั่งตรงท่ีเดียวกับพุทธะผู้ น ำมำซึ่งควำมสุข และกำรนั่งในภำวะแห่งสติใน
ตวัเอง ก็แปลว่ำได้กลำยเป็นพุทธะแล้ว กวี เงวียน คอง ทรู ได้สมัผสัในสิ่งเดียวกันนี ้เม่ือ
ทำ่นนัง่ตรงท่ีแหง่หนึง่ ทำ่นพลนัเห็นคนอ่ืนๆ ท่ีเคยนัง่มำแล้วแตอ่ดีตกำลไกลโพ้น และจะมี
คนอ่ืนอีกนับไม่ถ้วน ท่ีจะมำนั่งตรงนัน้ในอนำคตกำลข้ำงหน้ำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก,      
น. 21)  
 
ครัง้หนึ่งพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ำ ปัญหำควำมเป็นควำมตำยนัน้เองคือปัญหำเร่ืองสติ
คนเรำจะเป็นหรือตำยขึน้อยูก่บัวำ่คนคนนัน้ มีสตหิรือไม ่ในพระสตูรหนึ่งแห่งสงัยตุตนิกำย 
ตรัสเลำ่ถึงเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในหมูบ้่ำนแหง่หนึง่วำ่ ครัง้นัน้มีนำงร ำผู้ มีช่ือเสียงนำงหนึ่งได้มำถึง
หมู่บ้ำนนัน้ ประชำชนตำ่งพำกันออกมำรุมล้อมท่ีถนนเพ่ือยลโฉมของนำง ในเวลำนัน้เอง
นกัโทษประหำรผู้หนึ่ง ก็เผอิญถกูบงัคบัให้เดินผ่ำนหมู่บ้ำนนัน้ โดยให้ถือชำมบรรจุน ำ้มนั
เต็มเป่ียม เขำจะต้องพุ่งควำมเอำใจใส่ทัง้หมดท่ีเขำมีอยู่ เพ่ือประคองชำมนัน้ให้ตรงอยู่
เสมอ เพรำะถ้ำน ำ้มนันัน้หกลงพืน้เพียงหยดเดียว ทหำรท่ีเดินคมุมำข้ำงหลงัจะตวดัดำบ
ออดตดัคอเขำทันที เม่ือทรงเล่ำถึงตรงนีพ้ระผู้ มีภำคเจ้ำตรัสถำมว่ำ ภิกษุทัง้หลำย เธอ
ทัง้หลำยคดิวำ่นกัโทษผู้ นีจ้ะสำมำรถหรือไมห่นอ ท่ีจะเพง่เอำควำมใส่ใจทัง้หมดของเขำไป
ท่ีชำมท่ีเขำถือ จนอดยลโฉมนำงร ำผู้ มีช่ือเสียงนัน้ หรือไมไ่ด้มองดฝูงูชนท่ีก ำลงัเกรียวกรำว
กนัท่ีถนน ซึง่อำจจะมีใครวิ่งมำชนเขำเม่ือไรก็ได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 95-96)  
 

4.1.1.2  กำรโฆษณำชวนเช่ือเพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยเกิดปฏิบตั ิ 
พระติช นัท ฮันห์มีกำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรพยำยำมส่ือสำรหลักค ำสอน 

กระตุ้นชีช้วนให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรคล้อยตำม และพยำยำมสร้ำงให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำม
ต้องกำรอยำกลองเข้ำร่วมปฏิบตั ิพยำยำมชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งท่ีจะได้รับจำกกำรฝึกปฏิบตั ิ
และสิ่งท่ีจะได้หำกยังไม่ลงมือปฏิบัติธรรม ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเช่ือเพ่ือให้
กลุม่เปำ้หมำยร่วมปฏิบตัิ พบ 23 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 



56 

ถ้ำเธอไม่ฝึกฝนเร่ืองพลงัอ ำนำจทัง้ห้ำและคณุธรรมทัง้สำมแห่งผู้น ำท่ีแท้จริง พลงัท่ีเธอมี
อยู่ในมืออำจย้อนกลบัมำท ำร้ำยตวัเธอเอง เพรำะหำกปรำศจำกมิติทำงจิตวิญญำณ เธอ
เล่ียงท่ีจะถกูลอ่ลวงจำกอ ำนำจท่ีเธอมีและใช้อ ำนำจในทำงท่ีผิดเสมอ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 56)   
 
ถ้ำเธอไม่เข้ำใจตวัเอง เธอจะไม่สำมำรถยอมรับตวัเองได้ และเธอก็จะไม่สำมำรถเข้ำใจ
และยอมรับคนอ่ืนได้เช่นกัน กำรฝึกสติจะช่วยให้เธอสัมผัสตัวเองได้อย่ำงลึกซึง้ เข้ำ
ใจควำมทกุข์ ควำมยำกล ำบำก และควำมปรำรถนำอนัลกซึง้ของตวัเองได้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 143)   
 
เม่ือเรำได้สรรค์สร้ำงให้เกิดกำรส่ือสำรท่ีดีและควำมกลมเกลียวสมำนฉันท์ในท่ีท ำงำน เรำ
สำมำรถขยำยผลเหล่ำนีไ้ปสู่ ลกูค้ำ ผู้คนในองค์กรและชมุชนในวงกว้ำงขึน้ และน่ีคือกำร
ฝึกปฏิบตัขิัน้สดุท้ำย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 153) 
 
ยังมีผู้ คนท่ีแข่งขันกันอย่ำงไร้ควำมปรำณี ผู้ ท่ีไม่เคำรพกฎเกณฑ์ใดๆ ผู้ ท่ีไม่ใส่ใจกับ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ถ้ำหำกไมร่ะมดัระวงั เรำอำจคดิวำ่เรำต้องท ำเช่นเดียวกบัคนพวกนี ้
แตท่ี่จริงแล้วเรำสำมำรถเดนิบนอีกหนทำงหนึง่ได้ นัน่คือหนทำงแหง่รัก  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 176)   
 
เรำอำจจะเห็นอย่ำงชดัเจนถึงควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลงประเทศของเรำ แตเ่รำต้อง
กล้ำพอท่ีจะแสดงควำมคดิเห็นนัน้ออกมำก แม้วำ่คนสว่นใหญ่ก ำลงัท ำสิ่งท่ีตรงกนัข้ำม 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 193)  

 
จำกหนงัสือ ปลกูรัก 

 
ถ้ำเรำศึกษำประตูแห่งกำรหลุดพ้นทัง้สำมประตูแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติ ประตูเหล่ำนีก็้ไม่มี
ประโยชน์ กำรจะเปิดประตคูวำมไร้นิมิตหมำย เข้ำไปสู่อำณำจกัรควำมเป็นเช่นนัน้ หรือ
ควำมเป็นจริงได้นัน้ เรำต้องปฏิบตัิเจริญสติในชีวิตประจ ำวนั เม่ือเรำมองทุกสิ่งทุกอย่ำง
ลกึซึง้ เรำก็จะเห็นธรรมชำตขิองกำรอยูร่่วมกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 99)   
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จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
เม่ือเธอปฏิบตัข้ิอฝึกอบรมสต ิ5 ประกำร ตวัเธอเองได้กลำยเป็นพระโพธิสตัว์ท่ีช่วยบนัดำล
ให้เกิดควำมสมำนฉันท์เป็นผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อมท่ีดี เป็นผู้พิทกัษ์สนัติภำพ และปลูกฝัง
ควำมเป็นพ่ีเป็นน้อง เธอไม่เพียงแตป่กปอ้งควำมงำมของวฒันธรรมของเธอเอง แตเ่ธอยงั
สำมำรถปกปอ้งคุ้มครองวฒันธรรมอ่ืนๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 26)  
 
กำรฝึกปฏิบตัิสมำธิภำวนำช่วยให้เรำเห็นในสิ่งท่ีคนทัว่ไปมองไม่เห็น เรำมองอย่ำงลึกซึง้
เข้ำไปในธรรมชำตขิองควำมเป็นพอ่กบัลกูชำย พ่อกบัลกูสำว แม่กบัลกูชำย แม่กบัลกูสำว 
เมล็ดข้ำวโพดกบัต้นข้ำวโพดต้นเล็กๆ ซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กนัอย่ำงลึกซึง้ยิ่งนกั น่ีแหละเป็น
เหตผุลท่ีว่ำท ำไมเรำจึงต้องฝึกฝนเพ่ือท่ีจะตระหนกัถึงควำมจริงซึ่งหมำยถึงธรรมชำติของ
กำรด ำรงอยูอ่ยำ่งเก่ียวโยงกนัของสรรพสิ่ง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 55)  
 
อีกสิ่งหนึ่งท่ีเรำทุกคนสำมำรถท ำได้ดีก็คือกำรเขียนจดหมำยเปิดผนึกไปถึงนกักำรเมือง 
เพ่ือแจ้งถึงควำมต้องกำรของประชำชน ถ้ำประชำชนมีทศันคติท่ีถกูต้อง และได้ตดัสินใจท่ี
จะอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม รัฐบำลก็ต้องท ำตำมท่ีประชำชนเรียกร้อง 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 117)  
 

จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 

เม่ือปัญญำรู้แจ้งแหง่กำรไร้กำรเกิดและกำรตำยได้งอกงำมขึน้ในใจเธอ เธอจะเข้ำถึงกำรไร้
ควำมกลวัและอิสรภำพอันไพศำล น่ีคือผลแห่งกำรปฏิบตัิภำวนำอันล ำ้ค่ำอย่ำงแท้จริง 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 99)  
 

จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 

พวกเรำทกุคนสำมำรถท่ีจะสร้ำงเสริมพลงัแหง่สตเิหล่ำนัน้ขึน้มำได้ด้วยกำรตำมลมหำยใจ
อย่ำงมีสติ เกิดเดินอย่ำงมีสติและในวิถีกำรเจริญสติในแบบอ่ืนๆ กำรฝึกตำมลมหำยใจ
อยำ่งมีสต ิกำรเดนิในวิถีแหง่สติ จะช่วยให้เรำมีโอกำสสมัผสักบัสิ่งตำ่งๆ ท่ีเต็มไปด้วยกำร
บ ำรุงหลอ่เลีย้งและกำรเยียวยำรักษำท่ีมีอยู่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 90)   
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สิ่งล ำ้ค่ำท่ีเธอจะมอบให้เขำ ไม่สำมำรถหำซือ้ได้ในตลำด ไม่สำมำรถแลกมำได้ด้วย
เงินตรำ สิ่งนัน้คือกำรด ำรงอยู่อย่ำงแท้จริง ถ้ำเธอรักเขำอย่ำงแท้จริง เธอต้องอยู่ตรงนัน้
เพ่ือเขำและเพ่ือท่ีจะอยูต่รงนัน้ได้อยำ่งแท้จริง เธอจ ำเป็นต้องฝึกสติ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, 
น. 108)  
 

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
ยำมเม่ือเดินเข้ำไป ควรหยดุสกันิด เพ่ือมองดภูำยในของตนเองและสวดภำวนำตำมบทนี ้
จำกนัน้ควรยกมือขึน้พนม และก้มศีรษะลงเพ่ือเดนิเข้ำสูห้่อง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 51)  
 

จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 
 
ฉนัเพิ่งบอกให้คณุวำงดำบแห่งควำมคิดเป็นนิยำมลงเสีย และเลิกท่ีจะตดัแบง่ตวัออกเป็น
เสีย้วส่วน แตอ่นัท่ีจริงถ้ำคณุต้องกำรตดัแบง่จริงๆ คณุก็กระท ำไม่ได้หรอก คณุคิดหรือว่ำ 
คุณจะแยกแสดงตะวันออกจำกสีเขียวของใบไม้ได้ คุณก็ไม่อำจแยกแยะตัวตนท่ี
สงัเกตกำรณ์ออกจำกตวัตนท่ีถกูสงัเกตได้เชน่กนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 8)   
 
เม่ือคณุเดินไปตำมภูเขำ หรือในสวนสำธำรณะ หรือเลียบล ำแม่น ำ้ คณุสำมำรถตำมลม
หำยใจของคณุด้วยรอยยิม้น้อยๆ ท่ีผุดขึน้บนริมฝีปำก เม่ือคุณรู้สึกเหน่ือยหรือจิตใจถูก
รบกวน ก็ควรนอนลง เอำแขนทัง้สองข้ำงไว้ข้ำงๆ กำย ปล่อยกล้ำมเนือ้ทัง้มวลให้ผ่อน
คลำย เหลือไว้แต่ควำมรู้เท่ำทันของลมหำยใจและรอยยิม้ กำรพักผ่อนด้วยวิ ธีนีเ้ป็นสิ่ง
มหศัจรรย์และสดช่ืน คณุจะได้ประโยชน์มำกถ้ำคณุกระท ำเชน่นีห้ลำยๆ ครัง้ในวนัหนึง่  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 16)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
แตว่นัหนึ่งเรำจะเจ็บป่วยแบบนัน้ หำกเรำไม่พยำยำมพิจำรณำควำมจริงเสียตัง้แตต่อนนี ้
เม่ือวนันัน้มำถึงอยำ่งกะทนัหนั เรำจะรับมือไมไ่ด้เลย ขณะนีข้ำของเรำยงัแข็งแรง สำมำรถ
เดนิจงกรม เลน่ฟตุบอลและเรำยงัคงใช้แขนของเรำท ำอะไรได้หลำยอยำ่ง แตพ่วกเรำสว่น 
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ใหญ่กลบัไมไ่ด้ใช้ควำมสำมำรถเหลำ่นีไ้ปในทำงท่ีดีเพ่ือดแูลตวัเองและผู้ อ่ืนเลย เรำไมไ่ด้ 
ใช้พลงัเพ่ือกำรแปรเปล่ียนกิเลสของเรำและชว่ยบรรเทำทกุข์ตวัเรำและผู้ อ่ืนเลย 
 (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 44)   
 
ทกุครัง้เมือเรำรู้สึกถึงควำมรุนแรงของคล่ืนแห่งควำมกลวั ควำมโกรธหรือควำมอิจฉำ เรำ
สำมำรถกระท ำบำงอย่ำงเพ่ือดูแลไม่ให้พลังด้ำนลบเหล่ำนัน้ท ำลำยตัวเรำ เรำไม่
จ ำเป็นต้องมีควำมขดัแย้งภำยในตวัเรำระหว่ำงลกัษณะแบบหนึ่งกบัลกัษณะอีกแบบหนึ่ง 
ขอเพียงแคมี่ควำมพยำยำมท่ีจะดแูลและแปรเปล่ียนเทำ่นัน้ เรำจ ำเป็นจะต้องมีทศันคติ 
อนัปรำศจำกควำมรุนแรงตอ่ควำมทกุข์ ควำมเจ็บปวด และควำมกลวัของเรำ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 88)   
 

จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 
 

เรำต้องฝึกสมำธิอย่ำงอ่อนโยน แตส่ม ่ำเสมอ คงเส้นคงวำในชีวิตประจ ำวนัของเรำ โดยไม่
ปล่อยโอกำสให้ผ่ำนเลยไปแม้แตข่ณะเดียว เพ่ือท่ีจะได้เห็นลึกลงไปในธรรมชำติท่ีแท้ของ
ชีวิต รวมทัง้ปัญหำตำ่งๆ ในชีวิตประจ ำวนัของเรำด้วย เรำฝึกแบบนีจ้ะท ำให้เรำเข้ำถึงชีวิต 
และใช้ชีวิตอยำ่งลกึซึง้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 42)  
 
กำรฝึกสติช่วยให้เรำเป็นคนจริงๆ เม่ือเรำเป็นคนจริงๆ เรำก็เห็นคนจริงๆ รอบตวัเรำ และ
ชีวิตในขณะนัน้ก็จะสมบรูณ์ท่ีสดุ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 47)  
 
เม่ือเรำเร่ิมท่ีจะอยู่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบมำกขึน้ เรำต้องเรียกร้องให้ผู้น ำทำงกำรเมือง
ของเรำเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกัน เรำต้องเรียกร้องเขำเหล่ำนัน้ให้หยดุกำรกระท ำท่ีจกั
ท ำให้สภำพแวดล้อมและจิตส ำนกึของเรำเนำ่เสีย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 144)  

 
จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 

 
กำรมีสตเิป็นสิ่งอศัจรรย์ตรงท่ีชว่ยให้เรำเป็นนำยของตนเองและรักษำใจตนเองอยูไ่ด้ใน 
ทกุๆ สถำนกำรณ์ ลองคดิเปรียบอยำ่งนี ้นกัมำยำกลผู้หนึง่ตดัสว่นตำ่งๆ ของร่ำงกำย 
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ออกเป็นชิน้ๆ และวำงเอำไว้คนละทิศละทำง เอำมือไปไว้ในทิศใต้ เอำแขนไว้ทิศตะวนัออก 
เอำขำไว้ทิศเหนือ และด้วยอิทธิปำฏิหำริย์ พอร้องเฟี้ยวเดียวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยก็
รวมเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียว สู่สภำพปกติสติก็อุปมำอย่ำงนัน้ มันมีปำฏิหำริย์ตรงท่ี
สำมำรถเรียกจิตใจท่ีพุง่ไปร้อยแปดทิศกลบัมำ และถนอมรวมเป็นหนึ่ง เพ่ือเรำจะได้มีชีวิต
อยูใ่นทกุขณะจิตของชีวิต (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 22)  
 
ในขณะท่ีเธอนัง่สมำธิอยู่นัน้ เม่ือจิตตัง้มัน่ดีแล้ว เธอสำมำรถหนัมำพิจำรณำควำมเก่ียว
เน่ืองกนัของสรรพสิ่ง กำรพิจำรณำนัน้ไม่ใช่เป็นกำรขบคิดถึงควำมรู้ทำงปรัชญำอย่ำงเอำ
เป็นเอำตำย หำกเป็นกำรช ำแรกจิตลงไปสู่จิตอีกทีหนึ่ง ใช้ก ำลงัสมำธิของตนท ำให้วตัถุท่ี
เรำเพิ่งพิจำรณำเปิดเผยธรรมชำตจิริงแท้ออกมำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 65)  
 
ผู้บ ำเพ็ญสมำธิเจริญสติทัง้หลำย ควรจะต่ืนอยู่เสมอ เพรำะถ้ำหำกไม่ต่ืนอยู่เสมอ จิตก็จะ
ตกอยู่ในภำวะฟุ้งซ่ำนและชีห้ลงขีลื้มไป เหมือนคนขบัรถ ซึ่งถ้ำไม่ต่ืนอยู่เสมอก็จะประสบ
อบุตัเิหตถุึงชีวิตได้ง่ำยๆ เธอควรจะตื่นเหมือนคนท่ีก ำลงัเดินอยู่บนไม้คำนในท่ีสงู หำกก้ำว
พลำดเพียงก้ำวเดียวก็หมำยถึงควำมตำย เธอควรจะเป็นเหมือนอศัวินในยคุศกัดินำ ผู้ เดิน
มือเปลำ่ฝ่ำเข้ำไปในดงดำบ เธอควรจะเป็นเหมือนรำชสีห์ท่ีก้ำวไปข้ำงหน้ำช้ำๆ ทีละก้ำวๆ 
อย่ำงสุภำพ แต่มั่นคงองอำจ เธอต้องอยู่กับควำมไม่ประมำทชนิดนีเ้ท่ำนัน้ เธอจึงจะมี
โอกำสเข้ำถึงภำวะของกำรเป็นผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบกิบำน อนัสมบรูณ์  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 89-90)  

 
4.1.1.3  กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรมีสว่นร่วม 
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรโฆษณำชวนเช่ือด้วยกำรน ำเสนอหลกัแนวคิดใหม่ เพ่ือให้

เกิดกำรกระท ำหรือเปล่ียนควำมเช่ือใหม่ของกลุ่มเปำ้หมำย ชีช้วนให้ลงมือปฏิบตัิทนัที เพ่ือท ำให้
ชีวิตมีควำมสุขมำกขึน้ กำรใช้วิธีท ำให้ผู้ ไม่เข้ำร่วมปฏิบัติเกิดควำมรู้สึกด้ำนลบ เพ่ือให้มำร่วม
ปฏิบัติโดยทันที ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรมีส่วนร่วม พบ 21 จ ำนวน 
หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
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หำกเธอเป็นศิลปิน เป็นครู เป็นพ่อแม่ เป็นนกักำรเมือง เธอมีควำมสำมำรถท่ีจะเป็นพระ
โพธิสตัว์ ผู้ปลกุผู้คนจ ำนวนมำกให้ต่ืนรู้ได้พร้อมๆ กนั เม่ือเธอมีแรงจงูใจบนพืน้ฐำนของ 
ควำมปรำรถนำอนัยิ่งใหญ่นี ้เธอจะมีควำมเบกิบำน และมีพลงัอยำ่งมำก  
(ตชิ นทั ฮนัห์ยร, 2552, น. 101)   
 
จิตใจของเรำถูกมอมเมำด้วยยำพิษสำมขนำน ชนิดแรกคือควำมโลภ ชนิดสองคือควำม
โกรธหรือควำมรุนแรง และชนิดท่ีสำมคือควำมหลงผิด กำรท ำจิตใจให้ใสบริสุทธ์ินัน้ คือ
กำรลดทอนและแปรเปล่ียนพิษทัง้หลำยเหลำ่นีท่ี้อยูใ่นตวัเรำ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 119)  
 
เรำทกุคนสำมำรถมีสว่นร่วมในกำรสร้ำงกำรต่ืนรู้ให้เกิดขึน้ในสงัคม กำรต่ืนรู้นัน้เป็นหน้ำท่ี
ของเธอโดยตรง ด้วยไหวพริบและปัญญำ เธอสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรปลกุกำรต่ืนรู้ร่วม
อนัเป็นรำกฐำนของกำรเปล่ียนแปลงทัง้ปวงได้ เธอสำมำรถพิสจูน์ให้คนอ่ืนเห็นได้ว่ำ กำร
รับฟังอย่ำงลุกซึง้ด้วยควำมกรุณำ และกำรใช้วำจำแห่งรักนัน้ คือหนทำงเดียวท่ีจะถอด
ถอนควำมคดิเห็นท่ีผิดได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 195)   
 
คนส่วนใหญ่คิดว่ำตวัเองไร้อ ำนำจ ไม่อำจท ำอะไรได้มำกเพ่ือเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ์
รอบตวั โดยเฉพำะเร่ืองกำรเมือง แท้จริงแล้วเรำเองก็เป็นคนๆ หนึ่งท่ีสำมำรถลกุขึน้มำท ำ
บำงสิ่งเพ่ือเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ์ได้ นกักำรเมืองเองก็เหมือนกบัคนทัว่ไปท่ีมีเมล็ดพนัธุ์
ท่ีดีงำมและเมล็ดพนัธุ์ท่ีไมดี่งำม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 198)  

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
ฉะนัน้เวลำเรำเจริญสมำธิภำวนำ เรำจึงไม่ได้ท ำเพ่ือตวัเรำเท่ำนัน้ หำกเรำท ำเพ่ือบรรพชน
และอนชุนรุ่นก่อนๆ และรุ่นหลงัๆ อีกด้วย โดยท่ีทกุชัว่คนล้วนรวมร่วมอยูก่บัเรำ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 26)  
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ถ้ำเรำปล่อยให้สัปดำห์ผ่ำนไปโดยไม่ได้ปฏิบตัิธรรมเอำเลย เรำย่อมขำดประสบกำรณ์
ทำงด้ำนโอกำสท่ีจะเข้ำถึงควำมปีติ และบรรพชนรุ่นก่อนๆ เรำและอนุชนรุ่นหลงัๆ เรำก็
ขำดโอกำสอนัดีนัน้ไปด้วย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 27)  
 
ไม่ต้องรอไปจนตำยดอกเพ่ือไปเกิดใหม่ แม้ปฏิบตัิธรรมเพียงในเวลำไม่ก่ีสปัดำห์หรือไม่ก่ี
เดือนก็อำจเปล่ียนให้กศุลนีไ้ด้สกุงอม จนเกิดชีวิตใหมข่ึน้ได้ในชำตนีิ ้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 75)  
 
ถ้ำเรำปฏิบตัิตนต่อไปเช่นนีเ้ร่ือยๆ พลงัแห่งกำรเพ่งจะช่วยให้ เรำซึมเทรกเข้ำไปได้ลึกถึง
หวัใจของเปำ้หมำยท่ีเรำเพง่อยู ่แล้วเรำก็จะเข้ำถึงวิปัสสนำญำณจนเกิดปัญญำญำณ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 180-181)  
 
เรำจ ำเป็นต้องฝึกในเร่ืองกำรมองให้ลึกลงไปเพ่ือให้เห็นว่ำ อะไรเป็นกำรรับรู้อย่ำงปัจเจก
ภำพ อะไรเป็นกำรรับรู้อยำ่งสมหุภำพ ทัง้ๆ ท่ีกำรรับรู้นัน้เรำถือเป็นภววิสยัก็ตำม  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 223)  
 
เรำเผชิญควำมเศร้ำ ควำมท้อแท้ ควำมเสียใจ และกำรโหยหำถึงอดีตท่ียำกล ำบำกจนเรำ
ไมอ่ยำกจะสมัผสัอีก เรำควรนัง่ลงพดูกบัมนัเหมือนเพ่ือนเก่ำ แตก่่อนท่ีเรำจะเชิญชวนมนั 
เรำต้องมัน่ใจวำ่ได้จดุตะเกียงแหง่สตไิว้ให้มีแสงอยำ่งแข็งแรงและมัน่ยืนแล้ว  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 287)  
 
เรำปฏิบตัตินด้วยกำรเจริญสมำธิและวิปัสสนำได้ในทกุกิจกรรมแห่งชีวิตประจ ำวนัของเรำ 
แม้ในขณะเดนิ เรำก็รู้จกัหยดุได้ คือเรำเดนิโดยไมมุ่ง่ท่ีจดุหมำยปลำยทำง เรำเดนิเพ่ือ 
ควำมปีตใินทกุยำ่งก้ำว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 308)   

 
จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 

 
เรำประจักษ์ชัดถึงควำมรุนแรงท่ีเกิดขึน้ทุกวันในโลกใบนี ้กำรทุจริตฉ้อรำษฏร์บงัหลวง 
และกำรท ำลำยล้ำงท่ีเกิดขึน้รอบตวัเรำ เรำต่ำงรู้ดีว่ำกฎหมำยท่ีเรำมีอยู่นัน้ไม่มีอ ำนำจ
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พอท่ีจะควบคมุควำมเช่ือท่ีผิด ควำมโหดร้ำย และกำรใช้อ ำนำจไปในทำงท่ีผิดซึ่งมีให้เรำ
เห็นทกุๆ วนั มีเพียงแตค่วำมศรัธทำและควำมตัง้ใจแน่วแน่เท่ำนัน้ท่ีจะสำมำรถปกปอ้งเรำ
ให้รอดพ้นจำกกำรจมดิง่ลงสูเ่บือ้งลกึแหง่ควำมสิน้หวงั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 20)   
 
เม่ือเกิดควำมทกุข์ขึน้ในใจของเรำ สิ่งจ ำเป็นท่ีสดุท่ีเรำจะต้องท ำก็คือตระหนกัรู้และจ ำแนก
ว่ำควำมทุกข์มำจำกไหน มันอำจจะมำจำกจิตส ำนึกส่วนรวม มำจำกกำรส่งทอดทำง
พนัธุกรรม หรือมำจำกกำรได้ยินบำงคนพดูกบัเรำถึงบำงสิ่งเม่ือชัว่ขณะก่อนหน้ำนี ้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 52-53)  
 
ควำมคิดและค ำพดูของเรำเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรกระท ำ ท่ีเม่ือเรำคิดในขณะท่ีเรำโกรธ 
กลัว และสิน้หวัง ผลของควำมคิดอันเป็นรูปแบบของกำรกระท ำอย่ำงนี ้จะมีผลมำสู่
สขุภำพของตวัเรำและสขุภำพของโลก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 86)  
 
ในปัจจุบันกำรน ำพุทธศำสนำเข้ำไปอยู่ในวิถีชีวิตประจ ำวันเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในชว่งเวลำของสงครำมและเวลำท่ีเกิดควำมอยตุิธรรมในสงัคม ในช่วง
ท่ีเกิดสงครำมเวียดนำมเรำเห็นว่ำ เรำควรน้อมน ำพทุธศำสนำเข้ำไปอยู่ในวิถีชีวิประจ ำวนั 
เพ่ือท่ีจะเกิดควำมกรุณำแล้วควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 99)  
  
กำรฝึกปฏิบัติตนให้มีสติตลอดเวลำช่วยเรำให้ตระหนักถึงสิ่งท่ีก ำลังเกิดขึน้ เม่ือเรำ
มองเห็นควำมทกุข์ และเหตแุหง่ทกุข์อยำ่งลกึซึง้ เรำก็เกิดควำมกระตือรือร้นท่ีจะฝึกปฏิบตัิ
เพ่ือให้พ้นทกุข์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 101)  

 
จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 

ในเวลำปกต ิกำรฝึกฝนกบับทกวีนีจ้ะชว่ยเพิ่มควำมมัน่คง ควำมสงบ และควำมสขุให้กบั 
เรำ น่ีคือกำรฝึกเข้ำพึ่งพระรัตนตรัยท่ีเป็นรูปธรรม เพรำะในเวลำท่ีเรำฝึกเช่นนี ้พลงัแห่ง
พระพทุธเจ้ำ พระธรรม และสงัฆะ จะด ำรงอยูท่ี่นัน่กบัเรำอย่ำงแท้จริง ไม่มีอะไรท่ีให้ควำม
ปลอดภัยยิ่งไปกว่ำนี ้แม้ถึงครำวท่ีต้องเผชิญกับควำมตำย เรำก็ยงัสำมำรถตำยได้อย่ำง
สงบสขุ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 51) 
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จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 
 
ด้วยกำรฝึกเจริญพลงัแหง่สตแิละสมำธิ เรำจะมีควำมสำมำรถท่ีจะกลบัมำดแูลตวัเรำ  
ตระหนกัรู้ถึงควำมเจ็บปวด ควำมทกุข์ท่ีมีอยู่ภำยใน และโอบรับควำมทกุข์ควำมเจ็บปวด
นัน้ด้วยควำมนุม่นวลออ่นโยน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 99)  
 
พระพทุธศำสนำในทกุประเทศ ทกุท่ี ทกุนิกำย จะต้องมีกำรปรับปรุงใหม่ ประยกุต์ใหม่เป็น
บำงครัง้บำงครำว เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกบัคนรุ่นใหม่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 163)  

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
อำกำศอันบริสุทธ์ิและควำมสดช่ืนนอกห้องจะช่วยเรำได้มำก เรำควรรู้ตวัไว้ด้วยว่ำเรำ
ก ำลงัยิม้อยำ่งธรรมชำตไิด้ง่ำยๆ ก่อนท่ีจะเดนิกลบัเข้ำห้อง เม่ือยิม้ได้เช่นนีแ้ล้ว ย่อมแสดง
วำ่ ควำมโกรธได้กลำยไปเป็นควำมเข้ำใจและกำรให้อภยั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 124)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
เชือ้เชิญควำมกลวัของเธอขึน้มำสู่กำรรับรู้และยิม้ให้เขำ ทกุครัง้ท่ีเธอยิม้ให้ควำมกลวัของ
เธอ ควำมกลัวนัน้ก็อ่อนก ำลังลง หำกเธอพยำยำมวิ่งหนีควำมเจ็บปวด เธอจะไม่พบ
ทำงออก มีเพียงกำรมองอย่ำงลึกซึง้ถึงธรรมชำติของควำมกลัวเท่ำนัน้ เธอจึงจะพบ
ทำงออก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 48)   

 
4.1.1.4  กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยใช้ควำมคลมุเครือ  
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโฆษณำชวนเช่ือด้วยกำรน ำเสนอแนวคิด ข้อมูลท่ี

คลมุเครือไปสู่กลุ่มเปำ้หมำย เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้ควำมคิดของตนเองตีควำมแนวคิด
นัน้ๆ โดยกำรใช้กำรส่ือสำรกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรคิดต่อจำกข้อมูลท่ีได้รับ และเกิดกำร
คล้อยตำมมำร่วมปฏิบตัิ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยใช้ควำมคลมุเครือ พบ 10 
จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
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กำรฝึกฝนนีไ้ม่มีใครมำบงัคบัเรำ แต่เกิดจำกผลแห่งกำรปฏิบตัิของเรำเองโดยตรง เรำ
ต้องกำรท่ีจะฝึกสติ เพรำะเม่ือเรำฝึกสติ เรำเร่ิมมองเห็นควำมทุกข์ทัง้หลำยท่ีเกิดขึน้ใน
ขณะท่ีเรำไม่ตระหนักรู้ ดังนัน้เรำจึงตดัสินใจท่ีจะฝึกปฏิบัติข้อฝึกอบรมสติห้ำประกำร 
เพ่ือท่ีจะขดุรำกถอนโคนควำมไมป่กตสิขุและควำมทกุข์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 80)   
 
เรำมีควำมอยำกในบำงสิ่ง เพรำะเรำไม่เห็นธรรมชำติอนัแท้จริงของสิ่งท่ีเรำยึดติดนัน้ เรำ
ไม่จ ำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กำมำรมณ์ อ ำนำจและช่ือเสียง เธอเพียงแต่มองอย่ำง
ลึกซึง้ให้ตระหนักรู้ว่ำ กำรวิ่งไล่ตำสิ่งเหล่ำนัน้  จะท ำให้เธอเป็นทุกข์ได้มำก แต่พอใจได้
น้อย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 95)   
 
สติสำมำรถท ำให้คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของเรำดีขึน้ได้ งำนของเรำควรมีควำมหมำย น่ี
เป็นเร่ืองส ำคญัต่อคุณภำพชีวิตโดยรวมของเรำด้วย เรำสำมำรถเลือกท ำงำนในวิถีท่ีเรำ
สำมำรถลดควำมทกุข์และสร้ำงประโยชน์ตอ่เรำเองและผู้ อ่ืน หรือเรำจะเลือกท ำงำนในวิถี
ท่ีจะเพิ่มควำมเครียดและควำมทกุข์ขึน้ทกุวนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 174)   

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
เรำอยูใ่นโลกซึง่เตม็ไปด้วยภำพลกัษณ์ผิดๆ จนเรำหลงใหลไปกบัมนั แตเ่รำกลบัเช่ือว่ำเรำ
เข้ำใจโลกอย่ำงแท้จริง เรำอำจเคำรพพระพุทธเจ้ำอย่ำงลึกซึง้ และเช่ือว่ำถ้ำได้พบพระ
พทุธองค์จริงๆ เรำจกัถวำยอภิวำทและรับฟังค ำสัง่สอนของพระองค์อยำ่งเตม็ท่ี  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 19) 

 
จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 

 
ถ้ำเรำรู้วิธีท่ีจะประยุกต์ใช้กำรเจริญสติในชีวิตประจ ำวนัของเรำ เรำจะสมัผสักบัควำมสุข
ได้ ณ ท่ีน่ี และในขณะนี ้ถ้ำเรำรู้วิธีท่ีจะฟังด้วยควำมกรุณำ ใช้วำจำแห่งควำมรัก เรำก็
สำมำรถท่ีจะฟืน้คืนกำรส่ือสำร ควำมปรองดองซึ่งกนัและกนั น ำควำมสขุและควำมศำนติ
มำสูป่ระเทศชำตขิองเรำ เป็นสิ่งท่ีเป็นควำมปีตอิยำ่งยิ่งท่ีเรำมีโอกำสแลกเปล่ียนกำรฝึก 



66 

ปฏิบตัิของพวกเรำ ให้กับทกุท่ำนท่ีน่ี ขอบคณุส ำหรับกำรรับฟัง (ติช นทั ฮนัห์, 2555ข,    
น. 52)  
 
พวกเรำหลำยคนมีควำมทกุข์อยำ่งมำกมำยมหำศำล เพรำะเรำไมส่ำมำรถท่ีจะพดูกบัคนท่ี
เรำรักด้วยวำจำท่ีอ่อนโยนและเป่ียมรัก เป็นเพรำะว่ำเรำมีควำมทุกข์สะสมอยู่ในกันและ
กนัเป็นอยำ่งยิ่ง แตถ้่ำเรำกลบัมำสูก่ำรปฏิบตัเิพียงแค ่2-3 ชัว่โมงก็จะสำมำรถชว่ยเรำได้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 68)  
 
เรำใช้เวลำเพียงแค ่3-4 วินำทีเท่ำนัน้ เพ่ือน ำใจของเรำกลบัมำสู่กำยของเรำ เม่ือกำยและ
ใจของเรำกลบัมำเป็นหนึ่งเดียวกัน เธอก็สำมำรถท่ีจะอยู่ตรงนัน้อย่ำงเต็มเป่ียม และชั่ว
ขณะนัน้ก็คือชัว่ขณะของกำรมีชีวิตอยำ่งแท้จริง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 97)  
 
กำรหำยใจหนึ่งครัง้จะปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ กำรก้ำวเดินหนึ่งก้ำวท่ีเป่ียมสติจะ
ปลดปลอ่ยเธอให้เป็นอิสระ เม่ือเธอเป็นอิสระร่ำงกำยของเธอจะมีพลงัท่ีจะเยียวยำตนเอง 
และใจของเธอก็จะเป็นเชน่เดียวกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 114)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
เพียงเรำแค่ล้ำงจำน ควำมสงบและควำมเบิกบำนท่ีได้จำกกำรปฏิบตัิพระสูตรขณะล้ำง
จำนนัน้เป็นสิ่งท่ีไมอ่ำจอธิบำยได้ พ้นไปจำกกำรคดินกึและพรรณนำ บญุกศุลท่ีได้จำกกำร
ล้ำงจำนยอ่มไมอ่ำจประมำณได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 89)  

 
จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 

 
เม่ือได้เดินเล่นตำมลมหำยใจ และด ำรงสติสกัสบันำทีไปตำมทำงเดินในป่ำละเมำะ ครูมี
ควำมรู้สึกว่ำได้รวมเข้ำเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกับใบไม้แต่ละใบท่ีร่วงหล่นคงมำ ควง กำร
เดินทำงในชนบทนัน้ ช่วยให้ด ำรงสติได้ง่ำยขึน้ และถ้ำมีเพ่ือนเดินไปด้วยกนั แต่ไม่พูดจำ
กนั ตำ่งคนตำ่งตำมลมหำยใจของตนเอง กำรด ำรงสติก็ไม่ใช่เร่ืองยำกเย็นอะไร แตอ่ำจจะ
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มีปัญหำนิดหน่อย หำกเพ่ือนท่ีเดินไปกบัเธอ พดูคยุซกัถำมเธอ (ติช นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 
24-25)  
 

4.1.1.5  กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรอ้ำงค ำพดูผู้ทดลอง  
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรน ำเสนอค ำพดูของลกูศิษย์

และผู้ทดลองปฏิบตัิตำมค ำสอน เพ่ือใช้เป็นสิ่งสนบัสนุนแนวคิดหลักค ำสอนท่ีน ำเสนอ และชีใ้ห้
กลุม่เปำ้หมำยยอมรับแนวคิดและมำร่วมปฏิบตัิ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำร
อ้ำงค ำพดูผู้ทดลอง พบ 6 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 

ฉนัมีเพ่ือนคนหนึง่ซึง่เป็นนำยหน้ำค้ำหุ้น เขำมีวำทศิลป์ท่ีเป็นเลิศและใช้พรสวรรค์นีใ้นกำร
หว่ำนล้อมลูกค้ำให้ซือ้หุ้น แต่หลังจำกท่ีเขำได้สัมผัสกับค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ และ
เรียนรู้คำถำสัน้ๆ “แน่ใจแล้วหรือ” เขำได้เปล่ียนทรรศนะและเปล่ียนวิธีกำรขำยใหม่ เม่ือมี
คนถำมเขำว่ำแน่ใจหรือไม่ เขำจะตอบว่ำ “ผมบอกไม่ได้ว่ำผมแน่ใจหรือไม่ น่ีเป็นเพียง
ควำมเห็นบนพืน้ฐำนของควำมเข้ำใจท่ีดีท่ีสุดท่ีผมมีในเวลำนี ”้ เขำตอบค ำถำมอย่ำง
ซ่ือสตัย์ และผลท่ีตำมมำก็คือ มีคนมำข ำค ำแนะน ำจำกเขำมำกขึน้กว่ำเดมิ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 115)  

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
ข้ำพเจ้ำเคยจดัอบรมให้พวกนกัจิตวิเครำะห์โดยใช้กำรนัง่ภำวนำ ตำมแนวทำงของอำนำ
ปำนสตแิละเดนิจงกรมตำมแนวทำงดงักลำ่ว เพ่ือรับรู้ถึงควำมทกุข์และโอบอุ้มเอำควำม 
ทกุข์มำไว้ เพ่ือให้กำรปฏิบตัดิงักลำ่วเป็นสว่นหนึง่แหง่วิถีชีวิตของเรำ นีแ้ลคือสิ่งประเสริฐ 
สดุท่ีพทุธศำสนำสำมำรถมอบให้ได้กบันกัจิตวิเครำะห์ชำวตะวนัตก  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 40)  
 
ข้ำพเจ้ำเคยเห็นคนท่ีปฏิบตัธิรรมเพียงภำยในเวลำไม่ก่ีเดือน ผลก็คือเขำกลำยเป็นคนใหม ่
เขำสำมำรถกลับไปบ้ำนได้แล้วสมำนไมตรีกับสมำชิกในครอบครัว จนสำมำรถท ำให้
ควำมสขุกลบัคืนมำอยำ่งเหมำะสม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 75)   
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จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
ควำมกลวัตำยเป็นสิ่งท่ีฝังลกึอยูใ่นจิตของเรำทกุคน เม่ือคนบำงคนก ำลงัรู้สึกว่ำควำมตำย
มำใกล้ตวัก็ยำกท่ีเขำจะยอมรับควำมจริงข้อนี ้ฉันเคยมีเพ่ือนท่ีได้รับกำรวินิจฉัยจำกหมอ
ว่ำเป็นโรคเอดส์ เขำจะไม่ยอมรับและไม่เช่ือหมอ เขำจะติดอยู่กับกำรไม่ยอมรับนัน้นำน
พอสมควร แตเ่ม่ือใดท่ียอมรับ เขำก็จะรู้สกึสขุสงบ ปลอ่ยวำง และบำงคนสำมำรถเอำชนะ
ควำมเจ็บป่วยนัน้ได้ มีผู้ ป่วยโรคมะเร็งซึ่งยอมรับสภำพท่ีเกิดขึน้ สงบจิตใจและปล่อยวำง
จนอยูก่บัโรคร้ำยนีไ้ด้ตอ่มำอีกหลำยสิบปี (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 71) 

 
จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ  

 
กำรปฏิบตัิของพระพุทธองค์ คือกำรกลบัมำดแูลควำมทกุข์ของเรำ ในวิถีท่ีเรำจะสำมำรถ
เปล่ียนแปรควำมทกุข์ให้กลำยเป็นควำมสขุ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 68)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
อำจำรย์เซนชำวจีนเคยกล่ำวว่ำ ก่อนปฏิบตัิเซน ภูเขำก็คือภูเขำ แม่น ำ้ก็คือแม่น ำ้ ขณะ
ปฏิบตัิเซน ภูเขำไม่ใช่ภูเขำ แม่น ำ้ไม่ใช่แม่น ำ้ เม่ือปฏิบัติเซนแล้ว ภูเขำกลับเป็นภูเขำ 
แมน่ ำ้กลบัเป็นแมน่ ำ้ มีวิภำษวิธีของปรัชญำปำรมิตำอยูใ่นค ำพดูนี ้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 47)  

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
เรำฝึกสวมกอดภำวนำในกำรปฏิบตัิภำวนำ ส ำหรับนักจิตบ ำบดัในโคโรรำโด ผู้ เข้ำร่วม
ภำวนำท่ำนหนึ่ง เม่ือเดินทำงกลบับ้ำนถึงฟิลำเดลเฟีย ได้โอบกอดภรรยำของเรำอย่ำงท่ี
เขำไม่เคยโอบกอดเธอเช่นนีม้ำก่อน ภรรยำของเขำจึงได้มำร่วมกำรภำวนำ ในชิคำโกกับ
เรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 115)  
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จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 
 
คริสเต็นเคยอ่ำนพบว่ำท่ีแคนำดำมีคนลองเล่นเพลงโมสำร์ท ให้ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ฟังในตอน
กลำงคืน ปรำกฏว่ำต้นไม้เหล่ำนัน้โตเร็วกว่ำธรรมดำ และดอกของมนัจะหันเอนมำตำม
ทิศทำงของต้นเสียง ในอีกแห่งหนึ่ง มีกำรทดลองเล่นเพลงของโมสำร์ททุกวัน ในนำข้ำว
สำลีและข้ำวฟ่ำง ปรำกฏวำ่ข้ำวสำลีและข้ำวฟ่ำงในนำเหลำ่นีโ้ตเร็วกวำ่ในไรอ่ืน  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 98)  

 
4.1.1.6  กำรโฆษณำชวนเช่ือด้วยควำมกลวั  
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีมีควำมน่ำกลัวเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิด

ควำมกลวัในสิ่งนัน้ๆ จนต้องกำรเข้ำร่วมปฏิบตัเิพ่ือลดควำมกลวัท่ีเกิดขึน้ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำร
โฆษณำชวนเช่ือด้วยควำมกลวั พบ 2 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 
ชว่งปี 1967 สงครำมในเวียดนำมเหีย้มโหดร้ำยกำจปฏิบตัิกำรท ำลำยล้ำงกนัไม่เลือกหน้ำ 
จนหนุม่สำวผู้ท ำงำนเพ่ือสงัคม พระและชีในโรงเรียนหนุม่สำวเพ่ือรับใช้สงัคมต้องฝ่ำห่ำลกู
ระเบิดเข้ำไปขนย้ำยผู้คนออกจำกหมู่บ้ำน ตอนนัน้อำตมำลีภ้ัยออกนอกประเทศแล้วแต่ก็
ได้รับรู้ขำ่วสำรตลอดเวลำ วำ่พ่ีน้องในโรงเรียนของเรำถกูฆำ่ตำยขณะท ำงำน  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 53)  

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
ถ้ำหำกแผ่นดินคือร่ำงของคณุ คณุจะรู้สึกได้ว่ำหลำยพืน้ท่ีซึ่งมีควำมทุกข์ระทม สงครำม 
และควำมอดอยำกแร้นแค้นระบำดท ำลำยในหลำยๆ แห่งหน เด็กจ ำนวนมำกตำเร่ิมบอด
เน่ืองจำกโรคขำดอำหำร มือของพวกเรำไขว่หว้ำผ่ำนกองขยะ เพ่ือควำนหำสิ่งของท่ีพวก
เขำสำมำรถแลกเปล่ียนเศษเสีย้วน้อยนิดของอำหำร ผู้ ใหญ่จ ำนวนมำกตำยลงอย่ำงช้ำๆ 
และสิน้หวังอยู่ในเรือนจ ำ คนอ่ืนๆ ถูกฆ่ำเพรำะพยำยำมก่อควำมรุนแรง เรำมีอำวุธ
นิวเคลียร์เพียงพอท่ีจะท ำลำยพืน้โลกจ ำนวนมหำศำล แต่เรำยงัคงผลิตมนัเพิ่มขึน้อีกไม่
หยดุยัง้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 118)  
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4.1.1.7  กำรโฆษณำชวนเช่ือวำ่เป็นเร่ืองธรรมดำ  
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรโฆษณำชวนเช่ือโดยน ำเสนอข้อมลูแนวคิดหลกัค ำสอนท ำ

ให้ผู้ รับสำรเช่ือถือว่ำสิ่งท่ีท ำ เป็นสิ่งท่ีคนทั่วไปคิดหรือกระท ำกัน เพ่ือจะได้เกิดควำมง่ำยในกำร
ยอมรับหลกัค ำสอนและหลกัปฏิบตัิ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเช่ือว่ำเป็นเร่ืองธรรมดำ 
พบ 1 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 
ทัว่โลกทกุวนันี ้พ่อหรือแม่ซึ่งขำดคูชี่วิตฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไปต้องสู้ตำมล ำพงัเพ่ือเลีย้งลกูให้
เติบโต น่ีเป็นงำนท่ียำก พ่อแม่หลำยๆ คนไม่ได้มีควำมสงบเลย พวกเขำต้องพยำยำม
อย่ำงหนกัเพ่ือจะได้เลิกคิดพึ่งพำคูค่รองและหนัมำพึ่งตนเอง ท่ีผ่ำนมำเขำอำจพึ่งใครบำง
คนซึ่งหำควำมแน่นอนอะไรไม่ได้ ควำมสัมพันธ์จึงแตกหัก แต่อำตมำรู้ว่ำหลำยคนยัง
อยำกจะพบและได้ใครบำงคนเป็นท่ีพึง่พำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 83)  
 
4.1.2  กลยุทธ์กำรโน้มน้ำวใจ 
จำกกำรศึกษำข้อมูลกลยุทธ์กำรโน้มน้ำวใจพระติช นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรพยำยำมชกัจูงให้

กลุม่เปำ้หมำยให้ยอมรับหลกัค ำสอนแล้วเปล่ียนควำมเช่ือ ทศันคติเดิมให้เปล่ียนมำเช่ือวิธีกำรและ
หลกัค ำสอนท่ีได้เสนอ รองลงมำพระติช นทั ฮนัห์จะพยำยำมชกัจงูด้วยกำรเสนอหลกัค ำสอนและ
วิธีกำรฝึกปฏิบตัิให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรยอมรับ รองลงมำพระติช นทั ฮนัห์จะใช้วิธีกำรพูดและ
แสดงตนเองวำ่อยูเ่หนือกวำ่กลุม่เปำ้หมำยเพ่ือให้กลุ่มเปำ้หมำยยอมรับในตวัพระติช นทั ฮนัห์และ
ยอมรับหลกัธรรมค ำสอน  ซึ่งกลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจพบข้อมลูและหลกัฐำนเรียงล ำดบัจำกมำกไป
น้อยตำมนี ้ 

 
ตำรำงที่ 4.2  ตำรำงรวบรวมผลกำรศกึษำกลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กำรโน้มน้ำวใจ  
 
 
 

กำรโน้มน้ำวใจท ำให้เกิดกำรเปล่ียน
ควำมเช่ือ ทศันคต ิ

  47 

ผู้ โน้มน้ำวใจพยำยำมชกัจงูผู้ถกูโน้ม
น้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีเสนอ 

  46 
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ตำรำงที่ 4.2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 มีควำมตัง้ใจท่ีจะอยู่เหนือกว่ำผู้ ถูก
โน้มน้ำวใจ 

  21 

 กำรโน้มน้ำวใจโดยคงควำมคิดเดมิ   4 

 โ น้ ม น้ ำ ว ใ จ ทั ้ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวนกำร 

   

 โน้มน้ำวใจโดยกำรขม่ขู ่    

 กระท ำโดยควำมตัง้ใจและบำงครัง้
กระท ำโดยควำมไมต่ัง้ใจ 

   

 
4.1.2.1 กำรโน้มน้ำวใจท ำให้เปล่ียนควำมเช่ือ  
พระติช นัท ฮันห์มีกำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจโดยน ำเสนอแนวคิดค ำสอนเพ่ือให้

กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมเช่ือใหม่และคล้อยตำม จนเกิดกำรเปล่ียนแปลงควำมเช่ือทศันคติ และ
อำจเป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัแนวคดิค ำสอนท่ีได้รับ ด้วยกำรน ำสิ่งรอบๆ ตวั
ในชีวิตประจ ำวนัมำใช้ในกำรโน้มน้ำวใจในมมุมองใหม ่ให้เกิดควำมเช่ือควำมคดิใหม่ เสนอแนวคิด
ให้เปล่ียนควำมเช่ือใหม่ ว่ำกำรฝึกปฏิบตัิเป็นเร่ืองธรรมชำติเร่ืองปกติ และเสนอแนวทำงให้เห็นถึง
ควำมสขุท่ีจะได้รับหลงัจำกกำรเปล่ียนควำมคิดควำมเช่ือใหม่ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรโน้มน้ำวใจ
ท ำให้เปล่ียนควำมเช่ือ พบ 47 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

 
จำกหนงัสือ ปลกูรัก 

 
วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะส่งเสริมควำมรักของเรำคือ จงเป็นตวัเธออย่ำงแท้จริง เพ่ือท่ีจะเติบโตและ
ปลกูฝังควำมนบัถือตวัเองอยำ่งลกึซึง้ในตวัเธอเอง เม่ือเธอมีควำมสขุควำมพอใจ ก็เท่ำกบั
เธอได้สง่เสริมเรำทกุคน รวมถึงเธอผู้นัน้และฉันด้วย บำงทีเธอผู้นัน้อำจอยู่ท่ีน่ีกบัเรำด้วยก็
ได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 45)  
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เป็นไปได้หรือไม่ท่ีเรำจะขจดัควำมคิดเก่ียวกบัควำมเป็นอยู่และควำมไม่เป็นอยู่ เพ่ือจะได้
เข้ำถึงควำมเป็นอยู่ท่ีแท้จริง แน่นอนย่อมเป็นไปได้ ไม่อย่ำงนัน้แล้วกำรปฏิบัติจะมี
ประโยชน์อนัใดเลำ่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 71)  
 
แต่เพรำะควำมหลงและควำมเคยชิน เรำจึงมักรับรู้อะไรผิดๆ อยู่เสมอ เรำมกัติดอยู่กับ
ควำมคิดปรุงแต่ง โดยเฉพำะควำมคิดเก่ียวกับตวัตน บุคคล สิ่งมีชีวิตและช่วงชีวิต เรำ
แบง่แยกระหวำ่งตวัตนและควำมไม่มีตวัตน รำวกบัตวัตนไม่มีอะไรเก่ียวข้องกบัควำมไม่มี
ตวัตน เรำเอำใจใสเ่ลีย้งดตูวัตนแตไ่มค่อ่ยใสใ่จสิ่งไมมี่ตวัตน  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 97)  
 

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ  
 
ผู้คนทั่วไปมักไล่ไขว่คว้ำอ ำนำจทำงกำรเงินและทำงกำรเมือง หลำยคนเช่ือว่ำถ้ำเขำมี
อ ำนำจเช่นนี ้เขำสำมำรถท ำอะไรได้มำกมำย และท ำให้ตวัเองมีควำมสุขได้ หำกเธอมอง
อยำ่งลกึซึง้ เธอจะเห็นว่ำคนท่ีวิ่งตำมอ ำนำจนัน้เป็นทกุข์อย่ำงใหญ่หลวง เธอเร่ิมเป็นทกุข์
จำกกำรไลไ่ขวค่ว้ำ เพรำะผู้คนอีกมำกมำยก็ตะเกียกตะกำยเพ่ือสิ่งเดียวกนั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 34)   
 
ผู้น ำท่ีดีต้องมีคณุธรรมแห่งควำมรักด้วย เธอต้องบ่มเพำะควำมสำมำรถท่ีท ำให้ควำมรัก 
ให้กำรยอมรับ ให้อภยั และโอบกอดผู้ อ่ืนด้วยเมตตำกรุณำ เม่ือเธอมีอ ำนำจดงักล่ำวนี ้เธอ
ยอ่มมีควำมสขุ ผู้คนย่อมเคำรพเธอ ไม่ใช่เพรำะเธอตะโกนหรือดวุ่ำพวกเขำ แตเ่พรำะเธอ
มอบควำมเอำใจใสแ่ละควำมกรุณำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 55)  
 
เรำไม่ต้องกลวัควำมทุกข์ เพรำะเรำสำมำรถเผชิญหน้ำกับมนัได้ หำกเธอพยำยำมวิ่งหนี
ควำมทกุข์ เธอจะไมมี่วนัแปรเปล่ียนมนัได้เลย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 100)  
 
ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบไหนหรืออยู่บนเส้นทำงใด ถ้ำเธอยึดติดกับรูปแบบ เธอไม่อำจมี
ควำมสุขอย่ำงท่ีปรำรถนำ ต่อให้เป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีถ้ำเธอยึดติดกับรูปแบบของ
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นกับวช และคิดเอำว่ำกำรสวมจีวรและอำศยัอยู่ในอำรำมจะท ำให้เธอมีควำมสขุแล้วละก็ 
นัน่ผิดถนดั มีทัง้พระภิกษุและภิกษุณีท่ีไมมี่ควำมสขุ เพรำะขำดควำมสำมำรถท่ีจะเข้ำใจ 
และท่ีจะรัก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 112-113)  
 
เรำมกัคิดว่ำ “ฉันจะมีควำมสุขถ้ำฉันได้สิ่งนัน้สิ่งนี ้และถ้ำไม่ได้สิ่งเหล่ำนี ้ชีวิตของฉันคง
ยอ่ยยบั และไมมี่วนัเป็นสขุ” กำรให้นิยำมกบัอ ำนำจและควำมคิดว่ำสิ่งใดท่ีจะน ำควำมสขุ
มำสูเ่รำนัน้ คอ่นข้ำงอนัตรำยกบัตวัเรำเองทีเดียว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 113)  
 
ควำมส ำเร็จนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถเพียงอย่ำงเดียว ควำมส ำเร็จยังขึน้อู่กับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ มำกมำย แม้เธอจะมีควำมสำมำรถสงูส่ง มีปัญญำท่ีแท้จริง แตห่ำกยงั
ไมถ่ึงเวลำ เธอก็ยงัไมป่ระสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้เธอได้แตท่ ำอยำ่งดีท่ีสดุ เม่ือเง่ือนไขปัจจยั
พร้อม เธอก็จะประสบควำมส ำเร็จเอง เธอไม่อำจมัน่ใจได้ว่ำเธอจะประสบควำมส ำเร็จ
หรือไม ่น่ีคือสจัธรรม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 163)  
 
สติสำมำรถท ำให้คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของเรำดีขึน้ได้ งำนของเรำควรจะมีควำมหมำย 
น่ีเป็นเร่ืองส ำคญัตอ่คณุภำพชีวิตโดยรวมของเรำด้วย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 174)  
 
ภำยในตวัเรำนัน้ยงัมีกำรดิน้รนไขว่คว้ำอยู่เสมอ แตเ่รำต้องหมัน่ถำมตวัเองว่ำจดุมุ่งหมำย
ของเรำคืออะไร จดุหมำยของเรำคือควำมสขุ และควำมรักคือปัจจยัพืน้ฐำนแห่งควำมสขุนี ้
เม่ือเรำมีควำมสุข เรำจะไม่มีจิตใจท่ีจะไปมุ่งท ำลำยชีวิตอ่ืนๆ (ติช นัท ฮันห์, 2552,         
น. 176)  

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
ถ้ำเรำใช้สติสมัผสัชีวิตเรำอย่ำงลึกซึง้อย่ำงเพียงพอ เรำก็จะเห็นได้ถึงอนิจจำลกัษณะใน
ชีวิต ว่ำชีวิตเรำแปรเปล่ียนอยู่ตลอดเวลำ แม้เม่ือสำมเดือนก่อนเรำจะมีสขุภำพแข็งแรงดี 
ก็ไมไ่ด้หมำยควำมวำ่เรำจะมีสขุภำพดีตลอดไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 87)  
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เวลำเรำชกตีหมอน เรำไม่ได้สัมผัสควำมโกรธด้วยสัมมำสติ แต่เรำยอมให้ควำมโกรธ
เอำชนะเรำ โดยท่ีเรำไม่ได้แม้แต่จะสมัผสัหมอนอย่ำงรู้เท่ำทนั ถ้ำเรำจะสมัผสัหมอน เรำ
ต้องรู้ว่ำนัน่เป็นเพียงหมอน ไม่มีควำมจ ำเป็นใดๆ ท่ีเรำจะไปชกต่อยมัน  (ติช นัท ฮันห์, 
2551, น. 92) 
 
ถ้ำเรำรู้วิธีท่ีท ำให้เกิดปุ๋ ยได้จำกขยะแหง่ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมหยิ่ง ควำม
สงสยั ควำมเห็นตำ่งๆ ควำมวุน่วำยใจ ควำมเฉ่ือยชำ และควำมหลงลืมโดยแปรเปล่ียนให้
เป็นสนัตสิขุ ปิตสิขุ อิสรภำพ และมิตรภำพ ไม่จ ำเป็นต้องผลกัไสอะไรให้สิน้สภำพไป แท้ท่ี
จริงไมมี่อะไรท่ีเรำจะผลกัไสให้สิน้สภำพไปได้ ถ้ำเรำผลกัไสอะไรไปได้ อย่ำงหนึ่งเรำก็ต้อง
ผลกัไสทกุๆ อยำ่งออกไป เพรำะหนึง่รวมทัง้หมดไว้ด้วย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 216)   
 
เรำมกัจะคิดกนัว่ำต้องใช้เวลำแปดสิบปีหรือร้อยปีเพ่ือเรำจะได้อยู่ครบวงจรจำกเกิดไปจน
ตำย แท้ท่ีจริงเรำมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกิดและด้ำนกำรตำยได้ทุกขณะทัง้ร่ำงกำยของ
เรำและทำงใจของเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 226) 
 
เวลำคนท่ีเรำรักมำกๆ ตำยลง สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีเรำควรท ำคือลดควำมทกุข์ลง ด้วยกำรมองให้
ลึกลงไปเพ่ือเห็นว่ำไม่มีอะไรมี ไม่มีอะไรไม่มี คนท่ีเรำรักเม่ือวำนนีไ้ม่ได้ปรำกฏตน ณ ท่ีนี ้
อีกต่อไป แล้วเรำไปบอกว่ำเธอไม่มีตวัตนอีกแล้วนัน้เป็นภำพพจน์ท่ีเรำสร้ำงขึน้เองจำก
ควำมคิดแบบวิตกวิจำรของเรำ ถ้ำเรำรู้จกัมองให้ลึกลงไป เรำก็จะเห็นควำมเป็นของเธอ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 238-239)  
 
เรำควรปฏิบตัิธรรมในทิศทำงท่ีช่วยให้เกิดอ ำนำจแห่งสติในชีวิตประจ ำวนัของเรำ เม่ือเรำ
ด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีสติ เรำย่อมสงัเกตอะไรๆ ได้อย่ำงลึกซึง้ว่ำอะไรอยู่ในตวัเรำ แล้วเรำก็
จะเข้ำถึงธรรมชำติของปฏิจจสมปุบำท ได้เห็นกำรตอ่เน่ืองกนัของสรรพสิ่ง  (ติช นทั ฮนัห์, 
2551, น. 275)  

 
เรำไม่จ ำเป็นต้องวิ่งหนีไปจำกกองกิเลส เรำไม่ต้องไปไหนเพ่ือแสวงหำกำรตรัสรู้ เรำย่อม
เห็นได้วำ่กิเลสกบักำรตรัสรู้นัน้เป็นอยำ่งเดียวกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 320)  
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จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
เรำต้องสร้ำงฝันแบบใหม่ ฝันท่ีมีควำมรักฉันพ่ีน้องและมีเมตตำกรุณำต่อกัน ฝันแบบนัน้
เป็นไปได้ ณ ท่ีน่ี และขณะนีเ้รำมีธรรมะและวิถีทำง เรำมีปัญญำพอท่ีจะสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตตำมควำมฝันแบบนีไ้ด้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 19 ) 
 
เรำควรมองดอูยำ่งลกึซึง้ถึงควำมเปล่ียนแปลงท่ีครบวงจรนี ้ท ำควำมเข้ำใจและยอมรับมนั
ในชีวิตเรำ โดยเฉพำะควำมเปล่ียนแปลงในร่ำงกำยในสังขำรของเรำ และในคนท่ีเรำรัก 
แม้ในคนท่ีท ำให้เรำเจ็บปวดทุกข์ทรมำน ถ้ำเรำได้มองอย่ำงลึกซึง้ เรำจะเห็นว่ำมนัไม่ได้
เป็นเร่ืองดีอะไร มนัเป็นเร่ืองธรรมดำท่ีเกิดขึน้ เป็นธรรมชำตขิองสรรพสิ่ง 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 68)  
 
หำกเรำต่อต้ำนและไม่ยอมรับธรรมชำติของกำรแปรเปล่ียนและไม่ยั่งยืนนี ้เรำจะต้อง
เผชิญกับควำมทุกข์ และเรำก็จะพ่ำยแพ้ต่อควำมกลวั ควำมโกรธ และควำมสิน้หวงั เรำ
ต้องเร่ิมจดักำรกบัควำมกลวัและควำมสิน้หวงัในใจเรำนีใ้ห้ได้ ก่อนท่ีเรำจะจดักำรกบัเร่ือง
ใหญ่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 70-71)  
 
สิ่งส ำคัญท่ีผู้ ท่ีอุทิศตนเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือผู้ ท่ีจะมำท ำงำนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จะต้องฝึกปฏิบตัิก่อนอ่ืนเลยก็คือ กำรฝึกปฏิบตัิหำยใจอย่ำงมีสติ แม้แตก่ำร
พดูก็ต้องพดูอยำ่งมีสต ิเรำจะต้องไมป่ลอ่ยให้ควำมโกรธ และสิน้หวงัมำครอบง ำจิตใจของ
เรำ ในขณะท่ีเรำก ำลงัท ำงำนเร่ืองสิ่งแวดล้อม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 99-100) 

 
จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 

 
เธอสำมำรถท ำให้กำรเตรียมอำหำรเช้ำกลำยเป็นกำรภำวนำท่ีแสนเบิกบำนได้ ถ้ำเธอมี
สมำชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว หรือมีแม่บ้ำนก ำลงัเตรียมอำหำรเช้ำอยู่ในครัวอยู่แล้ว เธอก็
อำจเข้ำไปร่วมด้วยได้ กำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีสติและฝึกใช้ชีวิตอยู่กบัปัจจบุนั ท ำให้กำร
เตรียมอำหำรเช้ำกลำยเป็นเวลำแหง่ควำมเบกิบำน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 35)  
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กำรท่ีเรำมีควำมสขุได้นัน้ เรำจ ำเป็นจะต้องมีควำมสดช่ืนระดบัหนึ่งเสียก่อน ควำมสดช่ืน
ของเรำท ำให้ผู้ อ่ืนมีควำมสขุได้ด้วยเชน่กนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 52)  
 
กำรฝึกกลบัเข้ำพึ่งเกำะภำยในช่วยให้เธอเพิ่มพูนควำมมัน่คงให้กับตนเอง เธอมีหนทำง
แห่งจิตวิญญำณ และรู้ว่ำตนเองก ำลงัด ำเนินอยู่บนหนทำงนัน้ จึงไม่มีอะไรท่ีเธอจะต้อง
กลวัอีกตอ่ไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 56)  
 
รักแท้น ำพำควำมเบิกบำน ซึ่งเป็นควำมรู้สึกปีติยินดีและอ่ิมเอมใจ หำกรักของเธอท ำให้
เธอรู้สกึอดึอดั ท ำให้เธอหรือคนท่ีเธอรักต้องร้องไห้อยูเ่สมอ นัน่ไมใ่ชรั่กแท้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 107)  
 
กำรหยิบยืมท่ีเกินขนำดและขำดสติได้ซึมแทรกไปในวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนยุคใหม่ ยิ่ง
หยิบยืมมำกเทำ่ไร เรำก็ยิ่งเสียหำยมำกเทำ่นัน้ จงึเป็นเร่ืองจ ำเป็นอย่ำงยิ่งยวดท่ีเรำจะต้อง
ต่ืนเสียที และรู้ได้แล้ววำ่เรำไมจ่ ำเป็นต้องท ำเช่นนัน้อีกตอ่ไป สิ่งท่ีเรำมีอยู่แล้วท่ีน่ี ณ เวลำ
นี ้มำกเพียงพอท่ีจะบ ำรุงหลอ่เลีย้งให้เรำมีควำมสขุ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 117)  
 
พวกเรำส่วนใหญ่กลัวท่ีจะสัมผัสกับควำมทุกข์ท่ีอยู่ภำยในตวัเรำ เรำมักจะวิ่งหนีควำม
ทกุข์ท่ีอยู่รอบตวัเรำและควำมทุกข์ท่ีอยู่ในโลกนีเ้สมอ พยำยำมบริโภคสิ่งต่ำงๆ เพ่ือกลบ
เกล่ือนควำมทุกข์ ท่ีอยู่ในตัวเรำ แต่ผู้ ท่ี รู้วิ ธีกำรปฏิบัติเจริญสติ เจริญสมำธิจะมี
ควำมสำมำรถกลบัสูบ้่ำนในเรือนใจของตนเองเพ่ือสมัผสัและเพ่ือตระหนกัรู้ถึงควำมทกุข์ท่ี
เกิดอยูภ่ำยในตวัเรำ เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโอบรับควำมทกุข์นัน้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 79-80)  

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
ชีวิตแปรผนัอยู่ตลอดเวลำ แต่ละสิ่งขึน้อยู่ด้วยสิ่งอ่ืนๆ ให้ด ำรงคงอยู่ได้ ถ้ำจิตใจของเรำ
สงบและชดัเจน กำรใช้ห้องส้วมก็ถือเป็นสถำนศกัดิ์สิทธ์ิได้ ดงักำรจดุธูปเทียน ฉะนัน้ กำร
ถือเอำชีวิตถือกำรยอมรับทัง้กำรเกิดและกำรตำย ได้และเสีย สุขและทุกข์ โสโครกและ
บริสทุธ์ิ หฤทยัสตูรสอนวำ่เวลำแลเห็นสิ่งตำ่งๆ ตำมสถำนะของมนันัน้ อยำ่ไปแยกแยะ 
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สภำพท่ีปรำกฏออกมำดงักบัวำ่แตกตำ่งกนัอยำ่งตรงกนัข้ำม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 31) 
 
อยำ่กลำ่วค ำเท็จเพียงเพื่อประโยชน์ตนหรือจะให้คนเขำสนใจค ำพดูของเรำ อย่ำกล่ำวค ำท่ี
จะก่อให้เกิดกำรแบ่งแยกและเกลียดชงั อย่ำแพร่ข่ำวซึ่งเรำยงัไม่รู้แน่ว่ำจริงหรือไม่ อย่ำ
วิจำรณ์หรือดฉินัในสิ่งท่ีเรำยงัไมแ่นใ่จ ควรพดูจริงและอยำ่งสร้ำงสรรค์ตลอดเวลำ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 38)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
ธรรมชำตขิองธรรมทัง้หลำยไมมี่กำรไปไมมี่กำรมำ ไมมี่จดุใดในอวกำศให้ธรรมไปและไม่มี
จดุใดให้ธรรมมำ ธรรมจะเผยตวัเม่ือมีเหตปัุจจยัเพียงพอ ถ้ำเหตปัุจจยัไม่พอ ธรรมนัน้ก็ยงั
ซอ่นอยู ่มนษุย์ก็เชน่กนัตำมค ำสอนของพทุธศำสนำแตด่ัง้เดิมนัน้ พระสกทำคำมีคือบคุคล
ซึ่งเม่ือดบัขนัธ์ไปแล้วจะกลบัมำเกิดอีกเพียงครัง้เดียวก็จะบรรลุอรหตัตผล (ไม่มีเกิดไม่มี
ตำย) แตจ่ริงๆ แล้วท่ำนไม่ได้มำจำกท่ีไหนและไม่ได้ไปไหน ดงันีเ้รำจึงเรียกบุคคลเช่นนัน้
วำ่พระสกทำคำมี (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 70)  
 
ถ้ำบุคคลใดบ ำเพ็ญทำนบริจำคด้วยเพชรนิลจินดำอันมีค่ำมำกเท่ำจ ำนวนเม็ดทรำยใน
แมน่ ำ้คงคำ จนเป่ียมล้นไปทัว่สำมล้ำนอสงไขยโลกธำต ุอำนิสงส์จำกกศุลกรรมนีก็้ยงัน้อย
กวำ่ควำมปีตปิรำโมทย์อนัจะได้รับจำกกำรศรัธทำ ปฏิบตั ิและอธิบำยเผยแผ่  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 75)  

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
ขณะท่ีก ำลงัชมภำพยนตร์ดีๆ อยำ่ได้ปลอ่ยตวัเองทัง้หมดให้กบัสำยธำร ดนตรี หรือ 
ภำพยนตร์นัน้ ควรรู้เท่ำทนัตวัเองและลมหำยใจของตวัเองอยู่ตลอดเวลำด้วยแสงตะวัน
แห่งควำมรู้เท่ำทันท่ีสำดส่องอยู่ในตัวเรำ เรำจะสำมำรถหลีกเล่ียงอันตรำยได้ทัง้มวล 
สำยน ำ้ก็จะยิ่งใสขึน้ ดนตรีกลมกลืนยิ่งขึน้และจิตวิญญำณของศิลปินผู้สร้ำงจะปรำกฏอยู่
อยำ่งชดัเจนในภำพยนตร์นัน้ๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 33)  
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คณุยงัคงสำมำรถด ำรงควำมเป็นนำยของตวัของคุณเอง เม่ือคณุด ำรงชีวิตอยู่ในควำมรู้
เท่ำทัน คณุก็ยังสำมำรถด ำรงควำมเป็นนำยของตวัคุณเอง แม้หน้ำต่ำงของคุณจะเปิด
ให้แก่โลก แตค่ณุก็ไมถ่กูกดดนัจำกโลก ถ้ำเรำต้องกำรปกปอ้งประสำทกำรรับรู้ของเรำ นัน่
ก็เป็นเพรำะเรำยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะเผชิญต่อโลกเช่นเดียวกับท่ีบำงคนท่ีเป็นหวัดหรือ
ไข้หวดัใหญ่ เขำผู้นัน้ก็ไมส่ำมำรถอำบน ำ้เย็นได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 34)  
 
ถ้ำหำกคณุไม่สำมำรถเรียนรู้กบัครูผู้ ต่ืนรู้ หนทำงท่ีฉลำดเพ่ือกำรปฏิบตัิคือ เอำตวัคณุเอง
เป็นครูของตนเอง ท ำไปอยำ่งแชม่ช้ำและระมดัระวงั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 110)  
 
กำรภำวนำท ำให้เกิดควำมสขุ ควำมสขุครัง้แรกสดุมำจำกควำมจริงท่ีว่ำคณุได้ชนะตวัเอง 
ไม่เป็นคนขีห้ลงขีลื้มอีกตอ่ไป ถ้ำคณุติดตำมลมหำยใจของคณุ และเผยแย้ยยิม้น้อยๆ มี
สติกับควำมรู้สึกและควำมคิดของคุณ กำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยของคุณเร่ิมเป็น
ธรรมชำติ เร่ิมอ่อนโยนและผ่อนคลำยมำกขึน้ สนัติสุขจะอยู่ท่ีน่ีนัน่เอง และควำมสขุท่ีแท้
จะเกิดขึน้ รักษำจิตของเรำในปัจจบุนัในทุกๆ ขณะ คือ รำกฐำนของกำรท ำสมำธิภำวนำ 
เม่ือเรำเข้ำถึงสิ่งนี ้เรำจะมีชีวิตอย่ำงเต็มเป่ียมและล ำ้ลึก มองดูสรรพสิ่งท่ีคนขีห้ลงขีลื้ม
มองไมเ่ห็น (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 110)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
หนทำงเดียวท่ีจะช่วยให้ควำมกลวัของเรำสงบลงได้และเป็นควำมสุขอย่ำงแท้จริง คือหนั
มำท ำควำมรู้จกัควำมกลวัของเรำและมองอย่ำงลึกซึง้ถึงแหล่งท่ีมำ แทนท่ีจะพยำยำมหนี
จำกควำมกลวั เรำจะสำมำรถท่ีจะเชือ้เชิญควำมกลวัให้ขึน้มำสู่กำรตระหนกัรู้แล้วมองมนั
อยำ่งชดัเจนและลกึซึง้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 17)  
 
เธอต้องสอนเด็กน้อยในตวัเธอ ชวนเขำให้มำอยู่และใช้ชีวิตร่วมกับเธอในปัจจุบนัขณะ 
แน่นอนว่ำเรำสำมำรถสะท้อนและเรียนรู้อดีตอย่ำงมีสติ แตเ่รำจะท ำสิ่งนีโ้ดยยืนอยู่อย่ำง
มัน่คงในปัจจบุนัขณะ เพื่อท่ีเรำจะมองอดีตได้อยำ่งแยบคำยและเรียนรู้โดยไม่ถกูดดูเข้ำไป
ในอดีตแล้วจมลงไปกบัมนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 33)  
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เรำมีควำมสำมำรถท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่ำงยิ่งใหญ่ เปล่ียนแปลงทัง้ด้ำนในและควำมตัง้ใจ
ของเรำก็จะสง่ผลตอ่โลกภำยนอกด้วย แตเ่พรำะเรำหวำดกลวัและมกัจะคิดอยู่เสมอว่ำเรำ
ไม่รู้ว่ำจะต้องท ำอะไร ท่ีจริงแล้วเรำต้องฝึกฝนกำรเดินในวิถีแห่งสติ กำรหำยใจอย่ำงมีสต ิ
เพ่ือบม่เพรำะพลงัแหง่สตแิละควำมเจ้ำใจ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 37) 
 
หำกเธอสำมำรถท่ีจะมองบรรพบุรุษของเธอในวิถีทำงเช่นนีไ้ด้ เธอจะเข้ำใจว่ำพวกเขำก็
เป็นมนุษย์ท่ีมีควำมทุกข์และได้พยำยำมท ำอย่ำงดีท่ีสุดแล้ว ควำมเข้ำใจนัน้จะขจดักำร
ปฏิเสธและควำมโกรธ กำรยอมรับบรรพบุรุษทัง้ด้ำนท่ีเข้มแข็งและอ่อนแอจะช่วยให้เธอ
สงบมำกขึน้และกลวัน้อยลง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 40)  
 
เม่ือเธอฝึกหำยใจอย่ำงมีสติ พลงัสติท่ีเกิดขึน้จะช่วยลดควำมตึงเครียดในร่ำงกำยและใน
ควำมรู้สึกของเธอ สิ่งนัน้อำจจะเปิดควำมตงึเครียดท่ีมีอยู่ในร่ำงกำยหรืออำจเป็นอำรมณ์
รุนแรงท่ีมีอยูใ่นตวัเธอ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 77)  
 
เรำสำมำรถปรับปรุงคณุภำพของเรำฝึกปฏิบตัิได้อย่ำงต่อเน่ืองด้วยกำรหมั่นพบปะหรือ
ติดต่อกับชุมชนของเรำอยู่เสมอ ชุมชนผู้ ฝึกปฏิบตัิจะสร้ำงพลงัร่วมแห่งสติและสมำธิซึ่ง
สำมำรถชว่ยเหลือเรำได้อย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือเรำเพิ่งปฏิบตัิ สติและสมำธิของ
เรำอำจจะยงัไม่เข้มแข็งพอท่ีจะรับรู้และโอบกอดควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศร้ำและควำม
กลวัของเรำ กำรได้รับกำรสนบัสนนุจำกชมุชนจงึท ำให้เรำมีโอกำสท่ีดีกวำ่ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 118)  

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
บอ่ยครัง้เรำบอกตวัเองวำ่ “อยำ่มวัแตน่ัง่อยูอ่ยำ่งนัน้ ท ำอะไรเข้ำสิ” แตเ่ม่ือเรำฝึก 
ปฏิบตัิกำรตะหนกัรู้ เรำค้นพบบำงอย่ำงใหม่ เรำพบว่ำสิ่งท่ีตรงกนัข้ำมอำจจะมีประโยชน์
มำกกวำ่ “อยำ่มวัแตท่ ำอะไรอยู ่นัง่เสียบ้ำง ตรงนัน่แหละ” เรำต้องเรียนรู้ท่ีจะหยดุเป็นครัง้
ครำวเพ่ือจะได้เห็นชดัเจนขึน้ ครัง้แรก “กำรหยุด” อำจจะดเูหมือนเป็นกำรต่อต้ำนชีวิต
สมยัใหม ่แตม่นัไมใ่ช ่เป็นเพียงปฏิกิริยำ มนัเป็นวิถีชีวิต (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ข, น. 64)   
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เรำจ ำเป็นต้องเข้ำใจบคุคลท่ีเรำต้องกำรรัก หำกควำมรักของเรำคือควำมต้องกำรท่ีจะเป็น
เจ้ำของ มนัก็ไม่ใช่ควำมรัก หำกเรำคิดถึงเฉพำะตวัเรำเอง หำกเรำรู้แต่ควำมต้องกำรของ
เรำเอง และไม่ใส่ใจควำมต้องกำรของผู้ อ่ืน เรำก็รักไม่เป็น เรำต้องมองให้ลึก เพ่ือท่ีจะเห็น
และเข้ำใจควำมต้องกำร ควำมปรำรถนำ และควำมทกุข์ของบคุคลท่ีเรำรัก นีคื้อพืน้ฐำน
ของควำมรักท่ีแท้จริง เธอไม่สำมำรถท่ีจะต้ำนตวัเองไม่ให้รักผู้ อ่ืน หำกเธอเข้ำใจเขำหรือ
หลอ่นอยำ่งแท้จริง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ข, น. 109-110)  

 
จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 

 
ชำวพุทธสำมำรถเรียนรู้พทุธธรรมมำกมำย โดยผ่ำนบุคคลท่ีมิได้ประกำศตนเป็นพทุธ ครู
จ ำคติข้อหนึ่งท่ีแพร่หลำยอยู่ในนิกำยมหำยำนได้ดีคือ “วิถีทำงแห่งพุทธธรรม คือวิถีทำง
แหง่ชีวิต” เรำจงึพดูได้เหมือนกนัว่ำ วิธีกำรในพระสตูรเก่ียวกบัเร่ืองสติกบัแสงสว่ำงท่ีสตีฟ
ได้รับนัน้มีบำงสว่นท่ีร่วมกนัอยู่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 8) 
 
บำงคนอำจจะถำมว่ำ กำรบ ำเพ็ญสมำธินัน้มีเป้ำหมำยท่ีควำมผ่อนคลำยเท่ำนัน้หรือ 
ควำมจริงเป้ำหมำยของกำรบ ำเพ็ญสมำธินัน้ไปไกลและลึกซึง้กว่ำนัน้มำกแต่ควำมผ่อน
คลำยเป็นชว่งผ่ำนท่ีจ ำเป็น ถ้ำเรำเข้ำถึงควำมผ่อนคลำยได้แล้ว ก็เป็นไปได้ท่ีเรำจะเข้ำถึง
ใจท่ีสงบและจิตแจ่มใส กำรเข้ำถึงใจท่ีสงบและจิตท่ีแจ่มใสนัน้ นับว่ำกำรบ ำเพ็ญสมำธิ
ของเรำไปไกลโขแล้วทีเดียว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 55)  
 
เม่ือไรก็ตำมท่ีควำมคิดฝ่ำยกศุลเกิดขึน้ ก็ให้รับรู้ว่ำ “ควำมคิดท่ีเป็นกศุลเกิดขึน้แล้ว” และ
ถ้ำหำกควำมคิดฝ่ำยอกุศลเกิดขึน้ ก็ให้รับรู้ว่ำ “ควำมคิดฝ่ำยอกศุลเกิดขึน้แล้ว” อย่ำไป
เกำะตดิหรือพยำยำมก ำจดัมนั ถึงแม้วำ่เธอจะไม่ชอบมนัก็ตำม รับรู้มนัเฉยๆ ก็พอ แล้วถ้ำ
หำกมนัจำกไปเธอก็ต้องรู้วำ่มนัจำกไปแล้ว หำกมนัยงัอยูเ่ธอก็ต้องรู้ว่ำมนัยงัอยู่ เม่ือใดเธอ
มีสตถิึงขนำดนี ้เม่ือนัน้เธอไมมี่อะไรท่ีต้องกลวัอีกตอ่ไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 59)  

 
4.1.2.2  กำรโน้มน้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีเสนอ  
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรใช้วิธีโน้มน้ำวใจโดยกำรน ำเสนอแนวคิดหลกัค ำสอน กำร

พยำยำมส่ือสำรชกัจงูกลุ่มเปำ้หมำยให้ยอมรับและคล้อยตำมแนวคิดท่ีได้เสนอ โดยโน้มน้ำวใจให้
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ยอมร่วมปฏิบตัเิพ่ือได้มีควำมสขุมำกขึน้ เสนอทำงเลือกท่ีแสดงให้เห็นว่ำกำรฝึกปฏิบตัิเป็นสิ่งท่ีอยู่
ใกล้ตวั อยูใ่นชีวิตประจ ำวนั และน ำเสนอวิธีปฏิบตัิง่ำยๆ ส ำหรับผู้ ท่ียงัไม่เคยปฏิบตัิ  ซึ่งผลกำรวิจยั
พบวำ่ กำรโน้มน้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีเสนอ พบ 46 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 

วิธีปฏิบตัิดีท่ีสุดคือต้องปฏิบตัิด้วยกำรไม่ปฏิบตัิ อย่ำยึดติดรูปแบบสมมุติว่ำเธอนัง่สมำธิ
ได้ดีมำก ใครๆ ก็เห็นว่ำเธอเป็นนักปฏิบตัิท่ีขยันเธอนั่งได้ดีไม่มีท่ีติ แล้วเธอก็รู้สึกภูมิใจ
ขึน้มำหนอ่ยๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 101)  

 
จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 

ศรัธทำคือหนทำงท่ีจะน ำเธอไปสู่ควำมเป็นอิสระ ควำมหลดุพ้น และกำรแปรเปล่ียนกิเลส
ต่ำงๆ ถ้ำเธอรู้จักหนทำง ถ้ำเธอมีหนทำงท่ีจะด ำเนินต่อไป เธอย่อมมีอ ำนำจ คนท่ีไร้
หนทำงย่อมเร่ร่อนไปอย่ำงไร้จุดหมำย ย่อมเป็นทุกข์ เพรำะไม่รู้ว่ำจะไปท่ีไหนดี เธอเคย
แสวงหำหนทำง และได้พบหนทำงแล้ว เธอยอ่มรู้จกัหนทำง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 37)   
 
เวลำท่ีเธอรินน ำ้ชำ กำรรินน ำ้ชำลงในถ้วย ถือเป็นกำรฝึกสมำธิได้ ถ้ำเธอรินน ำ้ชำด้วยสต ิ
ไม่คิดถึงอดีต ไม่คิดถึงอนำคต ไม่คิดถึงเร่ืองท่ีเธอจะท ำในวนัรุ่งขึน้ ใส่ใจของเธอทัง้หมด
อยูก่บักำรรินน ำ้ชำ ทุม่เทกำยและใจทัง้หมดกบักำรอยู ่ณ ท่ีน่ี ในขณะนี ้
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 67)  
 
แทนท่ีจะท ำหลำยๆ อย่ำงพร้อมกันอยู่ตลอดเวลำ เรำต้องฝึกตวัเองให้ท ำทีละอย่ำง เร่ือง
ของสตินัน้ต้องมีกำรฝึกฝนมำบ้ำง เรำอำจเป็นคนท่ีฉลำดมำก แม้เรำเข้ำใจเร่ืองนีไ้ด้ทนัที 
แตน่ัน่ไมไ่ด้หมำยควำมวำ่เรำจะท ำเชน่นัน้ได้ เรำต้องปฏิบตัแิละฝึกฝนตนเองเสียก่อน 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 69) 
 
หำกเรำนัง่หรือเดินอย่ำงมีสติกบัคนท่ีเรำรัก เรำจะมีพลงังำนยิ่งขึน้อีก เพรำะเรำได้รับกำร
เกือ้กูลจำกพลงังำนแห่งสติของคนอ่ืนด้วย เม่ือเรำฝึกปฏิบตัิร่วมกัน พลงังำนแห่งสติร่วม
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ของเรำนัน้จะมีมำกเพียงพอท่ีจะโอบกอดควำมทุกข์ของเรำทุกคน (ติช นทั ฮนัห์, 2552,  
น. 75) 
 
ควำมสขุเกิดขึน้ได้เม่ือเรำตระหนกัรู้วำ่เรำมีหนทำง เม่ือเรำรู้ว่ำเรำก ำลงัไปท่ีใด หำกเธอไม่
รู้สึกว่ำเธอก ำลงัอยู่บนหนทำงท่ีถกูต้อง หำกเธอไม่รู้ว่ำก ำลงัเดินทำงไปท่ีไหน เธอจะเป็น
ทกุข์ หลงทำงและสบัสนใจ ควำมสุขคือควำมรู้สึกว่ำในทุกขณะเธอก ำลงัอยู่บนหนทำงท่ี
ถกูต้อง เธอไม่จ ำเป็นต้องไปถึงจดุหมำยปลำยทำง เพ่ือจะมีควำมสขุ เธอมีควำมสขุได้ ณ 
ท่ีน่ี ในขณะนี ้(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 116)  
 
ครูท่ีแท้จริงนัน้อยูใ่นตวัเรำ เชน่เดียวกนั สิ่งท่ีเรำควรรักอยำ่งแท้จริงนัน้ก็คือตวัเรำ เรำต้องรู้
วิธีท่ีจะรักตวัเอง เรำต้องรู้วิธีกลบัมำสูธ่รรมชำตท่ีิแท้จริงของตนเอง เพ่ือเห็นสิ่งอนัเป็นกศุล 
เป็นควำมดี ควำมจริงและควำมงำมท่ีมีอยูภ่ำยในตวัเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 141) 
 
ก่อนท่ีเธอจ ำท ำสิ่งใดๆ ให้กับคนท่ีเธอรัก เพียงกล่ำวประโยคเหล่ำนี ้ก็ช่วยบรรเทำควำม
เจ็บปวดลงได้มำกแล้ว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 147)   
 
โปรดอยำ่คดิวำ่ไมมี่ใครจะมำแทนท่ีตนเองได้ เธอต้องพยำยำมมอบหมำยงำนให้คนอ่ืนท ำ 
แม้วำ่ในระยะเร่ิมแรก เธออำจคดิวำ่คนอ่ืนไมอ่ำจท ำได้ดีเท่ำเธอ เธอควรสนบัสนนุพวกเขำ
ด้วยควำมสขุและควำมสดช่ืนของเธอ กำรร่วมมือร่วมใจสำมำรถแรเปล่ียนองค์กรของ 
เธอให้กลำยเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีสำมำรถเปล่ียนแปลงสงัคมเรำได้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 156)  

 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 

 
กำรเรียนรู้ค ำสัง่สอนของพระองค์ก็เช่นกนั คนฉลำดจกัไม่ถกูแนวคิดตำ่งๆ ร้อยรัดเอำไว้ได้ 
เพรำะแนวคดินัน้ๆ เป็นเพียงแนวทำงท่ีชว่ยให้เข้ำใจค ำสอน จงึอยำ่ตดิยดึในถ้อยค ำหรือ 
แนวคดิ จนเข้ำใจผิดไปวำ่น่ีคือสจัภำวะ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 103)  
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เรำควรฝึกตนให้เห็นกำรเกิดกำรตำยว่ำเป็นเพียงกำรแสดงตวัออกเท่ำนัน้เอง เม่ือเมฆตำย
ก็เกิดฝน ธรรมชำติของเมฆและของฝนก็คือธรรมชำติของกำรไม่เกิดและกำรไม่ตำย คือ
ธรรมชำตขิองกำรสืบเน่ือง ธรรมชำตขิองกำรแสดงตวัออกมำอยำ่งสืบตอ่ไปเร่ือยๆ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 229)  
 
ถ้ำเรำรู้จกัเดินด้วยควำมมัน่คงและด้วยอิสรภำพ พืน้ล่ำงของส้นเท้ำเรำคือสวรรค์ ถ้ำเรำ
เดนิไปด้วยควำมเศร้ำ ควำมกลวั ควำมโกรธ เท่ำกบัเรำเดินในนรก ทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กบักำร
เดนิของเรำ กำรเป็นอยูข่องเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 267)  

 
จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 

 
ในแต่ละมือ้ เรำเลือกได้ว่ำช่วยเหลือหรือท ำร้ำยผืนโลก  “วนันีเ้รำควรกินอะไรดี” เป็น
ค ำถำมท่ีลึกซึง้มำก เธออำจจะต้องกำรถำมค ำถำมนัน้กับตวัเธอเองทกุๆ เช้ำ เธออำจจะ
ค้นพบว่ำเม่ือเธอฝึกปฏิบตัิบริโภคอย่ำงมีสติ และเร่ิมท่ีจะมองอย่ำงลึกซึง้ถึงสิ่งท่ีเธอเลือก
ด่ืม เลือกกิน ควำมอยำกกินเนือ้สตัว์และดื่มแอลกอฮอล์ก็จะลดลงโดยล ำดบั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 45) 
 
เรำแตล่ะคนรวมทัง้มวลมนษุยชำติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติ และเรำควรท่ีจะท ำตวั
กลมกลืนกับธรรมชำติ แม้บำงครัง้ธรรมชำติอำจจะโหดร้ำย แต่เรำก็ต้องปฏิบัติต่อ
ธรรมชำตเิสมือนกบัเรำปฏิบตักิบัตวัเอง และเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 58)  
 
เรำตำ่งรู้ดีว่ำ พ่อแม่ของเรำ บรรพบรุุษของเรำ ครูบำอำจำรย์ของเรำ ทกุท่ำนเหล่ำนัน้ตำ่ง
ตัง้ควำมหวงัในตวัเรำไว้ว่ำเรำต้องใช้ชีวิต ในแนวทำงท่ีเรำจะต้องปกปอ้งโลกอนัเป็นท่ีรัก
ของเรำ ในขณะเดียวกนักบัท่ีเรำปกปอ้งโลก เรำต้องเปิดโอกำสให้บรรพบรุุษของเรำครูบำ
อำจำรย์ของเรำและพทุธะในตวัเรำได้ร่วมกบัเรำในกำรปกปอ้งโลกพร้อมกนัไปด้วย  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 90)  
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ทกุนำทีในชีวิตประจ ำวนัของเรำเป็นโอกำสอนัดีท่ีเรำจะก้ำวเดนิอยำ่งพทุธะ ฟังอย่ำงลึกซึง้
เช่นเดียวกับพุทธะ นั่งลงอย่ำงสุขสงบมองอย่ำงลึกซึง้และเพลิดเพลินกับควำมงำมของ
โลก เชน่เดียวกบัพระพทุธองค์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 122)  

 
จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 

 
เธอสำมำรถสมัผสักบัควำมสขุมำกมำยได้ในระหว่ำงล้ำงหน้ำ แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด 
และอำบน ำ้ เม่ือเธอรู้จกัท่ีจะฉำยแสงแหง่ควำมตระหนกัรู้ลงบนทกุกำรกระท ำ 
 (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 28) 
 
ฉันมีเร่ืองท้ำทำยจะมอบให้เธอ ในแตล่ะวนัเธอมีเวลำ 1-2 นำที ส ำหรับกำรแปรงฟัน เธอ
จะแปรงฟันอยำ่งไรให้มีควำมสขุอยำ่งแท้จริงตลอดชว่งเวลำสัน้ๆ เพียงนำทีสองนำที โปรด
อย่ำเร่งรีบ อย่ำพยำยำมรีบแปรงฟันให้เร็วท่ีสดุเพ่ือให้เสร็จๆ ไป ขอให้เธอรวบรวมสมำธิ
ทัง้หมดอยูก่บักำรแปรงฟัน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 30)  
 
เม่ือเธอช็อปปิง้ในร้ำนค้ำหรือสั่งซือ้สินค้ำออนไลน์ อย่ำจับจ่ำยในขณะหิว เหน่ือย หรือ
ก ำลงัไขว้เขว เตรียมรำยกำรสินค้ำท่ีจ ำเป็นต้องซือ้เอำไว้ล่วงหน้ำ เวลำเพียงเล็กน้อยท่ีเรำ
ใช้เตรียมกำรนี ้จะคุ้มเกินคุ้มเม่ือเทียบกบัเวลำท่ีเธอไม่ต้องเสียไปกับกำรขบคิดว่ำควรซือ้
สิ่งท่ีไมจ่ ำเป็น (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 85)  
 
เรำไม่ควรปล่อยให้พลงัแห่งควำมโกรธขยำยตวัจนพองใหญ่ต่อไปโดยไม่เหลียวแล เรำ
จ ำเป็นต้องเรียกพลงัแหง่สติของเรำให้ขึน้มำดแูลควำมโกรธนัน้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 113) 

 
จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 

 
เพียงแค่เดินจำกลำนจอดรถมำยังส ำนักงำน ก็เป็นเวลำแห่งกำรปฏิบตัิเพ่ือปลดปล่อย
ควำมตงึเครียด เบกิบำนกบัทกุยำ่งก้ำวทกุลมหำยใจ พร้อมๆ กบัสมัผสัอำณำจกัรแห่งพระ
เจ้ำรอบๆ ตวั และภำยในตวัเธอเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 125)  
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จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
ตอนต่ืนขึน้จะเตือนตนเองให้ยิม้ได้อยำ่งไร จะแขวนอะไรไว้เตือนตนก็ได้ เชน่ก่ิงไม้ ภำพ 
หรือข้อควำมท่ีกระตุ้นเตือนใจ จะแขวนไว้ท่ีหน้ำตำ่งหรือเพดำนเหนือเตียงนอนก็ได้ ท่ีพอ
ลืมตำต่ืนขึน้มำก็แลเห็นได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 23) 
 
ทุกครัง้ท่ีต้องกำรกลบัเข้ำสู่ตวัเรำเอง เรำควรไปยงัห้องอนัเรียบง่ำยนีน้ัง่ลงเงียบๆ ตัง้สติ
ตำมลมหำยใจ กำรหำยใจอยำ่งรู้ตวัทัว่พร้อมนัน้ส ำคญันกั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 51)  
 
เม่ือถึงเก้ำอีห้รือเบำะรองนัง่ส ำหรับท ำสมำธิ ควรยกมือพนมขึน้ก้มศีรษะลงอย่ำงอ่อนน้อม 
พลำงสวดบทข้ำงบนนี ้แล้วนัง่ลงช้ำๆ อยำ่งระมดัระวงั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 53) 
 
กำรกินอำหำรอย่ำงมสตินบัว่ำเป็นกำรปฏิบตัิธรรมอย่ำงส ำคญั ควรปิดโทรทศัน์เสีย วำง
หนังสือพิมพ์ลงเสีย ละกำรงำนทัง้ปวงเสีย เพ่ือมำนั่งท่ีโต๊ะอำหำรหรือท่ีส ำรับ ควรมี
ควำมสขุอยำ่งเตม็ท่ี (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 87)  
 
เพ่ือให้เกิดสติในขณะรับประทำนอำหำร ควรหดักินอย่ำงเงียบๆ บ้ำงเป็นบำงครำว ครำว
แรกอำจรู้สกึอดึอดั แตพ่อเคยแล้วก็จะเห็นคณุคำ่ว่ำกำรกินอำหำรอย่ำงเงียบๆ ช่วยให้เกิด
สนัตสิขุ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 89)  
 
ข้ำพเจ้ำขอเสนอว่ำเวลำรับประทำนอำหำร ควรเล่ียงกำรสนทนำท่ีจะท ำลำยรสอำหำร 
หรือท ำให้ครอบครัวแตกแยก ควรหำทำงพดูให้ได้เพิ่มรสอำหำรและเพิ่มควำมสขุ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 90)  
 
เวลำแลเห็นไฟแดง ควรยิม้เข้ำไว้และขอบใจไฟแดง ถือเอำว่ำเป็นสัญญำณของพระ
โพธิสตัว์ ท่ีชว่ยให้เรำเกิดควำมระลกึได้ ให้ถือเอำไฟแดงเป็นดงัระฆงั ท่ีคอยตีเตือนสติ 
 (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 131)  
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จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำย 
 
สุภูติเอย กล่ำวโดยสรุป พระสูตรนีมี้คุณำนิสงฆ์อันจะยังให้เกิดควำมสุขอย่ำงไม่อำจ
ประมำณ แม้นวำ่ผู้ใดสำมำรถปฏิบตั ิเจริญสำธยำย และประกำศเผยแผแ่ก่ผู้ อ่ืนด้วยแล้ว  
ตถำคตจะเห็นและรู้จกับคุคลนัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 141) 
 
เรำจะเข้ำใจจิตให้ถ่องแท้ได้อย่ำงไร ถ้ำเรำยังวิ่งไล่ตำมยึดถือปรำกฏกำรณ์ทำงจิตท่ี
แตกตำ่งกนั จิตวิทยำสมยัใหมจ่งึยำกท่ีจะเข้ำใจจิตได้อย่ำงแท้จริง กำรปฏิบตัิพทุธศำสนำ
ด้วยประสบกำรณ์ตรงจะท ำให้เรำสำมำรถสมัผสักบัจิตแท้ๆ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 100) 

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
เรำสำมำรถเลือกเฟ้นรำยกำรโทรทศัน์ดีๆ ท่ีจะด ูสถำนท่ีสวยๆ ท่ีจะไปเย่ียมชม พบเพ่ือนท่ี
รักใคร่ หนงัสือหรือแผ่นเสียงท่ีเหมำะสมกับเรำ และเรำก็จะสำมำรถมีชีวิตอยู่อย่ำงผ่อน
คลำยจำกควำมเคร่งเครียด พึงพอใจกบัสิ่งตำ่งๆ ท่ีเรำเลือก คงจะจ ำได้สินะว่ำ เรำจะเป็น
ในสิ่งท่ีเรำเลือก คณุเคยไปอยู่ท่ีชำยหำดตอนดวงตะวนัก ำลงัขึน้ไหมหรือเคยกำงแขนออก 
แล้วหำยใจเข้ำให้เต็มปอดของคณุ โดยหำยใจเอำอำกำศท่ีสะอำดบริสุทธ์ิเข้ำไป คณุเคย
รู้สกึไหมวำ่คณุคือท้องฟ้ำ ทะเลและภเูขำ คณุสำมำรถนัง่ขดัสมำธิ หำยใจอย่ำงลึกๆ อย่ำง
ออ่นโยน ในขณะท่ีทะเล ภเูขำ และจกัรวำลทัง้มวลได้ซมึซำบเข้ำไปในตวัคณุ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 38)  
 
ฉนัขอเชือ้เชิญเธอให้มำเข้ำสมำธิกบัฉัน โปรดนัง่ในท่ำท่ีผ่อนคลำย ให้ควำมสนใจของเธอ
ไปอยู่ท่ีลมหำยใจ ปล่อยลมหำยใจให้อ่อนโยนอย่ำงยิ่ง เบำสบำยอย่ำงยิ่ง สักชั่วครู่ 
เคล่ือนย้ำยควำมสนใจไปสู่ควำมรู้สึกในร่ำงกำยของเธอ ถ้ำเธอรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบำย
ประกำรใด หรือถ้ำรู้สึกสขุสบำยประกำรใด ให้น ำควำมใส่ใจไปไว้ท่ีนัน่ มีปติกบัควำมรู้สึก
นัน้ด้วยควำมต่ืนรู้ท่ีเต็มเป่ียม อีกสักครู่เปล่ียนมำสังเกตอวัยวะต่ำงๆ ภำยในท่ีท ำงำน
แตกตำ่งกนัไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 59)  
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จำกหนงัสือ กลวั 
 
พวกเรำทุกคนล้วนมีประสบกำรณ์ควำมกลวั แต่ถ้ำเรำสำมำรถมองเข้ำไปในควำมกลัว
ของเรำได้อยำ่งลกึซึง้ ตวัเรำก็จะเป็นอิสระจำกกำรถกูพนัธนำกำร สมัผสัถึงควำมเบกิบำน  
ควำมกลัวท ำให้เรำเพ่งเล็งแต่อดีตและกังวลเก่ียวกับอนำคต (ติช นัท ฮันห์, 2558,            
น. 19-20) 
 
วำงเบำะรองนัง่สองใบ ครัง้แรก เธอนัง่ลงบนเบำะใบท่ีหนึ่ง และระลึกถึงตวัเธอท่ียงัเป็น
เดก็ชว่ยเหลือตวัเองไมไ่ด้ ออ่นแอ แสดงตวัผำ่นค ำพดู เธอต้องพดูด้วยภำษำของทำรกและ
แสดงจนออกมำเช่นนัน้ ในขณะนัน้หำกรู้สึกกลัว สิน้หวัง เครียด หรือมีควำมรู้สึกว่ำ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกิดขึน้ ขอให้เธอปล่อยให้ควำมรู้สึกเหล่ำนีไ้ด้ปรำกฏขึน้และ
ตระหนกัรู้ ปล่อยให้เด็กท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้คนนัน้มีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะแสดงตวั
ออกมำอยำ่งเตม็ท่ี น่ีเป็นสิ่งส ำคญัมำก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 28)  
 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรภำวนำด้วยกำรยืน เดิน หรือนัง่ เธอก็สำมำรถใช้ลมหำยใจเข้ำและลม
หำยใจออกเพ่ือช่วยให้ตวัเองรู้จักหยุด เธอจะหยุดอย่ำงสมบูรณ์ได้ในปัจจุบนัขณะ และ
เม่ือเธอหยดุ เธอจะเป็นเจ้ำนำยของกำยและใจเธอ เธอจะไม่ปล่อยให้พลงันิสยัลำกจงูเธอ
ไปในควำมคิดของอดีตหรืออนำคตหรือโครงกำรนี ้โครงกำรนัน้ เธอควรฝึกตวัเองให้รู้จกั
หยดุ ผอ่นคลำย และสงบ กำรนัง่สมำธิไมใ่ชก่ำรตอ่สู้แตเ่ป็นกำรปลอ่ยวำงจำกทกุสิ่ง  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 85)  
 
ถ้ำเรำสำมำรถผ่อนคลำยได้เม่ือเกิดอำรมณ์รุนแรงขึน้ เรำจะไม่ส่งผ่ำนควำมกลวันัน้ไปยงั
ลกูของเรำและในรุ่นต่อไป แต่ถ้ำอยู่ด้วยควำมกลวั กดทบั และปล่อยให้มนัระเบิดออก ก็
เท่ำกับว่ำเรำกระจำยควำมกลัวนัน้ให้คนหนุ่มสำวรอบๆ ตัวของเรำ และพวกเขำก็จะ
บริโภคควำมกลวันัน้และสง่ตอ่ออกไป หำกเรำรู้วิธีรับมือกบัควำมกลวัของเรำเรำจะ 
สำมำรถชว่ยเหลือคนท่ีเรำรัก และคนหนุม่สำวให้รู้จกัรับมือกบัควำมกลวัของพวกเขำ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 92-93)  

 
 



88 

จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 
อดีตผ่ำนไปแล้ว และอนำคตยงัมำไม่ถึง เรำไม่กลบัเข้ำหำชีวิตในขณะปัจจุบนั เรำจะไม่
สำมำรถสมัผสักบัชีวิตได้ เม่ือเรำสมัผสักบัสิ่งท่ีสดช่ืน สงบสขุ และเป็นยำสมำนแผลใจใน
ตวัเรำและรอบๆ ตวัเรำ เรำจงึควรเรียนรู้ท่ีจะทะนถุนอม ปกปักรักษำ และรดน ำ้พรวนดนิ 
ให้สิ่งเหลำ่นีเ้ตบิโต (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 36)   

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
เม่ือเรำต้องกำรจะลดควำมเร่งร้อนของชีวิตลง เพ่ือกลบัเข้ำหำตวัเอง เธอไม่จ ำเป็นต้องรีบ
กลบับ้ำนเพ่ือเข้ำไปนัง่ในห้องภำวนำหรือรีบไปยงัศนูย์ฝึกสมำธิ เพ่ือฝึกหำยใจอย่ำงมีสต ิ
เรำหำยใจอย่ำงมีสติท่ีไหนก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรนั่งบนเก้ำอีใ้นท่ีท ำง ำน   หรือนั่งใน
ยวดยำนพำหนะตำ่งๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 40) 
 
เป็นไปได้ท่ีเรำจะกินอำหำรอยำ่งช้ำๆ และอย่ำงช่ืนบำนเหมือนท่ีฉันเคยกินขนมเม่ือวยัเด็ก 
บำงทีเธออำจจะนึกว่ำ ขนมแห่งวยัเด็กของเธอหมดไปแล้ว แต่ฉันมัน่ใจว่ำมนัยงัอยู่ท่ีนัน่ 
ในหวัใจของเธอมมุใดมมุหนึ่ง ทุกอย่ำงยงัอยู่ท่ีนัน่  และถ้ำเธอต้องกำรก็ค้นหำมนัออกมำ
ได้ กำรกินอย่ำงมีสติเป็นกำรปฏิบตัิท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรฝึกสมำธิ เรำสำมำรถกินอำหำร
แบบท่ีเรำกินขนมในวยัเด็กได้ ขณะปัจจุบนัจะเต็มไปด้วยควำมช่ืนบำนและควำมสขุ ถ้ำ
เธอมีควำมตัง้ใจจริง เธอจะเห็นได้ด้วยตนเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 45)  
 
เรำมีห้องส ำหรับทุกสิ่ง ห้องกินข้ำว ห้องนอน ห้องโทรทัศน์ แต่เรำไม่มีห้องสติ ฉันขอ
แนะน ำวำ่เรำควรจะจดัห้องเล็กๆ ในบ้ำนของเรำและตัง้ช่ือว่ำ “ห้องแห่งลมหำยใจ” ห้องท่ี
เรำอยูค่นเดียวได้และฝึกปฏิบตักิำรหำยใจและกำรยิม้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 71-72)  
 
แตถ้่ำหำกเธอไมไ่ด้เห็นเพ่ือนของเธอมำนำน มโนภำพถึงหลอ่นอำจจะออ่นลงในควำมนกึ 
คิดของเธอ และไม่ปรำกฏต่อหน้ำเธอง่ำยนกัหำกหล่อนเป็นเพียงบุคคลเดียวท่ีสำมำรถ
ชว่ยเธอให้กลบัสูส่มดลุได้และมโนภำพของเธอชำ่งบำงเบำ สิ่งเดียวท่ีจะท ำได้ก็คือ กำรซือ้
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ตัว๋เดนิทำง แล้วจงไปหำผู้นัน้ เพ่ือว่ำหล่อนจะได้อยู่กบัเธอ หำใช่ในลกัษณะแตเ่พียงเมล็ด
พนัธุ์ แตเ่ป็นบคุคลจริงๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 105) 
 
แม้ว่ำเรำจะมีเงินทองในธนำคำรมำกมำย เรำก็ยงัคงตำยได้ง่ำยๆ ด้วยควำมทุกข์ ดงันัน้
กำรลงทนุเพ่ือน สร้ำงมิตรภำพเพ่ือมิตรแท้ สร้ำงชมุชนเพ่ือน ยอ่มเป็นบอ่เกิดควำมมัน่คงท่ี
ดีกว่ำ เรำต้องมีบำงคนท่ีจะพึ่งพิง ไปมำหำสู่ในยำมยำก (ติช นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 116-
117)   

 
จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 

 
กำรล้ำงมี 2 แบบ วิธีแรก ล้ำงเพื่อท ำควำมสะอำดถ้วยชำม วิธีท่ีสอง ล้ำงถ้วยชำมเพ่ือท่ีจะ
ล้ำงถ้วยชำม จิมบอกวำ่เขำขอเลือกวิธีท่ีสอง ล้ำงถ้วยชำมเพ่ือท่ีจะล้ำงถ้วยชำม เป็นอนัว่ำ
จิมรู้จกัวิธีล้ำงจำนแตน่ัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 9-10)  
 
ดงันัน้ครูจึงขอร้องให้ทุกคนหำวนัใดวนัหนึ่งของสปัดำห์เป็นวนัของตนเอง อำจจะเป็นวนั
เสำร์ถ้ำเป็นวนัเสำร์ วนัเสำร์ก็ต้องเป็นวันของเธอเต็มท่ี เธอจะต้องเป็นนำยของเวลำนัน้
อย่ำงสมบูรณ์ ดังนัน้วันเสำร์จะเป็นวันท่ีส ำคัญในกำรสร้ำงนิสัยของกำรฝึกสต ิ
ผู้ปฏิบตัิงำนเพ่ือรับใช้สังคมของเรำ ทุกคนก็ต้องมีสิทธิท่ีจะเป็นเจ้ำของวันเช่นนัน้ด้วย
เช่นกัน มิฉะนัน้จะท ำให้ตัวเรำเองสับสนอลหม่ำนกับชีวิต ท่ีเต็มไปด้วยงำนและควำม
กงัวลใจ ไมว่ำ่จะเลือกวนัไหนก็ตำมเรำจะเรียกวนันัน้วำ่วนัแหง่สตขิองเรำ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 39-40)  
 
ขณะท่ียงันอนอยูบ่นท่ีนอน ก็เร่ิมตำมลมหำยใจได้เลย หำยใจช้ำๆ ยำวๆ และรู้ตวัทัว่พร้อม
อยู ่จำกนัน้ก็คอ่ยๆ ลกุขึน้จำกเตียงช้ำๆ และพยำยำมประคองสติไว้ในทกุอิริยำบถ พอลกุ
ขึน้แปรงฟัน ล้ำงหน้ำ และท ำกิจวตัรในตอนเช้ำ ด้วยควำมส ำรวมและผ่อนคลำย ท ำอย่ำง
มีมีสติทุกอิริยำบถ ตำมลมหำยใจอย่ำให้คลำดไป และอย่ำปล่อยให้ควำมคิดฟุ้งกระจัด
กระจำย แต่ละอิริยำบถควรท ำอย่ำงตำมสบำย ผ่อนคลำย ขณะเดินแต่ละก้ำวก็ตำมลม
หำยใจไปด้วย หำยใจลึกๆ ช้ำๆ อย่ำงสงบ และยิม้เล็กน้อยอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงน้อยท่ีสุด
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เธอควรใช้เวลำอำบน ำ้สักคร่ึงชั่วโมง อำบน ำ้อย่ำงผ่อนคลำยและมีสติ เพ่ือว่ำพอเธอ
อำบน ำ้เสร็จ เธอจะรู้สกึเบกิบำนและสดช่ืน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 40) 
 
ส ำหรับผู้ เร่ิมต้นหัดใหม่  ควรจะนั่งไม่เกิน 20-30 นำที ในช่วงนัน้เธอจะต้องได้รับกำร
พกัผ่อนท่ีสมบรูณ์อย่ำงแท้จริง วิธีท่ีจะได้รับกำรพกัผ่อนเช่นนี ้ขึน้อยู่กบั 2 สิ่ง คือ กำรเฝ้ำ
ตำมและปล่อยวำง เฝ้ำตำมลมหำยใจของเธอและปล่อยวำงอย่ำงอ่ืนทัง้หมด คลำย
กล้ำมเนือ้ทกุส่วนในร่ำงกำย หลงัจำกนัง่สกั 15 นำที ก็เป็นไปได้ท่ีจะเข้ำถึงควำมสงัดอนั
ล ำ้ลกึท่ีเกิดจำกควำมสงบและควำมสขุภำยในด ำรงควำมสงดัและควำมสงบนัน้ไว้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 51) 

 
4.1.2.3  กำรโน้มน้ำวใจท่ีพยำยำมอยูเ่หนือกวำ่  
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรโน้มน้ำวใจโดยกำรน ำเสนอแนวคดิหลกัค ำสอน โดยพระติช 

นทั ฮนัห์มีควำมตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือกว่ำกลุ่มเปำ้หมำย แสดงจนเป็นผู้ ใหญ่มีควำมรู้มำกกว่ำ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรเกรงใจ ยอมรับฟัง จนเกิดควำมรู้สึกยอมรับและคล้อยตำมแนวคิด
หลกัค ำสอน ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรโน้มน้ำวใจท่ีพยำยำมอยู่เหนือกว่ำพบ 21 จ ำนวน หลกัฐำน
ดงันี ้

จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 

ถ้ำเธอนัง่สมำธิหรือเดินวิถีแห่งสติวนัละหนึ่งชัว่โมงได้ก้ำวเข้ำสู่อำณำจกัรอวตมัสกะและ
มองทกุสิ่งอยำ่งลกึซึง้ เพ่ือจะได้พบไวโรจนะสกลกำยแห่งพระพทุธเจ้ำทัง้ปวงแล้วไซร้ เธอ
ก็จะได้สมัผสัพระพทุธเจ้ำทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนำคตนบัเอกอนนัต์  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 127)  

 
จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 

เม่ือเธออ่ำนบทควำมท่ีเต็มไปด้วยควำมรุนแรง ดหูนงัหรือภำพยนตร์ท่ีมีควำมรุนแรง เธอ
ก ำลงัปลุกเมล็ดพนัธุ์แห่งควำมรุนแรงในตวัแบบฝึกหดัท่ีหนึ่งของควำมเพียรคือ อย่ำปลูก
เมล็ดพนัธุ์ท่ีไมดี่ทัง้หลำยให้ต่ืนขึน้ อีกทัง้ไมป่ลอ่ยให้สิ่งแวดล้อมปลกุเมล็ดพนัธุ์ไมดี่ 
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เหลำ่นัน้ขึน้มำ ควำมเพียรในท่ีนีห้มำยถึงกำรฝึกปฏิบตัเิลือกรดน ำ้เมล็ดพนัธุ์  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 40-41)  
 
หลำยๆ คนชอบบน่วำ่ไมมี่เวลำหยดุไปพกัผอ่น เปำ้หมำยของวนัหยดุพกัผ่อนก็คือกำรได้มี
เวลำท่ีจะพกั แตแ่ม้กระทัง่ผู้ ท่ีเดนิทำงไปพกัผ่อน ก็ไม่รู้วิธีจะพกัผ่อนได้อย่ำงไร เขำอำจจะ
ท ำหลำยสิ่งหลำยอย่ำงและกลบัมำด้วยควำมเหน็ดเหน่ือยมำกกว่ำก่อนไปพกัผ่อนเสียอีก
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 72-73)  
 
เธอมีสิทธิท่ีจะวำงแผนอนำคตของเธอ แต่ก่อนอ่ืน เธอต้องรู้จกัปล่อยวำงเสียก่อน และ
ด ำรงอยู่ในปัจจุบนัอย่ำงมัน่คง เธอต้องด ำรงอยู่ในปัจจบุนั จึงจะสำมำรถวำงแผนส ำหรับ
อนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สิ่งเดียวท่ีควรกงัวลคือ ท ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถนัง่อย่ำง
มัน่คงได้ในปัจจบุนัขณะเพ่ือท่ีจะดแูลอนำคตได้อยำ่งชำญฉลำด 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 158)   

 
จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 

 
ในควำมเป็นจริง เรำถูกทิ่มแทงอยู่หลำยครัง้หลำยหนในห้วงลึกของจิตวิญญำณของเรำ 
ก่อนท่ีจะมีมนุษย์เกิดขึน้ในโลกนี ้ควำมทุกข์บนผืนโลกนีก็้ได้เกิดขึน้มำก่อนแล้วอย่ำง
มำกมำย น่ีคือควำมจริงอนัประเสริฐข้อท่ีหนึ่ง หรือสิ่งท่ีพทุธศำสนำ เรียกว่ำ อริยสจัข้อท่ี
หนึง่ ทกุข์ อนัหมำยถึงชีวิตนัน้พวัพนักบัควำมทกุข์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 51)   
 
ธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้พวกเรำยอมรับควำมเป็นอนิจจังหรือควำมไม่เท่ียงแท้
แนน่อนของทกุสิ่งในโลกนี ้เม่ือเรำยอมรับมนัได้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรเกิดและตำยของเรำ หรือ 
กำรเกิดและเส่ือมสลำยลงของอำรยธรรมท่ีเรำอยู ่ เรำจะมีสนัตสิขุและมีพลงัตื่นรู้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 80)  
 
หำกเธอรู้จกัท่ีจะมองเห็นและพิจำรณำอย่ำงลึกซึง้กับควำมงำมในธรรมชำติด้วยสำยตำ
ของพทุธะ เธอจะไมส่ำมำรถกลำ่วได้วำ่ชีวิตของเธอนัน้ไม่มีควำมหมำย เธอสำมำรถได้ยิน
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เสียงต่ำงๆ ด้วยหูของพุทธะ เธอสำมำรถพิจำรณำอย่ำงลึกซึง้กับควำมงำมของโลกด้วย
สำยตำแหง่พทุธะ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 122)  
 
ฉันหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำพวกเธอควรจะให้เวลำท่ีมำใช้ร่วมกนั นัง่สนทนำกันระหว่ำงเพ่ือน
ฝูง หรือครอบครัวเพ่ือพูดคุยและหำทำงออกในเร่ืองนีร่้วมกัน เธอสำมำรถอันเชิญพระ
โพธิสัตว์ธรณีดำรำ (Dharanimdhara) มำนั่งสนทนำกับเธอด้วย และช่วยกันหำหนทำง 
เพ่ือท ำอะไรสกัอย่ำงท่ีจะช่วยเหลือโลกแสนสวยของเรำใบนีใ้ห้รอดพ้นจำกภัยพิบตัิ กำร
เปล่ียนวิถีกำรด ำเนินชีวิตของเธอ กำรบ ำบดัเยียวยำตวัเธอและโลกท่ีรักของเรำ เร่ิมต้นขึน้
แล้ว ในวินำทีท่ีเธอได้เร่ิมปฏิบตัิกำรหำยใจอย่ำงมีสติเป็นครัง้แรก (ติช นทั ฮนัห์, 2555ก, 
น. 126)  

 
จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 

เธออำจปรำรถนำท่ีจะกล่ำวบทภำวนำนีใ้นขณะท่ีนอนอยู่บนเตียงผ่อนคลำยแขนและขำ
ให้สบำย เม่ือหำยใจเข้ำให้เธอกล่ำวประโยคแรก เม่ือหำยใจออกให้เธอกล่ำวประโยคท่ี2 
เม่ือหำยใจเข้ำครัง้ถดัไปให้เธอกลำ่วประโยคท่ี3 และหำยใจออกพร้อมประโยคท่ี4 แล้วลกุ 
ขึน้นัง่พร้อมรอยยิม้บนใบหน้ำ สอดเท้ำทัง้สองเข้ำรองเท้ำ และเดนิไปยงัห้องน ำ้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 27)  
 
เม่ือเรำสำมำรถเห็นถึงต้นเหตแุห่งทกุข์ได้แล้ว เรำจะเห็นหนทำงท่ีแปรเปล่ียน และนัน่คือ 
หนทำงสู่กำรแปรเปล่ียนและดับควำมทุกข์ ซึ่งก็คืออริยสัจข้อ 4 ส่วนอริยสัจข้อ 3 คือ
ผลลพัธ์ นัน่คือกำรดบัสิน้ของควำมทกุข์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 105) 
 
ในขณะท่ีเธอหำยใจเข้ำ ก้ำวเท้ำสักสองสำมก้ำว ในช่วงวินำทีนัน้เธอจะสังเกตเห็นว่ำ
ตวัเองมีชีวิต มีแขนขำท่ียงัแข็งแรงดีพอให้เดินหรือปีนป่ำย หรือวิ่งได้ กำรรู้ว่ำตนเองยงัมี
ชีวิต และสำมำรถเดินบนโลกท่ีสวยงำมได้นัน้คือปำฏิหำริย์ เธอสำมำรถเบิกบำนกับ
ปำฏิหำริย์ได้ในขณะท่ีเดิน เธอสำมำรถสัมผัสกับปำฏิหำริย์ของชีวิต เบิกบำนแล้วมี
ควำมสขุได้ในทกุขณะ ไมว่ำ่จะอยูท่ี่ไหน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 116)  
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จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 
 
หลวงปู่ คิดว่ำเรำทุกคนควรจะเรียนรู้วิธีท่ีจะตำมลมหำยใจอย่ำงมีสติ เดินอย่ำงมีสต ิ
เพ่ือท่ีจะตระหนักรู้ถึงควำมทุกข์ท่ีเกิดขึน้อยู่ในตวัเรำ กลับมำสู่เรือนใจของเรำ โอบรับ
ควำมทกุข์ของเรำด้วยควำมอ่อนโยน ควำมนุม่นวล (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 34)  
 
ส่ือมวลชนสำมำรถท่ีจะเป็นผู้ ปกป้องผืนโลก ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เรำเขียน
บทควำม รำยงำนขำ่ว และใช้ชีวิตในวิถีทำงท่ีท ำให้ผู้อ่ำนทัว่ไปได้เห็นว่ำอนำคตนัน้เป็นไป
ได้ และควำมหวงัของคนรุ่นลูกรุ่นหลำนนัน้ก็เป็นไปได้ ส่ือมวลชนสำมำรถเดินด้วยค ำพูด
ของตวัเอง หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถท่ีจะด ำเนินชีวิตในสิ่งท่ีเรำเขียน ในสิ่งท่ีเรำพดู เรำ
สำมำรถท่ีจะชว่ยรักษำผืนโลกนี ้สิ่งแวดล้อมนีใ้ห้นำ่อยูใ่ห้สวยงำม 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 159)  

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
ไมว่ำ่จะยืนขึน้หรือนัง่ลง ตอ่หน้ำระฆงั เรำควรพนมมือขึน้หำยใจเข้ำหลำยครัง้และสวดบท
ข้ำงบนนีเ้บำๆ ถือระฆงัเล็กๆ ไว้ในมือ อีกมือถือไม้ตีเป็นกำรเตือน เพรำะเม่ือได้ตีถกูระฆงั 
เสียงก็จะดงักงัวำนขึน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 47)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
เรำไมค่วรตดิยดึอยูก่บัควำมเป็นควำมไม่เป็น เพรำะทัง้เป็นและไม่เป็นล้วนเป็นมำยำ เม่ือ
เรำไมย่ดึมัน่อยูก่บัควำมคดิผิดๆ เหลำ่นี ้เรำก็จะลถุึงฝ่ังอนัอศัจรรย์ของโลกแห่งควำมว่ำงท่ี
แท้จริง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 59-60)  

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 
 

ฉนัเพิ่งบอกให้คณุวำงดำบแห่งควำมคิดเป็นนิยำมลงเสีย และเลิกท่ีจะตดัแบง่ตวัออกเป็น
เสีย้วส่วน แตอ่นัท่ีจริงถ้ำคณุต้องกำรตดัแบง่จริงๆ คณุก็กระท ำไม่ได้หรอก คณุคิดหรือว่ำ 
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คุณจะแยกแสงตะวันออกจำกสีเขียวของใบไม้ได้ คุณก็ไม่อำจแยกแยะตัวตนท่ี
สงัเกตกำรณ์ออกจำกตวัตนท่ีถกูสงัเกตได้เชน่กนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 8)  
 
กำรปฏิบตัิสมำธิก็เป็นเช่นเดียวกนันีเ้อง เม่ือเรำพิจำรณำควำมอิงอำศยัซึ่งกนัและกนัของ
สรรพสิ่ง เรำสำมำรถเข้ำถึงควำมเป็นจริงได้โดยง่ำย เรำสำมำรถมองเห็นควำมกลวั ควำม
รวดร้ำว ควำมหวังและควำมสิน้หวัง มองดูตัวหนอนแก้วบนใบไม้ เรำสำมำรถเข้ำใจ
ควำมส ำคญัของหนอนแก้ว ทัง้นีไ้ม่ใช่มมุมองของมนษุย์ แต่ด้วยกำรเข้ำถึงท่ีอิงอำศยัรำก 
ฐำนของควำมอิงอำศยัซึง่กนัและกนัของสรรพสิ่งประจกัษ์ในคณุของชีวิตทกุชีวิต  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 67)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
เรำต้องท ำให้มิติทำงจิตวิญญำณเข้ำมำอยู่ในชีวิตประจ ำวนัของเรำ เพ่ือช่วยให้เรำพฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรดแูลควำมเจ็บปวดและควำมกลวั รวมทัง้ควำมสขุของเรำด้วย ถ้ำเรำ
ฝึกกำรเจริญสติ เรำจะมีท่ีพกัพิงเสมอทุกครัง้เม่ือเรำรู้สึกกลวั ถ้ำเรำบ่มเพรำะและหล่อ
เลีย้งกำรเจริญสติพลังแห่งสติก็จะเติบโตอย่ำงแข็งแรงและแน่วแน่ ถ้ำเรำมีกำรฝึกปฏิบตัิ
ในทกุๆ ท่ีท่ีเรำไป เรำจะมีควำมมัน่ใจ มัน่ใจมำกกว่ำกำรมีโทรศพัท์มือถือ เรำจะสำมำรถ
ยืนหยดัอยำ่งมัน่คงตอ่ควำมยำกล ำบำกตำ่งๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 81) 

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
เรำสำมำรถท่ีจะหำยใจ เดิน และกินอำหำรโดยสมัผสัถึงควำมสขุท่ีมีอยู่อย่ำงเหลือเฟือได้ 
คนเรำมักจะเก่งมำกในกำรเตรียมตัวท่ีจะด ำรงชีวิต แต่เรำมักจะไม่ค่อยได้เร่ืองเม่ือ
ด ำรงชีวิตจริงๆ เรำรู้ว่ำจะอุทิศเวลำสักสิบปีเพ่ือท่ีจะเรียนให้ได้ปริญญำสักใบหนึ่ง เรำ
เตรียมกำรอยำ่งมำกมำยเพ่ือท่ีจะได้งำนท ำ เรำพร้อมท่ีจะท ำงำนอย่ำงหนกัเพ่ือรถยนต์สกั
คนั หรือเพ่ือบ้ำนสกัหลงั เป็นต้น แตย่ำกเหลือเกินท่ีเรำจะระลึกได้ว่ำ เรำมีชีวิตอยู่ในขณะ
ปัจจุบนั ซึ่งเป็นขณะเดียวเท่ำนัน้ท่ีเรำมีชีวิตอยู่ได้ เรำสำมำรถเป็นสุข ช่ืนบำน และสงบ
เย็นได้ในทุกลมหำยใจเข้ำออก และทุกย่ำงก้ำวท่ีเรำเดิน เพียงแต่เรำจะต้องต่ืนอยู่เสมอ 
หรือมีชีวิตอยูใ่นขณะปัจจบุนัเทำ่นัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 29-30)   
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หำกเรำรู้ท่ีจะด ำรงชีวิตทกุๆ ขณะ บนมรรคำแห่งกำรต่ืน เรำจะตระหนกัว่ำเกิดอะไรขึน้ใน
ควำมรู้สึกของเรำ และกำรรับรู้ของเรำในปัจจุบนัขณะ และเรำจะไม่ท ำให้ปมบ่วงเขม็ง
เกลียวในจิตส ำนึกของเรำ และหำกเรำรู้วิธีเฝำ้สงัเกตควำมรู้สึก เรำก็จะพบรำกเหง้ำของ
กำรคงอยูอ่ยำ่งยำวนำนของเง่ือนปมภำยใน และขณะแปรเปล่ียนมนั แม้ว่ำจะเป็นบว่งปม
ท่ีคอ่นข้ำงจะเขม็งเกลียวแนน่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 96)  
 

จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 
 
ตำมหลักในพระสูตรท่ีว่ำด้วยเร่ืองสติ ขณะล้ำงจำนเรำก็ควรจะล้ำงจำนอย่ำงเดียว ซึ่ง
หมำยควำมว่ำขณะล้ำงจำนเรำต้องรู้ตวัทัว่พร้อมว่ำเรำก ำลงัล้ำงจำน ถ้ำดเูผินๆ อำจจะ
เห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีออกจะดโูง่เขลำท่ีไปให้ควำมส ำคญัมำกมำยกบัสิ่งธรรมดำๆ แตน่ัน่กลบั
ตรงจดุเผงเลยทีเดียว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 10-11) 

 
4.1.2.4  กำรโน้มน้ำวใจโดยคงควำมคิดเดมิ  
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจโดยน ำเสนอแนวคิดหลกัค ำสอนท่ียงัคง

กำรด ำรงไว้ซึง่ควำมคดิ ทศันคต ิคำ่นิยม และควำมเช่ือของกลุ่มเปำ้หมำยไว้ เพ่ือให้กลุ่มเปำ้หมำย
ไม่เกิดกำรต่อต้ำนควำมคิดใหม่ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรโน้มน้ำวใจโดยคงควำมคิดเดิมพบ 4 
จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 
ผู้ คนมำกมำยคิดว่ำเงินตรำคือต้นก ำเนิดแห่งควำมสุข พวกเขำท ำงำนส่วนหนึ่งก็เพ่ือ
เพรำะจะให้ได้เงิน มนัก็จริงท่ีว่ำเงินตรำนัน้คืออ ำนำจชนิดหนึ่ง เธอสำมำรถซือ้ทกุสิ่งท่ีเธอ
ต้องกำรได้ด้วยเงิน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 59)   

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
กำรนัง่ภำวนำนัน้ก็เพ่ือให้เกิดควำมเฉย ควำมสงบ และควำมสขุ สมอช่วยให้เรืออยู่กับท่ี 
ไมเ่คล่ือนท่ีย้ำยไปมำ ฉนัใด กำรหำยใจอยำ่งมีสตก็ิชว่ยให้เกิดควำมรู้ตวัทัว่พร้อมใน 
ขณะนัน้ๆ ให้เรำสมัผสักบัธรรมชำตท่ีิแท้ของตวัเรำฉนันัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 65)  
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พวกเรำส่วนมำกไม่ชอบล้ำงห้องน ำ้ ถ้ำเรำท ำงำนด้ำนนีอ้ย่ำงมีสติ รู้ตวัทั่วพร้อมอยู่ใน
ขณะนัน้ๆ เรำจะหำควำมบริสทุธ์ิได้ในทกุขณะท่ีกระท ำกำร (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 85)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
เพ่ือจะลุถึงฝ่ังแห่งกำรตรัสรู้นัน้ พระโพธิสัตว์ปฏิบตัิ 6 วิธี เรียกว่ำบำรมี 6 คือ ทำน ศีล 
ภำวนำ ขนัติ พละ และปัญญำ ถ้ำคิดว่ำเม่ือมีเงินแล้วจึงจะบ ำเพ็ญทำนได้ อย่ำงนีค้ิดไม่
ถกู เรำอำจหยิบย่ืนสนัตสิขุให้แก่ผู้ อ่ืนได้ตลอดเวลำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 43)  

 
4.1.3  กลยุทธ์กำรจูงใจ 
จำกกำรศกึษำข้อมลูกลยทุธ์กำรจงูใจพระติช นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรจงูใจด้วยกำรสร้ำงภำพให้

กลุ่มเป้ำหมำยเห็นถึงผลท่ีจะได้รับจำกกำรน ำหลักธรรมค ำสอนไปฝึกปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้ นให้
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดมองเห็นถึงผลท่ีจะได้รับแล้วเข้ำร่วมปฏิบัติและศึกษำหลักธรรมค ำสอน 
รองลงมำพระติช นัท ฮนัห์จะใช้วิธีกำรเท้ำค่อยอย่ำงเข้ำประตู คือพระติช นทั ฮันห์จะพยำยำม
กระตุ้นและให้ข้อมูลท่ีละน้อยๆ และจะค่อยๆ เพิ่มขึน้เม่ือกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลกัธรรมมำกขึน้ ไมเ่ร่งรีบในกำรสอนหลกัธรรมจ ำนวนมำกๆ และสดุท้ำยพระตชิ นทั ฮนัห์ใช้วิธีจงู
ใจด้วยกำรสร้ำงวิธีกำรปฏิบตัิท่ีมีควำมน่ำดึงดูดสนใจ และจูงใจให้กลุ่มเป้ำหมำยลงมือเข้ำร่วม
ปฏิบตั ิซึง่กลยทุธ์กำรจงูใจพบข้อมลูและหลกัฐำนเรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อยตำมนี ้  
 
ตำรำงที่ 4.3  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำกลยทุธ์กำรจงูใจ 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

แนวคิดจูงใจ  
 

สร้ำงภำพให้ผู้ ฟังนึกเห็นถึงผลท่ีจะ
เกิดขึน้  

  6 

 เท้ำค่อยอย่ำงเข้ำประต ูพยำยำมจูงใจ
ท่ีละเล็กท่ีละน้อยไปจนมำก 

  3 

 สร้ำงควำมสนใจ    2 
 จงูใจให้ลงมือปฏิบตั ิ   2 
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ตำรำงที่ 4.3  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 สร้ำงควำมต้องกำร     
 ตอบสนองควำมต้องกำร     
 ปิดประตใูสห่น้ำ ขอร้องในปริมำณมำก    

 
4.1.3.1  สร้ำงภำพจงูใจให้เห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึน้   
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรจงูใจโดยน ำเสนอควำมคิดหลกัธรรมให้เป็นแนวทำง 

ให้กลุ่มเปำ้หมำยมองเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเกิดภำพเข้ำใจสิ่งท่ีน ำเสนอขึน้ในใจ ว่ำ
จะได้รับสิ่งใดเม่ือปฏิบตัิตำมหลกัหลกัสอน เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรท่ีจะเข้ำร่วม
ปฏิบตั ิซึง่ผลกำรวิจยัพบวำ่ สร้ำงภำพจงูใจให้เห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึน้พบ 6 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 
หำกเรำสญูเสียพลงัแห่งสติ เรำก ำลงัสญูเสียทกุสิ่งทกุอย่ำง เม่ือขำดสติ เรำหำและใช้เงิน
ทองไปในทำงท่ีเป็นโทษกับตวัเองและผู้ อ่ืน เรำใช้ช่ือเสียงในทำงท่ีเป็นโทษกบัตวัเองและ
ผู้ อ่ืน เรำใช้ควำมเข้มแข็งทำงกำรทหำรเพ่ือท ำลำยตวัเองและผู้ อ่ืน 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 45)   
 
เม่ือเธอเจริญสติ และฝึกฝนข้อฝึกอบรมสติห้ำประกำร เธอจะเห็นแรงจงูใจท่ีอยู่เบือ้งหลงั
ควำมปรำรถนำแห่งอ ำนำจของตวัเองได้อย่ำงชัดเจน เม่ือแรงจูงใจของเธอชัดเจน กำร
กระท ำของเธอจะมีพลงัอย่ำงมำก เพรำะเธอจะท ำสิ่งเหล่ำนัน้ด้วยควำมตัง้ใจอย่ำงเต็ม
เป่ียมของเธอ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 89)   
 
เม่ือเรำวิ่งไล่ตำมควำมโลภและอ ำนำจลวง เรำก ำลงัพลำดบำงสิ่งท่ีมีควำมส ำคญัยิ่งต่อ
ควำมสขุของเรำไปอยำ่งสิน้เชิง นัน่คือประสบกำรณ์แหง่รัก ด้วยปัญญำเห็นแจ้งในควำม 
ไมเ่ท่ียงแท้ ควำมไมมี่ตวัตน และควำมเป็นดัง่กนัและกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 127)  
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จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
เม่ือไหร่ท่ีเรำสำมำรถหลดุพ้นออกมำจำกเปลือกแห่งอตัตำตวัตนท่ีห่อหุ้มเรำอยู่ แล้วเรำจะ
มองเห็น และรับรู้ได้วำ่ เรำทกุคนมีควำมสมัพนัธ์เช่ือมโยงอย่ำงลึกซึง้กบัทกุๆ คนและทกุๆ 
สิ่ง เรำมองเห็นและรับรู้ได้ว่ำกำรกระท ำของเรำมีผลกระทบกับมนุษย์ทัง้มวล รวมไปถึง
ระบบจกัรวำลทัง้ระบบ กำรรักษำตนให้มีสขุภำพท่ีดี ก็คือกำรกระท ำท่ีเมตตำอ่อนโยนต่อ
บรรพบรุุษของเรำ ตอ่พอ่แมต่อ่ลกูหลำนของเรำ และตอ่สงัคมท่ีเรำอำศยัอยู่ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 47)  
 
เม่ือเรำลดกำรใช้รถก็เท่ำกบัเรำช่วยตวัเรำเอง ช่วยเหลือโลกและพทุธะในตวัเรำให้หำยใจ
ได้คลอ่งขึน้ เรำจะเห็นวำ่แม้เป็นทำงเลือกเล็กน้อย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 113) 

 
จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 

 
เพียงฝึกเช่นนีส้กั 3 วนั เธอก็จะเห็นควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งก็คล้ำยกบักำรฝึกฝนสิ่งตำ่งๆ ทัว่ไป 
เช่น กำรเล่นดนตรี กำรร้องเพลง หรือกำรเล่นปิงปอง ถ้ำเธอต้องกำรฝึกฝนท่ีจะใช้ทุกช่วง
ขณะของชีวิตประจ ำวนัอยำ่งลกึซึง้และเป็นอิสระให้ได้จริงๆ เธอจ ำเป็นต้องปล่อยวำงเร่ือง
อดีตและอนำคต ปลดปล่อยตนเองจำกควำมกังวลทัง้หลำย และกลบัมำอยู่กับปัจจุบนั
ขณะ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 32) 

 
4.1.3.2  เท้ำคอ่ยอยำ่งเข้ำประต ู 
พระติช  นัท  ฮันห์ มี กำร ส่ือสำร ท่ีพยำยำมน ำ เสนอโน้มน้ำวใจจูง ใจใ ห้

กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับ หรือยอมเข้ำร่วมปฏิบตัิด้วยกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับหลกัธรรมค ำสอนวิธีกำร
ฝึกปฏิบตัิท่ีละเล็กท่ีละน้อยไปจนมำก เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยไม่รู้สึกว่ำยำกเกินไป ซึ่งผลกำรวิจัย
พบวำ่ เท้ำคอ่ยอยำ่งเข้ำประตพูบ 3 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 

โปรดนึกถึงควำมรักครัง้แรกของเธอ ค่อยๆ คิดช้ำๆ นึกภำพว่ำรักแรกนัน้เกิดขึน้อย่ำงไร 
เกิดท่ีไหน อะไรน ำเธอไปสูห้่วงเวลำนัน้ ย้อนนกึถึงประสบกำรณ์นัน้ มองเข้ำไปอยำ่งสงบ 
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ลกึซึง้ ด้วยควำมเมตตำและเข้ำใจ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 25)   
 
ในอำณำจกัรอวตมัสกะเวลำมีมำกมำยไมห่มดสิน้ ท่ีน่ีเรำขำดแคลนเวลำ แตท่ี่โน่นเวลำไม่
เคยหมดแล้วยงัมีท่ีกว้ำงขวำงให้อยู่ พืน้ท่ีประกอบด้วยเวลำ และเวลำก็ประกอบด้วยพืน้ท่ี
เชน่กนั ท่ีน่ีเรำมีควำมคิดเก่ียวกบัช่วงชีวิต เรำคิดว่ำก่อนเกิดเรำไม่ด ำรงอยู่ และเม่ือตำยก็
ไมมี่เรำอีกตอ่ไป ควำมคดิเก่ียวกบัชว่งชีวิตเชน่นีท้ ำให้เรำมีเวลำไม่มำก แตท่ี่โนน่ควำมคดิ 
เก่ียวกบัชว่งชีวิตได้ถกูก ำจดัออก มีแตอิ่สรภำพ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 127)   

 
จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 

 
เรำจ ำเป็นต้องฝึกฝนตนเองสกัเล็กน้อยเพ่ือท่ีจะให้ได้มำซึ่งพลงันิสยัใหม่ท่ีดีนี ้ในขณะท่ี
เธอแปรงฟัน หวีผม แต่งตวั เดิน ขบัรถ หรือท ำสิ่งใดๆ ก็ตำม ขอให้เธอใส่ใจกบัสิ่งท่ีก ำลงั
กระท ำอยูอ่ยำ่งเตม็เป่ียม แล้วเธอจะพบควำมสขุควำมเบกิบำนในชว่งขณะนัน้ๆ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 39)  

 
4.1.3.3  จงูใจโดยกำรสร้ำงควำมสนใจ  
พระติช นัท ฮนัห์มีกำรส่ือสำรจูงใจโดยกำรน ำเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจน

กำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ หรือควำมศรัทธำ สร้ำงวิธีฝึกปฏิบตัิให้เกิดควำมน่ำสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้
กลุ่มเป้ำหมำยมำลองปฏิบตัิ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ จูงใจโดยกำรสร้ำงควำมสนใจพบ 2 จ ำนวน 
หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 

เรำมกัเร่ิมอำชีพ ด้วยควำมรักท่ีมีตอ่ครอบครัวและชมุชน ในตอนแรกๆ เรำมีควำมตัง้ใจท่ีดี  
แตใ่นไม่ช้ำไม่นำน เรำกลบัถกูกลืนจำกกำรไล่ล่ำคว้ำควำมส ำเร็จในอำชีพ ควำมกระหำย
ในควำมส ำเร็จ อ ำนำจ และช่ือเสียง เข้ำมำแทนท่ีควำมใส่ใจท่ีมีต่อครอบครัวและชุมชน 
น่ีเองท่ีเรำเร่ิมสญูเสียควำมสขุของเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 33)   
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จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 

ถ้ำเรำสำมำรถแสดงให้เขำเห็นถึงวิธีท ำใจให้สงบ และคลำยควำมยึดติดจำกควำมคิดท่ีฆ่ำ
ตวัตำย เขำจะมีโอกำสกลบัมำโอบกอดชีวิตตนเองได้อีกครัง้ อยำ่งไรก็ตำมเรำ 
จ ำเป็นต้องฝึกฝนกบัตนเองให้ดีเสียก่อนท่ีจะพยำยำมแนะน ำผู้ อ่ืน   
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 59) 

 
4.1.3.4  จงูใจให้ลงมือปฏิบตั ิ 
พระติช นัท ฮันห์กำรส่ือสำรท่ีใช้วิธีจูงใจน ำเสนอหลักธรรม วิธีกำรฝึกปฏิบตัิท่ี

กระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยกระท ำหรือลงมือปฏิบตัิทันทีโดยปรำศจำกควำมลังเล ซึ่งผลกำรวิจัย
พบวำ่ จงูใจให้ลงมือปฏิบตัิพบ 2 จ ำนวนหลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ กลวั 
 
เม่ือเธอปลอ่ยวำงทำงใจ เธอจะผอ่นคลำยทำงกำยด้วยเพรำะกำยและใจเป็นสองส่วนของ
ควำมจริงหนึง่ เม่ือใจของเธอตงึเครียดมีควำมยำกล ำบำกมำกมำย สิ่งนัน้จะส่งผลตอ่กำย
ของเธอวนัแล้ววันเล่ำ ร่ำงกำยของเธอย่อมต้องมีกำรเคล่ือนไหวและหมุนเวียนเพ่ือมิใ ห้
ควำมตงึเครียดนัน้เกิดขึน้มำอีก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 87)  
 
สิ่งแรกท่ีต้องท ำคือมองไปรอบๆ และหำองค์ประกอบของสังฆะของเรำ เรำต้องเร่ิมต้น
เหมือนท่ีพระพุทธองค์เคยท ำ อย่ำรอจนถึงงำนภำวนำหรือช่วงลำพกัร้อนครัง้ต่อไป เรำ
จ ำเป็นต้องเข้ำร่วมสงัฆะหรือเร่ิมสร้ำงสงัฆะในทนัทีท่ีบ้ำน เพ่ือให้เรำสืบเน่ืองกำรปฏิบตัิได้ 
เพ่ือท่ีเรำจะเดินนัง่ หำยใจ และฟังเสียงระฆังสติ กำรสร้ำงสงัฆะเป็นสิงส ำคญัมำกและ
เป็นงำนท่ีประเสริฐ พวกเรำทกุคนควรคดิท่ีจะลงมือปฏิบตัใิห้เร็วท่ีสดุเทำ่ท่ีจะท ำได้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 122) 

 
4.1.4  กระตุ้นควำมต้องกำร 5 ขัน้ 
จำกกำรศกึษำข้อมลูกลยทุธ์กำรกำรกระตุ้นล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร 5 ขัน้พระติช นทั ฮนัห์

ใช้วิธีกำรกระตุ้นควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย น ำเสนอข้อมูลให้กลุ่มเป้ำหมำยรู้ถึง  ปัจจยั 5 ท่ี
เป็นสิ่งท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต พระติช นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรกระตุ้นด้ำนควำมปลอดภยัและ
ควำมมั่นคง กำรเสนอให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรมีชีวิตท่ีปลอดภัย พระติช นัท ฮนัห์ใช้
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วิธีกำรกระตุ้นให้เป้ำหมำยต้องกำรกำรได้รับกำรยกย่องนบัถือ น ำเสนอกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำย
ต้องกำรได้รับกำรยอมรับจำกสงัคมและประสบควำมส ำเร็จ สุดท้ำยพระติช นทั ฮันห์กระตุ้นให้
กลุม่เปำ้หมำยส ำเร็จได้ดงัใจปรำรถนำ ซึ่งกลยทุธ์กำรกำรกระตุ้นล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร 5 ขัน้พบ
ข้อมลูและหลกัฐำนตำมนี ้ 
 
ตำรำงที่ 4.4  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำวิธีกำรกระตุ้นควำมต้องกำร 5 ขัน้ 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กระตุ้ นล ำดับควำม
ต้องกำร 5 ขัน้ของ
มำสโลว์ 

ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย   1 

ควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย
และควำมมัน่คง  

  1 

ควำมต้องกำรท่ีจะได้รับกำรยก 
ยอ่งนบัถือ 

  1 

ควำมต้องกำรส ำเ ร็จท่ีได้ท ำดังใจ
ปรำรถนำหรือควำมสมหวงัของชีวิต 

  1 

ควำมต้องกำรทำงสงัคม    
 

4.1.4.1  กระตุ้นควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย  
กำรส่ือสำรน ำเสนอข้อมูลกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรกำรอยู่รอด 

ควำมต้องกำรเร่ืองอำหำร น ำ้ ออกซิเจน เสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ยำรักยำโรค สิ่งของขัน้ต ่ำสุดท่ี
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กระตุ้นควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยพบ 1 จ ำนวน 
หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 
เป็นสิ่งแน่นอนท่ีว่ำกำรมีปัจจยัพืน้ฐำนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น เช่นอำหำร น ำ้ ท่ีอยู่อำศยั เสือ้ผ้ำ 
ควำมปลอดภัยทำงร่ำงกำย และรำยได้เลีย้งชีพท่ีเพียงพอนัน้ ท ำให้เรำมีควำมสุข ควำม
ยำกจนข้นแค้นน ำมำซึง่ควำมทกุข์ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 105)  
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4.1.4.2  กระตุ้นควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง  
กำรส่ือสำรโดยน ำเสนอข้อมูลกระตุ้นควำมต้องกำรท่ีจะมีควำมปลอดภัย ควำม

ต้องกำรท่ีปรำรถนำท่ีจะอยูห่ำ่งจำกสิ่งท่ีเป็นภยัอนัตรำยทัง้ปวงตอ่ชีวิตไมว่ำ่จะเป็นอบุตัเิหต ุ  
โรคภยัไข้เจ็บตำ่งๆ ซึง่ผลกำรวิจยัพบวำ่ กระตุ้นควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง 
พบ 1 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ กลวั 
 

หำกเรำต้องกำรควำมปลอดภัย เรำต้องสร้ำงมนัขึน้มำ เรำจะสร้ำงควำมปลอดภำยขึน้
ด้วยอะไร ปอ้มปรำกำร ลกูระเบดิ หรือเคร่ืองบนิ สิ่งเหลำ่นีไ้มส่ำมำรถขจดัควำมกลวัของ 
เรำออกไป ในควำมจริงแล้วกลบัจะเพิ่มพนูควำมกลวัให้มำกขึน้อีก 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 106)  

 
4.1.4.3  กระตุ้นควำมต้องกำรท่ีจะได้รับกำรยกย่องนบัถือ  
กำรส่ือสำรโดยน ำเสนอข้อมูลกระตุ้นกำรได้รับกำรยกย่องนับถือจำกผู้ อ่ืน เป็น

ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ ควำมมีเกียรติศักดิ์ศรี กำรได้รับควำมยอมรับจำกสังคม หรือกำร
ต้องกำรเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง ซึง่ผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรกระตุ้นควำมต้องกำรท่ีจะได้รับกำรยกย่อง
นบัถือพบ 1 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 
 
เรำทกุคนตำ่งต้องกำรมีท่ีมีทำงสกัแหง่หนึง่ ท่ีเรำรู้สกึวำ่เรำเป็นสว่นหนึง่ของสถำนท่ีนัน้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 19)  

 
4.1.4.4  กระตุ้นควำมต้องกำรส ำเร็จท่ีได้ดงัใจปรำรถนำควำมสมหวงัของชีวิต 
กำรส่ือสำรโดยน ำเสนอข้อมูลกระตุ้นควำมต้องกำรขัน้สูงสุด ท่ีต้องกำรมีควำม

สมบูรณ์แห่งตน ได้ท ำและได้ส ำเร็จในทุกอย่ำงท่ีตนใฝ่ฝันและปรำรถนำ ได้ใช้ควำมสำมำรถ ซึ่ง
ผลกำรวิจยัพบว่ำ กระตุ้นควำมต้องกำรส ำเร็จท่ีได้ท ำดงัใจปรำรถนำหรือควำมสมหวงัของชีวิตพบ 
1 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
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เธออำจเช่ือวำ่ควำมส ำเร็จท่ีท ำให้มีอ ำนำจ ร ่ำรวย และมีช่ือเสียงนัน้จะท ำให้เธอมีควำมสขุ 
หำกเพียงเธอหยดุและพิจำรณำควำมเช่ือนัน้ดสูกัหน่อย เธอจะเห็นว่ำบำงคนท่ีร ่ำรวยเงิน
ทอง มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับนบัถือ ก็ยงัไมมี่ควำมสขุ ท ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ นัน่ก็เพรำะผู้คน
เหลำ่นีย้งัไมมี่อิสรภำพท่ีแท้จริง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 62) 
 
4.1.5  กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง 
จำกกำรศกึษำข้อมลูกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่งพระติช นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรสร้ำงควำม

แตกตำ่งจำกด้วยตวัท่ำนเองมีด ำรงชีวิต กำรใช้ชีวิตท่ีแตกต่ำงจำกพระองค์อ่ืนๆ ซึ่งสำมำรถสร้ำง
ควำมน่ำสนใจและควำมน่ำเช่ือให้เกิดขึน้ และกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกหลกัธรรมค ำสอนท่ีไม่
มุ่งเน้นในเร่ืองลีล้ับเหนือธรรมชำติ หลักค ำสอนจะเป็นธรรมชำติเป็นท่ีท่ีสำมำรถพิสูจน์ได้ และ
สุดท้ำยรูปแบบวิธีกำรฝึกปฏิบตัิท่ีง่ำยไม่มำกพิธีท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยโดยทั่วไปสำมำรถร่วมฝึก
ปฏิบตัไิด้ ซึง่กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่งพบข้อมลูและหลกัฐำนตำมนี ้ 
 
ตำรำงที่ 4.5  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
 
กลยุทธ์กำรส่ือสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กำรสร้ำงควำม
แตกต่ำง 

สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยบคุคล   1 

สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยกำรส่ือสำร   1 

 
4.1.5.1  สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยกำรส่ือสำร   
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรใช้กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่งในกำรส่ือสำร เพ่ือให้เกิด

ควำมแตกตำ่งจำกบคุคลอ่ืนท่ีเผยแผ่ศำสนำพทุธและท ำให้กำรส่ือสำรของพระติชนทัฮนั ห์มีควำม
น่ำสนใจมำกกว่ำกำรเผยแผ่ศำสนำของบุคคลอ่ืน ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรใช้กลยุทธ์กำรสร้ำง
ควำมแตกตำ่งด้วยกำรส่ือสำรพบ 2 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกคลิปรำยกำร zen2010 
 

กำรสวดมนต์เป็นกำรร้องเพลงอย่ำงหนึ่ง กำรร้องเพลงก็เป็นกำรสวดมนต์อย่ำงหนึ่ง เรำ
ร้องเพลงธรรมะเพลงท่ีเอือ้ต่อกำรปฏิบตัิ เพรำะเพลงเหล่ำนีเ้ป็นเพลงท่ีช่วยเรำในกำร
ประกำศธรรมะ (ชีพจรโลก, 2553, นำที 7.33-7.45) 
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ภำวนำด้วยบทเพลง ฝึกธรรมะจำกกำรร้องเพลงท่ีแต่งมำจำกบทภำวนำ บทสวดมนต์ 
เนือ้หำเพลงจะเป็นเนือ้หำทำงศำสนำ ฝึกฟังเพลงพร้อมปฏิบตัิ พระของเรำสำมำรถร้อง
เลน่เต้นได้เหมือนคนปกต ิเพรำะสิ่งเหลำ่นัน้ถือเป็นกำรฝึกธรรมะ  
(ชีพจรโลก, 2553, นำที 23.01-24.15) 
 
ส่วนท่ี 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ

พระตชิ นทั ฮนัห์ 
ส ำหรับข้อมูลในส่วนกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ฮนัห์ ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) 
จำกกำรวิเครำะห์หนงัสือท่ีพระติช นัท ฮนัห์เขียน เพ่ือศกึษำกลยทุธ์วิธีกำรท่ีพระติช นทั ฮนัห์ใช้ใน
กำรสร้ำงหลกัค ำสอนในกำรเผยแผศ่ำสนำ โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ ดงันี ้

1)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย 
2)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ 
3)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและจงูใจในสำร 

 
4.2  ผลวิจัยเอกสำรเกี่ ยวกับกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซน็ 
 

จำกกำรเก็บข้อมูลจำกแบบบนัทึก พบว่ำ กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรใช้กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยภำษำทัว่ไปเข้ำใจง่ำย ไม่ใช้ภำษำหรือ
ศพัท์ท่ีเข้ำใจยำก และลีกเล่ียงกำรใช้ภำษำบำลีทำงศำสนำ ท ำให้บคุคลโดยทัว่ไปสำมำรถอ่ำนและ
เข้ำใจได้ง่ำย รองลงมำท่ีพบคือกำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมท่ีไพเรำะ พระติช นทั ฮนัห์มีควำมเป็นกวี
ท่ีสำมำรถเขียนบทกลอน เพ่ือใช้ในกำรสอนหลกัธรรมค ำสอน ซึง่สำมำรถช่วยให้บทค ำสอนมีควำม
นุ่นนวลมีควำมน่ำสนใจมำกขึน้ และสดุท้ำยพระติช นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรสร้ำงสำรท่ีมีควำมจูงใจทัง้
กำรจงูใจด้วยสิ่งท่ีนำ่ดงึดดู กำรใช้ควำมกลวัมำสร้ำงกำรจงูใจให้เกิดกำรปฏิบตั ิและสดุท้ำยพระติช 
นทั ฮนัห์ใช้กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรให้เกิดกำรคล้อยตำมและร่วมฝึกปฏิบตัิ  ซึ่งกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรท่ี
ใช้ในกำรเผยแผศ่ำสนำพทุธนิกำยเซ็น พบข้อมลูดงันี ้
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4.2.1  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย 
 
ตำรำงที่ 4.6  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย 
 
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร แนวคิดทฤษฏีในกำร

วิเครำะห์ 
พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำม
ง่ำย 

  22 

 
กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำยเป็นหลกักำรขัน้ต้นของกำรส่ือสำร พระติช นทั ฮนัห์มี

กำรใช้กำรสร้ำงสำรด้วยภำษำทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน หลีกเล่ียงกำรใช้ภำษำบำลี สร้ำงสำร
ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยโดยทัว่ไปทัง้ท่ีมีควำมรู้เก่ียวกบัศำสนำและไม่มีควำมรู้
เก่ียวกบัศำสนำสำมำรถอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจได้ด้วยตนเอง ไม่เกิดควำมรู้สึกยำกหรือคิดว่ำเป็น
สิ่งไกลตวั ซึง่ผลกำรวิจยัพบวำ่ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำยพบ 22 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 
ไมมี่อยู ่และ ขำดไปแล้วจำกชีวิต น่ีก็เป็นกำรยดึมัน่อย่ำงหนึ่ง เม่ือเรำมองโต๊ะ มองดอกไม้ 
หรือมองจิตอันเลิศ รู้ต่ืน รู้เบิกบำน ถ้ำเรำเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนีด้ ำรงอยู่อย่ำงเป็นอิสระจำก
ธรรมำรมณ์อ่ืนๆ นัน่คือเรำหลงอยู่ในสสัสตทิฎฐิ แตต่รงข้ำม ถ้ำเรำคิดว่ำทกุอย่ำงไม่มีอยู ่
เรำก็หลงอยู่ในนัตถิกทิฏฐิ ทำงสำยกลำงท่ีพระพุทธเจ้ำทรงสอนคือหนทำงซึ่งเป็นอิสระ
จำกทิฏฐิทัง้สองประกำรนี ้อิสรภำพไม่ใช่กำรตดัขำดจำกชีวิต หรือพยำยำมไปให้ถึงควำม
ไมมี่อยู ่(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 113)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 
 
กำรยอมรับผู้ อ่ืนอย่ำงท่ีเขำเป็นด้วยควำมจริงใจต้องเร่ิมท่ีตวัเรำเอง หำกว่ำเรำไม่สำมำรถ
ยอมรับตวัเรำเองอย่ำงท่ีเป็นอยู่ เรำก็จะไม่สำมำรถยอมรับใครๆ ได้เลย เม่ือฉันมองดู
ตวัเอง ฉันเห็นสิ่งดีๆ ในตวัเอง สิ่งท่ีน่ำเล่ือมใส สิ่งท่ีโดดเด่น แตฉ่ันก็รู้ด้วยว่ำมีด้ำนลบอยู่
ในตวัฉนั ดงันัน้สิ่งแรกท่ีฉนัต้องรับรู้และยอมรับก็คือตวัของฉนัเอง  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 39) 
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เม่ือเธอมองต้นไม้ท่ีอยูท่ำ่มกลำงพำย ุเธอจะเห็นวำ่ก่ิงและใบกวดัแกวง่ไปข้ำงหน้ำและข้ำง
หลังอย่ำงรุนแรงท่ีสมกลำงลมกรรโชก เธออำจมีภำพในใจว่ำต้นไม้ไม่อำจยืนต้นอยู่ได้
ท่ำมกลำงลมพำยุ เธอเองก็เป็นเช่นนัน้ เม่ือเธอถูกยึดไว้ด้วยอำรมณ์รุนแรง เธอจะรู้สึก
เปรำะบำงเหมือนต้นไม้ท่ีอำจหกัโคน่ได้ตลอดเวลำ แตถ้่ำเธอมุ่งควำมสนใจลงไปท่ีล ำต้น
เธอจะเห็นสิ่งท่ีแตกตำ่งไป เธอจะเห็นว่ำต้นไม้นัน้ยงัมั่นคงและหยัง่รำกลึกลงไปในพืน้ดิน 
ถ้ำเธอมุ่งควำมสนใจไปท่ีล ำต้นของต้นไม้ เธอจะเห็นได้อย่ำงแท้จริงว่ำเพรำะต้นไม้หยั่ง
รำกอยำ่งมัน่คงลงไปในผืนดนิ มนัจงึไมถ่กูพดัพำไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 91) 
 
เรำต้องเรียนรู้วิธีกำรส่ือสำร ถ้ำเรำสำมำรถแสดงให้กลุ่มท่ีเรำมีควำมขัดแย้งรับรู้ได้ว่ำไม่มี
อะไรท่ีเขำต้องกลวั จำกนัน้เรำก็เร่ิมไว้ใจซึ่งกันและกัน หลำยประเทศในทวีปเอเชีย ผู้คน
มักจะต้อนรับด้วยกำรโค้งค ำนับและประนมมือเข้ำหำกันให้มีลักษณะคล้ำยดอกบัว 
ประเทศทำงตะวนัตกเม่ือพบกันพวกเขำจะจบัมือกัน ฉันเข้ำใจว่ำประเพณีนีสื้บทอดมำ
ตัง้แต่ยุคกลำงซึ่งผู้คนหวำดระแวงซึ่งกันและกัน ทุกครัง้ท่ีพบกันจึงต้องแสดงให้อีกฝ่ำย
เห็นวำ่เขำไมพ่กพำอำวธุใดๆ มำด้วย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 107) 

 
จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 
 
เรำควรฝึกสติทกุๆ วนัและทกุๆ ชัว่โมง ประโยคนีด้พูดูง่ำยแตต่อนปฏิบตัิจริงไม่ใช่ของง่ำย
เลย ด้วยเหตนีุค้รูจงึเสนอแนะผู้ ท่ีมำเรียนฝึกสมำธิกบัครูว่ำ ให้หำวนัในวนัหนึ่งของสปัดำห์
เพ่ืออทุิศให้กบักำรฝึกสตทิัง้วนัโดยเฉพำะ แม้วำ่ในทำงทฤษฏี ทกุวนัทกุชัว่โมงควรอย่ำงยิ่ง
ท่ีจะต้องเป็นเวลำของเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 39) 
 
ตำมธรรมดำคนเรำมกัตดั “ควำมเป็นจริง” ออกเป็นชิน้ๆ และแยกออกเป็นส่วนๆ โดยไม่
สมัพนัธ์กนั ซึง่ท ำให้ไมส่ำมำรถท่ีจะมองเห็นควำมเป็นเหตผุลเป็นปัจจยัเก่ียวพนัซึ่งกนัและ
กนัของสรรพปรำกฏกำรณ์ กำรท่ีเรำสำมำรถมองเห็นสิ่งหนึ่งในสรรพสิ่ง และเห็นสรรพสิ่ง
ในสิ่งหนึง่ได้นัน้ก็หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถท ำลำยเคร่ืองกีดขวำงอนัส ำคญัท่ีท ำให้คนเรำ
มีทศันะตอ่ “ควำมเป็นจริง” อย่ำงคบัแคบ เคร่ืองกีดขวำงนี ้ทำงพทุธศำสนำเรียกว่ำกำร
ตดิยดึในกำรมองตวัตนอยำ่งผิดๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 69) 
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จำกหนงัสือ เวลำนีท่ี้เป็นสขุ 
 
เม่ือเรำเข้ำใจควำมทุกข์ของเรำ เข้ำใจธรรมชำติแห่งควำมทุกข์ของเรำ ควำมทุกข์จะ
น้อยลงในทนัที เม่ือเรำเข้ำใจควำมทกุข์ เรำจะปล่อยให้หวัใจแห่งควำมกรุณำได้เบ่งบำน 
หำกเธอถำมว่ำฉันจะสร้ำงควำมกรุณำในหวัใจของฉันได้อย่ำงไร หลวงปู่ จะตอบว่ำ เพียง
มองอย่ำงลึกซึง้ในควำมทกุข์ของเธอ เข้ำใจควำมทุกข์ของเธอ เธอก็จะมีหวัใจท่ีเป่ียมไป
ด้วยควำมกรุณำ ถ้ำเธอไม่สำมำรถท่ีจะเข้ำใจควำมทุกข์ของเธอ ไม่สำมำรถท่ีจะสร้ำง
ควำมกรุณำในหัวใจของเธอ เธอก็ไม่สำมำรถท่ีจะเข้ำใจควำมทุกข์ของคนอ่ืนและไม่
สำมำรถท่ีจะมีควำมเมตตำกรุณำตอ่คนอ่ืน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ข, น. 35)   
 
จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
มนษุยชำตมิกัแยกตวัเองออกจำกสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมถึงธรรมชำตขิองโลกท่ีเรำอำศยัอยู่ เรำ
มักจัดหมวดหมู่และแยกแยะว่ำเรำคือมนุษย์ ส่วนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในธรรมชำติคือ 
“ธรรมชำต”ิ ซึง่แยกออกจำกมนษุย์ เรำมกัท ำตวัแยกออกจำกธรรมชำติโดยสิน้เชิง และเรำ
ก็มำตัง้ค ำถำมกับตวัเองว่ำเรำจะจดักำรอย่ำงไรกบัธรรมชำติ แท้ท่ีจริงและเรำควรจดักำร
กบัธรรมชำติเสมือนเรำจดักำรกบัตวัเรำเอง นัน่คือกำรไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรไม่แบง่แยก
ตวัเองจำกธรรมชำติ กำรไม่ท ำร้ำยตวัเองและธรรมชำติ เพรำะกำรท ำลำยธรรมชำติก็คือ
กำรท ำลำยตวัเอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 56)   

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 
 
กำรหำยใจเข้ำและออกส ำคญัมำก และน่ำเพลิดเพลินด้วยลมหำยใจของเรำเป็นตวัเช่ือม
ระหว่ำงกำยและจิต บำงครัง้จิตของเรำคิดถึงสิ่งหนึ่ง แตก่ำยของเรำท ำอีกสิ่งหนึ่ง จิตและ
กำยไม่ได้เป็นเอกภำพกัน กำรรวมจิตท่ีลมหำยใจ เข้ำและออก ช่วยให้เรำน ำกำยและจิต
กลบัมำรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัอีกครัง้ กำรหำยใจอยำ่งมีสตเิป็นสะพำนส ำคญั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 33) 
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ในตะวนัตก เรำถูกอบรมให้มีเปำ้หมำย เรำรู้ว่ำเรำต้องกำรไปท่ีไหน และเรำก็มุ่งหน้ำไปท่ี
นัน่ ซึง่ก็อำจจะเป็นประโยชน์ แตบ่อ่ยครัง้เรำลืมท่ีจะสนกุกบัตวัเรำเองระหวำ่งหนทำง” 
 (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 63)  
 
หำกเรำรู้วิธีกำรน้อมรับควำมโกรธของเรำ เรำก็มีสนัติ และมีควำมเบิกบำน เรำจะค่อยๆ 
เปล่ียนแปรควำมโกรธของเรำให้เป็นควำมสงบสนัต ิควำมรัก และควำมเข้ำใจ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 87)  

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
เม่ือนัง่ขดัสมำธิ หรือนัง่คกุเขำ่แบนรำบลงให้ขำทบัเท้ำ เพ่ือสะดวกแก่กำรภำวนำ เรำควร 
ปลอ่ยวำงใจ ให้ปลอดจำกกำรรบกวนใดๆ ให้รู้สกึสงบและตื่นอยูเ่สมอ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 51)  
 
ไม่จ ำเป็นต้องใช้เวลำถึงสองชัว่โมง ท่ีจะรู้จักใครสักคน ถ้ำเรำเข้ำใจตวัเรำอย่ำงแท้จริง 
เพียงมองดผูู้ อ่ืนหนึ่งหรือสองวินำที ด้วยกำรหำยใจอย่ำงรู้ตวัทัว่พร้อม ก็จะเห็นว่ำเขำเป็น
มิตรได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 87)  
 
เวลำเรำรดน ำ้ต้นไม้ เรำขออุทิศน ำ้ให้แก่พืน้พสุธำทัง้หมด เม่ือเรำรดต้นไม้ เรำพูดกับพืช
นัน้ๆ ดงัเรำพดูกบัตวัเอง เพรำะเรำมีชีวิตอยูอ่ยำ่งสมัพนัธุ์กนัและกนั  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 113)   
 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 
 
เดก็น้อยออ่นแอและถกูกระทบได้ง่ำย ฉะนัน้บดิำมำรดำพงึสงัวร ไมค่วรท ำอะไรหรือพดู 
อะไรท่ีจะก่อให้ลกูหญิงหรือลกูชำยของเรำเกิดควำมทกุข์ขึน้ได้ เพรำะควำมทกุข์ท่ีว่ำนี จ้กั
ตรำลงไปท่ีตวัเขำจนตลอดชีวิต (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 31)  
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เวลำใครพยำยำมจะตีเรำ เรำเล่ียงไม่ให้ถูกตี กำรหลบหลีกอย่ำงรวดเร็วนีแ้ลมำจำกมนสั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 143)   
 
เวลำเรำโกรธ ยำกท่ีคนรอบๆ เรำจะมีควำมสุข ฉะนีแ้ลจึงกล่ำวได้ว่ำควำมโกรธของเรำ
แสดงออกอยำ่งเป็นสมหุภำพด้วย คือคนอ่ืนก็พลอยได้รับผลกระทบจำกควำมโกรธนัน้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 223)   
 
จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 
หำกเรำมองอยำ่งลกึซึง้เข้ำไปในพระสตูรในยคุแรก เรำจะเห็นวิธีกำรหลำยอย่ำงท่ีพระสตูร
ในนิกำยมหำยำนได้เสนอแก่เรำในเวลำต่อมำ บำงประโยคในปรัชญำปำรมิตตำวชัรสตูร
เหมือนกบัข้อควำมในพระสตูรนีค้ ำตอ่ค ำ แม้แตธ่รรมะก็ต้องสลดัทิง้เสีย จกักล่ำวไปไยถึง
สิ่งท่ีไมใ่ชธ่รรมะ ตอ่ให้เป็นธรรมะท่ีแท้ เธอก็ต้องปลอ่ยวำง อยำ่ยดึถือจนเกินไป 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 57) 
 
ตอนคนใกล้ตำย วำระสดุท้ำยก่อนชีวิตจะคอ่ยๆ ดบัไป เขำมกัจะมีชีวิตชีวำเหมือนธูปติด
ไฟนี ้และวิญญำณล่ะไปไหน ฉันมีธูปหลำยอนั ฉันรู้ว่ำในช่วงสดุท้ำยนัน้ ถ้ำฉันน ำธูปอีก
อนัมำจอ่เข้ำกบัธูปอนัแรก เปลวไฟก็จะถ่ำยทอดไปถึงธูปอนัใหม่ ธูปก็จะมีชีวิตสืบเน่ือง 
ตอ่ไป ทัง้หมดนีเ้ป็นแคเ่ร่ืองของเชือ้เพลิง หรือเหตปัุจจยันัน่เอง 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 73) 
 
จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 
 
ทกุสิ่งล้วนเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งอ่ืนๆ ควำมปกติสขุของเธอและของครอบครัวเธอนัน้ เป็นปัจจยั
ส ำคัญท่ีน ำมำซึ่งควำมปกติสุขของธุรกิจหรือองค์กรท่ีเธอท ำงำนอยู่ กำรค้นหำวิธีท่ีจะ
ปกปอ้งตนเอง และท ำให้ควำมเป็นอยูดี่ขึน้นัน้ เป็นกำรลงทนุขัน้พืน้ฐำนท่ีส ำคญัท่ีสดุท่ีเธอ
ท ำได้ สิ่งนีจ้ะส่งผลส ำคญัยิ่งตอ่ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนของเธอ เหลือสิ่ง
อ่ืนใด ยงัจะให้ผลลพัธ์ในกำรปรับปรุงคณุภำพชีวิตของตวัเธอเองด้วย 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 65)  
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เรำต้องเร่ิมต้นท่ีลมหำยใจของเรำ เรำต้องหำยใจเข้ำอย่ำงมีสติ เพ่ือรับรู้ว่ำเรำยงัมีชีวิตอยู ่
ตระหนกัรู้ถึงสิ่งมหศัจรรย์ของชีวิตภำยในและรำยรอบตวัท่ีเรำสำมำรถสมัผสัอยู่ในทกุนำที 
เพ่ือให้กำรแปรเปล่ียนและเยียวยำเกิดขึน้ได้ เรำต้องใช้สองเท้ำของเรำเรียนรู้ท่ีจะก้ำวเดิน
อยู่ในปัจจุบนัขณะ เพรำะทุกย่ำงก้ำวคือกำรแปรเปล่ียน กำรเยียวยำ และกำรบ ำรุงหล่อ
เลีย้ง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 121) 
 
เม่ือเรำประชุมกบัเพ่ือนร่วมงำน เรำสำมำรถฝึกปฏิบตัิกำรพดูและกำรฟังอย่ำงมีสติ โดย
อยู่กับลมหำยใจและผ่อนคลำยจิตใจของเรำ กำรส่ือสำรของเรำจะประสบควำมส ำเร็จ
อยำ่งดีถ้ำเรำไมต่ดิอยูก่บัพลงังำนแหง่ควำมโกรธ ควำมสบัสน หรือควำมกลวั  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 173) 

 
4.2.2  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ 

 
ตำรำงที่ 4.7  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ 
 
กลยุทธ์กำรสร้ำง
สำร 

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำม
ไพเรำะ  

  18 

 
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ พระติช นทั ฮนัห์มีกำรใช้วิธีกำรสร้ำงสำรด้วย

กำรเขียนกลอนท่ีมีควำมไพเรำะ กำรสร้ำงบทกลอนมีกำรใช้ภำษำท่ีสวยงำมและเข้ำใจได้ง่ำย อีก
ทัง้ช่วยลดควำมเครียดจำกกำรอ่ำนค ำสอนทำงศำสนำ และท ำให้ค ำสอนมีควำมนุ่นนวลควำม
ออ่นโยนมำกขึน้และยงัสำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจและยงัสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเปำ้หมำยได้ง่ำย ซึ่ง
ผลกำรวิจยัพบวำ่ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยกลอนพบ 18 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 
ท่ีรัก 
มำเถิดมำ ด้วยดวงตำบริสทุธ์ิ 
มองมหำสมทุรสีครำมธรรมกำยสวำ่งใส 
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ตอ่ให้โลกมลำยสลำยไป 
รอยยิม้เจ้ำจกัแจม่ใสไมจ่ำงคลำย 
วำนนีมี้สิ่งใดได้มำบ้ำง 
และวนันีมี้สิ่งใดให้สิน้สญู 
มำเถิดท่ีรัก 
ฉนัจกัชีไ้ปท่ีโลกทนัล้นมำยำ 
แม้นมีดอกทำนตะวนัท่ีนัน่ไซร้ 
ดอกไม้อ่ืนหม่ืนพนัจะหนัไปครวญคิดพิจำรณำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 106) 

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
ในอำหำรนี ้
ฉนัเห็นอยำ่งแจม่ชดั 
สรรพสิ่งในจกัรวำล 
ชว่ยบ ำรุงเลีย้งฉนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 27) 

 
จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
น ำ้จำกต้นธำรแหง่ยอดเขำสงู 
น ำ้จำกใจกลำงแผน่ดนิอนัลกึซึง้ 
น ำ้ไหลหลอ่เลีย้งชีวิตอยำ่งมหศัจรรย์ 
ส ำนกึคณุด้วยใจอนัเตม็เป่ียม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 130) 
 
น ำ้ไหลผำ่นอุ้งมือ 
ขออธิษฐำนให้ทกุคน 
ใช้สองมือนีใ้นวิถีแหง่กศุล 
เพ่ือถนอมรักษำผืนโลก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 131) 
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ในอำหำรนี ้
ฉนัมองเห็นอยำ่งชดัเจน 
ถึงจกัรวำลและสรรพสิ่งทัง้มวล 
ท่ีชว่ยเกือ้กลูให้ฉนัด ำรงชีวิตอยูไ่ด้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 132) 
 
ในกองขยะ ฉนัเห็นดอกกหุลำบ 
ในดอกกหุลำบ ฉนัเห็นกองขยะ 
ทกุๆ สิ่งล้วนอยูใ่นกระบวนกำรแปรเปล่ียน 
แม้สิ่งท่ียัง่ยืนท่ีสดุก็ยงัต้องแปรเปล่ียนไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 135) 
 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
โสโครกหรือบริสทุธ์ิ 
เพิ่มขึน้หรือลดลง 
ล้วนเป็นควำมคดิท่ีเกิดมำแตจ่ิตใจของเรำ 
ควำมจริงแท้ท่ีเถียงไมไ่ด้คือตำ่งก็สมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 31) 
 
น่ีมือของใครกนัเอย่ 
ท่ีไมรู้่จกัตำย 
ใครกนัเลำ่ท่ีเกิดมำแล้วแตอ่ดีต 
ใครกนัเลำ่ท่ีจะตำยไปอนำคต (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 41) 
 
เวทนำมำแล้วก็ไป 
ดจุเมฆต้องลมบนท้องฟ้ำ 
กำรหำยใจอยำ่งมีสต ิ
นีแ้ลคือกำรทอดสมองลงไว้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 63) 
 
ขณะหำยใจเข้ำ            ก็รู้อยูว่ำ่หำยใจเข้ำ 
ขณะหำยใจออก           ก็รู้อยู ่
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ขณะหำยใจเข้ำ            ลกึลง 
หำยใจออก                  ช้ำลง 
หำยใจเข้ำ                    ท ำให้สงบ 
หำยใจออก                  ท ำให้สบำยอยำ่งง่ำยๆ 
ขณะหำยใจเข้ำ             ยิม้เข้ำไป 
ขณะหำยใจออก           ปลอ่ยวำง 
ขณะหำยใจเข้ำ             มีแตช่ว่งเวลำในขณะนัน้เทำ่นัน้ 
ขณะหำยใจออก           เป็นชว่งเวลำอนัอศัจรรย์แท้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 72) 
 
จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 
 
ในหนึง่ เรำเห็นทัง้หมด 
ในทัง้หมด เรำเห็นหนึง่ 
เวลำเรำสมัผสัหนึง่ เรำสมัผสัทัง้หมด 
เวลำเรำสมัผสัทัง้หมด เรำก็สมัผสัหนึง่ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 98) 
 
หนึง่คือทัง้หมด 
ทัง้หมดคือหนึง่ 
ฉนัรู้วำ่เธอยงัอยูท่ี่น่ี 
เพรำะฉนัก็ยงัอยูท่ี่น่ี 
มือของควำมจ ำได้หมำยรู้โอบอุ้มทัง้หมด 
ชว่ยให้ชีวิตเข้ำกบัควำมตำย อตัวิสยัเข้ำกบัภววิสยั 
ทกุสิ่งเข้ำกบัทกุสิ่ง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 208) 
 
เรำรู้ถึงปมภำยในและแนวโน้ม 
ท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้เพ่ือท่ีจะได้แปรเปล่ียนมนั 
เม่ือพลงัทำงนิสยัสนัดำนอยำ่งเดมิหำยไป 
ยอ่มเกิดกำรแปรสภำพได้ท่ีฐำนนัน่เอง (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 290) 
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ดวงตำลกึดงัมหำสมทุร 
ด้วยลมแรงและน ำ้วน 
และเงำมืดเบือ้งลำ่งผิวน ำ้ 
ทัง้ยงัสตัว์ร้ำยในน ำ้ท่ีลกึลงไป 
หำกเรือน้อยแลน่ไปอยำ่งด ำรงสตมิัน่ 
ข้ำพเจ้ำขอตัง้จิตอธิษฐำนในกำรถือหำงเสืออย่ำงแนว่แน่ 
เพ่ือไมจ่มลงในมหำสมทุรท่ีมีกำยเป็นตวัลอ่ 
หำยใจอยำ่งมีสต ิ
ข้ำพเจ้ำดแูลตำของข้ำพเจ้ำเพ่ือปกปอ้งตวัเองและตวัทำ่น 
เพ่ือให้วนันีย้งัคงเป็นวนัท่ีงดงำม 
ทัง้พรุ่งนี ้เรำก็จะมีเรำแตล่ะคนอยูอี่กตอ่ไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 292) 

 
จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 
ทกุสิ่งไมมี่รำกก ำเนิด 
ใครไมอ่ำจสร้ำง 
เม่ือไร้ท่ีเกิด 
ก็ไร้กำรแบง่แยก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 115) 
 
จิตแสดงรูปลกัษณ์ 
มำกมำยนบัอเนกอนนัต์ 
รูปซึง่ตำ่งไมรู้่จกักนั 
จิตแสดงรูปได้สำรพนัไมเ่คยหยดุ 
เฉกเชน่จิตรกร 
ไมรู้่จิตตน 
แตก็่วำดไปตำมจิต 
ธรรมชำตขิองสรรพสิ่งเป็นเชน่นี ้(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 120) 
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จิตคือศลิปิน 
อำจวำดโลกได้นำนำ 
ขนัธ์ทัง้ห้ำเกิดจำกกำรท ำงำนของจิตเชน่นี ้
ไมมี่สิ่งใดท่ีไมเ่กิดจำกจิตเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 121) 
 
ชดูอกสงบริมรัว้ 
เจ้ำยิม้ยัว่เริงร่ำ 
ข้ำฉงน สดุพรรณนำ 
ข้ำได้ยินเจ้ำขำนรับ 
นบัแตต่อนไหนไมรู้่ได้ 
ข้ำโค้งค ำนบัเจ้ำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 126) 
 
4.2.3  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรและกำรจูงใจในสำร 
จำกกำรศึกษำข้อมลูกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและกำรจงูใจในสำรพระติช นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำร

สร้ำงสำรด้วยกำรจงูใจโดยใช้แรงจงูใจ พระติช นทั ฮนัห์สร้ำงสำรด้วยกำรอ้ำงอิงถึงควำมรัก ควำม
รักชำติ ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์ร่วมแล้วรู้สึกว่ำเป็นสิ่งใกล้ตัว 
รองลงมำพระติช นัท ฮันห์จะสร้ำงสำรด้วยกลยุทธ์กำรคล้อยตำม สร้ำงสำรด้วยกำรท ำให้
กลุม่เปำ้หมำยนกึถึงบคุคลท่ีมีบญุคณุในอดีตท่ีผำ่นมำ เพ่ือได้เกิดกำรอยำกเข้ำร่วมปฏิบตัิเพ่ือตอบ
แทนบญุคณุ และพระตชิ นทั ฮนัห์ยงัใช้วิธีกำรสร้ำงสำรด้วยกำรสร้ำงให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิดอำรมณ์
ร่วม และเกิดควำมกลวั เพ่ือท่ีจะได้อยำกเข้ำร่วมฝึกปฏิบตัิเพ่ือลดหรือแก้ควำมกลวัท่ีได้ถูกสร้ำง
ขึน้มำ ซึง่กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและกำรจงูใจพบข้อมลูและหลกัฐำนเรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อยตำม
นี ้

ตำรำงที่ 4.8  ตำรำงรวมรวบข้อมลูกำรศกึษำกลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและกำรจงูใจ 
 
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร แนวคิดทฤษฏีในกำร

วิเครำะห์ 
พบ ไม่พบ จ ำนวน 

กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร  
และจูงใจในสำร 

จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ   6 

กลยทุธ์กำรคล้อยตำม     5 
จงูใจโดยใช้อำรมณ์ร่วม   4 
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ตำรำงที่ 4.8  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำร แนวคิดทฤษฏีในกำร

วิเครำะห์ 
พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 จงูใจโดยใช้ควำมกลวั   4 
 แ บ บ ผ น ว ก แ ล ะ ไ ม่ ผ น ว ก

เปำ้หมำยของผู้สง่สำร 
   

 ใช้วำทศิลป์ท่ีไวต่อควำมรู้สึกคู่
ส่ือสำร 

   

 จงูใจโดยใช้ควำมโกรธ    
 จงูใจโดยใช้อำรมณ์ตลก    
 จงูใจโดยใช้รำงวลั    
 เน้นกฏแหง่ควำมสภุำพในสงัคม    

 

4.2.3.1  จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ  
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ำงสำรโดยใช้แรงจูงใจได้แก่ กำรอ้ำงถึงควำมรักชำต ิ

ควำมรักในเพ่ือนมนษุย์ ศำสนำ และคำ่นิยมตำ่งๆ เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยสำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย ผ่ำน
ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำในชีวิต เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยมีควำมรู้สึกร่วมกบัค ำสอนนัน้ๆ ซึ่งผลกำรวิจยั
พบวำ่ กำรสร้ำงสำรโดยใช้กำรจงูใจโดยใช้แรงจงูใจพบ 6 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
เวลำเรำแต่งตวัตอนเช้ำ ก็ควรพิจำรณำว่ำเสือ้ผ้ำมำจำกไหนและน ำมำใคร่ครวญด้วยว่ำ
คนเป็นอนัมำกไมมี่เสือ้ผ้ำพอใสเ่พ่ือกนัร้อนกนัหนำวได้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 45)  
 
เวลำข้ำพเจ้ำหยิบชำมข้ำวขึน้หรือตกัข้ำวจำกจำน ข้ำพเจ้ำรู้ตวัว่ำเป็นคนโชคดี ข้ำพเจ้ำ
ย่อมนึกถึงคนท่ีขำดอำหำร คนท่ีขำดญำติขำดมิตร ควำมเข้ำใจในด้ำนนีช้่วยให้เรำเกิด
ควำมกรุณำต่อเพ่ือนมนุษย์ท่ียำกไร้ บำงคนรวยมำก มีกินมำก แต่ขำดกัลยำณมิตร นีก็้
ควรแกก่ำรพิจำรณำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 89)  
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กำรบริโภคอย่ำงมีสติช่วยให้เกิดควำมรักในเพ่ือนมนุษย์และสรรพสตัว์ และควำมรักนัน้ 
จะบนัดำลให้เรำเรียนรู้ เพ่ือหำทำงชว่ยคนยำกไร้ คนหิวโหย คนขำดเพ่ือน  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 89)  
 

จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 
 
เม่ือเรำนัง่ลงเพ่ือรับประทำนอำหำรค ่ำ และมองไปยงัจำนอำหำรท่ีส่งกลิ่นหอมยัว่น ำ้ย่อย 
เรำสำมำรถจะเสริมสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมขมข่ืนของผู้คนท่ีปวดร้ำวเพรำะควำมหิว
โหยทกุๆ วนัเด็กๆ ส่ีหม่ืนคนตำยเพรำะควำมหิวโหยและขำดสำรอำหำรทกุวนั ช่ำงเป็นตวั
เลขท่ีนำ่ต่ืนกลวัในทกุๆ ครัง้ท่ีเรำได้ยิน มองให้ลกึลงไปท่ีจำนอำหำรของเรำ เรำจะเห็นพระ
แมธ่รณี ชำวนำ และทกุขเวทนำของควำมหิวโหยและขำดอำหำร  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 140-141)   
 
ก่อนอำหำรแตล่ะมือ้ เรำสำมำรถพนมมืออยำ่งมีสติ และระลึกถึงเด็กๆ ท่ีไม่มีอนัจะกิน ท ำ
อย่ำงนีจ้ะช่วยให้เรำมีสติส ำหรับโชคดีของเรำ และบำงที สกัวนัหนึ่งเรำจกัหำทำงท่ีจะท ำ
บำงอยำ่ง เพ่ือชว่ยให้มีกำรเปล่ียนแปลงระบบท่ีไมย่ตุธิรรมท่ีด ำรงอยูใ่นโลก  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 141)  
 
กำรเป็นผู้ ลีภ้ัย เขำจึงรู้ว่ำเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นข้ำวหอมมะลิอย่ำงดีท่ีเขำก ำลงัจะ
กินอยู่ขณะนี ้เป็นกำรยำกท่ีจะอธิบำยต่อเด็กๆ ท่ีอยู่ในประเทศท่ีพัฒนำมำกเกินไป ว่ำ
ไม่ใช่เด็กๆ ทัว่โลกจะได้กินอำหำรน่ำกินและมีคณุค่ำ ควำมตระหนกัรู้ถึงข้อเท็จจริงอนันี ้
จะช่วยเรำให้เอำชนะควำมเจ็บปวดในเชิงจิตวิทยำของเรำเอง ท้ำยสุดกำรพิจำรณำ
ไตร่ตรองของเรำ จกัสำมำรถช่วยให้เห็นวิธีกำรท่ีจะช่วยเหลือบุคคลท่ีต้องกำรช่วยเหลือ
ของเรำอยำ่งมำก (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 141-142)  

 
4.2.3.2  กลยทุธ์กำรคล้อยตำม 
กลยุทธ์กำรคล้อยตำมท่ีพระ ติช นัท ฮันห์ใช้ท่ีพบคือกำรทวงบุญคุณ กำรสร้ำง

สำรโดยใช้กำรทวงบุญคุณ ให้กลุ่มเป้ำหมำยคิดถึงสิ่ง ท่ีเคยช่วยเหลือเม่ือในอดีต เพ่ือให้
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กลุม่เปำ้หมำยเกิดควำมต้องกำรท่ีจะร่วมปฏิบตัิเพ่ือตอบแทนบญุคณุนัน้ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำร
สร้ำงสำรโดยใช้กำรทวงบญุคณุพบ 5 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
เวลำเรำอำบน ำ้ หรือรดน ำ้ ขอให้เรำมองดเูรือนร่ำงของเรำแล้วส ำเหนียกวำ่บิดำมำรดำ 
ของเรำสืบกันต่อๆ ไปถึงบรรพชน ได้ให้ของขวัญอันล ำ้ค่ำนีแ้ก่เรำ คนสมัยใหม่ในโลก
ตะวนัตกเป็นอนัมำกไม่อยำกไยดีกบับิดำมำรดำ เพรำะบิดำมำรดำอำจเคยท ำให้เรำช ำ้ใจ
แตถ้่ำมองลงไปให้ลกึแล้ว ก็จะพบวำ่เรำจะหำเอกลกัษณ์ให้ตำ่งไปจำกบิดำมำรดำเสียเลย
ทีเดียวหำได้ไม ่(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 39)  
 
เวลำช ำระล้ำงส่วนใดของเรือนร่ำง ขอให้พิจำรณำธรรมชำติของร่ำงกำยและจิตใจ แล้ว
ถำมตัวเองว่ำ ร่ำงกำยเรำนีเ้คยเป็นของใคร ใครก่อให้เกิดเป็นตัวของเรำขึน้มำ อะไร
ก่อให้เกิดเป็นตวัตน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 39)  
 
เพลงชำวบ้ำนของเวียดนำมบทหนึ่งมีควำมว่ำ บิดข้ำท ำนำให้ได้ข้ำวมำให้ข้ำกิน มำรดำ
เย็บเสือ้ผ้ำให้ข้ำได้ใสท่กุฤดกูำล (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 45)  
 
ถ้ำพระอำทิตย์หยุดทอแสง ชีวิตบนพืน้พิภพนีก็้จะปลำสนำกำรไป เรำต้องเข้ำใจว่ำ
ร่ำงกำยของเรำรวมถึงสิ่งตำ่งๆ เหลำ่นีด้้วย พระอำทิตย์คือดวงใจนอกเรือนร่ำงของเรำ  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 43)  
 
กำรหว่ำนพืชหรือปลูกกล้ำลงบนดิน เท่ำกับเข้ำถึงแผ่นดิน ต้นไม้ต้องถือเอำแม่พระธรณี
เป็นสรณะ ต้นไม้เตบิโตได้ดีหรือไมข่ึน้อยูก่บัดนิ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 111) 

 
4.2.3.3  จงูใจโดยใช้อำรมณ์ร่วม  
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรสร้ำงสำรท่ีใช้กำรจงูใจด้วยอำรมณ์ ซึ่งท ำให้กลุ่มเปำ้หมำย

มีควำมรู้สึกเช่ือมโยง และเกิดกำรคล้อยตำม ท ำให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิดกำรอำรมณ์ร่วมและร่วมฝึก
ปฏิบัติ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรสร้ำงสำรโดยใช้กำรจูงใจโดยใช้อำรมณ์ ร่วมพบ 4 จ ำนวน 
หลกัฐำนดงันี ้



119 

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
พอ่แมบ่ำงคนไมอ่ำจเลีย้งลกูของตนได้ ต้องขำยลกูไปเป็นทำสกรรมกร แม้จะเป็นโสเภณีก็
มี ก่อนรับประทำนอำหำร ควรท่ีจะประสำรมือขึน้อยำ่งตัง้สติ แล้วคิดถึงเด็กเหล่ำนัน้ท่ีมีไม่
พอกิน (ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 96)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
ถ้ำใครบำงคนในชุมชนของเธอเกียจคร้ำนไม่ยอมท ำงำนหนกัขณะท่ีคนอ่ืนๆ ท ำกัน เธอ
อำจคดิวำ่ “แมน่ัน้นำ่เกลียด อยูฟั่งเพลงแตใ่นห้อง ส่วนเรำสิต้องท ำงำนหนกั” ยิ่งคิดถึงคน
นัน้มำกเท่ำไรเธอเองจะยิ่งหงุดหงิด ซึ่งถ้ำเป็นอย่ำงนัน้แล้วกำรงำนของเธอก็ไม่น ำ
ควำมสขุมำให้ทัง้ตวัเธอเองและคนอ่ืน เธอควรมีควำมสขุกบัสิ่งท่ีก ำลงัท ำ ท ำไมปล่อยให้
คนซึง่ไมไ่ด้อยูต่รงนัน้มีผลตอ่กำรงำนของเธอได้มำกมำยถึงเพียงนีเ้ลำ่  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 37)  

 
จำกหนงัสือ กลวั 
 

ถ้ำเรำสญูเสียใครบำงคนท่ีใกล้ชิดมำก เรำเสียใจตอ่กำรตำยของเธอ เรำต้องพิจำรณำใหม่
อีกครัง้ว่ำคนผู้นัน้ก็ยงัคงสืบเน่ืองต่อไป และเรำสำมำรถท ำอะไรเพ่ือให้เธอสืบเน่ืองต่อไป
อย่ำงงดงำมยิ่งขึน้ เธอยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวเรำและรอบตัวเรำ เม่ือมองเช่นนี ้เรำจะ
สำมำรถรับรู้ตอ่เธอได้ในรูปแบบอ่ืนเดียวกับท่ีเรำรับรู้เมฆในถ้วยชำของเรำ เม่ือเธอด่ืมน ำ้
ชำสกัถ้วยอยำ่งมีสตแิละมีสมำธิ เธอจะเข้ำใจได้ว่ำก้อนเมฆอยู่ใกล้ชิดกบัเธอในถ้วยน ำ้ชำ
ของเธอแล้ว เธอไมเ่คยสญูเสียคนท่ีเธอรัก เขำเพียงแตเ่ปล่ียนรูปแบบไปเทำ่นัน้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 62)   

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
เม่ือเรำเฝำ้ดพู่อแม่ด้วยควำมเมตตำ บอ่ยครัง้เรำเห็นท่ำนตกเป็นผู้ รับบำปจำกผู้ซึง้ไม่เคย
ได้มีโอกำสฝึกฝนสต ิทำ่นไมอ่ำจเปล่ียนแปรควำมทกุข์ทนในตวัของท่ำน ถ้ำหำกว่ำเรำเห็น
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ทำ่นด้วยดวงตำท่ีมีควำมกรุณำ เรำจะสำมำรถมอบควำมเบิกบำน ควำมสงบสขุ และกำร
ให้อภัยแต่ท่ำน ควำมเป็นจริง เม่ือเรำเฝ้ำดใูห้ลึกซึง้ เรำจะพบว่ำเป็นไปไม่ได้ท่ีจะละทิง้
ลกัษณะเฉพำะทัง้หมดของพอ่แมข่องเรำ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 101)  
 

4.2.3.4  จงูใจโดยใช้ควำมกลวั  
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรสร้ำงสำรโดยกำรจงูใจท่ีใช้ควำมกลวั เพ่ือให้กลุ่มเปำ้หมำย

ไม่กล้ำท่ีจะกระท ำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นกำรพยำยำมช่วยหำวิธีให้กลุ่มเปำ้หมำยฝึกปฏิบตัิเพ่ือ
หำทำงออกและลดควำมกลวันัน้ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรสร้ำงสำรโดยใช้กำรจงูใจโดยใช้ควำม
กลวัพบ 4 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงของดินฟ้ำอำกำศก็จะต้องเกิดขึน้อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ดลุยภำพของสิ่งแวดล้อมจะถกูท ำลำยไป น ำ้ทะเลจะขึน้สงูเมืองริมทะเลเหล่ำนัน้ก็จะจม
ลงสูใ่ต้มหำสมทุร จนเกิดกำรอพยพท ำให้ผู้คนไร้ท่ีอยู่อำศยั ก่อให้เกิดกำรบกุรุกตอ่กนั เกิด
สงครำม และโรคระบำดแพร่หลำยมำกมำย (ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 17) 

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
สรรพชีวิตต่ำงก็ดิน้รนเพ่ือควำมอยู่รอด ยิ่งเรำเข้ำไปในชีวิตลึกเข้ำไปเท่ำใด เรำยิ่งจะพบ
ควำมมหศัจรรย์มำกยิ่งขึน้ โดยท่ีพร้อมๆ กันไปเรำก็จะพบเร่ืองรำวท่ีท ำให้ปวดร้ำวหวัใจ
และน่ำหวำดหวัน่มำกยิ่งขึน้เท่ำนัน้ คณุเคยเห็นชีวิตของแมงมุมหรือยงั คณุเคยมีชีวิตอยู่
ท่ำมกลำงสงครำมไหม คณุเคยเห็นโจรสลดัข่มขืนเด็กสำวในทะเล ท่ีไม่ได้อยู่ในเขตของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ไหม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 68)  

 
จำกหนงัสือ สนัตภิำพทกุยำ่งก้ำว 

 
หำกผืนโลกคือร่ำงกำยของเธอ เธอจะรู้สึกถึงควำมทกุข์ยำกในหลำยๆ พืน้ท่ี สงครำม กำร
กดข่ีทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ ควำมอดอยำก และอำกำศเป็นพิษ ได้ท ำลำยหลำยๆ ท่ี
จนยุ่งเหยิงเน่ำเสีย ทุกวันเด็กน้อยต้องตำบอดเพรำะขำดสำรอำหำร มือของเด็กเหล่ำนี ้
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ไขวค่ว้ำและคุ้ยเข่ียภเูขำขยะอยำ่งสิน้หวงั เพียงเพ่ือให้ได้เศษขยะเพียงสกัเล็กน้อย ผู้ ใหญ่
ก ำลงัตำยอยำ่งช้ำๆ ในท่ีจองจ ำเพรำะเขำคดัค้ำนควำมรุนแรง แม่น ำ้ก ำลงัเน่ำ และอำกำศ
นบัวนัยิ่งยำกท่ีจะหำยใจเข้ำไป แม้ว่ำประเทศยกัษ์ใหญ่ทัง้สองจะมีท่ำทีเป็นมิตรกันมำก
ขึน้ แตก็่ยงัคงครอบครองอำวธุนิวเคลียร์มำกพอท่ีจะถลม่ทลำยโลกได้ถึงสิบสองครัง้  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ค, น. 130) 

 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
ตอนโกรธ เรำมักนึกว่ำคนอ่ืนเป็นต้นตอ ให้เรำมีควำมทุกข์ เรำเห็นเขำเป็นคนชัว่ เขำ
เลวร้ำย เขำกดข่ีข่มเหงเขำ เขำต้องกำรท ำลำยเรำแท้ท่ีจริงควำมโกรธท ำลำยเรำตำ่งหำก 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 123)  

 
ส่วนท่ี 3 ผลกำรศึกษำคณุสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ

พทุธนิกำยเซ็น 
ส ำหรับข้อมูลในส่วนกำรศึกษำคณุสมบตัิผู้ส่งสำรในกำรแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของท่ี

พระติช นทั ฮนัห์ ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนงัสือและส่ือท่ีพระติช นทั ฮนัห์เขียนและส่ือรำยกำรโทรทศัน์ โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ 
ดงันี ้

1)  ควำมนำ่เช่ือถือผู้สง่สำรกบักำรโน้มน้ำวใจ 
2)  แนวคดิผู้สง่สำรอลิสโตเตลิ 
3)  แนวคดิคณุลกัษณะผู้สง่สำรเบอร์โล 
4)  แนวคดิหมวก 6 ใบ เอดเวิร์ด เดอ โบโน 

 
4.3  ผลวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำร

เผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซน็ 
 
จำกกำรเก็บข้อมูล พบว่ำ คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่

ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะพูดโยงค ำสอนของตนเองกับค ำพูด
ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงได้กลมกลืน มีกำรปฏิบตัติวัในชีวิตประจ ำวนัสอดคล้องตำมหลกัค ำสอนและ
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หลักกำรปฏิบตัิท่ีน ำมำสอนบุคคลอ่ืนๆ ในกำรไปเผยแผ่ศำสนำพระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ำม
ควำมส ำคญัของผู้น ำควำมคดิเดิมในแตล่ะพืน้ท่ี แตจ่ะพยำยำมปรับโยงหลกัค ำสอนใหม่ให้เข้ำกบั
หลกัคดิเดมิของแตล่ะพืน้ท่ี พระตชิ นทั ฮนัห์เป็นผู้ ท่ีบวชเป็นพระและรักษำศีลจึงท ำให้มีบคุคลเป็น
คนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ มีคณุธรรม มีควำมเป็นมิตรอีกทัง้ยังมีกำรใช้เหตผุลประกอบในกำรสอน
หลักค ำสอน พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบตัิเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้อย่ำงลึกซึง้ มีประสบกำรณ์ เก่ียวกับ
พระพุทธศำสนำนิกำยเซ็น และยังมีคุณสมบัติเ ป็นบุคคลท่ีควำมคิดบวกและมีควำมคิดรึเร่ิม
สร้ำงสรรค์ ซึง่คณุสมบตัพิระตชิ นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้สง่สำรพบข้อมลูดงันี ้

 
4.3.1  ปัจจัยควำมน่ำเช่ือถือผู้ส่งสำรกับกำรโน้มน้ำวใจ 
จำกกำรศึกษำข้อมูลปัจจยัควำมน่ำเช่ือถือผู้ส่งสำรกับกำรโน้มน้ำวใจ พบว่ำพระติช นัท 

ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะกล่ำวอ้ำงอิงถึงพระพุทธเจ้ำซึ่งบุคคลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพ่ือใช้ในกำร
สนบัสนุนหลกัค ำสอนท่ีน ำมำเผยแผ่ รองลงมำพบว่ำในแตล่ะวนัพระติช นทั ฮนัห์มีกำรปฏิบตัิตน
สอดคล้องกบัหลกัค ำสอนและหลกัปฏิบตัท่ีิน ำมำสอน ซึ่งสำมำรถเม่ือควำมน่ำเช่ือถือได้ รองลงมำ
พบว่ำพระติช นทั ฮนัห์จะไม่มองข้ำมควำมคิดเห็นของผู้น ำสงัคม หรือของสงัคม พระติช นทั ฮนัห์
สำมำรถปรับหลกัค ำสอนให้เข้ำกับบุคคลโดยทัว่ไปและหลกัค ำสอนเดิม ซึ่งกลยุทธ์กำรจูงใจพบ
ข้อมลูและหลกัฐำนเรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อยตำมนี ้ 

 
ตำรำงท่ี 4.9  ตำรำงรวบรวมผลกำรศกึษำปัจจยัควำมนำ่เช่ือถือผู้สง่สำรกบักำรโน้มน้ำวใจ 
 
ผู้ส่งสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

ควำมน่ำเช่ือถือผู้
ส่งสำรกับกำร
โน้มน้ำวใจ  

สำมำรถ ท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ี มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีซึง่เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ ฟัง 

  8 
 

 มีกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องไปด้วย
ในกิจกรรมท่ีกระท ำประจ ำวนั 

  6 

 ควำมคล้ำยคลึงกันในทัศนคติ  ผู้
ส่ือสำรอำจจะเรียนรู้ทศันคติของกลุ่ม
ชนนัน้ได้จำกกลุม่ตำ่งๆ 

  3 

 สำมำรถปรับให้สำรของตนเองเข้ำกบั
กลุม่ผู้ รับฟัง 

  3 
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ตำรำงท่ี 4.9  (ตอ่) 
 
ผู้ส่งสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 ระวงัผู้ รับสำรสบัสนในบทบำทหน้ำท่ี
ของผู้ส่งสำรท่ีอยู่องค์กำรใดองค์กำร
หนึง่ 

 
  

 ไม่มองข้ำมควำมส ำคัญของผู้ น ำ
ควำมคดิเห็นในสงัคมนัน้ 

   

 ผู้ ส่ือสำรควรจะใช้กำรแนะน ำตวัเอง
ให้เป็นประโยชน์ในกำรท่ีจะได้รับกำร
ยอมรับ 

 
  

 
4.3.1.1  ผู้ ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ี 
พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะกล่ำวอ้ำงถึงบุคคลซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือของผู้ ฟัง 

ในท่ีนีอ้้ำงอิงถึงพระพุทธเจ้ำ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสนับสนุนเร่ืองท่ีตนพูดได้ ซึ่งผลกำรวิจัย
พบวำ่ ปัจจยัท่ีผู้ ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีซึง่เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ ฟัง มีดงันี  ้

จำกหนงัสือ ปลกูรัก 
 
ถ้ำพระโพธิสตัว์ใดยดึอยูก่บัควำมคิดวำ่ ตวัตน บคุคล สิ่งมีชีวิตหรือชว่งชีวิต ด ำรงอยูแ่ล้ว 
ไซร้ นัน่ไมใ่ชพ่ระโพธิสตัว์ท่ีแท้ ถ้ำเรำรู้แจ้งวำ่ตวัตนยอ่มประกอบด้วยสิ่งท่ีไม่ใช่ตวัตน เรำก็
จะไมต่กเป็นทำส หรือควำมกลวัควำมคดิเร่ืองตวัตนหรือไมมี่ตวัตน 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ข, น. 66) 

 
จำกหนงัสือ ศลิปะแหง่อ ำนำจ 

 
ไม่มีใครปฏิบตัิข้อฝึกอบรมสติห้ำประกำรได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ แม้กระทัง่พระองค์ก็ตำม 
เปำ้หมำยนัน้ไม่ได้อยู่ท่ีควำมสมบรูณ์แบบ แตเ่พียงแค่มีสติกับตวัเองเท่ำนัน้ แม้ในยำมท่ี
เรำท ำผิดก็ตำม (ตชิ นทั ฮนัห์, 2552, น. 89)   
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จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
 
จิตใจคือกำรรับรู้ กำรรับรู้รวมสิ่งท่ีเป็นตวัรู้และสิ่งซึง่ปรำกฏให้รู้ สองสิ่งนีส้มัพนัธ์กนั พระ 
อำจำรย์กรรมฐำนชำวเวียดนำมช่ือ ฮวงไฮเคยกล่ำวว่ำ เรำเห็นวตัถภุำยนอกนัน้ ก็เท่ำกับ
เห็นจิตตวัเองด้วย ถ้ำฝ่ำยรับรู้ไมเ่กิดขึน้ สิ่งท่ีมำให้รู้ก็เกิดขึน้ไมไ่ด้ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 129)  

 
จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 

 
อนึง่ สภุตู ิเม่ือพระโพธิสตัย์บ ำเพ็ญทำน ทำ่นยอ่มไม่ยึดมัน่ผกูพนัอยู่กบัสิ่งใด กล่ำวคือ ไม่
ยึดรูป ไม่ยึดเสียง ไม่ยึดกลิ่น รสและธรรมำรมณ์ สภุูเอย พระโพธิสตัย์พึงมีจิตใจเช่นนีใ้น
กำรบ ำเพ็ญทำน คือไมย่ดึมัน่อยูก่บัสญัญำใดๆ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 5)  
 
วนัหนึง่พระเทวะทตัประทษุร้ำยแอบผลกัก้อนหินใส่พระพทุธเจ้ำ ยงัพระโลหิตให้ห้อท่ีพระ
บำท พระพทุธเจ้ำไมไ่ด้ทรงสร้ำงกรรมใหม ่แตพ่ระองค์ทรงรับผลกรรมจำกอดีตซึ่งยงัมีแรง
เฉ่ือยอยู่ก่อนจะหยุดสนิท น่ีไม่ได้หมำยควำมว่ำพระพุทธเจ้ำจะไม่ทรงบรรลุถึงควำมดบั
สนิทเม่ือพระองค์ทรงดบัขนัธปรินิพพำนไปแล้ว (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 34)  
 
อำตมำเขียนบทกวีส่งไปให้พ่ีน้องท่ีโรงเรียน ขอร้องให้พวกเขำอ่ำนอย่ำงพินิจพิจำรณำ ใน
บทกวีนัน้อำตมำบอกเขำว่ำ อย่ำมองคนอ่ืนด้วยควำมเกลียดชงั ตอ่ให้เขำเกลียดเรำ กดข่ี
เรำ ฆ่ำเรำ หรือเหยียบย ่ำชีวิตเรำเหมือนเหยียบหญ้ำหรือแมลง ถ้ำเธอเสียชีวิตไปเพรำะ
ควำมรุนแรง เธอต้องภำวนำถึงเมตตำ เพ่ือเรำจะได้ยกโทษให้แก่คนท่ีฆำ่เรำ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 54) 

 
จำกหนงัสือ กลวั 

 
เรำคงไม่อยำกท่ีจะกลำยเป็นถกัสุ่ง ผู้แสวงหำควำมสุขจำกกำรเก็บสะสมวตัถสุิ่งของ ครัง้
หนึง่พระพทุธเจ้ำตรัสกบับรรดำนกับวชวำ่ ขอให้แหงนมองฟ้ำยำมค ่ำคืนเพ่ือชมจนัทร์ และ
ตรัสถำมว่ำ เห็นหรือไม่ว่ำพระจนัทร์มีควำมสขุมำกแค่ไหนเม่ือได้ท่องเท่ียวไปในพืน้ท่ีอนั
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โลง่กว้ำง ผู้ ฝึกปฏิบตัก็ิเชน่กนั เรำควรปล่อยให้ตนเองเป็นอิสระ เช่นเดียวกบัพระจนัทร์ ถ้ำ
เรำยงัยดึตดิมำกขึน้และมำกขึน้กบัควำมมัง่คัง่ ร ่ำรวย ช่ือเสียง อ ำนำจ และกำมำรมณ์ เรำ
จะสญูเสียอิสรภำพของเรำไป (ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 47) 
 
แตถ้่ำมองอย่ำงลึกซึง้ เรำจะสำมำรถเข้ำใจถึงกำรมีชีวิตตำ่งไปจำกเดิมมำก เรำจะเห็นว่ำ
กำรเกิดและกำรตำยเป็นเพียงควำมคิดเห็นซึ่งไม่ใช่ควำมจริง พระพทุธองค์ทรงสอนว่ำ ไม่
มีกำรเกิดและไม่มีกำรตำย ควำมเช่ือของเรำเก่ียวกับควำมคิดเห็นเร่ืองควำมจริงของกำร
เกิดและกำรตำยได้สร้ำงมำยำคติท่ีทรงพลงัและเป็นเหตใุห้เรำต้องประสบกบัควำมทกุข์ท่ี
ยิ่งใหญ่ เม่ือเรำมีควำมเข้ำใจได้ว่ำเรำไม่อำจถกูท ำลำย เรำจะเป็นอิสระจำกควำมกลวั ซึ่ง
เป็นกำรบรรเทำอย่ำงใหญ่หลวง เรำจะด ำเนินชีวิตอย่ำงเบิกบำน และร่ืนรมย์ในวิถีทำง
ใหม ่(ตชิ นทั ฮนัห์, 2558, น. 51)  
 

4.3.1.2  มีกำรปฏิบตัตินให้สอดคล้อง  
พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรปฏิบตัตินไปด้วยในกิจกรรมท่ีกระท ำประจ ำวนั ไม่ใช่เฉพำะ

แตเ่วลำท ำกำรส่ือสำรเทำ่นัน้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิดควำมเช่ือถือในตวัผู้ส่งสำร ซึ่ง
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัท่ีผู้ ส่ือสำรมีกำรปฏิบตัตินให้สอดคล้อง มีดงันี ้

จำกหนงัสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ 
 
กลุ่มสงัฆะของเรำตัง้ปณิธำนท่ีใช้ชีวิตอยู่อย่ำงสมำนฉันท์กับพืน้แผ่นดิน กับพืชผัก และ
สรรพสตัว์ รวมไปถึงพี่น้องของเรำ เม่ือเรำมีควำมสมำนฉนัท์ซึง่กนัและกนั 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 112)   
 
เรำยงัได้จดักิจกรรมวนัปลอดรถยนต์ (No Car Day) สปัดำห์ละครัง้เพ่ือลดกำรใช้น ำ้มนั 
เพียง 1 ครัง้ตอ่สปัดำห์ ยงันบัว่ำน้อยไป แต่ก็เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีได้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำร
ต่ืนรู้ของเรำ ควำมเพียรพยำยำมท่ีจะปฏิบตักิำรบริโภคอยำ่งมีสติ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ก, น. 113)  
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จำกหนงัสือ สนัตสิขุทกุลมหำยใจ 
 
ฉนัมกัจะบดิก๊อกน ำ้อยำ่งช้ำๆ รองน ำ้เย็นสดช่ืนไว้ในอุ้มมือทัง้สอง ก่อนจะคอ่ยๆ รดน ำ้นัน้ 
ลงท่ีดวงตำ ให้น ำ้ปลุกเธอให้ต่ืน เบิกบำนกับควำมเย็นฉ ่ำของน ำ้ เธอสุขใจเพรำะเธอ
สำมำรถซำบซึง้กบัของขวญัจำกน ำ้ และวิธีถนอมควำมส ำนกึในคณุของน ำ้ให้คงอยู่ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2555ค, น. 29)  

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
ทกุๆ คืน ฉันจะนัง่สมำธิ เธอนอนในห้องใกล้ๆ ท่ีฉันนัง่สมำธิมีกำรตกลงกนัว่ำ เวลำฉันนัง่
สมำธิ เธอจะเข้ำนอนโดยไม่พดูอะไรอีก ในบรรยำกำศท่ีสงบสขุนัน้ เธอจะนอนหลบัลงได้
อยำ่งง่ำยดำย ภำยในเวลำ 5 หรือ 10 นำทีเทำ่นัน้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 4)  
 

จำกหนงัสือ ปำฐิหำริย์แหง่กำรต่ืนอยูเ่สมอ 
 

กล่ำวกันว่ำกำรหำยใจอย่ำงถูกต้องนัน้ส ำคญักว่ำอำหำร และค ำพูดเหล่ำนีล้้วนถูกต้อง
ทัง้สิน้ เธอรู้ไหมเม่ือหลำยปีมำแล้วครูป่วยหนกัมำก หลงัจำกกินยำและหำหมอรักษำอยู่
หลำยปี อำกำรก็ไม่ดีขึน้เลย ครูเลยหนักลบัมำใช้วิธีหำยใจและด้วยวิธีนีอ้ำกำรกลบัหำย
เป็นปกต ิ(ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ก, น. 36)   

 
จำกคลิปรำยกำรพืน้ท่ีชีวิต 

 
ทุกครัง้หลังกำรเทศน์สอนธรรมะเสร็จ พระติช นัท ฮันห์จะเป็นผู้น ำทุกคนท่ีมำฟังเทศน์ 
ออกไปฝึกปฏิบตักิำรเดนิสมำธิ (พืน้ท่ีชีวิต, 2555, นำที 9.29-10.05 ) 
 

4.3.1.3  ควำมคล้ำยคลงึกนัในทศันคต ิ 
พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะเรียนรู้ทศันคติจำกกลุ่มต่ำงๆ แล้วมำปรับ

หลกัค ำสอน เพ่ือให้เกิดควำมคล้ำยคลงึกนั ท ำให้ไมต้่องปรับควำมคดิเดมิสำมำรถรับสิ่งใหม่ได้ง่ำย 
ซึง่ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัเร่ืองของควำมคล้ำยคลงึกนัในทศันคต ิมีดงันี ้
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จำกหนงัสือ สูชี่วิตอนัอดุม 
 
กฎของฟิสิกส์และค ำสอนในทำงพระพทุธศำสนำตรงกนัวำ่ไมมี่อะไรท่ีเกิดขึน้ได้จำกควำม 
เป็นศนูย์ เชน่เดียวกนั เม่ือเป็นเชน่นีอ้ะไรๆ ก็กลำยไปเป็นศนูย์ไมไ่ด้ จะให้หำยไปหมด  
และหมดสภำพจำกควำมมีควำมเป็นยอ่มไมไ่ด้ (ตชิ นทั ฮนัห์, 2551, น. 101)  

 
จำกหนงัสือ ดวงตะวนัดวงใจฉนั 

 
นกัวิทยำศำสตร์ค้นพบว่ำ อนุภำคหนึ่งๆ จะรับผลกระทบจำกทุกๆ อนุภำคหรือแม้กระทัง่
จำกจิตของนักวิทยำศำสตร์ผู้ สังเกตกำรณ์นัน้ ส ำนักหนึ่งของนักทฤษฏีฟิสิกส์ได้วำง
แนวคิดขึน้มำใหม่ว่ำ ทกุๆ สิ่งและทุกๆ ชีวิตอ่ืนในจกัรวำล เรำเคยเช่ือกันว่ำอนุภำคเล็กๆ 
ได้รวมตวักันขึน้เป็นสิ่งตำ่งๆ ขึน้มำ แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว ทุกๆ อนภุำคตำ่งขึน้ต่อทุกๆ 
อนภุำคอ่ืนๆ และไมมี่อนภุำคใดด ำรงตนอยูอ่ยำ่งเป็นเอกเทศ “ทกุๆ อนภุำคมีอยู่ได้ เพรำะ
อนภุำคอ่ืนทัง้มวล” แนวควำมคดินีค้ล้ำยคลงึกบั อวตมัสกสตูร ทัง้หมดก็คือหนึง่ 
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 25)  
 
ทฤษฏีสมัพันภำพ ได้รับรู้มำว่ำถ้ำคณุไม่ยอมละควำมคิดท่ีว่ำเนือ้ท่ีและกำลเวลำเป็นสิ่ง
สมบูรณ์ แยกขำดออกจำกกันไม่ขึน้ต่อกันและกัน คุณจะไม่สำมำรถมีควำมเข้ำใจต่อ
จกัรวำลได้มำกขึน้แต่อย่ำงใด ทฤษฏีควนัตมั กล่ำวว่ำ ถ้ำคณุต้องกำรจะเข้ำใจโลกของ
อนภุำคภำยในอะตอม คณุจะต้องละควำมคดิเร่ืองสสำรและท่ีวำ่งเปลำ่ (สญูญำกำศ)  
เหตแุละผล หน้ำและหลงั ซึง่แนน่อนควำมคดิเหลำ่นีมี้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนัมำก  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก, น. 41-42)  

 
4.3.1.4  ผู้สง่สำรสำมำรถปรับให้สำรของตนเองเข้ำกบักลุม่ผู้ รับฟัง 
พระติช นัท  ฮันห์ มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนสำรใหม่ให้ เ ข้ำกับ

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีรับฟัง เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถท ำควำมเข้ำใจในสำรนัน้ได้ง่ำยขึน้ ซึ่ง
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัเร่ืองผู้ส่งสำรสำมำรถปรับให้สำรของตนเองเข้ำกับกลุ่มผู้ รับส่วนใหญ่ มี
ดงันี ้

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 
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ถ้ำไม่คุ้นกบัดอกบวั จะท ำมือให้เป็นดงัดอกทิวหลิบก็ได้ แล้วสวดว่ำ “ดอกทิวหลิบส ำหรับ
เธอ พระพทุธเจ้ำจกัเกิดขึน้” ดอกทิวหลิบก็มีพทุธภำวะเชน่เดียวกบัดอกบวั  
(ตชิ นทั ฮนัห์, 2542, น. 79)  

 
จำกคลิปรำยกำรพืน้ท่ีชีวิต 

 
เรำเคยชินกับแบบปฏิบตัิตำมประเพณีท่ีปฏิบตัิกันมำ และคณุคิดว่ำมนัไม่ได้ผลดี คณุจึง
มองหำสิ่งใหม่ๆ มีพวกเรำไม่ก่ีคนท่ีค ำนึงว่ำจะท ำในสิ่งนี ้แต่เวลำเรำพูดถึงกำรดูแลวัด
ตำ่งๆ เรำให้เวลำกบัมนัมำกมำย เรำไม่มีเวลำเหลือท่ีจะคิดถึงกำรปรับพุทธศำสนำให้สด
ใหม ่จะท ำอย่ำงไรท่ีจะเผยแผ่ค ำสอนในแบบใดแบบหนึ่งเพ่ือท่ีว่ำ เยำวชนคนหนุ่มสำวรุ่น
ใหม่ๆ  ในยคุของเรำจะเข้ำใจได้ และสำมำรถแปรเปล่ียนสภำพทกุข์ของเขำได้ เรำต้องปรับ 
ค ำสอนให้สดใหม ่เข้ำใจให้ง่ำยกบัคนรุ่นใหมแ่ละคนทัว่ไป 
(พืน้ท่ีชีวิต, 2555,นำที 32.34-34.02) 
 
อำตมำได้แปลพระสตูรเป็นภำษำสมยัใหม่ ไม่ใช่เวียดนำม มีภำษำองักฤษ ฝร่ังเศส อิตำลี 
และเยอรมนั กำรแต่งพระสูตรและบทสวดด้วยภำษำสมยัใหม่ ท ำให้เรำเข้ำใจเนือ้หำได้
ทนัที ท่ีเวียดนำมเรำสวดมนต์เป็นภำษำจีนโบรำณมำหลำยศตวรรษ แตต่อนนีเ้ป็นภำษำ
เวียดนำมสมยัใหม่ และตอนนีเ้รำก็มีท่ีเป็นภำษำฝร่ังเศส อิตำลี องักฤษ และเยอรมนั คน
หนุม่สำวท่ีน่ีสำมำรถสวดและเข้ำใจได้เลย ค ำเทศน์จองเรำจะไมเ่ตม็ไปด้วยศพัท์ทำง 
ศำสนำท่ียำก แตเ่รำเลือกใช้ค ำง่ำยๆ ท่ีคนทัว่ไปฟังแล้วเข้ำใจได้ (พืน้ท่ีชีวิต, 2555, นำที 
36.54-38) 

 
4.3.2  คุณสมบัตผู้ิส่งสำร 
จำกกำรศกึษำข้อมลูคณุสมบตัิผู้ส่งสำร พบว่ำพระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิเป็นบคุคลท่ีมี

กำรใช้เหตผุล หลกัค ำสอนมีกำรอ้ำงอิงหรือผ่ำนกำรทดสอบทดลองมำแล้ว พระติช นทั ฮนัห์เป็น
นกับวชมีกำรถือศีลจึงมีคณุธรรม มีควำมน่ำเช่ือถือ อีกทัง้ยงัมีควำมเป็นมิตรควำมเอือ้เฟือ้เข้ำกับ
บคุคลอ่ืนได้ง่ำย และสดุท้ำยพระติช นทั ฮนัห์ผ่ำนกำรศกึษำฝึกฝนฝึกปฏิบตัิเก่ียวกับศำสนำ จึงมี
คณุสมบตัเิป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์จริง เก่ียวกบัศำสนำพทุธนิกำยเซ็น ซึ่ง
คณุสมบตัผิู้สง่สำรพบข้อมลูและหลกัฐำนเรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อยตำมนี ้  
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ตำรำงที่ 4.10  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำคณุสมบตัผิู้สง่สำร 
 
ผู้ส่งสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

แนวคิดผู้ส่งสำร 
อลิสโตเตลิ 
 

กำรใช้เหตผุล   2 
ควำมนำ่เช่ือถือ   1 
มีคณุธรรม   1 
มีสตปัิญญำลกึซึง้    
ปรำรถนำดีตอ่ผู้ ฟัง    

 มีควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ    
แนวคิดคุณลักษณะผู้
ส่งสำรเบอร์โล 
 

ปัจจัยท่ีสร้ำงควำมอบอุ่นใจ 
เข้ำกับผู้ อ่ืนได้ง่ำย มีควำมเป็น
เพ่ือน           

  1 

เอือ้เฟือ้   1 
ไมข่ดัคอใคร                     
นำ่คบ                          
สภุำพ       
ไมเ่ห็นแก่ตวั          
ยตุธิรรม                           

 รู้จกัให้อภยั                         

 ใจด ี    

 ร่ำเริง                          

 มีศีลธรรม         

 อดทด                                              

 สงบเยือกเย็น         
แนวคิดคุณลักษณะผู้
ส่งสำรเบอร์โล 

ปัจจัยนีจ้ะเน้นควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้ส่ง
สำร 
มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ำนหนึง่        

 
 
 

  
 

1 

 ได้รับกำรฝึกฝน                                1 
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ตำรำงท่ี 4.10 (ตอ่) 
 
ผู้ส่งสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

 มีควำมช ำนำญ                                1 

 มีอ ำนำจในหน้ำท่ี                             1 

 มีควำมสำมำรถ                                1 

 มีเชำว์ปัญญำ                          1 
 ปัจจัยที่แสดงควำมคล่องแคล่ว 

กระตือรือร้น ควำมไม่เฉ่ือยชำ
ของผู้ส่งสำร 
เป็นฝ่ำยรุก                                      

   

 รู้จกัเอำใจเขำมำใสใ่จเรำ                    

 ตรงไปตรงมำ    

 มีควำมกล้ำ        

 กระตือรือร้น    

 รวดเร็ว    

 คลอ่งแคลว่    

 
4.3.2.1  มีกำรใช้เหตผุล 
คณุสมบตัท่ีิส ำคญัท่ีพบในจำกพระติช นทั ฮนัห์ คือมีเป็นคนมีเหตผุล กำรส่ือสำร

ค ำสอนจะตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรใช้เหตุผล หลักค ำสอนมีแหล่งอ้ำงอิงหรือผ่ำนกำรทดสอบ
ทดลองปฏิบตัิมำแล้ว ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ คณุสมบตัิของผู้ส่งสำรท่ีมีกำรใช้เหตผุลพบ 2 จ ำนวน 
หลกัฐำนดงันี ้

จำกหนงัสือ เพชรตดัท ำลำยมำยำ 
 
อำตมำลงทนุลงแรงให้กบัคนหนุ่มสำวอยู่เสมอ ไม่ใช่เพรำะรังเกียจคนรุ่นเก่ำอำยมุำก แต่
ในประเทศของอำตมำนัน้ หลงัจำกเรำผ่ำนควำมทกุข์ยำกในสงครำมกนัมำอย่ำงยำวนำน 
จิตใจของคนอำยุมำกมักจะบอบซ ำ้สับสน กำรลงทุนลงแรงให้กับคนหนุ่มสำวจึงน่ำจะ
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ได้ผลดีกว่ำ ผู้คนในประเทศเรำไม่น่ำรักอย่ำงท่ีเคยเป็นในอดีต พวกเขำมีแตค่วำมระแวง 
เกลียดชงั และควำมไมเ่ข้ำใจกนั ( ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 31 ) 
 
ถ้ำเรำหว่ำนเมล็ดพืชแข็งแรงสมบูรณ์ลงในดินเส่ือมคณุภำพ อำจมีสกัไม่ก่ีเมล็ดท่ีจะงอก
งำมขึน้มำได้ แต่ถ้ำเรำหว่ำนเมล็ดแข็งแรงนีล้งในแดนในอันอุดมของหนุ่มสำว ซึ่งได้รับ
บำดแผลจำกสงครำมค่อนข้ำงน้อย เมล็ดเหล่ำนัน้เกือบทัง้หมดก็น่ำจะงอกงำมได้ น่ีเป็น
กำรลงทนุลงแรงท่ีดี (ตชิ นทั ฮนัห์, 2553ค, น. 32)  

 
4.3.2.2  มีควำมเป็นเพ่ือนเป็นมิตรเข้ำกบับคุคลอ่ืนง่ำย  
พระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิท่ีมีควำมเป็นเพ่ือนเป็นมิตรกบักลุ่มเปำ้หมำย ท ำให้

สำมำรถเข้ำกบับุคคลทัว่ไปได้ง่ำย ท ำให้เพิ่มโอกำสในกำรเผยแผ่ศำสนำไปยงักลุ่มเปำ้หมำยใหม่
ได้ง่ำย และยังสำมำรถท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยเดิมรู้สึกเหมือนพระติช นัท ฮันห์เป็นเพ่ือน ท ำให้
สำมำรถรักษำกลุม่เปำ้หมำยเดมิไว้ ซึง่ผลกำรวิจยัพบวำ่ คณุสมบตัขิองผู้ส่งสำรท่ีมีควำมเป็นเพ่ือน
เป็นมิตรเข้ำกบับคุคลอ่ืนง่ำยพบ 1 จ ำนวนหลกัฐำนดงันี ้    

จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ                     
 
เวลำใครเอำน ำ้ชำมำให้ข้ำพเจ้ำ 1 ถ้วย ข้ำพเจ้ำจะก้มศีรษะลง และไหว้เขำด้วยควำม
เคำรพเสมอ เวลำข้ำพเจ้ำพนมมือ ข้ำพเจ้ำย่อมหำยใจเข้ำและกล่ำวในใจว่ำ “ดอกบัว
ส ำหรับเธอ” เวลำข้ำพเจ้ำก้มศีรษะลงข้ำพเจ้ำยอ่มหำยใจออกและกลำ่วในใจวำ่  
พระพทุธเจ้ำในอนำคต (สลุกัษณ์ ศวิรักษ์, 2542, น. 77) 

 
4.3.2.3  มีควำมอบอุน่ใจ เอือ้เฟือ้    
พระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิท่ีมีควำมอบอุ่นใจ เอือ้เฟือ้ ท ำให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิด

ควำมรู้สึกอบอุ่น และมีก ำลงัใจในกำรฝึกปฏิบตัิ ซึ่งผลกำรวิจยัพบว่ำ คณุสมบตัิของผู้ส่งสำรท่ีมี
กำรสร้ำงควำมอบอุน่ใจ เอือ้เฟือ้ พบ 2 จ ำนวน หลกัฐำนดงันี ้            

จำกหนงัสือ ปลกูรัก             
 
วนันัน้ฉันอยู่ในหมู่บ้ำนช่วยกลุ่มหนุ่มสำวซ้อมละครซึ่งพวกเขำจะแสดงในเทศกำลตรุษ
เวียดนำม เหนือสิ่งอ่ืนใดฉนัอยำกชว่ยปรับปรุงพทุธศำสนำในเวียดนำม ให้สอดคล้องกบั 
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ควำมต้องกำรของคนหนุม่สำว (สดใส ขนัตวิรพงศ์, 2553ข, น. 21)  
 
จำกหนงัสือ ปัจจบุนัเป็นเวลำประเสริฐสดุ 

 
ข้ำพเจ้ำรู้สกึเป็นบญุ ท่ีมีอำหำรกิน  และขออธิษฐำนท่ีจะชว่ยให้คนอ่ืนมีอำหำรกินด้วย 
(สลุกัษณ์ ศวิรักษ์, 2542, น. 91)  

 
4.3.2.4  มีคณุธรรมมีควำมนำ่เช่ือถือ 

พระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิท่ีเป็นบุคคลท่ีมีคณุธรรม มีควำมน่ำเช่ือถือ พระติช 
นทั ฮนัห์บวชเป็นพระท ำให้เกิดควำมนำ่เช่ือถือเพรำะต้องรักษำศีล อีกทัง้ยงัท ำงำนช่วยเหลือสงัคม 
และยงัพยำยำมสอนลูกศิษย์โดยยึดหลกัควำมถูกต้อง ไม่สร้ำงควำมเดือนร้อนให้กับสังคมและ
ผู้ อ่ืน 

4.3.2.5  มีควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำและควำมรู้ท่ีลึกซึง้ มีประสบกำรณ์จำก
กำรฝึกฝน 

พระติช นัท ฮนัห์ มีคณุสมบตัิ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำ ท่ีลึกซึง้
เก่ียวกบัศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน พระตชิ นทั ฮนัห์เร่ิมศกึษำหลกัค ำสอนและลงมือฝึกฝนปฏิบตั ิ
จนเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีลึกซึง้เก่ียวกับศำสนำพุทธ มีประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำร
ผำ่นกำรฝึกฝน ท ำให้สำมำรถตอบค ำถำมและให้ควำมรู้เก่ียวกบัหลกัหลกัสอนและหลกักำรปฏิบตัิ
ได้อยำ่งช ำนำญ 

4.3.3 ระเบียบควำมคิดของผู้ส่งสำร 
จำกกำรศกึษำข้อมูลระเบียบควำมคิด พบว่ำพระติช นทั ฮนัห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสี

เหลือง มีควำมคดิเชิงบวก มองว่ำหลกัค ำสอนจะสำมำรถพฒันำบคุคลโดยทัว่ไปให้มีสติ มีปัญญำ
มำกขึน้กวำ่เดมิ และพระตชิ นทั ฮนัห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสีเขียว มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ มี
กำรคดิหลกัค ำสอน หลกักำรฝึกปฏิบตัิในรูปแบบใหม่ๆ เสมอ  ซึ่งคณุสมบตัิผู้ส่งสำรพบข้อมลูและ
หลกัฐำนตำมนี ้ 
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ตำรำงที่ 4.11  ตำรำงรวบรวมข้อมลูกำรศกึษำระเบียบควำมคิดของผู้สง่สำร 
 
ผู้ส่งสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ ไม่พบ จ ำนวน 

แนวคิดหมวก 6 
ใบ ดร.เอ็ดเวิร์ด 
เดอ โบโน 
 

หมวกสีเหลือง คดิบวก   1 
หมวกสีเขียว คดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์   1 
หมวกสีด ำ คดิลบ เฝำ้ระวงั    
หมวกสีขำว มีควำมเป็นกลำง    
หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง    

หมวกสีฟ้ำ คดิถึงกำรจดักำร ควบคมุ  
  

 
4.3.3.1  ระเบียบแนวคดิหมวกสีเหลือง  
พระติช นทั ฮนัห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเหลืองคือ มีควำมคิดเชิง

บวก หลกัค ำสอนจะพยำยำมท ำให้บคุคลอ่ืนมีสติ มีปัญหำ และท่ีส ำคญัช่วยให้บคุคลท่ีได้รับกำร
สอนไปมีกำรพฒันำตนเองขึน้ หลกัค ำสอนเป็นกำรคิดบวกมองว่ำคนทัว่ไปสำมำรถพฒันำตนเอง
ได้ 

4.3.3.2  ระเบียบแนวควำมคดิหมวกสีเขียว 
พระตชิ นทั ฮนัห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเขียว คือ มีควำมคดิริเร่ิม

สร้ำงสรรค์ มีคดิรูปแบบกำรสอนใหม่ๆ  ปรับปรุงเนือ้หำหลกัธรรมค ำสอนให้เช่ือมโยงกบัเหตกุำรณ์
ตำ่งๆ รอบตวัท่ีก ำลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั มีกำรแตง่บทสวดมนต์ให้เป็นบทเพลง และยงัแปลงหลกัค ำ
สอนให้เป็นบทกวีบทกลอนท่ีไพเรำะ



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลกำรวจิยั อภปิรำย และข้อเสนอแนะ 

 
จำกกำรศกึษำวิจยัเร่ือง “ กลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็นของพระติช 

นทั ฮนัห์ ” มีวตัถปุระสงค์ของกำรวิจยั คือ  
1)  เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของท่ีพระติช 

นทั ฮนัห์ 
2)  เพ่ือศกึษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ นิกำยเซ็นของ

พระตชิ นทั ฮนัห์ 
3)  เพ่ือศกึษำคณุสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ

พทุธนิกำยเซ็น 
กำรน ำเสนอผลกำรวิจัยจะประกอบด้วยเนือ้หำจำกกำรวิจัยเอกสำร  (Documentary 

Research) จำกกำรวิเครำะห์หนังสือท่ีพระติช นัท ฮันห์เขียนเพ่ือเผยแผ่ศำสนำ ท่ีมีกำรแปล
ออกมำเป็นภำษำไทยและมีจ ำหน่ำยในร้ำนหนังสือพบทัง้หมด 15 เล่ม และศึกษำผ่ำนคลิป
รำยกำรโทรทศัน์ในยูทูป (Youtube) ท่ีมีกำรน ำเสนอเร่ืองรำวท่ีเก่ียวข้องกับพระติช นทั ฮนัห์ในปี
พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบมีจ ำนวน 4 รำยกำร จำกข้อมลูแบง่หวัข้อกำรวิเครำะห์แยกเป็น 3 ส่วน 
คือ กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่
ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น 

กำรศกึษำวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่กำรศกึษำออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของท่ีพระติช นทั 

ฮนัห์ ส ำหรับข้อมลูในสว่นกำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็นของท่ีพระ
ติช นทั ฮนัห์ ผู้ วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนงัสือท่ีพระติช นัท ฮนัห์เขียน เพ่ือศกึษำถึงกลยทุธ์ท่ีพระติช นทั ฮนัห์ได้ใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำ 
โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ ดงันี ้

1)  กลยทุธ์กำรโฆษณำชวนเช่ือ 
2)  กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ 
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3)  แนวคดิกำรจงูใจ 
4)  กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 

ส่วนท่ี 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ
พระติช นทั ฮนัห์ ส ำหรับข้อมูลในส่วนกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงสำรท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พทุธนิกำยเซ็นของพระติช นทั ฮนัห์ ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) 
จำกกำรวิเครำะห์หนงัสือท่ีพระติช นัท ฮนัห์เขียน เพ่ือศกึษำกลยทุธ์วิธีกำรท่ีพระติช นทั ฮนัห์ใช้ใน
กำรสร้ำงหลกัค ำสอนในกำรเผยแผศ่ำสนำ โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ ดงันี ้

1)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย 
2)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ 
3)  กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและจงูใจในสำร 

ส่วนท่ี 3 ผลกำรศึกษำคณุสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พทุธนิกำยเซ็น ส ำหรับข้อมลูในส่วนกำรศกึษำคณุสมบตัิผู้ส่งสำรในกำรแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็น
ของท่ีพระติช นัท ฮนัห์ ผู้ วิจยัได้ด ำเนินกำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) จำกกำร
วิเครำะห์หนงัสือและส่ือท่ีพระติช นทั ฮนัห์เขียนและส่ือรำยกำรโทรทศัน์ เพ่ือศึกษำถึงคณุสมบตัิ
ของพระตชิ นทั ฮนัห์ท่ีมีในฐำนะผู้สง่สำร โดยมีกลยทุธ์หลกัในกำรวิเครำะห์ ดงันี ้

1)  ควำมนำ่เช่ือถือผู้สง่สำรกบักำรโน้มน้ำวใจ 
2)  แนวคดิผู้สง่สำรอลิสโตเตลิ 
3)  แนวคดิคณุลกัษณะผู้สง่สำรเบอร์โล 
4)  แนวคดิหมวก 6 ใบ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 

 
5.1  สรุปผลกำรวิจัย 
 

5.1.1  ส่วนที่ 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
ของท่ีพระตชิ นัท ฮันห์ 

ผลวิจยั พบวำ่ กลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็น พระติช นทั ฮนัห์มีกำร
ใช้กลยทุธ์โฆษณำชวนเช่ือ และกำรโน้มน้ำวใจเป็นหลกั เพ่ือให้เปำ้หมำยสนใจ คล้อยตำม ปฏิบตัิ
ตำม และเปล่ียนควำมคดิ ทศันคติใหม่ ซึ่งกลยทุธ์กำรส่ือสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็น พบ
ข้อมลูดงันี ้
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5.1.1.1  อนัดบัท่ี 1 ท่ีพบคือกลยทุธ์กำรโฆษณำชวนเช่ือ  
กลยทุธ์โฆษณำชวนเช่ือ พระติช นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงถึงบคุคลส ำคญั ได้แก่

พระพุทธเจ้ำ นกัวิทยำศำสตร์และนกัปรำชญ์ เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือ หลงัจำกกลุ่มเปำ้หมำย
เกิดควำมนำ่เช่ือถือ พระตชิ นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรกระตุ้นให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิดกำรปฏิบตัิตำมหลกัค ำ
สอนหรือวิธีกำรท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์สร้ำงขึน้มำ พระติช นทั ฮนัห์จะใช้วิธีกำรให้กลุ่มเปำ้หมำยมีส่วน
ร่วมปฏิบัติ หรือสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือให้เกิดควำมเป็นกันเองและเกิดควำม
ควำมรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน และสุดท้ำยพระติช นทั ฮนัห์จะอ้ำงถึงลูกศิษย์และผู้ ท่ีได้ลองร่วมฝึก
ธรรมะและลองท ำตำมหลกัค ำสอน มำเล่ำให้กลุ่มเปำ้หมำยใหม่ฟัง เพ่ือให้กลุ่มเปำ้หมำยใหม่เกิด
กำรปฏิบตั ิสรุปได้ดงันี ้

อนัดบั 1 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรโฆษณำชวนเช่ือท่ีมีกำรอ้ำงอิงถึงค ำพดูแนวคิดของ
บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมำน ำเสนอสนบัสนุนหลกัแนวคิด เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเช่ือและคล้อยตำม จน
เกิดกำรปฏิบัติหรือเข้ำร่วม โดยมำกจะอ้ำงถึงค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเป็นหลัก และอ้ำงอิง
นกัวิทยำศำสตร์ อ้ำงอิงนกัปรำชญ์ 

อนัดบั 2 ท่ีพบคือ กำรโฆษณำชวนเช่ือเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรปฏิบตัิ พระ
ติช นัท ฮันห์ มีกำรชวนให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรคล้อยตำม พยำยำมสร้ำงควำมต้องกำรให้
กลุม่เปำ้หมำยอยำกลองเข้ำร่วมปฏิบตั ิ 

อนัดบั 3 ท่ีพบคือ กำรโฆษณำชวนเช่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วม พระติช นัท ฮันห์มี
กำร ชวนให้ลงมือปฏิบตัทินัที เพ่ือจะได้ท ำให้ชีวิตมีควำมสขุมำกขึน้ และกำรเสนอข้อมลูด้ำนลบให้
ผู้ ท่ียงัไมเ่ข้ำร่วมปฏิบตัเิกิดควำมรู้สกึไมดี่ เพ่ือให้มำร่วมปฏิบตัโิดยทนัที 

อนัดบั 4 ท่ีพบคือ กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยใช้ควำมคลุมเครือ พระติช นทั ฮนัห์มี
กำรส่ือสำรโฆษณำชวนเช่ือด้วยกำรน ำเสนอแนวคดิ ข้อมลูท่ีคลมุเครือไมช่ดัเจน สำมำรถตีควำมได้
หลำยด้ำนไปสูก่ลุม่เปำ้หมำย  

อนัดบั 5 ท่ีพบคือ กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรอ้ำงค ำพดูผู้ ท่ีทดลอง พระติช นทั 
ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโฆษณำชวนเช่ือโดยกำรน ำเสนอค ำพูดของลูกศิษย์และผู้ทดลองปฏิบตัิตำมค ำ
สอน เพ่ือใช้เป็นสิ่งสนบัสนนุแนวคิดหลกัค ำสอนท่ีน ำเสนอ และชีใ้ห้กลุ่มเปำ้หมำยยอมรับแนวคิด
และมำร่วมปฏิบตั ิ

อันดับ 6 ท่ีพบคือ กำรโฆษณำชวนเช่ือด้วยควำมกลัว พระติช นัท ฮันห์มีกำร
น ำเสนอข้อมูลท่ีมีควำมน่ำกลวัเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมกลวัในสิ่งนัน้ๆ จนต้องกำรเข้ำร่วม
ปฏิบตัเิพ่ือลดควำมกลวัท่ีเกิดขึน้ 
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อนัดบั 7 ท่ีพบ คือ กำรโฆษณำชวนเช่ือว่ำเป็นเร่ืองธรรมดำ พระติช นัท ฮันห์มี
กำรโฆษณำชวนเช่ือโดยน ำเสนอข้อมลูแนวคดิหลกัค ำสอนท ำให้ผู้ รับสำรเช่ือถือว่ำสิ่งท่ีท ำ เป็นสิ่งท่ี
คนทัว่ไปคดิหรือกระท ำกนั เพ่ือจะได้เกิดควำมง่ำยในกำรยอมรับหลกัค ำสอนและหลกัปฏิบตัิ 

5.1.1.2  อนัดบัท่ี 2 ท่ีพบรองลงมำคือ กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจ  
กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจพระตชิ นทั ฮนัห์ ใช้วิธีกำรพยำยำมชกัจงูให้กลุ่มเปำ้หมำย

ให้ยอมรับหลกัค ำสอนแล้วเปล่ียนควำมเช่ือ ทศันคติเดิมให้เปล่ียนมำเช่ือวิธีกำรและหลกัค ำสอนท่ี
ได้เสนอ พระติช นัท ฮันห์จะพยำยำมชักจูงด้วยกำรเสนอหลักค ำสอนและวิธีกำรฝึกปฏิบตัิให้
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรยอมรับ พระติช นทั ฮันห์จะใช้วิธีกำรพูดและแสดงตนเองว่ำอยู่เหนือกว่ำ
กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับในตวัพระติช นทั ฮันห์และยอมรับหลกัธรรมค ำสอน 
สรุปได้ดงันี ้

อนัดบั 1 ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ กลยทุธ์กำรโน้มน้ำวใจเพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนควำมเช่ือ 
พระติช นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจโดยน ำเสนอแนวคิดค ำสอนเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเปล่ียน
ควำมเช่ือใหมแ่ละคล้อยตำม  

อนัดบั 2 ท่ีพบรองลงมำคือ กำรโน้มน้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีเสนอ พระติช นทั 
ฮนัห์มีกำร แสดงให้เห็นว่ำกำรฝึกปฏิบตัิเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตวั อยู่ในชีวิตประจ ำวนั และน ำเสนอวิธี
ปฏิบตังิ่ำยๆ ส ำหรับผู้ ท่ียงัไมเ่คยปฏิบตัิ 

อนัดบั 3 ท่ีพบรองลงมำคือ กำรโน้มน้ำวใจท่ีพยำยำมอยู่เหนือกว่ำ พระติช นัท 
ฮนัห์มีกำรแสดงตนวำ่มีควำมรู้มำกกวำ่มีควำมเป็นผู้ ใหญ่ 

อนัดบั 4 ท่ีพบน้อยท่ีสดุ คือ พระติช นทั ฮนัห์มีกำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจโดยน ำเสนอ
แนวคิดหลกัค ำสอนท่ีเช่ือมโยงกบัควำมคิด ทศันคติ คำ่นิยม และควำมเช่ือเดิมของกลุ่มเปำ้หมำย
ไว้ เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยมำเกิดกำรตอ่ต้ำนหลกัค ำสอนท่ีได้รับ 

5.1.1.3  อนัดบัท่ี 3 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรจงูใจ  
กลยุทธ์กำรจูงใจพระติช นัท ฮันห์ใ ช้วิ ธีกำรจูงใจด้วยกำรสร้ำงภำพให้

กลุ่มเป้ำหมำยเห็นถึงผลท่ีจะได้รับจำกกำรน ำหลักธรรมค ำสอนไปฝึกปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้ นให้
กลุม่เปำ้หมำยเกิดมองเห็นถึงผลท่ีจะได้รับแล้วเข้ำร่วมปฏิบตัิและศกึษำหลกัธรรมค ำสอน พระติช 
นทั ฮันห์จะพยำยำมกระตุ้นและให้ข้อมูลท่ีละน้อยๆ และจะค่อยๆ เพิ่มขึน้เม่ือกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลกัธรรมมำกขึน้ ไม่เร่งรีบในกำรสอนหลกัธรรมจ ำนวนมำกๆ และสุดท้ำย
พระติช นัท ฮันห์ใช้วิธีจูงใจด้วยกำรสร้ำงวิธีกำรปฏิบัติท่ีมีควำมน่ำดึงดูดสนใจ และจูงใจให้
กลุม่เปำ้หมำยลงมือเข้ำร่วมปฏิบตัิ สรุปได้ดงันี ้
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อันดับ 1 ท่ีพบคือ พระติช นัท ฮันห์มีกำรส่ือสำรจูงใจโดยน ำเสนอควำมคิด
หลกัธรรมให้เป็นแนวทำง ให้กลุม่เปำ้หมำยมองเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือเกิดภำพเข้ำใจ
สิ่งท่ีน ำเสนอขึน้ในใจ วำ่จะได้รับสิ่งใดเม่ือปฏิบตัติำมหลกัหลกัสอน  

อันดบั 2 ท่ีพบคือ พระติช นัท ฮันห์มีกำรส่ือสำรท่ีพยำยำมน ำเสนอใจจูงใจให้
กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับ หรือยอมเข้ำร่วมปฏิบตัิด้วยกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับหลกัธรรมค ำสอนวิธีกำร
ฝึกปฏิบตัท่ีิละเล็กท่ีละน้อยไปจนมำก เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยไมรู้่สกึวำ่ยำกเกินไป 

อันดับ 3 ท่ีพบคือ กำรจูงใจโดยกำรสร้ำงควำมสนใจ พระติช นัท ฮันห์มีกำร
ส่ือสำรจูงใจโดยกำรน ำเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ หรือควำม
ศรัทธำ สร้ำงวิธีฝึกปฏิบตัใิห้เกิดควำมนำ่สนใจ เพ่ือกระตุ้นให้กลุม่เปำ้หมำยมำลองปฏิบตั ิ

อนัดบั 4 ท่ีพบคือ กำรจงูใจให้ลงมือปฏิบตัิ พระติช นทั ฮนัห์กำรส่ือสำรท่ีใช้วิธีจงู
ใจน ำเสนอหลกัธรรม วิธีกำรฝึกปฏิบตัิท่ีกระตุ้นให้กลุ่มเปำ้หมำยกระท ำหรือลงมือปฏิบตัิทนัทีโดย
ปรำศจำกควำมลงัเล 

5.1.1.4  อนัดบัท่ี 4 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรกระตุ้นควำมต้องกำร 5 ขัน้  
กลยทุธ์กำรกระตุ้นล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร 5 ขัน้พระติช นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรกระตุ้น

ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย น ำเสนอข้อมูลให้กลุ่มเป้ำหมำยรู้ถึงปัจจัย 5 ท่ีเป็นสิ่งท่ีมีควำม
จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต พระตชิ นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรกระตุ้นด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง กำร
เสนอให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรมีชีวิตท่ีปลอดภัย พระติช นัท ฮนัห์ใช้วิธีกำรกระตุ้นให้
เปำ้หมำยต้องกำรกำรได้รับกำรยกย่องนบัถือ น ำเสนอกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรได้รับกำร
ยอมรับจำกสงัคมและประสบควำมส ำเร็จ สดุท้ำยพระติช นทั ฮนัห์กระตุ้นให้กลุ่มเปำ้หมำยส ำเร็จ
ได้ดงัใจปรำรถนำ กำรกระตุ้นควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำนของมนษุย์จำกทัง้ 5 ขัน้  

5.1.1.5  อนัดบัท่ี 5 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่ง 
กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมแตกตำ่งพระตชิ นทั ฮนัห์ใช้วิธีกำรสร้ำงควำมแตกตำ่งจำก

ด้วยตวัทำ่นเองมีด ำรงชีวิต กำรใช้ชีวิตท่ีแตกตำ่งจำกพระองค์อ่ืนๆ ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจ
และควำมน่ำเช่ือให้เกิดขึน้ และกำรสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกหลกัธรรมค ำสอนท่ีไม่มุ่งเน้นในเร่ืองลี ้
ลับเหนือธรรมชำติ หลักค ำสอนจะเป็นธรรมชำติเป็นท่ีท่ีสำมำรถพิสูจน์ได้ และสุดท้ำยรูปแบบ
วิธีกำรฝึกปฏิบตัท่ีิง่ำยไมม่ำกพิธีท ำให้กลุม่เปำ้หมำยโดยทัว่ไปสำมำรถร่วมฝึกปฏิบตัไิด้  
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5.1.2  ส่วนที่ 2 ผลวิจัยเอกสำรเก่ียวกับกลยุทธ์กำรส่ือสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น 

ผลวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรเพ่ือเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พระติช นทั ฮนัห์มี
กำรใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยภำษำทั่วไปเข้ำใจง่ำย ไม่ใช้ภำษำหรือศพัท์ท่ีเข้ำใจยำก และลีก
เล่ียงกำรใช้ภำษำบำลีทำงศำสนำ ท ำให้บคุคลโดยทัว่ไปสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย กำรสร้ำง
สำรด้วยข้อควำมท่ีไพเรำะ พระติช นทั ฮนัห์มีควำมเป็นกวีท่ีสำมำรถเขียนบทกลอน เพ่ือใช้ในกำร
สอนหลกัธรรมค ำสอน ซึ่งสำมำรถช่วยให้บทค ำสอนมีควำมนุ่นนวลมีควำมน่ำสนใจมำกขึน้ และ
สุดท้ำยพระติช นัท ฮนัห์ใช้วิธีกำรสร้ำงสำรท่ีมีควำมจูงใจทัง้กำรจูงใจด้วยสิ่งท่ีน่ำดึงดูด กำรใช้
ควำมกลวัมำสร้ำงกำรจงูใจให้เกิดกำรปฏิบตัิ และสดุท้ำยพระติช นทั ฮนัห์ใช้กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร
ให้เกิดกำรคล้อยตำมและร่วมฝึกปฏิบตั ิสรุปได้ดงันี ้

5.1.2.1  อนัดบัท่ี 1 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย  
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยควำมง่ำย พระติช นทั ฮนัห์มีกำรใช้กำรสร้ำงสำรด้วย

ภำษำทัว่ไปหลีกเล่ียงกำรใช้ภำษำบำลี สร้ำงสำรด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย  
5.1.2.2  อนัดบัท่ี 2 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ  
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ พระติช นทั ฮนัห์มีกำรใช้วิธีกำรสร้ำง

สำรด้วยกำรเขียนกลอนท่ีมีควำมไพเรำะ กำรสร้ำงบทกลอนมีกำรใช้ภำษำท่ีสวยงำมและเข้ำใจได้
ง่ำย และท ำให้ค ำสอนมีควำมนุ่นนวลควำมอ่อนโยนมำกขึน้และยงัสำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจ
และยงัสำมำรถเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำยได้ง่ำย 

5.1.2.3  อนัดบัท่ี 3 ท่ีพบคือ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรและจงูใจในสำร 
กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรและกำรจูงใจในสำร พระติช นัท ฮันห์ ใช้วิธีกำรสร้ำงสำร

ด้วยกำรจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ พระติช นทั ฮนัห์สร้ำงสำรด้วยกำรอ้ำงอิงถึงควำมรัก ควำมรักชำต ิ
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์ร่วมแล้วรู้สึกว่ำเป็นสิ่งใกล้ตวั พระติช นทั 
ฮนัห์จะสร้ำงสำรด้วยกลยทุธ์กำรคล้อยตำม สร้ำงสำรด้วยกำรท ำให้กลุ่มเปำ้หมำยนึกถึงบคุคลท่ีมี
บญุคณุในอดีตท่ีผ่ำนมำ เพ่ือได้เกิดกำรอยำกเข้ำร่วมปฏิบตัิเพ่ือตอบแทนบญุคณุ และพระติช นทั 
ฮันห์ยังใช้วิธีกำรสร้ำงสำรด้วยกำรสร้ำงให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์ร่วม และเกิดควำมกลัว 
เพ่ือท่ีจะได้อยำกเข้ำร่วมฝึกปฏิบตัเิพ่ือลดหรือแก้ควำมกลวัท่ีได้ถกูสร้ำงขึน้มำ สรุปได้ดงันี ้

อนัดบั 1 ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ  
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ำงสำรโดยใช้แรงจูงใจได้แก่ กำรอ้ำงถึงควำมรักชำต ิ

ควำมรักในเพ่ือนมนษุย์ ศำสนำ และคำ่นิยมตำ่งๆ เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยสำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย ผ่ำน
ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำในชีวิต เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยมีควำมรู้สกึร่วมกบัค ำสอนนัน้ๆ 
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อนัดบั 2 ท่ีพบรองลงมำคือ กลยทุธ์กำรคล้อยตำม  
กลยุทธ์กำรคล้อยตำมท่ีพระ ติช นัท ฮันห์ใช้ท่ีพบคือกำรทวงบุญคุณ กำรสร้ำง

สำรโดยใช้กำรทวงบุญคุณ ให้กลุ่มเป้ำหมำยคิดถึงสิ่ง ท่ีเคยช่วยเหลือเม่ือในอดีต เพ่ือให้
กลุม่เปำ้หมำยเกิดควำมต้องกำรท่ีจะร่วมปฏิบตัเิพ่ือตอบแทนบญุคณุนัน้ 

อนัดบั 3 ท่ีพบรองลงมำคือ จงูใจโดยใช้อำรมณ์ร่วม  
กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรโดยใช้แรงจงูใจ  พระติช นทั ฮนัห์มีกำรสร้ำงสำรท่ีใช้กำรจูง

ใจด้วยอำรมณ์ ซึ่งท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้สึกเช่ือมโยง เกิดอำรมณ์ร่วม และเกิดกำรคล้อย
ตำม ท ำให้กลุม่เปำ้หมำยเกิดกำรคล้อยตำมและร่วมฝึกปฏิบตัิ  

อนัดบั 4 ท่ีพบน้อยท่ีสดุคือ จงูใจโดยใช้ควำมกลวั  
กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรโดยใช้แรงจงูใจ  พระติช นทั ฮนัห์มีกำรสร้ำงสำรโดยกำรจูง

ใจท่ีใช้ควำมกลวั เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยไม่กล้ำท่ีจะกระท ำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นกำรพยำยำม
ชว่ยหำวิธีให้กลุม่เปำ้หมำยฝึกปฏิบตัเิพ่ือหำทำงออกแบะลดควำมกลวันัน้ 

 
5.1.3  ส่วนที่  3 ผลวิจัยเอกสำรเก่ียวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่ง

สำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น 
ผลวิจัย พบว่ำ คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ

นิกำยเซ็น พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะพูดโยงค ำสอนของตนเองกบัค ำพดูของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงได้กลมกลืน มีกำรปฏิบตัิตัวในชีวิตประจ ำวันสอดคล้องตำมหลักค ำสอนและหลักกำร
ปฏิบตัท่ีิน ำมำสอนบคุคลอ่ืนๆ ในกำรไปเผยแผ่ศำสนำพระติช นทั ฮนัห์จะไม่มองข้ำมควำมส ำคญั
ของผู้น ำควำมคิดเดิมในแตล่ะพืน้ท่ี แตจ่ะพยำยำมปรับโยงหลกัค ำสอนใหม่ให้เข้ำกับหลกัคิดเดิม
ของแตล่ะพืน้ท่ี พระตชิ นทั ฮนัห์เป็นผู้ ท่ีบวชเป็นพระและรักษำศีลจงึท ำให้มีบคุคลเป็นคนท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ มีคุณธรรม มีควำมเป็นมิตรอีกทัง้ยงัมีกำรใช้เหตผุลประกอบในกำรสอนหลกัค ำสอน 
พระตชิ นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้อย่ำงลึกซึง้ มีประสบกำรณ์ เก่ียวกบัพระพทุธศำสนำ
นิกำยเซ็น และยังมีคุณสมบัติเป็นบุคคลท่ีควำมคิดบวกและมีควำมคิดรึเร่ิมสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
คณุสมบตัพิระตชิ นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้สง่สำรพบข้อมลูดงันี ้

คณุสมบตัิพระติช นทั ฮนัห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพทุธนิกำยเซ็น จำกผล
วิจยัพบดงันี ้

5.1.3.1  ปัจจยัควำมนำ่เช่ือถือผู้สง่สำร  
จำกกำรศึกษำข้อมูลปัจจัยควำมน่ำเช่ือถือผู้ ส่งสำร พบว่ำพระติช นัท ฮันห์มี

ควำมสำมำรถท่ีจะกลำ่วอ้ำงอิงถึงพระพทุธเจ้ำซึ่งบคุคลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพ่ือใช้ในกำรสนบัสนนุ
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หลกัค ำสอนท่ีน ำมำเผยแผ่ ในแตล่ะวนัพระติช นทั ฮนัห์มีกำรปฏิบตัิตนสอดคล้องกบัหลกัค ำสอน
และหลักปฏิบตัิท่ีน ำมำสอน ซึ่งสำมำรถเม่ือควำมน่ำเช่ือถือได้ พระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ำม
ควำมคิดเห็นของผู้น ำสงัคม หรือของสงัคม พระติช นทั ฮันห์สำมำรถปรับหลกัค ำสอนให้เข้ำกับ
บคุคลโดยทัว่ไปและหลกัค ำสอนเดมิ สรุปได้ดงันี ้ 

1)  พระตชิ นทั ฮนัห์สำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ีมีช่ือเสียง  
พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะกล่ำวอ้ำงถึงบคุคลซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือ

ของผู้ ฟัง ในท่ีนีอ้้ำงอิงถึงพระพทุธเจ้ำ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสนบัสนนุเร่ืองท่ีตนพดูได้ 
2)  พระตชิ นทั ฮนัห์มีกำรปฏิบตัตินให้สอดคล้อง  
พระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตัิตนตำมหลักค ำสอนของจนเองไปด้วยใน

กิจกรรมท่ีกระท ำประจ ำวนั ไม่ใช่เฉพำะแตเ่วลำท ำกำรส่ือสำรเท่ำนัน้ ในกำรด ำรงชีวิตทกุวนัพระ
ตชิ นทั ฮนัห์ จะปฏิบตัตินตำมหลกัค ำสอนของตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้กบักลุ่มลกูศิษย์ อีกทัง้
เป็นกำรสร้ำงให้กลุม่เปำ้หมำยเกิดควำมเช่ือถือในตวัพระตชิ นทั ฮนัห์ 

3)  เร่ืองของควำมคล้ำยคลงึกนัในทศันคต ิ 
พระติช นทั ฮนัห์มีควำมสำมำรถท่ีจะเรียนรู้ทศันคติจำกกลุ่มตำ่งๆ แล้ว

มำปรับหลกัค ำสอน เพ่ือให้เกิดควำมคล้ำยคลึงกัน ท ำให้ไม่ต้องปรับควำมคิดเดิมสำมำรถรับสิ่ง
ใหมไ่ด้ง่ำย  

4)  สำมำรถปรับให้ค ำสอนของตนเองเข้ำกบักลุม่ผู้ รับฟัง 
 พระติช  นัท  ฮันห์ มีควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนสำรใ ห้ เ ข้ำกับ

กลุม่เปำ้หมำย เพ่ือให้กลุม่เปำ้หมำยสำมำรถเข้ำใจในสำรนัน้ได้ง่ำยขึน้ 
5.1.3.2  คณุสมบตัผิู้สง่สำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ 
จำกกำรศึกษำข้อมูลคณุสมบตัิผู้ส่งสำร พบว่ำพระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิเป็น

บคุคลท่ีมีกำรใช้เหตผุล หลกัค ำสอนมีกำรอ้ำงอิงหรือผ่ำนกำรทดสอบทดลองมำแล้ว พระติช นทั 
ฮนัห์เป็นนกับวชมีกำรถือศีลจงึมีคณุธรรม มีควำมนำ่เช่ือถือ อีกทัง้ยงัมีควำมเป็นมิตรควำมเอือ้เฟือ้
เข้ำกบับคุคลอ่ืนได้ง่ำย และสดุท้ำยพระตชิ นทั ฮนัห์ผำ่นกำรศกึษำฝึกฝนฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัศำสนำ 
จงึมีคณุสมบตัเิป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์จริง เก่ียวกบัศำสนำพทุธนิกำยเซ็น 
คณุสมบตัผิู้สง่สำรของพระตชิ นทั ฮนัห์ สรุปได้ดงันี ้ 
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1)  มีกำรใช้เหตผุล 
คณุสมบตัิท่ีส ำคญัท่ีพบในจำกพระติช นทั ฮันห์ คือมีเป็นคนมีเหตุผล 

กำรส่ือสำรค ำสอนจะตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรใช้เหตผุล หลกัค ำสอนมีแหล่งอ้ำงอิงหรือผ่ำนกำร
ทดสอบทดลองปฏิบตัมิำแล้ว 

2)  มีควำมเป็นเพ่ือนเป็นมิตรเข้ำกบับคุคลอ่ืนง่ำย 
พระติ ช  นัท  ฮัน ห์ มี คุณสมบัติ ท่ี มี ควำม เ ป็น เ พ่ื อน เ ป็นมิ ตรกับ

กลุม่เปำ้หมำย ท ำให้สำมำรถเข้ำกบับคุคลทัว่ไปได้ง่ำย ท ำให้เพิ่มโอกำสในกำรเผยแผ่ศำสนำไปยงั
กลุม่เปำ้หมำยใหมไ่ด้ง่ำย และยงัสำมำรถท ำให้กลุม่เปำ้หมำยเดิมรู้สึกเหมือนพระติช นทั ฮนัห์เป็น
เพ่ือน ท ำให้สำมำรถรักษำกลุม่เปำ้หมำยเดมิไว้  

3)  มีกำรสร้ำงควำมอบอุน่ใจ เอือ้เฟือ้ 
พระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิท่ีมีกำรสร้ำงควำมอบอุ่นใจ เอือ้เฟือ้ ท ำให้

กลุม่เปำ้หมำยเกิดควำมรู้สกึอบอุ่น และมีก ำลงัใจในกำรฝึกปฏิบตั ิ 
4)  มีคณุธรรมมีควำมนำ่เช่ือถือ 
พระติช นทั ฮนัห์มีคณุสมบตัิท่ีเป็นบุคคลท่ีมีคณุธรรม มีควำมน่ำเช่ือถือ 

พระติช นัท ฮันห์บวชเป็นพระท ำให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือเพรำะต้องรักษำศีล อีกทัง้ยังท ำงำน
ช่วยเหลือสังคม และยงัพยำยำมสอนลูกศิษย์โดยยึดหลักควำมถูกต้อง ไม่สร้ำงควำมเดือนร้อน
ให้กบัสงัคมและผู้ อ่ืน 

5)  มีควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำและควำมรู้ท่ีลึกซึ ง้ มีประสบกำรณ์
จำกกำรฝึกฝน 

พระติช นทั ฮนัห์ มีคณุสมบตัิ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำ ท่ี
ลึกซึง้เก่ียวกบัศำสนำพทุธนิกำยมหำยำน พระติช นทั ฮนัห์เร่ิมศกึษำหลกัค ำสอนและลงมือฝึกฝน
ปฏิบตัิ จนเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีลึกซึง้เก่ียวกับศำสนำพุทธ มีประสบกำรณ์ท่ีได้
จำกกำรผ่ำนกำรฝึกฝน ท ำให้สำมำรถตอบค ำถำมและให้ควำมรู้เก่ียวกับหลักหลักสอนและ
หลกักำรปฏิบตัไิด้อยำ่งช ำนำญ 

5.1.3.3  ระเบียบควำมคดิหมวก 6 ใบของผู้สง่สำร 
จำกกำรศึกษำข้อมูลระเบียบควำมคิดหมวก 6 ใบ พบว่ำพระติช นัท ฮันห์มี

ระเบียบควำมคิดหมวกสีเหลือง มีควำมคิดเชิงบวก มองว่ำหลกัค ำสอนจะสำมำรถพฒันำบุคคล
โดยทัว่ไปให้มีสต ิมีปัญญำมำกขึน้กวำ่เดมิ และพระตชิ นทั ฮนัห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสีเขียว มี
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ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ มีกำรคิดหลกัค ำสอน หลกักำรฝึกปฏิบตัิในรูปแบบใหม่ๆ เสมอ  สรุปได้
ดงันีด้งันี ้ 

1)  ระเบียบแนวคดิหมวกสีเหลือง 
พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเหลืองคือ มี

ควำมคดิเชิงบวก หลกัค ำสอนจะพยำยำมท ำให้บคุคลอ่ืนมีสติ มีปัญหำ และท่ีส ำคญัช่วยให้บคุคล
ท่ีได้รับกำรสอนไปมีกำรพัฒนำตนเองขึน้ หลักค ำสอนเป็นกำรคิดบวกมองว่ำคนทั่วไปสำมำรถ
พฒันำตนเองได้ 

2)  ระเบียบแนวควำมคดิหมวกสีเขียว 
พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเขียว คือ มี

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ มีคิดรูปแบบกำรสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนือ้หำค ำสอนให้เช่ือมโยงกับ
เหตกุำรณ์ตำ่งๆ รอบตวัท่ีก ำลงัเกิดขึน้ ร่วมไปถึงกำรแตง่บทสวดมนต์ให้เป็นบทเพลง และยงัแปลง
หลกัค ำสอนให้เป็นบทกวีบทกลอนท่ีไพเรำะ 

 
5.2  กำรอภปิรำยผลกำรวิจัย 
 

กำรเก็บข้อมลูจำกหนงัสือท่ีพระตชิ นทั ฮนัห์เขียนและมีคนแปลออกมำเป็นภำษำไทยและ
มีจ ำหน่ำยในร้ำนหนังสือพบมีทัง้หมด 15 เล่ม และศึกษำผ่ำนคลิปรำยกำรโทรทัศน์ในยูทูป 
(youtube) ท่ีมีกำรน ำเสนอเร่ืองรำวท่ีเก่ียวข้องกบัพระตชิ นทั ฮนัห์ในปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบ
มีจ ำนวน 4 รำยกำร ซึ่งได้วิเครำะห์ กลยุทธ์กำรส่ือสำร กลยทุธ์กำรสร้ำงสำร และคณุสมบตัิของผู้
สง่สำร กำรวิจยัเอกสำร พบวำ่ 
 

5.2.1  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นัท ฮันห์ 
จำกผลวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์กำรส่ือสำรของพระติช นทั ฮันห์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกำร

โฆษณำชวนเช่ือโดยกำรอ้ำงค ำสอนค ำพูดของบุลคลท่ีมีช่ือเสียง ผู้ ท่ีได้ผ่ำนกำรทดลองแล้วมำ
น ำเสนอเพ่ือสนบัสนนุแนวควำมคดิของตนเองซึ่งส่วนมำกจะอ้ำงถึงค ำพดูค ำสอนของพระพทุธเจ้ำ 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฏฐพร สิงห์ค ำ (2555) ท่ีพบวดัป่ำนำนำชำติมีกำรใช้วิธีกำรอ้ำงอิง
ค ำพดูหลกัค ำสอนของพระพทุธเจ้ำเป็นหลกัในกำรเผยแผศ่ำสนำเป็นหลกั ท ำให้กลุ่มเปำ้หมำยเกิด
ควำมเช่ือ เกิดกำรคล้อยตำมและมำเข้ำร่วมปฏิบตัิหรือยอมรับในแนวควำมคิดหลกัค ำสอน กำรใช้
กลยทุธกำรโน้มน้ำวใจให้กลุ่มเปำ้หมำยเปล่ียนควำมเช่ือยอมรับในแนวควำมคิดใหม่ๆ โดยกำรน ำ
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สิ่งรอบๆ ตวัวิถีกำรด ำรงชีวิตในแต่ละวันมำเสนอว่ำกำรฝึกปฏิบัติเป็นเร่ืองปกติ เร่ืองธรรมชำต ิ
สอดคล้องกบัทฤษฏีกำรโฆษณำชวนเช่ือ ท่ีว่ำกำรโฆษณำชวนเช่ือมกัจะส่งควำมเช่ือแนวคิดวิธีคิด
ผู้ส่งสำรไปยงัผู้ รับสำรเพ่ือให้เกิดกำรคล้อยตำม กำรใช้กลยุทธ์โน้มน้ำวใจมีกำรน ำเสนอหลกัค ำ
สอนท่ีสัน้เข้ำใจง่ำยและพยำยำมให้ข้อมูลเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเปำ้หมำยคล้อยตำม กำรใช้
กลยทุธ์กำรจงูใจ น ำเสนอค ำสอนท่ีไมม่ำกจนเกินไปในรูปแบบใหมท่ี่นำ่สนใจและพยำยำมแสดงให้
เห็นถึงผลท่ีจะได้รับหำกเข้ำร่วมฝึกปฏิบตัิ ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรเข้ำร่วม
ปฏิบตัิ ตรงตำมหลกัทฤษฎีกำรโน้มน้ำวใจและจงูใจ ท่ีว่ำกำรส่ือสำรของมนุษย์ท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือให้มี
อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนโดยกำรเปล่ียนแปลงควำมเช่ือค่ำนิยมหรือทศันคติ และสอดคล้องกับงำนวิจยั
ของ พระมนสั ธมฺมรโต (2554) ท่ีศกึษำวิธีกำรสร้ำงแรงจงูใจจำกพทุธวิธี และพบว่ำวิธีท่ีดีคือกำรใช้
ค ำพดูโน้มน้ำวใจเพ่ือกระตุ้นให้ลงมือท ำ และยงัพบวำ่มีกำรใช้กลยทุธ์กำรสร้ำงรูปแบบวิธีท่ีมีควำม
แตกตำ่งจำกพระองค์อ่ืนๆ กำรสวดมนต์ท่ีเปล่ียนเป็นกำรร้องเพลง มีกำรน ำดนตรีเข้ำมำใช้ในกำร
เผยแผศ่ำสนำ เพ่ือให้เกิดควำมนำ่สนใจ เกิดควำมแปลกใหมใ่นกำรเผยแผศ่ำสนำ 

 
5.2.2  กลยุทธ์กำรสร้ำงสำรของพระตชิ นัท ฮันห์ 
จำกผลวิจยัพบว่ำ กลยทุธ์กำรสร้ำงสำรของพระติช นทั ฮนัห์ ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นกำร

สร้ำงสำรด้วยภำษำง่ำยและเข้ำใจได้ง่ำย หลีกเล่ียงกำรใช้ภำษำค ำบำลี สอดคล้องกับหลักกำร
สร้ำงสำรของเบอร์โล (D.K. Berlo) ท่ีวำ่สำร (Message) ควรง่ำยสัน้กระชบัและเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งท ำ
ให้หลกัค ำสอนสำมำรถกระจำยไปยงักลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำยเพรำะมีควำมเข้ำใจในหลกัค ำสอนได้
ง่ำย กำรสร้ำงสำรด้วยข้อควำมไพเรำะ สร้ำงบทกวี บทกลอนท่ีไพเรำะและเข้ำใจง่ำย ช่วยลด
ควำมเครียดจำกอำ่นหลกัธรรมค ำสอนและยงัชว่ยเสริมให้หลกัค ำสอนมีควำมอ่อนโยนมำกขึน้ กำร
ใช้กลยทุธ์จงูใจในสำร จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ จงูใจโดยใช้อำรมณ์ จงูใจโดยใช้ควำมกลวั พยำยำมจงู
ใจถึงควำมรักชำติ ควำมรักในเพ่ือนมนุษย์ ศำสนำ พยำยำมกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์
ร่วมและมำร่วมปฏิบตัหิรือเกิดกำรเปล่ียนแปลง กำรสร้ำงสำรท่ีสำมำรถช่วยให้กลุ่มเปำ้หมำยบรรลุ
เปำ้หมำยในหลำยๆ ด้ำน และช่วยเพิ่มก ำลงัใจให้กลุ่มเปำ้หมำยไม่ท้อในกำรปฏิบตัิ สร้ำงสำรด้วย
กลยุทธ์กำรคล้อยตำมโดยกำรทวงบุญคณุ ให้กลุ่มเป้ำหมำยคิดถึงสิ่งท่ีเคยช่วยเหลือเม่ือในอดีต 
แตกต่ำงจำกงำนวิจัยของ ธีระพล มะอำจเลิศ (2556) ท่ีศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรในกำรเผยแผ่
ศำสนำของพระ ว.วชิรเมธี ท่ีพบว่ำส่วนมำกพระว.วชิรเมธีใช้วิธีจูงใจโดยกำรเสนอแนะ แต่จะ
เหมือนกนัตรงกำรสร้ำงสำรท่ีมีกำรให้เหตผุลข้อเท็จจริงประกอบหลกัค ำสอน  
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5.2.3  คุณสมบัตผู้ิส่งสำรของพระตชิ นัท ฮันห์ 
จำกผลวิจัย คุณสมบตัิผู้ส่งสำรของพระติช นทั ฮนัห์ ท่ีพบคือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มี

เชำว์ปัญญำ ท่ีลึกซึง้เก่ียวกับศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน ผ่ำนกำรศึกษำหลักค ำสอนและลงมือ
ฝึกฝนปฏิบตัิ จนเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ท่ีได้จำกกำรผ่ำนกำร
ฝึกฝน เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผล ค ำสอนจะตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรใช้เหตุผล หลักค ำสอนมีแหล่ง
อ้ำงอิงหรือผ่ำนกำรทดสอบทดลองปฏิบตัิมำแล้ว และยงัมีเหตผุลต่ำงๆ มำรองรับ มีคณุสมบตัิมี
คณุธรรม มีควำมน่ำเช่ือถือ และยงัพยำยำมสอนลกูศิษย์โดยยึดหลกัควำมถกูต้อง สอดคล้องตำม
หลกัขัน้ต้นตำมทฤษฏีของอลิสโตเตลิ (Aristotle) ท่ีผู้สง่สำรควรมี ควำมนำ่เช่ือถือ กำรใช้เหตผุลและ
ปรำรถนำดีต่อผู้ ฟัง มีควำมเป็นเพ่ือนเป็นมิตรเข้ำกับบุคคลอ่ืนง่ำย มีควำมอบอุ่นใจ เอือ้เฟือ้ ใน
ส่วนปัจจยัควำมน่ำเช่ือถือพบว่ำ พระติช นทั ฮนัห์มีกำรปฏิบตัิตนตำมหลกัค ำสอนของตนเองไป
ด้วยในกิจกรรมท่ีกระท ำประจ ำวนั สอดคล้องตำมทฤษฏีผู้ส่งสำรของเบอร์โล (David K.Berlo) ท่ีว่ำผู้
สง่สำรควรมีควำมอบอุน่ เป็นมิตรและมีควำมช ำนำญ พระตชิ นทั ฮนัห์ยงัมีควำมสำมำรถท่ีจะอ้ำง
ถึงผู้ ท่ีมีช่ือเสียงซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือของผู้ ฟังเพ่ือสนับสนุนหลักค ำสอนของตน มีควำมสำมำรถท่ีจะ
เรียนรู้ทัศนคติจำกกลุ่มต่ำงๆ หรือกลุ่มผู้ รับสำรส่วนใหญ่ เพ่ือน ำควำมคิดหรือควำมเช่ือของ
กลุม่เปำ้หมำยใหม่ท่ีพบเจอ มำปรับเปล่ียนให้เช่ือมโยงและมำสนบัสนนุควำมคิดหลกัค ำสอนของ
ตน ในส่วนระเบียบแนวควำมคิดหมวก 6ใบ (Dr. Edward de Bono) พบตรงตำมทฤษฏีคือหมวกสี
เหลืองคือ มีควำมคดิเชิงบวก และหมวกสีเขียว คือ มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ หลกัค ำสอนเป็นกำร
คดิบวกมองวำ่คนทัว่ไปสำมำรถพฒันำตนเองได้ มีวิธีคิดรูปแบบกำรสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนือ้หำค ำ
สอนให้เช่ือมโยงกบัเหตกุำรณ์ตำ่งๆ รอบตวัท่ีเกิดขึน้ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะหน่วยงำน 
1)  ผลกำรวิจยัครัง้นีพ้บว่ำ หลกัส ำคญัท่ีใช้ในกำรเผยแผ่ศำสนำคือกำรโฆษณำ

ชวนเช่ือและโน้มน้ำวใจ กำรพยำมยำมเช่ือมโยงกับชีวิตประจ ำวัน ใช้วิธีกำรง่ำยๆ ท ำให้กำรฝึก
ธรรมปฏิบตัิธรรมดเูป็นเร่ืองใกล้ตวั เร่ืองธรรมชำติทัว่ไป หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทำงศำสนำควรให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรปรับเปล่ียน รูปแบบหลกัธรรม รูปแบบฝึกปฏิบตัิไม่ยำกเกินไปส ำหรับผู้ ท่ี
ไมเ่คยปฏิบตั ิ

2)  ผลกำรวิจยัครัง้ท่ีพบวำ่ หลกัค ำสอนของพระติช นทั ฮนัห์ท่ีได้รับกำรยอมรับ มี
กำรสร้ำงสำรด้วยภำษำท่ีง่ำย มีภำษำท่ีไพเรำะ ตัง้อยู่เป็นหลักควำมจริง หลักวิทยำศำสตร์ มี
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หลกัฐำนอ้ำงอิง มีผลทดลองกำรฝึกปฏิบตัิมำรองรับ หน่วยงำนทำงศำสนำท่ีมีหน้ำท่ีในกำรเผยแผ่
ศำสนำ ซึง่กำรเผยแผพ่ทุธศำสนำเถรวำทอำจน ำผลกำรวิจยัดงักล่ำว มำพฒันำปรับปรุงใช้ได้  เพ่ือ
ศำสนำพทุธเถรวำทจะได้รับควำมสนใจมำกขึน้จำกตำ่งชำติ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะงำนวิจัย 

1)  กำรวิจัยในครัง้ต่อไปอำจเพิ่มกำรศึกษำวิเครำะห์ผู้ ท่ีได้เข้ำร่วมฝึกปฏิบตัิ ว่ำ
ก่อนและหลงักำรเข้ำร่วมปฏิบตัผิลเป็นไปตำมเปำ้หมำยของผู้สง่สำรหรือไม่ 

2)  กำรวิจยัในครัง้ตอ่ไปควรศกึษำเปรียบเทียบรูปกำรกำรเผยแผ่ศำสนำพทุธกับ
ศำสนำอิสลำมศำสนำคริสต์ หรือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีท ำหน้ำท่ีเผยแผ่ศำสนำพุทธ ว่ำมี
รูปแบบกลยทุธ์ในกำรเผยแผศ่ำสนำเหมือนและแตกตำ่งกนัอยำ่งไร 

3)  กำรวิจยัในครัง้ตอ่ไปอำจมีกำรน ำรูปแบบกลยทุธ์กำรส่ือสำร กลยทุธ์กำรสร้ำง
สำร คณุสมบตัิของผู้ส่งสำรของพระติช นทั ฮนัห์ ไปเปรียบเทียบกบัผู้น ำควำมคิดในด้ำนอ่ืนๆ เช่น 
นกักำรเมือง นกับริหำร ท่ีประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกตำ่งใน
กำรใช้กลยทุธ์ในกำรส่ือสำร 



 
บรรณำนุกรม 

 
กิตตชิำญ ภคภำพวงศ์. (2555). แนวคิดหมวก 6 ใบ. สืบค้นจำก http://www.kitticharn.com/ 

2012/11/the-six-thinking-hats-by-dr-edward-de.html 
ชีพจรโลก. (2553). ZEN2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บา้นพลมั [รำยกำรโทรทศัน์]. บรรยำยโดย    

สทุธิชยั หยุน่. กรุงเทพมหำนคร: เนชัน่ 
ฑีฆำยวุฒัก์ สวสัดิล์ออ. (2551). การวิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของ ติช นทั ฮนัห์.  

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต ไมตี่พิมพ์). มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, เชียงใหม.่ 
ณฏัฐพร สิงห์ค ำ. (2555). กลยทุธ์การสื่อสารเพือ่เผยแผ่พระพทุธศาสนาสู่นานาชาติของวดัป่า

นานาชาติจงัหวดัอบุลราชธานี (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต ไมตี่พิมพ์). 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ, กรุงเทพมหำนคร. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2542). ปัจจุบนัเป็นเวลาประเสริฐสดุ [Present Moment Wonderful Moment]  
                    (สลุกัษณ์ ศิวรักษ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม. 
ตชิ นทั ฮนัห์. (2550). กหุลาบประดบัดวงใจ [A Rose for Your Pocket] (รสนำ โตสิตระกลู,        

ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: มลูนิธิโกมลคีมทอง. 
ตชิ นทั ฮนัห์. (2551). สู่ชีวิตอนัอดุม [Transformation at the Base: Fifty Verses on the Nature 

of Consciousness] (สลุกัษณ์ ศวิรักษ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: มลูนิธิเสฐียร
โกเศศนำคะประทีป. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2552). ศิลปะแห่งอ านาจ [The Art Of Power] (จิตร์ ตณัฑเสถียร, สงัฆะหมูบ้่ำน
พลมัประเทศไทย, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ฟรีมำยด์. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2553ก). ปาฐิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ [The Miracle of Being Awake] (พระ
ประชำ ปสนฺนธมฺโม, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: มลูนิธิโกมลคีมทอง. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2553ข). ปลูกรัก (สดใส ขนัตวิรพงศ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม. 
ตชิ นทั ฮนัห์. (2553ค). เพชรตดัท าลายมายา [The Diamond That Cuts Through Illusion]   

(สดใส ขนัตวิรพงศ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม. 
ตชิ นทั ฮนัห์. (2554ก). ดวงตะวนัดวงใจฉนั [The Sun My Heart] (วิศษิฐ์ วงัวิญญ,ู ผู้แปล).  

กรุงเทพมหำนคร: ศยำม. 



148 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2554ข). วิถีแห่งบวับาน: บทภาวนาเพือ่การบ าบดัและการเปลี่ยนแปร [The 
Blooming of a Lotus: Guided Mefitation Exercises for Healing & 
Transformation] (สภุำพร พงศ์พฤกษ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2554ค). สนัติภาพทกุย่างก้าว [Peace Is Every Step] (สภุำพร พงศ์พฤกษ์,         
ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม.   

ตชิ นทั ฮนัห์. (2555ก). เราคือโลก โลกคือเรา [The World We Have] (ปองขวญั สขุวฒันำ ลำซูส, 
ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: มลูนิธิหมูบ้่ำนพลมั. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2555ข). เวลานีที้เ่ป็นสขุ (ภิกษุณีนิรำมิสำ, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: มลูนิธิ
หมูบ้่ำนพลมั. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2555ค). สนัติสขุทกุลมหายใจ:วิธีปฏิบติัส าหรับคนไม่มีเวลา [Peace is Every 
Breath: A Practice for Our Busy Lives] (จิตร์ ตณัฑเสถียร, ผู้แปล).
กรุงเทพมหำนคร: ฟรีมำยด์. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2556ก). เล่นเป็นเด็ก เรียนรู้การฝึกสติอย่างเป็นธรรมชาติ [Planting Seeds: 
Practicing Mindfulness with Children] (ธิตมิำ อรุพีพฒันพงศ์, ภิกษุณีรัตนกลัยำ, 
ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: หมูบ้่ำนพลมั. 

ตชิ นทั ฮนัห์. (2556ข). สามเณร เร่ืองราวของรักแท ้[The Novice: A Story of True Love] (สดใส 
ขนัตวิรพงศ์, อลิสำ สนัตสมบตัิ, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ศยำม.  

ตชิ นทั ฮนัห์. (2558). กลวั [Fear] (ชวโรจน์ เกียรตกิ ำพล, ผู้แปล). กรุงเทพมหำนคร: ฟรีมำยด์. 
ทฤษฎีล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นวนัท่ี 10 มกรำคม 2558 จำก http://www.baan 

jomyut.com/library/personality/08.html 
ทฤษฎีล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร.  ( ม.ป.ป.).  สืบค้นวนัท่ี 10 มกรำคม 2558 จำก th.wikipedia.org/ 

wiki/ล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมำสโลว์  
ทศันีย์ เจนวิถีสขุ. (2554). การสือ่สารเชิงพทุธกบัการเปลี่ยนแปลง. (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ

มหำบณัฑิต ไมไ่ด้ตีพิมพ์). มหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั, กรุงเทพมหำนคร 
ธีระพล มะอำจเลิศ. (2556). การวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอและกลยทุธ์การสื่อสารในการเผยแผ่

พทุธธรรมของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี): กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชดุธรรม
ประยกุต์สาหรับคนรุ่นใหม่. (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต ไมตี่พิมพ์). สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์, กรุงเทพมหำนคร 



149 

แนวคิดหมวก 6 ใบ. (2555). สืบค้นวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2557 จำก http://www.kitticharn.com/ 
2012/11/the-six-thinking-hats-by-dr-edward-de.html 

แนวคิดหมวก 6 ใบ. ( ม.ป.ป.). สืบค้นวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2557 จำก http://www.novabizz.com/ 
NovaAce/Intelligence/six-thinking-hats.htm 

ประทมุ ฤกษ์กลำง. (2555). การประชาสมัพนัธ์ทางการเมือง. พิมพ์ครัง้ท่ี 8. ปทมุธำนี. 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ. 

ประวตัิ ตชิ นทั ฮนัห์. (2554ก). สืบค้นวนัท่ี 28 มกรำคม 2558 จำก chaiwat201149.blogspot. 
com/2011/07/blog-post_2998.html  

ประวตัิ ตชิ นทั ฮนัห์. (2554ข). สืบค้นวนัท่ี 28 มกรำคม 2558 จำก wisdom-art.blogspot.com/ 
2011/06/thich-nhat-hanh.html 

ประวตัิ ตชิ นทั ฮนัห์. (ม.ป.ป.). สืบค้นวนัท่ี 28 มกรำคม 2558 จำก www.thaiplumvillage.org›
รู้จกักบัหมู่บ้ำนพลมั 

พระมนสั ธมฺมรโต. (2554).  ศึกษาวิธีสร้างแรงจูงใจจากพทุธวิธีการสอน (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต ไมไ่ด้ตีพิมพ์). มหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั, กรุงเทพมหำนคร. 

พืน้ท่ีชีวิต. (2555). พืน้ทีชี่วิต:พทุธในโลกตะวนัตก [รำยกำรโทรทศัน์]. บรรยำยโดย วรรณสิงห์ 
ประเสริฐกลุ. กรุงเทพมหำนคร: องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแหง่
ประเทศไทย. 

ล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมำสโลว์. (ม.ป.ป.). สืบค้นวนัท่ี 14 เมษำยน 2558 จำก https://th. 
wikipedia.org/wiki/ล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมำสโลว์ 

เสรี วงษ์มณฑำ และคณะ. (2540). หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์. นนทบรีุ: มหำวิทยำลยั 
สโุขทยัธรรมำธิรำช 

คกึฤทธ์ิ ปรำโมช. (2514). เซ็นและนิกายวชัรยาน. กรุงเทพมหำนคร: ก้ำวหน้ำ. 
หิมพรรณ รักแตง่ำม. (2550). การศึกษาวิเคราะห์การตีความหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาของ 

ติช  นทั ฮนัห์ (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดษุฏีบณัฑิต ไมตี่พิมพ์). มหำวิทยำลยัมหำจฬุำ
ลงกรณรำชวิทยำลยั, กรุงเทพมหำนคร 

อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศำสต์. (2520). พระพทุธศาสนามหายาน. (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพมหำนคร: 
สภำกำรศกึษำมหำกฏุรำชวิทยำลยั.  

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท. (2554). การสือ่สารเพือ่การโนม้นา้วใจ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 6). 
กรุงเทพมหำนคร:  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั.



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  

 

 

 

 

 

 



 
ภำคผนวก ก 

 
ประวัต ิตชิ นัท ฮันห์ 

 
ติช นทั ฮนัห์ ก ำเนิดในปี พ.ศ. 2469 ท่ีจงัหวดักวงสี ในตอนกลำงของประเทศเวียดนำม

ท่ำนมีช่ือเดิมว่ำ เหงียน ซวน เบำ๋ (Nguyen Xuan Bao) “ติช นทั ฮนัห์” เป็นฉำยำเม่ือท่ำนได้รับ
กำรอปุสมบทแล้ว ค ำว่ำ “ติช” ในเวียดนำมใช้เรียกพระ มีควำมหมำยว่ำเป็นผู้ สืบทอดพทุธศำสนำ 
สว่น “นทั ฮนัห์” เป็นนำมทำงธรรมของทำ่น มีควำมหมำยว่ำ “กำรกระท ำเพียงหนึ่ง” (One Action) 
หมู่ศิษย์ในทำงตะวนัตก เรียกท่ำนว่ำ “Thay” (ไถ่) ซึ่งในภำษำเวียดนำมมีควำมหมำยว่ำ “ท่ำน
อำจำรย์” ในปี พ.ศ. 2485 เม่ืออำยไุด้ 16 ปี ท่ำนบรรพชำเป็นสำมเณรท่ีวดัต่ือฮิว้ (Tu Hieu) วิถี
ชีวิตในวดัเซนแห่งนีเ้ป็นรำกฐำนอนัส ำคญัต่อชีวิตนกับวชของท่ำน สำมเณรต้องเรียนรู้กำรมีชีวิต
อยู่ในปัจจุบันขณะในทุกกำรกระท ำ อำจำรย์มอบหนังสือเล่มเล็กๆ ก ำชับให้ศึกษำหนังสือนัน้
จนกว่ำจะเข้ำใจ “กำรน ำสำรัตถะแห่งพระวินยัมำประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั” เป็นตอนแรกของ
คูมื่อเล่มเล็กนัน้ กล่ำวถึงอำกัปกิริยำของพระฝึกหัด จะต้องเกิดขึน้พร้อมไปกับสมัมำสติ หรือกำร
ก ำหนดรู้ในปัจจบุนั 

ปี พ.ศ. 2492 ติช นทั ฮนัห์ อปุสมบทเป็นพระภิกษุ เม่ืออำยุ 23 ปี ท่ำนเดินทำงไปไซ่ง่อน
เพ่ือชว่ยฟืน้ฟพูทุธศำสนำและเขียนบทควำม ซึ่งถกูตอ่ต้ำนอย่ำงมำกจำกผู้น ำองค์กรชำวพทุธและ
จำกรัฐบำล ในปี พ.ศ. 2505 เม่ือท่ำนได้รับกำรเสนอทุนจำกมหำวิทยำลัยพรินซ์ตนั เพ่ือศึกษำ
ศำสนำเปรียบเทียบ จึงเดินทำงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ จำกนัน้หนึ่งปีได้รับทุนจำก
มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย แต่ตดัสินใจเดินทำงกลบัเวียดนำม เพ่ือกลบัมำท ำงำนด้ำนควำมร่วมมือ
ระหวำ่งพทุธมหำยำนและหินยำนในประเทศ และตัง้โรงเรียนยวุชนรับใช้สงัคม เพ่ือเยียวยำสงัคมท่ี
เสียหำยจำกสงครำม สำนตอ่แนวคดิเร่ืองพทุธศำสนำท่ีผกูสมัพนัธ์กบัสงัคม และพฒันำวงกำรสงฆ์
ด้วยกำรสอนและเขียนในสถำบนัพุทธศำสนำขัน้สูง เป็นกำรบง่บอกถึงแนวคิดว่ำ กำรกระท ำและ
ปัญญำ ต้องก้ำวไปด้วยกนั (Action and Wisdom Must Go Together) และจดัตัง้คณะเทียบหิน 
(Order of Interbeing) ในปี พ.ศ. 2509 ได้ตระหนกัว่ำ ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรกำรตอ่สู้ เพ่ือ
สนัติภำพ เพ่ือแก้ปัญหำท่ีต้นเหตุ คือ หยุดกำรสนบัสนุนสงครำมและมุ่งเน้นสันติภำพ โดยปลุก
จิตส ำนกึตอ่คนทัว่โลก 
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กระทัง่ มำร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ ( Martin Luther King, Jr.) เสนอนำมพระติช นทั ฮนัห์ 
เพ่ือรับรำงวลัโนเบล สำขำสนัติภำพ กำรท ำงำนเช่นนี ้ท ำให้รัฐบำลเวียดนำมใต้ปฏิเสธกำรกลับ
ประเทศของท่ำน จนแม้รวมประเทศแล้วก็ตำม จึงลีภ้ัยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศฝร่ังเศส โดย
สอนประวตัศิำสตร์พทุธศำสนำเวียดนำมท่ีมหำวิทยำลยั และสร้ำงอำศรมแห่งหนึ่งนอกเมืองปำรีส 
เพ่ือเขียนหนังสือและปลูกพืชผักสมุนไพร ซึ่งได้ติดต่อลบัๆ กับพระภิกษุท่ีถูกจ ำคุกในเวียดนำม
เพรำะไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบำลคอมมิวนิสต์ ระหวำ่งนัน้ทำ่นยงัคงท ำงำนเพ่ือสนัติภำพและผู้ ลีภ้ัย จำก
ประสบกำรณ์ ท่ีได้พบเห็นชะตำกรรมของผู้ ลีภ้ยัด้วยตนเอง จนสำมำรถชว่ยเหลือผู้คนได้อีกมำก 

ในปี พ.ศ. 2525 เม่ือผู้มำปฏิบตัิธรรมท่ีอำศรมของท่ำนทวีจ ำนวนขึน้อย่ำงรวดเร็ว จึงเร่ิม
ก่อตัง้ชุมชนแห่งใหม่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของฝร่ังเศส ให้ช่ือว่ำ หมู่บ้ำนพลัม (Plum Village) 
ช่วงแรกหมู่บ้ำนพลมัเป็นแหล่งพกัพิงของผู้ ลีภ้ัย เพ่ือปรับตวัก่อนเข้ำสู่สงัคมใหม่ในประเทศใหม ่
ปัจจุบนัหมู่บ้ำนพลัมได้ต้อนรับผู้คนมำกมำยในกำรปฏิบตัิสมำธิภำวนำ และเร่ิมมีสมำชิกเป็น
นกับวชตัง้แตปี่ พ.ศ. 2531  

ในปี พ.ศ. 2549 มีนกับวชกว่ำห้ำร้อยคน มำจำกย่ีสิบกว่ำประเทศทัว่โลก ส่วนใหญ่อยู่ท่ี
หมู่บ้ำนพลมัในฝร่ังเศส ท่ี Green Mountain Dharma Center รัฐเวอร์มอนต์ และ Deer Park 
Monastery รัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกำ และท่ีวดับทัหงำ เมืองบำ๋วหลอบ และวดัต่ือฮิ ว้ เมือง
เว้ ประเทศเวียดนำมในปี พ.ศ. 2548 เม่ือสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของเวียดนำมเข้ำสู่ภำวะปกต ิ
ตชิ นทั ฮนัห์ได้เดินทำงกลบัไปเยือนประเทศเวียดนำม บ้ำนเกิดอย่ำงเป็นทำงกำร หลงักำรจำกมำ
เป็นเวลำ 39 ปี และได้รับกำรต้อนรับจำกประชำชนชำวเวียดนำมอยำ่งอบอุน่ 

ปัจจบุนัพระ ติช นทั ฮนัห์ ยงัคงพ ำนกัอยู่ท่ีหมู่บ้ำนพลมั ประเทศฝร่ังเศส และยงัเดินทำง
ไปน ำกำรภำวนำในประเทศต่ำงๆ พระ ติช นทั ฮนัห์เป็นชำวเวียดนำมท่ีเป็นพระมหำเถระในพทุธ
ศำสนำ และมีอดุมกำรณ์แหง่พระโพธิสตัว์อนัเป็นพระท่ีเล่ือมใสแหง่สำกลโลกเป็นอย่ำงยิ่ง 

พระติช นัท ฮันห์ มำเยือนเมืองไทยครัง้แรกเม่ือรำว 30 ปีท่ีแล้ว ครำวท่ี ส.ศิ วรักษ์ 
ปัญญำชนสยำม อำรำธนำท่ำนมำยังอำศรมท่ีวัดผำลำด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครัง้นัน้
นัน่เองท่ี ส.ศิวรักษ์ สนบัสนุนให้มีกำรแปลงำนเขียนของท่ำนติช นทั ฮนัห์ เป็นภำษำไทยหลำยต่อ
หลำยเล่ม รวมถึงกลุ่มอ่ืนยังมีกำรจัดเสวนำในประเด็นท่ีว่ำด้วยธรรมของท่ำนติช นัท ฮันห์ อยู่
หลำยครัง้ สง่ผลให้คนไทยได้ลิม้รสแหง่ธรรมจำกทำ่นตชิ นทั ฮนัห์ (ประวตั ิตชิ นทั ฮนัห์, 2554ก;  
ประวตัิ ตชิ นทั ฮนัห์, 2554ข; ประวตั ิตชิ นทั ฮนัห์, ม.ป.ป.)



 
ภำคผนวก ข 

 
แบบบันทกึข้อมูลกำรวเิครำะห์ 

 
ตำรำงท่ี 1  แสดงแบบฟอร์มกำรบนัทึกข้อมลูเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัผู้สง่สำร 

 

ผู้ส่งสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

แนวคิดผู้สง่
สำรอลิสโตเตลิ 

กำรใช้เหตผุล    

ควำมนำ่เช่ือถือ    

มีคณุธรรม    

มีสตปัิญญำลึกซึง้    

ปรำรถนำดีตอ่ผู้ ฟัง    

มีควำมสำมำรถและควำม
ช ำนำญ 

   

แนวคิด
คณุลกัษณะผู้สง่
สำรเบอร์โล 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีสร้ำงควำมอบอุ่นใจ 
- ใจดี                                              
-เข้ำกบัผู้ อ่ืนได้ง่ำย                           
-มีควำมเป็นเพ่ือน                            
-ไมข่ดัคอใคร                                   
-นำ่คบ                                            
-สภุำพ                                            
-ไมเ่ห็นแก่ตวั                                   
-ยตุธิรรม                                         
-รู้จกัให้อภยั                                    
-เอือ้เฟือ้                                         
-ร่ำเริง                                            
-มีศีลธรรม                                       
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ตำรำงท่ี 1  (ตอ่) 
 

ผู้ส่งสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 -สงบเยือกเย็น            

 ปัจจัยนีจ้ะเน้นควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้ส่ง
สำร 
-มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ำนหนึง่       
-ได้รับกำรฝึกฝน                              
-มีควำมช ำนำญ                              
-มีอ ำนำจในหน้ำท่ี                           
-มีควำมสำมำรถ                              
-มีเชำว์ปัญญำ                                

   

 ปัจจัยท่ีแสดงควำมคล่องแคล่ว 
กระตือรือร้น ควำมไม่เฉ่ือยชำ
ของผู้ส่งสำร 
-เป็นฝ่ำยรุก                                     
-รู้จกัเอำใจเขำมำใสใ่จเรำ                 
-ตรงไปตรงมำ                                  
-กล้ำ                                               
-กระตือรือร้น                                   
-รวดเร็ว                                          
-คลอ่งแคลว่                                   

   

ควำมนำ่เช่ือถือผู้
สง่สำรกบักำรโน้ม
น้ำวใจ  

 

ระวงัผู้ รับสำรสบัสนในบทบำท
หน้ำท่ีของผู้สง่สำรท่ีอยู่องค์กำรใด
องค์กำรหนึง่ 

   

ไมม่องข้ำมควำมส ำคญัของผู้น ำ
ควำมคดิเห็นในสงัคมนัน้ 
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ตำรำงท่ี 1  (ต่อ) 
 

ผู้ส่งสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 เร่ืองของควำมคล้ำยคลงึกนัใน
ทศันคต ิผู้ ส่ือสำรอำจจะเรียนรู้
ทศันคตขิองกลุม่ชนนัน้ได้จำก
กลุม่ตำ่งๆ 

   

 ส่ือสำรสำมำรถท่ีจะอ้ำงถึงผู้ ท่ีมี
อ ำนำจหน้ำท่ีซึง่เป็นท่ีเช่ือถือของ
ผู้ ฟัง 

   

 จะต้องปรับให้สำรของตนเองเข้ำ
กบักลุม่ผู้ รับสว่นใหญ่ได้ 

   

แนวคิดหมวก 6 ใบ 
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ 
โบโน 

หมวกสีขำว มีควำมเป็นกลำง    

หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง    

หมวกสีด ำ คิดลบ เฝำ้ระวงั    

หมวกสีเหลือง คิดบวก    

หมวกสีเขียว คิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์    

หมวกสีฟ้ำ คดิถึงกำรจดักำร 
ควบคมุ 

   

 
ตำรำงท่ี 2  แสดงแบบฟอร์มกำรบนัทกึข้อมลูเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเด็นท่ีเก่ียวกบั กลยทุธ์กำร
ส่ือสำร 

 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

ล ำดบัควำม
ต้องกำร ของมำส

โลว์ 

กระตุ้นควำมต้องกำร 5 ขัน้ 
1. ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย 
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ตำรำงท่ี 2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

 2. ควำมต้องกำรด้ำนควำม
ปลอดภยัและควำมมัน่คง   
3. ควำมต้องกำรทำงสงัคม 
4. ควำมต้องกำรท่ีจะได้รับกำร
ยกย่องนบัถือ 
5. ควำมต้องกำรส ำเร็จท่ีได้ท ำ
ดงัใจปรำรถนำหรือควำม
สมหวงัของชีวิต 

   

กำรโน้มน้ำวใจ  
 

มีควำมตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลบำง
ประกำรเหนือผู้ถกูโน้มน้ำวใจ 

   

ผู้ โน้มน้ำวใจจะพยำยำมชกัจงูผู้
ถกูโน้มน้ำวใจให้ยอมรับ
ทำงเลือกท่ีเสนอ 

   

กำรเปล่ียนแปลงกำรสร้ำงหรือ
กำรด ำรงไว้ซึง่ควำมคดิเห็น 
ทศันคต ิคำ่นิยม และควำมเช่ือ
ของผู้ถกูโน้มน้ำวใจ 

   

โน้มน้ำวใจทัง้ในกิจกรรมและ
กระบวนกำรได้แก่ แหลง่สำร
หรือผู้สง่สำร สำรชอ่งทำงหรือ
ส่ือ ผู้ รับสำร ปฏิกิริยำตอบกลบั 
และสิ่งแวดล้อม 

   

โน้มน้ำวใจและกำรขม่ขู่
กระบวนกำรตอ่เน่ืองกนัแตอ่ยู่
คนละปลำยขัว้  
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ตำรำงท่ี 2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

 กำรโน้มน้ำวใจท ำให้เกิดกำร
เปล่ียนควำมเช่ือ ทศันคติ 

   

 กระท ำโดยควำมตัง้ใจและ
บำงครัง้กระท ำโดยควำมไม่
ตัง้ใจ 

   

แนวคิดจงูใจ ของ
ศำสตรำจำรย์ด้ำน

จิตวิทยำ 

สร้ำงควำมสนใจ exสร้ำงควำม
สนใจหรือเรียกร้องควำมสนใจ
ให้เกิดขึน้ 

   

 สร้ำงควำมต้องกำร exแสดงให้
ผู้ ฟังหรือผู้ รับสำรเห็นถึงควำม
ต้องกำร 

   

 ตอบสนองควำมต้องกำร ex
กำรตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมพอใจแก่ผู้ รับสำร 

   

 ลงมือปฏิบัติ exขัน้ตอนสดุท้ำย
ท่ีผู้ รับสำรท่ีเช่ือฟังหรือลงมือ
ปฏิบตัิ 

   

 สร้ำงภำพให้ผู้ฟังนึกเหน็ถึง
ผลที่จะเกิดขึน้ exเสนอควำม
คดิเห็นแนวทำง 

   

 ประตูใส่หน้ำ ผู้สง่สำรขอร้อง
ในปริมำณมำกท่ีสดุจนเช่ือแนว่ำ่
ถกูปฏิเสธ เม่ือได้รับกำรปฏิเสธ 
ผู้สง่สำรจะคอ่ยลดปริมำณกำร
ขอ 
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ตำรำงท่ี 2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

 เท้ำค่อยอย่ำงเข้ำประต ูวิธีนี ้
คือ ผู้สง่สำรพยำยำมโน้มน้ำวใจ
ผู้ รับสำรด้วยกำรขอร้องท่ีละเล็ก
ท่ีละน้อยไปจนมำก 

   

กำรโฆษณำชวน
เช่ือ  

กำรโฆษณำแบบขำว exจะ
พยำยำมสร้ำงให้ผู้ รับสำรเกิด
ควำมเช่ือถือ 

   

 กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบด ำ 
exกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำร
หลอกลวง 

   

 กำรโฆษณำชวนเช่ือแบบสี
เทำ exกำรโฆษณำชวนเช่ือท่ีอยู่
ระหวำ่งขำวและด ำ 

   

 ใช้ควำมกลวั ให้กลุม่เปำ้หมำย
กลวัศตัรู 

   

 ใช้อ ำนำจ กำรอ้ำงอิงบคุคล
ส ำคญัในกำรสนบัสนนุแนวคิด 

   

 กระตุ้นกลุม่เปำ้หมำยให้กระท ำ 
หรือให้มำรวมก๊วน 

   

 สร้ำงกำรไมเ่ห็นด้วย    

 กำรสร้ำงควำมประทบัใจ    

 กำรมีส่วนร่วม ใช้วลีท่ี
คลมุเครือหรือนำ่พงึพอใจเพื่อ
สร้ำงกำรกระท ำหรือควำมเช่ือ 
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ตำรำงท่ี 2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่

พบ 
หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

 กำรใช้ควำมคลุมเครือ ด้วย
กำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรท่ี
คลมุเครือไปสูก่ลุม่เปำ้หมำย 
แล้วให้ตีควำมเอำเอง 

   

 กำรถ่ำยทอด ฉำยคณุสมบตัใิน
ทำงบวกหรือทำงลบ เพ่ือให้กำร
เกิดกำรยอมรับหรือลดควำม
นำ่เช่ือถือ 

   

 ท ำให้เกิดควำมง่ำย ให้ค ำตอบ 
ง่ำยๆ ตอ่ปัญหำสงัคม 

   

 คนธรรมดำ ท ำให้ผู้ รับสำร
เช่ือถือวำ่สิ่งท่ีท ำกำรโฆษณำ
ชวนเช่ือ เป็นสิ่งท่ีคนทัว่ไปคิด
หรือกระท ำกนั 

   

 กำรทดลอง กำรอ้ำงค ำพดูผู้
ทดลอง เพ่ือสนบัสนนุหรือ
คดัค้ำน แนวคดิกำรกระท ำ ทัง้
กำรใช้ช่ือเสียงและบทบำท 

   

 กำรเหมำรวม ด้วยกำรท ำให้
กลุม่เปำ้หมำยมองสิ่งท่ีโฆษณำ
ชวนเช่ือ แบบอคต ิอำจท ำให้
ผู้ รับกลวั เกลียด ไมน่ำ่ปรำรถนำ 

   

 ใช้แพะรับบำป ประณำมบคุคล
หรือกลุม่ ซึง่จริงแล้วไมต้่อง
รับผิดชอบใดๆ 
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ตำรำงท่ี 2  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสื่อสำร แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่ง

อ้ำงอิง 

 ค ำท่ีมีคณุคำ่ เพ่ือสร้ำง
ภำพลกัษณ์ทำงบวกเพ่ือกำร
ดงึดดูใจบคุคลหรือประเดน็ 

   

 กำรใช้ค ำขวญั เพ่ือกระตุ้นหรือ
ให้สมญำนำม หรือกำรเหมำรวม 

   

กลยทุธ์กำรตลำด 
กำรสร้ำงควำม
แตกตำ่ง 

สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยบคุคล    

สร้ำงควำมแตกตำ่งด้วยกำร
ส่ือสำร 

   

 
ตำรำงท่ี 3  แสดงแบบฟอร์มกำรบนัทกึข้อมลูเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเด็นท่ีเก่ียวกบั กลยทุธ์กำร
สร้ำงสำร 
 

กลยุทธ์กำรสร้ำง
สำร 

แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

กลยทุธ์กำรสร้ำง
สำรและจงูใจใน
สำร  

 

จงูใจโดยใช้ควำมกลวั     
จงูใจโดยใช้อำรมณ์    
จงูใจโดยใช้ควำมโกรธ     
จงูใจโดยใช้อำรมณ์ตลก     

จงูใจโดยใช้รำงวลั    
จงูใจโดยใช้แรงจงูใจ     
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ตำรำงท่ี 3  (ตอ่) 
 

กลยุทธ์กำรสร้ำง
สำร 

แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 กลยุทธ์กำรคล้อยตำม  กล
ยุทธ์แห่งกำรยอมคล้อยตำม
มุ่งเน้นไปสู่ผลแห่งพฤตกิรรม 
1.1 กำรให้ค ำสญัญำ 
1.2 กำรขม่ขู่ 
1.3 กำรใช้ควำมช ำนำญของผู้
สง่สำรท่ีจะพยำกรณ์ในทำงบวก
กบัอนำคต 
1.4กำรใช้ควำมช ำนำญของผู้สง่
สำรท่ีจะพยำกรณ์ในทำงลบ
เก่ียวกบัอนำคต 
1.5 กำรให้ผู้ รับสำรแสดงควำม
ช่ืนชอบในตวัผู้สง่สำรและยอม 
ตำม 
1.6 กำรให้ก่อนแล้วจงึรับ 
1.7 กำรกระตุ้นท่ีเป็นทำงลบ
จนกวำ่คูส่ื่อสำรจะยอม 
1.8 กำรทวงบญุคณุ 
1.9 กำรพดูวำ่ผู้ รับสำรขำด
ศีลธรรมถ้ำไมค่ล้อยตำม 
1.10 กำรรู้สึกดีถ้ำตนเองยอม
คล้อยตำม 
1.11 กำรรู้สึกแยถ้่ำตวัเองไม่
คล้อยตำม 
1.12 คนดีจะคล้อยตำม 
1.13 คนไมดี่จะไมค่ล้อยตำม 
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ตำรำงท่ี 3  (ตอ่) 
 
กลยุทธ์กำรสร้ำง

สำร 
แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 1.14 กำรท ำควำมดีเพ่ือคนอ่ืน 
1.15 กำรได้รับกำรยอมรับนบัถือ
ถ้ำคล้อยตำม 
1.16 กำรไมไ่ด้รับกำรยอมรับนถืัอ
ถ้ำไมค่ล้อยตำม 

   

 กลยุทธ์กำรส่ือสำรแบบผนวก
และไม่ผนวกเป้ำหมำยของผู้ส่ง
สำร  
2.1 กำรแสดงออกในกำรส่ือสำร 
หรือพวกมุง่ให้กิจธุระเสร็จ 
2.2 ธรรมเนียมของกำรส่ือสำร  
กำรส่ือสำรสว่นหนึง่จะพดูเร่ือง
ธุรกิจแตใ่นขณะท่ีสำรอีกสว่นหนึง่
จะมุง่สมัพนัธภำพ พดูอ้อนพดู
สภุำพ แตแ่ยกเปำ้หมำยด้ำนงำน
และสมัพนัธภำพ 
2.3 กำรส่ือสำรเชิงโวหำร คือ ผู้สง่
สำรท่ีสำมำรถบรูณำกำร
เปำ้หมำยทำงด้ำนกิจธุระและ
ควำมสมัพนัธภำพไว้ในสำรชิน้
เดียวกนั 

   

 กลยุทธ์กำรส่ือสำรแบบใช้
วำทศิลป์ท่ีไวต่อควำมรู้สึก  
3.1 ผู้สง่สำรเอำตวัเองเป็น
ศนูย์กลำง ไมว่ิเครำะห์ผลของสำร
ท่ีจะมีผลตอ่ผู้ รับสำร 
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ตำรำงท่ี 3  (ตอ่)  
 

กลยุทธ์กำรสร้ำง
สำร 

แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

 3.2 ผู้ ส่ือสำรท่ีเปล่ียนพฤตกิรรม
ของตวัเองให้สอดคล้องกบั
ปฏิกิริยำจำกคนอ่ืน 
3.3 ผู้ ส่ือสำรท่ีพยำยำมเข้ำใจ
และมองประเดน็ตำ่งๆ จำก
มมุมองของคนอ่ืน 

   

 กลยุทธ์กำรส่ือสำรแบบเน้น
กฏแห่งควำมสุภำพในสังคม 
4.1 กลยทุธ์กำรพดูตรงไปตรงมำ 
ถ้ำมีควำมเส่ียงน้อยมำกผู้พดูก็
จะต้องพดูตรงไปตรงมำ 
4.2 กลยทุธ์ควำมสภุำพเชิงบวก 
เป็นกำรเพิ่มพนูมิตทิำงบวกแก่
หน้ำของคูส่นทนำ  
4.3 กลยทุธ์ควำมสภุำพเชิงลบ 
คือ กำรพดูท่ีให้อิสระแก่คู ่
สนทนำในกำรท่ีจะไมท่ ำสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ท่ีฝืนใจควำมรู้สกึคูส่นทนำ 
4.4 กลยทุธ์แบบไมต้่องจด
บนัทกึ คือ กำรพดูลอยๆ ไม่พำด
พงึถึงใคร 
4.5 กลยทุธ์เลือกท่ีจะไมพ่ดู
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ดีกวำ่ ถ้ำมีควำมเส่ียงมำก
เกินไปอำจท่ีจะไมพ่ดูดีกว่ำ เพ่ือ
รักษำหน้ำและภำพลกัษณ์ 

 
ตำรำงท่ี 3  (ตอ่)  
 

กลยุทธ์กำรสร้ำง
สำร 

แนวคดิทฤษฏีในกำรวิเครำะห์ พบ/ไม่พบ หลักฐำน แหล่งอ้ำงอิง 

กลยทุธ์กำรโน้ม
น้ำวใจ ของ แรงค์ 

 

กำรเสนอสำรซ ำ้ๆ อำจจะเปิด
เพลงจำกอลับัม้ใหมใ่ห้ฟังซ ำ้ๆ 

   

กำรเช่ือมโยง เป็นคนดี แน่นอน
เพรำะบดิำเป็นข้ำรับใช้ในเบือ้ง
พระยคุล 

   

กำรแต่งรูปโฉมของสำร   
U.S.A วำ่ U.$.A. เพ่ือแสดงว่ำ
คดิแตเ่ร่ืองเงิน 

   

วิธีกำรละเว้นไม่พูดถงึ สอง
รำยแรกไมป่ระกำศให้ประชำชน
รู้เพรำะถือเป็นจดุด้อย 

   

กำรหันเหควำมสนใจ ใช้
อำรมณ์ในกำรหนัเหควำมสนใจ 
ในกำรผ่อนหนกัให้เป็นเบำ 

   

กำรสร้ำงควำมสับสน exกำรให้
ข้อมลูที่มีรำยละเอียดมำกเกินไป บำงครัง้ก็
ให้ข้อมลูโดยไมเ่ปิดเผยเต็มที่ เชน่ โฆษณำ
วำ่ให้กู้ดอกเบีย้ต ำ่เพียงร้อยละ 2ตอ่เดือน 
โดยเขียนค ำวำ่ตอ่เดือนให้เลือกแทบมองไม่
เห็น 
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