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บทคดัย่อ 
 
 

วิทยำนิพนธ์เร่ือง ท่วงท ำนองทำงภำษำและกลวิธีกำรถ่ำยทอดธรรมะในงำนเขียนของ 
พระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำท่วงท ำนองทำงภำษำในงำนเขียนของ    
พระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต และ 2) เพื่อศึกษำกลวิธีกำรถ่ำยทอดธรรมะ ในงำนเขียนของพระมหำ
สมปอง ตำลปุตฺโต โดยศึกษำจำกขอบเขตของขอ้มูล จ ำนวน 10 เร่ือง จำกทั้งหมด 53 เร่ือง และเสนอ    
ผลกำรศึกษำแบบพรรณนำวิเครำะห์ ดงัน้ี 

จำกกำรศึกษำท่วงท ำนองทำงภำษำในงำนเขียนของพระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต พบว่ำ
ผู ้ เขี ยนได้ใช้ท่ วงท ำนองทำงภำษำท่ี โดดเด่นในงำนเขียน  3 ประเด็น  คือ กำรเลือกใช้ค  ำ   
กำรเลือกใช้ประโยค และกำรเลือกใช้ส ำนวน สุภำษิต ค ำคม โดยกำรเลือกใช้ค  ำ พบว่ำ มีกำรใช ้ 
10 รูปแบบ ซ่ึงเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังน้ี กำรใช้ค  ำซ้อน ค ำภำษำองักฤษปนภำษำไทย       
ค  ำสัมผสัคล้องจอง ค ำสแลง ค ำสร้ำงจินตภำพ กำรเล่นค ำ ค  ำท่ีมีควำมหมำยโดยนัย ค ำสร้ำงใหม่        
ค  ำภำษำถ่ิน และค ำโบรำณ ส่วนในด้ำนกำรเลือกใช้ประโยค พบว่ำ มีกำรเลือกใช้ 6 ลักษณะ   
โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี กำรใช้ประโยคข้อแม้แสดงเง่ือนไข ประโยคแสดงเหตุผล  
ประโยคแสดงควำมขัดแย้ง ประโยคคู่ขนำน ประโยคย  ้ ำควำมเน้นค ำ และประโยคสรุปควำม  
และในด้ำนกำรเลือกใช้ส ำนวน สุภำษิต ค ำคม พบว่ำ มี 3 ลกัษณะ คือ กำรใช้ส ำนวน สุภำษิต ค ำคม       
ท่ีมีอยู่เดิมกำรดัดแปลงส ำนวน สุภำษิต ค ำคมจำกต้นฉบับ และกำรคิดค้นส ำนวน สุภำษิต ค ำคม       
ข้ึนใหม่ ท่วงท ำนองทำงภำษำท่ีพระมหำสมปองได้ใช้ในงำนเขียนอย่ำงสร้ำงสรรค์น้ี เป็นเอกลกัษณ์
เฉพำะท่ีโดดเด่น ท่ีท ำให้งำนเขียนสละสลวยส่ือควำมชัดเจนและให้ควำมหมำยลึกซ้ึงกินใจแก่ผูอ่้ำน   
เป็นอยำ่งมำก   



ค 
 

ในดำ้นกลวิธีกำรถ่ำยทอดธรรมะ ในงำนเขียนของพระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต พบวำ่ ผูเ้ขียน
ไดถ่้ำยทอดธรรมะสู่ผูอ่้ำนดว้ยกลวิธีกำรเขียนท่ีหลำกหลำยและแยบยล มีทั้งหมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ กลวิธี
กำรตั้งช่ือเร่ือง กลวิธีกำรเปิดเร่ือง กลวิธีกำรด ำเนินเร่ือง และกลวิธีกำรปิดเร่ือง โดยในดำ้นกลวิธีกำร  
ตั้งช่ือเร่ืองนั้น ปรำกฏท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะของผูเ้ขียนทั้งหมด 9  รูปแบบ เรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ย
ได้ดังน้ี กำรตั้งช่ือเร่ืองตำมสำระส ำคัญหรือแก่นเร่ือง แบบยัว่ให้เกิดควำมสงสัย ให้ข้อคิดและ      
กำรเตือนสติ ใชค้  ำถำม ใหค้  ำแนะน ำ  ใชค้  ำแบบมีจงัหวะสัมผสัและเล่นค ำ ใชส้ ำนวน สุภำษิตและค ำคม 
ใชค้  ำท่ีมีควำมหมำยโดยนยั และใชค้  ำตรงกนัขำ้ม ในดำ้นกลวิธีกำรเปิดเร่ือง พบ 14 กลวธีิ ซ่ึงเรียงล ำดบั
จำกมำกไปหำน้อย ได้ดังน้ี กำรเปิดเร่ืองด้วยกำรบรรยำยตรงประเด็น กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือ     
กำรแสดงทศันะ กำรใช้ส ำนวน สุภำษิต ค ำคม กำรสรุปสำระส ำคญัของเร่ือง กำรนิยำม กำรพรรณนำ   
ให้เกิดจินตภำพ กำรถำม – ตอบ กำรอ้ำงอิงค ำสอนหรือค ำพูดของบุคคล กำรเล่ำประสบกำรณ์          
กำรอ้ำงอิงประวติับุคคลส ำคัญ กำรใช้บทกวีหรือค ำประพันธ์ กำรให้ควำมรู้ กำรใช้มุขตลก และ       
กำรใช้เพลง ส่วนในด้ำนกลวิธีกำรด ำเนินเร่ืองปรำกฏในงำนเขียนอย่ำงโดดเด่น ทั้งหมด 12 รูปแบบ  
โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อย ได้ดงัน้ี กำรด ำเนินเร่ืองโดยกำรยกตวัอย่ำง กำรใช้โวหำรภำพพจน์   
กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือแสดงทศันะ กำรให้ขอ้คิด เตือนสติ กำรให้ค  ำแนะน ำ กำรพรรณนำเชิง
เปรียบเทียบ กำรอำ้งอิง กำรนิยำม กำรถำม – ตอบ กำรให้ควำมรู้ กำรลอ้เลียน ประชดประชัน เสียดสี
และกำรใช้เพลง และประกำรสุดทำ้ยกลวิธีกำรปิดเร่ือง พบทั้งหมด 8 กลวิธี โดยเรียงล ำดบัจำกมำก   
ไปหำน้อย ได้ดงัน้ี กำรปิดเร่ืองด้วยกำรสรุปใจควำมส ำคญัของเร่ือง กำรให้ขอ้คิดเตือนสติ กำรให้
แนวคิดแนะแนวทำง กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือทศันะ กำรใชว้ำทะ ค ำสอน กำรใชค้  ำถำม กำรใช้บท
ประพนัธ์และกำรทิ้งท้ำยให้ผูอ่้ำนคิดต่อ กลวิธีกำรถ่ำยทอดธรรมะท่ีหลำกหลำยและสมบูรณ์แบบ       
มีกำรล ำดบัเร่ืองรำวให้มีควำมต่อเน่ือง สอดคล้องและเช่ือมโยงกนัได้อย่ำงงดงำมและน่ำอศัจรรยน้ี์ 
นับเป็นอุบำยในกำรถ่ำยทอดธรรมะท่ีสร้ำงสรรค์ แยบยล ท ำให้ผูอ่้ำนเข้ำใจธรรมะได้กระจ่ำงแจ้ง   
และสำมำรถน ำคติธรรมค ำสอนไปปรับใชใ้นกำรด ำเนินชีวติไดจ้ริง ทั้งยงัช่วยจรรโลงสังคมให้สงบสุข
และธ ำรงศำสนำใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป  
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this thesis was to examine Styles and Presentation Techniques in   
Pramaha Sompong Talaputto’s Writings. This investigation collected the data from ten of this 
literary works and the analysis results are presented descriptively as follows. 

From analyzing the styles in Pramaha Sompong Talaputto’s writings, it is revealed that 
there are three distinct language styles employed by the author. They include word choice, 
sentence choice, and choice of idioms, proverbs and epigrams. Regarding, word choice, there are 
ten types, ranked from high to low frequency of use as follows: words of semantic similarity, code 
switching between Thai and English, rhyming, slang, figurative words, wordplay, connotative 
words, newly created words, dialect words, and archaic words. Regarding sentence choice, there 
are six types, ranked from high to low frequency of use as follows: conditional sentence, causal 
sentence, contradiction sentence, parallel sentence, emphasis sentence, and conclusive sentence. 
There are three types of choice of idioms, proverbs and epigrams, which include using existing 
idioms, proverbs and epigrams, adapting original ones, and creating new ones. These creative and 
constructive language styles are unique to the author, making his literary work elaborative, clear 
and subtle in meanings. 
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As for presentation techniques in Pramaha Sompong Talaputto’s writing, it is found 
that there are four methods, which include topic naming, story opening, storyline developing, and 
closing. There are nine types of topic naming, ranked from high to low frequency of use as 
follows: which include content-based naming, thought provoking, teaching and warning, 
questioning, giving advice, rhyming and wordplay, using idioms, proverbs and epigrams, using 
connotative words, and using antonyms respectively. There are fourteen methods of story 
opening, ranked from high to low frequency of use as follows: which consist of topic lecturing, 
giving opinions or perspectives, using idioms, proverbs and epigrams, gist summarizing, giving 
definitions, figurative descriptions, question and answer, quoting, telling personal experiences, 
referring to historical figures, using poems, giving knowledge, humor, and using songs 
respectively. For storyline developing, there are twelve types, ranked from high to low frequency 
of use as follows: consisting of giving examples, figurative statements, giving opinions or 
perspectives, teaching and warning, giving advice, comparative descriptions, quoting, giving 
definitions, question and answer, providing knowledge, caricature, irony, sarcasm, and using 
songs. Finally, there are eight methods of closing, ranked from high to low frequency of use as 
follows: which are composed of making a summary, teaching and warning, providing a guideline, 
giving opinions or perspectives, using rhetoric, instructing, questioning, using poems, and thought 
provoking respectively. These diverse, subtle, continual, connected and beautiful Dharma 
teaching methods are regarded as constructive and subtle methods, enabling readers to understand 
Buddhist teachings more clearly as well as to practically implement them in their daily lives,       
so that the world would be peaceful and Buddhism can be maintained continuously. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์นราวลัย์ พูลพิพัฒน์  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด 
จนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑ เมือง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาช้ีแนะในการจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์
กรรณิการ์ พนัชนะ อาจารยสุ์กณัทา อินหวนั และอาจารยสุ์ดา ค าตนั ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั  
และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามท่ีมีส่วนช่วยให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วง   
ไปไดด้ว้ยดี 

ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว  
ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยั จนสามารถท าให้วิจัยน้ีส าเร็จ     
ไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศต่างให้ความเคารพ
ศรัทธาและนับถือในพระพุทธศาสนา รวมทั้ งยึดแนวทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตมาแต่โบราณกาล จากขอ้มูลของส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555 : 6 – 8) พบว่า มีคนไทยนับถือศาสนาพุทธมากถึง 57,157,751 คน
จากจ านวนประชากร ทั้งส้ิน 62,308,887 คน หรือประมาณ 93.83 % และในปี พ.ศ. 2557 มีผูน้บัถือ
ศาสนาพุทธเพิ่มเป็น 94.6 % สาเหตุท่ีจ านวนประชากรผูน้บัถือศาสนาพุทธมีมากเช่นน้ี เน่ืองมาจาก
การนบัถือท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดว้ยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งเหนียวแน่นของชาวไทย 
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในปัจจุบนัชาวไทยพุทธให้ความสนใจศึกษาหลกัธรรมในพุทธศาสนานอ้ยลง
แมว้่าจะมีช่องทางและวิธีการมากมายในการศึกษา ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยมากข้ึน        
จึงท าให้ทั้งผูใ้หญ่และเด็กต่างพากนัละเลยความเป็นชาวพุทธ ไม่ค่อยเขา้วดัไม่ฟังเทศน์ ไม่สนใจ
การปฏิบติัธรรมรวมถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาดงัเช่นอดีต   

นอกจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีท าให้ชาวพุทธ 
ใหค้วามสนใจศึกษาหลกัธรรมในพุทธศาสนานอ้ยลงแลว้ รูปแบบการน าเสนอธรรมะของพระสงฆ์
ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนไม่สนใจในหลกัธรรมค าสอน ดงัท่ี ปันนัดดา นพพนาวนั 
(2533 : บทคัดย่อ) วิเคราะห์ว่าปัญหาอุปสรรคในการส่ือสาร เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ พระสงฆ ์      
ส่วนใหญ่ยงัคงติดอยู่กบัรูปแบบการเผยแผ่ธรรมะแบบเดิม กล่าวคือ มีวิธีการเทศน์ท่ีไม่น่าสนใจ
ชวนติดตาม โดยใช้ค  าศพัท์ภาษาบาลีจ านวนมากมีการเทศน์ท่ีขาดจงัหวะไม่มีชีวิตชีวา ไม่สร้าง
ความกระตือรือร้นแก่ผูฟั้งและไม่มีการใช้ภาษาร่วมสมยั ดว้ยเหตุน้ี พระสงฆ์ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงตอ้งพยายามสรรหาอุบายในการน าธรรมะให้เขา้ถึงพุทธศาสนิกชน
ด้วยวิธีการต่าง ๆโดยการประยุกต์หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาให้เขา้ใจง่าย สามารถน าไปใช้
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แกไ้ขปัญหาท่ีประสบในชีวิตประจ าวนัไดท้ั้งในรูปแบบของการแสดงปาฐกถาธรรมและการเขียน
หนงัสือธรรมะ 

การแสดงปาฐกถาธรรมและการเขียนหนงัสือธรรมะท่ีดี สามารถโน้มนา้วพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายให้น้อมน าพระธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรมได้นั้ น พระสงฆ์จะต้องมีส่ือกลางหรือเคร่ืองมือ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอธรรมะ ซ่ึงศิลปะการใชภ้าษาและวรรณศิลป์เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึง  
ท่ีส าคญัยิ่งในการสร้างสรรคง์านวรรณกรรมและการถ่ายทอดธรรมะ เพราะภาษาเป็นองคป์ระกอบ
ส าคัญท่ีผูป้ระพันธ์จะต้องเลือกสรรถ้อยค า ประโยค ส านวนโวหารและภาพพจน์  เพื่อใช้ส่ือ
ความคิดมุมมองใหม่นยัท่ีคมคายลึกซ้ึงผา่นภาษาท่ีสวยงาม สรรคส์ร้างเร่ืองราวให้ขบัเคล่ือนด าเนิน
ไปตามท่ีประสงค์ ศิลปะการน าเสนอท่ีชวนติดตามด้วยความเพลิดเพลินอันจะท าให้ผูอ่้านรับรู้ 
เกิดจินตนาการ เขา้ใจยอมรับและประทบัใจเม่ือไดอ่้านงานวรรณกรรม ซ่ึงพระสงฆ์แต่ละรูปยอ่มมี
ศิลปะการใช้ภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความสามารถเฉพาะตวัในการท าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ภาษาสอดรับสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งลงตวัพอดี เพื่อใหก้ารแสดงปาฐกถาธรรมหรือการเขียนหนงัสือ
ธรรมะนั้นมีความโดดเด่นน่าสนใจเกิดอรรถรสในการฟังหรืออ่านและพุทธศาสนิกชนยงัสามารถ
เขา้ใจหลกัธรรมนั้นได้โดยง่าย ในเร่ืองน้ี เปล้ือง ณ นคร (2540 : 85) แสดงทศันะไวว้่า การท่ีจะ     
ท าให้ขอ้เขียนเกิดพลงัความประทบัใจนั้น ท าเฉพาะในขอ้ความท่ีตอ้งการเน้นไม่ใช่ท าไปตลอด
เร่ือง ส่วนการท่ีจะท าให้เกิดผลดงัน้ีก็อยูท่ี่ความสามารถในการเลือกสรรการผกูประโยคและการใช้
โวหาร ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการเขียนของผูป้ระพนัธ์และข้ึนอยู่กบัวา่ผูป้ระพนัธ์จะ
เล็งเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาในการส่ือสารมากแค่ไหน ประกอบกับ ยุรฉัตร บุญสนิท   
(2544 : 122) กล่าวถึง การใช้ภาษาของนักเขียนว่านักเขียนหลายคนอาจจะยงัคงให้ความส าคญั
เก่ียวกบัการใช้ภาษา เพราะถือว่าวรรณกรรมท่ีดีย่อมตอ้งมีความประณีตในการใช้ภาษาให้งดงาม
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้วรรณกรรมมีคุณค่ายิ่งข้ึน แสดงฝีมือของผูแ้ต่ง ทั้งถอ้ยค ายงัมีส่วนส าคญัใน
การท าใหเ้กิดพลงัทางวรรณศิลป์ ภาษาท่ีกระทบอารมณ์ผูอ่้านเขา้ถึงแก่นของเร่ืองไดอ้รรถรสตามท่ี
ผูแ้ต่งปรารถนาย่อมมีความส าคญัท่ีจะท าให้วรรณกรรมเร่ืองนั้นอยู่ในต าแหน่งวรรณกรรมท่ีดีได ้
ดงันั้น การเลือกใชภ้าษาเพื่อส่ือถึงส่ิงต่าง ๆ ยอ่มตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม เน่ืองจาก
ผูป้ระพนัธ์ต่างมีลกัษณะการเขียนหรือการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ท่านและศิลปะการใช้ภาษาของผูป้ระพนัธ์ท่ีใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้ง
ทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ ในสังคมตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีน าเสนอดว้ย เพราะฉะนั้น พระสงฆ์
ต้องมีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าท่ี ท าให้ผู ้อ่านเกิดจินตนาการเห็นภาพ รวมทั้ ง
ความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีแสดงความคิดซ่อนเร้น ทศันคติ เจตจ านงเพื่อท าใหผู้อ่้านรับรู้
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ถึงความรู้สึกของผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นภาพแห่งความคิดหรือเป็นศิลปะการใช้ภาษา 
เพื่อใหเ้กิดจินตภาพ 

ดงัได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบนัชาวพุทธไดใ้ห้ความส าคญักบัการไปวดัน้อยลง ท าให้
โอกาสท่ีจะไดรั้บฟังธรรมะจากพระสงฆ์น้อยลงตามไปดว้ย ดงันั้น เพื่อเป็นการเผยแผศ่าสนาและ 
ค าสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์จึงได้พยายามปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอธรรมะให้ทันต่อ
สถานการณ์และยุคสมัยมากข้ึน ซ่ึงการเผยแผ่หลักธรรมในปัจจุบันจะเป็นในลักษณะเชิงรุก     
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ โดยการเขา้ไปแสดงปาฐกถาธรรมในสถานท่ีราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
เช่น โรงเรียน ชุมชน บริษทัหา้งร้านต่าง ๆ เป็นตน้ รวมไปถึงการเผยแผธ่รรมะผา่นทางอินเทอร์เน็ต  
การเทศนาผ่านรายการโทรทศัน์ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเขียนหนังสือ เพื่อถ่ายทอดหลกัธรรมสู่
ชาวพุทธ อนัเป็นการเขา้ถึงเหล่าพุทธศาสนิกชนไดอ้ย่างกวา้งขวางและครอบคลุมทุกเพศ ทุกวยั    
ซ่ึงจากการสังเกตเบ้ืองตน้พบว่าคนส่วนมากนิยมอ่านหนงัสือธรรมะของพระสงฆท่ี์มีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพุทธทั้งประเทศ เช่น พระพะยอม กลัยาโณ ว. วชิรเมธี และพระมหา
สมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีไดป้รับรูปแบบการเทศน์ของตนตามหลกั 5 ส คือ สนุก สาระ สงบ สติ และ
ส านึก จนเป็นท่ีถูกใจประชาชนอยา่งแพร่หลาย เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวิจัยของ สุ ชาติ  พิบูลย์วรศัก ด์ิ  (2547 : บทคัดย่อ) ท่ี ศึกษาเร่ือง
องค์ประกอบกับกลวิธีการโน้มน้าวใจในปริจเฉทการเขียนของพระพะยอม กัลยาโณ พบว่า 
ในปริจเฉทการเขียนของพระพะยอม  กัลยาโณ มีวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองเพื่อเสนอในงานเขียน 
2  ลกัษณะ คือ ตั้งช่ือเร่ืองท่ีมีค าศพัท์เก่ียวกบัพระพุทธศาสนาและตั้งช่ือเร่ืองท่ีมีค าศพัท์เก่ียวกบั
มนุษย ์มีการเขียนบทน าท่ีข้ึนตน้ดว้ยความเป็นมาหรือสาเหตุของเร่ือง และบทน าท่ีข้ึนตน้ดว้ยการ
แจ้งหัวข้อเทศนาโดยมีการน าเสนอเน้ือหาแบ่งออกได้เป็น  3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ เน้ือเร่ือง 
ท่ีกล่าวถึงปัญหา เน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึงโครงการของวดัสวนแกว้ และเน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึงประวติัหรือ
ธรรมประวติัของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนการเขียนบทสรุปจะใช้บทสรุปท่ีแสดงทรรศนะ 
พระพะยอม บทสรุปท่ีคล่ีคลายประเด็น บทสรุปท่ีให้คิดต่อ บทสรุปท่ีอา้งค าสอน บทสรุปท่ีกล่าว
สรรเสริญบุคคลผู ้ท  าคุณประโยชน์แก่วดั บทสรุปท่ีเป็นข้อคิด ค าคม บทสรุปท่ีเป็นเร่ืองเล่า 
คร้ังพุทธกาล บทสรุปท่ีเป็นค ากลอนและบทสรุปท่ีเป็นพุทธสุภาษิตใชอ้ารมณ์ขนั 

นอกจากน้ี กาญจนา ปราบปัญจะ (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองลีลาการใช้ภาษาและ
กลวิธีการเขียนของ  ว.วชิรเมธี ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นลีลาการใชภ้าษาในงานเขียนของ ว. วชิรเมธี 
มีการใช้ค  าซ้อน ค าสแลง ค าสร้างใหม่ ค  าภาษาต่างประเทศ ค าให้เกิดจินตภาพ ค าท่ีมีความหมาย
โดยนัยหรือความหมายแฝง ค าพน้สมยั ค าเช่ือมและค าท่ีมีการเล่นเสียงเล่นจงัหวะ ด้านการใช้
ส านวน พบวา่ มีการใชส้ านวนเดิม ส านวนดดัแปลงและส านวนสร้างใหม่ และดา้นการใชป้ระโยค
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พบวา่  มีการใชป้ระโยคกระชบัประโยคขนานความ ประโยคขดัความ ประโยคซ ้ าค  าหรือซ ้ าความ  
และประโยคสรุปความส่วนด้านกลวิธีการเขียนในงานเขียนของ ว. วชิรเมธี พบว่า ด้านกลวิธี      
การน าเสนอเน้ือหาผูเ้ขียนมีกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจและนิยมใช้อย่างสม ่าเสมอ 
กล่าวคือ การน าเสนอเน้ือหาโดยการนิยาม การน าเสนอเน้ือหา โดยการใช้ภาพพจน์การน าเสนอ
เน้ือหาโดยการสาธก การน าเสนอเน้ือหาโดยการปุจฉา – วิสัชนา การน าเสนอเน้ือหา โดยการยก
หลกัฐานมาอ้างอิงและการน าเสนอเน้ือหาโดยการแสดงทศันะและด้านกลวิธีการเขียนบทสรุป 
พบวา่ ผูเ้ขียนนิยมใชก้ลวธีิการเขียนบทสรุปดว้ยการย  ้าใจความส าคญัของเร่ืองมากท่ีสุด 

จากงานวิจัยท่ีน ามากล่าวอ้างข้างต้นจะเห็นได้ว่างานเขียนของพระพะยอมและ 
ว. วชิรเมธี ต่างไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็นอยา่งมาก เพราะในการน าเสนอธรรมะผา่นงานเขียน
ของทั้ งสองท่ านนั้ น  ได้มีการใช้วรรณ ศิลป์ เป็น เค ร่ืองมือในการถ่ายทอดและโน้มน้าว 
ใหเ้หล่าพุทธศาสนิกชนหนัมาสนใจพระธรรมค าสอน ประกอบกบัการใชก้ลวธีิการน าเสนอธรรมะ
ไดอ้ย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ เป็นปัจจุบนั ทนัต่อสถานการณ์โลก หนงัสือธรรมะของพระพะยอม
และว.วชิรเมธี จึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากในกลุ่มนักอ่าน โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลาย  
ซ่ึงไม่ เพียงแต่พระพะยอมและว. วชิรเมธี เท่ านั้ น ท่ีได้เขียนหนังสือธรรมะออกมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระนักเทศน์และนักเขียนท่ีเป็นท่ีนิยมอีกท่านหน่ึงในปัจจุบนั ก็คือ พระมหา
สมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีชาวพุทธก าลงัให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จะเห็นไดจ้ากการท่ีท่านไดรั้บการ
นิมนต์ให้ไปแสดงปาฐกถาธรรมในหน่วยงานราชการและรายการต่าง ๆ มากมายและในการเทศนา  
แต่ละคร้ังนั้ นพระมหาสมปองได้ส ร้างความสุขในการฟังธรรมะให้แก่ผู ้ฟั ง ผู ้ฟั งค่อย ๆ  
ซึมซับเอาธรรมะเขา้มาในมโนคติและยึดถือเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตในท่ีสุด นบัว่าเป็น
อุบายอนัแยบยลในการถ่ายทอดธรรมะสู่ประชาชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นพระนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนารุ่นใหม่และเป็นนกับรรยาย
ธรรมะท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง ทั้ งยงัเป็นนักเขียนท่ีผลิตผลงานและหนังสือออกมาอย่าง
สม ่าเสมอในยุคปัจจุบนั จากการเผยแผ่ธรรมะจนเป็นท่ีประจกัษ์ดงักล่าว จึงส่งผลให้พระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต ได้รับรางวลัต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวลัพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจกัร” ประเภท
ส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2551 รางวลั “จ านงค ์      
ทองประเสริฐ” ฐานะผูมี้ผลงานดีเด่นในสาขา “พระพุทธศาสนา” พ.ศ. 2551 รางวลั “คนดีศรี
แผน่ดิน” ประจ าปี 2550 จากหนงัสือพิมพส่ื์อสารธุรกิจ พ.ศ. 2550 และนิตยสาร Positioning ยกยอ่ง
ให้เป็น “50 ผูท้รงอิทธิพลแห่งปี” พ.ศ. 2550  เป็นตน้ การท่ีพระมหาสมปองได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนเช่นน้ี ย่อมเป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่า ผลงานของพระมหาสมปองโดยเฉพาะงานเขียนนั้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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สร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านเขา้ถึงธรรมะไดอ้ยา่งง่ายดายและถ่องแท ้สามารถน า
ส่ิงท่ีไดอ่้านไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัและเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงแก่ผูอ่้าน ซ่ึงถือไดว้่าบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการเผยแผธ่รรมะสู่พุทธสานิกชนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ความน่าสนใจด้านการน าเสนอธรรมะผ่านงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต    
จนเป็นท่ีนิยมและท าให้ประชาชนทุกเพศทุกวยัหนัมาใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาพระธรรมค าสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดังกล่าวแล้วนั้ น ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ท่วงท านอง 
ทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” เพื่อศึกษา
วรรณศิลป์และกลวิธีการเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ  
เผยแผ่หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืน และเป็นการส่งเสริมความตระหนกัรู้ให้แก่
เยาวชนในการศึกษาธรรมะและปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามวถีิแห่งชาวพุทธต่อไป 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1. ผลการวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนหนงัสือหรืองานวชิาการได ้
 2. ผลการวิจัยน้ีช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่เยาวชนไทยในการศึกษาธรรมะใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 3. ผลการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจในการวิเคราะห์ท่วงท านองทางภาษา
และกลวธีิการใชภ้าษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
2.   เพื่อศึกษากลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
ขอบเขตของแหล่งข้อมูล 

 แหล่งขอ้มูล ได้แก่ งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีจ านวนทั้งหมด 53 เร่ือง  
โดยเร่ิมจดัพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2558 
 ขอบเขตของขอ้มูล ได้แก่ งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีจดัพิมพ์ในช่วง 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 โดยคดัเลือกจากผลงานท่ีดีเด่นและไดรั้บความนิยมจากผูอ่้าน จ านวน 10  เร่ือง 
ดงัน้ี 
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1. เร่ือง ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition (2553) 
2. เร่ือง ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง (2555) 
3. เร่ือง Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ (2555) 
4. เร่ือง สุขเวอ่ร์ (2555) 
5. เร่ือง พระมหาสมปอง ฉบบัขอใหโ้ชคดีนะโยม (2556) 
6. เร่ือง ธรรมะชูใจ (2556) 
7. เร่ือง ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย (2556) 
8. เร่ือง ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม (2556) 
9. เร่ือง ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม  (2557) 
10. เร่ือง โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได (2557) 

 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 1.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

 1)  ท่วงท านองทางภาษา ลีลาในการเขียน รวมถึงการใช้ค  า ส านวน โวหาร ในงาน
เขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  

 2)  กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ ในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 2.  แนวคิดทฤษฎี 

 1)  ทฤษฎีการส่ือสาร 
 2)  ทฤษฎีการใชภ้าษา 
 3)  ทฤษฎีการเขียน 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ท่วงท ำนองทำงภำษำ หมายถึง ศิลปะการใช้ภาษา ลีลาการใช้ถอ้ยค า ส านวน โวหาร และ

การเรียบเรียงประโยค อนัเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีใชใ้นงานเขียนของ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
กลวิธีกำรถ่ำยทอดธรรมะ หมายถึง วิธีการเขียนท่ีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เลือกใชใ้น

การถ่ายทอดธรรมะ เพื่อให้งานเขียนมีความโดดเด่นน่าสนใจและส่ือสารไดต้รงตามวตัถุประสงค์
เร่ิมตั้ งแต่กลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองกลวิธีการเขียนส่วนน าเร่ืองกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาและกลวิธี      
การเขียนบทสรุป 
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บทที ่2 

 

เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

การด าเนินการวิจยัเร่ือง “ท่วงท านองทางภาษาและกลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียน
ของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 

1. เอกสารเก่ียวกบัประวติัและผลงานของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
2. เอกสารเก่ียวกบัการเสนอธรรมะ 
3. แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยั 

  3.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
  3.2 ทฤษฎีการใชภ้าษา 
  3.3 ทฤษฎีการเขียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
เอกสำรเกีย่วกบัประวตัิและผลงำนของพระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พระมหาสมปอง” เป็น
พระนักเทศน์ช่ือดังอีกท่านหน่ึงของเมืองไทย เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2521 และบรรพชาอุปสมบทเป็น
พระภิกษุสงฆ์ เม่ือ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันพระมหาสมปองจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัสร้อยทอง (พระอาราม
หลวง) กรุงเทพมหานคร 

พระมหาสมปอง เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นใหม่และนักบรรยายธรรม 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง และเป็นนักเขียนท่ีผลิตผลงานและหนังสือออกมาอย่างสม ่าเสมอ 
ในยุคปัจจุบัน จนได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวลันักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่าง ๆ 
มากมาย เช่น รางวลัพระราชทาน  รางวลัเสาเสมาธรรมจกัร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวสิาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2521
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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พระมหาสมปอง ฉายา ตาลปุตฺโต แปลวา่บุตรของนางตาล (พระมหาสมปองขออนุญาต
พระอุปัชฌาย์ตั้ งเอง) มีนามสกุลเดิมว่า นครไธสง ท่านเกิดเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521  
ท่ีจงัหวดัชยัภูมิ ปัจจุบนัท่านอยูท่ี่วดัสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร 

กำรศึกษำ 
1. โรงเรียนบา้นป่าวา่น จงัหวดัชยัภูมิ (เปรียญธรรม 7 ประโยค)  
2. ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิตเอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
3. ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

รำงวลัเกยีรติคุณ 
1. ได้รับป ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิตกิตติมศัก ด์ิ  จากมหาวิทยาลัยมหา 

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
2. ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์จากมหาวทิยาลยัปทุมธานี  
3. ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
4. ได้รับพระราชทานรางว ัล  “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วสิาขบูชาโลก พ.ศ. 2551 

5. ได้ รับ รางว ัล  “จ าน งค์  ท องป ระ เส ริฐ ” “ฐาน ะผู ้ มี ผ ล งาน ดี เด่ น ในส าข า
“พระพุทธศาสนา” พ.ศ. 2551 

6. ไดรั้บรางวลั “คนดีศรีแผน่ดิน” ประจ าปี 2550 จากหนงัสือพิมพส่ื์อสารธุรกิจ   พ.ศ. 
2550 

7. ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็น “50 ผูท้รงอิทธิพลแห่งปี” จากนิตยสาร Positioning พ.ศ. 2550 
 

ประวตัิกำรท ำงำน 
1. วิทยากรบรรยายแก่ข้าราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร และพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ 
2. วิทยากรบรรยายแก่ขา้ราชบริพารในพระเจา้วรวงศ ์เธอ พระองค ์เจา้ศรีรัศม์ิ      

พระวรชายาฯ 
3. หวัหนา้ค่ายพุทธธรรมน าชีวติของวดัสร้อยทอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AF
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4. อนุกรรมการขจดัส่ือร้ายขยายส่ือดี กระทรวงพฒันาสังคมฯ 
5. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ 
6. ท่ีปรึกษาชมรม ทูบี นมัเบอร์ วนั (บริษทัเวลลอย) 
7. วทิยากรบรรยายพิเศษ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ 

 

ผลงำนทำงส่ือสำรสนเทศ 
1. ส่ือโทรทศัน์ 
 1.1  พระวทิยากรประจ ารายการ 
   1.1.1 รายการธรรมะเดลิเวอร่ี ทุกวนัศุกร์ เวลา 18.00 น. ช่อง 3 
   1.1.2 รายการหลวงพี่มาแลว้ ทุกวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.50 น. ช่อง 3 
 1.2  คุณพระช่วย ออกอากาศทุกวนัอาทิตย ์เวลา 09.00 น. ช่อง 9 
 1.3  ธรรมะเดลิเวอร่ี ออกอากาศทุกวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และรายการสยามทูเดย์  

ช่วงตอบค าถามธรรมะ ทุกวนัพุธ ทางช่อง 5 นอกจากน้ีมีการออกวซีีดีจ าหน่าย เพื่อน ารายไดบ้ริจาค
ใหว้ดัพระบาทน ้าพุ รวมทั้งออกหนงัสือดว้ย 

2. ทำงส่ือต่ำง ๆ 
 2.1  วซีีดีธรรมะเดลิเวอร่ี  “หนงัสือธรรมเดลิเวอร่ี” เล่ม 1 – 5 
 2.2 หนงัสือ  “ธรรมะเดลิเวอร่ี ฉบบัอมยิม้อ่ิมใจ” 
 2.3 หนงัสือ  “สุขกนัเถอะโยม เล่ม 1 – 2” 
 2.4 หนงัสือ  “โยมเอย้สิบอกไห่” 
 2.5 หนงัสือ  “หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม)” 
 2.6 หนงัสือ  “ธรรมะเดลิเวอร่ี แฮปป้ี 24 ชัว่โมง” 
 2.7 หนงัสือ  “ธรรมะฮาเฮ ฉบบั ขอใหม้ัง่มีศรีสุขกนัทุกวนั” 
 2.8 หนงัสือ  “พระมหาสมปอง ฉบบั รู้แลว้สุขมา้กมาก” 
 2.9 หนงัสือ  “รู้มั้ยธรรมะ ฉบบั ฮาทัว่ทิศ สุขทัว่ไทย” 
 2.10 หนงัสือ “ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง” 
 2.11 หนงัสือ  “พระมหาสมปอง ฉบบัสั้น ๆ ไม่ลึก แต่ซ้ึง” 
 2.12 หนงัสือ  “พระมหาสมปอง ฉบบั รักนะ...คนดี” 
 2.13 หนงัสือ  “พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม” 
 2.14 หนงัสือ  “สุขเวอ่ร์” โดยส านกัพิมพโ์ปรวชิัน่ 
  ฯลฯ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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จะเห็นไดว้า่พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโตเป็นพระภิกษุนกัเทศน์และนกัเขียน คล่ืนลูกใหม่ 
ท่ีท าให้ธรรมะสามารถสวนกระแสแห่งกิเลสเขา้ไปในจิตส านึกของประชาชนท่ีได้ข้ึนช่ือว่าเป็น  
ชาวไทยพุทธจ านวนมากได้อย่างน่าอศัจรรย ์ ด้วยความมุ่งมัน่ในการ “ส่งตรง” ธรรมะให้ถึงใจ   
ของคน จึงไดน้ าวตัถุดิบจากส่ือรอบตวัประกอบกบัความสามารถพิเศษในการเทศน์และการเขียน 
จึงสามารถเรียกเสียงหัวเราะทั้ งจากผูฟั้งและผูอ่้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในงานเขียนของ       
พระมหาสมปองท่ีสามารถใชท้่วงท านองทางภาษาไดอ้ยา่งน่าสนใจท าให้การอ่านธรรมะเป็นเร่ือง
ไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป   

 
เอกสำรที่เกีย่วกบักำรเสนอธรรมะ 

ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2532: 261 – 262) อธิบายเก่ียวกับหลักการสอนของพระพุทธเจ้า 
ท่ีเรียกว่า  “นวงัคสัตถุสาสน์” ไวใ้นหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรมสรุปได้
ดงัน้ี 

1.  สุตตะ สอนใหเ้ขา้ใจดว้ยการฟังอาจเป็นการอา้งอิงต าราหรืออธิบายเหตุผล 
2.  เคยยะ สอนดว้ยร้อยแกว้ก่อนแลว้แทรกดว้ยบทกวภีายหลงั 
3. เวยยากรณะ สอนเป็นร้อยแกว้ลว้นหรือบรรยายลว้น 
4.  คถา สอนเป็นกวลีว้น 
5.  อุทาน สอนดว้ยการเปล่งวาจาเป็นคติ 
6.  อิติวุตตกะ สอนโดยการอา้งอิงค าพดูท่ีเคยกล่าวมาแลว้ 
7.  ชาดก สอนโดยการเล่านิทานประกอบหลกัธรรม 
8.  อพัภูตธรรม สอนเร่ืองท่ีน่าแปลกน่าอศัจรรย ์
9.  เวทลัละ สอนเร่ืองท่ีใชส้ติปัญญาชั้นสูงในการขบคิดดว้ยการถาม-ตอบ 
 

นอกจากน้ี ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2532: 243 – 245) กล่าวถึงเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา้ 
ซ่ึงท าให้ประชาชนหรือผูรั้บสารซ่ึงมีสติปัญญาแตกต่างกันสามารถเข้าใจและจดจ าได้ง่ายท่ีสุด     
ซ่ึงเน้ือหาหรือเน้ือเร่ืองท่ีพระองคท์รงสอนจะมีเทคนิคในการสอน ดงัน้ี 

1.  สอนจากส่ิงท่ี รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้วไปหาส่ิงรู้เห็นเข้าใจยาก 
หรือยงัไม่รู้ไม่เห็นไม่เขา้ใจตวัอยา่งท่ีเห็นชดัคืออริยสัจ ทรงเร่ิมสอนจากความทุกขค์วามเดือดร้อน
ปัญหาชีวิตท่ีคนมองเห็นและประสบอยู่ โดยธรรมดารู้เห็นประจกัษ์กนัอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้น    
จึงสาวหาเหตุท่ียากลึกซ้ึงและหาทางแกไ้ขต่อไป 

2.  สอนเน้ือเร่ืองท่ีค่อยลุ่มลึกยากข้ึนไปตามล าดบัชั้นและต่อเน่ืองกนัเป็นสายลงไป 
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3. ถ้าส่ิงท่ีสอนเป็นส่ิงท่ีแสดงได้พึงสอนด้วยของจริงให้ผูเ้รียนได้ดูได้เห็นได้ฟังเอง
อยา่งท่ีเรียกวา่ประสบการณ์ตรง 

4. สอนตรงเน้ือหาตรงเร่ือง คุมอยู่ในเร่ือง ไม่วกวน ไม่ไขวเ้ขว ไม่ออกนอกเร่ือง 
โดยไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งในเน้ือหา 

5. สอนมีเหตุผลตรองความเห็นจริงได ้
6. สอนท่ีจ าเป็นพอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผลไม่ใช่สอน เท่าท่ี 

ตนรู้หรือสอนแสดงภูมิวา่ผูส้อนมีความรู้มาก 
7.  สอนส่ิงท่ีมีความหมายควรท่ีเขาจะเรียนรู้และเขา้ใจเป็นประโยชน์ต่อตวัเขาเอง 

 

วธีิกำรเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ำ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่าลักษณะวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า 

มีอยู่ 3 รูปแบบ ประกอบด้วยพระธรรมกถึก คือ ผู ้ท  าหน้าท่ีในการเผยแผ่ธรรมะ คือ ตัวสาร 
ท่ีจะส่งไปและผู ้ฟัง คือ ผู ้รับสารในการท่ีจะท าให้องค์ประกอบเหล่าน้ีด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งมีขบวนการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เรียกว่า พุทธวิธีในการสอน เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู ้ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยคุณสมบัติของนักเผยแผ่และพุทธวิธีในการสอน 
อย่างครบถว้น จึงได้รับการยกย่องว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสาน  ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย” ในท่ีน้ี นันทพร วรกุล (2547 : 38 – 42) กล่าวถึง วิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจา้
ตามแนวพุทธวธีิในการสอน ไวด้งัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายในการสอน ไม่วา่จะเสด็จไปทางไหนหรือท าอะไร พระพุทธเจา้ทรงตั้ง
จุดมุ่งหมายเสมอแม้แต่การสอนก็เช่นเดียวกัน เม่ือมีใครปรากฏอยู่ในข่าย คือ พระญาณแล้ว  
พระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปแสดงธรรมโปรด เรียกว่า จุดมุ่งหมายในการสอน หรือลกัษณะอาการ 
ท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.1 อภิญญายธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง คือทรงรู้ยิ่งเห็นเอง      
แลว้จึงทรงสอนผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตาม เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั 

 1.2 สนิทานธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือผูฟั้งตรึกตรองตามหรือ  
เห็นจริงได ้และสามารถเปล่ียนพฤติกรรมใหถู้กตอ้งและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 1.3 สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริง คือผู ้ฟังน าผลนั้ น 
ไปปฏิบติัตาม พร้อมทั้งไดรั้บผลแห่งการปฏิบติัตามก าลงัของตน ๆ  

2. วธีิท่ีทรงสอน วิธีท่ีทรงสอนของพระพุทธเจา้มีหลากหลายวิธีดว้ยกนั ไม่ไดจ้  ากดัอยู่
ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง มีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ กาลเทศะและความพร้อม
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ของผูฟั้งก าลังแห่งสติปัญญาและสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซ่ึงลักษณะวิธีท่ีทรงใช้สอนบ่อย ๆ           
มีอยู ่3 แนวทาง คือ 

 2.1 การสนทนา เป็นวิธีท่ีทรงใช้อยูบ่่อยๆ กบัผูท่ี้เขา้มาเฝ้า ผูย้งัไม่เล่ือมใสศรัทธา 
และยงัไม่เขา้ใจหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา จะทรงเป็นฝ่ายถามก่อนน าเขา้สู่เน้ือหาแห่งธรรมะ  
ท าใหผู้ฟั้งเกิดความเล่ือมใสศรัทธา โดยใชก้ารโนม้นา้วใจเป็นหลกัในการเผยแผธ่รรมะ 

 2.2 การบรรยาย เป็นวิธีท่ีทรงใช้ในท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงผูฟั้งส่วนมากมีความรู้  
มีความเขา้ใจหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ ทรงใชเ้ป็นหลกัในการเผยแผธ่รรมะ 

 2.3 การตอบปัญหา เป็นวิธีการท่ีพระพุทธองคท์รงใช้กบัผูท่ี้มาเขา้เฝ้า เพื่อสอบถาม
ขอ้สงสัยของตนเอง ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงใช้ขอ้มูลข่าวสารเป็นหลกัในการตอบปัญหาแต่ละข้อ  
โดยพิจารณาถึงลกัษณะของปัญหาและวธีิท่ีเหมาะสมกบัการตอบปัญหานั้น ๆ ในสังคีติสูตรไดแ้ยก
ลักษณะของปัญหาไว ้4 ประการ ได้แก่ เอกังสพยากรณียปัญหา หมายถึง ปัญหาท่ีตอบแบบ
ตรงไปตรงมา ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา หมายถึง ปัญหาท่ียอ้นถามให้ชัดเจนก่อนแล้ว จึงตอบ
ปัญหานั้ น วิภัชชพยากรณียปัญหา หมายถึง ปัญหาท่ีควรแยกตอบเป็นประเด็น ฐปนียปัญหา 
หมายถึง ปัญหาท่ีไม่ควรตอบ ถือวา่ไม่มีประโยชน์ เป็นเร่ืองไร้สาระท าใหเ้สียเวลา 

3. อุบายประกอบการสอน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีเทคนิควิธีประกอบ  
การสอนมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกบัจริตหรือความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ จึงจะท าให้การเผยแผ่
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 

 3.1 การยกอุทาหรณ์และนิทานประกอบ เป็นรูปแบบท่ีพระพุทธเจา้ทรงใชบ้่อย ๆ
เพราะท าใหเ้ขา้ใจความไดง่้าย 

 3.2 การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมาอุปไมย ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวไดลึ้กซ้ึง 
 3.3 ใชส่ื้อธรรมชาติใกลต้วั ท าใหรู้้จกัเขา้ใจง่ายเป็นอุปกรณ์การสอน 
 3.4 การสาธิตใหดู้หรือท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง 
 3.5 การใช้ภาษาในความหมายใหม่เป็นเร่ืองของความสามารถในโวหารธรรม

หรือการใชภ้าษาผสมกบัปฏิภาณไหวพริบ 
 3.6 การเลือกคน พระพุทธองค์จะทรงเลือกบุคคลท่ีเป็นประมุขหรือหัวหน้า  

แมใ้นการแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษทั เม่ือมีเป้าหมายจะโปรดบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นพิเศษ
แต่ก็ไม่ทรงทิ้งบุคคลส่วนมาก ท าใหทุ้กคนไดรั้บประโยชน์ในการฟังธรรมตามก าลงัของตน 

 3.7 การรู้จกัจงัหวะและโอกาสเพื่อรอความพร้อมของผูรั้บฟังทั้งสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและทางจิตใจ 
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 3.8 ความยืดหยุ่นในการสอนมีทั้ งการยกย่อง การข่ม การปลอบประโลมหรือ 
โอนอ่อนผอ่นตาม 

 3.9 การลงโทษและให้รางวลั เม่ือเห็นว่าบุคคลใดควรยกย่องก็ยกย่องหรือ 
ควรต าหนิก็ต  าหนิ 

 3.10 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจะตอ้งอาศยัปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ข
ปัญหา ประยกุตพ์ุทธวธีิในการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. รูปแบบการสอนของพระพุทธเจา้ การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ทุกคร้ังจะทรงใช้
พุทธวิธีการสอน ซ่ึงมีรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะนั้น ทรงเตรียมแผนการสอนพร้อม ทั้งศึกษาสภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์ผูฟั้ง มีขอ้มูลไวอ้ย่าง
พร้อมมูล ตั้งแต่ตน้จนจบ ทรงใชรู้ปแบบการสอนครบทั้ง 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 4.1 สันทสัสนา อธิบายใหเ้ห็นชดัเจนแจ่มแจง้ เหมือนจูงมือใหไ้ปเห็นกบัตา 
 4.2 สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนตอ้งยอมรับและ

น าไปปฏิบติัตาม 
 4.3 สมุตเตชนา เร้าใจให้แกลว้กลา้บงัเกิดก าลงัใจปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขนัมัน่ใจ

วา่จะท าใหส้ าเร็จไดไ้ม่หว ัน่ระยอ่ต่อความเหน่ือยยาก 
 4.4 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบ่ือและเป่ียมด้วย

ความหวงั เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บจากการปฏิบติั 
 4.5  แผนการสอนของพระพุทธเจา้ เม่ือจะกล่าวถึงแนวทางการวางแผนการสอน

ของพระพุทธเจา้นั้น พระพุทธองคจ์ะทรงท าตามล าดบัก่อนหลงั ดงัน้ี 
  4.5.1  วเิคราะห์ผูฟั้ง พระพุทธองคจ์ะทรงศึกษาและเลือกบุคคลอยา่งละเอียด 

ดงัปรากฏอยูใ่นพุทธกิจท่ีทรงใชป้ระจ า คือ ในเวลาใกลส้วา่งจะทรงตรวจดูสัตวโ์ลกผู ้สมควรไดรั้บ
พระกรุณา 

  4.5.2  ก าหนดรู้บริบทของผูฟั้ง เช่น เพศ วยั ฐานะความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม
ชุมชน จารีตประเพณี อุปนิสัย ระดบัสติปัญญา เป็นตน้ 

  4.5.3  ก าหนดเน้ือหาสาระท่ีจะทรงใช้สอน มีขั้นตอนการเลือกธรรมท่ีจะ
น ามาสอนนบัวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะวา่ผูฟั้งยอ่มมีความพร้อมมีคุณสมบติับริบททาง
สังคมท่ีต่างกนั มีอินทรียท่ี์แก่กลา้ต่างกนั การก าหนดเน้ือหาสาระท่ีมีความยากง่ายให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บฟัง ยอ่มมีผลต่อการรับรู้ธรรมะของผูฟั้งทั้งส้ิน 

  4.5.4  รูปแบบการน าเสนอ พระพุทธเจา้ทรงมีรูปแบบในการสอนมากมาย  
เช่น การสนทนาการบรรยายและการตอบปัญหา เป็นตน้ 
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  4.5.5 วิธีการน าเสนอ พระพุทธเจา้ทรงใช้วิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น
บางคร้ังทรงใช้วิธียกอุปมาข้ึนเปรียบเทียบ บางคร้ังใช้วิธีตอบปัญหาบางคร้ังใช้วิธีเล่านิทาน 
มาประกอบเป็นตน้ 

  4.5.6 ลดส่วนท่ีเกินเพิ่มส่วนท่ีพร่อง การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ทรง   
มุ่งประโยชน์เก้ือกลูและประโยชน์ต่อชาวโลก โดยอาศยัพระกรุณาธิคุณเป็นท่ีตั้ง 

  4.5.7 การประเมินผล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการประเมินผลในการแสดง
ธรรมะทุกคร้ัง เม่ือจบการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะเกิดค าว่าธัมมาภิสมโย คือ การได้บรรลุ
ธรรมตามเหตุปัจจยั ส่วนชนท่ีอยู่ในท่ีประชุมนั้นก็สามารถบรรลุคุณธรรมมากน้อยต่างกนัไปตาม
ความแก่กลา้ของอินทรีย ์

  4.5.8 การติดตามผล พระพุทธองค์จะทรงติดตามผลความคืบหน้าในเร่ืองท่ี
ทรงสอนไป ดังเช่น ทรงมอบให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌายอุ์ปสมบทแก่ราธะผูบ้วช  
เม่ือยามชรา หลังจากบวชแล้วได้ไม่นานพระสารีบุตรน าเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จึงได้ตรัสถามถึง 
ความเป็นมาของพระราธะ ซ่ึงพระสารีบุตรก็ทูลวา่ พระราธะเธอเป็นผูว้า่ง่ายสอนง่ายเหลือเกิน 

แสดงให้เห็นไดว้า่ วิธีการเผยแผธ่รรมะของพระพุทธเจา้นั้น ทรงใชพุ้ทธวิธีในการสอน
ไดอ้ยา่งมีระบบ  มีผลสัมฤทธ์ิท าให้พระพุทธศาสนาไดป้ระดิษฐานอยา่งมัน่คงถาวรมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
เพราะทรงมีพระคุณสมบติัในฐานะผูส่้งสารมีจุดมุ่งหมาย มีวิธีการสอนมีอุบายประกอบการสอน     
มีรูปแบบและแผนการสอนเป็นอยา่งดี 

จากการศึกษาเอกสารดงักล่าวสามารถสรุปการน าเสนอธรรมะไดว้า่การน าเสนอธรรมะ
หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีผูถ่้ายทอดธรรมะใช้เพื่อส่ือสารไปยงัผูฟั้งหรือผูอ้่านให้รับสารได้อย่าง
ชดัเจนเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงคแ์ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติไดเ้ป็นล าดบัไป 
 
แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้ในงำนวจัิย 

ทฤษฎกีำรส่ือสำร 
ควำมหมำยของกำรส่ือสำร 
การส่ือสารตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication แปลความเป็นภาษาไทยและ 

ใช้กันหลายค า เช่น การติดต่อส่ือสาร การส่ือความหมาย การส่ือสาร ถ้าแปลตามรูปศพัท์เดิม      
การส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือหรือคล้ายคลึงกนัให้เกิดข้ึนระหว่างบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมายไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
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ปรมะ สตะเวทิน (2537 : 7) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกว่าผู ้ส่งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า       
ผูรั้บสาร (Receiver) โดยผา่นส่ือ (Channel)  

ราตรี พฒันรังสรรค์ (2542 : 165 ) กล่าววา่การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดหรือ
แลกเปล่ียนความคิด ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึก ซ่ึงอาจเป็นรูปของค า ตวัอกัษร สัญลักษณ์ 
เรียกว่า ข่าวสาร บุคคลฝ่ายหน่ึง เรียกกว่า ผูส่้งสาร ส่งไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง  เรียกว่า ผูรั้บสาร 
โดยผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนได้เขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ีตอ้งการและ
ช่วยป้องกนัความเขา้ใจผดิระหวา่งกนัและกนัอีกดว้ย 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 159) กล่าวว่าการส่ือสารคือกระบวนการในการส่งผ่านหรือส่ือ
ความหมายระหว่างบุคคลสังคมมนุษย์เป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตน 
ส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้โดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิด
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สรุปได้ว่า การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการส่งสารหรือ
แลกเปล่ียนข่าวสารความคิดความรู้สึกระหวา่งบุคคลเนน้ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ซ่ึงกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนนั้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

 

วตัถุประสงค์ของกำรส่ือสำร 
จนัทิมา เขียวแกว้ และนฤมล รุจิพร (2551: 10 – 11)กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

ไวด้งัน้ี 
1.   เพื่อใหข้่าวสารและความรู้ (Inform) เช่นการเรียนการสอนการเสนอข่าวในหนงัสือพิมพ ์
2.   เพื่อชักจูงใจ  (Persuade) เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้รับสาร 

ใหค้ลอ้ยตามเร่ืองท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร เช่น การโฆษณา เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ 
3.   เพื่อความบนัเทิง (Entertain) เช่น การจดัรายการเพลงหรือเกมต่าง ๆ ทั้งทางวทิยแุละ

โทรทศัน์ 
ในการส่ือสารท่ีดีควรรวบรวมวตัถุประสงค์เหล่าน้ี เข้าด้วยกัน เพราะในกิจกรรม 

การส่ือสารแต่ละอย่างนั้นมักจะมีหลายวตัถุประสงค์แฝงอยู่ เช่น การเรียนการสอนโดยแทรก
อารมณ์ขนั  เป็นตน้ 
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ควำมส ำคัญของกำรส่ือสำร 
จนัทิมา เขียวแกว้ และนฤมล รุจิพร (2551: 7 – 10) กล่าวถึงความส าคญัของการส่ือสาร  

ไวด้งัน้ี 
1. ควำมส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวัน การส่ือสารมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อชีวิตประจ าวนั 

ในวนัหน่ึงเราใชก้ารส่ือสารตลอดเวลา ทั้งการส่ือสารกบัตนเอง การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ตั้งแต่บุคคลใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูร่้วมงาน และทุกกิจกรรม ในการด ารงชีวิตก็ต้องใช้การส่ือสารทั้ งนั้ น 
จึงสรุปได ้ดงัน้ี 

 1.1 การส่ือสารท าให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคล
อ่ืนได ้

 1.2 การส่ือสารท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพราะการส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตั้งแต่การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวและบุคคลต่าง ๆ    
ในสังคม 

 1.3 การส่ือสารท าให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรียะ การผ่อนคลาย
อารมณ์และเกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจและความสุขในชีวติ 

 1.4 การส่ือสารช่วยในการสร้างเอกลกัษณ์ของบุคคล ท าให้เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น
รู้จกัแสดงออกพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งท าใหรู้้จกับทบาทของตนเองและผูอ่ื้น 

 1.5 การส่ือสารท าให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ ส่งผลต่อการพฒันาดา้น
สติปัญญาความถนดัความสนใจทกัษะต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติและมีโลกทศัน์มากข้ึน 

 1.6 การส่ือสารช่วยให้เกิดแรงจูงใจท าให้เกิดความหวงั การสร้างก าลังใจและ 
การสร้างเป้าหมายในชีวติ 

 1.7 การส่ือสารช่วยสอดส่องดูแลส่ิงแวดลอ้มและท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้มูลหรือข่าวสารแล้วมีการน ามาเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนกนั ซ่ึงท าให้เกิด
การรับรู้ขอ้มูลและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งยงัเป็นการร่วมดว้ย
ช่วยกนัดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย 

2. ควำมส ำคัญต่อควำมเป็นสังคม มนุษยร์วมตวักนัเป็นกลุ่มสังคมไดต้ั้งแต่สังคมเล็ก
ระดับครอบครัวจนถึงสังคมท่ีใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกได้ ก็เพราะอาศัยการส่ือสาร 
เป็นพื้นฐานเม่ือมนุษยอ์ยู่รวมกนัและด าเนินชีวิตร่วมกนัก็ย่อมตอ้งมีขอ้ตกลงกนั โดยก าหนดเป็น
ระเบียบกติกาต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมท าให้สังคมนั้น ๆ ด ารงอยูไ่ดแ้ละมนุษย ์ 
ก็ใช้การส่ือสาร ท าให้เกิดความเข้าใจกนัอนัดีต่อกันและการท่ีสังคมมนุษยไ์ด้รับการพฒันามา
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ตลอดเวลาและอยา่งต่อเน่ือง ก็เพราะใชก้ารส่ือสารเป็นสายใยแห่งการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณี  
ความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นหน่ึงมาสู่คนอีกรุ่นหน่ึงอยา่งเป็นระบบ 

3.  ควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมและธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอน
การตลาด การขาย การจดัหาวตัถุดิบ การวางแผน การผลิต การเงิน การบญัชีและการบริหารงาน
บุคคล ต้องใช้การส่ือสารทุกขั้นตอน นับตั้ งแต่การส่ือสารกันระหว่างบุคคล จนกระทั่งถึง 
การส่ือสารกบัมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะในปัจจุบนัการส่ือสาร ไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัและกลายเป็นเร่ืองจ าเป็นมากดา้นธุรกิจ รวมทั้งไดมี้การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการส่ือสารมากมาย 

4. ควำมส ำคัญต่อกำรปกครอง การปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองระดบัใดหรือ  
การปกครองระบอบใดก็ตาม  ผูป้กครองและผูถู้กปกครองจะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัในกฎเกณฑ์
หรือระเบียบต่าง ๆ ผูป้กครองตอ้งเผยแพร่ข่าวสารเหล่าน้ีให้ผูถู้กปกครองทราบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้ งประชาชนหรือผูถู้กปกครองก็จะต้องส่ือสารเร่ืองต่าง ๆ ไปยงัผูป้กครองด้วย   
เพื่อความสงบสุขของบา้นเมืองเป็นส าคญั 

5. ควำมส ำคัญ ต่อกำรเมืองและเศรษฐกิจ  ทุกประเทศมีการติดต่อส่ือสารกัน 
ทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจและปัจจุบนัมีหน่วยงานหรือองคก์รของแต่ละประเทศท่ีท าหนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสาร ข่าวการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่าย
หรือพนัธมิตรซ่ึงการส่ือสารมวลชนก็เขา้มามีบทบาทร่วมดว้ยเช่นกนั 

องค์ประกอบของกำรส่ือสำร 
องค์ประกอบของการส่ือสารประกอบด้วยผูส่้งสาร (Sender)  สารหรือขอ้มูล (Message) 

และผูรั้บสาร ( Receiver) โดยผูส่้งสารจะส่งสารผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ค าพูดกิริยาท่าทางการเขียน
รูปภาพหรือสัญลกัษณ์ ฯลฯ ซ่ึงสามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่2.1   องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

 

 

 

ปฏิกิริยาตอบสนอง / ขอ้มูลยอ้นกลบั 

ผูส่้งสาร สาร (ขอ้มูล) 
 
 

ส่ือ 
 

ผูรั้บสาร 
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จากแผนภาพท่ี 2.1 จะเห็นว่าการส่ือสารจะต้องมีองค์ประกอบทั้ ง 4 ประการท างาน

ร่วมกันโดยมีผูส่้งสารส่งสาร (ข้อมูล)  มีส่ือเป็นตัวน าสารหรือข้อมูลจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร        
ซ่ึงผูรั้บสารก็จะรับสารนั้นและมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัไป หากปฏิกิริยาตอบสนองเป็นไปตามท่ี   
ผูส่้งสารต้องการถือว่าการส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล และหากปฏิกิริยาตอบสนองไม่เป็นไปตามท่ี         
ผูส่้งสารตอ้งการถือวา่เป็นการส่ือสารท่ีไม่มีสัมฤทธ์ิผล 

การส่ือสารท่ีมีสัมฤทธิผลท่ีดีคู่ ส่ือสารเกิดความพึงพอใจและเข้าใจกันตลอดเวลา 
ท่ีส่ือสารกนันั้น ในการส่ือสารตอ้งเลือกค าท่ีเหมาะ ไดค้วามหมายท่ีตอ้งการและเหมาะกบับุคคล
เหมาะกบัโอกาสอีกดว้ย ดงันั้น ก่อนส่ือสารกนัทุกคร้ัง ผูส่้งสารควรมีความรู้เร่ืองมนุษยสัมพนัธ์ 
ก็จะช่วยให้การส่ือสารมีสัมฤทธิผลมากท่ีสุด ดงัท่ี มลัลิกา คณานุรักษ ์(2547 : 1) กล่าววา่ สารอยา่ง
เดียวกนั ถา้ส่งสารให้ผูรั้บสารในโอกาสท่ีต่างกนัอาจไดผ้ลสัมฤทธ์ิท่ีต่างกนัหรือแมแ้ต่ในโอกาส
เดียวกนัแต่ผูรั้บสารต่างกนัก็อาจรับรู้สารนั้นต่างกนั ตามหลกัจิตวิทยาเก่ียวกบัแรงจูงใจทศันคติ
อารมณ์การรับรู้บุคลิกภาพ ฯลฯ ของผูรั้บสาร การเข้าใจจิตวิทยาของบุคคลท่ีต้องการส่ือสารด้วย      
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

 

ประเภทของกำรส่ือสำร 
การส่ือสารของมนุษยน์ั้น เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2533 : 3 – 5) จ  าแนกไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
1. กำรส่ือสำรตำมจ ำนวนหรือลกัษณะของผู้รับสำร แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.1 การส่ือสารภายในบุคคล  (Intra – personal Communication) คือ การส่ือสาร 

ของบุคคลคนเดียวอาจเป็นการพูดกบัตนเอง การมีปฏิกิริยาของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
การคิดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ การร้องเพลงฟังคนเดียว การเขียนแลว้อ่านคนเดียว เป็นตน้ 

 1.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล (Inter – personal Communication) คือ การส่ือสาร 
ท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สองคนส่ือสารกนัในลกัษณะบุคคลต่อบุคคลอยา่งมีวตัถุประสงค์หรือ
เพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 1.3 การส่ือสารกลุ่มยอ่ย (Small – group Communication) คือ การส่ือสารระหวา่ง
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 25 คนมารวมกนัเพื่อการประชุมหรือท ากิจกรรมใด ๆ มีการ
แสดงกริยาโตต้อบกนั การลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยและเกิดการมีส่วนร่วมในการส่ือสาร 

 1.4 การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large – group Communication) คือ การส่ือสารระหว่าง
คนจ านวนมาก ซ่ึงอยู่ในท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น การอภิปรายในห้องประชุม การพูดหาเสียง 
การสอนนักศึกษา การเขา้ชมการแสดงต่าง ๆ เป็นตน้ การส่ือสารกลุ่มใหญ่โอกาสท่ีผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยตรงมีนอ้ย 
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 1.5 การส่ือสารในองค์กร (Organization Communication) คือ การส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รหรือหน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงาน 

 1.6 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) คือ การส่ือสารกบัมวลชนจ านวนมาก
ในขณะเดียวกนัพร้อม ๆ กนั โดยมีสมาชิกของมวลชนแต่ละคนอยูใ่นท่ีต่างกนั เพื่อใหข้่าวสารไปถึง
มวลชนไดพ้ร้อมกนั จึงตอ้งอาศยัส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนจ านวนมากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

 1.7 การส่ือสารระหว่างประเทศ (International Communication) คือ การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม การเมืองหรือสังคมระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ 

เม่ือเราอยู่คนเดียวการส่ือสารภายในบุคคลจะท างานมากกว่าส่วนอ่ืน เพราะเราตอ้งนึกคิด
พูดคนเดียว มีความคิดมีจินตนาการต่าง ๆ แมแ้ต่การนึกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ จะเป็นไปตามการสั่งการ
ของสมองหรือประสาทส่วนกลาง แต่เม่ือเราตอ้งพบปะกบัผูค้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนตั้งแต่
สองคนข้ึนไป ไม่วา่จะเป็นการส่ือสาร เพื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ตามฝ่ายหน่ึงเป็นผูส่้งสารอีกฝ่ายจะเป็น
ผูรั้บสาร การส่ือสารอาจเป็นไป เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เม่ือนั้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามาใช ้

ดังนั้ น เราควรให้ความสนใจและรู้จักเลือกใช้การส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีขอ้ควรระมดัระวงัในเร่ืองการส่ือสาร เช่น “อยู่คนเดียวให้ระวงัความคิด 
อยูก่บัหมู่มิตรตอ้งระวงัค าพดู” หรือ “ควรคิดก่อนพดูไม่ใช่พดูแลว้ค่อยมาคิดภายหลงั”  

 

2. กำรส่ือสำรตำมทศิทำง แบ่งเป็น 4 ประเภท 
 2.1 การส่ือสารจากบนลงล่าง (Up – Low) ได้แก่  การส่ือสารจากบุคคลท่ีมี

ต าแหน่งหรือสถานภาพสูงกว่าไปยงับุคคลท่ีมีต าแหน่งหรือสถานภาพต ่ากว่า เช่น มีค าสั่งหรือ 
ข่าวแจง้ใหท้ราบจากพอ่แม่ไปยงัลูกหรือจากหวัหนา้งานไปยงัลูกนอ้ง เป็นตน้ 

 2.2 การส่ือสารจากล่างข้ึนบน  (Down – Flow) ได้แก่ การส่ือสารจากบุคคล 
ท่ีมีต าแหน่งหรือสถานภาพต ่ากวา่ไปยงับุคคลท่ีมีต าแหน่งหรือสถานภาพสูงกวา่ เช่น ลูกขอเงินหรือ
ขออนุญาตไปเท่ียวจากพ่อแม่ นกัศึกษาท าบนัทึกเร่ืองลงทะเบียนเรียน เสนอขออนุญาตจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา พนกังานท าบนัทึกเร่ืองงานเสนอขออนุมติัผา่นหวัหนา้ฝ่ายและผูจ้ดัการตามล าดบั เป็นตน้ 

 2.3 การส่ือสารในแนวราบ (Horizontal Flow) ไดแ้ก่ การส่ือสารในระดบัเดียวกนั
จากบุคคลท่ีมีต าแหน่งหรือสถานภาพในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น นกัศึกษาคุยกบัเพื่อน
ก่อนเขา้ห้องเรียน สามีบอกภรรยาว่าวนัน้ีจะกลบับ้านค ่า พนักงานปรึกษาเร่ืองส่วนตวักบัเพื่อน
พนกังาน เป็นตน้ 
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 2.4 การส่ือสารแบบผสม (Mix Flow) ได้แก่ การส่ือสารทางโทรศพัท์หลายสาย
หรือการจดัประชุมทางวีดีทศัน์ (Video Teleconference) ซ่ึงเป็นการส่ือสารหลายทิศทางและน าส่ือ
ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการส่ือสารดว้ย 

 

3. กำรส่ือสำรตำมวธีิกำร แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 3.1 การส่ือสารทางเดียว (One – way Communication) ไดแ้ก่ การออกค าสั่งหรือ

แจง้ให้ทราบจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร โดยผูรั้บสารไม่มีโอกาสสอบถามหรือตอบโตก้ลบั เช่น
หวัหนา้งานสั่งงานลูกนอ้ง ผูจ้ดัการมีประกาศหา้มสูบบุหร่ีในท่ีท างาน เป็นตน้ 

 3.2 การส่ือสารสองทาง (Two – way Communication) ได้แก่ การแจ้งข่าวและ
ขอ้มูลให้ทราบจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารและเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารซกัถามได ้เช่น ประธานรุ่นพี่
ไดเ้รียกน้อง ๆ ทุกชั้นปีประชุม เพื่อแจง้ข่าวคราวเก่ียวกบักิจกรรมของคณะฯ และเปิดโอกาสให้
น้อง ๆ ไดซ้ักถามหรืออาจารยไ์ดช้ี้แจงมอบหมายงานกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มไดซ้ักถามขอ้สงสัย
ต่าง ๆ หรือหวัหนา้งานประชุมร่วมกบัลูกนอ้งเพื่อปรึกษาหารือเร่ืองงาน เป็นตน้ 

 3.3 การส่ือสารแบบผสม (Mix – way Communication) ไดแ้ก่ การออกค าสั่งหรือ
แจง้ข่าวและขอ้มูลให้ทราบจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร โดยใช้ส่ือหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัขอ้มูลได ้
เช่น อาจารยส์ั่งงานทางอินเทอร์เน็ตและให้นกัศึกษาส่งงานผา่นอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัแจง้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายโทรทศัน์ วงจรปิดหรือเวบ็ของมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 

รูปแบบของกำรส่ือสำร 
 เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2533 : 6 – 12) แบ่งรูปแบบของการส่ือสารออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดงัน้ี 

 1. กำรส่ือสำรที่ใช้ถ้อยค ำหรือกำรส่ือสำรเชิงวัจนะ  (Verbal Communication) คือ 
ภาษาพดูและภาษาเขียนท่ีเป็นถอ้ยค าของมนุษยใ์นแต่ละกลุ่มสังคมหรือชาติสร้างข้ึน โดยมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัเพื่อวา่ภาษาเหล่านั้นแทนมโนภาพของส่ิงต่าง ๆ ภาษาพดูจะใชเ้สียงผกูเป็นถอ้ยค าและภาษา
เขียนจะใชต้วัอกัษรประสมเป็นถอ้ยค า ในเร่ืองน้ี มลัลิกา คณานุรักษ ์(2547 : 5 ) แสดงความคิดเห็น
ว่าภาษาถ้อยค าจึงเป็นภาษาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์       
ซ่ึงคนในสังคมนั้นตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจและใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านเขียนและคิดการใช้การ
ส่ือสารเชิงอวจันะหรือภาษาถ้อยค าดังท่ี เปล้ือง ณ นคร (2535 : 4) กล่าวว่าเม่ือเราพูดกับเพื่อน      
พูดกบัลูก พูดกบัเมีย พูดกบันาย พูดกบัครู เราย่อมใช้ค  าพูดไม่เหมือนกนั การวางตวัต่อบุคคลนั้น     
ก็ไม่เหมือนกนัถา้ใครไปพดูกบันายเหมือนพูดกบัเพื่อนเห็นจะไม่มีความเจริญแน่ ดงันั้น การส่ือสาร
จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัโดยเฉพาะภาษาพดูดงัค าท่ีวา่ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนงัสือเป็น
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ตรี” และ “คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง” การส่ือสารท่ีประกอบด้วยการใช้อารมณ์และแสดง
ความรู้สึกออกมาในการพูดอ่านและการเขียนก็ตาม เช่น พูดเสียงสั้นหรือยาว ดงัหรือเบา การเน้น
เสียงหรือพดูแบบมีหางเสียงหรือไม่มี เป็นการแสดงถึงความสุภาพหรือกา้วร้าวของผูพ้ดูไดเ้ช่นกนั 

 2. กำรส่ื อสำรที่ ไม่ ใช้ ภ ำษำถ้ อยค ำห รื อกำรส่ื อสำรเชิ งอวั จนะ  (Non – verbal 
Communication) ไดแ้ก่ การใชอ้ากปักิริยาท่าทางท่ีเรียกวา่ “ภาษากาย” ซ่ึงเป็นการแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ  ออกมาให้ เห็น ส่วนวัต ถุและสัญลักษณ์ ต่าง  ๆ  นั้ น  เรียกว่า “ภาษาวัต ถุ ” ซ่ึ ง เป็น 
การส่ือสารเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัแบ่งออกเป็น 

 2.1 ภำษำกำย (Physical Language) ประกอบดว้ย 
  2.1.1 สายตา (Eye Contact) ได้แก่ การมองการสบตา การจอ้ง การท าตาเช่ือม

หรือตาขวาง เป็นการสะทอ้นถึงความรู้สึกของผูพู้ดได้ ดงัค าท่ีว่า “ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ” 
เช่น บุคคลท่ีพูดโกหกมกัจะพูดแลว้ไม่สบตากบัผูท่ี้ตนพูดดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้สึกผิดปกติอาจจะ
สังเกตไดจ้ากดวงตาของบุคคลนั้น 

  2.1.2 การแสดงสีหน้า (Facial Expression) ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า
อันแสดงถึงลักษณะอารมณ์  เช่น บุคคลท่ีมีอารมณ์ดีใจ สบายใจ จะแสดงสีหน้าเป็นบวก 
หากมีอารมณ์โกรธไม่พอใจก็จะแสดงสีหนา้เป็นลบเป็นตน้ 

  2.1.3 การแสดงอากปักิริยาท่าทาง (Gestures) ได้แก่ การใช้ส่วนของอวยัวะ
ของร่างกายเคล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การกวกัมือ การชูสองน้ิว การพยกัหนา้ 

  2.1.4 ระยะห่างของบุคคล  (Personal Space) ได้แก่  การรักษาระยะห่าง 
ของร่างกายระหว่างบุคคลซ่ึงแสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์ของบุคคลได ้เช่น ถา้บุคคลใดชอบพอกนั
หรือสนิทสนมกนัก็จะนัง่ใกลชิ้ดกนั เป็นตน้ 

ภาษากายอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษาท่าทาง (Body Language) ในการส่ือสารกับ     
บุคคลอ่ืน ภาษากายควรสอดคลอ้งกบักบัภาษาถอ้ยค าดว้ย อยา่งไรก็ตามการท าความเขา้ใจบุคคลอ่ืน  
ถา้พิจารณาจากภาษาท่าทางเพียงอยา่งเดียวก็อาจเขา้ใจบุคคลผิดพลาด เพราะบางคนมีความช านาญ
ในการป้ันสีหนา้ ปกปิดความรู้สึกของตนเองไว ้ คิดอีกอยา่งพูดอีกอยา่งหรืออาจหลอกผูอ่ื้นไดเ้สมอ ๆ  
ดงันั้นในการส่ือสารกบับุคคลควรพิจารณาภาษากายและภาษาถอ้ยค าควบคู่กนัไปดว้ย 

  2.2 ภำษำวัตถุ (Object Language) คือ การตีความหมายของวตัถุและสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ เพื่อส่ือความหมายไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  2.2.1 วตัถุประเภทโครงสร้างของร่างกาย (Body) บุคคลท่ีมีโครงสร้างสูง
ใหญ่ จะส่ือความหมายถึงความแข็งแรง ความน่าเกรงขาม การให้ความคุม้ครอง ในทางตรงกนัขา้ม
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บุคคลท่ีมีโครงสร้างร่างกายเต้ียผอมและเล็กจะส่ือความหมายถึงความอ่อนแอความน่ารัก ตอ้งให้
การดูแลทะนุถนอม เป็นตน้ 

  2.2.2 วตัถุประเภทท่ีประกอบเป็นบุคลิกภาพ (Personality) บุคคลจะเลือกใช้
วตัถุลักษณะต่าง ๆ มาประกอบเป็นบุคลิกภาพของตนเอง เช่น เส้ือผา้สีสันต่าง ๆ แบบรูปทรง 
ตลอดจนรองเท้า กระเป๋า ซ่ึงส่ือถึงความหมายของนิสัย ค่านิยม รสนิยมและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซ่ึงประกอบเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น 

  2.2.3 วตัถุประเภทท่ีมีความหมายเฉพาะ (Specific) และความหมายไม่เฉพาะ   
เจาะจง ( Non Specific) วตัถุท่ีมีความหมายเฉพาะ เช่น ดอกมะลิส่ือความหมายถึงพระคุณของแม่  
ดอกกุหลาบส่ือความหมายถึงความรัก ดอกบัวส่ือความหมายถึงการระลึกถึงคุณของพระพุทธ    
พระธรรมและพระสงฆ์ ส าหรับวตัถุประเภทความหมายไม่เฉพาะเจาะจง (Non Specific) มกัเป็น
วตัถุทัว่ไป ไดแ้ก่ กระจก ผา้เช็ดหนา้ กรรไกร ฯลฯ เช่น กระจกถา้มอบส่ิงของดงักล่าวให้กบับุคคล
ใดก็ตามผูรั้บอาจส่ือความหมายวา่ผูใ้ห้ปรารถนาดีให้ของ เพื่อไปใชป้ระโยชน์ ในทางตรงกนัขา้ม
ผูรั้บอาจส่ือความหมายวา่ ผูใ้ห้กล่าววา่ตนเป็นคนไม่ไดเ้ร่ืองเป็นคนท่ีแยม่ากตอ้งให้กระจกช่วยส่อง
ให้เห็นความไม่ไดเ้ร่ืองของตนเอง ผูรั้บอาจจะโกรธหรือไม่พอใจก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่แต่ละคนว่า
จะใหค้วามหมายอยา่งไร 

 2.3 ภำษำธรรมเนียมและมำรยำท  (Etiquette and Manners) ภาษาธรรมเนียม
และมารยาทเป็นการแสดงพฤติกรรมตามธรรมเนียมและมารยาทของสังคมนั้น เช่น ธรรมเนียมไทย 
“ใครไปถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ” ดงันั้น เม่ือมีบุคคลมาท่ีบา้นก็จะยกน ้ าหรืออาหารมาให้ด่ืมกิน
พูดคุยด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต เพื่อแสดงถึงการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี  ส่วนมารยาท เช่น การไหว ้
จึงมีการปฏิบติัในลกัษณะ “การไปมาลาไหว”้ หรือมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่พูดขณะท่ี
ก าลงัเค้ียวอาหารหรืออาหารยงัอยูใ่นปาก เป็นตน้ 

 

จิตวทิยำกบักำรใช้ภำษำในกำรส่ือสำร 
มลัลิกา คณานุรักษ์ (2547 : 151) แสดงความคิดเห็นว่า การศึกษาดา้นจิตวิทยาทางภาษา 

เพื่อการส่ือสารนั้น นกัจิตวิทยาจะสนใจอยู่เพียง 3 ประเด็น คือ การรับรู้ภาษา ความเขา้ใจภาษา และ
การใชภ้าษา 

กำรรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับและตีความส่ิงเร้าด้วยประสาทสัมผสัทั้ง 5  
ของมนุษย ์โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและความเอาใจใส่ของมนุษย ์นัน่คือ เม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบ  
หู ตา จมูก ล้ิน กาย การสนองส่ิงเร้าแล้วใช้ประสบการณ์เดิมแปลความหมายส่ิงเร้าท่ีมากระทบ
ประสาทสัมผสันั้น การรับรู้ของมนุษยต่์อส่ิงเร้าจึงเกิดข้ึน 
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องคป์ระกอบส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ (Perception) ประกอบดว้ย 
ส่ิงเร้ำ คือ ส่ิงท่ีมากระตุ้นให้มนุษย์แสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม        

ซ่ึงมี  2  ประเภท คือ ส่ิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) และส่ิงเร้าภายนอก (External  Stimulus) 
ส่ิงเร้ำเกี่ยวกบักำรใช้ภำษำ ก็คือ สาร (ตวัภาษา) ผูส่้งสาร (ผูใ้ชภ้าษา) และส่ือ (ช่องทางใน

การส่งสาร) 
สำรหรือตัวภำษำ มี 2 ประเภท คือ วจันภาษา (ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า) และอวจันภาษา  (ภาษา

ท่ีไม่ใชถ้อ้ยค า) 
ผู้ส่งสำรหรือผู้ใช้ภำษำ  จะตอ้งมีความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอด มีบุคลิกภาพดี

เหมาะสม ในขณะท่ีส่งสารหรือใชภ้าษา 
ส่ือหรือช่องทำงในกำรส่งสำร  ท่ีมีผลต่อปริมาณ หรือจ านวนของมนุษย์ท่ีจะรับรู้  

กล่าวคือ ถ้ามีการใช้อุปกรณ์อ่ืนเข้าช่วย อาทิ ใช้เคร่ืองขยายเสียง ใช้ส่ือวิทยุ หรือส่ือโทรทัศน์  
ปริมาณผูรั้บรู้ก็จะมีมากข้ึน เป็นตนั 

อวยัวะสัมผสั รวมทั้งความรู้สึก ไดแ้ก่ ตา ประสาทตา หู ประสาทหู   
 

สภาพของมนุษยใ์นขณะท่ีรับรู้ ได้แก่ ความเอาใจใส่และประสบการณ์เดิม ความรู้สึก  
(Sensitive) หรือความไวต่อความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อผู ้ส่งสาร และความต้องการของมนุษย ์
ในขณะท่ี รับสารซ่ึง ประดินันท์  อุปรมัย (2541 : 67) ส รุปองค์ประกอบเก่ียวกับการรับ รู้ 
ของมนุษยไ์ว ้ ดงัน้ี 
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ความไวต่อความรู้สึก 
ทศันคติ 

      องค์ประกอบที่เกีย่วข้องกบักำรรับรู้สำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่ 2.2   องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้สาร 
 

  

ความเขา้ใจภาษาจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมนุษยมี์ความคิดรวบยอด (Concept) เก่ียวกบัภาษาเป็น
อยา่งดี ซ่ึงค าว่า ความคิดรวบยอด (Concept) ในงานวิจยัฉบบัน้ี หมายถึง ความรู้เก่ียวกบักลุ่มของ    
ส่ิงเร้าท่ีมีลักษณะนัยส าคัญร่วมกัน มนุษย์จะมีความคิดรวบยอดในส่ิงใดตามความสามารถ 
ในการมองเห็นความคลา้ยคลึงของส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเป็นความคิดรวบยอดเดียวกนั นัน่คือ มนุษยต์อ้ง
ผา่นกระบวนการรับรู้และจดจ าส่ิงท่ีรับรู้ทั้งท่ีเป็นภาพและเป็นภาษานั้นไว ้แลว้น ามาใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการรับรู้ส่ิงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของส่ิงท่ีรับรู้แล้วแยกแยะได้ว่า     
เป็นประเภทเดียวกนัหรือเหมือนกนัแลว้จึงเกิดความคิดรวบยอด   

มนุษยรั์บรู้เสียงจนเกิดเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเสียง น าไปสู่การรับรู้ค าแล้วพฒันา
เป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัประโยค และเม่ือมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั เสียง ค า และประโยค
มากพอก็สามารถสร้างค าหรือสร้างประโยคใหม่ ๆ ข้ึนใช้แทนความคิดของตนเอง เพื่อส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน ๆ ได ้

การท่ีมนุษยมี์ความคิดรวบยอดในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น นอกจากจะต้องรู้ถึงลักษณะร่วม 
ของกลุ่มส่ิงเร้านั้นและรู้ลกัษณะร่วมเฉพาะท่ีต่างไปจากกลุ่มส่ิงเร้าท่ีเป็นความคิดรวบยอดอ่ืนแล้ว  
ยงัท าให้มนุษยเ์กิดมโนภาพ (Mental Image) ต่อส่ิงนั้นเก็บไวใ้นสมองหรือในความนึกคิด เม่ือจะ

ส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งสาร ช่องทางรับรู้
สาร 

ลกัษณะและสภาพของบุคคล
ขณะท่ีรับรู้สาร 

ตวัสาร 

ช่องทางการส่งสาร 

ความรู้ 

เทคนิค 
การถ่ายทอด 
บุคลิกภาพ 

ภาษาพดู 

ภาษาเขียน 
ตา-ประสาทตา 

หู-ประสาทหู 

ความใส่ใจ 
ประสบการณ์เดิม 

ความตอ้งการ 
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ถ่ายทอดมโนภาพท่ีเก็บไวก้็จะส่ือสารออกมาเป็นภาษา ซ่ึงอาจเป็นวจันภาษา (ภาษาถอ้ยค า) หรือ 
อวจันภาษา (ภาษาท่ีไม่ใชถ้อ้ยค า) หรือทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาผสมผสานกนั 

การส่งสารจะตอ้งส่งภาษาเดียวกนัหรือภาษาท่ีรับรู้ร่วมกนั มีความคิดรวบยอด (Concept) 
ทางภาษาตรงกันมีมโนภาพ (Mental Image) ตรงกัน มิฉะนั้น แม้จะใช้ภาษาเดียวกันส่ือสารกัน   
ก็อาจจะมีความเขา้ใจภาษาท่ีใช้ส่ือสารไม่ตรงกนัได ้นัน่คือ ความคิดรวบยอดทางภาษาของมนุษย์
ข้ึนอยู่กับการรับรู้ภาษา ข้ึนอยู่กับความสามารถในการแลกเปล่ียนส่ิงท่ี รับรู้และข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์เดิมของผูรั้บรู้ดว้ย 

การรับรู้และความคิดรวบยอด (มโนมติ) เป็นบริบทกระบวนการพื้นฐานของการส่ือสาร
ด้วยภาษา เพราะเม่ือมีการส่งสารหรือความคิดออกมาในรูปของภาษา การรับรู้ภาษาท าให้เกิด
ความคิดรวบยอด (มโนมติ) ทางภาษา การเกิดความคิดรวบยอด (มโนมติ) ทางภาษาท าให้เกิด     
มโนภาพ (Mental Image) ในความรู้สึกนึกคิด เม่ือมนุษยส์ามารถใช้ภาษาแทนความคิดหรือมโนภาพ
ในความรู้สึกนึกคิดได้ก็สามารถส่งสารออกมาในรูปของภาษาได้หรือสามารถโตต้อบดว้ยภาษา 
ท่ีเขา้ใจตรงกนัได ้ ดงัแผนภูมิ 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่ 2.3   กระบวนการรับรู้และความคิดรวบยอด  (มโนมติ) 

 

ประดินันท์  อุปรมยั (2551 : 18) การรับรู้ภาษาช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด (มโนมติ)  
ทางภาษาและความคิดรวบยอด (มโนมติ) ทางภาษาท่ีถูกตอ้งก็จะช่วยให้การรับรู้ส่ิงใหม่ถูกตอ้ง   
ทั้ งการรับรู้และความคิดรวบยอด (มโนมติ) ทางภาษาช่วยให้เกิดการส่ือสารด้วยภาษา และใน
ท านองเดียวกนัท่ีการส่ือสารดว้ยภาษาช่วยใหเ้กิดการรับรู้และความคิดรวบยอด (มโนมติ) ทางภาษา 

กำรใช้ภำษำ  มนุษยจ์ะใช้ภาษาไดดี้หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความพร้อม (วุฒิภาวะ ความรู้  
พื้นฐานและความเขา้ใจ) ความตอ้งการ ทศันคติ และความแตกต่างของมนุษย ์(ความแตกต่างของ
มนุษยเ์กิดจากพนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์) ดงันั้น บุคคลท่ีมีความพร้อมจะสามารถ 
ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลมากกวา่ผูท่ี้ไม่พร้อม 

การใช้ภาษาของมนุษย์มักเกิดจากการเลียนแบบ เกิดจากแรงเสริมและเกิดจากกลุ่ม   
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การส่ือสารดว้ยภาษา 
 

การรับรู้ภาษา ความคิดรวบยอด  

(มโนมติ) ทางภาษา 
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กำรเลียนแบบ (Modeling) คือ การท่ีมนุษย์แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ (Model)   
ซ่ึงการเลียนแบบเพื่อใชภ้าษาในการส่งสาร ส่วนใหญ่พบวา่มนุษยม์กัจะเลียนแบบจากผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด  
และเลียนแบบจากส่ือมวลชน เช่น เสียงพูด ศพัท ์ส านวน หรือประโยคท่ีจะใชเ้ลียนแบบจากบุคคล
ท่ีใกลชิ้ดและจากตวัละครหรือเลียนแบบจากนกัจดัรายการวิทยุ (ดีเจ) ภาษาเขียนก็มกัจะเลียนแบบ
จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และบุคลิกภาพก็จะเลียนแบบจากผูท่ี้ใกลชิ้ดหรือจากบุคคลท่ีช่ืนชอบหรือจาก
ดาราภาพยนตร์หรือดาราโทรทศัน์ ส่วนการเลียนแบบในการรับสารนั้นมกัจะออกมาในลกัษณะ
ของการเลือกรับรู้ข่าวสารหรือเลือกชมรายการต่าง ๆ ตามพอ่แม่หรือผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดหรือบุคคลท่ีเป็น
ตวัแบบ ถา้ชอบรับสารชนิดใด ทางส่ือประเภทใด ผูเ้ลียนแบบก็จะเลือกรับสารและเลือกรายการ
ตามส่ือชนิดนั้นดว้ย 

แรงเสริมทีช่่วยในกำรใช้ภำษำ บี. เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั
กล่าววา่  เม่ือบุคคลไดรั้บแรงเสริมในพฤติกรรมใดบุคคลยอ่มแสดงพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีก 

แรงเสริมท่ีช่วยการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ค  าชมเชย ค ายกยอ่ง สรรเสริญ ซ่ึงเป็นค าพดูหรือแสดง
การให้เกียรติ การโอบกอด แสดงความเอาใจใส่ ซ่ึงเป็นกิริยาอาการหรืออาจเป็นเหตุการณ์ 
ท่ีท าให้มนุษย์พึงพอใจอ่ืน ๆ เช่น การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม นั่นคือ การแสดงการยอมรับ 
ทั้งด้วยวจันภาษา (ภาษาถ้อยค า) หรืออวจันภาษา (ภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยค า) ท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสาร     
พึงพอใจเท่ากบัไดรั้บแรงเสริมท าใหอ้ยากส่งสารหรืออยากรับสารแบบท่ีพึงพอใจอยา่งนั้นซ ้ าอีก 

 

จิตวทิยำกบักำรใช้อวจันภำษำในกำรส่ือสำร 
มลัลิกา คณานุรักษ ์(2547 : 158 – 163) แสดงความคิดในเร่ืองน้ีวา่ การส่ือสารดว้ยอวจัน

ภาษาหรือภาษาท่าทาง มีขอบเขตของการแสดงออกกวา้งขวางมาก ผู ้ท่ี ศึกษาก่อนผู ้อ่ืน คือ           
เรซ (Ruesh) และคีส์ (Kees) เขาเรียกต าราของเขาว่า การส่ือสารโดยไม่ใช้ค  าพูดและการรวมภาษา
สัญลกัษณ์ (Sign Language) ภาษาการกระท า (Action Language) ภาษาวตัถุ (Object Language)  ดงัน้ี 

1. ภาษาสัญลกัษณ์ (Sign Language) ไดแ้ก่ การส่งสัญญาณส่ือสารของลูกเสือ การส่ง
ภาษาใบ ้ซ่ึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ถือเป็นอวจันภาษาดว้ย โดยสัญลกัษณ์มีทั้งประเภท Sign และ Symbol 

 Sign เป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือความหมายของส่ิงท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงความหมาย   
ผู้ได้รับสารประเภท Sign แล้ว จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบไปในทางเดียวกัน เช่น สัญญาณจราจร   
สัญญาณธง รหัส โทรเลข ชวเลข ฯลฯ เป็นสัญลักษณ์ท่ีเรียนรู้กันได้ บางคร้ังเรียกสัญลักษณ์
ประเภทน้ีวา่ Code 

 Symbol เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ไม่มีลกัษณะเจาะจง
หรือตายตวั ไม่เป็นสากล แต่จะเปล่ียนแปลงความหมายไปตามประสบการณ์ของผูรั้บสาร ผูรั้บสาร
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จะมีปฏิกิริยาโตต้อบแตกต่างกนัตามประสบการณ์ เช่น พระพุทธรูปเป็นสัญลกัษณ์แทนศาสนาพุทธ  
ชาวพุทธจะวางพระพุทธรูปไวใ้นท่ีสูงเพื่อกราบไหวบู้ชา แต่ชาวต่างชาติ ต่างศาสนา เอาพระพุทธรูป
ไปเป็นเคร่ืองตกแต่งบา้นหรือตกแต่งร้านอาหาร บางคร้ังก็ให้ลูกคา้ข้ึนไปยืนบนเศียรพระพุทธรูป
เพื่อถ่ายรูป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวพุทธยอมรับไม่ได ้

  นอกจากน้ีตราธนาคาร ตราบริษทั ห้างร้าน ตรามหาวิทยาลยั ก็เป็นสัญลกัษณ์ของ
หน่วยงานด้วย เห็นตราก็ รู้ทันทีว่าเป็นหน่วยงานใด เป็นบริษัทใด เป็นห้างร้านใดหรือเป็น
มหาวทิยาลยัใด 

2. ภาษาการกระท า (Action Language) ไดแ้ก่ การกระท าทุกอยา่งทั้งท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ลว้นส่ือความหมายทั้งส้ิน เช่น การรับประทานอาหารแบบตะกรุมตะกราม สามารถส่ือความหมาย
ได ้2 อยา่ง คือ ก าลงัหิวมาก หรือไม่มีมารยาทในการกิน 

3. ภาษาวตัถุ (Object Language) ได้แก่ ลักษณะท่ีแสดงออกทั้ งท่ีจงใจหรือไม่จงใจ  
รวมทั้งการแสดงวตัถุต่าง ๆ เช่น การสวมเส้ือผา้ การตกแต่งบา้นเรือน ลกัษณะของบา้น ฯลฯ 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัอวจันภาษา (Nonverbal Language) อีกหลายคน แต่เรียก
ต่างกนัออกไป เช่น ฮอลล์ (Hall) เรียกวา่ ภาษาเงียบ (Silent Language) ฟาสท ์(Fast)  เรียกวา่ ภาษา
ร่างกาย (Body Language) 

มีผูก้ล่าวว่าการศึกษาความรู้เก่ียวกับภาษาท่าทางต้องอาศยัความรู้ทางด้านจิตวิทยา
ทางด้านมานุษยวิทยา และด้านวฒันธรรม (Culture Anthropology) ซ่ึงนักจิตวิทยาจะเน้นข้อมูล
เก่ียวกบัการศึกษาของสมาชิกแต่ละคนในสังคมมากกว่า โดยยอมรับวฒันธรรมว่าบุคคลมีความ
แตกต่างตามวฒันธรรมของสังคมท่ีตนเองอยู ่

สุมิตร คุณานุกร (2520 : 12) กล่าวว่า “หูตาบอกเหตุสังเกตง่าย” ก็คือ การส่ือสารหรือ    
ส่งภาษาให้ผูอ่ื้นรู้ถึงความรู้สึก (ความรัก) โดยการใช้หูตาเป็นภาษาท่าทาง และ “เจรจาพาทีมี      
แยบคาย” เป็นการใชภ้าษาพดู (ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า) 

การแสดงของไทยหลายชนิดก็ใช้ภาษาท่าทางส่ือความหมาย เช่น โขน ลิเก ละคร ฯลฯ  
นอกจากน้ียงัมีการใช้ภาษาท่าทาง เช่น “เล่นหูเล่นตา” ในความหมายว่าการให้ท่าแก่ฝ่ายตรงขา้ม  
และมีการประเมินถึงภูมิหลังของผูอ่ื้น โดยดูจากท่าทาง ดังส านวนท่ีว่า “ส าเนียงส่อภาษากิริยา 
ส่อตระกูล” ท่ีส าคญัคือมีการจบัโกหกจากกิริยาท่าทาง สีหนา้ และสายตา เพราะค าพูดอาจบิดเบือน
ได ้แต่ท่าทางนั้นบิดเบือนปิดบงัไดย้ากกวา่ เพราะภาษาท่าทางเป็นการส่ือสารออกมาจากความรู้สึกนึก
คิดท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ก่อนการตดัสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือใครสักคนจึงควรจะไดพ้ิจารณาภาษาท่าทางหรื
ออวจันภาษาประกอบกบัการใชภ้าษาถอ้ยค า (วจันภาษา) ดว้ยเสมอ 
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อวยพร พานิช และคณะ (2539 : 6 – 7) กล่าวถึงความเก่ียวข้องกับอวัจนภาษากับ 
วจันภาษาไวว้่า อวจันภาษามกัไม่แยกออกจากวจันภาษา ผูส่้งสารมักส่งวจันภาษา พร้อมทั้ งมี 
อวจันภาษาประกอบ เช่น บอกว่า “มา” พร้อมทั้ งกวกัมือ เรียก วจันภาษากับอวจันภาษายงัมี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งมาก ดงัน้ี    

1. ใช้อวจันภาษาแทนค าพูด หมายถึง การใช้อวจันภาษาเพียงอย่างเดียว ให้ความหมาย
เหมือนถอ้ยค าภาษาได ้เช่น กวกัมือเรียก สั่นศีรษะ เป็นตน้ 

2. ใชอ้วจันภาษาขยายความ หมายถึง การใชอ้วจันภาษาบอกความหมายเพิ่มเติม เพื่อให้
ผูรั้บสารเขาใจไดดี้ยิง่ข้ึน เช่น พูดวา่ “อยูใ่นหอ้ง” พร้อมทั้งช้ีมือไปท่ีหอ้งห้องหน่ึง แสดงวา่ไม่ไดอ้ยู่
ในหอ้งอ่ืน อยูเ่ฉพาะหอ้งท่ีช้ีมือบอก 

3. ใช้อวจันภาษาซ ้ าความให้หนักแน่น หมายถึง การใช้อวจันภาษาประกอบกับ 
วจันภาษาในความหมายเดียวกัน แต่ยืนยนัให้หนักแน่นยิ่งข้ึน เช่น พูดว่าหนังสือเล่มน้ีใช่ไหม 
พร้อมทั้งยกหนงัสือข้ึนประกอบ 

4. ใช้อวจันภาษาเน้นความหมาย หมายถึง การใช้อวจันภาษาย  ้าบางประเด็นของ 
วจันภาษาท าให้ความหมายเด่นชัดข้ึน เช่น พาดหัวหนังสือพิมพ์ ใช้อกัษรตวัโตพิเศษแสดงว่า 
เป็นเร่ืองส าคญัมาก 

5. ใช้อวจันภาษาขดัแยง้กนั หมายถึง การใช้อวจันภาษาท่ีให้ความหมายตรงขา้มกับ   
วจันภาษา ผูรั้บสารมกัจะเช่ือถือสารจากอวจันภาษาวา่ตรงกบัความรู้สึกมากว่า เช่น พูดวา่ “โกรธ
ไหมจะ๊ท่ีผมมาชา้” ผูรั้บสารตอบวา่ “ไม่โกรธหรอกค่ะ” พร้อมกบัมีสีหนา้บ้ึงตึง ผูส่้งสารก็รู้ไดท้นัที
วา่เขายงัโกรธอยู ่

6. การใช้อวจันภาษาควบคุมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร หมายถึง การใช้กิริยา
ท่าทาง สายตา น ้ าเสียงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร เช่น การยิ้มแยม้แจ่มใส การทกัทาย  
สัมผสั แสดงความดีใจ เป็นตน้ 

อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2541 : 169) กล่าวว่า อวจันภาษาสามารถปรากฏอยู่ในภาษา
เขียนได้ เราอาจสังเกตดูอวจันภาษาในการเขียนได้จากลายมือของคนเขียน ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เราสามารถคาดคะเนไดถึ้งอารมณ์ ความรู้สึกและบุคลิกของ
ผูเ้ขียนได ้รวมทั้งรูปภาพ แผนผงั โนต้ดนตรี ฯลฯ ก็เป็นอวจันภาษาท่ีปรากฏในภาษาเขียนดว้ย 

อวจันภาษาส่ือความหมายและความรู้สึกได้ โดยไม่อาจปิดบงัซ่อนเร้น จึงไม่ควรใช ้
วจันภาษาท่ีขดักับอวจันภาษาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสารทุกคร้ัง จึงต้องค านึงถึง
วฒันธรรมของบุคคลท่ีเราส่ือสารดว้ย โดยใชห้ลกัจิตวิทยามาประกอบก่อนใช้อวจันภาษาทุกคร้ัง     
ก็จะใหผ้ลสัมฤทธ์ิในการส่ือสารเป็นท่ีพึงพอใจของคู่ส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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จิตวทิยำกบักำรใช้วจันภำษำในกำรส่ือสำร 
การส่ือสารดว้ยวจันภาษานั้นสามารถส่ือดว้ยเสียงเม่ือผูส่้งสารเป็นผูพู้ด ผูรั้บสารเป็นผูฟั้ง

และส่ือดว้ยตวัอกัษรเม่ือผูส่้งสารเป็นผูเ้ขียนและผูรั้บสารเป็นผูอ่้านวจันภาษาเป็นส่ือกลางส าคญัใน
การส่ือสาร มลัลิกา คณานุรักษ์ (2547 : 163 – 166) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่า วจันภาษาหรือ
ภาษาถอ้ยค า (Verbal Language) คือ ถอ้ยค าหรือค าพูดหรือตวัอกัษรท่ีมีการตกลงใชก้นัในแต่ละชาติ 
แต่ละสังคม ซ่ึงรวมไปถึงเสียงและลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น วจันภาษาจึงเป็นภาษาท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนมาอยา่งมีระบบ มีหลกัเกณฑห์รือมีไวยกรณ์ 

เสียงในภาษาไทยเกิดจากเสียงพยญัชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ท่ีอยู่ในค า ซ่ึงมี
ความส าคัญท าให้เกิดความหมาย เม่ือเสียงเปล่ียนความหมายจะเปล่ียนไปด้วย และตัวอักษร 
ในภาษาไทยประกอบด้วยรูปสระ รูปพยญัชนะและรูปวรรณยุกต์ ซ่ึงเม่ือใดเขียนรูปใดรูปหน่ึง 
ผิดไปความหมายก็เปล่ียนไปหรือผิดไปดว้ย ถา้ผสมรูปเหล่าน้ีทั้งท่ีเป็นเสียงและตวัอกัษรจะท าให้
เกิดเป็นค า ค  าท่ี มีความหมายทั้ งแคบทั้ งกว้าง อาจมีความหมายตามตัว ความหมายอุปมา  
ความหมายนยัตรง ความหมายนยัประหวดั ส่วนในประโยคก็อาจมีจ านวนค าต่างกนั มีต าแหน่งค า
ต่างกนั ซ่ึงล้วนท าให้ความหมายของค าต่างไปด้วย ดงันั้น การรู้จกัค ามาก ๆ ก็รู้จกัเลือกค ามาใช ้
ให้ได้ผลตามหลกัจิตวิทยา เพื่อให้คู่ส่ือสารเกิดความพึงพอใจในสารและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ส่ือสารนั้นควรจะได้รู้จกัค าและรู้จกัถ้อยค าอย่างชัดเจนจะช่วยให้ใช้วจันภาษาตามหลกัจิตวิทยา 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสาร 

พระยาอุปกิตศิลปะสาร (2522 : 59) ให้ความหมายของค าไว้ว่า เสียงท่ีพูดออกมา 
ไดค้วามอยา่งหน่ึงตามความตอ้งการของผูพู้ด จะเป็นก่ีพยางค์ก็ตามเรียกค าหน่ึง บางค าก็มีพยางค์
เดียว บางค าก็มีหลายพยางค ์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  นา (ท่ีปลูกขา้ว) เป็นค า  1 มีพยางค ์ 1 
  นาวา (เรือ) เป็นค า  1 มี  2  พยางค ์
  นาฬิกา (โมงหรือทุ่ม) เป็นค า  1 มี  3  พยางค ์
 

ค ามีความส าคญัต่อการใชภ้าษาอยา่งมาก เพราะค าอาจใหค้วามรู้สึกกระทบกระเทือนทาง
อารมณ์ต่อผูฟั้งหรือผู ้อ่านอย่างรุนแรง ปลุกเร้าความคิดบางอย่างให้กระตือรือร้น ท าให้เกิด
ความรู้สึกสดช่ืน สบายใจ ท าให้การติดต่อส่ือสารล้มเหลวหรือสัมฤทธิผลได้ การรู้จักใช้ค  า
เหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะก็จะไดผ้ลทางบวก แต่ถ้าใช้ผิดบุคคล ผิดกาลเทศะ ก็อาจได้ผล  
ทางลบ การรู้จกัเลือกสรรค าใช้ให้เหมาะสมประทบัใจผูอ่้านไดเ้หมาะกบัต าแหน่ง ยอ่มท าให้งาน
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ส าเร็จลุล่วงไดร้วดเร็วและเรียบร้อย เหมือนกบัท่ีเคยมีคนพูดในท านองเดียวกนัวา่ “ค าท่ีเหมาะยอ่ม
อยูใ่นท่ีเหมาะ” 

การส่ือความหมายมาจากค าท่ีใช้ เพราะความหมายอยู่ท่ีค  า ดังนั้ น ถ้าเลือกค ามาใช้ 
ได้ถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความประสงค์ท่ีต้องการส่ือสาร โดยเฉพาะถ้าเลือกค ามาใช้ 
โดยค านึงถึงจิตวิทยาด้วย ผลการส่ือสารจะสัมฤทธิผล นั่นคือ ตอ้งหลีกเล่ียงค าท่ีใช้แล้วท าลาย
ความรู้สึกท่ีดี ๆ ของผู ้รับสาร อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2541 : 297) กล่าวว่า ในท่ีประชุม 
ควรหลีกเล่ียงวลีท่ีวา่ “คุณคิดวา่คุณเป็นใคร” ถา้มนัดีจริงคนอ่ืนเขาคงเสนอมาก่อนคุณแลว้ล่ะ” คุณ
ไม่มีวนัเขา้ใจปัญหาน้ี” “คุณเคยท ามาแลว้หรือไง” “เขาท าของเขามาตั้ง 20 ปี แลว้ล่ะคุณ” “ผมมอง
ไม่เห็นทางส าเร็จ” ฯลฯ 

การใช้ค  าท่ีถูกตอ้งตรงตามความหมาย เหมาะกบับุคคล เหมาะกบักาลเทศะ เหมาะกบั
บริบท เหมาะกบัความรู้สึก และเหมาะกบัวฒันธรรมของคู่ส่ือสารแล้วจะท าให้เขา้ใจความหมาย
ตรงกนั คู่ส่ือสารพอใจเพราะรู้สึกว่าผูส่้งสารให้เกียรติเลือกใช้ค  าไดเ้หมาะกบัฐานะต าแหน่งของ
ผูรั้บสาร รู้กาลเทศะใดควรเลือกค าอย่างไร รู้ว่าบริบทใดควรใช้ค  าอย่างไร รู้ว่าความรู้สึกแบบใด
ควรเลือกใช้ค  าอย่างไรจึงจะเหมาะสม และท่ีส าคัญคือเลือกค ามาใช้ได้เหมาะกับวฒันธรรม 
ของผู ้รับสาร ย่อมท าให้คู่ ส่ือสารเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ผลการส่ือสารก็ย่อมสัมฤทธ์ิผล 
ตามวตัถุประสงค ์

 

หลกักำรเลอืกใช้ค ำ 
ในการส่ือสาร ผูส่้งสารตอ้งรู้จกัเลือกใช้ค  าให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัโอกาส บุคคล  

สถานท่ี ฯลฯ โดยก่อนท่ีเลือกค ามาใช้ให้ได้ผลตามหลักจิตวิทยาจะต้องรู้ก่อนว่าค านั้ น ๆ  
เป็นค าชนิดใด มีหนา้ท่ีอยา่งไร มีความหมายอยา่งไร ควรรู้ทั้งความหมายหลกัและความหมายแฝง  
และรู้ว่าเป็นค าในระดบัใด เพราะในภาษาไทยมีราชาศพัท์ เช่น หัวกบัศีรษะมีความหมายเหมือนกนั  
แต่ก็มีระดบัค าไม่เท่ากนั เม่ือเวลาน าไปใชใ้นท่ีต่างกนั เหล่าน้ี เป็นตน้ 

ดงันั้น ผูท่ี้จะเลือกค ามาใช้ไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นนกัสะสมค ามาก่อน เพราะการรู้ค ามาก ๆ  
จะช่วยให้การเขียนหรือพูดได้กวา้งขวาง ตอ้งขยนัอ่านหนังสือเพราะหนังสือดี ๆ จะมีค าต่าง ๆ  
ท่ีใช้ได้ผลตามหลักจิตวิทยา นอกจากจะได้ความหมายท่ีต้องการและถูกกาลเทศะต่าง ๆ แล้ว 
ยงัได้สัมฤทธ์ิผลตามท่ีมุ่งหวงั เพราะผูรั้บสารพึงพอใจการใช้ถอ้ยค าเหล่านั้น มลัลิกา คณานุรักษ ์ 
(2547 : 166 – 193) แนะน าวธีิการเลือกค ามาใชใ้หถู้กตอ้งโดยค านึงหลกั ดงัน้ี 

1. ต้องใช้ค ำให้ถูกต้องตรงตำมควำมหมำย การใช้ค  าให้ตรงความหมายนั้น หมายถึง 
ความหมายของค าท่ีไดจ้ากพจนานุกรม หลีกเล่ียงค าท่ีให้ความหมายไม่ชัดเจน หรือมีความหมาย
หลายอยา่งซ่ึงอาจท าใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งไขวเ้ขวได ้
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 1.1 ถูกต้องตำมควำมหมำยจริง ๆ เช่น 

  นกัศึกษาไม่ควรมั่วสุม กบัต าราจนไม่มีเวลาพกัผอ่น 
  ค าว่า “มัว่สุม” เป็นค าท่ีไม่ตรงกบัความหมายท่ีตอ้งการใช้ส่ือในประโยคน้ี  

เพราะ มัว่สุม ในพจนานุกรม หมายถึง ชุมนุมกนั 
  ค าท่ีมีความหมายตรงและเหมาะสมคือค าว่า “หมกมุ่น” เพราะหมกมุ่น 

ในพจนานุกรม หมายถึง ใจฝังอยู ่ใฝ่ใจมุ่งไปทางเดียว 
  ดงันั้น ค าท่ีถูกตอ้งตามความหมายและเหมาะกบัประโยคน้ี คือ หมกมุ่น ดงัน้ี 
  นกัศึกษาไม่ควรหมกมุ่น กบัต าราจนไม่มีเวลาพกัผอ่น   
 1.2 ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำไทย ในภาษาไทยมีค าลกัษณนาม ค าอาการนาม 

ค าบุพบท ค าสันธาน ใช ้ซ่ึงจะตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัของการใชภ้าษาไทยดว้ย 
  1.2.1 กำรใช้ค ำลกัษณนำม  การใชค้  าลกัษณนามเป็นลกัษณะพิเศษในภาษาไทย 

ท่ีภาษาอ่ืน ๆ อีกหลายภาษาไม่มีค  าลกัษณนามใช้ การใช้ค  าลกัษณนามจึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของ
ภาษาไทยอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้เห็นภาพของส่ิงท่ีกล่าวถึงวา่มีรูปร่างลกัษณะอยา่งไร และเห็นปริมาณ
ของส่ิงนั้นว่ามากหรือน้อยเพียงใด เช่น ผา้ 1 ผืน ย่อมมีปริมาณน้อยกว่า ผา้ 1 พบั ทั้ งผืนและพับ      
เป็นค าลกัษณนามท่ีมองเห็นภาพและปริมาณ ลกัษณะพิเศษท่ีวิเศษเช่นน้ี นบัเป็นอจัฉริยลกัษณ์ของ
ภาษาไทย ดงันั้น เราจึงควรใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ควรตามอยา่งภาษาต่างประเทศท่ีไม่มีค  าลกัษณะนามใช ้ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเรามักจะแปลเป็นภาษาไทยแบบค าต่อค า จึงไม่ใช้ค  าลักษณนาม 
ตามภาษาองักฤษไปดว้ย การใชค้  าลกัษณนามในขอ้ความหรือในประโยคถือวา่เป็นการใชภ้าษาไทย
แบบส านวนไทย พึงระมดัระวงัใชใ้หถู้กตอ้งทุกคร้ัง 

  1.2.2 กำรใช้ค ำอำกำรนำม  อาการนาม เป็นค านามท่ีได้จากค ากริยาหรือ 
ค าวิเศษณ์  ด้วยการเติม “การ” หรือ “ความ” เข้าข้างหน้าตามหลักภาษาไทย ถือว่า “การ”   
เติมหน้าค ากริยาและ “ความ” เติมหน้าค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ จะไดค้  าประสมเป็นค านาม เรียกว่า  
ค  าอาการนาม ค า “การ” และ “ความ” สามารถเปล่ียนชนิดของค าในไวยากรณ์ได ้กล่าวคือ เปล่ียน
จากค ากริยาหรือค าวเิศษณ์เป็นค านาม (อาการนาม) ได ้

  1.2.3 กำรใช้ค ำบุพบทและค ำสันธำน 
  กำรใช้บุพบท 
  บุพบท หมายถึง ค าท่ีใช้น าหน้าค านาม หรือค าท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างค านาม

เพื่อใหค้วามเน่ืองกนัและไดค้วามสมบูรณ์ ท าใหรู้้วา่ค าท่ีอยูห่ลงับุพบทนั้นมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าท่ี
อยูข่า้งหนา้อยา่งไร ดงันั้น การใชค้  าบุพบทตอ้งระมดัระวงัความหมายและตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้ง เพราะ
ถา้ใชค้  าบุพบทต่างกนั จะท าใหค้วามหมายของขอ้ความแตกต่างกนัได ้เช่น 
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   ฉนันัง่ใต้รถยนต ์
    ฉนันัง่ข้างรถยนต ์
    ฉนันัง่ในรถยนต ์
    ฉนันัง่บนรถยนต ์
   ขอ้ความทั้ง 4 ประโยค ใชค้  าบุพบทต่างกนั จึงท าให้ความหมายทั้ง 4 ประโยค

ต่างกนัดว้ย 
   กำรใช้ค ำสันธำน 
   สันธาน แปลวา่ การต่อ เคร่ืองต่อ ค าสันธานจึงหมายถึงค าท่ีใชเ้ช่ือมขอ้ความ

ใหติ้ดต่อเป็นเร่ืองเดียวกนั หรือใชเ้ช่ือมขอ้ความใหส้ละสลวย 
   ข้อควรระวัง เก่ียวกับการใช้ค  าสันธาน ก็คือต้องศึกษาความหมายของ

ค าสันธานแต่ละค าให้ดีว่า ค  านั้ น ๆ เช่ือมความไปในทางใด มีความหมายไปทางเดียวกันหรือ 
มีความหมายขดัแยง้กนั หรือเป็นเหตุเป็นผลกนั หรือแบ่งรับแบ่งสู้ หรือตอ้งการใหมี้ความหมายทาง
เปรียบเทียบ ทั้งน้ี เพราะค าสันธานแต่ละค าจะมีความหมายในตวั ถา้ใช้อย่างไม่เขา้ใจความหมาย     
ก็อาจจะสับสนได ้หรือแมว้า่จะเป็นค าพวกเดียวกนั เช่น ค าวา่ คลา้ย ราว ราวกบั เหมือน เหมือนราว
กบั ก็มิไดเ้หมือนกนัทีเดียว เช่น 

 

 จมูกลูกชายของคุณเหมือนคุณราวกบัมาจากเบา้พิมพเ์ดียวกนั 
 จมูกลูกชายคุณคล้ายคุณมาก 
 จมูกลูกชายคุณเหมือนคุณมาก 
  จะเห็นว่า “คล้าย” ไม่ค่อยเหมือนนัก ส่วน “เหมือน” ก็ไม่เหมือนเท่ากับ  

“เหมือนราวกบั” ซ่ึงดูเหมือนมากกวา่ “เหมือน” ค าเดียว 
 การใช้ค  าสันธานมีความส าคญัมากในภาษาไทย เพราะสันธานช่วยท าให้

ขอ้ความต่อเน่ืองเป็นเอกภาพและไดค้วามสมบูรณ์ ช่วยเนน้ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารและช่วยท าให้
ขอ้ความไพเราะสละสลวย การเลือกค าสันธานจึงตอ้งเลือกใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

นอกจากหลกัในการเลือกใช้ค  าดงักล่าวแลว้ในการส่ือสารผูส่้งสารตอ้งใช้ค  าให้เหมาะสม
กบักาลเทศะ เหมาะกบับุคคล เหมาะกบัขอ้ความหรือเหมาะกบับริบทและให้เหมาะกบัความรู้สึก  
ในเร่ืองน้ี มลัลิกา คณานุรักษ ์(2547 : 194 – 199) อธิบายถึง การใชค้  าใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 

1. เหมำะกับบุคคล การใชค้  าให้เหมาะกบับุคลเป็นเร่ืองส าคญัเน่ืองจากในสังคมไทยมี
คนต่างเพศ ต่างวยั ต่างฐานะ มีค าบางค าใชเ้ฉพาะเพศ ถา้หากน ามาใชผ้ดิเพศก็ดูเป็นเร่ืองตลก เช่น 

1.1 ลักษณะของผู้หญิง มีค  าท่ีใชไ้ด ้ดงัน้ี ออ้นแอน้ แช่มชอ้ย อ่อนหวาน อ่อนโยน 
ละมุนละไม ละมุนละม่อม ฯลฯ 
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1.2 กิริยำอำกำรของหญิงสำว มีค  าท่ีใช้ได้ ดงัน้ี กระเงา้กระงอด กระชดกระช้อย  
กระฟัดกระเฟียด กระตุง้กระติ้ง สะบดัสะบิ้ง ดดัจริต ฯลฯ 

1.3 ลักษณะของผู้ชำย มีค  าท่ีใช้ได้ ดงัน้ี บึกบึน ล ่าสัน ทรหด กล้องแกล้ง ทะล่ึง    
ตึงตงั กรุ้มกร่ิม     

1.4 ลกัษณะของเด็ก มีค  าท่ีใชไ้ด ้ดงัน้ี จ  ้าม  ่า เจา้เน้ือ ข้ีออ้น โยเย ข้ีแย งอแง   
1.5 ลักษณะของคนแก่ มีค  าท่ีใช้ได้ ดังน้ี งกเง่ิน หง่อม ย่องแย่ง ง่อนแง่น หง่อม    

แต่ถา้คนแก่นั้นมีผวิพรรณสดใส ท่าทางกระปร้ีกระเปร่า ก็จะใชค้  า กระชุ่มกระชวย 
1.6 ลกัษณะของคนทีแ่ข็งแรงและขยนัขันแข็ง มีค  าท่ีใชไ้ด ้ดงัน้ี คล่องแคล่ว วอ่งไว 

กระปร้ีกระเปร่า กระฉบักระเฉง ทะมดัทะแมง   
พึงสังเกตวา่ค าบางค าเหมาะท่ีจะใชก้บัผูอ้าวุโสกวา่ บางค าเหมาะกบัเด็ก ๆ บางค าเหมาะ

กับ ภิกษุสงฆ์  บางค าเหมาะกับ เช้ือพระวงศ์ห รือพระมหากษัตริย์เท่ านั้ น  แม้ว่าค  านั้ น  ๆ 
จะแปลแลว้มีความหมายเหมือนกนั แต่การเลือกค ามาใชน้ั้นจะเอามาใช้แทนกนัไม่ได ้การเลือกค า
ใหเ้หมาะกบับุคลจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งฝึกฝน 

2. เหมำะกบัโอกำส โอกาสในท่ีน้ีหมายถึงโอกาสท่ีเป็นทางการท่ีเป็นพิธีการและโอกาส
ท่ีเป็นกันเองแบบไม่มีพิธีรีตอง โอกาสท่ีไม่เป็นทางการจะใช้ค  าอย่างไรก็ได้ ถ้าผูส่้งสารเข้าใจ        
ก็พอแลว้ แต่โอกาสท่ีเป็นทางการหรือเป็นพิธีการ ซ่ึงมกัใชพู้ดในงานพิธีการต่าง ๆ หรือใชใ้นภาษา
เขียนอยา่งเป็นแบบแผนจะตอ้งหลีกเล่ียงการใชค้  าเหล่าน้ี 

 2.1 ค ำต ่ำ (Vulgarism) ได้แก่ ค  าหยาบคาย เช่น กู มึง เห้ีย ค  าด่าต่าง ๆ ค าสบถ
สาบาน ค าเสียดสี ค าประเภทน้ีไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการพูดและเขียนท่ีเป็นทางการ ยกเวน้     
ในขอ้เขียนบางประเภท เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร ฯลฯ ท่ีตอ้งการความสมจริงเท่านั้น 

 2.2 ค ำภำษำถิ่น (Provincial) ได้แก่ ค  าท่ีใช้อยู่ตามท้องถ่ินของภาคต่าง ๆ ทั้ ง
ภาคเหนือ อีสาน ใต้ และตะวนัออก เน่ืองจากค าน้ีจะรู้และเข้าใจความหมายกันเฉพาะหมู่คน 
ท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินเดียวกนัเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นภาษากลางหรือภาษามาตรฐานท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจกนั  
ดว้ยเหตุน้ีในโอกาสท่ีเป็นทางการไม่ควรใชภ้าษาถ่ินเลย  

 2.3 ค ำภำษำพูด (Colloquial) ไดแ้ก่ ค  าท่ีใชใ้นภาษาพูดทัว่ไป เช่น เบอ้เร่ิม (ใหญ่)  
เยอะแยะ (มากมาย) เจอะ (พบ) ยงัง้ี (อยา่งน้ี) ใช่มัย๊ (ใช่หรือไม่, ใช่ไหม) ข้ีเกียจ (เกียจคร้าน) 

 2.4 ค ำสแลง (Slang) ได้แก่ ค  าท่ีกลุ่มวยัรุ่นสร้างข้ึนใช้เพื่อความสะใจ ค าเหล่าน้ี
มกัจะอยู่ได้ไม่นาน มีการใช้กันชั่วคร้ังชั่วคราว และใช้เฉพาะหมู่เท่านั้ น บางคร้ังความหมายก็
คลาดเคล่ือนจากความหมายปกติ เป็นภาษาคะนองปาก เช่น เก๋าก๊ึก (แก่ท่ีสุด) ยากส์ (ยากมาก ๆ) ชิมิ 
(ใช่ไหม) 
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 2.5 ค ำภำษำโฆษณำ  ได้แก่  ค  าท่ีใช้ในวงการโฆษณา ทั้ งหนังสือพิมพ์ วิทย ุ 
โทรทศัน์และภาพยนตร์ ซ่ึงตอ้งการให้สะดุดหู สะดุดตา มากกวา่จะค านึงถึงความถูกตอ้งของภาษา  
เช่น รสดงั รสโต กล่ินสะอาด ถือวา่ค าพวกน้ีส่ือความหมายได ้แต่ยงัไม่ยอมรับในภาษาราชการ  คือ
ถ้าเป็นการใช้ภาษาระดบัทางการหรือพิธีการจะไม่ใช้ค  าเหล่าน้ีส่ือความหมาย เน่ืองจากไม่ตรง
ความหมาย ไม่ตรงตามความเป็นจริง และบางทีก็เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ เช่น กล่ินท่ีเราดมได้ก็มี  
ก ล่ินหอม กล่ินเหม็น ส่วนกล่ินสะอาดดมไม่ได้ ความสะอาดเห็นได้ด้วยตา และรสชาติ 
ก็เช่นเดียวกนั มีแต่รสหวาน รสเปร้ียว รสเค็ม รสฝาด รสขม ไม่มีรสดงั เพราะดงัรับรู้ทางหู ไม่ใช่ล้ิน   
ใชใ้นโอกาสท่ีใชภ้าษาอยา่งเป็นทางการไม่ได ้ค าเหล่าน้ีใชอุ้ปมาอุปไมย โดยอาศยัแนวเทียบจากค า
ท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ เช่น ตาหวาน ความจริงหวานจะรู้ไดต้อ้งชิมหรือเสียงแหลม ปกติแหลมเห็นไดด้ว้ยตา
ไม่ใช่ไดย้นิดว้ยหู แต่ใชก้นัจนเคยชิน 

 2.6 ค ำภำษำต่ำงประเทศ (Foreign Word) ได้แก่ ค  าท่ีเอาค าภาษาต่างประเทศมาใช้
โดยไม่แปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยมากมกัเป็นค ามาจากภาษาองักฤษ ถา้มีค าแปลเป็นภาษาไทยใช้
อยูด่ว้ย ก็ไม่ควรใชค้  าภาษาต่างประเทศในโอกาสท่ีเป็นทางการ เช่น ฟรี (ไดเ้ปล่า, ให้เปล่า) ไอเดีย 
(ความคิด) ก๊ิฟ (พรสวรรค)์ จบัรถ (โดยสารรถ) เคลียร์ (ชดัเจน, แจ่มแจง้) 

 2.7 ค ำย่อ มกัเป็นค าท่ีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นท่ีเขา้ใจทัว่ไปจึงไม่ควรใช้ ถา้สามารถ
เขียน เต็มได้ควรเขียนให้ เต็ม  ไม่ควรเขียนค าย่อ  อาจยกเว้นได้ เฉพาะค าย่อ เก่ี ยวกับวุ ฒิ 
ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร ยศทหารต ารวจ อกัษรย่อของหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ของ
ทางราชการ ซ่ึงเป็นตวัยอ่ตายตวั ส่วนค ายอ่อ่ืน ๆ ไม่ควรใช ้

 2.8 ค ำศัพท์ที่เข้ำใจยำก ไดแ้ก่ ค าท่ีตอ้งแปลอีกทีหน่ึงจึงจะเขา้ใจนั้นไม่ควน ามาใช ้
เช่น 

เทียร  (หมายถึง  ยอ่ม) 
เยยี  (หมายถึง  ท า) 
ปริเฉท  (หมายถึง  บท  ขอ้ความท่ีก าหนดใหเ้ป็นตอน ๆ) 

 2.9 ค ำเฉพำะกลุ่ม (Jargon) ไดแ้ก่ ค  าท่ีสร้างข้ึนใชภ้ายในกลุ่มเฉพาะของตนเท่านั้น
จึงจะเขา้ใจความหมาย คนนอกกลุ่มจะไม่เขา้ใจจนกวา่จะไดศึ้กษาค านั้นเป็นพิเศษ เช่น “ท าประตู” 
ส าหรับนกัฟุตบอล หมายถึง ยงิลูกเขา้ประตูไดค้ะแนน แต่ส าหรับโสเภณี หมายถึง รับแขก 

 2.10 ค ำศัพท์บัญญัติ  (Technical Term) ได้แก่ ค  าท่ีสร้างข้ึนใช้ในกิจการอย่างใด
อย่างหน่ึง ใช้ได้แต่มีขอ้แม้ว่าควรวงเล็บภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นค าศพัท์เดิมประกอบ คนทัว่ไปมกั 
ไม่เขา้ใจ ส่วนมากจะเป็นค าท่ีใชใ้นวงการศึกษา วงการวิทยาศาสตร์ วงการแพทย ์ฯลฯ ถึงแมว้า่จะ
ใช้นานแล้วแต่ก็ไม่แพร่หลาย จึงส่ือความหมายได้ไม่ชัดเจนเท่าท่ีต้องการ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ 
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ค าแบบน้ีอย่างชนิดหลีกเล่ียงไม่ได ้ก็ควรจะเขียนขยายความเพิ่มหรือวงเล็บภาษาองักฤษก ากบัไว้
ดว้ยเพื่อใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 

 2.11 ค ำผวน ไดแ้ก่ ค  าท่ีอ่านยอ้นกลบัสลบัสระกนั แลว้ไดค้วามหมายใหม่ บางคร้ัง
กลายเป็นความหมายหยาบคาย หยาบโลนก็มี ไม่เหมาะท่ีจะน ามาเป็นภาษาส าหรับใช้ในโอกาสท่ี
เป็นทางการ เช่น 

    พวกแขกต้ี   (พวกขี้แตก) 
    กากินข้ีหมู  (กกิูนขี้หมา) 
    แขกดอยทั้งนั้น  (คอยแดกทั้งนั้น) 

 2.12 ค ำที่พ้นสมัย (Obsolete) ไดแ้ก่ ค  าโบราณท่ีคนยุคใหม่ไม่เขา้ใจความหมายแลว้  
ก็ไม่ควรน ามาใชอี้ก เช่น 

อิน หมายถึง  แก่วดั    
อ๋ี  หมายถึง  สนุก 
ทุ่มเหว หมายถึง  ยกยอ่ง, สรรเสริญ 

3. เหมำะกับข้อควำมและบริบท  (Context) มลัลิกา คณานุรักษ์ (2547 : 199 – 201) 
กล่าวว่า การใช้ค  าท่ีเหมาะกบัขอ้ความและบริบท ไดแ้ก่ การใช้ค  าท่ีเหมาะกบัขอ้ความหรือบริบท
นั้นๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากค าในภาษาไทยบางค ามีความหมายคลา้ย ๆ กนั แต่มีความหมายแฝงต่างกนั   
ใช้แทนกนัไม่ได ้ดงันั้น เม่ือขอ้ความหรือบริบท (Context) ท่ีห้อมลอ้มต่างกนั ค าท่ีใชก้็ตอ้งต่างกนั
ตามความเหมาะสมดว้ย เช่น 

     “เขาพยายามอดกลั้นท างานใหเ้สร็จในวนัน้ี” 
   ค าวา่ “อดกลั้น” มกัใชก้บัความรู้สึก ใชก้บัจิตใจ แต่ถา้ “อดทน” มกัใชก้บัร่างกาย  

ใชก้บัการท างาน ค าท่ีเหมาะกบัขอ้ความน้ี ก็คือ “อดทน” มิใช่ “อดกลั้น” 
 ใช้ค ำเหมำะกับควำมรู้สึก ปัญหาการใช้ค  าไม่เหมาะกบัความรู้สึกท่ีพบบ่อย ๆ คือ ค าว่า 

“ถูก” ในภาษาไทยไม่นิยมใชค้  าวา่ “ถูก” แสดงกรรมวาจก เวน้แต่จะใชก้บัเร่ืองท่ีไม่ดี เช่น ถูกตี ถูก
ต่อย ถูกด่า ถูกลงโทษ คงจะยกเวน้ “ถูกลอตเตอร่ี” เท่านั้น ท่ีมีความหมายในทางท่ีดี   

 ตวัอยา่งการใชค้  าไม่เหมาะกบัความรู้สึก 
  “ฉนัถูกเชิญข้ึนไปกล่าวค าอวยพรแทนเพื่อนๆ” 
 ค าท่ีเหมาะกบัความรู้สึก คือ ไดรั้บ 
  “รองศาสตราจารยม์ลัลิกาดีใจจนน ้ าตาไหลท่ีจะตอ้งไปรับรางวลัจากผูว้่าราชการ

จงัหวดัปัตตานี” 
 ค าท่ีเหมาะกบัความรู้สึก คือ “จะได”้ 
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 นอกจากน้ีก็ยงัมีการใชค้  าเก่ียวกบัความรู้สึกของผูส่้งสารผดิความหมายไป เช่น 
  “สามีของฉนัเจ็บคราวน้ี ฉนัคาดหวงัวา่เขาคงจะอยูไ่ดไ้ม่นาน” ค าวา่ “คาดหวงั” ท าให้

รู้สึกวา่ผูส่้งสารอยากใหส้ามีตายใหพ้น้ ๆ เสียที 
จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปได้วา่ในการส่ือสารแต่ละคร้ังผูส่้งสารตอ้งรู้จกัสรรค า 

ในการส่ือสาร ซ่ึงในการสรรค านั้นจะตอ้งค านึงถึงบุคคล กาลเทศะ บริบท ขอ้ความ โอกาสและ
ความรู้สึก ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสาร   

 

ทฤษฎกีำรใช้ภำษำ 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารของคนในสังคมการใช้ภาษาจึงเป็นการแสดงออก  

ทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ดงันั้น การใชภ้าษาในงานเขียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูเ้ขียนควรระมดัระวงั
ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งใช้ให้เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล เหตุการณ์ นอกจากนั้นการใช้ภาษาให้ได้ดี 
และเกิดประสิทธิภาพนั้ นจะต้องรู้จักเลือกค ามาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท ดังท่ี   
สวนิต ยมาภัย (2526 : 66) กล่าวถึงความส าคัญของภาษา เอาไว้ว่า ภาษาท่ีใช้ คือ หัวใจของ 
การส่ือสาร หมายความว่า ผูใ้ช้ภาษาควรตระหนักในบทบาทและความส าคญัของภาษาท่ีมีต่อ 
การส่ือสารของมนุษย ์เป็นส่วนช่วยให้เน้ือหาท่ีจะส่ือสารเป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจร่วมกนัได ้ในเร่ืองน้ี 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาในงานเขียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์
ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
ดงัน้ี 

กำรใช้ถ้อยค ำ 
การใช้ถ้อยค ามีความส าคัญต่องานเขียนเป็นอย่างมาก ค าทุกค าย่อมมีความหมาย 

ในตัวเองผูเ้ขียนจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ถ้อยค าให้ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนในการถ่ายทอด 
งานเขียนนกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการใชถ้อ้ยค า ไวด้งัน้ี 

บรรจบ พันธุเมธา (2532 : 227) อธิบายเก่ียวกับการใช้ถ้อยค าสรุปได้ว่าเราจ าเป็น 
ตอ้งเรียนรู้เร่ืองการใช้ถอ้ยค าให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะและฐานะของบุคคล เพราะเป็นความส าคญั 
อย่างหน่ึงของภาษาไทยเน่ืองจากสังคมไทยนับถืออาวุโส ตอ้งมีความเคารพเกรงใจผูท่ี้เหนือกว่า 
ทั้ งชาติวุฒิ วยัวุฒิและคุณวุฒิ การใช้ถ้อยค าในท านองน้ี เราเรียกว่าราชาศัพท์ท่ีหมายถึงภาษา 
ท่ีก าหนดข้ึนใช้ส าหรับพระราชาแต่กินความ รวมไปถึงภาษาสุภาพอีกดว้ย นอกจากการใช้ถอ้ยค า
ดังกล่าวยงัมีถ้อยค าของบุคคลแต่ละอาชีพ ซ่ึงจะต้องมีถ้อยค าส านวนและศัพท์เฉพาะภาษา 
ไม่เหมือนกนัดงันั้นถอ้ยค าส านวนก็เป็นเร่ืองส าคญัในการใชถ้อ้ยค าอีกเร่ืองหน่ึง ถา้ไม่รู้ความหมาย
ยอ่มใชไ้ม่ถูกเร่ืองเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัควรกล่าวถึง 
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ประทีป  วาทิกทินกร (2535 : 10 – 20) กล่าวถึงการใชค้  าในการเขียนวา่ผูเ้ขียนท่ีดีจะตอ้ง
รู้จกัเลือกค ามาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมต้องรู้จกัความหมายของค าและน ามาใช้ให้ถูกท่ีและ     
ควรจดจ าการใชค้  าเพื่อเป็นหลกัในการเขียนดงัต่อไปน้ี 

 1. การใชค้  าใหถู้กตอ้งและตรงความหมายมีส่ิงท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ คือ 
  1.1  การใชค้  าท่ีมีความหมายหลายอยา่ง 
  1.2  การใชค้  าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 
  1.3  การใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั 
  1.4  การใชล้กัษณนาม 
  1.5  การใชค้  าบุพบท 
  1.6  การใชค้  าอาการนาม 
  1.7 การใชค้  าพอ้ง 
 2. การใชค้  าใหเ้หมาะสมมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ 
  2.1  ใชค้  าใหเ้หมาะกบักาลเทศะ 
  2.2  ใชค้  าใหเ้หมาะกบับุคคล 
  2.3  ใชค้  าใหเ้หมาะกบัขอ้ความ 
 3. การใชค้  าใหช้ดัเจนไดแ้ก่การเลือกใชค้  า ต่อไปน้ี 
  3.1  ค าท่ีรู้จกักนัดีแลว้คือพยายามใชค้  าท่ีคนส่วนมากเขา้ใจกนัเป็นอยา่งดี 
  3.2 ค าท่ีเป็นส่ือสร้างความเขา้ใจไดแ้ก่ค าท่ีแสดงภาพค าท่ีแสดงอาการ 

  3.3  ค าท่ีหมดจด คือ ใชแ้ลว้ใหไ้ดค้วามท่ีสมบูรณ์ 
 4. การใชค้  าใหมี้น ้าหนกัอาจจะกระท าไดโ้ดย 
  4.1  ใชค้  าเท่าท่ีจ  าเป็นคือไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือย 
  4.2  ใชค้  าเปรียบเทียบค าพงัเพยและภาษิต 
  4.3  ใชค้  าซ ้ าๆกนัคือใชค้  าค  าเดียวกนัหลายๆคร้ังในขอ้ความเพื่อเนน้น ้าหนกั 
 
ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รวี แพทยพ์ิทกัษ ์(2557 : 17 – 30) กล่าวถึงศิลปะการใชภ้าษา 

ไวด้งัน้ี 
 1. กำรใช้ค ำ 

 การเลือกใชค้  ามีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าใหเ้ราตอ้งพิจารณาก่อนท่ีจะเลือกใช ้ ดงัน้ี 
  1.1 ความถูกต้อง ควรจะระมัดระวงัให้ถูกต้องทั้ งความหมายและหน้าท่ีของค า   

การสะกดค าผดิหรือกาลเทศะและระดบัของภาษา 
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  1.2 ความชัดเจน การใช้ค  าจ าเป็นต้องค านึงถึงการส่ือความหมายได้ชัดเจนตาม
วตัถุประสงค ์  

  1.3 ความสละสลวย การใช้ค  าเพื่อให้เกิดความสละสลวยก่อให้เกิดความไพเราะ 
ร่ืนหูมีความน่าอ่านน่าฟัง 

  1.4 ความนิยม การใช้ค  าจ าเป็นต้องค านึงถึงความนิยม เพราะว่าจะท าให้เข้าใจ
ความหมายของใจความไดถู้กตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน 

2. กำรใช้ส ำนวนโวหำร 
  2.1 การใชส้ านวน 
   ส านวน คือถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงและมีความหมายไม่ตรงตวั การเลือกใชส้ านวนมี

ดงัน้ี 
   2.1.1    ไม่ใช้ส านวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านความหมายหรือ

ถอ้ยค าและส านวนเก่าท่ีเลิกใชไ้ปแลว้ 
   2.1.2    ใช้ส านวนให้เหมาะกับความหมายและท่ีมาหรือการเปรียบเทียบของ

ส านวนนั้นๆ และสอดคลอ้งกบักาลเทศะและบุคคล 
  2.2 การใชโ้วหาร   
  โวหาร คือ ถ้อยค าท่ีใช้ในการส่ือสารด้วยการเรียบเรียงอย่างมีวิธีการ มีศิลปะ   

และมีชั้นเชิงในการเขียน เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจและรับรู้ข่าวสารท่ีเป็นความรู้ ความคิดประสบการณ์  
โดยใหเ้กิดจินตภาพตรงกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

  โวหารท่ีนิยมใชมี้ 5 ประเภท  คือ 
   2.2.1   บรรยายโวหาร 
   2.2.2   พรรณนาโวหาร 
   2.2.3   เทศนาโวหาร 
   2.2.4   สาธกโวหาร 
   2.2.5   อุปมาโวหาร 
 
อัครา บุญทิพย์ (2535 : 15 – 25) อธิบายเก่ียวกับการใช้ค  าสรุปได้ว่าการใช้ค  า คือ         

การเลือกสรรค ามาใช้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมตามวตัถุประสงคใ์นการเขียน โดยค านึงถึงหลกัการ
ดงัน้ี 

 1. การใช้ค  าให้ถูกความหมายโดยค านึงถึงความหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร ซ่ึงจ าแนกได้
ดงัน้ี 
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  1.1 ความหมายตามต าแหน่งหรือล าดบัของค าหากต าแหน่งของค าเปล่ียนจะท าให้
ความหมายเปล่ียนไปดว้ย 

  1.2  ความหมายตามบริบท (Context) เป็นความหมายท่ีข้ึนอยูก่บัขอ้ความท่ีแวดลอ้ม 
  1.3  ความหมายโดยอรรถ (Denotation) คือ ความหมายโดยตรงท่ีเขา้ใจตามรูปค า 
  1.4  ความหมายโดยนัย (Connotation) คือ ความหมายท่ีไม่ตรงตามรูปค าแต่ต้อง

เช่ือมโยงความคิดโดยการน าส่ิงหน่ึงไปสัมพนัธ์กับอีกส่ิงหน่ึง เช่น เก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี (เก้าอ้ี 
หมายถึง ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี) 

 2. ใชค้  าใหถู้กระดบัผูเ้ขียนตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมทางภาษาซ่ึงค าใน
ภาษาไทย แบ่งได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

  2.1  ระดบัปากส่วนใหญ่เป็นภาษาพดู 
  2.2  ระดบัภาษาก่ึงแบบแผนเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น ภาษาท่ีใช้ในการ

สนทนาของสุภาพชนโดยทัว่ไป 
  2.3  ระดบัภาษาแบบแผนเป็นภาษาท่ีถูกตอ้งประณีตใชใ้นการเขียนมากกวา่การพดู 
 3. การใชค้  าให้กะทดัรัด คือ ใชค้  าค  าเดียวหรือค าท่ีสั้นท่ีสุด ไม่ตอ้งใชค้  าอ่ืนมาประกอบ

ใหฟุ่้มเฟือยเกินความจ าเป็น 
 4. การใชค้  าใหช้ดัเจน ไม่ก ากวม ไม่สามารถตีความหมายเป็นหลายแง่หลายนยัได ้
 5. การใชค้  าราชาศพัทใ์หถู้กตอ้ง ผูใ้ชภ้าษาตอ้งใชค้  าราชาศพัทใ์หถู้กตอ้งเหมาะสม 
 
นอกจากน้ี ประภาศรี สีหอ าไพ  (2523 : 1 – 11) อธิบายเก่ียวกับวฒันธรรมในการใช้

ภาษาเพื่อการสั่งสอนสรุปได้ว่า วฒันธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสั่งสอนได้แก่การใช้ถ้อยค า
ส านวนช้ีแนะให้เห็นคุณโทษหรือแนวทางในการปฏิบติัตนลกัษณะการใช้ภาษาเพื่อการสั่งสอน
สามารถแยกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

 1.  ส านวน คือ ความสั้ น ๆ ท่ีเปรียบเทียบบ้าง ประชดประชันบ้างหรือพูดเล่นสนุก ๆ      
จนติดปาก กล่าวถอ้ยค ารวบรัดเพียงสั้ น ๆ ก็สามารถตีความหมายรู้กนัไดอ้ยา่งแจ่มชดั ส านวนเป็น
ค ากล่าวซ่ึงไม่มีความหมายตามตวัอกัษร เช่น ต่ืนแต่ไก่โห่ กน้หมอ้ไม่ทนัด า เป็นตน้ 

 2. สุภาษิต คือ ค ากล่าวท่ีมีหลกัของความเป็นจริง เป็นคติสอนใจใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม
ถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงสั้น คลอ้งจอง และกินความลึกซ้ึง มีทั้งสั่งสอนหรือหา้มโดยใชค้วามเปรียบเทียบ
ใหน่้าเช่ือถือยิง่ข้ึน เช่น น ้าข้ึนใหรี้บตกัพึงชนะความชัว่ดว้ยความดี เป็นตน้ 
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 3. ค าพงัเพย เป็นวลีหรือประโยคก็ไดเ้ป็นค าท่ีกล่าวข้ึนลอย ๆ เป็นกลาง เพื่อตีความให้
เขา้กบัเร่ืองมีลกัษณะคลา้ยสุภาษิต คือ ติชมหรือแสดงความคิดเห็น แต่ยงัไม่ไดว้างหลกัความจริง 
เช่น เจอไมง้ามเม่ือยามขวานบ่ิน เสียนอ้ยเสียยากเสียมากเสียง่าย  เป็นตน้ 

 4. คติพจน์ เช่น ผูช้นะท่ีสุดคือผูไ้ม่มีนิสัยชัว่ในตวัเลยสะอาด สวา่ง สงบ เป็นตน้ 
 5. พระธรรมเทศนาเป็นการสั่งสอน โดยยกขอ้ความภาษาบาลีมาแลว้แปลในเชิงสั่งสอน 
 6. ค าขวญั เช่น งานคือเงินเงินคืองานบนัดาลสุข ชาติท่ีเจริญตอ้งประหยดั เป็นตน้ 
 

ศิวกานท ์ ปทุมสูติ (2548 : 45) กล่าวถึงศิลปะการใชภ้าษา สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การใช้ค  าเป็นศิลปะท่ีตอ้งฝึกฝนจนสามารถควบคุม ก ากบัภาษาให้ใช้ความหมาย     

ท่ีตอ้งการส่ือสารในงานเขียนใหไ้ดด้ัง่ท่ีคิดตลอดเวลา 
  1.1 การใชค้  าในท่ีเหมาะ ค าแต่ละค าเกิดข้ึนอยา่งมีความหมายในตวัเองตราบใดท่ี

ค า ๆ นั้น ถูกใช้เพื่อบอกความหมายหน่ึงความหมายใดอยู่ในค า ๆ นั้น ก็ยงัมีคุณค่าต่อการด ารงอยู ่
ไม่ว่าค  า ๆ นั้ นจะเป็นค าหยาบหรือค าสุภาพก็ตาม เพียงแต่ให้ผูใ้ช้เลือกใช้ค  าให้เหมาะสมกับ
เน้ือความ 

  1.2  การใชค้  ามีชีวิต งานเขียนท่ีมุ่งอธิบายความรู้หรือความคิดท่ีปราศจากอารมณ์
ความรู้สึก งานเขียนนั้นยอ่มไม่มีชีวติขาดเสน่ห์ ดงันั้น งานเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ดีจะสามารถตรึงใจ
ผูอ่้านใหมี้ความสุขและความเพลิดเพลินปัจจยัท่ีส าคญั คือ ถอ้ยค า 

  1.3  การเล่นค า ศิลปะการเล่นค าเป็นศิลปะท่ีท าให้งานเขียนมีสีสันแห่งท่วงท านอง
แต่งใหช้วนอ่าน 

   1.3.1  การเล่นสัมผสัอกัษร คือ การเล่นเสียงอกัษรของค าท่ีมีพยญัชนะต้น
เดียวกนัหรือเป็นอกัษรคู่เสียงกนั 

   1.3.2  การเล่นค าล้อค า เป็นการเล่นค าในลักษณะต่าง ๆ ท่ี ก่อให้ เกิด
ความรู้สึกเล่นลอ้กนัของกลุ่มค าพวกเดียวกนั หรือกลุ่มค าเล่นลอ้บนัไดเสียงกนั หรือบางทีก็เป็นการ
ลอ้เล่นกนัโดยความหมายบา้ง เหตุผลบา้ง เช่น ใบไมร่้วงหน่ึงใบในราวป่า ยงัดีกว่า ใบไม้เหลือง   
ในเมืองหลวง ท่ีรอปลิดหล่น เปล่าประโยชน์ ปวงเป็นด่างดวงด าเป้ือนในป่าคน 

   1.3.3  การเล่นค าซ ้ า ได้แก่  การใช้ค  าค  าหน่ึงเล่นย ักย ้ายหรือยอกย้อนกัน         
ด้วยความหมายบ้าง เหตุผลบ้าง น ้ าเสียงบ้างหรือเพื่อเล่นชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ให้มีชีวิตชีวา          
น่าสนุกหรือเสนาะอารมณ์แก่ผูอ่้าน 
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 2. การใช้ส านวนส านวนโวหาร เกิดจากการน าค าหลาย ๆ ค า มารวมกนั แลว้น ามาเรียบ
เรียงหรือมาจัดเข้าเป็นกลุ่มค า ส่ือความหมายอย่างมีชั้ นเชิงวรรณศิลป์ เพื่อให้งานเขียนมีมิติ 
แห่งความเสน่ห์หา เพิ่มรสและกระทบต่อความรู้สึกของผูอ่้าน ลกัษณะการใชโ้วหารมีดงัน้ี 

  2.1  การใชบ้ริบทของความกระชบัเฉียบคม 
  2.2 การใชบ้ริบทของค าหรือความคู่เปรียบ 
  2.3  การใชบ้ริบทและแง่มุมท่ีเหนือสามญัความคิด  
  2.4  การใชบ้ริบทเชิงแสดงสัจจะ 
  2.5  การใชบ้ริบทของการเสียดสีเหน็บแนม 
  2.6  การใชบ้ริบทของการประชดประชนั 
  2.7  การใชบ้ริบทของการปริภาษ 
  2.8  การใชบ้ริบทของการปลุกส านึกมโนคติ 
  2.9  การใชบ้ริบทของมธุรสวาที 
  2.10  การใชบ้ริบทของความขบขนัหรรษา 
 3. การใช้สัญลักษณ์  เป็นศิลปะอย่างหน่ึงของการใช้ภาษาและการเขียนหนังสือ 

เพราะว่าสัญลักษณ์จะช่วยให้ผูอ่้านเกิดความสนุกในการคิด ตีความหาความหมายท่ีซ่อนเร้น         
ในขอ้ความท่ีผูเ้ขียนซ่ึงมีความช านาญในเชิงวรรณศิลป์ไดเ้รียบเรียงเอาไวอ้ยา่งน่าคน้หา 

 

 กำรใช้ประโยค 
นอกจากการใช้ถ้อยค าแล้ว อีกประการหน่ึงท่ีผูเ้ขียนต้องมีความระมัดระวงัเช่นกัน 

ในการถ่ายทอดงานเขียน ก็คือการใชป้ระโยค ผูเ้ขียนในฐานะผูส่้งสารตอ้งมีความตระหนกัในการ
ใช้ประโยคจะตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัประโยค เช่น หลักไวยากรณ์ ความชัดเจน 
เป็นตน้  แลว้จึงตดัสินใจเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสม มีนกัวิชาการหลายท่านให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ใชป้ระโยคไว ้ ดงัน้ี 

ธนู ทดแทนคุณ และกานตร์วี แพทยพ์ิทกัษ ์(2557 : 31 – 35) กล่าวถึงการเรียบเรียงประโยค
วา่มี 3 ประเภท คือ 

 1. ประโยคความเดียว เป็นประโยคท่ีมีใจความเพียงอยา่งเดียว ประกอบดว้ย ประธาน 
กริยา หรืออาจเพิ่มกรรมในประโยคดว้ยก็ได ้นอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มส่วนขยายในส่วนต่าง ๆ ได ้

 2. ประโยคความรวม เป็นประโยคท่ีประกอบไปด้วยประโยคความเดียว 2 ประโยค   
ข้ึนไป โดยใชค้  าสันธานเช่ือมประโยคเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั 



42 
 

 3. ประโยคความซ้อน เป็นประโยคท่ีประกอบดว้ยประโยคอยา่งนอ้ย 2 ประโยคข้ึนไป  
โดยมีประโยคท่ีมีใจความสมบูรณ์ 1 ประโยค และมีประโยคท่ีมีใจความไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ
ปรากฏอยา่งอิสระอ่ืน ๆ มาประกอบดว้ย 

 

หลกักำรสร้ำงประโยค 
การสร้างประโยคท่ีดีจะท าให้ขอ้ความนั้นมีความชดัเจน ส่ือความหมายไดถู้กตอ้งมีหลกั  

ดงัน้ี 
 1. ความถูกตอ้งในการใชป้ระโยคควรระมดัระวงัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1 หลีกเล่ียงการใชส้ านวนแบบภาษาองักฤษ 
  1.2 แบ่งวรรคตอนให้ถูกตอ้ง การแบ่งวรรคตอนไม่ถูกตอ้งท าใหก้ารส่ือความหมาย

ผดิไปได ้
 2. สร้างประโยคให้กะทดัรัดและสละสลวย การสร้างประโยคให้กะทดัรัดสละสลวย

ตอ้งเลือกใช้ถอ้ยค าน้อยแต่กินความมาก สามารถส่ือความหมายไดม้ากและเหมาะสมกบัขอ้ความ    
ท่ีส่ือ โดยเลือกใชไ้ด ้ดงัน้ี 

  2.1 การรวบความให้กระชบั ในกรณีท่ีประโยคมีค าหรือความซ ้ า ๆ กนัควรหาค า
หรือวลีมากระชบัรวบความ 

  2.2 การใช้ค  าท่ีมีความหมายรวมแทน ท าให้มีความหมายสั้ นลงแต่มีใจความ
ครบถว้น 

  2.3 การเขียนประโยคให้มีเอกภาพและสัมพนัธภาพ ประโยคแต่ละประโยคควรมี
ใจความเดียว คือ มีเอกภาพและควรมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั คือ มีสัมพนัธภาพอยา่งเหมาะสม
กบัความในประโยคอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

 3. สร้างประโยคให้มีน ้ าหนัก การสร้างประโยคให้มีน ้ าหนักจะท าให้ผูอ่้านทราบว่า
ผูเ้ขียนมีจุดประสงคแ์ละเนน้ส่วนใด สามารถท าได ้ดงัน้ี 

  3.1 วางค าท่ีตอ้งการเนน้ใหอ้ยูใ่นท่ีซ่ึงมีน ้าหนกั 
  3.2 การขนานความหรือจดัความใหมี้รูปแบบเดียวกนั โดยใชค้  าสันธานเช่ือมความ

ใหป้ระโยคมีน ้าหนกัเท่ากนั 
  3.3 การใชค้  าซ ้ า ๆ กนั ช่วยใหเ้กิดขอ้ความมีน ้าหนกั 
  3.4 การจดัความหรือการจดัความให้ขดัแยง้กนั เป็นการจดัขอ้ความ 2 ขอ้ความให้

ขดัแยง้กนั เพื่อท าใหข้อ้ความน้ีน่าสนใจและสะดุดใจ 
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 วลัยา ช้างขวญัยืน (2533 : 127 – 146) อธิบายเก่ียวกบัประโยคในงานเขียนสรุปประเด็น
ไดด้งัน้ี 

 1. ส่วนประกอบและประเภทของประโยค ประโยคท่ีง่ายท่ีสุดมีส่วนประกอบ คือ
ประธานและกริยา บางประโยคอาจมีกรรมของประโยคดว้ยแต่ในการพูดหรือเขียนเร่ืองราวใด ๆ
เพื่อการส่ือสารท่ีชดัเจนจึงตอ้งมีส่วนขยายเพิ่มข้ึน ดงันั้น จึงแบ่งประโยคไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ไดแ้ก่ 

  1.1  ประโยคเด่ียว คือ ประโยคท่ีแสดงขอ้ความเดียวมีส่วนประกอบ คือ ประธาน
และกริยา ถา้กริยาตอ้งการกรรมก็มีกรรมอยูด่ว้ย นอกจากน้ี อาจมีค าขยายประธานกริยากรรมไดด้ว้ย 

  1.2  ประโยคซับซ้อน คือ ประโยคท่ีแสดงขอ้ความมากกว่าหน่ึง ประโยคซับซ้อน
ประกอบดว้ยประโยคเด่ียวหลายประโยคและมีสันธานเช่ือมประโยคเด่ียวเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั 

 2. หลกัเกณฑ์ในการสร้างประโยค ผูใ้ชภ้าษาตอ้งระมดัระวงัในการสร้างประโยค เพื่อให้
ส่ือความหมายไดถู้กตอ้งจึงควรค านึงหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

  2.1  ความถูกตอ้งและแจ่มแจง้ ความถูกตอ้งและแจ่มแจง้ควรค านึงถึงเร่ืองการผูก
ประโยคตามรูปประโยคของภาษาไทย เรียงบทส าคญัในประโยคให้ถูกตอ้ง วางส่วนขยายให้ถูกท่ี 
การใช้ค  าให้ถูกต้องการเขียนประโยคให้จบกระแสความ การเวน้วรรคตอนให้ถูกต้องการวาง       
อนุประโยคใหถู้กท่ี การใชรู้ปประโยคและส านวนภาษาองักฤษและความถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง 

  2.2  ความกะทดัรัดและความสละสลวย คือ ประโยคท่ีใช้ถอ้ยค าน้อยแต่กินความ
มาก ผูเ้ขียนสามารถสร้างประโยคในลกัษณะน้ีไดโ้ดยยดึหลกัต่อไปน้ี   

   2.2.1  การรวบความให้กระชับ ในกรณีท่ีประโยคมีประธานมากกว่าหน่ึง     
แต่ใช้ค  ากริยาร่วมกนั เวลาเขียนให้หาค าขมวดหรือกระชับมารวมความ เช่น “วิชาภาษาไทยวิชา
สังคมและพลศึกษา ลว้นเป็นวชิาท่ีฉนัไม่ชอบทั้งส้ิน” 

   2.2.2  การเขียนให้มีเอกภาพและสัมพันธภาพ ประโยคทุกประโยคควรมี
ใจความเดียว (เอกภาพ) หรือควรมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั (สัมพนัธภาพ) 

  2.3. การสร้างประโยคให้มีน ้ าหนกัช่วยให้ขอ้ความท่ีเขียนแจ่มแจง้ข้ึน เพราะผูอ่้าน
สามารถทราบจุดประสงคข์องผูเ้ขียนวา่ตอ้งการเนน้ส่วนใด การผกูประโยคให้มีน ้ าหนกั อาจท าได้
ดงัน้ี 

   2.3.1  การวางถอ้ยค าท่ีตอ้งการเน้นให้อยู่ในท่ีซ่ึงมีน ้ าหนกัตามปกติต าแหน่ง
ขอ้ความท่ีมีน ้ าหนกัสุดอยูต่อนตน้ของประโยค เช่น “ท่ีข้างตึกรถเขาจอดอยู”่ หรือบางคร้ังอาจวาง
ไวต้อนท้าย เพราะเป็นการแสดงความคิดเบ็ดเสร็จ เช่น “กรรมมาถึงตวัแล้วเราจะท าประการใด       
กห็าพ้นไม่” 
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   2.3.2  การใช้ค  าซ ้ า ๆ กัน ช่วยให้ข้อความมีน ้ าหนัก การใช้ค  าซ ้ าต้องซ ้ าใน
ขอ้ความท่ีต่างกนัจึงเป็นการเนน้น ้าหนกัเช่น “คนท่ีเห็นคนเป็นคนจึงนบัวา่เป็นคน” 

   2.3.3  การขดัความ คือ การจดัขอ้ความในประโยคให้คู่กันแล้วใช้บทเช่ือม
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกขดัแยง้ เป็นวธีิการท่ีท าใหง้านเขียนน่าสนใจ เช่น “ค ายอไม่มีประโยชน์แก่ผูถู้ก
ยอแต่มีประโยชน์ส าหรับผูย้อเอง” 

   2.3.4  การขนานความ คือ การจัดข้อความในประโยคให้เช่ือมโยงกันกา
เช่ือมโยงกนัน้ีอาจใช้สันธานคู่เป็นตวัเช่ือมขอ้ความ ซ่ึงมีน ้ าหนกัเท่า ๆ กนั เช่น ท่ีใด – ท่ีนั่น เม่ือใด –   
เม่ือนั้น ผูใ้ด – ผูน้ั้น หรืออาจใชรู้ปประโยคท่ีเหมือนกนัไดด้ว้ยเช่น “ทรัพยน์ั้นเป็นผลของการอยูใ่น
ธรรมความสุขเป็นผลของความมีทรัพย”์ 

 
 วีรวฒัน์ อินทรพร (2545 : 36) อธิบายเก่ียวกบัการใชป้ระโยคในงานเขียนว่าหากผูเ้ขียน

ไม่สามารถใช้ประโยคไดถู้กตอ้ง ก็จะท าให้การส่ือสารความคิดนั้นบกพร่องและไดแ้บ่งประโยค
เป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1. ประโยคความเดียว เป็นประโยคง่ายไม่ซบัซ้อนประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง 
 2.  ประโยคความรวม คือ ประโยคความเดียว 2 ประโยคท่ีรวมกนัเป็นประโยคเดียว โดยมี

ค าเช่ือมท่ีแสดงความสอดคล้อง คล้อยตาม แสดงความขัดแยง้ แสดงความเป็นเหตุเป็นผล 
และการใหเ้ลือก 

 3. ประโยคความซ้อน คือ ประโยคท่ีประกอบดว้ยประโยคความเดียว 2 ประโยค โดยมี
ประโยคหน่ึงเป็นประโยคหลกัและอีกประโยคหน่ึงเป็นประโยคขยาย 

 
กุหลาบ มลัลิกะมาส (2550 : 132 – 134) อธิบายท่วงท านองท่ีเก่ียวกบัการสร้างประโยค 

(Syntax) ไว ้4 แบบใหญ่สรุป ไดด้งัน้ี 
 1. ประโยคสั้น (Attic Sentence) นกัเขียนใชป้ระโยคเอกตัถประโยคเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ประโยคยาวข้ึน (Isocratic Sentence) เป็นประโยคอเนกตัถประโยคหรือสังกรประโยค

เป็นประโยคท่ีขยายความใหแ้ก่กนัในกลุ่มประโยคท่ีเขียนข้ึนมา 
 3. ประโยคยาวแบบโวหาร (Ciceronian Sentence) เป็นประโยคท่ีตอ้งกล่าวรายละเอียด

แต่ละอย่าง ๆ ไปจนจบจึงจะมีเน้ือความท่ีสมบูรณ์ เป็นท่ีเขา้ใจหรือประโยคค าถามแบบ  Rhetoric 
Question หรือเป็นประโยคท่ีพูดให้ตีความหมายเสียก่อนไม่กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา เช่น ประโยค
ของ น.ม.ส. วา่ “คนท่ีเป็นทาสแฟชัน่นั้นแมพ้ระราชบญัญติัเลิกทาสก็ช่วยไม่ได”้ 
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 4. ประโยคบาโรก  (Baroque Sentence) มีโครงสร้างประโยคท่ีขาดดุลหรือลักษณะ
คู่ขนาน  (Parallelism) อาจเพิ่มพูนทวีข้ึน  ๆ คล่ีคลายเน้ือความจากประโยคหน่ึงขยายไปสู่ 
อีกประโยคหน่ึง หรืออาจเป็นประโยคสั้นมีค าเดียวโดยไม่ค านึงถึงความถูกผิดทางไวยากรณ์ เช่น 
“หลบัไปดว้ยรสเอร็ดของกญัชา” “ผมไม่อยากต่ืนเชา้โวย้คุณอยา่มาปลุกกูใหย้ากเลยครับ” 

 
นอกจากน้ี สมพร มนัตสูตร แพ่งพิพฒัน์ (2540 : 47) กล่าวถึงประโยคท่ีดีว่าจะต้องมี

ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. มีความชดัเจนแจ่มแจง้และถูกตอ้ง 
 2. กระชบัไม่ยาวน่าเบ่ือใหแ้นวคิดไม่วกวนสับสน 
 3. ใชภ้าษาง่ายไม่มีค  าฟุ่มเฟือยตดัความไม่จ าเป็นออกเสีย 
 4. อดัความคิดไวใ้นประโยคนั้น ๆใหเ้ตม็เรียกวา่ประโยคทรงพลงั 
 5. ใชถ้อ้ยค ามีน ้าหนกัเพื่อความสละสลวย 
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว สามารถสรุปเก่ียวกับการใช้ภาษาได้ว่า การใช้ภาษา 

ในงานเขียนควรเป็นภาษาท่ีอ่านง่าย ส่ือความหมายชัดเจน การเลือกใช้ถ้อยค าควรให้เหมาะกับ
เน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการน าเสนอ เรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ไม่ก ากวม ผูเ้ขียนควรเล่ียงค าศพัท์ยาก ๆ หรือประโยคยาว ๆ เพื่อให้งานเขียนมีความน่าสนใจ 
ไม่น่าเบ่ือ 

 

ทฤษฎกีำรเขียน 
ควำมหมำยของกำรเขียน 
นักการศึกษาผูเ้ช่ียวชาญด้านการเขียนให้ค  านิยามและให้ความหมายของการเขียน 

ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 203) กล่าวว่า เขียน หมายถึง ขีดให้

เป็นตวัหนงัสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ วาด,  แต่งหนงัสือ 
ทัศนีย์ ศุภเมธี (2527 : 103) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียนเป็นการแสดงออก    

เพื่อการส่ือสารของมนุษย ์เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความตอ้งการทุกอย่างออกมา 
ใหผู้อ่ื้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดต้รงตามความมุ่งหมายของผูเ้ขียน 

วลยัรัตน์ อติแพทย์ (2532 : 9) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่า การเขียน เป็นการแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียน หรือการส่งสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูรั้บสารหรือผูอ่้านเร่ืองราว  
ความคิดเห็นและความประสงคข์องผูเ้ขียน 
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กุสุมา รักษมณี และคณะ (2536 : 199) กล่าวว่า การเขียน คือ การแสดงความรู้ ความคิด  
ความรู้สึก จินตนาการ และความตอ้งการของผูส่้งสารออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูรั้บสาร
สามารถอ่านเขา้ใจตรงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการได ้

นภดล จันทร์เพ็ญ  (2538 : 90) ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน เป็นการ
แสดงออกในการติดต่อส่ือสารอย่างหน่ึงของมนุษย ์โดยอาศยัภาษาตวัอกัษรเป็นส่ือ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ และความในใจของเราใหก้บัผูอ่ื้นทราบ การเขียนน้ี จึงมีลกัษณะการ
ส่ือสารท่ีถาวร มีความคงทนอยูน่าน 

วรนนัท ์อกัษรพงษ ์(2539 : 67) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีวา่ การเขียน หมายถึง การแสดง
ความแตกต่างในดา้นความคิดอ่านของมนุษย ์ดว้ยการเขียนออกมาเป็นขอ้ความ การเขียนดงักล่าว
ได้เน้ือหามาจากความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และทัศนคติของผูเ้ขียนเอง เม่ือประกอบเข้ากับ
อุปนิสัยใจคอ บุคลิกลักษณะและความลึกซ้ึงทางจิตใจของผู ้เขียนแล้ว การเขียนนั้ นจะมี
ลกัษณะเฉพาะหรือท่วงท านองการเขียน (Style) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้ขียนออกมา 
 เสนีย์ วิลาวรรณ (2544 : 10) กล่าวว่า การเขียน หมายถึง การน าค าพูดออกมาเขียน
ประกอบกนัเป็นขอ้ความ เพื่อส่ือความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจ 
 เอมอร ชิตตะโสภณ (2549 : 34 – 35) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่า การเขียนเป็นเร่ือง
ของกระบวนการทางความคิด ความคิด คือ จุดเร่ิมต้นการแปรความคิดเป็นการกระท า คือ           
การปฏิบัติจริง กล่าวได้ว่า การใช้ภาษาและรูปแบบของการเขียน เป็นเพียงส่วนเดียวของ
องคป์ระกอบทั้งหมด ประการส าคญั คือ การสะสมประสบการณ์จากการอ่าน การฟัง การดู ก่อนลง
มือเขียนเพื่อขยายความคิดใหลึ้กและกวา้งขวางออกไป 

ธนู ทดแทนคุณและกานต์รวี แพทยพ์ิทกัษ์ (2552 : 117) ให้ความหมายของการเขียนว่า  
การเขียน หมายถึง การเรียบเรียงความคิดในส่ิงท่ีจะส่ือสารเป็นตัวหนังสืออย่างมีจุดมุ่งหมาย      
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความตอ้งการ และขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัผูอ่้าน 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเขียน เป็นการส่ือความหมาย 
โดยการน าความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์และจินตนาการของผูเ้ขียนออกมาเรียบเรียง
เป็นลายลักษณ์อกัษร เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่ือสารระหว่างผูเ้ขียนกับผูอ่้านให้ได้ความเข้าใจ 
ตรงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการได ้

 

ควำมส ำคัญของกำรเขียน 
นักการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านการเขียนหลายท่าน กล่าวถึงความส าคญัของภาษาเขียนไว้

หลากหลาย ประมวลไดด้งัน้ี 
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1. ภาษาเขียนเป็นวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติ เพราะภาษาเป็นส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์และ
วถีิชีวติของคนในชาติ 

2. เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีแสดงอารยธรรมของมนุษยใ์นแต่ละยคุสมยั 
3. เป็นเคร่ืองถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีส าคญั อนัเป็นมรดกทางสติปัญญาของมนุษย ์เช่น 

วรรณกรรม วรรณคดี ต านาน 
4. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารของมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
5. เป็นเคร่ืองมือสร้างสรรค์สังคม สร้างความมัน่คงของประเทศ เช่น การเขียนข่าวสาร 

การเขียนเพื่อก่อใหเ้กิดความสามคัคี เป็นตน้ 
 
นอกจากน้ี ทศันีย ์ศุภเมธี (2527 : 12) กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนไว ้ดงัน้ี 
1. เป็นเคร่ืองมือวดัความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย ์
2. เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้นองความปรารถนาของมนุษย ์ท าใหเ้กิดผลตามท่ีตอ้งการ 
3. เป็นการแสดงวา่ผูเ้ขียนมีเวลาคิด ไตร่ตรอง แลว้จึงล าดบัความคิดเรียบเรียงออกมา

เป็นเร่ืองราวดว้ยภาษา ผูเ้ขียนมีโอกาสแกไ้ขก่อนถึงผูอ่้าน 
4. เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดทางสติปัญญาของมนุษย ์เพราะเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรม 

ความคิด จินตนาการและความรู้ จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
 อาจกล่าวได้ว่า การเขียนเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในสังคม  
เป็นเคร่ืองถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย ์และเป็นเคร่ืองวดัความเจริญทางดา้นอารยธรรม
ทางภาษาของมนุษย ์มนุษยจ์ากรุ่นหน่ึงการท่ีจะถ่ายทอดวฒันธรรมแนวความคิดของตนไปสู่ชน 
อีกรุ่นหน่ึงไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัการเขียนมีความคงทน และใชเ้ป็นหลกัฐานไดดี้ อีกทั้งภาษาเขียนยงั
จัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีบ่งบอกถึงความมีวฒันธรรมและอารยธรรมของชาตินั้ น   
การเขียนจึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ทกัษะอ่ืน 

 

จุดมุ่งหมำยของกำรเขียน 
การเขียนแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของและอย่างท่ีแตกต่างกนัออกไปตามเน้ือหา

สาระของเร่ืองท่ีเขียนนั้น ๆ การเขียนเป็นการส่ือสารความหมายท่ีมีจุดมุ่งหมายไดห้ลายประการ  
ซ่ึงภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 39 – 40) สรุป ดงัน้ี 

1. การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนต้องการเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีตนรับรู้ มาให้ผูอ่้านไดท้ราบ เช่น การบรรยาย
หรือเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ต านาน ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ 
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2. การเขียนเพื่ออธิบาย เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งการช้ีแจงหรืออธิบายส่ิงใดส่ิงหน่ึง   
ให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจอย่างชัดเจน เช่น การเขียนอธิบายความหมายค าศพัท์เฉพาะ การอธิบาย
ขั้นตอนการท าส่ิงต่าง ๆ การอธิบายกรรมวธีิในการซ่อมหนงัสือ เป็นตน้ 

3. การเขียนเพื่ อแสดงทัศนะ ความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์  เป็นการเขียน 
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือการวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
เช่น แสดงทศันะเก่ียวกบับทบาทของครูในยคุปัจจุบนั การวิจารณ์วรรณกรรม การเขียนบทความใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั เป็นตน้ 

4. การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดจินตนาการ
และอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการใช้ภาษาอย่างมีชั้ นเชิงและมีวรรณศิลป์ เช่น การเขียนเร่ืองสั้ น         
นวนิยาย กวนิีพนธ์ บทละคร บทภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะบนัเทิงคดีเชิงสร้างสรรค ์

5. การเขียนเพื่อกิจธุระ เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งการติดต่อกิจธุระกบับุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ การเขียนลักษณะน้ี มีรูปการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของกิจธุระ เช่น การเขียนจดหมายส่วนตวั การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายราชการ 
เป็นตน้ 

6. การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนต้องการให้ผู ้อ่านเปล่ียนแปลง
ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ หรือพฤติกรรมให้คลอ้ยตามความคิดของผูเ้ขียน เช่น การโฆษณาสินคา้ 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

7. การเขียนเพื่อลอ้เลียน – เสียดสี เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้สึกในลกัษณะลอ้เลียน 
เสียดสีหรืออาจประชดประชัน เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก เช่น เขียนค าอธิบายภาพการ์ตูน
ลอ้เลียนการเมือง บทละครลอ้เลียนการเมือง สังคม เป็นตน้ 

8. การเขียนเพื่อแจง้ให้ทราบขอ้เท็จจริง เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง น าเสนอ
รายละเอียดเพื่อการน าไปปฏิบติั บางคร้ังอาจอา้งอิง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เช่น กติกา การแข่งขนั 
การอ่านท านองเสนาะ ระเบียบการมาท างานของพนกังานบริษทั เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการบางท่าน ไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมายของการเขียนไวอ้ยา่งละเอียด
ไปอีก ดงัเช่น บงกช สิงหกุง (2545 : 112) จ  าแนกจุดมุ่งหมายของการเขียนออกเป็น 12 ประการ  
สรุปได้คือ เพื่อสั่งสอน เพื่อบนัทึก เพื่อแนะน า เพื่อเล่าเร่ือง เพื่ออธิบาย เพื่อแสดงความคิดเห็น     
เพื่อโฆษณาจูงใจ เพื่อปลุกใจ เพื่อสร้างจินตนาการ เพื่อลอ้เลียนเสียดสี เพื่อบอกให้ทราบขอ้เท็จจริง
และเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 

ส่วน ดวงใจ ไทยอุบุญ (2545 : 14) แบ่งวตัถุประสงค์ของการเขียนไวใ้กล้เคียงกัน      
สรุปไดคื้อ เพื่อเล่าเร่ือง เพื่อโฆษณาจูงใจ เพื่อปลุกใจ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแนะน า  เพื่อสร้าง
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จินตนาการ เพื่อล้อเลียนเสียดสี เพื่อประกาศ เพื่อวิเคราะห์ เพื่อวิจารณ์ เพื่อท าข่าว และเพื่อเขียน
เฉพาะกิจ 

จากท่ีกล่าวมา อาจสรุปจุดมุ่งหมายของการเขียน ดงัน้ี 
1. เพื่อให้ความรู้ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น เพื่อเล่าเร่ือง เพื่ออธิบาย เพื่อท าข่าว เพื่อบนัทึก 

เพราะวเิคราะห์วจิารณ์ 
2. เพื่อให้ความบันเทิง มีจุดหมายเฉพาะ เช่น เพื่อเล่าเร่ือง เล่าเหตุการณ์ เพื่อแสดง

จินตนาการ เพื่อเฉพาะกิจบางอยา่ง 
3. เพื่อโน้มน้าวจิตใจ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อเขียน

ปลุกใจ เพื่อเสียดสี ลอ้เลียน เพื่อเสนอแนะ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อสรรเสริญ สดุดี และสร้างไมตรี 
4. เพื่อติดต่อธุระ การงาน มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น เพื่อติดต่อธุระ เพื่อท าข้อตกลง    

เพื่อขอความช่วยเหลือ   
 

ประโยชน์ของกำรเขียน 
การเขียนหนงัสือมีความส าคญั และจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์การเขียนท าให้

ผูเ้ขียนไดท้  ากิจกรรมหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้กวา้งขวางและลึกซ้ึง การเขียน
มีประโยชน์นานัปการ ซ่ึง สิริวรรณ นันทจันทูล (2543 : 54) กล่าวถึงประโยชน์ของการเขียน
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การเขียนเป็นการส่ือความหมายแสดงหลักฐานท่ีชัดเจนต่อผูอ่้าน ช่วยให้ผูเ้ขียน
เขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดของเร่ืองต่าง ๆ ดว้ย 

2. การเขียนเป็นกระบวนการท่ีอาศยัวิธีและช่องทางการท างานท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การ
ใชค้วามคิดและมโนภาพ ใช้ตวัอกัษรในการถ่ายทอดความคิดและมโนภาพ รวมถึงประสบการณ์ต่าง 
ๆ ของตวัผูเ้ขียน การเขียนท่ีดีก่อใหเ้กิดปัญญา เกิดการเรียนรู้ มีคุณค่า ผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจตรงกนั 

3. การเขียนเป็นกิจกรรมท่ีใช้พลังสมอง ผูเ้ขียนต้องใช้ทั้ งความรู้สึก ความคิด และ     
การกระท า การเขียนจึงใหค้วามรู้ ความคิด การสร้างสรรคท่ี์คงอยูเ่ป็นช่วงเวลานาน 

4. การเขียนช่วยสร้างความเขา้ใจ สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้เกิดบรรยากาศ    
ท่ีดีต่อกนั และคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามเป็นคุณแก่ตนเองและสังคม 

5. การเขียนช่วยธ ารงรักษาภาษา ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
 
ปรีชา ช้างขวญัยืน (2544 : 417 – 418) กล่าวถึงการเขียนเพื่อความเขา้ใจว่า ช่วยให้ผูอ่้าน

เกิดความเข้าใจ หรือค้นพบด้วยสติปัญญา การเสนอเร่ืองแต่ละคร้ังแก่ผูอ่้านจะมีจุดมุ่งหมาย 
ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ อารมณ์ความรู้สึก เป็นความคิดชนิดหน่ึงท่ีมนุษยเ์ราส่ือดว้ยภาษา 
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บุปผา บุญทิพย์ (2550 : 14 – 16) กล่าวถึงประโยชน์ของการเขียนไว ้สรุปได้ว่า การเขียน  
เป็นวิธีการส่ือสารท่ีได้ผลดี สะดวกรวดเร็วมาก สามารถส่ือสารจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงหรือ 
คนอ่ืน ๆ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด ความคิดเห็นและจินตนาการ ตลอดจน
อารมณ์ต่าง ๆ ไดทุ้กชนิด 

กล่าวโดยสรุป การเขียนมีประโยชน์และมีความส าคญัต่อมนุษยอ์ย่างมาก เป็นช่องทาง 
การถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ออกมาให้ผูอ่ื้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงตามความมุ่งหมายของผูเ้ขียน งานเขียนท่ีดีจะให้ประโยชน์แก่ผูอ่้านเกิดปัญญา  
พฒันาอารมณ์ เกิดความรู้สึกและเกิดทรรศนะท่ีดีงาม อนัล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

 

องค์ประกอบของกำรเขียน 
การเขียนจัดว่าเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญทักษะหน่ึง ผู ้ท่ีมีความสามารถท่ีจะเขียน        

เพื่อการส่ือสารไดดี้จะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบของการเขียน เพื่อท่ีจะให้ไดง้านเขียนท่ีสมบูรณ์  
เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร ในเร่ืองขององค์ประกอบดา้นการเขียนน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญและ
นกัวชิาการ กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเขียนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

วิจิตรา แสงพลสิทธ์ิ และคณะ (2522 : 14) กล่าวถึงองค์ประกอบของงานท่ีดี 7 ประการ  
คือ 

1. ภาษาดี หมายถึง ใชภ้าษาประณีต มีประสิทธิภาพ 
2. มีแง่งาม หมายถึง งานเขียนนั้นมีจุดเด่นท่ีเร้าอารมณ์ผูอ่้าน 
3. ความเท่ียงธรรม หมายถึง งานเขียนท่ีไม่มีอคติกบัใครหรือแหล่งใด 
4. มุ่งส าคญั หมายถึง มีจุดประสงคห์ลกัท่ีเด่นชดั 
5. สรรคจ์  าเป็น หมายถึง นึกถึงผูอ่้านและเห็นวา่มีความส าคญัมากจึงน ามาเสนอ 
6. เด่นเน้ือหา หมายถึง การอ่านคร้ังน้ีตอ้งไดป้ระโยชน์คุม้ค่า และเน้ือหาโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ 
7. สูงค่านิยม เป็นงานเขียนท่ีมีรสนิยมและมีคุณค่าท่ีดีต่อคนทัว่ไป 
 
สมถวลิ วเิศษสมบติั (2528 : 11) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการเขียน ดงัน้ี 
1. เขียนตวัหนงัสือไดช้ดัเจน สวยงาม น่าอ่าน เป็นระเบียบและรวดเร็ว 
2. เขียนหนงัสือไดถู้กตอ้งตามความนิยมและอกัขรวธีิ 
3. เลือกใชค้  าไดเ้หมาะสมกบัเน้ือความและความนิยม 
4. ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาท่ีกะทดัรัด สละสลวย ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
5. แกส้ านวนภาษาท่ีใชก้นัอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาได ้
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6. เขียนเล่าเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการจะเล่าได ้
7. เขียนตอบค าถามไดต้รงประเด็น 
8. เขียนไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการเขียนทุกประการ 
9. เขียนเร่ืองโดยใชถ้อ้ยค าชกัจูงผูอ่ื้นคลอ้ยตามได ้
10. ใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนถูกตอ้ง 
 
สุวินา โชติช่วง  (2539 : 15 – 16) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนท่ีผูเ้ขียนควรมีไว ้ 

ดงัน้ี 
1. เน้ือหา ไดแ้ก่ ความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเขียน ความมีแก่นสาร การเขียนขยายใจความได้

อยา่งสมบูรณ์ 
2. การเรียบเรียงเร่ืองราว ได้แก่ การเรียบเรียงเน้ือหาได้อย่างสมเหตุสมผล มีการใช้ค  า   

หรือวลี เพื่อแสดงการเช่ือมโยงของเน้ือความ มีขอ้ความสนบัสนุนความคิดไดอ้ยา่งกะทดัรัดชดัเจน 
3. ค าศพัท ์ไดแ้ก่ การเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัเน้ือความ

นั้น ๆ โดยสามารถใชค้  าไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑไ์วยากรณ์ดว้ย 
4. การใช้ภาษา ได้แก่ การใช้โครงสร้างของประโยคได้ถูกต้อง และค านึงถึงความ

สอดคลอ้ง กาล ล าดบั หนา้ท่ีของค า ค  าน าหนา้นาม ค าสรรพนาม และค าบุพบท 
5. กลไกทางภาษา ได้แก่ เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดค าได้อย่างถูกต้องและ      

การข้ึนตน้ประโยคไดต้ามแบบแผนของภาษานั้น ๆ   
 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 127 – 128) กล่าวสรุปองค์ประกอบของการเขียนไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1. เน้ือหา คือ เน้ือเร่ืองหรือเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะให้ผูอ่้านไดรั้บทราบ อาจจะเป็น
เหตุการณ์ เร่ืองของบุคคล ขอ้คิดเห็น จินตนาการ อารมณ์ และความรู้สึก ฯลฯ อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอยา่งประกอบกนัก็ได ้

2. ภาษา คือ ถ้อยค าส านวนโวหารต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในขอบเขตของไวยากรณ์และ 
ตามความนิยมของผูใ้ช้ภาษา ภาษานับเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดส าหรับการถ่ายทอด เป็นเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรอบคอบ ละเอียดอ่อนในการท่ีจะเลือกเฟ้นค า ประโยค ส านวนโวหารต่าง ๆ 
มาใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและรูปแบบ ทั้งน้ี ก็เพราะภาษานั้นมีหลายระดบัแต่ละระดบัก็มีท่ีใช้
ต่างกนั 

3. เคร่ืองหมายวรรคตอน คือ เคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเขียนเพื่อช่วยให้ผูอ่้าน   
อ่านไดส้ะดวก และเป็นการป้องกนัความเขา้ใจผิดไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี เคร่ืองหมายวรรคตอนบางชนิด  
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เม่ือใช้แล้วจะสามารถส่ืออารมณ์ความรู้สึกได้ดีข้ึน เช่น การใช้เคร่ืองหมายปรัศนีและอศัเจรีย ์      
แต่ควรระวงัไม่ใช้อยา่งพร ่ าเพร่ือจนเกินไป จะตอ้งใชใ้ห้เหมาะแก่เน้ือหาและรูปแบบและใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั 

4. รูปแบบ การเขียนแต่ละประเภท ย่อมมีรูปแบบแตกต่างกนั อาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ  
ไดแ้ก่ รูปแบบร้อยแกว้ และรูปแบบร้อยกรอง ผูเ้ขียนจะตอ้งมีศิลปะในการเขียนและเขียนใหถู้กตอ้ง
ตามกฎเกณฑด์ว้ย 

กล่าวโดยสรุป การท่ีผู ้เขียนจะมีความสามารถด้านการเขียนและส่ือสารให้ตรง  
ตามความประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองไวยากรณ์ ส านวน  
ภาษา ค าศพัท์ ตวัสะกดค า โครงสร้างของประโยค และหนา้ท่ีของค า การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะเขียน รูปแบบการเขียน ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ถอ้ยค า การเรียบเรียงเน้ือหาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล กะทดัรัด ไดค้วามชดัเจน 

 

รูปแบบของกำรเขียน 
มีการแบ่งรูปแบบการของเขียน ตามเกณฑท่ี์หลากหลายแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
กุสุมา รักษมณี และคณะ (2536 : 207) แบ่งรูปแบบการเขียนออกเป็นประเภทใหญ่        

ได ้3 รูปแบบ คือ 
1. สารคดี เป็นรูปแบบงานเขียนท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาท่ีจะเสนอสาระความรู้ท่ีเป็นจริง 

เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ ความคิด ความเป็นจริง ในขณะเดียวกนัการเขียนสารคดี ก็มุ่งให้ผูอ่้าน
ไดรั้บความรู้ ความเพลิดเพลิน ควบคู่ไปดว้ย รูปแบบของสารคดีมีหลายประเภท ไดแ้ก่ บทความ 
ต ารา ข่าว เกร็ดความรู้ เร่ืองราวบนัทึกต่าง ๆ เช่น บนัทึกความทรงจ า บนัทึกการเดินทาง เป็นตน้ 

ในปัจจุบนั งานเขียนประเภทสารคดีมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน นักเขียนสารคดี
พยายามสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอให้แปลกอยู่เสมอ ท าให้ผูอ่้านได้รับความเพลิดเพลิน 
ในการอ่านมากข้ึน เช่น สารคดีท่องเท่ียว สารคดีชีวประวติั สารคดีประเภทบทความวจิารณ์ เป็นตน้ 

2. บนัเทิงคดี เป็นรูปแบบงานเขียน ท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาท่ีจะเสนอความเพลิดเพลินบนัเทิง
เป็นหลกั บนัเทิงคดีบางเร่ืองจะให้ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์หรือน าเร่ืองราวท่ีเป็นจริงมาเสนอ แต่ก็
น ามาผสมผสานกบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ขียนบนัเทิงคดีนั้น เป็นงานเขียน       
ท่ีเป็นเร่ืองสมมุติ ส่วนสารคดีเป็นงานเขียนท่ีเป็นเร่ืองจริง 

รูปแบบของบนัเทิงคดีมีหลายประเภท ได้แก่ นวนิยาย นิทาน เร่ืองสั้น กวีนิพนธ์ หัสคดี  
การ์ตูน  เป็นตน้ 

3. การเขียนเพื่อกิจธุระ เป็นงานเขียนท่ีมุ่งประโยชน์ของกิจธุระต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่หลาย
ประเภท แตกต่างกนัไป ท าให้งานเขียนเพื่อกิจธุระมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างกนัไปดว้ย ในปัจจุบนั
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งานเขียนประเภทน้ีมีความส าคญัมาก เพราะต้องใช้ในการติดต่องาน ถือเป็นหลักฐานในการ
ด าเนินงานดว้ย จึงเป็นงานเขียนท่ีใชภ้าษากะทดัรัด ตรงประเด็น เพื่อมุ่งมัน่ส่ือสารไดร้วดเร็วและได้
ความหมายชดัเจน 

งานเขียนเพื่อกิจธุระมีทั้ งท่ีใช้ในวงการของราชการและเอกชน เช่น หนังสือราชการ  
จดหมายธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มหนงัสือในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุล  (2542 : 128 – 129) กล่าวถึงรูปแบบของการเขียนวา่ การเขียน
แต่ละประเภทยอ่มมีรูปแบบต่าง ๆ กนั ซ่ึงพอจะแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบร้อยแกว้ คือ การใชถ้อ้ยค าสามญั รวมทั้งค  าราชาศพัท ์มาเรียบเรียงเป็นความ
เรียงทัว่ไป เช่น เรียงความ จดหมาย รายงาน เป็นตน้ 

2. รูปแบบร้อยกรอง คือ การน าเอาถอ้ยค าภาษาท่ีไดเ้ลือกสรรดีแลว้ มาเรียบเรียงให้เขา้
รูปแบบ ตามกฎเกณฑข์องค าประพนัธ์นั้น ๆ เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ร่าย เป็นตน้ 

ศกัด์ิศรี ปาณะกุล และนิรมล ศตวุฒิ (2546 : 6) กล่าวถึงรูปแบบงานเขียนไวว้า่ ตอ้งเขียน
ให้ถูกรูปแบบของประเภทการเขียนท่ีตั้งใจจะเขียนหรือเขียนให้เหมาะสม เช่น ถา้จะเขียนจดหมาย  
รายงานทางวิชาการ หรือรายงานการวิจยั ต้องเขียนให้ถูกรูปแบบ จะเขียนในหนังสือส าหรับเด็ก      
จะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แต่จะตอ้งเขียนใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ศกัด์ิศรี ปาณะกุล และนิรมล ศตวุฒิ (2546 : 6 – 7) แบ่งงานเขียนออกเป็น  
งานเขียนทางวชิาการ และงานเขียนท่ีไม่เป็นทางการ 

1. งานเขียนทางวิชาการ เป็นงานเขียนท่ีเป็นแบบแผน มีวิธีการเขียนและมีลกัษณะเฉพาะ
ในการเขียนงานแต่ละอย่าง ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ใช้ส านวนโวหาร      
เรียบง่าย เคร่งขรึม มีการใช้ค  าศพัท์เทคนิคทางวิชาการ การเขียนท่ีจดัอยู่ในประเภทน้ี ได้แก่ ต ารา 
หนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ รายงานการศึกษาคน้ควา้ รายงานการวิจยั บทเรียนส าเร็จรูป
และชุดการเรียน งานแปล บทความทางวชิาการ สารคดีเชิงวชิาการ เป็นตน้ 

2. งานเขียนท่ีไม่เป็นทางการ เป็นงานเขียนท่ีไม่ก าหนดแบบแผนเฉพาะ ใช้ภาษา 
ท่ีไม่เป็นทางการ วิธีการเขียนข้ึนอยู่กบัแบบฉบบั (Style) การเขียนของผูเ้ขียนแต่ละคน งานเขียน
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ บนัทึกประจ าวนั บนัทึกการท่องเท่ียว บนัทึกประสบการณ์ การวจิารณ์วรรณกรรม 
การแนะน าหนังสือ บทวิจารณ์ต่าง ๆ การเขียนเร่ืองสั้ น บทละคร นิทาน บทความและสารคดีท่ี
ไม่ใช่เชิงวชิาการ การเขียนโฆษณา เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป งานเขียนมีหลายรูปแบบ ซ่ึงในการแบ่งข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายในการเขียน  
ลกัษณะของงานเขียน และกลุ่มเป้าหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือสารถึง ซ่ึงงานเขียนแต่ละประเภท
จะมีลกัษณะเฉพาะ ผูเ้ขียนจะเขียนแบบใด ประเภทใดก็ตอ้งเขียนใหต้รงกบัลกัษณะของงานเขียนนั้น 
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ลกัษณะของงำนเขียนทีด่ี 
จากการศึกษาลกัษณะของงานเขียนท่ีดีจากทศันะของนกัวิชาการ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1. ความถูกตอ้ง ไดแ้ก่ มีเน้ือหาถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง รูปแบบการน าเสนอถูกตอ้งตา

ประเภทของงานเขียน การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและระดับภาษา ตลอดจนการอ้างอิง
ถูกตอ้งตามแบบแผนของการอา้งอิง 

2. มีความชัดเจน ได้แก่ การใช้ค  าให้ถูกต้องตามความหมาย การเรียบเรียงประโยค 
ท่ีถูกตอ้ง ส่ือความหมายให้ผูอ่้านเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร รวมทั้ง   
มีกลวธีิการเขียนท่ีท าใหผู้อ่้านเกิดมโนภาพชดัเจน เน้ือหาของงานเขียนมีเอกภาพ เป็นตน้ 

3. มีความเรียบง่าย ไดแ้ก่ การใช้ค  าธรรมดา ๆ แต่สามารถอ่านแลว้เขา้ใจทนัที ไม่ใช้ค  า 
ท่ีอ่านแล้วต้องแปลความหมายมาก ใช้ประโยคท่ีเรียบ ๆ แต่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และ
จินตนาการต่างๆ เป็นตน้ 

4. มีความกระชบั ไดแ้ก่ การใช้ค  าน้อยแต่มีความหมายกวา้งไม่ใช้ค  าฟุ่มเฟือย ออ้มคอ้ม 
วกวน จนท าใหไ้ม่สามารถจบัประเด็นของงานเขียนนั้นไดเ้ลย 

5. มีความสละสลวย ได้แก่ การใช้ภาษาสละสลวย รู้จกัหลากค าเพื่อเล่ียงความซ ้ าซาก   
อนัเกิดจากการช ้าค  าเดิม ๆ ซ ้ ากนั 

6. สร้างความประทับใจ ได้แก่ การสร้างอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ให้ผู ้อ่าน 
เกิดความรู้สึกท่ีดีด้วยการใช้ค  า ส านวนโวหาร ค าภาพพจน์ต่าง ๆ ส่ือความโดยการใช้ค  าท่ีเร้า
ความรู้สึก อาจเกิดจากการเนน้ค า ส านวน ประโยค เช่น การซ ้ าค  า ใชค้  าไวพจน์ ค  าอธิพจน์ ฯลฯ 

7. มีลีลา ไดแ้ก่ ความสามารถในการเลือกสรรค ามาใชใ้นงานเขียน แลว้ท าให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกท่ีดี เช่น การใชถ้อ้ยค าท่ีราบร่ืน การสร้างความไพเราะ การหลากค า การเล่นค า ฯลฯ 

8. การสร้างภาพหรือจินตนาการ ได้แก่ การใช้ถ้อยค าเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึกสู่ผูอ่้าน ให้ผูอ่้านได้จินตนาการ หรือสร้างอารมณ์ และมโนภาพตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ     
ในการเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายน้ี จะตอ้งใช้ภาษาประณีตงดงาม สามารถส่ือความรู้สึกและอารมณ์
สะเทือนใจถึงผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจน 

9. มีความสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ ความสร้างสรรค์ทางความคิดของผูเ้ขียน ความสร้างสรรค์
ทางการใชภ้าษา และประโยชน์ในการสร้างสรรคท่ี์ผูอ่้านจะไดรั้บ 

อลิสา วานิชดี  (2551 : 56 – 59) ก ล่าวว่า งาน เขียน ท่ี ดีนั้ นจะต้องมี เอกภาพ  คือ   
มีขอ้ความและความหมายส าคญัประการเดียว มีสารัตถภาพ คือ มีเน้ือหาความคิดท่ีดี มีเหตุผล  
สร้างสรรค์ มีสัมพนัธภาพ คือ มีการจดัระบบขอ้มูลให้เช่ือมโยงกนั มีการใช้ภาษาท่ีดี คือ ใช้ระดบั
ของภาษาเหมาะสม ถูกต้องตามหลกัภาษาและความนิยม ภาษาชัดเจน กระชับ  ตรงจุดมุ่งหมาย       
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มีท่วงท านองการเขียนไพเราะ กลมกลืน สละสลวยและเห็นภาพ ส่วนการใหเ้หตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
มี 2 วธีิท่ีส าคญั คือ วธีินิรนยั และวธีิอุปนยั   

กล่าวโดยสรุป งานเขียนท่ีดีต้องมีลกัษณะท่ีถูกตอ้ง สามารถส่ือความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ ความชดัเจน มีความเรียบง่าย กระชบั สละสลวย  
ประทบัใจผูอ่้าน และมีความสร้างสรรค์ในดา้นต่าง ๆ นอกจากลกัษณะดงักล่าวแลว้ งานเขียนท่ีดี
ตอ้งมีเอกภาพ สารัตถภาพและสัมพนัธภาพ ซ่ึงเป็นแก่นของงานเขียนทุกประเภท 

 

กลวธีิกำรเขียน 
วิธีการท่ีใช้ในการเขียนเพื่อให้สามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ขียนจะตอ้งใช้

กลวิธีในการเขียน ซ่ึงจิรวฒัน์ เพชรรัตน์ และอมัพร ทองใบ (2555 : 305 – 307) แสดงความคิดเห็นไว้
ดงัน้ี 

1. การใช้ค  า ตอ้งเลือกใช้ค  าท่ีเหมาะสม คือ กะทดัรัด ส่ือความหมายชดัเจน เหมาะสม
กบัระดบัของผูอ่้าน และรูปแบบการเขียน 

 1.1 การใช้ค  าให้ตรงกบัความหมาย ไดแ้ก่ ใช้ค  าท่ีมีความหมายหลายอย่าง ค าท่ีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนั ค าท่ีมีความหมายโดยนยั ค าลกัษณนาม ค าบุพบทและค าพอ้งเสียง เป็นตน้ 

 1.2 ใชค้  าใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่ เหมาะกบักาลเทศะ บุคคลและเหมาะกบัเร่ืองท่ีเขียน 
 1.3 ใชค้  าใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผนของภาษาเขียน ไดแ้ก่ ใชค้  ากระชบัรัดกุม 

อ่านเขา้ใจง่าย หลีกเล่ียงภาษาพดู และค าสแลงท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ 
2. การใช้โวหาร ผูเ้ขียนควรเลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับเร่ืองท่ีเขียน ซ่ึงตรีศิลป์    

บุญขจร (2546 : 602) กล่าววา่โวหารมีหลายประเภท ดงัน้ี   
 2.1 บรรยายโวหาร คือ โวหารมุ่งสาระและความชัดเจน เพื่อให้เล่าเร่ือง บอกเล่า

หรืออธิบายเร่ืองราวตามล าดบัเหตุการณ์ โดยเนน้การเรียบเรียงความคิดใหต่้อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 
 2.2 พรรณนาโวหาร เป็นโวหารท่ีมุ่งให้ความแจ่มแจง้ ละเอียดลออกบัขอ้ความ      

มีการใชค้  าท่ีใหค้วามหมายชดัเจนและสละสลวย ท าใหเ้กิดจินตนาการและความรู้สึกคลอ้ยตาม 
 2.3 เทศนาโวหาร เป็นโวหารท่ีมุ่งชักจูงใจให้ผูอ่้านคล้อยตาม การเสนอรูปแบบ

โวหารน้ีจึงใชโ้วหารประเภทต่าง ๆ มาประกอบกนั 
 2.4 สาธกโวหาร เป็นโวหารท่ีมุ่งเสนอตวัอยา่งท่ีเขา้กบัเน้ือความ เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนหรือสนบัสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอก่อนหนา้นั้น 
 2.5 อุปมาโวหาร เป็นโวหารเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความชดัเจนด้านความหมาย 

ภาพ อารมณ์ ใหม้ากยิง่ข้ึน 
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3. การใชร้ะดบัภาษา ภาษาแบ่งเป็นเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 3.1 ภาษาปาก คือ ภาษาท่ีใชพ้ดูคุยสนทนากนัในชีวติประจ าวนั 
 3.2 ภาษาก่ึงแบบแผน คือ ภาษาท่ีกลัน่กรองถ้อยค ามากข้ึน เพิ่มความระมดัระวงั   

ในการใช ้และสุภาพกวา่ภาษาปาก 
 3.3 ภาษาแบบแผน คือ ภาษาท่ีเป็นทางการ ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนการใช้

และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป เหมาะส าหรับการเขียนเป็นอยา่งยิง่ 
 นอกจากภาษาทั้ งสามระดับดังกล่าวแล้ว ยงัมีภาษาอีกรูปแบบหน่ึง คือ ภาษาสุภาพ          

ซ่ึงหมายถึง ภาษาท่ีใชก้บับุคคลทัว่ไปดว้ยความเคารพนบัถือ เช่น พระภิกษุ คนชรา เป็นตน้ 
4. การปรับปรุงแต่งถ้อยค าส านวน การปรุงแต่งถ้อยค าส านวน สามารถท าได้หลายวิธี 

ไดแ้ก่ การตดัค า เพิ่มค า แกไ้ขและเปล่ียนค า ดงัน้ี 
 4.1 การตดัค า คือ ตดัค าท่ีไม่จ าเป็นออกจากประโยค มิเช่นนั้นจะท าให้ขอ้ความ 

เยิ่นเยอ้ เช่น บิดาหรือพ่อเป็นบุคคลท่ีเราต้องเคารพบูชา ควรเลือกใช้บิดาหรือพ่อ ค าใดค าหน่ึง     
เพื่อความกระชบั 

 4.2 การเพิ่มค า คือ น าค ามาเพิ่มเพื่อท าให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ไม่ก ากวม เช่น สีแดงหายไป อาจเพิ่มค าเป็น สีของแดงหายไป 

 4.3 การแก้ไข คือ การเปล่ียนแปลงต าแหน่งหรือล าดับค าในข้อความเสียใหม่  
เพื่อให้ไดค้วามหมายชดัเจนข้ึน เช่น ผมเปิดเพลงฟังบนท่ีนอนเบา ๆ ควรแกไ้ขเป็น ผมเปิดเพลงเบา ๆ 
ฟังบนท่ีนอน 

5. การเปล่ียนค า คือ การน าค าท่ีตรงความหมายและกระชบักวา่ค าเดิม มาใส่แทน เช่น 
ฉวยประโยชน์จากคนอ่ืนโดยไม่ลงทุนลงแรงอย่างน้ี ฉันก็เสียหายแย่สิ ควรเปล่ียนเป็นชุบมือเปิบ
อยา่งน้ี ฉนัก็เสียหายแยสิ่ 

กล่าวโดยสรุป งานเขียนท่ีดีตอ้งมีเอกภาพ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กล่าวคือ     
มีแนวคิด ใจความและจุดมุ่งหมายประการเดียว มีสารัตถภาพ คือ เขียนเน้นใจความส าคัญ 
ของเร่ืองได้แจ่มแจ้ง กล่าวคือ เน้ือหาสมเหตุสมผล เป็นความคิดท่ีดีสร้างสรรค์ ให้แง่คิด และ 
มีสัมพันธภาพ คือ ข้อมูลต่าง ๆ เขียนได้สัมพันธ์เช่ือมโยงกันและสนับสนุนกันโดยตลอด   
ตามโครงเร่ืองท่ีวางไว ้

การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้ขียน คือ มีความรู้ในเร่ืองท่ีเขียน  
มีวตัถุประสงค์แจ่มแจง้ ชัดเจน และเลือกรูปแบบการเขียน ถ้อยค าส านวนท่ีมีความหมายชัดเจน  
สุภาพ เหมาะกบัเน้ือหาท่ีเขียน 
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ภำษำกบักำรเขียน 
ในการส่ือสารทุกคร้ัง ผูส่้งสารจะตอ้งตั้งวตัถุประสงค์ในการส่ือสารว่าจะส่งขอ้มูลข่าวสาร

นั้น ๆ เพื่ออะไร ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การพูดและการแสดงออกอ่ืน ๆ ในเร่ืองน้ี อวยพร พานิช 
และคณะ (2553 : 163 – 164) วตัถุประสงคข์องการส่ือสารสรุปไดเ้ป็น 3 ประการ คือ 

1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำร คือ การส่งสารด้วยการถ่ายทอดเร่ืองราว
เหตุการณ์ไปให้ผูรั้บสารทราบในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ข่าว ต ารา บนัทึกประวติัศาสตร์ การเล่า
ประสบการณ์ การช้ีแจงข้อเท็จจริง ฯลฯ ผูส่้งสารมุ่งให้ผูรั้บสารมีความรู้เพิ่มข้ึน มีความเข้าใจ
กระจ่างชดัข้ึน 

2. วัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้ำวใจ คือ การส่งสารท่ีมุ่งชักจูงใจผู ้รับสารให้คล้อยตาม 
เปล่ียนแปลงทศันคติและความเช่ือ รวมทั้งปฏิบติัตามท่ีผูส่้งสารเสนอ ได้แก่ การเขียนบทความ 
ชกัจูงใจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การโตว้าที การหาเสียงทางการเมือง 
เป็นตน้ 

3. วัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมบันเทิง คือ การส่งสารท่ีมุ่งเน้นให้ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ให้ความผ่อนคลาย มุ่งสร้างจินตนาการให้แก่ผูรั้บสาร ไดแ้ก่ การเขียนเร่ืองสั้น บทกว ี
นวนิยาย ละคร ภาพยนตร์ เพลง เป็นตน้ 

 

กำรเขียนเพือ่กำรส่ือสำร 
อวยพร พานิช และคณะ (2553 : 164 – 168) การเขียนเป็นวิธีการส่งสารเรียบเรียงความคิด  

ผ่านรหัสท่ีตกลงร่วมกนัในรูปตวัอกัษร เสนอเป็นสาระเร่ืองราวให้ผูรั้บสารคือผูอ่้านไดใ้ช้ทกัษะ
การอ่าน ตีความ และท าความเข้าใจเน้ือหา ในการอธิบายขั้นตอนของการเขียนเพื่อการส่ือสาร   
จะไดก้ล่าวตามขั้นตอนดงัน้ี ก่อนการเขียนเพื่อการส่ือสาร ระหว่างการเขียนเพื่อการส่ือสารและ
หลงัการเขียนเพื่อการส่ือสาร 

1. ก่อนกำรเขียนเพื่อกำรส่ือสำร  ผูท่ี้จะเป็นผูส่้งสารด้วยการเขียนท่ีดีจะต้องฝึกฝน
เตรียมพร้อมท่ีจะส่งขอ้มูลข่าวสารหลายประการดว้ยกนั 

2. กำรฝึกควำมสำมำรถในกำรเขียน เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ก่อนการปฏิบติังานเป็นระยะ
เวลานานเร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้และคล่องแคล่วในเร่ืองหลักภาษา การใช้ค  า ส านวน วลี ประโยค 
ในภาษาไทย ภาพพจน์ ส่ือเหล่าน้ีไดม้าจากการอ่าน ดู สังเกต สะสมเป็นระยะเวลาพอสมควรและท่ี
ส าคญั คือ ไดฝึ้กฝนการเขียนบ่อยคร้ัง ผูท่ี้จะเป็นผูส่้งสารด้วยการเขียนท่ีดีจะตอ้งเขียนสม ่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความคล่องตวั ส่วนการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูอ่ื้นเขียนก็ท าให้ไดรู้ปแบบการเขียนหรือศพัท์
ส านวนภาษาท่ีน่าสนใจดว้ย  
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3. กำรศึกษำวัตถุประสงค์ในกำรเขียน ส่ือท่ีใชแ้ละผูรั้บสารเป็นหนา้ท่ีของผูส่้งสารดว้ย
การเขียนเพื่อการส่ือสารท่ีจะ้องสอบถามขอ้มูลจากแหล่งสารหรือคน้ควา้ประกอบวา่ งานเขียนอ่ืน
นั้นมีวตัถุประสงคเ์ช่นไร หรือตวัผูเ้ขียนเองตั้งวตัถุประสงคไ์วว้า่จะให้อะไรแก่ผูอ่้าน ส่ิงท่ีใชเ้อ้ือต่อ
การใช้ภาษาและวิธีการเขียนแบบไหนท่ีส าคญัตอ้งวิเคราะห์ผูรั้บสารว่าเป็นบุคคลเพศวยัใด เพราะ
แต่ละกลุ่มผูรั้บสารมีความตอ้งการอ่านหรือไดรั้บผลจากการอ่านไม่ตรงกนั 

4. ระหว่ำงกำรเขียนเพือ่กำรส่ือสำร ผูเ้ขียนตอ้งศึกษาเน้ือหาท่ีจะเขียนและวธีิการ ดงัน้ี 
 4.1 เน้ือหาท่ีจะเขียน เป็นเน้ือหาท่ีได้รับมอบหมายให้เขียนเพื่อส่ือสารข้อมูล 

ผูเ้ขียนจึงเป็นผูเ้ขา้รหัสตามท่ีหน่วยงานคือแหล่งขอ้มูลตอ้งการให้ส่ือสาร ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งศึกษา
เน้ือหาท่ีแหล่งขอ้มูลตอ้งการให้ส่ือสารอยา่งดี เช่น นโยบายของหน่วยงานแหล่งข่าว การหาขอ้มูล
อาจไดจ้ากแหล่งขอ้มูลโดยตรง หรือผูเ้ขียนอาจตอ้งคน้ควา้ประกอบโดยสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อใหรู้้ขอ้มูลพร้อมท่ีจะส่ือสารได ้

 4.2 วธีิการเขียน ผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ 
  4.2.1 หลักการเขียน ผู ้เขียนจะต้องสั่งสม เรียนรู้เร่ืองหลักภาษาตั้ งแต่ 

การใชค้  า วลี ประโยคในการส่ือสาร ซ่ึงต าราโดยทัว่ไปมกัสรุปวา่ เป็นภาษาท่ีสั้นง่าย กระชบั ตรงเป้าหมาย 
มีความหมายและเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 

  4.2.2 การวางโครงเร่ืองของงานเขียน งานท่ีดีตอ้งมีล าดบัและความต่อเน่ือง
ตั้งแต่ตน้จนจบ ล าดบัและความต่อเน่ืองน้ีเกิดจากการวางโครงเร่ืองท่ีดีซ่ึงไดม้าจากการคิดท่ีเป็นระบบ  
การล าดบัเหตุการณ์ท่ีมีขั้นตอนชดัเจน 

  โดยทัว่ไปการวางโครงเร่ืองจะเร่ิมจากค าน า ซ่ึงเป็นการเกร่ินน าเร่ืองท่ีจะเขียน
ท าให้ผู ้อ่านเข้าใจได้คร่าว ๆ ว่า ต่อไปว่าด้วยเร่ืองอะไร ค าน ามีลักษณะต่าง ๆ กันหลายประการ            
ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและวิธีการท่ีเหมาะสม เน้ือเร่ืองท่ีดีตอ้งสานต่อค าน าและมีการล าดบั
ความท่ีดี ซ่ึงไดแ้ก่ การล าดบัตามเหตุการณ์ ตามเวลา ตามขั้นตอน ตามทิศทาง หรือระยะทาง เป็นตน้ 
การจดัล าดบัช่วยใหผู้อ่้านติดตามได ้โดยไม่สับสน 

  4.2.3 สรุป เป็นส่วนขมวดทา้ยเร่ืองให้น่าสนใจ ให้แง่คิดซ่ึงก็มีวิธีการสรุป
มากมายหลายวิธีเช่นกนั ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งศึกษาวิธีการเหล่าน้ีและเลือกใช้ให้เหมาะสมกบังานท่ี
ส่ือสาร เช่น งานโฆษณามกัสรุปดว้ยค าขวญัท่ีประทบัใจ เช่น ตอ้งโคก้ซิ เป็นตน้ 

  ส าหรับการเขียนย่อหน้านั้ น ผูเ้ขียนต้องรู้จกัการขยายความจากโครงเร่ือง 
เป็นย่อหน้าต่าง ๆ แต่ละย่อหน้านั้นประกอบประโยคใจความส าคญัและส่วนขยาย ผูเ้ขียนจะตอ้ง
รู้จกัวธีิการขยายความใหน่้าสนใจ และมีเอกภาพในยอ่หนา้นั้น 
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 นอกจากนั้นยงัมีการเลือกแนวการเขียนและการเลือกใช้ศพัท์  ซ่ึงผูเ้ขียนจะต้อง
พิจารณาดูจากสถานการณ์ ความนิยมร่วมสมยั ความนิยมของผูอ่้าน วิเคราะห์กลุ่มผูอ่้าน วิเคราะห์
ส่ือท่ีใชเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนั 

 4.3 รูปแบบการเขียนเฉพาะอย่าง ได้แก่ รูปแบบการเขียนท่ีใช้ในงานส่ือสาร
เฉพาะคราวตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการและตามลกัษณะงาน ผูเ้ขียนควรศึกษารูปแบบเหล่าน้ีในภาพรวม
และศึกษาแต่ละรูปแบบท่ีจะใช้ให้เหมาะกบังานส่ือสารนั้น เช่น การเขียนข่าว การเขียนสารคดี  
ผูเ้ขียนตอ้งมีความสามารถทางภาษาและการเขียนมาก่อนและมาศึกษารูปแบบของข่าวและสารคดี
เพิ่มเติมเพื่อใหง้านถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 

5. หลังกำรเขียนเพื่อกำรส่ือสำร โดยทัว่ไปเม่ือผูเ้ขียนเขียนงานส่ือสารเสร็จมกัเขา้ใจว่า  
คือการเสร็จส้ินงานช้ินนั้นแลว้ หากสอบถามจากผูเ้ขียนงานส่ือสารทัว่ ๆ ไป มกัจะตอบตรงกนัว่า  
ภายหลงัการเขียน เป็นระยะเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพิจารณาทบทวนมองเห็นจุดเด่นจุดดอ้ยของงาน    
หาแนวทางท่ีจะแกไ้ขเพื่อให้งานสมบูรณ์ท่ีสุด นกัเขียนเพื่อการส่ือสารจ านวนมากกล่าวว่า เขามกัจะ
ทิ้งงานนั้นหลงัเขียนเสร็จสักระยะหน่ึง แลว้กลบัมาอ่านใหม่ เพื่อหาขอ้ผิดพลาดหรือเพิ่มเติมขอ้มูล
ท่ีขาดไป 

นอกจากนั้นการเขียนเพื่อการส่ือสารยงัตอ้งการปฏิกิริยายอ้นกลบั ผูส่้งสารท่ีดีจึงตอ้งเปิด
ใจกวา้งรับฟังค าวิจารณ์จากภายในและภายนอกหน่วยงานหลงัส่งสาร การอ่านวิจารณ์งาน ถือว่า
เป็นการร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีกว่าออกสู่สาธารณชน เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาแรกน้ี จึงมีผล 
ต่องานเขียนและงานเขียนเพื่อการส่ือสารมาก ผูน้้อมรับค าวิจารณ์ไดแ้ละน าไปปรับปรุง สร้างสรรค ์  
ก็จะไดผ้ลงานท่ีดียิง่ข้ึน 

 

กำรเขียนย่อหน้ำ 
อวยพร พานิช และคณะ (2553 : 169 – 178) น าเสนอวธีิการเขียนยอ่หนา้ ไวด้งัน้ี 
ลกัษณะของย่อหน้ำทีด่ี 
ยอ่หนา้ คือ ความเรียงสั้น ๆ เร่ืองหน่ึง ท่ีประกอบข้ึนดว้ยประโยคหลายประโยค ประโยค

เหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีใจความมุ่งแสดงความคิดส าคญัเพียงเร่ืองเดียว 
ยอ่หน้าเป็นส่วนหน่ึงของงานเขียนชนิดต่าง ๆ เช่น เรียงความ บทความ หนงัสือ ต ารา ฯลฯ  

ความยาวของยอ่หน้าไม่อาจจ ากดัให้แน่นอนตายตวัได ้ข้ึนอยู่กบัความส าคญัของเน้ือหาท่ีน ามาเขียน  
ซ่ึงความยาวของยอ่หนา้มีหลกักวา้ง ๆคือ ตอ้งยาวพอท่ีจะอธิบายความคิดไดแ้จ่มแจง้แต่ตอ้งไม่ยาว
จนกระทัง่มีความคิดหลายอยา่งเขา้มาปะปนกนั 
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การเขียนหนังสือโดยแบ่งออกเป็นย่อหน้าหลาย ๆ ย่อหน้า จะช่วยจ ากัดขอบเขตของ
เน้ือหา ท าให้เขียนได้ง่ายข้ึนและช่วยให้ผูอ่้านสามารถจับประเด็นหรือใจความส าคัญได้ง่าย  
นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้อ่้านมีเวลาพกัสายตาท าใหอ่้านไม่เหน่ือยเร็ว 

ย่อหน้าท่ี ดีจะต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ มีเอกภาพ มีสารัตถภาพและ 
มีสัมพนัธภาพ 

 1.  มีเอกภาพ ย่อหน้าท่ีดีต้องมีเอกภาพ คือ ความเป็นหน่ึงในด้านความคิด นั่นคือ       
ทุกประโยคในยอ่หนา้นั้น ๆ จะตอ้งกล่าวถึงความส าคญัของเร่ืองเดียวกนั เร่ืองท่ีจะกล่าวนั้น ตอ้งมี
ขอบเขตจ ากดั ไม่ใช่เร่ืองกวา้ง ๆ ท่ีประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ หลายเร่ือง เพราะจะท าให้ได้เน้ือหา     
ท่ีไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร ซ่ึงการเขียนย่อให้มีเอกภาพตอ้งจ ากดัขอบเขตความคิดให้มุ่งเพียงความคิด
เดียว ความคิดใดไม่ตรงหรือไม่ช่วยสนบัสนุนความคิดส าคญัท่ีเป็นจุดมุ่งหมาย ตอ้งตดัออกใหห้มด 

 2.  สารัตถภาพ ยอ่หน้าท่ีดีตอ้งมีสารัตถภาพ คือ ความมีเน้ือหาสาระ นัน่คือ ในย่อหน้า
หน่ึง ๆ จะต้องกล่าวถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างได้เน้ือหาสาระหรือได้ใจความท่ีชัดเจนเพียงพอ      
โดยการเขียนย่อหน้าให้มีสารัตถภาพ ต้องให้รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนอย่างกระจ่างแจ้ง          
ซ่ึงท าได้โดยก าหนดประโยคใจความส าคญัข้ึนก่อน แล้วขยายความประโยคใจความส าคญันั้น     
โดยเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนประโยคใจความส าคญัใหแ้จ่มชดั 

 3.  สัมพนัธภาพ ยอ่หน้าท่ีดีตอ้งมีสัมพนัธภาพ คือ มีความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคนัน่
คือในย่อหน้าหน่ึง ๆ ประโยคต่าง ๆ ท่ีน ามาต่อเน่ืองกนันั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั โดยอาจจะใช้
ค  าเช่ือมหรือกลุ่มค าเช่ือมช่วยแสดงความสัมพนัธ์นั้น  

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงย่อหน้ำ 
การสร้างยอ่หนา้มี  3  ขั้นตอน  คือ  ก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการจะเขียนสร้างประโยคใจความ

ส าคญัและหาขอ้ความสนบัสนุนหรือขยายความประโยคใจความส าคญั 
 1. ก ำหนดเร่ืองที่ต้องกำรจะเขียน  ในการสร้างย่อหน้านั้น ล าดับแรกผูเ้ขียนจะต้อง

ก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการจะเขียนข้ึนก่อน โดยพิจารณาวา่ยอ่หนา้ท่ีจะเขียนนั้นจะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองใด 
ในแง่ไหน เช่น จะเขียนเร่ืองเก่ียวกบัพืชของไทยชนิดหน่ึง ก็ตอ้งพิจารณาวา่พืชท่ีจะเขียนนั้นคืออะไร   
และจะเขียนในแง่ไหน เม่ือพิจารณาไดแ้ลว้จึงลงมือสร้างประโยคใจความส าคญั 

 2.  สร้ำงประโยคใจควำมส ำคัญ ประโยคใจความส าคญั คือ ประโยคท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม 
เร่ืองทั้ งหมดในย่อหน้านั้น หรือเป็นประโยคท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดของย่อหน้านั้น เช่น     
ในยอ่หนา้ท่ีตอ้งการจะเขียนเร่ืองประโยชน์ของมะพร้าว ซ่ึงเป็นพืชชนิดหน่ึงของไทยก็จะตอ้งสร้าง
ประโยคใจความส าคญัท่ีสามารถครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของย่อหน้า เช่น อาจจะสร้างประโยค
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ใจความส าคญัว่า “มะพร้าวเป็นพืชท่ีสามารถน าส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้เกือบจะทั้งหมด”    
ซ่ึงประโยคน้ีจะเป็นประโยคท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดของยอ่หนา้ จากนั้นจึงหาขอ้ความอ่ืน ๆ 
มาสนบัสนุนความคิดน้ี 

 3.  หำข้อควำมสนับสนุนหรือขยำยควำมประโยคใจควำมส ำคัญ เม่ือไดป้ระโยคใจความ
ส าคญัแลว้ จะตอ้งหาขอ้ความอ่ืน ๆ มาสนบัสนุนประโยคใจความส าคญัน้ี เพื่อขยายความใหช้ดัเจน  
โดยขอ้ความท่ีจะใชส้นบัสนุนประโยคใจความส าคญันั้นจะตอ้งมีเน้ือหาสาระท่ีดีดว้ย เช่น เม่ือได้
ประโยคใจความส าคญัว่า “มะพร้าวเป็นพืชท่ีสามารถน าส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้เกือบจะ
ทั้ งหมด” แล้ว  ก็ จะต้องหาข้อความ ต่าง  ๆ ท่ี จะช่วยสนับส นุนให้ เห็นจริงว่า  มะพ ร้าว 
เป็นพืชท่ีสามารถน าส่วนต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์ไดเ้กือบทั้งหมด ทั้งน้ี อาจจะใชว้ธีิใหร้ายละเอียดวา่
ส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวท่ีน ามาใชป้ระโยชน์นั้นมีอะไรบา้งและน ามาใชป้ระโยชน์อะไร 

 ในการสร้างย่อหน้า ควรค านึงถึงต าแหน่งของประโยคใจความส าคญัในย่อหน้าด้วย  
ต าแหน่งของประโยคใจความส าคญัอาจวางไวท่ี้ต่าง ๆ กนั คือ วางไวต้อนตน้ของย่อหน้า วางไว้
ตอนกลางย่อหน้า วางไวต้อนท้ายของย่อหน้า และวางไวท้ั้ งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า   
ซ่ึงโดยปกติจะนิยมวางประโยคใจความส าคัญไวต้อนต้นของย่อหน้า เพราะเท่ากับช่วยจ ากัด
ขอบเขตเน้ือหาย่อหน้านั้น ๆ ตั้งแต่เร่ิมเขียนย่อหน้าว่าจะตอ้งเขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร และท าให้
ผูอ่้านรู้ทันว่าผูเ้ขียนต้องการกล่าวถึงอะไรในย่อหน้านั้น และบางคร้ังผูเ้ขียนก็อาจวางประโยค
ใจความส าคญัไวต้อนทา้ยของย่อหน้าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อย  ้าหรือเน้นเน้ือหาท่ีกล่าวไวใ้นย่อหน้านั้น 
ใหช้ดัยิง่ข้ึน 

 

กำรเขียนตำมวตัถุประสงค์ต่ำงๆ 
อวยพร พานิช และคณะ (2553 : 179 – 180) กล่าวว่าการเขียนเพื่อการส่ือสารนั้ น 

แบ่งประเภทการเขียนออกได้มากมายหลายชนิด ในท่ีน้ีเป็นการแบ่งการเขียนตามวตัถุประสงค ์ 
ดงัน้ี 

1. กำรเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำร การเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเป็นวตัถุประสงค์
ประการหน่ึงของการเขียนโดยทัว่ไป อาจแยกอยู่โดด ๆ หรือปะปนอยู่ในวตัถุประสงค์อ่ืน คือ     
อาจใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อโนม้นา้วใจ หรือให้ความบนัเทิงก็ได ้ในท่ีน้ีขอกล่าวเนน้เฉพาะการเขียนท่ี
มุ่งเนน้ขอ้มูลข่าวสารเป็นหลกั 

การเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความรู้บางประการ 
แก่ผูอ่้าน รวมทั้ งการอธิบาย หรือเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะพบการเขียนประเภทน้ีได ้
ในต าราเรียน ประวติัศาสตร์ ข่าว บทวเิคราะห์ข่าว เป็นตน้ 
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การเขียนเพื่อบอกกล่าวขอ้มูลข่าวสารแต่ละชนิด มีท่วงท านองการเขียนและการใชภ้าษา
ท่ีแตกต่างกนั จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูห้ัดเขียนจะตอ้งรู้จกัวิธีการเขียนของข้อเขียนแต่ละชนิดไว ้และ
เลือกใช้แต่ละท่วงท านองให้เหมาะสมกบัชนิดของขอ้เขียน แลว้ผูอ่้านจะสามารถจบัประเด็นและ
สาระไดเ้ตม็ท่ี เช่น การเขียนประวติัศาสตร์นิยมใชว้ธีิการเล่าเหตุการณ์ ส่วนต าราเรียนนิยมเขียนดว้ย
ภาษาทางการ  การเขียนข่าวมีวิธีสรุปใจความส าคญัไวใ้นยอ่หนา้แรก แลว้จึงให้รายละเอียดในยอ่หนา้
ต่อไป เป็นตน้ วธีิการเขียนเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสาร มีดงัน้ี 

  1.1 เก็บข้อมูล ข่าวสารท่ีผ่านมาในชีวิตให้มากท่ีสุดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอ่าน   
การฟั ง การสั งเกตจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ การจดบันทึก การเก็บแฟ้มข้อมูล การเก็บฐาน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

  1.2 หำควำมรู้ประกอบให้กว้ำงขวำง ในเร่ืองท่ีสนใจและเร่ืองท่ีตอ้งฝึกปฏิบติังาน
นั้น ๆ เช่น ข่าวสารบ้านเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมวิถีชีวิต ฝึกหัดเป็นนักคน้ควา้
แหล่งขอ้มูลท่ีจะน ามาอา้งอิงได ้ไม่วา่จะเป็นเอกสาร ส่ือต่าง ๆ หรือตวับุคคล 

  1.3 ต้องค ำนึงถึงข้อเท็จจริงให้มำกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลา สถานท่ี เหตุการณ์ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีคือหวัใจของการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

  1.4 ล ำดับควำมคิดให้ต่อเน่ืองเป็นระบบ เพื่อช่วยให้งานเขียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และ
ล่ืนไหลไดดี้ช่วยใหป้ระสิทธิภาพของงานเขียนดีข้ึน 

  1.5 ใช้ภำษำกะทัดรัด ชดัเจน เขา้ใจง่าย และใช้ระดบัภาษาให้เหมาะสมกบัเน้ือหา
และผูรั้บสาร 

  1.6 กำรยกตัวอย่ำงและเปรียบเทียบ  เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยโยงเร่ืองไกลตวัให้
ใกลต้วัผูอ่้านมากข้ึนเร้าความสนใจใหอ่้านติดตามไดม้ากข้ึน 

2. กำรเขียนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้ำวใจ การเขียนเพื่อจูงใจมีวตัถุประสงค์ให้ผูอ่้านเกิด
ความเข้าใจและรู้สึกตามท่ีผู ้เขียนต้องการ ซ่ึงมิใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริง การเล่า
ประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นธรรมดา แต่ต้องสามารถท าให้ผูอ่้านเกิดความประทับใจ        
มีความเห็นคล้อยตาม และมีทัศนคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีเขียนนั้ นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
โฆษณาประชาสัมพนัธ์รวมทั้งงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกัชวนจูงใจให้ประชาชนคล้อย
ตามเช่ือถือ อาจเป็นงานระดบับุคคล กลุ่มบุคคล รวมไปถึงงานระดบัชาติ 

ต าราโดยทัว่ไปกล่าวถึงเป้าหมายในการจูงใจไว ้3 ประการ คือ 
1. การจูงใจเพื่อใหค้ลอ้ยตาม 
2. การจูงใจเพื่อเปล่ียนทศันคติ กระตุน้และเร้าความรู้สึก 
3. การจูงใจเพื่อใหเ้กิดการกระท า 
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ซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี คือ 
1. ควรบอกใหท้ราบวา่จะชกัชวนใหท้ าอะไร 
2. ควรอธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ส่ิงท่ีชกัชวนคืออะไร หรือเป็นอยา่งไร 
3. ควรช้ีใหเ้ห็นวา่ ถา้ท าตามท่ีชกัชวนจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนและส่วนรวมอยา่งไร 
4. อาจจะช้ีใหเ้ห็นผลเสียท่ีเกิดข้ึน ถา้ไม่ท าตามท่ีชกัชวน 
5. ควรใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ใหม้ากพอท่ีจะท าใหผู้รั้บการชกัชวนกระท าตาม 
6. ในการชกัชวนไม่ควรเป็นการบงัคบัใหท้ าตาม ควรเปิดโอกาสใหผู้รั้บการชกัชวนคิด

ตกลงดว้ยตนเองวา่ ควรจะท าตามหรือไม่ 
วธีิการเขียนเพื่อจูงใจ มีวธีิการใหญ่ ๆ 4 วธีิ คือ 
1. การให้เหตุผลมีวิธีการจากการให้ขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีรู้จกักนัดีอยู่แล้วหรือ

เป็นข้อโต้แยง้ใหม่ ๆ จากนั้นจึงให้เหตุผลสนับสนุนและสรุปเพื่อให้เห็นจริง ข้อส าคญัเหตุผล 
ท่ียกมาสนับสนุนนั้น จะตอ้งสัมพนัธ์สอดคล้องกับข้อเสนอท่ีต้องการพิสูจน์ ซ่ึงอาจใช้วิธีการ 
ใหเ้หตุผลท่ีมีอยูห่ลายวธีิ ไดแ้ก่ 

 1.1 วธีินิรนยั (Deductive) เป็นการอา้งส่ิงท่ีคนส่วนมากยอมรับอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุน
ขอ้เสนอใหม่ท่ีอา้งข้ึน เช่น “อาหารท าให้ร่างกายของคนเราเจริญเติบโต...เป็นอาหารส าเร็จรูปอยา่ง
ใหม่ท่ีสร้างความเจริญเติบโตใหก้บัร่างกายเช่นกนั” 

 1.2 วิธีอุปนัย (Inductive) เป็นการอ้างกรณีเฉพาะบางกรณีเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป 
ท่ีเป็นส่วนรวม ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ แต่การเห็นตวัอยา่งจากกรณีเฉพาะเพียงบางกรณีนั้นอาจท า
ให้ข้อสรุปผิดพลาดได้ เช่น “สมศกัด์ิเป็นคนท่ีมีสุขภาพฟันแข็งแรง เขาแปรงฟันด้วยยาสีฟัน...
พิสูจน์ใหเ้ห็นไดว้า่ ผูท่ี้ใชย้าสีฟันยีห่อ้น้ีเท่านั้น จึงจะมีฟันสมบูรณ์แขง็แรง”  

 1.3 วธีิสาเหตุสัมพนัธ์ อาจเป็นเหตุผลจากเหตุไปหาผล หรือจากผลไปหาเหตุ หรือ
จากผลหน่ึงไปหาผลหน่ึงก็ได ้เช่น   

   เหตุไปหาผล หนูจะตอ้งแปรงฟันทุกวนั  ฟันหนูจะไดไ้ม่ผ ุ
   ผลไปหาเหตุ รถผมวิง่ไดเ้รียบ  เพราะใชน้ ้ามนั... 
2. การเร้าอารมณ์ อารมณ์เป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญมนุษย์ หากผู ้อ่านมีทัศนคติท่ีดี 

ต่อเร่ืองท่ีเขียนอยู่ก่อนแล้ว ย่อมจะใช้การเร้าอารมณ์เพื่อชักจูงได้โดยง่าย โดยเฉพาะการชักจูง 
กลุ่มบุคคลท่ีมีคุณสมบติับางประการคล้ายคลึงกนั เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มนักเรียน กลุ่มกรรมกร  
เป็นตน้ ภาษาเป็นเคร่ืองมืออย่างดียิ่งในการเร้าอารมณ์ เพราะค าศพัท์ในภาษาไทยนั้นในความหมาย
หน่ึงๆ มีอยูห่ลายระดบัและหลายศพัทด์ว้ยกนั 
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3. การใชบุ้คลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ อาจเป็นช่ือเสียงบุคลิกของผูเ้ขียนเอง 
หรือบุคคลท่ีผูเ้ขียนอา้งถึงก็ได้ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมกัไดผ้ล เพราะคนทัว่ไปให้ความเช่ือถือช่ือเสียง
บุคลิกดงักล่าวอยูก่่อนแลว้ ผูเ้ขียนจึงสามารถน ามาอา้งเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนัไดอี้กคร้ังหน่ึง เป็นวิธีการ
ท่ีใชม้ากในวงการโฆษณาในปัจจุบนั เช่น โฆษณาสบู่ แชมพ ูเป็นตน้ 

4. การเสนอแนะ เป็นวิธีการจูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้ เป็นการจูงใจทางออ้ม 
เพราะคนเรามกัไม่ชอบให้คนอ่ืนบอกกล่าวตรง ๆ และมกักระท าตามกันหากไม่ทนัฉุกคิดการ
เสนอแนะจึงเป็นการจูงใจท่ียึดหลกัการท าตามกนั โดยไม่ทนัไตร่ตรองและไม่ให้รู้สึกตวัเป็นส าคญั 
องคป์ระกอบท่ีช่วยใหเ้ราเสนอแนะไดผ้ล ไดแ้ก่ 

 4.1 การให้ความเป็นส่วนหน่ึงของผูอ่้าน เช่น ใช้ภาษาวยัรุ่นเม่ือเขียนให้วยัรุ่นอ่าน  
ใชภ้าษาธรรมะ เม่ือใชส่ื้อนิตยสารทางศาสนา เป็นตน้ หรืออาจใชส้รรพนามท่ีดูเป็นกนัเอง เช่น เรา  
ผม คุณ เธอ ท่าน เป็นตน้ 

 4.2 เสนอส่ิงท่ีเขา้กบัอุปนิสัย ความรู้สึก ความเช่ือ ความปรารถนาของผูอ่้านกลุ่ม
นั้น ๆ เช่น เสนอเร่ืองใหห้นุ่มสาวอ่าน อาจตอ้งพดูถึงความรักแบบเพอ้ฝัน เป็นตน้ 

 4.3 สังเกตดูระดับความรู้สึก ความสนใจและวยัของผูอ่้าน รวมทั้ งทัศนคติของ
ผูอ่้านดว้ย เพื่อปรับการเสนอแนะใหต้รงจุดกบักลุ่มผูอ่้านนั้น 

 4.4 ช่ือเสียงของผูเ้ขียนเอง ยอ่มมีผลต่อส่ิงท่ีเสนอแนะ เพราะฉะนั้นควรเสนอแนะ
ในส่ิงท่ีผูเ้ขียนสร้างศรัทธาและความน่าเช่ือถือเอาไว ้

3. กำรเขียนเพื่อให้ควำมบันเทิง การเขียนเพื่อให้ความบันเทิง คือ การเขียนท่ีมุ่งให้
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้ความผอ่นคลาย มุ่งสร้างจินตนาการเป็นหลกั ไดแ้ก่ การเขียนบท
ละคร นวนิยาย เร่ืองสั้น บทกวี เป็นตน้ ผูเ้ขียนนอกจากจะตอ้งศึกษารูปแบบการเขียนแต่ละประเภท
แลว้ ยงัตอ้งรู้จกัการสร้างภาพพจน์ การเล่นถอ้ยค าส านวนต่าง ๆ มุ่งเล่นเร่ืองกลวิธีการใช้ถอ้ยค า 
เป็นหลกั 

การเขียนในเชิงบนัเทิงคดีนั้น มีทั้งลกัษณะการเขียนท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัภาษาในการ
เขียนขอ้มูลข่าวสาร เพราะเป็นการเขียนเล่าเร่ืองจากความจริงท่ีเกิดข้ึนแต่แตกต่างกนัในวิธีเสนอ
เน้ือหา เพราะไดมี้การเพิ่มเติม ตดัตอน ดดัแปลงความจริงบางส่วนไปตามจินตนาการของผูเ้ขียน
บา้ง  โดยการใชส้ านวนโวหารเพื่อให้เกิดภาพพจน์และการพรรณนาต่าง ๆ จึงเกิดความแตกต่างจาก
การเขียนสารัตถะคดีเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารซ่ึงมุ่งเสนอข้อมูลจากข้อเท็จจริง โดยไม่มีแต่งเติม
จินตนาการใด ๆ ใชว้ธีิการเขียนเร่ืองท่ีเรียบง่าย ใชโ้วหารภาพพจน์ไดบ้า้ง แต่ไม่อาจใชทุ้กประเภท
ของส านวนโวหารเท่ากบับนัเทิงคดี 
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การเขียนเร่ืองบัน เทิ งคดีนั้ น  มีบางส่วน ท่ีใช้ลักษณะการเขียนเพื่ อโน้มน้าวใจ 
มาประกอบดว้ย ทั้งน้ี เพื่อโนม้นา้วใจให้เกิดความเขา้ใจ เห็นใจสงสารตวัละคร หรือการด าเนินชีวิต
ตามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนได้ด้วย การเขียนบันเทิงคดีจึงเป็นลักษณะการเขียนท่ีต้องมีองค์ประกอบ 
หลายอย่าง ทั้ งการมีข้อมูลจากความจริงหรือชีวิตจริง การใช้จินตนาการทางภาษาและถ้อยค า 
ในการเขียนเชิงพรรณนาให้เกิดความสละสลวย ประทบัใจ และโน้มน้าวผูอ่้านให้เกิดความสนุก
และช่วยติดตามตั้งแต่ตน้จนจบดว้ย 

 

ท่วงท ำนองทำงภำษำในกำรเขียน (Style) 
ในงานวิจยัฉบบัน้ีก าหนดให้ ค  าว่า “ท่วงท านองทางภาษา” มีความหมายตรงกบัค าว่า 

“ลีลา” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Style จากการศึกษา พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านเรียกค าว่า 
“ท่วงท านองทางภาษา” (Style) ท่ีแตกต่างกัน เช่น ท่วงท านองการแต่ง ท านองเขียนลีลาหรือ 
วจันลีลา เป็นตน้ แต่ทั้งหมดน้ีก็เป็นช่ือเรียกท่ีมีความหมายตรงกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษว่า Style
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและแนวทางในการศึกษาท่วงท านองทางภาษาหรือลีลา 
ของนกัเขียนไวต่้างๆกนัสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

เปล้ือง ณ นคร (2542 : 78 – 81) เรียก “ท่วงท านองทางภาษา (Style)” ว่า “ท านองเขียน” 
และได้อธิบายท านองเขียนไว้ว่า ท านองเขียนเป็นลักษณะหรือแบบการแต่งหนังสือเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เดิมเราใช้ค  ารวม ๆ ว่าฝีปาก ส านวนหรือคารมแต่ถ้าเป็นค าศพัท ์
ทางวิชาการก็ใช้ค  าว่าท านองเขียนหรือ Style ท านองเขียนนั้นเป็นของแต่ละคนจะลอกเลียนกัน
ไม่ได ้ในท่ีน้ี เปล้ือง ณ นคร แบ่งท่วงท านองเขียนออกเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ท านองเขียนเรียบ ๆ (Simple) ใช้ค  าพูดตามปกติไม่มีค  าศัพท์แปลกผูกประโยค 
ไม่ซบัซอ้นอ่านเขา้ใจง่าย 

2. ท านองเขียนตรงไปตรงมา (Direct) เป็นท านองเขียนท่ีใชค้  าเขา้ใจง่ายให้ความหมาย
ตรงไปตรงมาตามความตอ้งการของผูเ้ขียน 

3.  ท านองเขียนกระชบัรัดกุม (Terse) เป็นท านองเขียนท่ีน าค ามาใช้ได้ตรงความหมาย 
ไม่เปลืองค าไม่มีค  าท่ีซ ้ าความหมายกนั 

4. ท านองเขียนขึงขัง  (Vigorous) เป็นท านองเขียนท่ีปลุกเร้าอารมณ์ผู ้อ่านให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิดต่ืนตวั 

5. ท านองเขี ยนกราฟิ ก  (Graphic) เป็ นท านองเขี ยน ท่ี ผู ้ เขี ยน เข้าใจพรรณนา 
ส่ิงต่าง ๆ ท าใหผู้อ่้านนึกเห็นภาพข้ึนในใจ 

6. ท านองเขียนสละสลวย (Elegance) ท านองเขียนชนิดน้ีไม่ใช้ค  าธรรมดาสามญัหรือ
ค ากระดา้งมีลกัษณะบรรเจิดบรรจง 
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7. ท านองเขียนวิจิตร (Elevate) ส่วนมากใชท้  านองเทศน์เช่นเร่ืองปฐมสมโพธิกถาพระ
ธรรมเทศนาของพระมหาเถระ 

 
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543 : 139 – 142) เรียก “ท่วงท านองทางภาษา (Style)” ว่า “ท่วงท านอง

การแต่ง” และได้อธิบายไวว้่าท่วงท านองการแต่งหรือสไตล์ของผูแ้ต่ง คือ ท่วงท่าในการแต่ง
วรรณกรรมของผูแ้ต่งแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัไม่ซ ้ าแบบกนั ทั้งน้ี เป็นเพราะผูแ้ต่ง
แต่ละคนต่างก็มีแบบแผนในการเลือกสรรค า การเลือกใช้ส านวนโวหารและวิธีการเรียบเรียง
ประโยคแตกต่างกันและสามารถสั งเกตท่วงท านองการแต่งของผู ้แต่งแต่ละคนได้จาก   
4 ประเด็น ต่อไปน้ี 

1. การเลือกสรรค า หมายถึง วิธีการเลือกหาค ามาใช้เขียนวรรณกรรมโดยค านึง 
ทั้งดา้นรูปศพัท์ เสียง ความหมายของค าท่ีเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองเช่นผูแ้ต่งบางคนนิยมใช้ศพัท์ง่าย
บางคนนิยมใช้ศัพท์ยาก การเลือกสรรค ามาใช้ของผูแ้ต่งจึงนับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของ 
การเขียนวรรณกรรม เพราะช่วยให้ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนวรรณกรรมของผูแ้ต่งมีส านวนโวหารดีและ
ไพเราะสละสลวยเน่ืองจากผูแ้ต่งเลือกใช้ถ้อยค าท่ีมีคุณสมบติั 4 ประการ คือ ความชัดเจนความ
กระชบัความมีอ านาจในการใหค้วามรู้สึกทางอารมณ์และความไพเราะ 

2. การเลือกใช้ส านวนโวหาร หมายถึง การท่ีผูแ้ต่งนิยมพยายามคิดหาวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีช่วยให้งานมีคุณค่าน่าอ่านข้ึนซ่ึงนอกเหนือจากการบรรยายความอย่างตรงไปตรงมาแลว้ ผูแ้ต่ง 
ยงัมีวธีิการ ดงัน้ี 

 2.1 วิธีการสร้างภาพในจิต คือ วิธีการท่ีผูแ้ต่งใช้ภาษากระตุน้ความรู้สึกของผูอ่้าน
จนกระทัง่เกิดเป็น “ภาพข้ึนในใจ” การบรรยายแบบน้ีไม่เน้นเร่ืองความสมจริง แต่เน้นภาพท่ีจะ
ปรากฏซ่ึงภาพจะเกิดข้ึนกบัผูอ่้านท่ีมีจินตนาการ 

 2.2 วิธีการสร้างภาพพจน์ คือ วิธีการใชถ้อ้ยค าเชิงบรรยายเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิด
เป็นภาพข้ึนดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น อุปมา อุปลกัษณ์ สัญลกัษณ์ หรือการใชภ้าษาท่ีมีความหมายตรง
ขา้มการกล่าวเกินจริงหรือการกล่าวค านอ้ยแต่กินความมากเป็นตน้ 

3. วธีิการเรียบเรียงประโยค หมายถึง วิธีการสร้างประโยคอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของ
ผูแ้ต่งแต่ละบุคคลผูแ้ต่งบางคนชอบใช้ประโยคง่าย ๆ สั้ น ๆ กะทดัรัดแต่บางคนอาจชอบประโยค   
ท่ียาวสละสลวย 

4. หางเสียงของผูแ้ต่ง (Tone) หมายถึง ทศันคติหรือท่าทีของผูแ้ต่งท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัน ้ าเสียง ซ่ึงอาจจะเป็นท านองประชดลอ้เลียน เยาะเยย้ จริงจงั กราดเกร้ียว ฯลฯ  
ผูอ่้านสามารถจบัน ้ าเสียงของผูแ้ต่งได้จากบรรยากาศของเร่ืองท่ีแต่ง ซ่ึงการจบัน ้ าเสียงนับว่า 
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มีประโยชน์อยา่งมาก เพราะนอกจากจะท าให้เห็นท่วงท านองอนัเป็นแบบเฉพาะตวัหรือสไตล์ของ 
ผูแ้ต่งแต่ละคนแล้วยงัช่วยให้ผูอ่้านรู้จักผู ้แต่งดีข้ึน ทั้ งด้านบุคลิกภาพและนิสัยใจคออีกด้วย
นอกจากน้ี สายทิพย ์นุกูลกิจ ยงัให้ขอ้เสนอแนะในการพิจารณาการแต่งวา่ควรพิจารณาประเด็นท่ี
ส าคญัอีก 2 ประเด็น คือ 

 1.  ความจริงใจ (Sincerity) หมายถึงความจริงใจของผูแ้ต่งท่ีมีต่อตนเองต่อแนวคิดของ
ตนเองและต่อสังคม 

 2.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์หมายถึงความคิดท่ีผูแ้ต่งริเร่ิมสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ทั้งหมด
และความคิดเก่าท่ีผู ้แต่งน ามาเล่าใหม่ด้วยสายตาของคนรุ่นใหม่หรือเป็นการมองของเก่า 
ในแง่มุมใหม่ซ่ึงหมายถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูแ้ต่งแต่ละคนท่ีสร้างสรรค์งานของตน 
ใหแ้ปลกจากคนอ่ืนๆจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 

ประทีป  วาทิก ทินกร  (2539 : 57 – 62) เรียก  “ท่ วงท านองทางภาษา  (Style)” ว่า 
“ท่วงท านองเขียน” และได้อธิบายไวว้่าท่วงท านองเขียน หมายถึง ลีลาท่าทีในการเขียนท่ีแสดง
ออกมาและปรากฏให้เห็นเป็นท่ีสังเกตไดว้า่เป็นอยา่งไร เช่น การใชค้  ายากหรือง่าย การผกูประโยค
สั้นหรือยาว การล าดบัประโยคต่อเน่ืองกนัเร่ือยไปหรือกลบัไปกลบัมา เป็นตน้ ซ่ึงสารมารถแบ่ง
ท่วงท านองการเขียนโดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ท่วงท านองเขียนอยา่งกวา้งๆแบ่งได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 
 1.1 แบบง่าย 
 1.2 แบบปานกลาง 
 1.3 แบบยาก 
2. ท่วงท านองการเขียนอยา่งรัดกุมแบ่งออกเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 
 2.1 ท่วงท านองเขียนแบบเรียบ ๆ เป็นท่วงท านองเขียนท่ีใช้ค  าง่าย ๆ ชัดเจน 

การผกูประโยคไม่ซบัซอ้นท าใหอ่้านง่ายเขา้ใจไดท้นัที 
 2.2 ท่วงท านองเขียนแบบกระชบัรัดกุม เป็นท่วงท านองเขียนท่ีใชค้  าทุกค าให้เป็น

ประโยชน์มากท่ีสุดตรงความหมายขอ้ความท่ีกล่าวออกไปไม่ออ้มคอ้มหรือเล่นส านวน 
 2.3 ท่วงท านองเขียนแบบเข้มข้น เป็นท่วงท านองเขียนท่ีใช้ค  าซ่ึงมีน ้ าหนัก 

ใช้ประโยคอย่างมีภาพพจน์ ทั้ งเปรียบเทียบ ประชดประชัน ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกสนใจและ
สมจริง 

 2.4  ท่วงท านองเขียนแบบสูงส่ง เป็นท่วงท านองเขียนท่ีใช้ศัพท์ค่อนข้างยาก 
การผูกประโยคมีชั้นเชิง ผูอ่้านจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาและเร่ืองราวนั้นพอสมควรจึงจะ
สามารถอ่านเขา้ใจได ้
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 2.5  ท่วงท านองเขียนแบบสละสลวย เป็นท่วงท านองเขียนท่ีใช้ค  าประณีต
เหมาะสมการผูกประโยค เป็นไปอย่างวิจิตรบรรจงและชัดเจนแจ่มแจ้ง เกิดความซาบซ้ึงและ
ประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

บุญยงค์  เกศเทศ (2524 : 9) กล่าวถึงการแสดงท่วงท านองการเขียนและลีลาว่า การเขียน 
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั เรียกว่า ท่วงท านองเขียนและลีลาเฉพาะตน ซ่ึงอาจเป็นท านองเขียนง่าย   
ปานกลาง และสูง ตามล าดบั ท่ีส าคญัตอ้งมีหลกัเกณฑ์ยดึถือบา้ง เพื่อบนัดาลให้ขอ้เขียนของตนเป็น
ท่ีสนใจชวนติดตามและในการศึกษาท่วงท านองการเขียนอาจพิจารณาในเร่ือง ต่อไปน้ี 

1. ความกระชบัในลีลาท่ีเขียน 
2. ความบริสุทธ์ิของถอ้ยค า 
3. ถอ้ยค ามีชีวติและวญิญาณ 
4. การคิดถอ้ยค าใหม่ 
5. ความง่ายของถอ้ยค าประโยค 
6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งถอ้ยค ากบัถอ้ยค า 
7. การยกอุทาหรณ์ 
8. การอา้งค าคมสุภาษิตค าพงัเพยคติพจน์มาสนบัสนุนถอ้ยค าหรือความ 
9. การใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบเทียบเคียงเพื่อความเด่นชดั 
10. การใชถ้อ้ยค าแสดงภาพพจน์ 
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2533 : 42) เรียก “ท่วงท านองทางภาษา” ว่า “วจันลีลา” และ

กล่าวถึงวจันลีลาไวว้่า “วจันลีลา” (Style) หมายถึง รูปแบบการใช้ภาษาแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงแตกต่าง
จากการใช้ภาษาแบบอ่ืน เน่ืองมาจากมีบริบทหรือสถานการณ์การใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนั” การแบ่ง
ภาษาออกเป็นวจันลีลาแบบต่าง ๆ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั ส่วนใหญ่จะแบ่งตามเกณฑส์ถานการณ์การ
ใช้ภาษา ซ่ึงเป็นตวัก าหนดการเลือกรูปแบบของภาษาแบบต่าง ๆ รวมเรียกว่า วจันลีลาแบบต่าง ๆ  
และอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2533 : 142 – 157) จ  าแนกวจันลีลาเรียงล าดบัจากท่ีเป็นทางการมาก
ท่ีสุดไปสู่ท่ีเป็นทางการนอ้ยท่ีสุดออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. วจันลีลาตายตัว (Frozen Style) เป็นรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ท่ีเป็น 
พิธีการ มีความศกัด์ิสิทธ์ิ ความเคร่งขรึมและเป็นทางการมากท่ีสุด ลกัษณะของภาษาในวจันลีลา
ตายตวัมีความเด่นตรงความอลงัการความซับซ้อนและมกัใช้ถ้อยค าดั้ งเดิมท่ีใช้มาเป็นเวลานาน 
ในสังคม 

2. วจันลีลาเป็นทางการ (Formal Style) เป็นรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นโอกาสส าคญัใชพ้ดูกบั
บุคคลท่ี สูงกว่าและใช้พูดเร่ืองท่ีจริงจัง มีความส าคัญลักษณะเด่นของภาษาในวัจนลีลา   
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เป็นทางการ คือ มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ทางไวยากรณ์ ใช้ประโยคซับซ้อน แต่มีความยืดหยุ่นและ 
ไม่เท่าวจันลีลาตายตวั 

3. วจันลีลาหารือ (Consultative Style) เป็นวจันลีลาท่ีอยูต่รงกลางของวจันลีลาทั้งหมด 
เป็นรูปแบบของภาษาท่ีใช้มากในชีวิตประจ าวนั  ลักษณะด้านภาษาของวจัลีลาหารือคือใช้รูป
ประโยคท่ีหลวม ไม่สมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ มีการละค า ละประธานของประโยค มีการใช้ค  า
ต่างประเทศปน 

4. วจันลีลาเป็นกันเอง (Casual Style) เป็นวจันลีลาท่ีใช้ในโอกาสไม่เป็นทางการ
ลกัษณะของภาษาในวจันลีลาเป็นกนัเองคือมีการกร่อนค า การซ ้ าค  า การใช้ค  าสแลง ค าลงทา้ยรูป
ประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และมีการละประธานมากกวา่ในวจันลีลาหารือ 

5. วจันลีลาสนิทสนม  (Intimate Style) เป็นวจันลีลาท่ีอยู่สุดท้ายในระดับความเป็น
ทางการ เป็นวจันลีลาท่ีไม่มีความเป็นทางการเลย ใชพู้ดกบัคนท่ีสนิทสนมท่ีสุด ลกัษณะของภาษา
ในวจันลีลาน้ี คือ รูปประโยคย่นย่อมาก มีการใช้ค  าสแลงเช่นเดียวกบัวจันลีลาเป็นกนัเอง แต่ใช้
มากกวา่และยงัมีการใชศ้พัทเ์ฉพาะกลุ่ม (Jargon) มากมีการใชค้  าสบถสาบานหรือค าหยาบและใชค้  า
ยอ่มาก 

จากการศึกษาเอกสารดงักล่าวสามารถสรุปเก่ียวกบัท่วงท านองทางภาษา (Style) ไดว้่า  
ท่วงท านองทางภาษา (Style) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนแต่ละคนในการเลือกใชถ้อ้ยค า
ส านวนและประโยคท่ีเหมาะสมในการเรียบเรียงสาร ตลอดจนส่ือออกมาด้วยกลวิธีการเขียน 
ท่ีชดัเจน น่าสนใจ ท่วงท านองทางภาษาของแต่ละคนไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการใช้
ภาษา ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความสามารถท่ีเป็นกลวิธีเฉพาะตวัมกัถ่ายทอด
ออกมาใหเ้ห็นซ ้ า ๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเขียนแต่ละคนซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนกนัได ้

  

กลวธีิกำรเขียน 
การเขียน หมายถึง การเรียบเรียงความคิดในส่ิงท่ีจะส่ือสารเป็นตัวหนังสืออย่างมี

จุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความตอ้งการและขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัผูอ่้าน 
ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รวี แพทย์พิทักษ์ (2557 : 144 – 153) กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย       

ในการเขียนไวว้่า ประสิทธิภาพในการเขียนจะเกิดข้ึนได้นั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของ 
การเขียนว่าตอ้งการส่ือสารให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงอะไร หรือเขียนเพื่ออะไร โดยอาจแบ่งจุดมุ่งหมาย
ในการเขียน ไดด้งัน้ี 

1. การเขียนเพื่ออธิบายหรือให้ความรู้ เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ขอ้มูลความรู้เพื่อให้ผูอ่้าน
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งละเอียด เช่น การอธิบายวธีิการใชค้อมพิวเตอร์ อธิบายวธีิการต่อวงจรไฟฟ้า ฯลฯ 



70 
 

2. การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ขอ้มูลแก่ผูอ่้านเพื่อให้ไดอ้รรถรสในส่ิงท่ี
ผูเ้ขียนพบหรือประสบมากบัตนเอง เช่น เล่าเหตุการณ์ท่ีพบในทอ้งถนน เล่าถึงการเดินทางท่องเท่ียว
ในช่วงปิดภาคเรียนท่ีผา่นมา 

3. การเขียนเพื่อแนะน าหรือให้ขอ้คิด เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิดเห็นอนั
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง บางคร้ังอาจเป็นขอ้มูลส าคญัเพื่อการด าเนินงาน เช่น 
แนะน าสถานท่ีท างานใหม่ แนะน าวธีิการสัมภาษณ์งานเพื่อใหไ้ดง้านท า แนะน าเคล็ดลบัต่าง ๆ ฯลฯ 

4. การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการเขียนท่ีมุ่งชักจูง โน้มน้าว โฆษณา เพื่อให้ผูอ่้าน
รู้สึกเห็นดว้ยหรือคลอ้ยตามและอาจน าไปสู่การประเมินหรือตดัสินใจได้ เช่น การเขียนขอ้ความ
โฆษณาในนิตยสารหนงัสือพิมพ ์ค าขวญัรณรงคต่์อตา้นสารเสพติด ฯลฯ 

5. การเขียนเพื่อสร้างแนวคิดเชิงจินตนาการ เป็นการเขียนท่ีมุ่งน าเสนอภาพความคิดท่ี
สร้างสรรค ์เพื่อให้ผูอ่้านสามารถคิดตามไปดว้ย และน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงได ้เช่น นวนิยาย 
เร่ืองสั้น ค าประพนัธ์ ฯลฯ  

6. การเขียนเพื่อลอ้เลียน – เสียดสี เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้สึกในลกัษณะลอ้เลียน 
เสียดสี หรืออาจประชดประชัน เน้นความสนุกสนานเป็นหลกั เช่น เขียนค าอธิบายภาพการ์ตูน
ลอ้เลียนการเมือง บทละครลอ้เลียนการเมือง ฯลฯ 

7. การเขียนเพื่อแจง้ให้ทราบขอ้เท็จจริง เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง น าเสนอ
รายละเอียดเพื่อการน าไปปฏิบติั บางคร้ังอาจอา้งอิง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เช่น กติกาการแข่งขนั
อ่านท านองเสนาะ ระเบียบการมาท างานของพนกังานบริษทั ฯลฯ 

8. การเขียนเพื่อให้ขอ้มูล เป็นการเขียนท่ีมุ่งให้รายละเอียดหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
ผูเ้ขียนเอง เพื่อส่ือสารให้กบัผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบในประโยชน์ทางธุรกิจ กิจธุระและ
เร่ืองส าคญัของตน เช่น การออกแบบฟอร์มของทางราชการ การเขียนจดหมายสมคัรงาน ประวติัย่อ   
การเขียนเอกสารสัญญา ฯลฯ  

นอกจากน้ี ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รวี แพทยพ์ิทกัษ ์(2557 : 154) ยงักล่าวถึงลกัษณะ
ของงานเขียนท่ีดี ไวอ้ย่างน่าสนใจว่างานท่ีดีจะต้องมีลักษณะท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดยจะตอ้งมีลกัษณะ ต่อไปน้ี 

1. มีความชัดเจน ได้แก่ การใช้ค  าให้ถูกต้องตามความหมาย การเรียบเรียงประโยค       
ท่ีถูกตอ้ง มีจุดมุ่งหมายในการส่ือสารท่ีตรงประเด็น สามารถเห็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือสารได้
อยา่งชดัเจน เน้ือหาของงานเขียนมีเอกภาพ เป็นตน้ 
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2. มีความเรียบง่าย ไดแ้ก่ การใชค้  าธรรมดา ๆ แต่สามารถอ่านแลว้เขา้ใจทนัที ไม่ใชค้  า
ท่ีอ่านแล้วต้องแปลความหมายมาก ใช้ประโยคท่ีเรียบ ๆ แต่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และ
จินตนาการต่างๆ ได ้เป็นตน้ 

3. มีความกระชับ ได้แก่การใช้ถ้อยค าน้อยแต่มีความหมายกวา้ง ไม่ใช้ค  าฟุ่มเฟือย    
ออ้มคอ้ม วกวน จนท าใหไ้ม่สามารถจบัประเด็นของงานเขียนนั้นไดเ้ลย 

4. สร้างความประทบัใจ ได้แก่ การสร้างอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกท่ีดีดว้ยการใชค้  า ส านวน โวหาร ค าภาพพจน์ต่าง ๆ ส่ือความโดยการใชค้  าท่ีเร้าความรู้สึก 
อาจเกิดจากการเนน้ค า ส านวน ประโยค เช่น การซ ้ าค  า ใชค้  าไวพจน์ ค าอธิพจน์ ค านามนยั ฯลฯ 

5. มีลีลา ไดแ้ก่ ความสามารถในการเลือกสรรค ามาใชใ้นงานเขียนแลว้ท าให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกท่ีดี เช่น การใชถ้อ้ยค าท่ีราบร่ืนและสร้างความไพเราะ การหลากค า การเล่นค า ฯลฯ 

6. สร้างภาพพจน์หรือจินตนาการ ในงานเขียนบางชนิดจ าเป็นท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชถ้อ้ยค า
ท่ีสร้างภาพพจน์หรือจินตนาการใหผู้อ่้านเห็นภาพตามไปดว้ย 

7. มีความสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ การใชภ้าษาเขียนท่ีส่ือสารในทางบวก ไม่ยุยงส่งเสริมส่ิงท่ี
ไม่ดีแก่ผูอ่้าน อนัจะก่อใหเ้กิดการแตกร้าว ขาดความสามคัคีในสังคม 

 
ส่วน วิจิตรา แสงพลสิทธ์ิ (2524 : 14) กล่าวถึงองค์ประกอบการเขียนว่า งานเขียน 

ท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
1. ภาษาดี หมายถึง ใชภ้าษาประณีต มีประสิทธิภาพ 
2. มีแง่งาม หมายถึง งานเขียนนั้นมีจุดเด่นท่ีเร้าอารมณ์ผูอ่้าน 
3. ความเท่ียงธรรม หมายถึง งานเขียนท่ีไม่มีอคติกบัใครหรือแหล่งใด 
4. มุ่งส าคญั หมายถึง มีจุดประสงคห์ลกัท่ีเด่นชดั 
5. สรรคจ์  าเป็น หมายถึง นึกถึงผูอ่้านและเห็นวา่มีความส าคญัมากจึงน ามาเสนอ 
6. เด่นเน้ือหา หมายถึง การอ่านคร้ังน้ีต้องได้ประโยชน์คุ้มค่าและเน้ือหาโดดเด่นมี

เอกลกัษณ์ 
7. สูงค่านิยม หมายถึง เป็นงานเขียนท่ีมีรสนิยมและมีคุณค่าท่ีดีต่อคนทัว่ไปกลวิธีการ

เขียนในงานวิจยัน้ี หมายถึง วิธีการเขียนท่ีผูเ้ขียนเลือกใชเ้พื่อให้งานเขียนมีความโดดเด่นน่าสนใจ
และส่ือสารไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์ร่ิมตั้งแต่กลวธีิการตั้งช่ือเร่ืองกลวิธีการเขียนส่วนน าเร่ืองกลวิธี
การน าเสนอเน้ือหาและกลวธีิการเขียนบทสรุป 

กลวิธีการเขียนนบัวา่เป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าให้งานเขียนนั้นประสบความส าเร็จ  
เน่ืองจากกลวธีิการเขียนท่ีดีช่วยใหผู้เ้ขียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ 
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มายงัผูอ่้านไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ตามเจตนาของผูเ้ขียน นอกจากน้ีกลวิธีการเขียนท่ีดีจะช่วยให้
งานเขียนโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทบัใจให้ผูอ่้านได้ง่าย ในเร่ืองน้ี
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการเขียนท่ีใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษากลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ดงัน้ี 

 

 กลวธีิกำรตั้งช่ือเร่ือง 

 การตั้งช่ือเร่ืองนบัวา่มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการน าเสนองานเขียน เน่ืองจากเป็น
ส่วนประกอบแรกท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านว่าจะอ่านเน้ือหาต่อไปหรือไม่ มีนักวิชาการ 
หลายท่านไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการตั้งช่ือเร่ือง ไวด้งัน้ี 

อวยพร พานิชและคณะ (2553 : 267 – 271) กล่าวถึง การตั้งช่ือว่าเป็นการขมวดเร่ืองราว
เป็นถ้อยค ากลุ่มหน่ึง เป็นการรวบรวมมโนทัศน์อนักวา้งไกลตามหลักความคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมความเช่ือและวฒันธรรมการใช้ภาษา มกัเป็นค าสั้ น ๆ หรือวลีท่ีเป็นท่ียอมรับหรือเขา้ใจ
ร่วมกนัระหวา่งผูต้ ั้งช่ือกบัผูอ่้านพบช่ือนั้น ในท่ีน้ีอวยพร พานิชและคณะ กล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองของ
บทบรรณาธิการและบทความเอาไว ้ดงัน้ี 

การตั้งช่ือเร่ืองของบทบรรณาธิการและบทความ 

1. LABEL  HEADS  เป็นการตั้ งช่ือเร่ืองท่ีท าให้ผูอ่้านรู้ว่าผูเ้ขียนก าลังจะเขียนเร่ือง
อะไร  การเขียนแบบน้ีไม่ก่อให้เกิดความสนใจมากนกั เช่น ความเป็นมาของตะเกียบ ไทยกบัปัญหา
เขมร  แวดวงดนตรีในปี พ.ศ. 2534 ณ พทัยา เป็นตน้ 

2. SUMMARY  STATEMENT  การตั้งช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนพยายามบีบเขา้หาจุดส าคญัใน
เน้ือเร่ืองนั้น การเขียนชนิดน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งจบัประเด็นท่ีประสงค ์จะให้ผูอ่้านเขา้ถึงจุดมุ่งหมายของ
ตน เช่น ส.ส. ส้ินคิด วนส่ิงแวดลอ้มไทยกบัวกิฤตการณ์เร่ืองน ้า เป็นตน้ 

3. STRINKIN  STATEMENT  ท าให้สะดุ้ง การตั้งช่ือแบบน้ีผูเ้ขียนบทบรรณาธิการ
เร่ิมใช้กนัมากในปัจจุบนั เขียนด้วยการใช้รูปของค า ประโยค หรือวลีท่ีก่อให้เกิดความเร้าใจให้
ผูอ่้านเกิดความสนใจ เช่น ฆาตกรรมนครวดั วกิฤตพทัยา เป็นตน้ 

4. DESCRIPTIVE  PHRASE  การเขียนลักษณะพรรณนาหรือบรรยายโวหารด้วย
ค าคุณศพัท์เพื่อให้เกิดสีสัน เห็นภาพ เช่น สายหมอกดอกไม้บาน ต านานแห่งขุนเขาท่ีเชียงราย      
ทุ่งดอกกระเจียว ท่ีสุดแผน่ดินท่ีราบสูงอีสาน 

5. QUOTATION  เป็นการเขียนช่ือเร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูอ่้านไม่น้อยเลยทีเดียว  
อาจเขียน โดยใช้ค  าคม ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต  หรือประโยคซ่ึงแสดงการบรรยายได้ดี   
อ่านแล้วเขา้ใจในทนัที อาจใช้เคร่ืองหมายค าพูดเปิดปิดก ากบัไวด้้วยก็ได้ เช่น ฟาสต์ฟู้ ด อาหาร  
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“ด่วนอันตราย” เกษตรปี  35 ลุ่ม  ๆ ดอน ๆ แบบไทย – ไทย ห รือส านวนท่ี รู้จักกัน ดี เช่น  
 ชา้ง ชา้ง ชา้ง หรือววัหายลอ้มคอก เป็นตน้ 

6. ALLITRATION  เป็นการเขียนแบบสัมผสัอกัษร เล่นส านวนท าให้ผูอ่้านอยากอ่าน  
เช่น ทุ่งอุทยานฯ กาญจนบุรี ผา้ทอเผา่ไท สายใยแห่งความผกูพนั 

7. LITERARY  ALLUSION  เป็นการเขียนด้วยการเล่นค า ท านองเสียดสีอย่างไม่ชัดนัก 
แต่การใชถ้อ้ยค าตอ้งเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เช่น เพศหญิง นอ้ยหนา้ในโรงเรียน ต านานแห่งพีพี 

8. QUESTION  การเขียนช่ือเร่ืองในลกัษณะท่ีเป็นการตั้งค  าถาม ซ่ึงการเขียนแบบน้ี
ปัจจุบันนิยมเขียนกันไม่น้อยทีเดียว เช่น ค าแถลงนโยบายพัฒนาชนบทของชวน หลีกภัย   
ไขปริศนาอายรัุฐบาล? บา้นครัวอดีตอนัรุ่งโรจน์หรืออนาคตจะดบัสูญ? 

9. DIRECTION  ADDRESS  เป็นการตั้ ง ช่ือเร่ืองท่ี เป็นการเข้าหาผู ้อ่ านโดยตรง   
ซ่ึงการเขียนแบบน้ี พบว่า   ผูเ้ขียนประสบความส าเร็จพอสมควร เช่น คุณช่วยประหยดัน ้ ามัน 
แค่ไหน นิสัยคนกรุงเทพฯ กบัปัญหาการจราจร 

10. FIRST OR THIRD PERSON STATEMENT การเขียนช่ือเร่ืองชนิดน้ีบางคร้ังผูเ้ขียน
บทบรรณาธิการต้องการเน้นนโยบายหรือประเด็นท่ีต้องการของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้ น 
ให้ผูอ่้านทราบโดยทนัที โดยการใช้บุรุษสรรพนามท่ี 1 หรือ 3 เขา้ช่วย เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี  
คล่ืนลูกท่ีส่ีกบัส่ิงท่ีรัฐบาลใหม่พึงกระท า ดร.นิยม ปุราค า กบังานพฒันาขอ้มูลข่าวสาร 

 
การตั้งช่ือบทความและบทบรรณาธิการนอกจากหลกัการดงักล่าวแล้ว ยงัมีขอ้ก าหนด

มโนทศัน์ในการตั้งช่ือเร่ืองอีกหลายประการ ไดแ้ก่ 
1. ลักษณะของหนังสือ หากเป็นหนังสือท่องเท่ียว เช่น อนุสาร อ.ส.ท. จะใช้ค  า

พรรณนาสร้างภาพพจน์ หรือเล่นเสียงของค าค่อนขา้งมาก หากเป็นนิตยสารศิลปวฒันธรรม มกัจะ
เต็มไปดว้ยค าถาม ซ่ึงมุ่งให้ผูอ่้านตอบเอาเองหรือตั้งให้ชวนสงสัยและประโยคในเร่ืองค่อนขา้งยาว  
ส่วนช่ือบทบรรณาธิการในหนงัสือพิมพท์ัว่ไปก็จะมีขนาดสั้นกวา่ช่ือบทความในนิตยสาร เป็นตน้ 

2. กลุ่มผู ้อ่าน นิตยสารผู ้ชายมักใช้ค  าน้อยกว่านิตยสารผู ้หญิงในการตั้ งช่ือเร่ือง   
อาจเป็นเพราะผูห้ญิงชอบจินตนาการดว้ยถอ้ยค าภาษาหรือพรรณนาความมากกวา่ก็เป็นได ้

3. เน้ือท่ีคอลัมน์ ลักษณะของบทความในนิตยสารแต่ละหน้าสามารถบรรจุถ้อยค า     
ช่ือเร่ืองไดม้ากกว่าบทความในหนงัสือพิมพ์ โดยเฉพาะบทบรรณาธิการท่ีเน้ือท่ีจ  ากดัอยู่ในกรอบ 
ท าใหต้อ้งตดัถอ้ยค าในช่ือเร่ืองใหส้ั้นกระชบัท่ีสุด 
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เจือ สตะเวทิน (2517 : 124 – 135) กล่าวถึง ศิลปะการตั้งช่ือเร่ืองว่ามีความส าคญัท่ีสุด
เพราะเป็นการเผยโฉมคร้ังแรกลกัษณะการตั้งช่ือเร่ืองท่ีดี มีดงัน้ี 

1. เหมาะแก่กาลเทศะ 
2. แปลกใหม่และคมข า 
3. จ าง่าย 
4. คลุมถึงเน้ือเร่ืองทั้งหมดไดดี้ท่ีสุด 
อคัรา   บุญทิพย  ์(2535 : 73 – 74) อธิบายเก่ียวกบัการตั้งช่ือเร่ือง สรุปได้ว่า การตั้งช่ือเร่ือง

เป็นการช่วยให้ผูเ้ขียนจ ากดัขอบเขตของเร่ืองไดรั้ดกุม ชดัเจน และจูงใจให้ผูอ่้านสนใจเร่ือง ดงันั้น
ผูเ้ขียนตอ้งพยายามตั้งช่ือเร่ืองใหน่้าสนใจโดยค านึงถึงหลกั ดงัน้ี 

1. ตั้ งช่ือเร่ืองตามเน้ือหาสาระของเร่ือง มักใช้กับ ช่ือเร่ืองทางวิชาการบทความ 
บทวจิารณ์ ฯลฯ เช่น การเขียนตะลุยเหมืองแร่ เป็นตน้ 

2. ตั้งช่ือโดยใช้ค  าคม ค าประพนัธ์ ภาษิตหรือค าพงัเพย เช่น กวีฤๅแล้งแหล่งสยาม,     
ตกหลุมตกร่องแลว้ใดใดก็ดี เป็นตน้ 

3. ตั้งช่ือโดยใช้ค  าหรือความขดัแยง้กนั  เพื่อสร้างความสนใจ  ชวนฉงน  เช่น  ศตัรู 
ท่ีรัก  ชยัชนะของคนแพ ้ เป็นตน้ 

4. ตั้งช่ือตามตวัเอกหรือตวัละครส าคญัในเร่ือง เพื่อเนน้ให้เห็นความส าคญัของบทบาท
ตวัละครนั้น ๆ เช่น เขาช่ือกานต ์มอม เป็นตน้ 

5. ตั้งช่ือตามสถานท่ีส าคญัของเร่ือง เช่น บา้นทรายทอง นิราศวดัเจา้ฟ้า เป็นตน้ 
6. ตั้งช่ือเร่ืองดว้ยประโยคค าถาม เพื่อให้ผูอ่้านสนใจขบคิดชวนติดตาม เช่น ประมูล   

โบรกเกอร์ป่ันป่วนใครอยูเ่บ้ืองหลงั ช่ือนั้นส าคญัไฉน เป็นตน้ 
7. ตั้งช่ือตามแนวคิดส าคญัหรือแกน (Theme) ของเร่ือง เช่น มทันะพาธา ชาติหน้าถา้มีจริง 

เป็นตน้ 
8. ตั้งช่ือให้แปลกชวนฉงนน่าสนใจ เช่น มนุษยท์  าเร่ืองเห้ีย ๆ เห้ียห่า และสารพดัสัตว ์ 

เป็นตน้ 
9. ตั้งช่ือในเชิงเปรียบเทียบจากสาระส าคญัของเร่ือง เช่น ละครแห่งชีวิต ยิ้มปากใตน้ ้ า

เซาะทราย เป็นตน้ 
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วีรวฒัน์  อินทรพร (2545 : 29 – 30) อธิบายเก่ียวกับการตั้ งช่ือว่าอาจท าได้หลายวิธี 
สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ตั้งอยา่งตรงไปตรงมา ใช้ไดก้บังานเขียนทุกประเภทมีขอ้ดีคือสามารถส่ือถึงเน้ือหา
และแนวเร่ืองใหผู้อ่้านทราบไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ตั้งแบบเปรียบเทียบ ตั้งจากสาระส าคญัของเร่ืองมาเป็นแนวเทียบในการเปรียบเทียบ
หรืออาจตั้งแบบซ่อนความหมายไว ้

3. ตั้ งแบบขัดแยง้ คือ การตั้ งช่ือให้มีความหมายขัดแยง้กับส่ิงท่ีควรจะเป็นให้ช่ือ 
มีความหมายท่ีตรงกนัขา้มกนั เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้านใหค้น้หาค าตอบ 

4. ตั้งโดยยกค าประพนัธ์ วาทะ ภาษิตหรือค ากล่าวท่ีเคยไดย้นิ 
5. ตั้งแบบค าถามเป็นการย ัว่ยใุหผู้อ่้านคิดหาค าตอบ 
6. ตั้งช่ือตามสถานท่ีส าคญัของเร่ือง 
7. ตั้งช่ือตามตวัเอกของเร่ือง 
 
นอกจากน้ี บุปผา บุญทิพย ์(2543 : 83 – 84) ยงัแนะน าเก่ียวกบัการตั้งช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ

วา่ควรค านึงถึงประเด็น ต่อไปน้ี 
1. ตั้งให้สัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง เช่น อาจตรงตามสาระของเร่ือง ตรงตามจุดมุ่งหมายของ

เร่ือง หรือตรงตามปัญหาในเร่ืองนั้น 
2. ตั้งช่ือเร่ืองใหแ้ปลกเด่น ชวนฉงนสนเท่ห์ 
3. ตั้งช่ือโดยใชภ้าษาใหง่้ายไม่ขดัหู 
4. ไม่ควรตั้งช่ือเร่ืองยาวเกินไป 
5. ไม่ควรตั้งช่ือเร่ืองซ ้ ากับผูอ่ื้น โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดี แต่ถ้าเป็นหนังสือ

วชิาการอาจซ ้ ากนัไดบ้า้ง แต่ทางท่ีดีก็ควรหลีกเล่ียง 
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวสามารถสรุปกลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองได้ว่า กลวิธีการ 

ตั้งช่ือเร่ือง หมายถึง วิธีการตั้งช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเลือกใช้เพื่อเรียกความสนใจจากผูอ่้าน ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
การตั้งช่ือเร่ืองท่ีดีควรมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ 

 
กลวธีิกำรเขียนส่วนน ำเร่ือง 
ส่วนน าเร่ือง เป็นองค์ประกอบถดัมาจากการตั้งช่ือเร่ือง ส่วนน าเร่ืองมีความส าคญัมาก

ส าหรับงานเขียน เน่ืองจากเป็นตวัช่วยในการน าเขา้สู่ประเด็นส าคญัของเร่ือง และเป็นการสร้าง 
ความประทับใจให้กบัผูอ่้านตั้งแต่เร่ิมต้น บทน าท่ีดีไม่เพียงแต่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผูอ่้าน 
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แต่ยงัจะชวนให้ผูอ่้านติดตามเน้ือเร่ืองต่อไปอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย ในด้านของกลวิธีการเขียน 
ส่วนน าเร่ืองน้ีมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามรู้และแสดงความคิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

ภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 197 – 198) กล่าวถึงความน าวา่ เป็นส่วนเปิดเร่ืองท่ีจะน าเขา้สู่
เน้ือเร่ืองต่อไป ทั้งน้ี เพื่อแนะน าให้ผูอ่้านทราบก่อนว่าก าลงัจะอ่านเร่ืองเก่ียวกบัอะไรหรือผูอ่้าน     
มีเจตนาอะไร หรือขอบเขตของเร่ืองมีอะไรบา้ง บางคร้ังผูเ้ขียนจะปูพื้นฐานความรู้ความคิดเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะอ่านต่อไปให้แก่ผูอ่้าน นอกจากนั้น ค าน าเป็นส่วนเร้าความสนใจของผูอ่้านให้อยาก
ติดตามเร่ืองต่อไป ซ่ึง ภาคภูมิ หรรนภา ใหข้อ้แนะน าในการเขียนความน า ดงัน้ี 

1. มีเน้ือหามุ่งสู่ประเด็นส าคญัของเร่ือง ไม่ควรออ้มคอ้ม 
2. เร้าใจผูอ่้าน ชวนใหติ้ดตาม 
3. มีเน้ือหาสาระและมีความยาวพอสมควร 
4. ใชภ้าษากระชบั รัดกุม หนกัแน่น ตรงไปตรงมาและใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัประเภท

ของงานเขียน 
นอกจากน้ี ภาคภูมิ หรรนภา เสนอแนะวธีิการเขียนค าน าไว ้ดงัน้ี 
1. ค าน าท่ีหยิบยกเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวเหตุการณ์ส าคญัมากล่าว โดยสรุปสาระส าคัญ 

ทั้งน้ี เพียงผูเ้ขียนจะไดเ้สนอความคิดเห็นในเชิงวเิคราะห์ วจิารณ์เร่ืองราวนั้น ๆ ต่อไป 
2. ค าน าท่ีตั้ งเป็นค าถาม ค าน าลักษณะน้ีจะปรากฏค าแสดงค าถามในข้อความหรือ 

มีเน้ือหาแสดงความสงสัยใคร่หาค าตอบ 
3. ค าน าท่ีกล่าวถึงความส าคญั ค าน าลักษณะน้ีจะมีเน้ือหากล่าวถึงความส าคญัของ

เร่ืองราวท่ีจะเสนอความคิด ขอ้เทจ็จริงในส่วนเน้ือเร่ือง 
4. ค าน าหยิบยกเหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกตอ้งมากล่าว ผูเ้ขียนจะ

เสนอภาพเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีคิดเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมในค าน าแล้วจึงแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ต่อไปในส่วนเน้ือเร่ือง 

5. ค าน าท่ีทกัทายผูอ่้าน ชวนผูอ่้านสนทนาผูเ้ขียนมกัจะใชค้  าทกัทายหรือแสดงค าพูดท่ี
เป็นกนัเองกบัผูอ่้าน เพื่อชวนใหผู้อ่้านสนใจติดตามอ่านเน้ือหา 

6. ค าน าท่ีให้ค  าจ  ากัดความหรือนิยามค าศัพท์ ค  าน าลักษณะน้ีผู ้เขียนจะอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ท่ีปรากฏในช่ือเร่ือง เพื่อปูพื้นฐานความรู้ให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองก่อนอ่าน 
เน้ือเร่ืองต่อไป 

7. ค าน าท่ีชวนให้ผูอ่้านคิด เพื่อเรียกร้องความสนใจให้ติดตามอ่านผูเ้ขียนหยิบยก
เร่ืองราวท่ีดูเหมือนจะไกลตัวผูอ่้าน ผูอ่้านหลายคนมองข้ามไป น ามาให้ผูอ่้านได้คิดในแง่มุม          
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการและน าเสนอแง่มุมนั้นในส่วนของค าน า 
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8. ค าน าท่ีตัดตอนข้อความหรือค าพู ดของบุคคลท่ี มี ช่ือเสี ยงมากล่าว ผู ้เขียน 
จะตดัตอนข้อความหรือค ากล่าวของผูมี้ช่ือเสียง ซ่ึงเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีผูเ้ขียนจะน าเสนอมาไว ้
ในส่วนของค าน าเพื่อใหผู้อ่้านมองเห็นความส าคญัของเร่ืองนั้น  

9. ค าน าท่ีใช้ขอ้ความเปรียบเทียบ ผูเ้ขียนจะกล่าวน าด้วยการน าขอ้ความหรือถ้อยค า
หรือเร่ืองราวท่ีมีส่วนคลา้ยกนัหรือแตกต่างกนัมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ผูอ่้านเห็นความเหมือนหรือ
ความต่างจนเกิดความสงสัยใคร่รู้เร่ืองราวต่อไป 

10. ค าน าท่ีกล่าวถึงค าพงัเพย ส านวน สุภาษิต ค าประพนัธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผูเ้ขียนจะ
น าค าพงัเพย ส านวน สุภาษิต ค าประพนัธ์ ท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเขียนมาไวใ้นส่วน
ของค าน า เพื่อเรียกร้องความสนใจใหค้น้หาความจริงในส่วนเน้ือเร่ือง 

 
เจื อ   สตะเวทิ น  (2517 : 127 – 132) อธิบ ายเก่ี ยวกับความน า  (Lead) ว่ า เขาเป รียบ 

การข้ึนตน้ว่าเหมือนเบ็ดตกปลา คือ ตอ้งตกผูอ่้านให้ติดตั้งแต่ตน้ทีเดียว แลว้เขาจะตามตลอดเร่ือง 
มีวธีิการข้ึนตน้ ดงัน้ี 

1. ความน าท่ีสรุปความส าคัญ  (Summary Lead) ใช้หลัก W ทั้ ง 5 คือ Who (ใคร) What 
(อะไร) When (เม่ือไร) Where (ท่ีไหน) Why (ท าไม) 

2. ความน าท่ีกระทบใจ (Punch Lead) ผู ้เขียนโจมตีผู ้อ่านให้สนใจด้วยความแปลก
ประหลาด 

3. ความน าท่ีเป็นข่าว (News Peg Lead) น าข่าวมาดึงความสนใจของผูอ่้าน 
4.  ความน าท่ีบอกเจตนา (Statement of Purpose) บอกเจตนาทนัทีว่า เขียนบทความน้ีเพื่อ

อะไร 
5. ความน าท่ีเป็นค าถาม (Question Lead) เป็นค าถามท่ีย ัว่ยใุหผู้อ่้านคิดตั้งแต่ตน้ 
6. น าดว้ยการพรรณนาลกัษณะ (Description Lead) 
7. ความน าท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกวี (Epigram Lead) 
8. น าดว้ยเหตุการณ์เด่นของเร่ือง (The Distinctive Incident Lead) หยบิเอาตอนส าคญัมาน า 
9. ความน าท่ีเป็นเร่ืองเล่า (Narrative Lead) หาเร่ืองข าขนัหรือเกร็ดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะ

เขียนมาเล่า 
10. ความน าท่ีเป็นค าอา้ง (Quotation Lead) เป็นการยกเอาค าพดูของคนส าคญัมาแสดง 
11. ความน าท่ีตรงกนัขา้ม (Contrast Lead) น าเหตุการณ์บุคคลสถานท่ีตรงกนัขา้มมากล่าว 
12. ความน าท่ีเอ่ยถึงพื้นฐานด้านหลงั (Background Lead) ยกเอาเร่ืองเดิมมากล่าว เพื่อ

เปรียบเทียบกบัเร่ืองท่ีจะเขียน 
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13. ความน าท่ีแสดงสีสัน (Color Lead) การพรรณนาลกัษณะสถานท่ีหรือฉากใหแ้จ่มชดั 
14. ความน าท่ีประหลาด (Freak Lead หรือ Novelty) น าความผดิปกติหรือวติถารมาใช ้
 
ฉตัรา บุญนาค และคณะ (2522 : 122 – 126) กล่าวถึงวธีิการเขียนความน าไว ้10 วธีิ ดงัน้ี 
1. ความน าท่ีเป็นท่ีข่าว (News peg Lead) 
2. ความน าท่ีกระทบใจ (Punch Lead หรือบางแห่งเรียกวา่ Striking Statement) 
3. ความน าท่ีบอกเจตนาของผูเ้ขียน (Statement of Purpose) 
4. ความน าท่ีเป็นเร่ืองเล่า (Narrative Lead) 
5. ความน าท่ีเป็นค าถาม (Question Lead) 
6. ความน าท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวดั้งเดิม (Background Lead) 
7. ความน าท่ีตรงกนัขา้ม (Contrast Lead) 
8. ความน าท่ีสรุปใจความส าคญัของเร่ือง (Summary Lead) 
9. ความน าท่ีเป็นค าปราศรัย (Direct Address Lead) 
10. ความน าท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกวี (Epigram Lead) 
 
เสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต (2533 : 47 – 50) กล่าวถึงส่วนน าเร่ืองวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีผูเ้ขียน

จะจูงใจให้ผูอ่้านติดตามรายละเอียดในเร่ืองต่อไป การเขียนจึงควรมุ่งเร้าความสนใจของผูอ่้าน 
ให้ความรู้ความเขา้ใจแนวความคิดความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียน ความสอดคลอ้งดงักล่าว
ตอ้งไม่ใช่การเปิดเผยสาระส าคญัของเร่ือง ซ่ึงจะท าให้เร่ืองหมดความน่าสนใจและสรุปแนวการ
เขียนท่ีนิยมใชใ้นการเขียนส่วนน าเร่ือง ไวด้งัน้ี 

1. การเขียนส่วนน าเร่ืองดว้ยขอ้เขียนบอกเล่าธรรมดา 
2. การเขียนส่วนน าเร่ืองดว้ยค าถาม 
3. การเขียนส่วนน าเร่ืองดว้ยค าประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียง 
4. การเขียนส่วนน าเร่ืองดว้ยการยกค าพดู 
5. การเขียนส่วนน าเร่ืองแบบพรรณนา 
6. การเขียนส่วนน าเร่ืองดว้ยการนิยาม 
7. การเขียนส่วนน าเร่ืองแบบเสนอแนวคิดท่ีขดัแยง้ 
 
ปราณี สุรสิทธ์ิ (2549 : 140 – 144) กล่าวถึงความน าวา่ เป็นส่วนของการเปิดเร่ือง เพื่อเรียกให้

ผูอ่้านเกิดความสนใจใคร่รู้และกระหายท่ีจะไดอ่้านเร่ืองต่อไปความน าท่ีนิยมเขียนสรุปได ้ดงัน้ี 
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1. ความน าท่ีเป็นข่าว 
2. ความน าประเภทคุยกบัผูอ่้าน 
3. ความน าประเภทสรุปความส าคญั 
4. ความน าประเภทใชส้ านวนค าคม 
5. ความน าแบบเรียกร้องความสนใจ 
6. ความน าประเภทบรรยาย 
7. ความน าประเภทอา้งค าพดู 
8. ความน าประเภทอธิบาย 
9. ความน าประเภทค าถาม 
10. ความน าประเภทปริศนา 
11. ความน าประเภทตกใจ 

 จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวสามารถสรุปกลวิธีการเขียนส่วนน าเร่ืองได้ว่า กลวิธี 
การเขียนส่วนน าเร่ือง หมายถึง วิธีการเขียนบทน าหรือความน าท่ีผูเ้ขียนตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะกบั
เน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ การเขียนส่วนน าเร่ืองจึงนบัว่ามีบทบาทส าคญัต่อการน าเสนองานเขียน
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการเร่ิมต้นในการเรียกความสนใจจากผูอ่้านให้ตดัสินใจว่า ควรจะ
ติดตามเน้ือหาต่อไปจนจบหรือไม่ ดงันั้น กลวิธีการเขียนบทน าจึงมีหลากหลายเช่นบทน าประเภท
อา้งค าพดู (Quotation) บทน าท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกว ี(Epigram Lead) เป็นตน้ 

  

กลวธีิกำรน ำเสนอเนือ้หำ 

การน าเสนอเน้ือหานับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเขียน เน่ืองจากผู ้เขียน
สามารถถ่ายทอดสาระส าคญัรายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงทัศนะของผูเ้ขียนได้โดยผ่านเน้ือหา   
ผูอ่้านจะสามารถรับสารไดม้ากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยูก่บักลวิธีการน าเสนอเน้ือหา เพราะ
หากผูเ้ขียนมีกลวธีิการน าเสนอเน้ือหาไดช้ดัเจน มีความน่าสนใจก็ยอ่มท าให้ผูอ่้านรับสารไดถู้กตอ้ง
แม่นย  าและมีความเพลิดเพลินในการอ่าน การน าเสนอเน้ือหานั้นสามารถท าไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่กบั
รูปแบบและเน้ือหาสาระของงานเขียน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความรู้เก่ียวกบัการน าเสนอ
เน้ือหาไว ้ดงัน้ี 

ภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 198 – 199) กล่าวถึงการเขียนเน้ือหาว่า เน้ือเร่ือง คือ ประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอเพื่อแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นขอ้ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น ประสบการณ์ของผูเ้ขียน ซ่ึงเรียบเรียงข้ึนอย่างมีระบบระเบียบ        
มีการจดัล าดบัความคิดอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายหลายประการตามประเภทของงานเขียน    
ในท่ีน้ี ภาคภูมิ หรรนภา ใหข้อ้แนะน าในการเขียนเน้ือเร่ือง ไวด้งัน้ี 
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1. เขียนรายละเอียดของเน้ือเร่ืองให้ชัดเจน ให้มีปริมาณเน้ือหาเพียงพอท่ีจะให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ชัดเจน หรือปริมาณเน้ือหามากพอที่จะสนับสนุนความคิดของผูเ้ขียน  
ท่ีน าเสนอใหผู้อ่้านเขา้ใจและคิดคลอ้ยตาม 

2. การจดัล าดบัเร่ืองให้เป็นขั้นตอนต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัเน้ือหา ทั้งการจดัล าดบั
ขอ้ความภายในยอ่หนา้และการจดัล าดบัเร่ืองราวในแต่ละยอ่หนา้ การล าดบัเร่ืองราวมีหลายวธีิ เช่น  

 2.1 จดัล าดบัเหตุการณ์หรือตามล าดบัเวลา 
 2.2 จดัล าดบัตามความส าคญัของเร่ือง  ชประเด็นท่ีมีความส าคญัมากไปสู่ประเด็นท่ีมี

ความส าคญันอ้ยกวา่  ชหรือจากประเด็นท่ีมีความส าคญันอ้ยไปสู่ประเด็นท่ีมีความส าคญัมาก 
 2.3 จดัล าดบัตามเหตุไปสู่ผล 
 2.4 จัดล าดับตามความยากง่าย กล่าวถึงเร่ืองท่ี เห็นได้ชัดเจนไปสู่ เร่ืองท่ี มี 

ความซบัซ้อนหรือกล่าวถึงเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อนไปสู่เร่ืองท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน หรือน าเสนอเร่ืองท่ี
ปฏิบติัไดง่้ายไปถึงเร่ืองท่ีปฏิบติัไดย้ากหรือน าเสนอเร่ืองท่ีปฏิบติัไดย้ากไปถึงเร่ืองท่ีปฏิบติัไดง่้าย 

 2.5 จดัล าดบัตามขั้นตอนการปฏิบติั 
3. เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างชดัเจน เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยอย่างไร 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมเหตุผลสนับสนุนท่ี
สมเหตุสมผลน่าเช่ือถือ ไม่เขียนตามอารมณ์หรือความรู้สึก 

4. ยกขอ้มูลประกอบเร่ืองให้ชดัเจน เช่น ยกตวัอยา่ง สถิติ แผนภูมิ ภาพประกอบ เป็นตน้ 
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. กรณีท่ีเน้ือเร่ืองน าเสนอเน้ือหาหลายประเด็น หรือมีเน้ือความยาวควรข้ึนยอ่หนา้ใหม่
หรือน าเสนอเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 

6. ใช้ถ้อยค าภาษาสุภาพเลือกใช้ระดบัภาษาและโวหารเหมาะสมกบังานเขียนแต่ละ
ประเภท 

 
ฉัตรา บุญนาค และคณะ (2522 : 99 – 100) กล่าวถึงวิธีการน าเสนอเน้ือหาด้วยวิธีการ

ขยายความไว ้6 วธีิ ดงัน้ี 
1. ขยายโดยการอธิบาย เป็นการขยายโดยวิธีอธิบายให้ละเอียดหรือให้ค  าจ  ากดัความ

เก่ียวกบัใจความส าคญั เพื่อใหผู้อ่้านสามารถจะเขา้ใจหรือรู้เร่ืองราวนั้น ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
2. ขยายโดยการยกตวัอย่าง เป็นการขยายโดยยกตวัอย่างมาประกอบใจความส าคญั 

ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจหรือเห็นดว้ยกบัเร่ืองราวนั้น ๆ ง่ายข้ึน ตวัอย่างท่ียกควรให้ตรงตามเน้ือเร่ืองไม่ยาก
หรือซบัซอ้นเกินไป 
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3. ขยายโดยการเป รียบ เที ยบ  เป็นการขยายโดยการเป รียบ เที ยบ  อาจจะเป็น 
การเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม เพื่อให้เห็นชดัเจนข้ึนเช่นขาวกบัด าเปรียบส่ิงท่ีรู้กบัส่ิงท่ีไม่รู้
หรือเปรียบนามธรรมกบัรูปธรรม เป็นตน้ 

4. ขยายโดยการกล่าวถึงเหตุผล เป็นการขยายโดยการใชแ้สดงเหตุผลท่ีท าให้เกิดส่ิงนั้น 
ๆ หรือท่ีท าใหเ้ร่ืองราวเป็นไปอยา่งนั้นเหตุผลท่ีน ามาแสดงควรเป็นเหตุผลท่ีเป็นไปได ้

5. การขยายโดยการอา้งหลกัฐาน เป็นการขยายโดยการอา้งบุคคลสถานท่ีหรือเหตุการณ์ท่ี
มีจริงหรือเกิดข้ึนจริง ๆ เพื่อใหไ้ดใ้จความหนกัแน่นน่าเช่ือถือข้ึน 

6. ขยายโดยการตั้งค  าถามและให้ค  าตอบ เป็นการขยายท่ีท าให้ผูอ่้านฉุกใจคิดโดยการ
ตั้งค  าถามแลว้จึงให้ความกระจ่างแก่ผูอ่้าน โดยการตอบค าถามเป็นขั้นตอนต่อไปท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ขอ้ความนั้นไดเ้ป็นล าดบั 

 
รัตนาภรณ์ บางจริง (2537 : 7 – 8) กล่าวถึง การน าเสนอเน้ือหาหรือการขยายความเน้ือเร่ือง

ไว ้10 วธีิ ดงัน้ี 
1. ขยายความโดยการให้ค  านิยาม หรือค าจ ากดัความใหม่โดยใช้ค  าพูดหรือประโยค 

ท่ีง่ายแต่ใหค้วามหมายเหมือนเดิม 
2. ขยายความโดยการใหต้วัอยา่งประกอบ 
3. ขยายความโดยการเปรียบเทียบ ช่วยให้เขา้ใจเร่ืองได้ดีและรวดเร็ว โดยเฉพาะการ

กล่าวถึงเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม 
4. ขยายความโดยการช้ีใหเ้ห็นส่ิงท่ีแตกต่างหรือตรงกนัขา้ม 
5. ขยายความโดยการแสดงเหตุและผล 
6. ขยายความโดยการอ้างอิงตวับุคคล สถานท่ีจริง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบ 

การอธิบาย 
7. ขยายความโดยการยกเอาถ้อยค าข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตหรือค าพูด  

ของบุคคลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าพดูมาอา้งอิง 
8. ขยายความโดยการเล่าเร่ืองจากประสบการณ์หรือนิทานท่ีเป็นขอ้คิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีพดู 
9. ขยายความโดยใชค้  าถามเพื่อเร้าความสนใจและกระตุน้ใหผู้ฟั้งคิดแสวงหาค าตอบ 
10. ขยายความโดยการใชโ้สตทศันูปกรณ์ เช่น แผนภูมิแผนท่ี ฯลฯ 
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นอกจากน้ี อคัรา บุญทิพย ์(2535 : 110) กล่าวถึงส่วนเน้ือเร่ืองวา่ คือ เน้ือหาตามประเด็น  
ท่ีตอ้งกล่าวถึงโดยมีความสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองการน าเสนอเน้ือหาหรือการด าเนินเร่ืองมี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. เสนอเน้ือหาตามตามล าดบัเวลา คือ เสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยล าดบัก่อนหลงั 
2. เสนอเน้ือหาตามล าดบัความส าคญั คือ การน าเน้ือหาส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด  

มากล่าวไวต้อนตน้ตามดว้ยส่วนท่ีมีความส าคญัรองลงไปตามล าดบั 
3. เสนอเน้ือหาตามล าดบัเหตุผล คือ การน าเสนอประเด็นท่ีเป็นเหตุและขยายความดว้ย

ส่วนท่ีเป็นผลไปทีละประเด็น 
จากการศึกษาเอกสารดงักล่าวสามารถสรุปกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาได้ว่า กลวิธีการ

น าเสนอเน้ือหา หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้ขียนเลือกใชใ้นการน าเสนอเน้ือหาหรือด าเนินเร่ืองมายงัผูอ้่าน
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาจจะเป็นวิธีเดียวหรือผสมผสานกนัก็ได ้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของเน้ือหา
และวิธีการท่ีจะเลือกใช้ แต่ท่ีส าคัญกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาต้องสอดคล้องกันตั้ งแต่ช่ือเร่ือง 
ส่วนน าเร่ืองการล าดบัความส าคญัของเน้ือหาและน าไปสู่บทสรุปไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 
กลวธีิกำรเขียนบทสรุป 
บทสรุปแม้จะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของงานเขียน แต่ละเร่ืองแต่ก็มีความส าคัญ 

ไม่นอ้ยไปกว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เน่ืองจากบทสรุปเป็นการเนน้ย  ้าเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ือง 
ให้ผูอ่้านไดท้ราบอีกคร้ังหน่ึง โดยใชก้ลวิธีการสรุปท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อสร้างความประทบัใจ
ทิ้งทา้ยใหแ้ก่ผูอ่้าน มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการเขียนบทสรุปไว ้ดงัน้ี 

ภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 203 – 204) แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีว่า การปิดเร่ืองเป็น
ขอ้ความตอนสุดทา้ยของเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกประทบัใจ สมใจปรารถนา จะจดจ าเร่ืองท่ีไดอ่้าน  
น าเร่ืองราวท่ีไดอ่้านไปสนทนา วพิากษว์ิจารณ์ต่อไปหรือน าเร่ืองราวท่ีไดอ่้านไปคิดพิจารณาปฏิบติั
ต่อไป โดย ภาคภูมิ หรรนภา ใหข้อ้แนะน าในการเขียนสรุปไวว้า่ 

1. ความยาวของส่วนสรุปไม่ควรยาวเกินไปและไม่ควรยกตวัอยา่งหรือขยายความเพิ่ม 
2. ส่วนสรุปควรกระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดความคิดกวา้งไกล ไดแ้ง่คิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

มองเห็นความส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ มากข้ึน  
3. เลือกวธีิการเขียนสรุปใหเ้หมาะกบัประเภทของงานเขียน เน้ือหาและค าน า 
4. ควรมีประโยคกินใจเพื่อปิดเร่ือง   
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นอกจากน้ี ภาคภูมิ หรรนภา ยงัเสนอวธีิการเขียนสรุปไว ้ดงัน้ี 
1. สรุปแบบย  ้าให้เห็นประเด็นส าคญั แนะแนวทางปฏิบติั ผูเ้ขียนจะกล่าวย  ้าประเด็น

ส าคญัท่ีน าเสนอไปแลว้อีกคร้ังและแนะทางปฏิบติั 
2. สรุปดว้ยค าถามให้ผูอ่้านไดฉุ้กคิด ผูเ้ขียนจะทิ้งทา้ยดว้ยประโยคค าถาม ทั้งน้ี เพื่อให้

ผูอ่้านไดฉุ้กคิดในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนน าเสนอ 
3 สรุปด้วยขอ้ความให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน ผูเ้ขียนจะให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน หากผูอ่้านไม่เร่ง

ปฏิบติัหรือเห็นความส าคญัตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอจะเกิดผลเสียตามมา ส่วนผูอ่้านจะด าเนินการ
อยา่งไรต่อไปก็อยูใ่นดุลพินิจของผูอ่้าน  

4. สรุปดว้ยขอ้ความท่ีตอบรับค าน าผูเ้ขียน จะตอ้งใชเ้น้ือหาหรือขอ้ความท่ีตอบรับหรือ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือขอ้ความในส่วนค าน า เพื่อแสดงลีลาการเขียนของผูเ้ขียน 

5. สรุปดว้ยความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผูเ้ขียนท่ีมีต่อเร่ืองราวนั้น 
6. สรุปดว้ยการช้ีใหเ้ห็นแนวโนม้ในอนาคตของเหตุการณ์หรือเร่ืองราว ผูเ้ขียนจะแสดง

ภาพเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หากเหตุการณ์ยงัด าเนินไปเช่นน้ี หรือมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน 

7. สรุปผลด้วยถ้อยค าท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน ผูเ้ขียนจะเสนอถ้อยค า 
ท่ีแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวนั้นอยา่งชดัเจน 

8. สรุปผลดว้ยการน าค าสุภาษิต ค าพงัเพย ส านวน บทประพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมากล่าว 
ผูเ้ขียนจะยกสุภาษิต ค าพงัเพย ส านวน หรือค าประพนัธ์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองมา
เขียนในบทสรุป เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ือง เขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนชดัเจนข้ึน อีกทั้งแสดงลีลาการ
เขียนของผูเ้ขียนดว้ย 

9. สรุปแบบท้ิงปริศนาให้คิดต่อเอง ผูเ้ขียนจะน าเสนอขอ้มูลเป็นนยั ๆ หรือเป็นปริศนา
ใหผู้อ่้านคิดต่อหรือสรุปเร่ืองเอง 

10.  สรุปด้วยข้อความเชิงเปรียบเทียบ ผูเ้ขียนจะกล่าวเปรียบเทียบเร่ืองท่ีน ามาเสนอ
ทั้งหมดกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีคลา้ยกนัหรือตรงขา้มกนั หรือใช้ถอ้ยค าเชิงอุปมาเพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพ  
เขา้ใจเร่ืองตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

 
เจือ สตะเวทิน (2517 : 132 – 135) กล่าวถึงเทคนิคการลงทา้ยสรุปไวว้่า การเขียนค าลงทา้ย 

ก็ส าคญัเช่นเดียวกบัการเขียนค าน าหรือความน าตอนเร่ิมตน้ เราท าให้เขาสนใจไวต้อนลงทา้ย เราจึง
ตอ้งท าใหเ้ขาสมใจใหไ้ดด้ว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. วธีิใชป้ระโยคประทบัใจใหเ้ห็นจุดท่ีตอ้งการ 
2. วธีิสรุปความทบทวนโดยใชค้  าใหม่ใชค้  าท่ีสั้นกระชบัอธิบายเร่ืองท่ียาว ๆ 
3. วธีิจบดว้ยบทกลอน 
4. วธีิจบดว้ยการเรียกร้องขอความร่วมใจขอใหผู้อ่้านเห็นตามท่ีตนเรียกร้อง 
5. วธีิจบแบบใหค้วามรู้อยา่งแปลก 
6. ลงทา้ยดว้ยจุดสุดยอดแบบเร่ืองสั้น 
7. จบลงดว้ยวธีิตดักลบัหรือหวนกลบั (Cut – back หรือ Flash – back) 
8. วธีิทิ้งทา้ยไวใ้หคิ้ดเอาเอง 
 
ฉัตรา บุญนาค และคณะ (2522 : 126 – 129) กล่าวถึงการเขียนความลงทา้ยบทความไว ้  

7  วธีิ ดงัน้ี 
1. จบโดยตอบค าถามวธีิน้ีมกัใชคู้่กนักบัค าน าท่ีเป็นค าถาม 
2. จบโดยสรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
3. จบโดยเรียกร้องขอความร่วมมือ 
4. จบโดยการใชบ้ทกวสุีภาษิต 
5. จบโดยแสดงมติของผูเ้ขียนเป็นการแสดงความประสงคข์องผูเ้ขียน 
6. จบโดยวธีิเล่นค าศพัทห์รือค าท่ีมีเสียงคลอ้งจอง 
7.  จบโดยใชรู้ปประโยคเช่นดีใจหรือครับคนไทยขบัรถชนคนไทยตายเพราะใบขบัข่ี 
 
เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2533 : 53) กล่าวถึงการปิดทา้ยบทความวา่ งานเขียนท่ีดีไม่ควรจบ

เร่ืองแบบห้วน ๆ ควรมีย่อหน้าปิดท้ายฝากความประทับใจให้กับผูอ่้าน การเขียนส่วนปิดท้าย     
ควรเขียนให้กระชบั ไม่ควรเขียนเยิ่นเยอ้ ควรน าแต่สาระส าคญัหรือสรรหาแต่ขอ้ความท่ีประทบัใจ
มาเขียนการเขียนส่วนปิดทา้ยสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การปิดทา้ยเร่ืองแบบสรุปสาระ 
2. การปิดทา้ยเร่ืองแบบยกค าพดู 
3. การปิดทา้ยเร่ืองแบบยกสุภาษิตค าคมหรือค าพงัเพย 
4. การปิดทา้ยเร่ืองแบบยกค าถาม 
5. การปิดทา้ยเร่ืองแบบฝากแนวความคิด 
6. การปิดทา้ยเร่ืองแบบยกบทร้อยกรอง 
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ปราณี  สุรสิทธ์ิ (2549 : 146 – 149) กล่าวถึงการเขียนบทสรุปหรือความสรุปไว้ว่า 
คือ การทิ้งท้ายเร่ืองหรือปิดเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจเจตนารมณ์ของผูเ้ขียนและเป็นการแสดง 
ความคิดเห็นของผูเ้ขียนเพื่อใหผู้อ่้านน าไปคิดต่อมีวธีิการเขียนความสรุป มีดงัน้ี 

1. ความสรุปประเภทเขียนใหส้อดคลอ้งกบัความน า 
2. ความสรุปประเภทอา้งส านวนสุภาษิตค าคม 
3. ความสรุปแบบบรรยาย 
4. ความสรุปแบบอธิบาย 
5. ความสรุปแบบอา้งค าพดู 
6. ความสรุปแบบสรุปจบ 
7. ความสรุปประเภทค าถาม 
8. ความสรุปประเภทย  ้าเจตนา 
9. ความสรุปแบบประชดประชนั 
10. ความสรุปแบบฝากขอ้คิด 
11.  ความสรุปแบบใหข้อ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวสามารถสรุปกลวิธีการเขียนบทสรุปได้ว่า กลวิธี 

การเขียนบทสรุป หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้ขียนเลือกใช้ในการเขียนสรุปเร่ืองหรือการเขียนจบเร่ือง  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเพื่อต้องการเน้นย  ้าใจความส าคญัของเร่ืองท่ีน าเสนอไปแล้วและ    
สร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน การเขียนบทสรุปจึงอาจท าไดห้ลายวิธีเช่นบทสรุปแบบให้ขอ้คิด
บทสรุปดว้ยนิทานหรือเร่ืองเล่าเป็นตน้ 

 
งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจยัเร่ือง ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของ 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผูว้ิจยัได้ศึกษารวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่มีผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการใชภ้าษาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

รัตนาภรณ์  บางจริง  (2537) ศึกษาเร่ือง “ปาฐกถาธรรมของพระเทพวิสุท ธิ เม ธี   
(ปัญญานนัทภิกขุ)” ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นการใชภ้าษาในปาฐกถาธรรมของท่านท่ีมีลกัษณะเด่น
น่าสนใจมี 3 เร่ือง คือ การใชถ้อ้ยค า การใชภ้าพพจน์ การใชส้ านวนสุภาษิตค าพงัเพย การใชถ้อ้ยค า
มี 3 ลักษณะ คือ การใช้ค  าง่าย การใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย และการใช้ค  าท่ีมาจากภาษา 
ต่างประเทศ การใชภ้าพพจน์มี 3 ลกัษณะ คือ ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ภาพพจน์เลียน
เสียงธรรมชาติ การใชส้ านวนสุภาษิตค าพงัเพยน ามาใชบ้า้งตามสมควร 
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จากนั้น พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ) (2543) ศึกษาเร่ือง “พุทธวิธีในการสอน : 
สืบคน้จากพระไตรปิฎกสุตตนัตปิฎก” ผลการศึกษา พบวา่ พุทธวิธีสอนโดยเทียบเคียงกบัระเบียบ
วิธีสอนทัว่ไป เป็นวิธีสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้กับผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ทรง       
ยึดหลกัส าคญัสองประการเป็นแนวปฏิบติั ประการแรก ทรงสอนโดยมีบุคคลเป็นท่ีตั้ ง ทรงยกคน    
ข้ึนอา้งเป็นหลกัฐานในการอธิบาย เรียกวา่บุคลาธิษฐานเทศนา และประการท่ีสองทรงสอน โดยมี
ธรรมะเป็นท่ีตั้ง ทรงยกธรรมะ คือ หลกัหรือตวัสภาวธรรมข้ึนตั้ง เป็นหลกัฐานในการอธิบาย เรียกว่า
ธรรมาธิษฐานเทศนา จ าแนกเป็นวิธีสอนได้ 7 วิธี คือ วิธีสอนโดยการบรรยาย (Lecture Method)  
วิธีสอนโดยการซักถามสนทนาโต้ตอบ วิธีสอนโดยการสาธิต (Demonstration Method) วิธีสอน
แบบแก้ปัญหาหรือวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ด้วย วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนหาค าตอบเอง   
วิธีสอนแบบอุปนยั วิธีสอนแบบนิรนยั (Deductive Method) ส่วนเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา้
โดยเทียบเคียงกับระเบียบวิธีสอนทั่วไป สามารถจ าแนกเทคนิคการสอนได้ 10 วิธี ดังต่อไปน้ี 
คือ  การใช้ภาษาง่าย ๆ การใช้วสัดุท่ีหาไดง่้ายในภูมิประเทศเป็นอุปกรณ์การสอน การน าวสัดุใกล้ตวั
มาเป็นส่ือการสอน การตีความ การให้ค  าจ  ากดัความ การยกตวัอย่างอุปมาอุปไมย การใช้อารมณ์ขนั
การพดูดกัใจ การใชว้าจากล่าวตกัเตือนและการตอบปัญหา 

ต่อมา สุชาติ พิบูลย์วรศกัด์ิ (2547) ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบกบักลวิธีการโน้มน้าวใจใน
ปริจเฉทการเขียนของพระพะยอม กัลป์ยาโณ ผลการศึกษา พบว่า ในปริจเฉทการเขียนของ 
พระพยอมกลัยาโณ มีวิธีการตั้งช่ือเร่ืองเพื่อเสนอในงานเขียน 2 ลกัษณะ คือ ตั้งช่ือเร่ืองท่ีมีค าศพัท์
เก่ียวกับพระพุทธศาสนาและตั้งช่ือเร่ืองท่ีมีค าศพัท์เก่ียวกับมนุษย์มีการเขียนบทน า 2 รูปแบบ
ด้วยกนั ได้แก่ บทน าท่ีข้ึนตน้ด้วยความเป็นมาหรือสาเหตุของเร่ือง และบทน าท่ีข้ึนตน้ด้วยการ 
แจง้หัวขอ้เทศนา มีการน าเสนอเน้ือหาแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเด็นใหญ่ ไดแ้ก่  เน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึง
ปัญหา เน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึงโครงการของวดัสวนแกว้และเน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึงประวติัหรือธรรมประวติั
ของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนการเขียนบทสรุปมี 9 ลกัษณะ ไดแ้ก่ บทสรุปท่ีแสดงทรรศนะพระพะยอม 
บทสรุปท่ีคล่ีคลายประเด็น บทสรุปท่ีให้คิดต่อ บทสรุปท่ีอา้งค าสอน บทสรุปท่ีกล่าวสรรเสริญ
บุคคลผูท้  าคุณประโยชน์แก่วดั บทสรุปท่ีเป็นข้อคิดค าคม บทสรุปท่ีเป็นเร่ืองเล่าคร้ังพุทธกาล 
บทสรุปท่ีเป็นค ากลอนและบทสรุปท่ีเป็นพุทธสุภาษิตใชอ้ารมณ์ขนั 

ญาดา ชาญบญัชี (2551) กลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนอารมณ์ขนัของ เกตุเสพยส์วสัด์ิ  
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดง   
อารมณ์ขนัและศึกษาความหมายท่ีแฝงอยู่ในกลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนัท่ีพบมากของ      
เกตุเสพยส์วสัด์ิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จากผลการศึกษาพบกลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนั  14 
กลวิธีโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มได้แก่  1) กลวิธีทางศัพท์  ได้แก่   กลวิธีการใช้ค  าเลียนเสี ยง 
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กลวิธีการใชค้  ารุนแรง กลวิธีการเล่นค า กลวิธีการใช้ค  าต่างประเทศ กลวิธีการสร้างค าใหม่ กลวิธี
การตดัค า  2) กลวิธีทางปริเฉทและวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ กลวธีิเสียดสีประชดประชนั กลวิธีการ
สร้างเร่ืองให้เกินจริง กลวิธีการตั้งสมญานามให้กบับุคคล กลวิธีการใชภ้าษาแสดงภาพพจน์ กลวิธี
ความไม่เข้ากัน กลวิธีการท าให้เป็นเร่ืองสัปดน กลวิธีการพาให้หลงทาง กลวิธีการล้อเลียน
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบ กลวิธีเพิ่มเติมอีก 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการใช้ค  าสแลง กลวิธีการชมและ
ต าหนิตนเอง กลวิธีการส่ือสารกบัผูอ่้านและกลวิธีการใชส้ านวนสุภาษิต โดยกลวิธีท่ีพบส่วนใหญ่
เป็นกลวิธีทางปริเฉทและวจันปฏิบติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีต้องมีการวิเคราะห์ความหมายแฝง 
โดยอาศยับริบทและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จากผลการศึกษาพบวา่กลวิธีท่ีปรากฏมาก
ในงานเขียนของเกตุ เสพยส์วสัด์ิ คือ กลวธีิเสียดสี ประชดประชนั เน่ืองจากเกตุเสพยส์วสัด์ิตอ้งการ
ช้ีให้เห็นถึงสภาพของสังคมปัจจุบนัว่ามีทั้งทางบวกและทางลบ  จึงใช้การเสียดสีประชดประชัน  
เพื่อท าใหก้ลายเป็นเร่ืองตลกขบขนั นอกจากการศึกษากลวธีิและความหมายแฝงแลว้จากผลการวจิยั 
ยงัพบวา่รูปแบบการเขียนของเกตุเสพยส์วสัด์ิ ก็เป็นส่วนส าคญัในการน าเสนอความตลก กล่าวคือ  
มีการเขียนท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการท าเป็นปริศนาอกัษรไขว ้คอลมัน์ท านายดวง คอลมัน์ตอบ
ปัญหาทางเพศ ร้อยกรอง เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูเ้ขียนอยา่งดี 

กาญจนา ปราบปัญจะ (2553) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียน
ของ ว. วชิรเมธี ผลการศึกษา พบว่า ดา้นลีลาการใช้ภาษาในงานเขียนของ ว. วชิรเมธี ผูว้ิจยัศึกษา
ลีลาการใชภ้าษาท่ีโดดเด่น 3 ประเด็นไดแ้ก่ ดา้นการใชค้  าพบวา่มีการใชค้  าซอ้น ค าสแลง ค าสร้างใหม่  
ค  าภาษาต่างประเทศ ค าให้เกิดจินตภาพ ค าท่ีมีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง ค าพน้สมยั  
ค  าเช่ือมและค าท่ีมีการเล่นเสียงเล่นจงัหวะ ด้านการใช้ส านวนพบว่ามีการใช้ส านวนเดิม ส านวน
ดดัแปลงและส านวนสร้างใหม่ และดา้นการใช้ประโยคพบว่ามีการใช้ประโยคกระชับ ประโยค
ขนานความ ประโยคขดัความ ประโยคซ ้ าค  าหรือซ ้ าความและประโยคสรุปความ ส่วนดา้นกลวิธี
การเขียนในงานเขียนของ ว. วชิรเมธี ผูว้ิจยัศึกษากลวิธีการเขียนท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่  
ด้านกลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง  พบว่า  ผูเ้ขียนนิยมใช้กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองแบบตรงไปตรงมามากท่ีสุด  
ด้านกลวิธีการเขียนน าเร่ืองพบว่าผูเ้ขียนนิยมใช้กลวิธีการเขียนส่วนน าเร่ืองด้วยการกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมามากท่ีสุด  ดา้นกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาพบวา่ผูเ้ขียนมีกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาท่ี
น่าสนใจและนิยมใช้อย่างสม ่าเสมอ 6 วิธี ได้แก่ การน าเสนอเน้ือหาโดยการนิยาม การน าเสนอ
เน้ือหาโดยการใช้ภาพพจน์ การน าเสนอเน้ือหาโดยการสาธก การน าเสนอเน้ือหาโดยการปุจฉา-
วิสัชนา การน าเสนอเน้ือหาโดยการยกหลกัฐานมาอา้งอิง และการน าเสนอเน้ือหาโดยการแสดง
ทศันะและด้านกลวิธีการเขียนบทสรุป พบว่า ผูเ้ขียนนิยมใช้กลวิธีการเขียนบทสรุปด้วยการย  ้า
ใจความส าคญัของเร่ืองมากท่ีสุด 
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ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์ (2554) ศึกษากระบวนการและกลวิธีการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดพุทธ
ธรรมในหนงัสือธรรมะของ ว. วชิรเมธี จากการศึกษา พบวา่ กระบวนการในการถ่ายทอดหนงัสือ
ธรรมะในส่วนของเน้ือหามีกระบวนการ โดยเร่ิมจากแรงบนัดาลใจของผูเ้ขียนหาความรู้ในเร่ืองนั้น 
ๆ ก าหนดแนวทางลงมือท างาน เขียนส่งให้บรรณาธิการของส านักพิมพ์ตรวจแก้ให้ถูกตอ้ง ดูแล
เทคนิคการพิมพ์และจัดพิมพ์หลังได้รับอนุญาตจากผู ้เขียนส่วนรูปเล่มแต่ละส านักพิมพ์จะ
สร้างสรรครู์ปเล่มตามกลุ่มเป้าหมายและเอกลกัษณ์ของส านกัพิมพน์ั้น ๆ กลวิธีท่ีใชใ้นการถ่ายทอด
หนงัสือธรรมะจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ กลวธีิทางภาษาและกลวธีิการน าเสนอโดยกลวธีิทางภาษาท่ี
ใชม้ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชภ้าพพจน์ประเภทอุปมาและการ
เล่นค าประเภทค าซ ้ าตามล าดบั ส่วนกลวิธีการน าเสนอท่ีผูเ้ขียนใช้มากท่ีสุดสามล าดบั ได้แก่ การ
ยกตวัอยา่งประเภทวาทะของบุคคล การยกตวัอยา่งประเภทพฤติกรรมหรือประสบการณ์ของบุคคล
และการเปรียบเทียบตามล าดบัวิธีการท่ี ว.วชิรเมธี ใช้ในการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกบั
บริบทของสังคม คือ การยกตวัอย่างประเภทเหตุการณ์ ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ บริบท
ภาพรวมของสังคมบริบทเหตุการณ์รายวนัและบริบทเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ส่วนรูปแบบการ
ถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมให้ความส าคญัโดยเน้น “การถ่ายทอดให้ร่วม
สมยั” ประกอบด้วยการใช้ภาษาต้องเป็นภาษาของคนร่วมสมยั ส านวนการเขียนเข้าใจง่าย การ
ยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างท่ีสมจริงใกล้ตัวและตัวตนของผู ้เขียนเป็นคนร่วมสมัยใช้
ประสบการณ์ตรง เพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมอยา่งถึงแก่น 

ธีระพล มะอาจเลิศ (2556) วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและกลยุทธ์การส่ือสารในการ
เผยแผ่พุทธธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) : กรณีศึกษาผลงานนิพนธ์ชุดธรรม
ประยุกต์สาหรับคนรุ่นใหม่ ผลการวิจยัสามารถตอบค าถามน าวิจยัทั้ ง 3 ข้อ คือ1) ค าถามเร่ือง
รูปแบบการตั้งช่ือหัวขอ้เร่ืองในผลงานนิพนธ์ชุดธรรมประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิ
ชยัวชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ขียนใช้วลีในการตั้งช่ือหัวเร่ืองมากท่ีสุด นอกจากน้ี    
ยงัพบวา่ ผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้งช่ือหวัขอ้เร่ืองร่วมกนัตั้งแต่ 2 – 4 ลกัษณะ ซ่ึงท่ีพบมากท่ีสุด คือ แบบคู่
สัมพนัธ์ (สองลกัษณะ) โดยพบการใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองคู่กบัการใชว้ลีมากท่ีสุด 

ส าหรับค าถามเร่ืองกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพบในผลงาน
นิพนธ์ชุดธรรมประยุกตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) นั้น ผลการวิจยั
พบวา่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา้มากท่ีสุด คือ การยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบ นอกจากน้ียงัพบว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา้ร่วมกนัตั้งแต่ 2 – 4 กลวิธี ซ่ึงท่ีพบมากท่ีสุด คือ แบบคู่สัมพนัธ์ (สองลกัษณะ) โดยพบ
การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบคู่กบัการเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา 
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ค าถามน าวิจยัข้อสุดท้ายในเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสาร เพื่อจูงใจท่ีพบในผลงานนิพนธ์ 
ชุดธรรมประยกุตส์ าหรับคนรุ่นใหม่ของพระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) นั้น ผลการวจิยั พบวา่
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการเขียนเพื่อส่ือสารในการจูงใจชนิด “การเสนอแนะเป็นวธีิการจูงใจหลีกเล่ียงความ
คิดเห็นโต้แยง้” มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเขียนเพื่อส่ือสารในการจูงใจ
ร่วมกนัตั้งแต่ 2 กลวิธีข้ึนไปซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ คือ 1) คู่สัมพนัธ์ซ่ึงคู่อนัดบัท่ีมากท่ีสุด
คือ “การใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจ” คู่กับ “การเสนอแนะเป็นวิธีการจูงใจ
หลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้” 2) สามลกัษณะสัมพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ย “การเสนอแนะเป็นวิธีการ
จูงใจหลีกเล่ียงความคิดเห็นโตแ้ยง้” “การให้เหตุผลมีวิธีการเร่ิมจากการให้ขอ้เท็จจริง” และ“การใช้
บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ” นั้นมีการใชม้ากท่ีสุด และ 3) ส่ีลกัษณะสัมพนัธ์ ซ่ึงใช้
ทั้งหมดทั้ง 4 กลวธีิร่วมกนั 

จากการศึกษางานวิจยัดังท่ีเสนอมาข้างต้น  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการวิเคราะห์
ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต   
ไดอ้ยา่งรอบดา้น ครบทุกองคป์ระกอบ และสามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้น 
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บทที ่ 3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
 

งานวิจยัเร่ือง “ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระ
มหาสมปอง ตาลปุตฺโต” น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของ 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและเพื่อศึกษากลวิธีการถ่ายทอดธรรมะ ในงานเขียนของพระมหาสมปอง  
ตาลปุตฺโต ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจในการศึกษาคน้ควา้ไดน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบั ดงัน้ี 

1.   รูปแบบการวจิยั  
2.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.  การน าเสนอผลการวจิยั 

 วธีิการด าเนินการวจิยัมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีจ านวนทั้งหมด 53 เร่ือง โดยเร่ิมจดัพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2558 
 งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีจดัพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557      
โดยคดัเลือกจากผลงานดีเด่น และท่ีไดรั้บความนิยมจากผูอ่้าน จ านวน 10 เร่ือง ดงัน้ี 

1) เร่ือง   ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition (พ.ศ. 2553) 
2) เร่ือง   ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง (พ.ศ. 2555) 
3) เร่ือง  Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ (พ.ศ. 2555) 
4) เร่ือง   สุขเวอ่ร์ (พ.ศ. 2555) 
5) เร่ือง   พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม (พ.ศ. 2556) 
6) เร่ือง   ธรรมะชูใจ (พ.ศ. 2556) 
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7) เร่ือง   ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย (พ.ศ. 2556) 
8) เร่ือง   ปลดทุกข.์.. ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม (พ.ศ. 2556) 
9) เร่ือง   ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม (พ.ศ. 2557) 
10) เร่ือง   โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได (พ.ศ. 2557) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง       
ในการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั ซ่ึงสามารถสร้างเคร่ืองมือได ้ดงัน้ี 

 1. ตารางวเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษา 
 2. ตารางกรอบการวเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษา 
 3. ตารางวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
 4. ตารางกรอบการวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิวจิยัเอกสาร โดยด าเนินการศึกษาตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 1. ขั้นส ำรวจและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจยัไดส้ ารวจ รวบรวมและศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษาจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ 
ในการก าหนดกรอบความคิดและใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการเขียนเคา้โครงวจิยั 

 2. ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ส ารวจ รวบรวมและศึกษาหนังสือธรรมะของ      
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตของการวิจยัอยา่งละเอียด เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในการตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดเอาไว ้

 3. ข้ันจัดกระท ำกบัข้อมูล ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ขอ้มูลในประเด็น ต่อไปน้ี 
  3.1 วเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษา 
   3.1.1  การเลือกใชค้  า 
   3.1.2  การใชป้ระโยค 
   3.1.3  การเลือกใชส้ านวนสุภาษิต ค าคม 
  3.2  วเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
   3.2.1  กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง 
   3.2.2  กลวธีิการเปิดเร่ือง 
   3.2.3  กลวธีิการด าเนินเร่ือง 
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   3.2.4  กลวธีิการปิดเร่ือง 
4. ขั้นเรียบเรียงและเขียนรำยงำนกำรวิจัย ผูว้ิจยัน าข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา  

เรียบเรียงและเขียนรายงานการวจิยั 
5. ขั้นน ำเสนอผลกำรวิจัย ผูว้ิจยัจะน าเสนอรายงานผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง เอกสาร (Documentary  Research) และ
น าเสนอผลการศึกษาวทิยานิพนธ์  เร่ือง “ท่วงท านองทางภาษาและกลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงาน
เขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” ตามรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)     
โดยน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์จากตารางวิเคราะห์มาสังเคราะห์ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ด้วยการบรรยาย
ประกอบการยกตวัอยา่ง 
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บทที่  4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจัยเร่ือง ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของ 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจยั จ  านวน 10 เร่ือง ได้แก่ เร่ือง ธรรมะ 
Delivery ฉบบั Unlimited Edition เร่ือง ค าคมธรรมฮา พระมหาสมปอง เร่ือง Browser ความสุข Delete 
ทุกขอ์อกจากใจ เร่ือง สุขเวอร์ เร่ืองพระมหาสมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม เร่ือง ธรรมะชูใจ  เร่ือง 
ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย เร่ือง ปลดทุกข์... ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม เร่ือง ชีวิตไม่ส้ิน      
ก็ต้องด้ินนะโยม และเร่ืองโยมฮู้บ่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ ยะจะได ผลการศึกษางานเขียนดังกล่าว    
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1     การใชท้่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
ตอนท่ี  2     กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง  
ดงัมีสาระส าคญัต่อไปน้ี  

 
ตอนที ่ 1   การใช้ท่วงท านองทางภาษาและลลีาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
 การน าเสนอขอ้ความผ่านงานเขียนเป็นความสามารถและลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียน 
ซ่ึงจะมีท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในการเขียนใหผู้อ่้านสนใจและเขา้ถึงเน้ือความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
ผูเ้ขียนจึงตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกบังานเขียนไม่วา่จะเป็นการเลือกใช้ค  า การใช้
ส านวนหรือการเรียบเรียงประโยค ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นทกัษะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนแต่ละคนท่ีมีลกัษณะ
และแบบแผนในการเขียนท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงให้ความส าคญัในการใช้ท่วงท านอง    
ทางภาษาท่ีแสดงเอกลกัษณะในงานเขียนของตนเป็นอยา่งมาก 

 จากการศึกษาท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ พระมหาสมปอง
สามารถถ่ายทอดงานเขียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ มีการเลือกใชค้  า ส านวน และประโยคไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ภาษาท่ีใช้ในงานเขียนมีลกัษณะแปลกใหม่ตามยุคสมยัจึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ่้านเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเร่ิมถอยห่างจากการอ่านหนังสือและการศึกษาธรรมะ ท่วงท านองทาง
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ภาษาท่ีปรากฏในงานเขียนของพระมหาสมปองนั้ นมีความโดดเด่น เข้าใจง่าย ผู ้อ่านมีความ
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการอ่าน หลักธรรมค าสอนท่ีพระมหาสมปองต้องการให้เข้าถึง
พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวยันั้น จึงบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีท่านไดมุ้่งหมายเอาไว ้ผูอ่้านจะซึมทราบ
ธรรมะไปพร้อมกบั    ความเพลิดเพลินในการอ่าน ทั้งผูอ่้านยงัสามารถน าธรรมะท่ีไดรั้บไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี การศึกษาท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโตในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะท่ีโดดเด่นในงานเขียนของพระมหาสมปอง 3 ประเด็น 
ไดแ้ก่ การเลือกใช้ค  า  การเลือกใช้ประโยค และการเลือกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
การเลอืกใช้ค า 
ค าเป็นหน่วยเล็ก ๆ ในโครงสร้างภาษา แต่ค ากลบัเป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างประโยค

ท่ีสมบูรณ์ และน าไปสู่ขอ้ความท่ีงดงามส่ือความหมายไดช้ดัเจน ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงตอ้งรู้จกัค าให้มาก
และมีคลงัค าไวใ้ช้ไดต้ลอดเวลา ไม่เพียงเท่าน้ีผูเ้ขียนยงัตอ้งรู้จกัเลือกใชค้  านั้นให้ถูกตอ้ง เหมาะสม  
และงดงาม ดงันั้น การเลือกใชถ้อ้ยค าให้เหมาะแก่บริบทและโอกาสจึงเป็นการส่งเสริมให้งานเขียน
น่าสนใจไดอี้กทางหน่ึง 

จากการวิเคราะห์การใช้ท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต ในดา้นการเลือกใชค้  า พบวา่ พระมหาสมปองไดพ้ิถีพิถนัในการเลือกใชถ้อ้ยค าให้เหมาะ
กบัถอ้ยความไดอ้ยา่งงดงาม ค าท่ีผูเ้ขียนเลือกมาใชใ้นแต่ละตอนลว้นแลว้แต่มีความหมายลึกซ้ึงกินใจ  
ส่ือความหมายชดัเจนและเสริมความให้กระจ่างชดั ผูอ่้านไม่รู้สึกเบ่ือในการอ่าน ทั้งยงัเขา้ใจเน้ือหา
ธรรมะท่ีคนทัว่ไปมกัมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั แต่ผูเ้ขียนกลบัเลือกสรรถ้อยค ามาใช้ในการอธิบาย     
จนกลายเป็นเร่ืองใกลท่ี้ตวัไดโ้ดยง่าย ซ่ึงจากการวเิคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปองอยา่งละเอียด
พบวา่ ผูเ้ขียนมีการเลือกใชค้  าเพื่อส่ือความในงานเขียนอยา่งเด่นชดั 10 รูปแบบ โดยผูว้ิจยัเรียงล าดบั
การเลือกใช้จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การใช้ค  าซ้อน การใช้ค  าภาษาองักฤษปนภาษาไทย การใช้ค  า
สัมผสัคล้องจอง การใช้ค  าสแลง การใช้ค  าสร้างจินตภาพ การใช้ค  าท่ีมีการเล่นค า การใช้ค  าท่ีมี
ความหมายโดยนัย การใช้ค  าสร้างใหม่ การใช้ค  าภาษาถ่ิน และการใช้ค  าโบราณ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1.   การใช้ค าซ้อน ค าซ้อนเป็นค าท่ีเกิดจากการน าหน่วยค าอิสระ ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไป    
มาประกอบเขา้ด้วยกนั ทั้ งน้ี หน่วยค าท่ีน ามาประกอบเข้าด้วยกนันั้น จะมีความหมายเหมือนกัน  
หรือเป็นไปในท านองเดียวกนั หรืออาจเป็นหน่วยค าท่ีมีความหมายต่างกนัในลกัษณะตรงกนัขา้ม  
ซ่ึงจากการศึกษางานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ พระมหาสมปองเลือกใชค้  าซอ้นในการส่ือสาร
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เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี เพื่อตอ้งการส่ือความให้เกิดความชัดเจนหนักแน่นและท าให้ผูอ่้านเกิดภาพ    
ในมโนคติอย่างชัดเจน นอกจากน้ี การท่ีพระมหาสมปองใช้ค  าซ้อนในงานเขียนยงัเป็นการสร้าง
อรรถรสในการอ่าน เพราะค าซอ้นส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเด่นในดา้นเสียงสัมผสัคลอ้งจองเป็นจงัหวะ  
ไม่ว่าจะเป็นการซ้อนสระหรือซ้อนพยญัชนะก็ส่งผลให้เกิดความไพเราะในเน้ือความได้ ผูอ่้านจึง
เพลิดเพลินในการอ่าน ถอ้ยความในเน้ือหาจึงค่อย ๆ ซึมทราบเขา้ถึงผูอ่้านไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ลกัษณะของค าซ้อนท่ีปรากฏในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตนั้น มีความ
หลากหลาย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัพบว่า มีทั้งหมด 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การซ้อนเสียง การซ้อนค า   
ท่ีมีความหมายเหมือนกนั การซ้อนค าในกลุ่มเดียวกนั การซ้อนค าตรงกนัขา้ม การซ้อนค าสัมผสั  
และการซอ้นค าแบบมีจงัหวะในการซ ้ าค  า โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.1   การซ้อนเสียง การซ้อนค าโดยใช้เสียงเป็นรูปแบบในการสรรค านั้น เป็นลกัษณะ
เด่นของพระมหาสมปองท่ีใช้ในงานเขียน โดยมีทั้ งลักษณะของการน าค าท่ีมีเสียงพยญัชนะต้น
เหมือนกนัมาซ้อนกนัและค าท่ีมีเสียงสระเดียวกนัมาซ้อนกนั ซ่ึงการซ้อนในลกัษณะน้ีจะท าให้เกิด
ความไพเราะในการอ่านและท าให้เน้ือความมีความหนักแน่น เกิดความชัดเจนในความรู้สึกของ
ผูอ่้าน และช่วยใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 ลูกบางคนสะบัดสะบ้ิงใส่แม่  แม่น่าเบ่ือ จุกจิก น่าร าคาญ ใครท่ีเคยท าตัว 
แบบน้ีก็เปล่ียนพฤติกรรมใหม่ซะ อย่างท่ีอาตมากล่าวไปแลว้ว่าเราตอ้งรู้จกัจบัคียเ์วิร์ด
และตีความสารใหเ้ป็น ไม่ใช่พอ่แม่เรามาพดูยงัไงก็เขา้ใจไปอยา่งนั้น 

     (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 108) 
  

ขยะในใจเราเราเป็นคนเลือกรับเขา้มาเอง ไม่ใช่เพราะใคร ยดัเยยีด ให ้
 (Browser ความสุข  Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 147) 

 

  คุณโยมคิดอะไร... คิดวา่ สามีภรรยานัน่ อยากหรือ…ใครทุกคนก็รักตวักลวัตาย
ดว้ยกนัทั้งนั้น มุมท่ีสองคนนัน่คิด คือ ก่อนเกิดเหตุ ถา้เขาสองคนไม่ขอลงจากรถคนันั้น 
รถจะวิ่งผ่านจุดท่ีหินกล้ิงลงมาทับไปก่อนเพื่อนผูโ้ดยสารทุกคน จะรอดชีวิตไปด้วย
ความปลอดภยัรถคนันั้นคงวิง่ผา่นจุดมรณะไปอยา่ง ฉิวเฉียด 

     (สุขเวอร์, 2555 : 55) 
 
  

และท่ีส าคญัคือท าให้คิดไดว้า่จริง ๆ แลว้เรา เลินเล่อ กบัการใช้ชีวิตมากไปเลือก
มากไปคิดมากไป 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 43) 
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ยิง่เด็กสมยัน้ีใชจ่้าย ฟุ่ มเฟือย ไม่รู้จกัคุณค่าของเงิน ไม่รู้วา่กวา่พอ่แม่จะไดเ้งิน    
มาล าบากแค่ไหน อยากไดอ้ะไรก็ซ้ือโดยไม่ค  านึงถึงฐานะทางบา้น  
            (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 53) 

   

โยม...คนโสดมีบ้างท่ีตอ้งเหงาและร้องไห้ แต่ยงัดีกว่าคนมีคู่แล้วตอ้ง ฟูมฟาย 
เพราะอีกฝ่าย ทอดทิ้ง กนั เร่ืองน้ีคนโสดตดัปัญหาไม่ไดเ้ลย เขาไม่ตอ้งกงัวลว่าวนัไหน
จะถูกทิ้ง วนัไหนจะตอ้งน ้าตาเช็ดหวัเข่า 

            (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 64) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ค  าซ้อนเสียงของพระมหาสมปอง 
เป็นการซ้อนเสียงพยญัชนะ คือ มีเสียงพยญัชนะต้นเสียงเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเสียง “ฟ” เช่น  
ฟุ่มเฟือย ฟูมฟาย เสียง “จ” เช่น จุกจิก เสียง “ล” เช่น เลินเล่อ เป็นต้น การซ้อนเสียงน้ีท าให ้
งานเขียนมีความไพเราะสละสลวย ช่วยให้การอ่านราบร่ืนไม่สะดุดและท่ีส าคัญการเลือกใช ้
ค าซ้อนเสียงในงานเขียนช่วยให้น ้ าหนกัของเน้ือความมีความหนกัแน่น ส่ือความหมายชดัเจน และ
ส่ืออารมณ์ของเน้ือความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2   การซ้อนค าที่มีความหมายเหมือนกัน การซ้อนค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือ
ใกล้เคียงกัน เป็นการซ้อน เพื่อน าค าท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมาซ้อนเข้าด้วยกัน  
เพื่อให้ค  าท่ีเกิดใหม่นั้นมีความหมายท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ในงานเขียนของพระมหาสมปองไดป้รากฏค า
ซอ้นในลกัษณะน้ีเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสามารถของพระมหาสมปองในการสรรค า  
ท่ีมีความหมายเหมือนกนัมาซ้อนกนั เพื่อให้ขอ้ความในงานเขียนมีคุณค่าเกิดความชัดเจนในด้าน
ความหมาย สร้างความลึกซ้ึงกินใจและถ่ายทอดความหมายสู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ ผูอ่้านเกิดมโนภาพ
ตามผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี และนอกจากพระมหาสมปองจะน าค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัมาซอ้นกนัแลว้ 
ผูเ้ขียนยงัไดเ้ลือกใช้ค  าซ้อนท่ีมีเสียงพยญัชนะตน้เหมือนกนัมาซ้อนกนั ท าให้ค  าซ้อนท่ีปรากฏใน
งานเขียนของพระมหาสมปองนั้นมีความไพเราะทางเสียงและงดงามชดัเจนทางความหมาย ทั้งยงัเพิ่ม
คุณค่าใหก้บังานเขียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ความคิดเห็นอย่างท่ีผูท่ี้ผ่านโลกมามาก ย่อมเข้าใจว่าท่ีใดมีรัก ท่ีนั่นก็มีความ
เกลียดชัง เม่ือมีความรู้สึกช่ืนชมก็มีความรู้สึกอิจฉา ท่ีใดมีการยกย่องบูชา ท่ีนั่น 
ก็มีความมุ่งร้าย ท่ีใดมีความส าเร็จ ท่ีนั่นก็มีความหวาดหวัน่ เราตอ้งอาศยัปัญญาจะได้
เขา้ใจสัจธรรมของมนุษย ์

 (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 96) 
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  ความทุกข์จริงอายุสั้ นนิดเดียวแต่เราชอบต่ออายุให้ความทุกข์ ด้วยการคิด
วนเวียน ซ ้ าซากเร่ืองเดิม ๆ 

  (สุขเวอ่ร์, 2555 : 32) 
 

  โยมลองมาอ่านเร่ืองน้ีดูบา้งจะไดเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงก็ไม่ไดเ้ลวร้ายเสมอไป 
   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 37) 
     

แต่ขณะท่ีก าลังถวายการนวด อย่างตั้ งอกตั้งใจและปล้ืมปีติ....ทันใดนั้นเอง...
หลวงพ่อก็ถีบเปร้ียงเข้าท่ียอดอก ซ่ึงก าลงัพองโต...ด้วยความรู้สึกภาคภูมิของอาตมา    
จนลม้กน้กระแทกอยา่งไม่ทนัรู้เน้ือรู้ตวั... แลว้ท่านก็ต าหนิวา่...จิตใจไม่มัน่คง...พอไม่ได้
ดัง่ใจก็ขุ่นเคืองหงุดหงิด...เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง... 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 103) 
 

  บางคนสุขเพราะ ปลดเปลื้อง ออกจากพนัธนาการ คือส่ิงยึดเหน่ียวท่ีท าให้ทุกข ์  
ไม่ยึดติดกับหัวโขน เป็นคนท่ียิ่งใหญ่ แต่ท าตัวเล็กนิดเดียวแบบน้ีไปอยู่ท่ีไหนก็มี
ความสุข เพราะลดอตัตาได ้

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 75) 
 

  พวกน้ีจะเติบโตมากับเทคโนโลยี ชีวิตจึง เร่งรีบ เพื่อให้ทันเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้พลอยเป็นคนใจร้อน อย่างก าลงัโหลดรูปถา้ 3 นาที ภาพยงั
ไม่มา ก็อาจจะซ้ือคอมพ ์หรือเปล่ียนมือถือใหม่เลยก็ไดน้ะ  

(ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 99) 
 

 จากตวัอยา่งท่ีน ามาประกอบงานวิจยัน้ี จะเห็นวา่ งานเขียนของพระมหาสมปองเลือกใช้
ค  าซ้อนท่ีมีความหมายเหมือนกันเพื่อการส่ือความหมายท่ีชัดเจน หนักแน่น และเป็นการเน้น
ความส าคญัของขอ้ความนั้น ๆ ไม่เพียงเท่าน้ีจะสังเกตได้ว่าการซ้อนค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั
ส่วนใหญ่เป็นการซ้อนค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัและพยญัชนะเสียงเดียวกนั เช่น จิตใจ ขุ่นเคือง  
ปลดเปล้ือง เร่งรีบ และวนเวียน เป็นตน้ การซ้อนค าในรูปแบบน้ีท าให้งานเขียนนอกจากจะส่ือความ
กระจ่างแล้วยงัท าให้เกิดความงามทางภาษา เกิดความไพเราะกินใจ ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่าน   
ถอ้ยความท่ีผูเ้ขียนต้องการส่ือ จึงซึมทราบเข้าสู่ผูอ่้านได้โดยง่าย เป็นอุบายในการสร้างสรรค์ให้
งดงามอีกประการหน่ึงของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
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   1.3   การซ้อนค าในกลุ่มเดียวกัน การซ้อนค าในกลุ่มเดียวกันเป็นการลักษณะของ     
การน าค าท่ีมีความหมายอยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนัมาซ้อนกนั เพื่อให้ค  านั้นมีความหมายชดัเจนมากข้ึน 
หรือมีความหมายกวา้งมากข้ึน เป็นการเน้นความส าคญัของค าอีกทางหน่ึง จากการวิเคราะห์งาน
เขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนไดใ้ช้วิธีการซ้อนค าในลกัษณะน้ีมากพอสมควร ท าให้รส
ความมีความโดดเด่น เกิดความไพเราะสละสลวยทั้งเสียงและความหมาย และในบางค าพระมหาสมปอง
ไดเ้ลือกใช้ค  าซ้อนท่ีมีหลายพยางคแ์ละมีการสัมผสัตรงกลางค า ท าให้ผูอ่้านเกิดอรรถรสในการอ่าน
มากยิง่ข้ึน ดงัปรากฏในตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

  

จากนั้ นก็ มี การแจกอั่ง เป า มี การน าหมู เห็ ด เป็ ดไก่มาไหว้บรรพ บุ รุษ  
และเกร็ดท่ีส าคญัท่ีอาตมาอยากให้คนทัว่ไปสังเกตเทศกาลของจีนคือ เทศกาลของจีนเขา
จะแบ่งชดัเจนวา่วนัไหนควรท าอะไร วนัไหนวนัจ่าย วนัไหนวนัไหว ้วนัไหนวนัเท่ียว 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 84) 
 

อาตมาคิดว่าบางหนคนเราเวลามีปัญหาหนัก ๆ น่ีก็ท  าให้ ชีวิตรวนเร็วได้
เหมือนกันนะโยม เพราะคล่ืนแห่งปัญหามันถาโถมเข้าใส่เราแบบไม่หยุดย ั้ง เรียกว่า      
ซัดคล่ืนทุกข์ทั้ ง เช้าสายบ่ายเย็น กันเลยทีเดียว ถ้าตั้ งตัวเตือนสติไม่ทันก็ไปไม่เป็น
เหมือนกนั 

   (Browser ความสุข  Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 69) 
 

ลูก ๆ รู้ไหมวา่ กวา่ พ่อแม่ จะเล้ียงเราไดโ้ตมาขนาดน้ีหมดขา้วก่ีกระสอบ หมดเงิน
ก่ีแสน หมดผา้ก่ีชุด คงนบัไม่ได ้และส าคญัยิ่งกวา่อะไรทั้งหมด คือ พ่อแม่ ไม่เคยท าร้าย
ใหเ้ราเลือดตกยางออก เราจะไปท าร้ายคนอ่ืน หรือใหค้นอ่ืนท าร้ายเราท าไม… 

     (สุขเวอ่ร์, 2555 : 96) 
 

    ร่างกายตอ้งเปล่ียนแปลงหรือเจ็บไขอ้ยู่เสมอ ร่างกายน้ีเป็นส่ิงท่ีบอบบางถูกห่อ
ด้วย เน้ือหนัง ท่ีบาง ๆ ถูกอะไรบาดนิดหน่อยก็เป็นแผลแล้วความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นทุกขท์ั้งส้ิน 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 :126) 
 

  ทุกอย่างในโลกน้ีล้วนแต่มี คุณค่าในตัวของมันเอง...ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้...              
นกหนูปูปลา หรือแมลงก็ล้วนแต่มีคุณค่าในตวัมนั...อย่างผีเส้ือ...ผึ้ งตวัเล็ก ๆ ก็ได้หา
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น ้ าหวานเพื่อเล้ียงชีวิตของมัน...แต่มันได้ท าส่ิงมหัศจรรย์... คือ ผสมเกสรดอกไม้...     
เพื่อขยายพนัธ์ุพืชอยา่งมหาศาล 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 36) 
   

  จากตวัอย่างค าซ้อนในกลุ่มเดียวกนัขา้งต้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษา       
ท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามาใชใ้นงานเขียน การท่ีผูเ้ขียนน าค าท่ีมีความหมายในกลุ่มเดียวกนัมาใช้ใน
งานเขียนท าให้ผูอ่้านเห็นภาพชดั กินความกวา้ง ผูอ่้านเกิดมโนภาพจากถอ้ยค าและเน้ือความ ทั้งยงัเกิด
จินตนาการตามผูเ้ขียน ส่งผลให้การส่ือความหมายของเน้ือความนั้น ๆ มีความชดัเจน ผูอ่้านสามารถ
ตีความได้ตรงประเด็นตามจุดประสงค์ท่ีผูเ้ขียนได้วางเอาไว้ และนอกเหนือจากการเลือกค าท่ีมี
ความหมายในกลุ่มเดียวกนัมาซ้อนกนัแลว้ ผูเ้ขียนยงัไดเ้ลือกใชค้  าท่ีมีลกัษณะของการสัมผสัตรงกลาง
ค า เพื่อให้งานเขียนเกิดความไพเราะร่ืนหู การอ่านมีจงัหวะ เช่น นกหนูปูปลา หมูเห็ดเป็ดไก่ เชา้สาย
บ่ายเย็น เป็นตน้ การซ้อนค าในกลุ่มเดียวกนัน้ีนับเป็นท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในการเขียนท่ี
งดงามอีกประการหน่ึงของพระมหาสมปอง 

  1.4   การซ้อนค าตรงกันข้าม การซ้อนค าตรงกนัขา้ม เป็นการซ้อนค าท่ีมีวิธีการคลา้ย
กบัการซ้อนค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั แต่การซ้อนในลกัษณะน้ี จะน าเอาค าท่ีมีความหมายตรง
ขา้มกนัหรือขดัแยง้กนัมาซ้อนกนั เพื่อให้เกิดความหนักแน่นในเน้ือความ ซ่ึงในงานเขียนของพระ
มหาสมปองไดป้รากฏค าซ้อนในลกัษณะน้ีในบางเน้ือความแต่ไม่มากนกั อยา่งไรก็ตามแมก้ารซ้อน
ค าในลักษณะน้ีจะถูกน ามาใช้น้อย แต่เม่ือผูเ้ขียนน ามาใช้ก็สามารถเลือกใช้ค  าได้ถูกจงัหวะและ
เหมาะสม อนัเป็นการเสริมความใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  สภาพท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ีก็คือนักเรียนไม่รู้จกัหน้าท่ีของนักเรียน ครูไม่รู้จกั
หน้าท่ีของครู นักเรียนรู้จกั ผิดชอบช่ัวดี เท่ากับคอมพิวเตอร์ คือ ดีหรือชั่วเพราะถูก
โปรแกรมมา 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 42) 
 

  กอ้นหินกอ้นแรกก็เหมือนปัญหาของโยม โยมจะยกยงัไงจะผลกัยงัไงมนัก็ไม่ไหว  
มนัเคล่ือนท่ีไม่ไดห้รอก ถา้เราพยายาม ดึงดัน มากไป มนัก็มีแต่จะเหน่ือยเปล่า เพราะมนั
ใหญ่เกินก าลงัของเรา 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 111) 
 

ชอบคิดดีเป็นปกติ ไดแ้ก่ คิดดี มีจิตเมตตา ไม่ผกูอาฆาตพยาบาท คิดเห็นถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง เช่น เห็นวา่ บุญบาป มีจริง 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 179) 
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  คุณแม่รู้สึกกังวลใจกับลูกชายทั้ งสอง เธอจึงตัดสินใจ พาลูกคนหน่ึงไปหา
บาทหลวง บาทหลวงรับปากว่าจะช่วยเหลือ โดยพยายามจะสอนให้เด็กชายรู้จัก         
บาปบุญคุณโทษ ท่านจึงถามเด็กชายวา่ “พระเจา้อยูท่ี่ไหน” เด็กชายน่ิง 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 155) 
 

จากตวัอยา่งท่ีปรากฏน้ีจะเห็นวา่ พระมหาสมปองใชค้  าตรงขา้มกนัมาซ้อนกนั เพื่อให้เกิด
ความขัดแยง้ในค าแต่กลับส่ือความหมายอย่างชัดเจน ทั้ งยงัเพิ่มน ้ าหนักค าและส่ืออารมณ์ของ
เน้ือความได้เป็นอย่างดี ช้ีให้ผูอ่้านเห็นถึงจุดประสงค์ในการเขียนของผูอ่้านไดอ้ย่างแจ่มแจง้ และ
นอกจากพระมหาสมปองจะน าค าท่ีมีความขดัแยง้กนัทางความหมายมาซอ้นกนัแลว้ ผูเ้ขียนยงัไดเ้พิ่ม
ความไพเราะใหก้บังานเขียนโดยการเลือกใชค้  าซอ้น 4 พยางค ์ท่ีมีการสัมผสักลางค า ทั้งสัมผสัอกัษร  
เช่น ผิดชอบชั่วดี จะเห็นได้ว่าค  าว่าน้ีใช้การสัมผสัอกัษร “ช” ตรงกลางค า แต่ก็มีความขดัแยง้ตวั
ความหมายของค าดว้ยเช่นเดียวกนั และการสัมผสัสระ เช่น บาปบุญคุณโทษ ท่ีมีการสัมผสัสระ “อุ” 
ตรงกลางค า เป็นตน้ การเลือกใชค้  าซ้อนท่ีมีความหมายตรงขา้มกนัและมีสัมผสักลางค าน้ี จึงมีความ
งดงามทางภาษาและกระจ่างชดัในความหมาย 

  1.5   การซ้อนค าสัมผัส การซ้อนค าแบบมีสัมผสั คือ การซ้อนค าท่ีมีค า 4 – 6 พยางค ์ 
โดยมีการใช้สัมผสัตรงกลางค า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการสัมผสัสระมากกว่าการสัมผสัอักษร          
การซ้อนค าในลกัษณะน้ีจะช่วยเพิ่มความงามให้กบังานเขียน เป็นศาสตร์และศิลป์ในการสรรค าให้
เกิดความไพเราะเสนาะโสตผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ พระมหาสมปองใชค้  าซ้อนแบบ
มีสัมผสัจ านวนมาก ท าให้งานเขียนมีความโดดเด่นทั้งทางดา้นเสียงและอารมณ์ เพิ่มความน่าสนใจ
ให้แก่งานเขียน ธรรมะท่ีพระมหาสมปองตอ้งการน าเสนอจึงเขา้ถึงผูอ่้านไดอ้ยา่งง่ายดาย ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

  บางคนเขาบูชาแลว้ท ามาคา้ข้ึน คา้ขายของดีร ่ ารวยไม่มีตกอบัเพราะอะไรเพราะ
ความขยนัดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ทกัทายลูกคา้ด้วย น ้าใจไมตรี   
ให้การบริการเสมอกนั ไม่มีอะไร ขาดตกบกพร่อง อย่างน้ีใครท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน
แลว้ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี ใครจะไปซ้ือท่ีร้านอ่ืนจริงไหมคุณโยม 

 (Browser ความสุข Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 152) 
 

  เม่ือโยมไม่อยากเป็นทุกข์  เม่ือสุดปลายสอยก็ปล่อยมัน  ไม่ เช่นนั้ นแล้ว  
เม่ือความอยากไม่มีวนัส้ินสุดมนัจะกลายเป็นทุกขท์บัถมจนไม่มีวนั ลืมตาอ้าปาก ได ้

     (สุขเวอ่ร์, 2555 : 119) 
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  เม่ืออายุได้  8 ปี เขาได้ เก็บหอมรอมริบ ได้เงินไม่ก่ีเหรียญ เขาเอาไปซ้ือสบู่ 
ท่ี เหลือใช้ตามโรงแรมต่าง ๆ แล้วเอามาห่อใหม่  แล้วน าไปขายให้แก่คนยากจน 
ยา่นคนผวิด าในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินนอยส์ 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 53) 
 

  พ่อแม่ย่อมมีความสุขและภูมิใจอย่างยิ่งท่ี เห็นลูกได้ดี  เม่ือเราได้ดี มีความ
เจริญกา้วหนา้ ก็ตอ้งดูแลคนท่ีล าบากเพื่อเรามาโดยตลอด กวา่ท่ีเราจะประสบความส าเร็จ
ในชีวติ ท่านก็ ตรากตร าล าบาก มาไม่ใช่นอ้ย 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 187) 
 

  เวลาญาติโยมมาขอให้เซ็นช่ือลงหนงัสือ ก็ใชเ้วลาน้ีถาม สารทุกข์สุกดิบ คุยกบัเขา
ไปเร่ือย ความสุขมนัเกิดตอนไดรู้้เร่ืองชาวบา้นน่ีแหละ อยา่วา่แต่อาตมาเลย คุณโยมก็เป็น 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 155) 
 

จากตวัอยา่งท่ีน ามากล่าวอา้งนั้นจะเห็นวา่งานเขียนของพระมหาสมปอง มีการน าค าซ้อน
ท่ีนอกจากจะส่ือความหมายชดัเจนแลว้ ยงัมีการเล่นจงัหวะสัมผสักลางค า เพื่อให้งานเขียนมีความ
ไพเราะถูกปากถูกหูคนไทยท่ีมีนิสัยเจา้บทเจา้กลอน ซ่ึงค าท่ีพระมหาสมปองใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ซ้อนค าท่ีมีสัมผสัสระ เช่น ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นการใชส้ัมผสัสระ “แอะ”  สารทุกขสุ์กดิบ เป็นการใช้
สัมผสัสระ “อุ” เป็นตน้ โดยค าท่ีน ามาซ้อนอาจจะมีความหมายทั้งสองค าหรือมีความหมายท่ีค าใดค า
หน่ึงก็ได ้การซ้อนค าสัมผสัน้ีสร้างความโดดเด่นให้แก่งานเขียนของพระมหาสมปองเป็นอยา่งมาก  
ความงามทางภาษาท่ีปรากฏท าใหง้านเขียนไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งมากเช่นเดียวกนั 

 

  1.6   การซ้อนค าแบบมีจังหวะในการซ ้าค า การซ้อนแบบมีจงัหวะในการซ ้ าค  าในงาน
เขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ส่วนใหญ่จะเป็นค า  4 พยางค์และจะเล่นจังหวะซ ้ าค  า            
ในพยางค์ท่ี 1 และ 3 ส่วนทางด้านความหมายของค านั้นจะให้น ้ าหนักท่ีค าทา้ยเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
ละมุนละม่อม น ้ าจิตน ้ าใจ สะบกัสะบอม เป็นตน้ แต่ในบางค าก็ไม่สามารถตดัค าในพยางคใ์ดทิ้งได ้ 
เพราะจะท าให้ความหมายของค าหรือถ้อยความนั้ นผิดเพี้ ยนไปหรือไม่มีความหมาย ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปองพบวา่ผูเ้ขียนใชค้  าซ้อนแบบมีจงัหวะในการซ ้ าค  าเป็นจ านวน
มาก ท าใหถ้อ้ยความมีความงามทางภาษา สละสลวย เป็นจงัหวะ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ในบางค าผูเ้ขียน
ได้น าค าซ้อนท่ีมีลักษณะสัมผสัอกัษรเข้ามาใช้ร่วมด้วย ท าให้ค  ามีความไพเราะมากข้ึนและค ามี
น ้าหนกัความหมายท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนตามไปดว้ย ดงัปรากฏในตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 
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ลูกบางคน สะบัดสะบิ้ง ใส่แม่  แม่น่าเบ่ือ จุกจิก น่าร าคาญ ใครท่ีเคยท าตัว 
แบบน้ีก็เปล่ียนพฤติกรรมใหม่ซะ อย่างท่ีอาตมากล่าวไปแลว้ว่าเราตอ้งรู้จกัจบัคียเ์วิร์ด
และตีความสารใหเ้ป็น ไม่ใช่พอ่แม่เรามาพดูยงัไงก็เขา้ใจไปอยา่งนั้น 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 108) 
 

ตวัอยา่งง่าย ๆ เจอบ่อย ๆ คือ โดนแฟนทิ้ง 

คนแรกสมมุ ติว่าช่ือ นายมาร์ค โดนแฟนสาวสวยทิ้ งไปแบบไม่มี เยื่อใย 
ไปแบบไม่บอกลา นายมาร์ค ตั้งตวัไม่ติดคิดไม่ทนัฟูมฟายกบัคนรักท่ีหายไปแทบจะไป
กระโดดน ้าตาย ร้องห่มร้องไห้  ตีอกชกหวัอยูห่ลายวนักวา่จะตั้งสติได ้

(Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 42) 
 

ตอนท่ีเราเรียน เราอาจจะเบ่ืออาจารย์ท่ีคอย  จ ้ าจ้ีจ ้ าไช  อาจารย์เจ้าระเบียบ 
แต่เม่ือเราเรียนจบเราจะรู้วา่ถา้ไม่มีอาจารยท่์านน้ีชีวติของเราจะเป็นอยา่งไร 

    (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 78) 
 

อาตมาขอยกตวัอย่างสักนิดหน่ึง...มีครอบครัวหน่ึงมีลูกชายคนเดียว...เรียกว่า   
ลูกชายหั วแก้วหัวแหวนก็ว่าได้ ...เป็น ลูกชายคนเดียวท่ีส ร้างความเดือดร้อน 
ให้พ่อแม่ได้สารพัดเร่ือง...ไม่ว่าจะโดดเรียน...ทะเลาะกับเพื่อน...ทางโรงเรียนก็ส่ง
หนงัสือเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีให้ผูป้กครองทราบ พ่อแม่ก็รู้วา่ลูกตนเองเป็น
อยา่งไร...ก็พยายามท่ีจะท าทุกวถีิทางใหลู้กกลบัตวัได ้

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 160 – 161) 
 

หลายคนท่ีไม่เคยท าบุญ พอเห็นคนอ่ืนท าแทนท่ีจะอนุโมทนา กลับไปอิจฉา 
พดูจา กระแนะกระแหน วา่ เล้ียงดูตวัเองยงัไม่รอด แลว้จะเอาเงินท่ีไหนไปท าบุญ 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 94) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า พระมหาสมปองเลือกใช้ค  าซ้อนแบบมีจังหวะ 
ในการซ ้ าค  า ซ่ึงการใช้ท่วงท านองทางภาษาในการซ้อนค าแบบมีจังหวะน้ีช่วยเพิ่มอรรถรส 
ทางภาษาไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัเป็นการย  ้าความหมายของค าเพื่อเพิ่มน ้ าหนกัให้แก่เน้ือความ  
ท าให้ผูอ่้านจินตนาการตามผูเ้ขียนอยา่งชดัเจน เช่น “สะบดัสะบิ้ง” ส่ือให้เห็นถึงการแสดงพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมของบุคคลอยา่งแจ่มแจง้ “หัวแกว้หัวแหวน” แสดงให้เห็นถึงความรักของพ่อแม่ท่ีมี  
ต่อลูกอยา่งชดัเจน เป็นตน้ ดงันั้น การใชค้  าซ้อนแบบมีจงัหวะในการซ ้ าค  าจึงท าให้เกิดความไพเราะ
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ทางน ้ าเสียง เกิดจงัหวะในการอ่านและสามารถส่ือความหมายของถ้อยค าและเน้ือความได้อย่าง
ชดัเจน นบัเป็นความงดงามทางท่วงท านองของภาษาอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูอ้่าน        
ท่ีน่าช่ืนชมยิง่   

ดงันั้น การเลือกใชค้  าซ้อนในงานเขียน จึงเป็นท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในงานเขียน
ประการหน่ึงท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท าให้งานเขียนมีความไพเราะ
ทางภาษาเกิดความงดงาม ผูอ่้านเพลิดเพลินใจในการอ่านไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ธรรมะ ซ่ึงเป็น
เร่ืองละเอียดอ่อน ยากต่อการเขา้ใจแต่พระมหาสมปองสามารถเลือกใชถ้อ้ยค าในการส่ือความใหเ้กิด
ความเข้าใจได้โดยง่าย โดยเฉพาะการเลือกใช้ค  าซ้อนท่ีเหมาะสมและถูกจังหวะในงานเขียน
ท่วงท านองทางภาษาน้ีจึงเป็นตวัเสริมความงามใหก้บังานเขียนของพระมหาสมปองไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.   การใช้ค าภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีบทบาทสูง      
ในสังคมไทย ด้วยความเจริญก้าวหน้าของวฒันธรรมตกและความทนัสมยัของเทคโนโลยี ท าให้
ภาษาองักฤษเป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย แมจ้ะไม่เป็นท่ียอมรับเก่ียวกบัการใช้ภาษาองักฤษ    
ปนกับภาษาไทยในการใช้ภาษาระดับทางการ แต่คนไทยก็ยงัคงนิยมใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับ
ภาษาไทยในการส่ือสารกนัเป็นจ านวนมาก เพราะในบางสถานการณ์การใชภ้าษาองักฤษแทนค าไทย
จะท าให้การส่ือความหมายชัดเจน ครอบคลุมและเข้าใจความหมายของค าหรือถ้อยความนั้นได้
ถูกตอ้งและรวดเร็วกวา่การใช้ค  าในภาษาไทย โดยเฉพาะค าศพัท์ท่ีเป็นศพัท์เฉพาะต่าง ๆ เช่น ศพัท์
เทคโนโลย ีศพัทใ์นวงวชิาการ เป็นตน้   

จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาละปุตฺโต ผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้ขียนไดใ้ช้ค  า
ภาษาอังกฤษในงานเขียนเป็นจ านวนมาก ทั้ งน้ี เพื่อสร้างเอกลักษณ์อนัโดดเด่นให้แก่งานเขียน        
ซ่ึงเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียน และตอ้งการกระตุน้ความสนใจของ
ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายกบัการหนงัสือธรรมะ ผูอ่้านมีความเพลิดเพลินในการอ่านและ
สามารถเขา้ใจในเน้ือหาของธรรมะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี การใชภ้าษาองักฤษ
ปนกบัภาษาไทยในงานเขียนของพระมหาสมปอง ยงัท าให้งานเขียนนั้นมีความทนัสมยั น่าอ่าน      
แมค้  าสอนของพระพุทธองคจ์ะผา่นมาแลว้ถึงสองพนักวา่ปี และจากการวเิคราะห์อยา่งละเอียด พบวา่
ในงานเขียนของพระมหาสมปองไดใ้ชค้  าภาษาองักฤษในงานเขียนของท่านอยู ่2 ลกัษณะ คือ การใช้
ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษและการใช้ค  าท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษแทนค าภาษาไทย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  2.1   การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษแทนการใช้ภาษาไทย การใช้ค  าทับศัพท์
ภาษาองักฤษแทนการใชภ้าษาไทย เป็นการน าค าภาษาองักฤษท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทย โดยการถอดเสียง
จากรากศพัทเ์ดิมหรือการถอดเสียงให้คลา้ยกบัการออกเสียงในภาษาเดิมให้มากท่ีสุด ซ่ึงในงานเขียน
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ของพระมหาสมปอง พบวา่ ค  าทบัศพัทส่์วนใหญ่จะเป็นค าท่ีคนไทยคุน้ชิน และใชก้นัอยูเ่ป็นประจ า  
ผูอ่้านจึงเขา้ใจเน้ือหาสาระไดโ้ดยง่าย และท าให้การส่ือความมีความชดัเจนมากข้ึน ทั้งยงัเพิ่มอรรถรส
ในการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

 

ถา้หากคุณโยมฝึกสติ สแกนใจ อยูเ่ป็นประจ ามนัจะเกิดความเคยชินเป็น อัตโนมัติ
ไปเอง เหมือนเราตั้ง โปรแกรมสแกนไวรัส เอาไว ้วา่จะให้มนั สแกนไวรัสคอมพิวเตอร์
เวลาไหน ในทุก ๆ วนัเม่ือมีการ อัพเดทวัคซีน ตวัฆ่า ไวรัส ตวัใหม่ ๆ ก็ให้แจง้เราทราบ
ในทนัทีโดย อัตโนมัติ 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 34) 
 

วา่แต่พิมพดี์ดเป็นหรือเปล่า...เจา้ตูบเม่ือไดย้ินก็วิ่งเขา้ไปใน ออฟฟิศ... แลว้กระโดด
ไปนัน่บนเกา้อ้ีหนา้เคร่ืองพิมพดี์ด...พร้อมกบัใชเ้ทา้พิมพง์านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     (ธรรมะชูใจ, 2556 : 77) 
   

  บางคนมีความรู้ดีเป็นด็อกเตอร์แต่กลบัท าเร่ืองไม่ดี อย่างท่ีเป็นข่าวฆ่าคนตายบา้ง  
ขายยาบา้ยาอีบา้ง ลกัขโมยบา้ง ซ่ึงก็ท  าให้เห็นวา่ความรู้ระดบัสูง ๆ มหาวิทยาลยัดี ๆ หรือ
การสอบใหไ้ดท่ี้หน่ึงไม่ไดช่้วยให้จิตใจและการกระท าเราดีตามไปดว้ยหรอกคุณโยม 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 81) 
 

มืออาชีพ คือ เราตอ้งท าตวัเหมือนลูกฟุตบอล เหมือนลูกเทนนิส ยิ่งโดนเตะแรง
เท่าไหร่ โดนตีแรงเท่าไหร่ มนัยิ่งกระเดง้แรงเท่านั้น หมายความว่า เม่ือไดรั้บค าแนะน า 
เราต้องรีบพฒันาตนเองให้ดีข้ึนกว่าเดิมอีกเท่าตัว เม่ือได้รับค าต าหนิต้องรับมองหา
ขอ้บกพร่องของตวัเอง ขอ้บกพร่องของงาน แลว้รีบแกไ้ขทนัที แบบน้ีเขาเรียกวา่ ท าผิด 
แลว้ยอมรับผดิ คือ สปิริต ของการท างาน 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 90) 
     

  จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าพระมหาสมปองได้เลือกใช้ค  าทับศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี 
คนไทยคุ้นชิน เป็นค าศัพท์ ท่ีผู ้อ่ านเข้าใจความหมายอยู่แล้วและใช้ ส่ือสารกัน โดยทั่วไป 
ในสังคมไทยอยูแ่ลว้ เช่น “ออฟฟิศ” มาจากรากศพัท์ว่า Office ซ่ึงหมายถึง ส านกังานหรือท่ีท าการ  
ส่วน สปิริต มาจากรากศัพท์ว่า Spirit หมายถึง จิตใจ วิญญาณ และ “คอมพิวเตอร์” มาจาก 
รากศัพท์ว่า Computer หมายถึง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกล   
ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้ ดงันั้น การส่ือสาร
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ธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงเข้าใจง่าย ทันสมัยและเป็นสากล ผู ้อ่านไม่ รู้สึก 
เบ่ือหน่ายในการอ่านธรรมะท่ีมกัเข้าใจกนัว่าเป็นเร่ืองยาก เป็นเร่ืองไกลตวั เม่ือพระมหาสมปอง
เลือกสรรค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษมาใช้ในงานเขียนท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายข้ึน เพราะค าภาษาองักฤษ
บางค าส่ือความได้ชัดเจนและตรงประเด็นกว่าค าศัพท์ในภาษาไทย การเลือกใช้ค  าทับศัพท์
ภาษาองักฤษได้ถูกต้อง เหมาะกบัโอกาสในการสอดแทรกลงในงานเขียนเป็นการเสริมอรรถรส 
ในการอ่านใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี     

  2.2   การใช้ค าภาษาอังกฤษแทนค าภาษาไทย การใช้ค  าภาษาองักฤษแทนค าภาษาไทย 
คือ การน าค าภาษาองักฤษตามรูปศพัท์เดิมท่ีเขียนดว้ยตวัโรมนัมาใชใ้นงานเขียน เพื่อให้ความหมาย
ของค าชดัเจน ถูกตอ้งและเพื่อไม่ให้ผูอ่้านเกิดความสับสนและตีความผดิไปจากจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียน
ได้ตั้ งเอาไว ้ดังนั้น การใช้ภาษาองักฤษในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงท าให้เน้ือหาท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือความมีความชดัเจนและหนกัแน่นมากข้ึน ดงัท่ีผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่งมาน้ี 

 

บางทีคุณแม่ชอบด่าเรา ท าไมกลบับา้นค ่ายงัง้ี แต่ก่อนโกรธแม่ แสดงว่ าเราจบั
ประเด็นไม่เป็น จบั Key word  ผิด แม่เน่ียเวลาด่าเน่ียนะ ปากด่าแต่ในใจท่านรัก ปากด่า
เราแต่ใจรักเรา 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 165) 
 

ความสุขของผูสู้งวยั คือ การได้ท าบุญท าทาน มีเวลาได้อยู่กบัลูกหลาน ท าให้
ลูกหลานเห็นคุณค่าไดเ้สวนากบัคนวยัเดียวกนั วยัน้ีเขาจะมีสมาคมของเขาเรียกวา่มีแฟน
เพจเป็นของตวัเองท่ีจะคอยกด Like ให้ (แนวไหม ?) มีความสุขกบัการได้เล่าสู่กนัฟัง    
ถึงเร่ืองเก่าท่ีเป็นอดีตบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ ท่ีผา่นมา ใหลู้กหลานไดฟั้ง 

     (สุขเวอร์, 2555 : 26) 
 

หรือว่าโยมหาทางออกไม่เจอจริง ๆ ถ้าเจอป้ายท่ีเขียนว่า Exit นั่นแหละโยม
ทางออกแน่นอน ซ่ึงวธีิการมองหาป้ายท่ีวา่นัน่ก็คือการตั้งสติ 

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 129) 
 

  อย่างในกรณีความเช่ือโบราณ ถ้าแมวด ากระโดดข้ามโลงศพจะลุกข้ึนมานั่ง 
อาตมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ก็ตวัใครตวัมนัแหละโยม   
โยมวิ่ง พระเองก็คงต้องวิ่งด้วย ระหว่างนั้ นถ้าเป็นจ านวนคู่ แต่ละรูปจะได้มีเพื่อน 
ประมาณ Together ไปไหนไปกนั แต่ท่ีอาตมาเจอบ่อย ๆ  

 (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 18) 
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จากตวัอยา่งท่ีน ามากล่าวอา้งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การใชค้  าภาษาองักฤษท่ีพระมหาสมปอง
น ามาใช้แทนค าภาษาไทยในงานเขียนนั้น นอกจากจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่านแล้ว    
ยงัท าให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายของเน้ือความได้ชัดเจน การส่ือความจากผูเ้ขียนสู่ผูอ่้านมีความ
กระจ่างชดั หนกัแน่น และตรงประเด็น ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงธรรมะซ่ึงเป็นเร่ืองยากโดยง่าย ดงัเช่น  
“Exit” แปลว่า ทางออก การท่ีพระมหาสมปองไม่ใช้ค  าว่าทางออกตรง ๆ เพราะผูเ้ขียนต้องการ
สอดแทรกความตลกขบขนั ย ัว่ยวนให้ผูอ่้านหัวเราะ เพราะผูอ่้านย่อมคุน้ชินกบัค าว่า Exit อยู่แล้ว  
เน่ืองจากในสถานท่ีต่าง ๆ มกัติดไวส่ื้อสารกับบุคคลทัว่ไปเพื่อส่ือความว่าจุดน้ีมีไวส้ าหรับเป็น
ทางออก ผูอ่้านจึงเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านและสามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือได้
อยา่งรวดเร็ว  

 

ดงันั้น การเลือกใชค้  าภาษาองักฤษปนภาษาไทย  จึงเป็นท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาใน
การเขียนของพระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  ท่ีโดดเด่นอีกท่วงท านองหน่ึง ส่งผลให้งานเขียนของพระ
มหาสมปองน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ ชวนให้ติดตามเร่ืองราวตลอดทั้งเร่ือง แมว้่าคนในสังคมจะมองว่า
ธรรมะเป็นเร่ืองลา้สมยั แต่การท่ีพระมหาสมปองไดเ้ลือกใชค้  าภาษาองักฤษปนภาษาไทยท าให้ผูอ่้าน
เปล่ียนมุมมองความคิดและเปล่ียนทศันคติจากท่ีธรรมะเป็นเร่ืองลา้สมยั น่าเบ่ือกลบัเป็นเร่ืองท่ีเป็น
สากลและสนุกสนาน  ท่วงท านองทางภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพระมหาสมปองในดา้นน้ี
ช่วยเพิ่มอรรถรสใหง้านเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.   การใช้ค าสัมผัสคล้องจอง เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าคนไทยเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน  
มาแต่โบราณ การใช้ค  าสัมผสัคล้องจองในงานเขียนนั้น จะท าให้การส่ือความไพเราะ สละสลวย  
ราบร่ืน เป็นจงัหวะ ผูอ่้านไม่รู้สึกสะดุดในการอ่าน เป็นการเพิ่มอรรถรสให้แก่งานเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
จากการวิเคราะห์ท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาด้านการใช้ค  าสัมผสัคล้องจองในงานเขียนของ     
พระมหาสมปอง ผูว้ิจยั พบว่า พระมหาสมปองได้เลือกใช้ค  าท่ีมีสัมผสัคล้องจองในงานเขียนเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงในการเลือกใช้นั้ นผูเ้ขียนได้สรรค าและจดัวางค าได้อย่างงดงาม ท าให้งานเขียน      
เกิดความงามทางภาษา มีความไพเราะน่าอ่าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

เห็นความห่างไกลของวดักบัเด็กสมยัน้ีแลว้น่าใจหาย อีกอนัหน่ึงท่ีอาตมาอยาก
ฝากไว ้ก็คือวา่ เขา้วดัเวลา “เป็น” ดีกวา่ใหเ้ขา เข็น เขา้มาเวลา “ตาย” เกิดมาทั้ง ที ตอ้งท า
ดีใหไ้ด้ ก่อนจะ ตาย ทั้ง ท ีตอ้งฝาก ดี เอาไว ้

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 152) 
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ฟังธรรมะแล้วจะไม่แร้นแค้น แต่ถ้าไปฟังตั๊กแตนไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้
ฟังธรรมะแล้วจะไม่สุรุ่ยสุร่าย แต่ถ้าไปฟังปอยฝ้าย จงัซ่ีมันต้องถอน ไม่อยากถอน 
ก็อยา่ด่ืมรู้วา่ด่ืมแลว้ปวดหวัก็ไม่น่าฉลาดด่ืม 

 (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 93) 
 

ทุกขมี์เพราะยึด ทุกขย์ึดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด   
ทุกข์หลุดเพราะปล่อย ทุกข์มนัก็แปลกยิ่งเรากลัวมนัยิ่งมา หากเราไม่กลัวมนัก็ไม่มา      
ยิ่งถา้เรามีสติไม่ประมาทมนัยิ่งออกห่างเราไปเลย แต่อยา่เผลอเชียวเผลอเม่ือไหร่เม่ือนั้น
ล่ะมนัมาแน่ 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 122) 
 

ถ้ามีความรู้เฉพาะแค่หลกัการ มีใบปริญญาเต็มตู้ มีความรู้เต็มสมอง แต่เอามา
สนอง แค่ความอยาก ชีวติน้ีก็ยงัอยูใ่นวบิากแห่งความทุกขห์าความสุขไม่เจอ 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 167) 
 

ความโสดไม่ใช่เร่ืองน่ากลวัหรือน่าอายเลยคุณโยม เขายงัพูดกนัอยู่เลยวา่ อยู่คน
เดียวไม่ไดเ้รียกวา่ข้ึนคาน แต่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในความโสด 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 104) 
 

ท่ีสุดของความเสียดาย  คือตายแลว้ใชเ้งินไม่หมด 
ท่ีสุดของความสลดคือใชเ้งินหมดแต่เรายงัไม่ตาย 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 69) 
 

จากตวัอยา่งท่ีน ามากล่าวอา้งน้ีจะเห็นไดว้า่พระมหาสมปองใชค้  าสัมผสัคลอ้งจองในงาน
เขียนได้อย่างงดงาม แมว้่างานเขียนของพระมหาสมปองจะเป็นงานเขียนร้อยแก้วแต่ผูเ้ขียนไดใ้ช้
ศาสตร์และศิลป์ทางภาษาในการเรียงร้อยถ้อยความให้เกิดความงดงาม โดยการเพิ่มค าสัมผสัใน    
ถอ้ยความ ท าให้งานเขียนเกิดความไพเราะ มีจงัหวะในการอ่าน ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่านและ   
ไม่รู้สึกว่าธรรมะเป็นเร่ืองน่าเบ่ืออีกต่อไป ซ่ึงลกัษณะของการใช้สัมผสัคลอ้งจองจะมีลักษณะของ
ความต่อเน่ืองทั้งย่อหน้า ท าให้ผูอ่้านไม่รู้สึกติดขดัในการอ่าน อีกทั้ง การใช้สัมผสัในแต่ละท่ีนั้น  
พระมหาสมปองค าสัมผสัคล้องจองท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจนตรงประเด็น ค าท่ีใช้มีน ้ าหนักและ    
ส่ืออารมณ์ได้ดี  ซ่ึงผู ้เขียนไม่ได้หวงัเพียงให้เกิดความไพเราะแล้วน าค ามาสัมผ ัสโดยไม่ส่ือ
ความหมายหรือมีความหมายแต่ส่ือความผิดเพี้ ยนไปจากเน้ือความ ค าท่ีน ามาสัมผสัล้วนแต่เสริม
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ความให้ชดัเจนยิง่ข้ึน  เช่น  เขา้วดัเวลา  “เป็น” ดีกวา่ให้เขาเขน็เขา้มาเวลา “ตาย”  ประโยคน้ีค าสัมผสั 
คือค าว่า “เป็น” และ “เข็น” จะเห็นไดว้า่การใช้สัมผสัตรงน้ีนอกจากจะใช้การสัมผสัให้ไพเราะแลว้  
ยงัส่ือความให้ผูอ่้านเกิดจินภาพตามผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ค  าวา่ “เป็น” หมายถึงการมีชีวิตอยู ่ส่วนค า
วา่ “เข็น” ท าให้เห็นภาพของบุคคลเม่ือตายไปแลว้จะมีคนเข็นศพเขา้ไปในวดั ซ่ึงผูต้ายไม่อาจรับรู้
อะไรได้อีกแล้ว แค่เพียงประโยคสั้ น ๆ ท่ีเล่นสัมผสัคล้องจอง ท าให้เกิดมโนภาพท่ียิ่งใหญ่และ      
เขา้ใจความกระจ่างชัด นบัเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีงดงามอีกประการหน่ึงของพระมหาสมปอง  
ตาลปุตฺโต 

4.   การใช้ค าสแลง ค  าสแลง เป็นค าศพัทบ์ญัญติัท่ีไทยเรารับมาภาษาองักฤษ ซ่ึงมีรากศพัท์
มาจากค าวา่ Slang ค าสแลงไม่เป็นท่ียอมรับกนัในทางราชการ แต่กลบัเป็นท่ีนิยมใชก้นัในกลุ่มวยัรุ่น
ท่ีสร้างค าเหล่าน้ีข้ึนมาใชใ้นกลุ่มชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่ไม่นานค าเหล่าน้ีก็หมดความนิยมไป ถึงแมว้า่
ค าสแลงจะไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมระดบัทางการ แต่ในงานเขียนของพระมหาสมปองกลบัปรากฏ
ถอ้ยค าประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก เม่ือวิเคราะห์อยา่งละเอียดแลว้จะเห็นว่าการท่ีพระมหาสมปองได้
น าค าสแลงมาใช้ในงานเขียนนั้น เพราะตอ้งการดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น  
เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเป็นช่วงวยัท่ีขาดการย ั้งคิด หากไดรั้บการขดัเกลาจากพระธรรมค าสอนแห่งองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกในการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูย่ิ่งข้ึนต่อไป  
และการจะท าให้วยัรุ่นเขา้ถึงธรรมะไดน้ั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งมีกลวิธีดึงความสนใจของเด็กในวยัน้ีให้ได ้ 
ซ่ึงพระมหาสมปองได้พลิกข้อด้อยทางภาษามาเป็นจุดเด่นในการกระตุ้นความสนใจของวยัรุ่น        
ท าให้วยัรุ่นรู้สึกว่าธรรมะไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือสามารถอ่านและศึกษาไดทุ้กเพศทุกวยั การใช้ค  าสแลง 
ในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงเป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน ดงัไดป้รากฏ
ในตวัอยา่งต่อไปน้ี   

อาตมาเคยเห็นแก๊งวยัรุ่นเล่นดอกไม้ไฟ แล้วเท่ียวโยนใส่คนท่ีมาเท่ียวงาน       
ญาติโยม พระสงฆ์วิ่งหนีกันอุตลุด เด๋ียวน้ียงัดีข้ึนเพราะทางต ารวจกวดขันและวาง
มาตรการเขม้งวดมาก 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 201) 
 

 “แลว้พวกเธอจะยอมเหรอถา้ยยัปูข้ึนมาเป็นหัวหน้าเรา” อีกคนสนบัสนุนค าพูด
เพื่อนและสุดทา้ยก็ปิดวงเม้าท์ดว้ยค าพูดเซ็ง ๆ ประมาณวา่ “ก็ลองสิเธอไม่ยอมมีหวงัได้
เด้งไปอยูท่ี่อ่ืนแน่ ๆ” 

  (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 94) 
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หมาข้ีเร้ือนท่ีวดั...มนัป่วยมากแค่ไหนก็ไม่เคยฆ่าตวัตาย...หมาอีแดงท่ีวดั...ตวัผูท่ี้
เป็นแฟนมนั...ไปกุ๊กกิ๊กกบัหมาตวัอ่ืน...มนัก็ไม่คิดฆ่าตวัตาย...ไม่เห็นมีข่าววา่หมาอีแดง
นอ้ยใจแฟนไปมีกิก๊ใหม่...กระโดดกุฏิตายคากองเลือด...ไม่มี 

       (ธรรมะชูใจ, 2556 : 37 – 38) 
 

  อาตมาเห็นใครชกกบับวัขาวแลว้สงสาร คนนั้นเป็นผูรั้บเหมาอยา่งเดียว ไม่วา่จะ
เป็น...หมดั เทา้ เข่า ศอก เหมาหมดกนัเลยทีเดียว คู่ชกคงอยากจะบอกว่า...มึงโกรธกูมา
จากไหน ท าไมท ากบักูหนกัขนาดน้ี อยากจะบอกเหลือเกินวา่จุก ไม่ใช่จุกธรรมดา แต่มนั
จุกเวอร์ 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 20) 
 

ครอบครัวหน่ึง คุณแม่มีลูกชายสองคน วยัประมาณ 10 ขวบ ทั้งสองเรียกไดว้่า
เป็นหัวโจกประจ าเมือง ทุกคร้ังท่ีมีเร่ืองราวอะไรก็ตามทั้งสองคนมกัจะเอ่ียวกบัเขาดว้ย
เสมอ 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 155) 
   

จากตวัอย่างท่ีน ามากล่าวอา้งในงานวิจยัข้างตน้ จะเห็นว่าพระมหาสมปองน าค าสแลง    
มาใช้ในงานเขียนเพื่อต้องการส่ือสารธรรมะให้ เข้าถึงกลุ่มชนในทุก ๆ ว ัย การใช้ค  าสแลง 
จะช่วยให้การส่ือสารเขา้ใจง่ายข้ึน กระชบัมากข้ึน และท างานงานเขียนน่าสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มวยัรุ่นท่ีค่อนขา้งห่างเหินจากการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า    
และมองว่าธรรมะเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ อ่านเข้าใจยาก เม่ือพระมหาสมปองได้สรรค าท่ีวยัรุ่นมกัใช้
ส่ือสารกนัมาใช้ในงานเขียนท าให้งานเขียนนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ธรรมะจึงกลายเป็นเร่ืองทนัสมยัท่ี
สามารถเรียนรู้ไดใ้นทุกกลุ่มชน ทุกเพศและทุกวยั ซ่ึงค าสแลงท่ีพระมหาสมปองเลือกใชน้ั้น  เป็นค า
ท่ีสังคมไทยใช้กันจนคุ้นชิน จึงไม่ใช่ เร่ืองยากในการเข้าใจความหมายแม้ผู ้อ่านจะไม่ ใช่ 
กลุ่มวยัรุ่นก็สามารถอ่านธรรมะและเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยเช่นกนั เช่น ค าวา่ “ก๊ิก” เป็นค าท่ีใชส่ื้อ
ความหมายถึง เพื่อนสนิทต่างเพศซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงฉนัชูส้าว หรือค าวา่ “แก๊งค”์  หมายถึง  
กลุ่มบุคคลท่ีรวมตวักนัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนั หรือ ค าว่า เมา้ท์ หมายถึง การจบักลุ่มพูดคุย หรือ
นินทา ของคนกลุ่มหน่ึง แม้กระทั่งค  าว่า จุกเวอร์ ซ่ึงหมายถึงอาการท่ีบงัเกิดแน่นอยู่ในอกหรือ        
ในทอ้ง แต่ในท่ีน้ีพระมหาสมปองไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมากกวา่ปกติอยา่งเห็นไดช้ดั  
เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าค  าแต่ละค าท่ีพระมหาสมปองน ามาใช้ลว้นแลว้แต่ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจความได้
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อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว ทั้งยงัท าใหง้านเขียนมีเสน่ห์ชวนใหติ้ดตามและทนัสมยั ธรรมะจึงไม่ใช่เร่ือง
น่าเบ่ือส าหรับพุทธศาสนิกชนอีกต่อไป 

5.   การใช้ค าสร้างจินตภาพ งานเขียนท่ีดีต้องท าให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพ มีจินตนาการ    
ตามตวัหนงัสือท่ีผูเ้ขียนพรรณนาไวใ้นงานเขียน ซ่ึงการจะท าให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการตามท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการไดน้ั้น ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกสรรค าให้เหมาะสมกบัถอ้ยความ เม่ือผูอ่้านไดอ่้านแลว้สามารถ
เกิดภาพในจิตได ้ซ่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปองมีการเลือกใช้ถอ้ยค าให้เกิดภาพอย่างงดงาม  
ชัดเจน ผูอ่้านสามารถจินตนาการภาพตามผูเ้ขียนได้ทุกถ้อยความ ไม่ว่าจะเป็นจินตภาพด้านภาพ  
จินตภาพด้านการเคล่ือนไหว จินตภาพด้านกล่ิน จินตภาพด้านเสียง และจินตภาพด้านความรู้สึก   
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

  5.1   จินตภาพด้านภาพ การมองเห็นเป็นการรับรู้ด้วยสายตา การท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่า   
ตนไดเ้ห็นภาพผา่นการอ่านตามท่ีผูเ้ขียนไดบ้รรยายไวน้ั้นนบัเป็นศิลป์และศาสตร์ในการใชภ้าษาได้
อยา่งอศัจรรย ์จากการศึกษาพบวา่พระมหาสมปองเลือกใชค้  าท่ีท าให้ผูอ่้านเห็นภาพตามอยา่งชดัเจน 
ดว้ยการเลือกใช้ค  าวิเศษณ์บอกลกัษณะ โดยเฉพาะลกัษณะของสีและขนาด ซ่ึงปรากฏในงานเขียน
เป็นจ านวนมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  ส่ิงท่ีอาตมาอยากเตือนในเทศกาลน้ี ก็คือ คนท่ีเล่นสาดน ้ าตอ้งดูก่อนวา่คนท่ีเดิน
ถนนเขาเต็มใจจะเล่นดว้ยหรือเปล่า อนัน้ีอาตมาเจอบ่อยมากขนาดเป็นพระยงัไม่วายจะ
โดนหางเลข โดนสาดน ้ าซะสบงแนบเน้ือ จีวรที่ เหลือก็ซีทรูซะหาทางกลับบ้าน         
แทบไม่ถูก 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 100) 
 

มีชายคนหน่ึงขับรถผ่านมาเห็นรถคันหน่ึงจอดอยู่ข้างทาง  เขาสังเกตเห็น        
ชายคนหน่ึงก าลงัพยายามเปล่ียนยางรถอยู ่มีสภาพท่ีมอมแมมเป็นอย่างมากเส้ือผา้ท่ีใส่
อยูก่็หลุดลุ่ย ราวกบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีเขาตอ้งเปล่ียนยางรถเอง 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 159) 
 

มีสาวน้อยคนหน่ึงนอนหลบัด้วยความสุขและเขาก็ฝันไปว่า...ได้เจอเทพบุตร
หนุ่มรูปงามเหาะมาอุ้มเธอออกจากเตียง...ลอยผ่านหน้าต่างบ้านออกไปผ่านห้วง
บรรยากาศ..ผา่นก้อนเมฆสีขาวสวยงามจนข้ึนไปถึงปราสาท ณ  สรวงสวรรค.์.เม่ือไปถึง
ปราสาทเทพบุตรก็วางเธอลงบนเตียงอยา่งนุ่มนวล 

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 66) 
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พอสาย ๆ มีเด็กสองคนเดินกอดคอกนัมา แกล้งกันไปแกล้งกนัมาไม่ทนัระวงั
พลดัตกลงไปในท่อทั้งสองคน พอทั้งสองมองหน้ากนัก็หัวเราะก๊ากข้ึนมาทนัที เด็กคน
แรกพูดข้ึนวา่ ดูสิหน้าของแกด าป๊ิดป๋ีเลย เด็กอีกคนก็ตอบกลบัไปวา่ หนา้ของเอ็งด ากว่า
ขา้อีก พูดกนัไปพูดกนัมาก็หัวเราะกนัอย่างมีความสุข ไม่ได้มีความทุกข์เพราะเน้ือตัว
เปรอะเป้ือนแมแ้ต่นิดเดียว 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 43) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่พระมหาสมปองไดเ้ลือกใชค้  าเพื่อส่ือความใหเ้กิดภาพชดัเจน 
โดยค าส่วนใหญ่ท่ีผูเ้ขียนเลือกมาจะเป็นค าวิเศษบอกลักษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพของสีหรือ
ลกัษณะของค าท่ีเกิดข้ึน นบัเป็นการสรรค าเพื่อขยายความให้เห็นภาพไดช้ดัเจน เช่น “กอ้นเมฆสีขาว
สวยงาม”  ขอ้ความน้ีตอ้งการส่ือให้ผูอ่้านจินตนาการภาพถึงความสวยงามของมวลเมฆ การใช้ค  า
วิเศษณ์ “ขาว” และขยายความต่อด้วยค าว่า “สวยงาม” ท าให้ภาพท่ีปรากฏในมโนคติของผูอ่้านมี
ความงดงามเป็นอยา่งยิ่ง ส่วนประโยค “โดนสาดน ้ าซะสบงแนบเน้ือ จีวรท่ีเหลือก็ซีทรู” เป็นการใช้
ค  าท่ีท าให้เห็นภาพชดัโดยการเปรียบเทียบค ากบัส่ิงท่ีผูอ่้านคุน้เคย การใชค้  า “แนบเน้ือ” และ “ซีทรู”  
ท าให้ผูอ่้านจินตนาการภาพถึงความบางของสบงหลงัจากถูกน ้ าได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ค  าว่า    
“ด าป๊ิดป๋ี” ยงัท าให้ผูอ้่านจินตนาการภาพตามไดอ้ย่างชดัเจนที่เด็กคนหน่ึงที่หน้าเป้ือนโคลน     
จนมองเห็นเป็นสีด าทั้งหนา้ เป็นตน้   

    5.2   จินตภาพด้านการเคลื่อนไหว พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใชค้  าท่ีส่ือความหมาย
ให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพในการเคล่ือนไหวอย่างชัดเจน ดังนั้น ภาพของการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนใน
มโนคติของผูอ่้านจึงเด่นชัด ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปองน่าสนใจ ดูมีชีวิต และชวนให้
ติดตาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

อาตมาเคยเห็นแก๊งค์วยัรุ่นเล่นดอกไม้ไฟ แล้วเท่ียวโยนใส่คนท่ีมาเท่ียวงาน   
ญาติโยม พระสงฆ์วิ่งหนีกันอุตลุดเด๋ียวน้ียงัดีข้ึนเพราะทางต ารวจกวดขันและวาง
มาตรการเขม้งวดมาก 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 201) 
บางคราวรู้สึกว่าตวัเองเป็นทุกข์ แต่ไม่เขา้ใจว่ามนัทุกข์เพราะอะไร ท าไมจู่ ๆ  

รู้สึกหงุดหงิดข้ึนมาเฉย ๆ โดยไม่มีเหตุผลซะงั้น โยมเองก็เคยรู้สึกอยา่งน้ีมาก่อนใช่มั้ย 

วนัน้ีอาตมารู้สึกไดเ้หมือนกนัวา่โดนไวรัสความทุกขเ์ล่นงาน ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมา
นัง่คุยกบัโยม ไวรัสตวัแรกท่ีรุมกดัอาตมา คือ “รถติด” อาตมากลวัจะเสียเวลาเกรงวา่จะ



112 
 

มาชา้แลว้มาไม่ทนัตามเวลาท่ีโยมนิมนตเ์อาไว ้เพราะทางด่วนท่ีอาตมาใชม้นัไม่ไดด่้วน
อยา่งท่ีวา่แต่มนั กระดื๊บ...กระดื๊บ...ไปไดที้ละคืบ 

 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 9) 
   

บ่ายวนัหน่ึงเธอกลุ่มน้ีได้อยู่ในลิฟท์ขาข้ึน พอลิฟท์จอดชั้น 3 หญิงคนหน่ึงใน
กลุ่มพูดว่าน ้ าหอมฝร่ังเศสขวดละ 4,000 แล้วเดินนวยนาดออกไป ลิฟท์ถึงชั้น 6 ก่อน
ผูห้ญิงคนเดินออกไปพดูวา่ นัน่ยงัเด็ก ตอ้งน่ี น ้าหอมจากองักฤษ 8,000 บาท 

     (สุขเวอร์, 2555 : 118) 
     

เจา้เข็มยาวก็กล่าวเสริมวา่ เจา้เข็มวินาทีเอ๋ย... เจา้คงไม่รู้หรอกนะวา่ขา้แอบอิจฉา
เจา้ท่ีเจา้มีรูปร่างเพรียวบาง  สามารถเดินไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีสีแดงสดใสสะดุดตา
เช่นน้ี ผดิกบั ขา้ท่ีตวัด าและหนาเทอะทะ 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 26) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่พระมหาสมปองแสดงความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยค า
อย่างเหมาะสมกับอารมณ์ท่ีต้องการจะส่ือถึงการเคล่ือนไหว ผู ้เขียนได้สรรค าท่ีแสดงอาการ
เคล่ือนไหวของส่ิงต่าง ๆ อย่างงดงาม และตรงกบัจุดประสงค์ ผูอ่้านเกิดจินตภาพตามอย่างชัดเจน  
เช่น ค าว่า “อุตลุด” แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวาย ความชุลมุนของเหตุการณ์ ซ่ึงตรงกับเน้ือความ       
ท่ีผูเ้ขียนต้องการอ่านให้ผูอ่้านเห็นภาพความชุลมุนวุ่นวายในงานวนัลอยกระทงท่ีชาวบ้านและ
พระสงฆ์ต้องวิ่งหนีดอกไม้ไฟท่ีวยัรุ่นโยนใส่คนท่ีมาเท่ียวงาน รวมถึง ค าว่า “กระด๊ืบกระด๊ืบ”          
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนตวัของรถท่ีเป็นไปอย่างเช่ืองช้าและขยบัไปทีละน้อยได้อย่างชัดเจน  
เป็นตน้ การเลือกใช้ค  าท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมน้ีท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก
ร่วมงานผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านในงานเขียนพระมหาสมปอง 

  5.3    จินตภาพด้านกลิ่น การได้กล่ินเป็นการรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสัทางจมูก      
การท่ีผูเ้ขียนจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่าตนไดก้ล่ินตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ ผูเ้ขียนตอ้งเลือกใช้ค  าให้เหมาะ
กบัสถานการณ์และจุดประสงค์ของผูเ้ขียนให้ได้ ซ่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปองนั้น พบว่า 
ผูเ้ขียนเลือกใช้ค  าในการให้ผูอ่้านรับรู้และไดก้ล่ินตามผูเ้ขียนได้เป็นอย่างดี โดยผูเ้ขียนเลือกใช้ค  า
วเิศษณ์บอกลกัษณะในเร่ืองของกล่ินเป็นหลกัในการท าใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพ ดงัท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็น
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ลิฟทจ์อดท่ีชั้น 9 มียายแก่คนหน่ึงใส่ผา้ถุงเก่า ๆ ยายรู้สึกหมัน่ไส้ท่ีเห็นหญิงกลุ่ม
นั้นคุยข่มกันไม่หยุด ก่อนท่ียายจะก้าวขาออกจากลิฟท์ยายลัน่เสียงตดสนั่นลัน่ลิฟท์
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ป้าดดดดดดด.์..ดว้ยกลิ่นหนักแน่นทบึอบอวลไปหมดทั้งลิฟท ์   
       (สุขเวอร์, 2555 : 118) 

 

ไอห้นุ่มลูกทุ่งหอบสังขารสุดโทรมเขา้ไปในธนาคาร เส้ือผา้ของเขาสกปรกเก่า
ขาดปุปะกลิ่นเหง่ือปนกลิ่นเหล้าคละคลุ้ งไปทั่วยงัไม่เท่ากับวิธีท่ีเขาพูดกับพนักงาน
ธนาคารท่ีเคาน์เตอร์  ชนิดใชค้  าพดูภาษาพอ่ขนุเขาพดูวา่กมูาเปิดบญัชี 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 98) 
 

มีคนเล้ียงไก่อยู่ 2 คน คนหน่ึงทุกเช้าจะเอาตะกร้าเข้าไปโรงเรือนท่ีเล้ียงไก่      
แล้วก็เก็บ “ข้ีไก่” ใส่ตะกร้ากลบับ้าน ทิ้งไข่ไก่ให้เน่าไวใ้นเล้า เม่ือเขาเอาข้ีไก่กลบัถึง
บา้น บา้นก็เหม็นห่ึงไปดว้ยข้ีไก่ คนทัง้บ้านต้องทนกบักลิ่นเหม็น ๆ 

คนเล้ียงไก่คนท่ี  2 เอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือน ท่ี เล้ี ยงไก่  เก็บ  “ไข่ไก่” 
ใส่ตะกร้าเอากลบับา้น เอาไข่ไก่เจียวลงกระทะกลิ่นหอมอบอวลทัว่บ้านคนทั้งบา้นไดกิ้น
ไข่เจียวแสนอร่อย ไข่ไก่เหลือก็เอาไปขาย ได้เงินมาใช้จ่ายในบ้าน ทุกคนในบ้านมี
ความสุขมาก 

       (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 52) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้สรุปไดว้่าพระมหาสมปองเลือกใช้ค  า เพื่อแสดงจินตภาพดา้นการได้
กล่ินอยา่งน่าสนใจ ผูเ้ขียนน าค าวิเศษณ์ท่ีบ่งบอกถึงกล่ินต่างๆ มาใช้ในงานเขียนอย่างลงตวั ถอ้ยค า   
ท่ีใช้สามารถส่ือสารถึงผูอ่้านได้อย่างจริง ผูอ่้านสามารถรับรู้ถึงกล่ินท่ีพระมหาสมปองต้องการ
น าเสนอ เช่นค าว่า “เหม็นห่ึง” ท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงกล่ินเหม็นของข้ีไก่ ท่ีเหม็นไปทั่วบ้าน ส่วน
ขอ้ความวา่ “กล่ินเหง่ือปนกล่ินเหลา้คละคลุง้ไปทัว่” ท าใหผู้อ่้านรู้สึกไดถึ้งกล่ินเหมน็สาบของคนท่ีมี
กล่ินเหง่ือและกล่ินเหลา้ปนกนั แลว้เขา้ไปอยูใ่นห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศของธนาคาร ท าให้ผูอ่้าน
รู้สึกสะอิดสะเอียนตามผูเ้ขียนไปดว้ย และขอ้ความ “กล่ินหนกัแน่นทึบอบอวล” ท าให้ผูอ่้านรับรู้ได้
ถึงกล่ินเหม็นของตด เม่ือประกอบเข้ากับประสบการณ์ท่ี เคยรับรู้มาถึงกล่ินตด ประกอบกับ
จินตนาการตามบริบทท่ีกล่ินนั้นอยูใ่นหอ้งแคบ ๆ ของลิฟท ์แลว้คนในลิฟทก์็ไม่สามารถหลบหนีไป
ท่ีไหนได้ ท าให้ผูอ่้านรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนได้อย่างเด่นชัด เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าความงามทางภาษา      
ท่ี เกิดจากการสรรค าให้เหมาะกับโอกาสในการใช้ของพระมหาสมปองนั้ น ท าให้ผู ้อ่านเกิด
จินตนาการและเกิดอารมณ์ร่วมกบัผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  



114 
 

 5.4   จินตภาพด้านเสียง การไดย้ินเป็นการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทางหู ดงันั้น ถอ้ยค า
ท่ีพระมหาสมปองใช้ในงานเขียนจึงเป็นค าท่ีบ่งบอกถึงการเกิดเสียง ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ค  าสัทพจน์    
ท่ีใชเ้ลียนเสียงธรรมชาติ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการของผูอ่้านจึงชดัเจน ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  

  เวลาเลือกซ้ือมอเตอร์ไซดก์็เลือกดี ๆ มอเตอร์ไซด์มีอยูส่องแบบ มอเตอร์ไซด์บุญ 
กบัมอเตอร์ไซด์บาป มอเตอร์ไซด์บุญเวลาสตาร์ทพอเบ้ิลได้เคร่ืองดัง บุ้น บุ้น ....บุ้น  
ส่วนมอเตอร์ไซดบ์าปเวลาเบิ้ลเคร่ืองดงั ต้าย ต้าย....ต้าย 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition. 2553 : 35) 
 

จะมีเจา้นายประเภทไม่ฟังอีร้าค่าอีรม ลูกน้องท าอะไรไม่ถูกใจด่าไวก่้อนโขมง
โฉงเฉง เสียงดงั ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ คนท่ีเป็นลูกนอ้งก็ตอ้งเขา้ใจเจา้นายลูกนอ้ง
ฉลาด ๆ ตอ้งศึกษาเจา้นายใหดี้ ๆ รู้วา่ถา้ท าอยา่งน้ีแลว้เจา้นายไม่ชอบก็อยา่ไปท า 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 60) 
 

ทันใดนั้ นเจ้าของบ้านท่ีก าลังอยู่ในห้องนั่งเล่นก็เกิดความประหลาดใจมาก         
ท่ีเห็นนาฬิกาเรือนงามบนผนงัเดินผดิปกติ กกึ กกึ กกึ 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 27) 
 

คุณโยมลองนึกถึงความรู้สึกตอนเงินเดือนออก ดูดีใจ สนุก มีความสุขเหมือน     
มีปีกบินไดเ้ลยวา่ไหม แต่สักพกัขนปีกเร่ิมร่วงทีละเส้น ๆ จนบินต ่าลงเร่ือยสุดทา้ยหล่น
กระแทกพื้นดงัตุ๊บ 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 12) 
 

จากตวัอย่างจะเห็นวา่ในการสร้างจินตภาพดา้นการไดย้ินนั้น พระมหาสมปองเลือกสรร
ค าท่ีก่อให้เกิดเสียงท่ีชดัเจนและส่ือความหมายตรงประเด็น ท าให้ผูอ่้านคิดภาพตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ทั้งยงัสอดแทรกแนวคิดในการส่ือความจากเสียงนั้น ๆ โดยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เช่น 
ในเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนในเร่ืองของการขบัข่ีมอเตอร์ไซคก์บัเร่ืองบาปบุญ ผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าท่ีบ่งบอก
ถึงเสียงมอเตอร์ไซค ์ในค าว่า “บุน้ บุน้” กบั “ตา้ย ตา้ย” ท าให้ผูอ่้านคิดภาพของการขบัข่ีมอเตอร์ไซค ์ 
หากผูข้บัขบัด้วยกิริยามารยาทท่ีดี ไม่ขบัเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เสียงของรถมอเตอร์ไซค์       
ก็จะเป็นเสียงทุม้นุ่ม เหมือนกบัค าวา่ “บุญ” แต่หากผูข้บัข่ีขบัมอเตอร์ไซคใ์นลกัษณะตรงกนัขา้มกบั
ประการแรก เสียงท่ีดงัออกมาจะเป็นเสียงดงัแหลม เหมือนกบัท่ีเราได้ยินโดยทัว่ไป ผูเ้ขียนน ามา
เปรียบกบัค าวา่ “ตา้ย  ตา้ย” และไดน้ ามาเปรียบกบั “บาป” ท าใหผู้อ่้านไดต้ระหนกัวา่ บาปบุญ ข้ึนอยู่
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กบัการกระท าของตนนัน่เอง ท่วงท านองทางภาษาในดา้นน้ีนบัเป็นศิลปะในการถ่ายทอดงานเขียน
อยา่งมีชั้นเชิง  ท าใหผู้อ่้านเห็นภาพชดัเจนและเขา้ใจธรรมะไดอ้ยา่งถ่องแท ้  

5.5   จินตภาพด้านความรู้สึก จินตภาพด้านความรู้สึกเป็นความสามารถอย่างหน่ึงของ
ผูเ้ขียนท่ีจะท าให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพและจินตนาการความรู้สึกตามผูเ้ขียน การเลือกใช้ค  าตอ้งท าให้
ผูอ่้านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนหรือร่วมกบัถอ้ยความท่ีผูเ้ขียนน าเสนอ ซ่ึงการเกิดจินตภาพ
ในดา้นน้ีผูอ่้านจะสามารถรับรู้ไดด้ว้ยจิต และจากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า
ผูเ้ขียนไดใ้ชถ้อ้ยค าท่ีท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกในมโนคติเป็นจ านวนมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  หากเราปราศจากความอดทนซ่ึงกนัและกนัแลว้ สู้เราอยา่มารักกนัตั้งแต่แรกเลย
ดีกวา่ อยูใ่กลก้นัไม่หนาวเหน็บแต่เจ็บปวด อยูห่่างกนัไม่ปวดเจ็บแต่เหน็บหนาว  

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 77) 
 

คนส่วนใหญ่ในโลกน้ีพอท างานใหญ่ งานหนกั งานยากจะเกิดอาการเบื่อหน่าย 
ท้อแท้ ส้ินหวัง หมดก าลังใจ บางคนท างานหนัก ทุ่มเทให้ทั้ งกายและใจหวงัว่าจะได้
รับค าชมจากเจ้านาย ปรากฏว่าเจ้านายไม่ชมแถมยงัด่าด้วยเลยหมดก าลังใจหมดส้ิน
เร่ียวแรงหมดปัญญาจะท างานต่อ 

   (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 63) 
 

ทนัทีท่ีนรกขุมแรกเปิด ไอความร้อนพวยพุ่งผะผ่าวปะทะใบหนา้ทนัที หนุ่มนัน่
ยกมือบงัไอความร้อนโดยอตัโนมติัเป็นไอความร้อนจากกระทะทองแดง 

     (สุขเวอร์, 2555 : 11) 
 

หรือวธีิท่ีรันทดกวา่นั้นอาตมาแนะน าเลยให้คุณโยมดูสารคดีท่ีเก่ียวกบัคนยากจน
ตามชนบทห่างไกลใส่เส้ือผา้ขาด ๆ รองเทา้ก็ไม่มี หรือลองดูสารคดีท่ีเขาพูดถึงประเทศ
ยากจนดู 

 (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 99) 
 

เม่ือไปถึงเชิงตะกอน พระพุทธเจา้ก็ให้พระรูปนั้นเปิดผา้คลุมศพออกดู ปรากฏวา่
เน้ือหญิงงามเมืองท่ีว่าสวย ตอนน้ีเขียวช ้ าไปหมด มีน ้ าเหลืองไหลออกทางหู ทางตา    
ทางปาก ดูแลว้เป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียน 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 134) 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพระมหาสมปองเลือกใช้ค  าท่ีท าให้ เกิดความรู้สึก 
ได้อย่างแจ่มแจ้ง ผูอ่้านคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกท่ีผูเ้ขียนต้องการน าเสนอ  ทั้ งยงัท าให้ผูอ่้าน 
เกิดความรู้สึกนั้นๆ ร่วมกับผูเ้ขียนประหน่ึงว่าตนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้ นกับผูเ้ขียนด้วย ดังเช่น   
การใช้ค  าว่า  “เจ็บปวด  เหน็บหนาว” แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกทุกข์อย่างแสนสาหัสจากความรัก
หากผูท่ี้รักนั้นรักไม่เป็น ส่วนค าว่า “น่าสะอิดสะเอียน” ท าให้ผูอ่้านรู้สึกตามผูเ้ขียนไดเ้ป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะเม่ือน าค าน้ีประกอบเขา้กบัการบรรยายในบริบทท าให้ผูอ่้านเกิดอาการอยากอาเจียนตามท่ี 
ผูเ้ขียนอยากให้เกิดภาพไดอ้ยา่งแจ่มชดั ไม่เพียงเท่าน้ี ในค าว่า “ไอความร้อนพวยพุ่งผะผ่าว” ท าให้
ผูอ่้านรู้สึกไดถึ้งการปะทะกบัไอร้อน ผูอ่้านเกิดจินตนาการถึงไอความร้อนตามตวัละครท่ีก าลงัเดิน
เขา้สู่ประตูนรก เป็นตน้ การใชถ้อ้ยค าท่ีงดงามเพื่อแสดงความรู้สึกท่ีกระจ่างชดัน้ี ท าให้ผูอ่้านรู้สึกวา่
ตนเองมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในงานเขียน เป็นศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความประทบัใจ
ในงานเขียนใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้น การท่ีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต แสดงความสามารถอนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวั    
ในการเลือกใชค้  าส่ือสารในงานเขียนเพื่อก่อให้เกิดจินตภาพไดอ้ยา่งงดงาม เหมาะกบัเน้ือความและ
โอกาสในการใชท้  าให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ส่ืออารมณ์ความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี ผูอ่้านคลอ้ยตาม
อารมณ์ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารได้และท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่าตนได้เขา้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ กับ
ผูเ้ขียนดว้ยเช่นกนั ความงดงามในงานเขียนน้ีจึงนบัไดว้า่เป็นท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาท่ีงดงาม
ในงานเขียนของพระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต 

6.   การใช้ค าที่มีการเล่นค า การเล่นค าเป็นลักษณะเฉพาะของผูเ้ขียนอย่างหน่ึงท่ีได้
น ามาใชใ้นงานเขียนของตน เพื่อให้งานเขียนนั้นน่าสนใจ ซ่ึงจากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง  
พบวา่ ผูเ้ขียนมีการใชค้  าท่ีสอดแทรกวิธีการเล่นค าอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยการเล่นค านั้นมีทั้งการเล่น
ค าพอ้ง การซ ้ าค  า การเล่นอกัษร ส่ิงเหล่าน้ีท าใหง้านเขียนของพระมหาสมปองมีชีวิตชีวา มีจงัหวะใน
การอ่าน อนัเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของพระมหาสมปอง ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 

หากเราปราศจากความอดทนซ่ึงกนัและกนัแลว้ สู้เราอยา่มารักกนัตั้งแต่แรกเลย
ดีกวา่ อยูใ่กลก้นัไม่หนาวเหน็บแต่เจ็บปวด อยูห่่างกนัไม่ปวดเจ็บแต่เหน็บหนาว  

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 77) 
 

เรียกว่าแรกเร่ิมรักถังขยะภายในใจเราใบใหญ่และเปิดกว้างยินดีรับทุกส่ิง 
จากคนรักท่ีท้ิงใส่ดว้ยความเต็มใจ เม่ือรักเร่ิมรวนอาการป่วนเล็ก ๆ เกิดข้ึนเธอวา่อยา่งไร 
ไม่รู้สิเร่ืองของเธอ เธอว่าดีแต่ฉันว่ามนัห่วย เธอว่าสวยแต่ฉันว่าดูแล้วเซ็งเธอบอกว่า
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อยากไปท่ีน่ี โถ...ไปก่ีทีแลว้เน่ียไม่เบ่ือหรือยงัไง เธอบอกวา่ช่วยท าอะไรใหห้น่อยไดไ้หม  
โธ่...คุณนายพิการไปแลว้หรือ น่ีมีมือก็ท าเองสิตอนน้ีฉนัไม่วา่งงานเตม็มือ 

  (Browser  ความสุข  Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 136 – 137) 
 

ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ีล้วนอยากโชคดีอยากมีโชคกันทั้ งนั้ น บางคนก็โชคดี
สมใจบางคนน่ะสิโชกเลือดมนัก็ละเห่ียใจท าอะไรก็ไม่ไดด้งัใจไปซะหมด 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 :16) 
 

ความรักจะเกิดข้ึนได้หลกั ๆ คือ มาจากสองสาเหตุ...หน่ึง บุพเพสันนิวาส...คือ
ท าบุญร่วมกนัมาตั้งแต่ชาติปางก่อน  เม่ือเจอกนัแล้วก็ต้องตา ต้องใจ ต้องตัว สุดทา้ยก็
ต้องแต่ง... 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 105) 
 

โยมคนเรามีชีวิต...มีลมหายใจ...มีความอยากเหมือนกัน...มันต่างกันตรงท่ี..
อดทนได ้จงอดทน อดใจได้ จงอดใจ..ถา้เราไม่อดทน ไม่อดใจ..เร่ืองเล็กก็จกักลายเป็น
เร่ืองใหญ่...จากท่ีไม่ทุกข ์ก็จะเอาความทุกขเ์ขา้สู่ใจ 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 186) 
  

สัมมากัมมันตะ ข้อต่อมาก็คือ ไม่มือไว ข้อน้ีก็ส าคัญอย่างบางคน พ่อก็ไทย       
แม่ก็ไทย ลูกเกิดมาเป็นอีหยบิ อีลัก อีฉก อีฉวย ซะงั้น 

   (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 137) 
 

โยม..ท่านใดท่ีมีประสบการณ์มาก มีอายุท่ีมาก ๆ อาตมาถือวา่ เป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบ
คนอ่ืน เพราะว่าผ่านโรค (โลก) มาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ      
ไม่ใช่ ... อนันั้นมนัโรค ไม่ใช่โลก 

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 138) 
  

จากตวัอย่างการเลือกใช้ค  าท่ีมีการเล่นค า จะเห็นค าว่า พระมหาสมปองมีศิลปะในการ
เรียบเรียงค าให้งดงามด้วยการเล่นค าท่ีน่าสนใจและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นค าพอ้ง เช่น  
โชค กบั โชก หรือ โรค กบั โลก เป็นตน้ การเล่นพยญัชนะ เช่น แรกเร่ิมรัก หรือ รักเร่ิมรวน เป็นตน้  
การเล่นค า ลอ้ค า เช่น อีหยิบ อีลกั อีฉก อีฉวย เป็นตน้ การเล่นค าซ ้ า เช่น อดทน อดใจ หรือ ตอ้งตา  
ตอ้งใจ  ตอ้งตวัและตอ้งแต่ง  เป็นตน้ การเล่นค าโดยการสลบัท่ีในการวางค า  เช่น  หนาวเหน็บ  กบั  
เหน็บหนาว ปวดเจ็บ กับ เจ็บปวด เป็นต้น การใช้วิธีการเล่นค าน้ี ท าให้งานเขียนของพระมหา
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สมปองมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม
ผูเ้ขียนไดเ้ป็นอย่างดี  นบัเป็นอีกท่วงท านองทางภาษาท่ีงดงามและสร้างสร้างในงานเขียนของพระ
มหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

7.   การใช้ค าที่มีความหมายโดยนัย การใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝง
เป็นค าท่ีท าให้ผูอ่้านเช่ือมโยงความคิด ประสบการณ์กบัถ้อยความ ดงันั้นการน าค าท่ีมีความหมาย
แฝงหรือความหมายโดยนัยมาใช้ในงานเขียนจึงเป็นการเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้แก่ผูอ่้านมาก
ยิง่ข้ึน ผูอ่้านไดใ้ชค้วามคิดและประสบการณ์มาช่วยตีความในงานเขียน ท าให้งานเขียนนั้นน่าสนใจ  
มีความทา้ยทาย น่าคน้หา ซ่ึงจากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนเลือกใชค้  า
ท่ีมีความหมายโดยนัยมากพอสมควร ทั้งน้ี เพราะผูเ้ขียนตอ้งการให้เน้ือความเกิดภาพพจน์ กินใจ
ผูอ่้าน ผูอ่้านไดคิ้ดตามและเกิดความซาบซ้ึงในค าสอน ส่งผลให้ค  าสอนนั้นฝังแน่นอยูใ่นจิตใตส้ านึก
ของผูอ่้าน  ดงันั้นการใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัยในงานเขียนจึงเป็นอุบายอย่างหน่ึงของพระมหา
สมปอง ในการถ่ายทอดธรรมะสู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งแนบเนียน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

การศึกษาไทยทุกวนัน้ีจึงไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้  เพราะ เฟือง ส าคัญ 
ของระบบการศึกษาอยา่งครู ตอ้งประสบปัญหารุมเร้า 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 41) 
 

มองใหลึ้กลงไปไม่วา่ทุกขห์รือสุข ลว้นสามารถเป็นตะกอนท่ีตกคา้งอยูใ่นใจของ
เราทุกคน อยู่ท่ีใครจะจดัการอยา่งไรค าว่า Delete คนใชค้อมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนัเกือบ
ทั้งหมดรู้จกั  เป็นโปรแกรมจดัการลบขยะออกจากหน่วยความจ าลา้งโปรแกรมขยะท่ีฝัง
อยู่ในโปรแกรมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ Delete กับคนจะใช้อย่างไรมนัเก่ียวอะไรกับ
ชีวติมนุษย ์

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 131) 
 

ความทุกข์ไม่ใช่เร่ืองใหม่มนัเป็นเร่ืองเก่า  มนัเป็น รากเหง้า ของคน ไม่วา่คนจะ
เกิดยคุไหนสมยัใดก็มีแต่ทุกขด์ว้ยกนัทั้งนั้น 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 104) 
 

คนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต..ไม่ใช่หนทางท่ีเขาเดินไปเต็มไปด้วย กลีบ
กหุลาบ...แต่เตม็ไปดว้ย ต้นกหุลาบ บางทีมนัก็มี หนาม..มีอุปสรรคบา้ง เป็นธรรมดา  

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 68) 
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องค์กรธุรกิจจ าเป็นจะต้องซ่ือสัตย์สุจริต อดทนอดกลั้ นดูแลสุขทุกข์ของ
ประชาชน ช่วยเหลือเก้ือกูลด้วยความจริงใจ เพราะว่าเราเป็นผูน้ าตอ้งมีธรรมะสูงเพื่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและประชาชนจะไดพ้ึ่ ง ร่มเงา ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบติั เพราะว่าเรา
เป็นตน้แบบท่ีดี 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 134) 
 

บางคนมีต าแหน่งใหญ่โตในท่ีท างาน กลบับา้นก็แบกต าแหน่งกลบัมาดว้ย ท าไม
เราไม่ถอดมนัออก แบกมาดว้ยท าไม กลบัมาท่ีบา้นเราก็มีหน้าท่ีเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูก 
ท าหนา้ท่ีตรงน้ีใหดี้ มีความสุขกบัปัจจุบนั อยา่ใหต้  าแหน่งมาเป็น ก าแพง กั้นความสุข 

    (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 155) 
 

จากตวัอย่าง จะพบว่า พระมหาสมปองได้เลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย เพื่อให้งาน
เขียนนั้นกินใจความลึกซ้ึง สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านและท าให้ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจความ
อย่างแจ่มแจง้ ซ่ึงค าท่ีน ามาใช้นั้นแมจ้ะไม่กล่าวถึงส่ิงนั้นตรง ๆ ผูอ่้านตอ้งอาศยัประสบการณ์และ
บริบทของขอ้ความในการตีความ ซ่ึงค าท่ีปรากฏในงานเขียนลว้นแลว้แต่เป็นค าท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป  
ผูอ่้านจึงไม่รู้สึกวา่งานเขียนของพระมหาสมปองเขา้ใจยาก ตรงกนัขา้มกลบัท าให้งานเขียนนั้นเห็น
ภาพชดัเจน ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึง และเขา้ถึงธรรมมะได้ดีกวา่การใช้ค  าท่ีมีความหมายตรง ๆ เช่น  
การเปรียบอุปสรรคและปัญหาในชีวิตท่ีท าให้มนุษยเ์รารู้สึกทอ้แท้หมดหวงั ผูเ้ขียนได้เลือกใช้ค  า 
ท่ีส่ือถึงอุปสรรคโดยเปรียบเทียบกบัหนามกุหลาบท่ีแหลมคมเม่ือถูกหนามนั้นท่ิมแทงย่อมรู้สึก
เจบ็ปวดเป็นธรรมดา  แต่ไม่นานความเจบ็ปวดนั้นก็จะค่อย ๆ หายไป ท่ียงัคงเหลือคือประสบการณ์ท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีจะท าให้เรารู้จักระมัดระวงัและรู้จักหาวิธีจบัดอกกุหลาบโดยไม่ให้ถูกหนามท่ิมอีก   
เป็นตน้ การใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัยในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงสร้างความประทบัใจ
และความซาบซ้ึงในหลกัธรรมใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.   การสร้างค าใหม่ ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีวิวฒันาการทางภาษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
ดงันั้นภาษาจึงเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั บางค าค่อย ๆ ลดความนิยมจนเลิกใชไ้ปในท่ีสุด และใน
ขณะเดียวกันก็เกิดค าใหม่ข้ึนมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือในแวดวงวิชาการใหม่ ๆ ซ่ึงจาก
การศึกษางานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบวา่ ผูเ้ขียนสร้างค าใหม่ในงานเขียนของท่านบา้ง  
เพื่อใชส่ื้อความหมายของเน้ือหาให้ชดัเจน และท าให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพตามผูเ้ขียนไดช้ดัเจนมากข้ึน  
นอกจากน้ีการสร้างค าใหม่ในงานเขียนของพระมหาสมปองยงัช่วยเร้าความสนใจของผูอ่้าน ส่งผล
ใหง้านเขียนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น่าอ่าน ชวนใหติ้ดตาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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เป็นไงโยม...คาถาน้ีพอจะช่วยไดไ้หมบางคนเจอทุกขท่ี์หนกัหนาสาหสัคาถาแค่น้ี
ไม่ระคายผิวหรอก  มนัตอ้งโดนขา้วสารเสกมนัตอ้งเจอมีดพยาบาล  (ท่ีไม่ใช้มีดหมอ
เพราะมีดหมอไม่วา่งใชง้านผา่ตดัอยู)่  

     (สุขเวอร์, 2555 : 72) 
 

ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ีก็ลว้นอยากโชคดี อยากมีโชคกนัทั้งนั้น บางคนก็โชคดี
สมใจ  บางคนน่ะสิโชกเลือด  มนัก็ละเห่ียใจท าอะไรก็ไม่ไดด้ัง่ใจไปซะหมด  มีลูกกวน
ตวั  มีผวักวนใจ  อยูบ่า้นน ้าก็ไม่ไหลไฟก็ดนัดบัอีก  เรียกวา่ซวยครบวงจร 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 17) 
 

เขาบอกวา่มารยาหญิง หน่ึงร้อยเล่มเกวียน...แต่ปัจจุบนัมารยาชาย มนัหน่ึงร้อยรถ
สิบล้อพ่วง...เราต้องเป็นคนหูหนัก...อย่าเอาหัวใจไปฝากไวก้ับปากของใคร...เด๋ียวจะ
น ้าตาเช็ดหวัเข่าไหลไปยนัตาตุ่ม... 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 167) 
  

  หากอาตมาจะแนะน า  อาตมาอยากใหคุ้ณโยมเร่งศัลยกรรมจิตใจตวัเองจะดีท่ีสุด 
   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 74) 

 

จากการศึกษางานเขียนของพระมหาสมปองและยกตวัอยา่งประกอบงานวิจยัน้ี จะเห็นว่า
ผูเ้ขียนไม่ไดมี้ความสามารถในการเลือกใช้ค  าในงานเขียนให้งดงามเท่านั้น แต่ท่านยงัสามารถสรร
สร้างค าเพื่อใชใ้นงานเขียนไดอ้ยา่งน่าประทบัใจและส่ือความไดอ้ยา่งแจ่มชดั ซ่ึงการสร้างค าข้ึนใหม่นั้น 
เกิดจากการน าค าท่ีคนทัว่ไปรู้จกัมกัคุน้กนัดีอยูแ่ลว้มาประกอบกนัข้ึนใหม่ เป็นค าเฉพาะในงานเขียน
ท่ีส่ือความได้ชัดเจน เช่น ค าว่า “หูหนัก” เป็นค าท่ีพระมหาสมปองสร้างข้ึนมาใหม่เพื่อสอนให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความตระหนกัรู้เร่ืองความหนกัแน่น การไตร่ตรองใคร่ครวญส่ิงท่ีไดเ้ห็นไดฟั้ง
ให้ถว้นท่ีก่อนท่ีตดัสินใจเช่ือวา่ส่ิงท่ีตนไดย้ินไดฟั้งหรือไดพ้บเห็นนั้นเช่ือไดห้รือไม่และเช่ือไดม้าก
น้อยเพียงไร นอกจากน้ี ค  าวา่ “ศลัยกรรมจิตใจ” เกิดจากการประสมค า ของค าว่า “ศลัยกรรม” และ  
ค  าวา่ “จิตใจ” ซ่ึงส่ือความไดอ้ยา่งชดัเจนถึงการปรุงแต่ง การสร้าง การปรับปรุง การดดัแปลงจิตใจ
ของตนใหเ้กิดความงาม จะเห็นไดว้า่ การสร้างค าใหม่น้ีเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีเป็นลีลาเฉพาะอนั
โดดเด่นของพระมหาสมปอง ท่ีท าใหผู้อ่้านติดตามเร่ืองราวธรรมะอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง 

9.   การใช้ค าภาษาถิ่น เอกลกัษณ์ทางภาษาหน่ึงของคนไทยคือประเทศไทยเรามีภาษาถ่ิน  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงรากเหงา้ทางวฒันธรรมท่ีดีงาม ซ่ึงภาษาถ่ินแต่ละภาคย่อมมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกนัตามลกัษณะภูมิประเทศและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม จากการวิเคราะห์งานเขียน
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ของพระมหาสมปอง พบว่า ผูเ้ขียนไดมี้การเลือกใช้ค  าภาษาถ่ินไดอ้ย่างงดงามและถูกจงัหวะ ท าให้
ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ใหม่เก่ียวกบัค าศพัท์ภาษาถ่ินต่าง ๆ เน่ืองจากพระมหาสมปอง   
มีการอธิบายความหมายของค าศพัทภ์าษาถ่ินท่ีท่านไดน้ ามาสอดแทรกไวใ้นงานเขียนเสมอ ผูอ่้านจึง
เขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ยงัท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงความใกลชิ้ดของธรรมะกบัวิถีชีวติของ
มนุษย ์ผูอ่้านไดเ้ห็นสัจธรรมแห่งค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีไม่ไดส้อนในเร่ืองท่ีไกลตวั
มนุษยเ์ลย การเลือกใช้ภาษาถ่ินในบางโอกาสท่ีเหมาะสมในงานเขียนของพระมหาสมปอง จึงเป็น
ท่วงท านองทางภาษาท่ีงดงามเป็นอยา่งยิง่  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ชีวติคู่...เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามอดทนและตอ้งรู้จกัใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั หนกันิด
เบาหน่อยตอ้งอดทน เหมือนโบราณไดพู้ดเป็นภาษาสเปน วา่...หนักซ้อยกันหาบ  หยาบ
ซ้อยกนัดึง (ภาษาอีสานนะโยม) 

     (สุขเวอร์, 2555 : 90) 
    

โยม...อาตมาได้ยินมาว่า ภาคเหนือไม่มีช้าง ภาคกลางไม่มีขวาน ภาคอีสาน       
ไม่มีควาย ภาคใต้ไม่มีงูจริงไหม อาตมาขอถามคนเหนือว่า ภาคเหนือมีช้างไหม  
มีเน้อ.. มีหรือไม่มี งั้นลองพูดช้างเป็นภาษาเหนือสิ  จ๊างน่ะ  ไม่มีช้าง มีแต่จ๊าง คือ          
คนเหนือเวลาพดู ช ชา้ง จะออกเสียงเป็น จ จาน 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 201) 
 

มาเข้าเร่ืองกันเลยนะโยม ท่ีว่าการพูดมีผลต่อปริมาณดั้ ง คือ คนภาคเหนือ       
ภาคกลาง ภาคใต ้เวลาพดูจะปล่อยเสียงข้ึนนาสิกหรือข้ึนจมูก แต่คนอีสานจะชอบพดูกด
จมูกตวัเอง เช่น 

ภาคกลาง เรียกตายาย จะเรียกวา่ คุณตาคะ คุณยายขา 
ภาคเหนือจะเรียกวา่ ป้ออุ้ย แม่อุ้ย เสียงข้ึนจมูก จมูกก็โล่งสบาย 
ภาคใตจ้ะเรียกวา่ พอ่ทา้ว แม่ทา้ว เสียงก็ข้ึนนาสิกข้ึนจมูก 
แต่คนอีสานสิโยม พูดกดจมูกตวัเอง กดดั้งตวัเอง เวลาเรียกตายาย ก็จะเรียกว่า 

พ้อใหย๋ แม่ใหย๋ ดูสิโยม กดจมูกตวัเองไว ้
ค าว่าไปไหน ภาคกลางจะพูดว่า จะไปไหน ภาคเหนือพูดว่า ไปไหนเจ้า ภาคใต้

พูดว่าไหน.... เสียงข้ึนจมูกสบาย ภาคอีสานก็จะพูดว่า สิไปไส... แน่ะกดดั้ งตวัเองอีก
แหละ 
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ค าว่าไปซ้ือไก่ย่าง ภาคกลางพูดว่า ไปซ้ือไก่ย่าง ภาคเหนือพูดว่าไปซ้ือไก่ป้ิง 
ภาคใตพ้ดูวา่ ไปซ้ือไก่ย่าง ภาคอีสานก็จะพดูวา่ ไป๋ซ้ือป้ิงไก่ กดดั้งตวัเองอีกแหละ 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 221) 
 

จากตวัอยา่งดงักล่าว จะเห็นวา่ พระมหาสมปองน าค าภาษาถ่ินมาใชป้ระกอบงานเขียนได้
อยา่งลงตวัและเหมาะสม เม่ือพูดถึงภาคใดก็น าภาษาถ่ินนั้นมากล่าว ท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงความจริงใจ
ในงานเขียน รู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน ท าให้งานเขียนนั้ นมีเสน่ห์ อีกรูปแบบหน่ึง  
นอกจากน้ีการใช้ภาษาถ่ินยงัท าให้งานเขียนนั้นมีน ้ าหนักชัดเจนมากข้ึน และท่ีส าคญัท าให้ผูอ่้าน
เรียนรู้ค าศพัท์ในทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของ
ท้องถ่ินนั้น ๆ ท่ีสอดแทรกไวใ้นภาษานั้นด้วย  เช่น เร่ืองความสุขของคนอีสานบ้านเฮาเด้อ จาก      
โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ท่ีพระมหาสมปองได้น าภาษาถ่ินอีสาน กลาง เหนือ และใต ้ 
มากล่าวโดยอธิบายลกัษณะการออกเสียงของแต่ละภาษา ท าให้ผูอ่้านได้รับทั้งความรู้และความ
เพลิดเพลินในการอ่านธรรมะ  ดงันั้นการน าภาษาถ่ินมาใชใ้นงานเขียนจึงเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ี
งดงามและน่าสนใจไดอ้ยา่งดียิง่ 

10.   การใช้ค าโบราณ ภาษามีการเปล่ียนแปลงและเกิดข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา ในขณะเดียวกนั 
ค าบางค าท่ีเคยเป็นท่ีนิยมก็ค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลาและยุคสมยัดว้ยเช่นเดียวกนั แต่ถึงแมว้า่
จะมีค าเกิดใหม่และค าท่ีเส่ือมความนิยมไปมากมายก็ตาม แต่ค าบางค าก็ยงัคงคุณค่าและงดงามในตวั
ของมนัเอง ดงันั้นการน าค าโบราณมาใช้ในบางถอ้ยความ บางบริบทหรือบางโอกาสกลบัท าให้งาน
เขียนนั้นน่าอ่าน มีความหมายงดงาม ส่ือความได้ชัดเจนและเขา้ใจง่าย ดว้ยเหตุน้ีในงานเขียนของ
พระมหาสมปองจึงปรากฏถอ้ยค าท่ีเป็นค าโบราณอยูใ่นบางคร้ัง ซ่ึงผูเ้ขียนได้เลือกใช้ค  าโบราณได้
อย่างเหมาะสม ถูกจงัหวะ สอดคลอ้งกบัถอ้ยความและบริบท ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปอง
โดดเด่นและน่าติดตามเป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

จากท่ีเคยมีผมยาว ห่ันผมเก่าทิ้งเลย  ตดัใหส้ั้นไปเลย  เปล่ียนทรงใหม่แต่ไม่ใช่ตดั
ผมทิ้งเพราะประชดชีวิตนะ  แต่เราต้องการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมๆท่ีเคยเป็นเคยอยู ่ 
ก่อนจะเปล่ียนเราตอ้งแน่ใจแล้วว่าส่ิงท่ีเราก าลงัท านั้น  เป็นการตดัสินใจจากตวัเราเอง
บนเหตุผลของตวัเราเอง 

  (Browser  ความสุข  Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 174) 
 

โยมไดสู้ญเสียคนท่ีมิไดรั้กและห่วงใยโยมไป...ซ่ึงจะมีค่าอนัใดท่ีโยมจะเสียใจ   
ก็ผูช้ายเยีย่งน้ัน...แต่แฟนโยมสิ..ท่ีสูญเสียคนท่ีรักและห่วงใยเขาเช่นโยม 

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 168) 

http://galyani.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit
http://galyani.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit
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เวลาอ่านหนังสือ ท าไมมนัง่วงนอนจงัแค่ 15 นาที ก็จะหลับอยู่แล้ว (ตวัเกียจ
คร้านมนัท าให้ง่วง) ยิ่งอ่านหนงัสือธรรมะดว้ยแลว้ เป็นยานอนหลบัขนานเอกเลยทีเดียว 
อาตมาก็ดีใจนะโยมท่ีหนังสือของอาตมาท าให้โยมไดพ้กัผ่อน อ่านแรกๆ  ก็จะนั่งอ่าน 
สักพกัก็นอนอ่าน แล้วก็จะเอามาวางท่ีอก สุดทา้ยก็เอามาปิดท่ีหน้า นิทราอย่างสบาย...  
คร็อกฟ้ี... 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 22) 
 

หลายคนชอบคิดไปไกล ในส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง ส่ิงท่ียงัไม่เกิด ความคิดน่ีแหละ        
ท่ีบั่นทอนพละก าลังส่วนหน่ึงของความสุขท่ีควรจะเกิดข้ึน ท าใหค้วามสุขในชีวิตของเรา
นอ้ยลง เราอยา่บัน่ทอนดว้ยความคิดท่ีติดลบ 

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 45) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่พระมหาสมปองไดเ้ลือกใชค้  าโบราณให้เหมาะกบั
บริบทเพื่อเน้นความและดึงดูดความสนใจของผูอ่้านเพื่อให้ผูอ่้านคิดตามเน้ือความท่ีผูเ้ขียนส่ือถึง  
แมว้า่ค  าท่ีน ามาใชจ้ะเป็นค าท่ีไม่นิยมใชใ้นปัจจุบนัก็ตาม แต่การท่ีผูเ้ขียนเลือกสรรค าโบราณมาใชไ้ด้
อย่างถูกจงัหวะดงัตวัอย่างท่ีน ามาประกอบงานวิจยันั้นกลบัท าให้งานเขียนมีเสน่ห์ ดูแปลกตา และ
น่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
 

การเลอืกใช้ประโยค 
ประโยคเป็นการเรียงร้อยค าให้เกิดความหมายและส่ือความให้ชัดเจน และงดงาม   

ซ่ึงผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งผกูตามระเบียบแบบแผนของภาษาจึงจะไดป้ระโยคท่ีดี ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง
และเข้าใจตรงกัน ซ่ึงการเรียบเรียงประโยคให้ส่ือความชัดเจน โดดเด่นและดึงดูดความสนใจ 
ของผูอ่้านได้ดีนั้น  เป็นลักษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนแต่ละคน นับเป็นท่วงท านองทางภาษาหรือ 
ลีลาเฉพาะตวัท่ีเป็นจุดเด่นของผูเ้ขียนท่ีจะน าออกมาสร้างเสน่ห์ให้งานเขียนของตน   

จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผูว้ิจยัพบวา่ลกัษณะประโยคท่ี
พระมหาสมปองน ามาใชใ้นงานเขียนของท่านนั้นมีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยคขอ้แมแ้สดง
เง่ือนไข การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การใช้ประโยคแสดงความขดัแยง้ การใช้ประโยคคู่ขนาน     
การใชป้ระโยคย  ้าความ เนน้ค า และการใชป้ระโยคสรุปความ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ประโยคข้อแม้แสดงเงื่อนไข ประโยคขอ้แมแ้สดงเง่ือนไขเป็นการน าประโยค 2  ประโยค  
ซ่ึงมีลกัษณะของการแสดงขอ้แมห้รือแสดงเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั โดยประโยคแรกจะเป็นประโยคท่ี
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แสดงข้อแม้หรือเง่ือนไข ส่วนประโยคหลงัจะแสดงผลแห่งการปฏิบติัตามขอ้แม้หรือเง่ือนไขใน
ประโยคแรก โดยผูเ้ขียนจะใชค้  าเช่ือมจากค าสันธานท่ีใชใ้นประโยคความรวมมาเป็นตวัแสดงขอ้แม้
นั้น ๆ ไดแ้ก่ หาก...ให.้..  หาก...ก็...  ถา้...ก็... หาก...ตอ้ง...  หาก...ยอ่ม... เป็นตน้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ถา้คาดหวงัเอาไวม้าก เม่ือผดิหวงัมนัก็ทุกขม์ากไปตามอตัราท่ีตั้งไว ้

  (Browser  ความสุข  Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 12) 
 

ถา้อยากรู้ปัญญา...ใหส้นทนาพดูคุย 
ถา้อยากรู้ความสามารถ...ใหล้งมือท างาน 

  (สุขเวอร์, 2555 : 69) 
หากวา่เราคิดวา่เราท าได ้ แลว้เราลงมือท าอยา่งเตม็ก าลงั  เราก็จะท าได ้

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 18) 
 

  ถา้เรามองหา ส่ิงท่ีขาด เราก็จะไม่เห็น คุณค่าของส่ิงท่ีมีถา้เป็นแบบน้ีชีวติ ก็จะหา
ความสุขไดย้าก 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 75) 
    ถา้เรารู้จกัวางลง ปลงตก เราก็สบายทั้งกาย ทั้งใจนะโยม 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 16) 
 

จากตวัอย่าง แสดงให้เห็นถึงลีลาทางภาษาของพระมหาสมปองในการเรียบเรียงประโยค
ในการส่ือความให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพ รู้แจ้ง ในหลักธรรม ซ่ึงประโยคข้อแม้แสดงเง่ือนไขน้ีได้
ช้ีให้เห็นสัจธรรมแห่งโลกมนุษย ์ในเร่ืองของเง่ือนไขแห่งการปฏิบติัว่า เม่ือท าส่ิงน้ีย่อมเกิดอีกส่ิง
ตามมา เป็นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองของกฎแห่งกรรม ท าส่ิงใดย่อมได้ส่ิงนั้น เช่น  
ประโยค “หากว่าเรามีความพยายามแล้ว...ความส าเร็จย่อมตามมาแน่นอน” หรือประโยค “ถ้า
คาดหวงัเอาไวม้ากเม่ือผิดหวงัมนัก็ทุกขม์ากไปตามอตัราท่ีตั้งไว”้ จะเห็นไดว้า่ประโยคขอ้แมแ้สดง
เง่ือนไขท่ีพระมหาสมปองได้น ามาใช้ในการสอนนั้นเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัในการแสดงเง่ือนไข      
ท าให้ประโยคมีความชดัเจนและหนักแน่นมากยิ่งข้ึน ผูอ่้านสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

2.   ประโยคแสดงเหตุผล ประโยคแสดงเหตุผลเป็นประโยคความรวมท่ีมีการแสดงเหตุผล
ระหวา่งกนัของ 2 ประโยค โดยส่วนใหญ่พระมหาสมปองจะใชค้  าเช่ือมท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเหตุ
เป็นผล ไดแ้ก่ เพราะ จึง เน่ืองจาก เป็นตน้ ซ่ึงการใช้ประโยคในลกัษณะน้ี ผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้าน
เกิดความเช่ือมัน่และคลอ้ยตามในส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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อย่าสอนลูกในขณะท่ีลูกก าลงัอ่านหนงัสือ เพราะว่าเขาไม่มีสมาธิฟังโยมหรอก  
เน่ืองจากก าลงัมีสติเพง่อยูก่บัหนงัสือท่ีก าลงัอ่าน ตอ้งรอใหลู้กอ่านใหจ้บเสียก่อน.. 

     (สุขเวอร์, 2555 : 20) 
บางบริษทัถึงกบับล็อก เฟสบุค๊ ไม่ให้เปิดไดเ้ลย  เพราะกลวัวา่จะเล่นกนัทั้งวนัไม่

ยอมท างาน 
  (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 88) 

 

อาตมากลบัรู้สึกอยากจะขอบคุณความล าบากท่ีผ่านมา อยากขอบคุณอุบติัเหตุ 
ความไม่สมบูรณ์แบบ เพราะส่ิงเหล่าน้ีได้สร้างวคัซีนให้กบัจิตใจ สร้างความกลา้และ
ความแกร่งใหก้บัอาตมา 

  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 43) 
 

ส่วนมากคนท่ีถูกจองจ าด้วยความทุกข์ เพราะความคิดไปผูกติดอยู่กบัอดีต เรา
ตอ้งรู้จกัสลดัความคิดนั้นออกบา้ง 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 21) 
 

เราจะห้ามไม่ให้ใครเกิด ใครแก่ ใครเจ็บ คงไม่ได้ เพราะคนเราแต่ละคนล้วน       
มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมท่ีเป็นท่ีพึ่งอาศยั ใครกระท ากรรมใดไว ้
จะตอ้งไดรั้บกรรมนั้นๆ 

   (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 65) 
 

จากการศึกษาการใชป้ระโยคแสดงเหตุผลในงานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียน
ใช้ประโยคลกัษณะน้ีในการดึงความคิดของผูอ่้านให้คลอ้ยตามความคิดตน ดว้ยการแสดงเหตุผลท่ี
น่าเช่ือถือ และใชภ้าษาให้ชวนคลอ้ยตาม ซ่ึงส่วนใหญ่พระมหาสมปองจะใชค้  าเช่ือม ค าวา่ “เพราะ”  
ในการเช่ือมถอ้ยความ ประกอบกบัการเสริมน ้ าหนกัความเช่ือดว้ยเหตุผลท่ีสร้างความเช่ือมัน่ท าให้
ผูอ่้านคลอ้ยตามผูเ้ขียนและน าไปปฏิบติัในชีวติจริงไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.   ประโยคแสดงความขัดแย้ง ประโยคแสดงความขดัแยง้เป็นการสร้างประโยค โดยการ
น าประโยค 2 ประโยค ท่ีมีใจความขดัแยง้กนัรวมเขา้ดว้ยกนั โดยใช้ค  าสันธาน “แต่” เป็นค าเช่ือม  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ของขอ้ความ ซ่ึงพระมหาสมปองจะใชป้ระโยคแสดงความขดัแยง้
ในงานเขียนเม่ือตอ้งการให้ผูอ่้านคลอ้ยตามหรือตอ้งการแสดงทศันะในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อให้ผูอ่้านได้
คิดตาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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เอาแค่เร่ืองง่าย ๆ คนไทยมกัจะ “เห็น” แต่ไม่ได ้“มอง” ในหลวง มกัจะ “ไดย้ิน” 
ในหลวง แต่ไม่ได้ “ฟัง” ในหลวง ปากบอกว่ารักในหลวงแต่ไม่เคยปฏิบัติตัวตาม         
ในหลวง 

 (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 122) 
 

ความทุกข์นั้น เกิดข้ึนกบัทุกคนแต่ทุกข์นั้นมีหลากหลายชนิดไม่เหมือนกนัทุก
คนบางคนเจอปัญหาในเร่ืองเดียวกัน เกิดเหตุคล้าย ๆ กัน แต่วิธีในการแก้ปัญหานั้น
ต่างกนั  ตอนจบในเร่ืองเดียวกนัจึงอาจจบกนัแบบคนละแบบนะโยม 

  (Browser ความสุข  Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 42) 
 

ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุด  แต่มีความส าคญัท่ีสุด   เพราะถา้ครอบครัวมี
สุขถูกอบรมมาเป็นอยา่งดีเม่ือไปอยูใ่นสังคมก็จะมีความสุขอยูใ่นประเทศประเทศก็มีสุข 

  (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 176) 
   

  เราไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได ้แต่เราสามารถท่ีจะเรียนรู้ให้เท่า
ทนัความเปล่ียนแปลงได ้

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 29 – 30) 
 

โยมทั้งหลาย คนเรามีใจเหมือนกนั แต่คิดไม่เหมือนกนั มีตาเหมือนกนัแต่ก็เห็น
ต่างกนั มีหูเหมือนกนัฟังเร่ืองเดียวกนัแต่ก็เขา้ใจต่างกนั 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 34) 
 

หัวหน้าท่ีเก่งไม่ใช่หัวหน้าท่ีสั่งลูกน้องได้ แต่เป็นท่ีสามารถลงไปท างานเป็น
ตวัอยา่งใหแ้ก่ลูกนอ้งได ้

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 92) 
 

จากตวัอย่างการใช้ประโยคแสดงความขดัแยง้ขา้งตน้ จะเห็นว่าพระมหาสมปองจะใช้
ประโยคในลกัษณะน้ีเม่ือตอ้งการน าเสนอแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
เพื่อสนบัสนุนความคิดเห็นของตน การใชป้ระโยคในลกัษณะน้ีเป็นการน าเสนอความคิดของผูเ้ขียน
และเปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดคิ้ดตามและตดัสินใจวา่จะคลอ้ยตามผูเ้ขียนหรือมีความคิดขดัแยง้ตามท่ี
ผูเ้ขียนเสนอ การเปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดมี้ส่วนร่วมทางความคิดน้ี เป็นการเร้าความสนใจของผูอ่้าน
ไดอี้กทางหน่ึง 
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4.   ประโยคคู่ขนาน ประโยคคู่ขนานเป็นลกัษณะของการสร้างประโยคท่ีน าประโยค 2  
ประโยค ท่ีมีลกัษณะขนานความกนัไป เม่ือเกิดส่ิงใดแลว้ก็ตอ้งเกิดอีกส่ิงตามมา ซ่ึงผูเ้ขียนมกัจะใช้
ค  าเช่ือม ส่ิงใด...ส่ิงนั้น ฉนัใด...ฉนันั้น  ยิง่...ยิ่ง...  เป็นตน้ เป็นตวัเช่ือมโยงประโยคทั้ง 2 ประโยคเขา้
ดว้ยกนั เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวโยงของขอ้ความ การใชป้ระโยคคู่ขนานในงานเขียนของพระ
มหาสมปองนั้น ท าให้ผูอ่้านเข้าใจธรรมะมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัเข้าใจในสัจธรรมแห่งโลกมนุษย์และ
ขอ้เทจ็จริงแห่งธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 

พลงัจิตท่ีเขม้แข็งมีพลงัต่อก าลงักาย จิตท่ีฝึกมาดีเม่ือมีความทุกข์จะกระทบแค่
กายจิตใจไม่สะทา้นเหมือนขนุเขาท่ีแขง็แรงฉนันั้น 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 22) 
 

ท่ีใดมีรักท่ีนัน่มีทุกข ์
     (สุขเวอร์, 2555 : 106) 
 

  ทุกข์มนัก็แปลก ยิ่งเรากลวัมนัยิ่งมา หากเราไม่กลวัมนัก็ไม่มา ยิ่งถ้าเรามีสติไม่
ประมาทมนัยิง่ออกห่างเราไปไกลเลย 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 122) 
 

เม่ือดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณข้ึนก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด การมี
กลัยาณมิตร เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดข้ึน ของหนทางพระนิพพาน แก่ผูป้ระพฤติธรรม 
ฉนันั้น 

 (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 161) 
 

ยิง่วิง่หายิง่วุน่วาย ยิง่อยากไดย้ิง่หาไม่เจอ ยิง่ไขวค่วา้ ยิง่ไกลออกไป 
  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 37) 

 

จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ประโยคคู่ขนานท่ีพระมหาสมปองไดส้รรคส์ร้างในงานเขียนนั้น
ช้ีให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์และคู่ขนานกนัไป  เม่ือเกิดส่ิงใดแล้วอีกส่ิงจะตอ้งเกิด
ตามมาเสมอ  การน าประโยคคู่ขนานมาใชจ้ะช่วยให้ผูอ่้านเกิดปัญญาทางธรรมไดเ้ป็นอย่างดี ผูอ่้าน
ไดเ้ห็นผลแห่งการกระท าอยา่งชดัเจนและสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนได ้
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5.   ประโยคย า้ความ เน้นค า ประโยคย  ้าความ เน้นค า เป็นการสร้างประโยคท่ีน าค าท่ีได้
กล่าวมาแล้วในประโยคแรก มากล่าวซ ้ าอีกคร้ังในประโยคท่ี 2 และ 3 อย่างต่อเน่ืองเพื่อเน้น
ความหมายของขอ้ความให้มีน ้ าหนกัชดัเจนมากยิง่ข้ึน เป็นการเนน้ความให้ผูอ่้านเกิดความเช่ือมัน่ใน
การส่ือความมากยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

อีกอยา่งท่ีอยากฝากคุณครูไว ้ คือ ครูจะตอ้งอยูอ่ยา่งพอเพียง “อยา่อยากได ้อยากมี 
อยากเป็น” 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 51) 
 

โลกเขาผลิตทุกอย่างมาเพื่อหลอกให้โยมเสพ แล้วเขาก็ได้เงินโยม แต่โยมไม่
จ  าเป็นตอ้งเสพทุกอย่างท่ีโลกเขาผลิตข้ึนมา โยมตอ้งใชปั้ญญาควบคู่กบัการเสพ เสพแต่
ส่ิงมีประโยชน์ เสพแล้วเกิดปัญญา เสพทุกอย่างแต่พอดีแม้ของดีเสพมากเกินไป             
ก็เกิดโทษได ้

 (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 133) 
 

ความคิดท่ีว่า “ไม่เหลืออะไรแล้ว” มนัจะท าให้ทอ้แท้ หดหู่ แต่ถ้าคิดว่า “ไม่มี
อะไรจะเสียแล้ว” น่ี มันจะท าให้เราคึก กล้าลุย กล้าสู้ กล้าบุก กล้าเดินไปข้างหน้า 
เดินหนา้ฆ่าลูกเดียว! 

  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 30) 
 

โยมเคยดูข่าวพระราชส านัก หรือดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ในอดีตไหม   
ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก น ้ าจะท่วม พระองค์ก็ทรงงานไม่เคยกลวัเปียก ไม่เคยกลวั
หนาว ไม่เคยกลวัร้อน กลวัอย่างเดียวคือ กลวัว่าประชาชนของพระองค์จะไม่มีท่ีท ากิน 
ไม่มีน ้ าท าการเกษตร ในหลวงของเราไม่ไดค้รองแค่บา้นเมือง ไม่ไดค้รองแค่แผน่ดิน แต่
พระองคย์งัครองหวัใจคนไทยทั้งชาติอีกดว้ย 

   (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 224) 
   

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่พระมหาสมปองไดใ้ชป้ระโยคย  ้าความ เนน้ค า โดยการซ ้ าค  า
เพื่อเนน้ความท่ีตอ้งการส่ือให้มีน ้ าหนกัและชดัเจนมากยิง่ข้ึน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียนและ
เข้าใจเน้ือหาได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีการย  ้าค  า ยงัช่วยให้ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่าน
เพราะการย  ้าความ ซ ้ าค  า เป็นการเล่นจงัหวะในการอ่าน สร้างสีสันใหง้านเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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6.   ประโยคสรุปความ ประโยคสรุปความเป็นการสรุปประเด็นทั้งหมดท่ีกล่าวมา เพื่อเนน้
ย  ้าความส าคญัของเน้ือความให้ชดัเจนอีกคร้ัง โดยใชค้  าท่ีเป็นค ารวมช่วยสรุปให้ความกระชบั ซ่ึงใน
งานเขียนของพระมหาสมปองมีการใช้ประโยคในลักษณะน้ีเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูอ่้านเข้าใจ
จุดประสงคข์องผูเ้ขียนท่ีตอ้งการน าเสนอต่อผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   ดงันั้น ความทุกขแ์ละปัญหาในชีวิตของเรา  จึงเปรียบเสมือนบททดสอบชีวิตว่า
เราจะแกไ้ขไดห้รือไม่  เราจะมีสติปัญญาพิจารณาปัญหาแลว้แกไ้ดห้รือไม่ 

 (Browser  ความสุข  Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 84) 
 

ดงันั้น พ่อแม่ตอ้งหัดให้ลูกต่อสู้ชีวิตบา้ง ไดท้  างานบา้ง จะไดรู้้คุณค่าของเงินว่า
กวา่จะหามาไดน้ั้นล าบากแค่ไหน 

  (สุขเวอร์, 2555 : 122) 
 

  แสดงวา่ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัส่ิงท่ีเห็น ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเสียงท่ีไดย้ิน  แต่มนัอยูท่ี่ระบบ
ความคิด  อยูท่ี่จิตมนัต่างกนั  เหมือนเร่ืองท่ีอาตมาจะเล่าให้โยมฟังต่อไปน้ี 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 34) 
 

ฉะนั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงเป็นท่ีมาของการรวมพลงับีบจอ็บส์ให้ลาออก ถา้เรียก
แบบสุภาพ ๆ นะ  แต่จริง ๆ ก็คือ ไล่ออกนัน่แหละ  

  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 117) 
 

ดว้ยเหตุน้ีพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ความทุกข์เป็นความจริงอนัประเสริฐ เพราะ
ความทุกขน์ ามาซ่ึงความสุข 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 144) 
 

จากตวัอย่างประโยคท่ีน ามาประกอบการยกตวัอย่างการใช้ประโยคสรุปความ จะเห็นว่า  
พระมหาสมปองใช้ประโยคในลักษณะน้ีเพื่อต้องการสรุปประเด็น ช้ีชัดจุดส าคัญให้แก่ผูอ่้าน        
โดยมกัจะใช้ค  าท่ีแสดงให้เห็นถึงการประมวลทุกส่ิงไวใ้นประโยค เช่น เพราะฉะนั้น จึง ฉะนั้น  
ดงันั้น เป็นตน้ ท าให้ผูอ่้านไม่เกิดความสับสน สามารถสรุปประเด็นไดต้รงกบัจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียน
ไดว้างเอาไวต้ั้งแต่แรกเร่ิม 

จากการศึกษาการใช้ประโยคในงานเขียนของพระมหาสมปอง จะเห็นวา่พระมหาสมปอง
สามารถเรียงร้อยค าเป็นประโยคไดอ้ยา่งงดงาม สละสลวย สมบูรณ์ เขา้ใจง่าย และเก่ียวโยงกนัอยา่งมี
เหตุผล สร้างความหนกัแน่นให้ขอ้ความ ผูอ่้านเห็นแจง้ในหลกัธรรมและสามารถนอ้มน าไปปฏิบติั
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ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นบัเป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีโดดเด่นและส่ือความไดช้ดัเจน เป็นการเสริมค่าให้กบั
งานเขียนอยา่งงดงาม 
  จากการวิเคราะห์ท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในงานเขียนของพระมหาสมปอง   
ตาลปุตฺโต อย่างละเอียด ท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดภาษาออกมาอย่างงดงาม
และสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเป็นการสรรค า การร้อยเรียงส านวน และการเรียบเรียงประโยค ลว้นแลว้แต่
สอดคล้องเช่ือมโยงกันอย่างมีความหมาย เป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีมีเสน่ห์ชวนให้ติดตาม   
ส่ิงเหล่าน้ีท าให้การส่ือความในงานเขียนชดัเจน มีน ้ าหนกั ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้หลกัธรรม
ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดอ้ย่างลึกซ้ึงกินใจ  และสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

การเลอืกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม 
ส านวน สุภาษิต ค าคม เป็นถ้อยความท่ีศิลปะ มีชั้นเชิงในการส่ือความของบรรพบุรุษ      

ท่ีไม่ได้ส่ือความหมายอย่างตรงไปตรงมา การท่ีผูเ้ขียนน ามาใช้ประกอบงานเขียนท าให้ผูอ่้าน 
ตอ้งใชก้ารตีความ คิดวเิคราะห์ เปรียบเทียบเชิงอุปมา โดยอาศยับริบทของขอ้ความและประสบการณ์
เป็นตวัช่วยในการตีความของเน้ือหา ดงันั้น การใชส้ านวนโวหาร สุภาษิต ค าคมในการเขียนจึงท าให้
งานเขียนมีคุณค่าน่าอ่านและสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไดอี้กทางหน่ึง 

จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบว่า ผูเ้ขียนได้ใช้ส านวน  
สุภาษิตและค าคมในการเพิ่มคุณค่าให้แก่งานเขียนเป็นจ านวนมาก อนัเป็นท่วงท านองทางภาษา 
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนอีกดา้นหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่านและทา้ทาย
ในการตีความ โดยพระมหาสมปองได้น าส านวน สุภาษิต ค าคมมาใช้ในงานเขียน 3 ลกัษณะ คือ    
การใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม ท่ีมีอยู่เดิม การดดัแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จากตน้ฉบบั และการ
คิดคน้ส านวน สุภาษิต ค าคม ข้ึนใหม่ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

1.   การใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม ที่มีอยู่เดิม คนไทยมีนิสัยเจา้บทเจา้กลอน มกัสอดแทรก
ค าสอนขอ้คิดลงในขอ้ความท่ีส่ือออกมาเสมอ ส านวน สุภาษิต ค าคม จึงเป็นศาสตร์ทางภาษาท่ีอยูค่น
ไทยมาช้านาน บรรพบุรุษไทยคิดค้นส านวน สุภาษิต ค าคมไวม้ากมาย และคนไทยก็ใช้ส านวน  
สุภาษิต ค าคมนั้น สืบมาจนแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับและเขา้ใจความหมายกนัโดยทัว่ ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผูว้ิจยัพบว่า พระมหาสมปองได้น าส านวน  
สุภาษิต  ค  าคม ท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในงานเขียนของท่านเป็นจ านวนมาก มีการสอดแทรกส านวน  
สุภาษิต หรือค าคม ลงในเน้ือหาไดอ้ยา่งลงตวัและสอดคลอ้งกบัความหมาย ท าให้งานเขียนของพระ
มหาสมปองมีคุณค่า ส่ือความได้ชัดเจน ตรงเป้าหมาย ผูอ่้านเกิดความแจ่มแจง้ในค าสอนท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือความ ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ญาติโยมเด๋ียวน้ีท าบุญกนัมากและก็มีญาติโยมจ านวนไม่นอ้ยท่ีติดบุญคือ  ท าบุญ
แล้วตอ้งให้หน้าบานเหมือนจานดาวเทียม ตอ้งให้คนยกย่องให้คนสรรเสริญตอ้งการ
ช่ือเสียงเกียรติยศสังคมจึงขาดคนจ านวนมากท่ีปิดทองหลังพระ 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 71) 
 

ถา้เป็นเร่ืองทุกขท์ัว่ไปยกตวัอยา่งง่าย ๆ แบบก าป้ันทุบดินนะคุณโยมถา้เป็นทุกข์
ตอนเช้า...ง่ายท่ีสุดคือ...เขา้ห้องน ้ า...!!  นะ...อาตมาล้อเล่น...อย่าเพิ่งท าหน้าตอนก าลงั
อ่านหนงัสือเหมือนคนอมทุกขอ์ยา่งนั้นสิ... 

  (Browser  ความสุข  Delete  ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 :173) 
 

โยมการท่ีเราจะมีความรักไม่ใช่เร่ืองยาก...ท่ียากยิ่งกว่า  คือ การท่ีเราจะครอง
ความรักใหย้นืยาวจนถอืไม้เท้ายอดทอง...กระบองยอดเพชร...อยูก่นัจนแก่เฒ่า 
                   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 105) 

 

ท่ีจริงอาตมาก็เตือนโยมตลอด...แต่โยมไม่เคยจ าว่า...ที่ใดมีรักที่น่ันมีทุกข์...ให้
โยมไปเฉพาะท่ีใด..อยา่ไปท่ีนัน่..เพราะท่ีนัน่มนัมีทุกข ์

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 166) 
   
 

โยม...คนโสดมีบ้างท่ีต้องเหงาแล้วร้องไห้ แต่ยงัดีกว่าคนมีคู่แล้วต้องฟูมฟาย 
เพราะอีกฝ่ายทอดทิ้งกนั เร่ืองน้ีคนโสดตดัปัญหาไปไดเ้ลย เขาไม่ตอ้งกงัวลวา่วนัไหนจะ
ถูกทิ้ง วนัไหนจะตอ้งน ้าตาเช็ดหัวเข่า 

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 64) 
   

จากตัวอย่างท่ีน ามาประกอบงานวิจยัน้ีจะเห็นได้ว่าพระมหาสมปอง คัดสรรส านวน  
สุภาษิต และค าคมท่ีมีอยูเ่ดิมและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านโดยทัว่ไปมาใชใ้นงานเขียนไดเ้หมาะสม
กบัเน้ือความและจุดมุ่งหมายในการส่ือความในแต่ละประเด็น เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูอ้่าน
ไดเ้ป็นอย่างดี  ทั้งยงักระตุน้ให้ผูอ่้านคิดตามจนเกิดภาพชดั ซ่ึงการน าส านวน สุภาษิต และค าคมมา
ใชน้ั้นลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีผูอ่้านคุน้เคย ไม่วา่จะเป็นส านวน สุภาษิต และค าคมท่ีใชก้นัในทางโลก
หรือทางธรรมก็ตาม ผูเ้ขียนสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งงดงามเหมาะสม ดงัเช่น การน าพุทธสุภาษิตท่ีวา่  
“ท่ีใดมีรักท่ีนัน่มีทุกข”์ มาใชเ้ม่ือตอ้งการสอนใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจในสัจธรรมแห่งความรัก วา่เม่ือรักใน
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ส่ิงใดก็ตอ้งทุกขใ์นส่ิงนั้น เป็นตน้ การใชส้ านวน สุภาษิต และค าคมจึงเป็นอีกท่วงท านองหน่ึงในการ
สร้างสรรคง์านเขียนใหต้ราตรึงใจผูอ่้าน อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

 

2.   การดัดแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จากต้นฉบับ การดดัแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม 
จากต้นฉบับ เป็นกลวิธีในการเขียนอย่างหน่ึงของพระมหาสมปองท่ีจะท าให้งานเขียนน่าสนใจ       
ท าให้ผูอ่้านเกิดความกระหายใคร่รู้ในเน้ือเร่ือง ซ่ึงวิธีการดัดแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จาก
ตน้ฉบบัของพระมหาสมปองนั้น ผูเ้ขียนใช้วิธีการเพิ่มค าหรือตดัค าจากส านวน สุภาษิต หรือค าคม  
ท่ีคนไทยคุน้ชินอยู่แล้ว เพื่อให้ความท่ีส่ือออกไปนั้นมีความชัดเจนและตรงกบัวตัถุประสงค์ของ
ผูเ้ขียนมากยิ่งข้ึน การดดัแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จากตน้ฉบบัน้ีท าให้ผูอ่้านเขา้ความหมายของ
เน้ือหาไดร้วดเร็วและชดัเจน ทั้งยงัท าให้งานเขียนมีความแปลกใหม่ น่าอ่านและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

 

เหน่ือยทั้งงานบา้น เหน่ือยหัวใจแทบขาดเวลาท่ีลูกไม่กลบับา้นเป็นห่วง กงัวลวา่  
วนัน้ีลูกจะกลบับา้นมัย๊ กลวัว่าจะเป็นอะไรไป หรือกลวัว่ามีใครมาท าร้ายแกว้ตาดวงใจ
ของแม่หรือเปล่า 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 168) 
 
   

  
 

  
 

   
 

โยมทุกท่านคงเคยไดย้ินค าพูดท่ีว่า..สิบปีแกแ้คน้ก็ยงัไม่สาย..เลือดต้องล้างด้วย
แฟบ...(ตอ้งลา้งดว้ยเลือดไม่ใช่หรือครับพระอาจารย)์ ตอ้งลา้งดว้ยแฟบนั้นถูกแลว้...ถา้
เลือดไปลา้งดว้ยเลือด..มนัก็ยิง่เป้ือนไปใหญ่น่ะสิโยม...     
                 (ธรรมะชูใจ, 2556 : 53) 

 

ค าเตือนส าหรับคนท่ีอยากให้รักมัน่คง...ตอ้งซ่ือสัตยก์บัคู่ชีวิตของตนเอง...ไม่ใช่
ไปแอบมีก๊ิก...เพราะที่ใดมีกิ๊กที่น่ันมีกรรม...และขอเตือนว่า...การบริโภคก๊ิกเกินวนัละ
สองคน อาจท าใหส้ับสนต่อการโกหกได ้

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 112) 
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เขาบอกว่ามารยาหญิง หน่ึงร้อยเล่มเกวียน...แต่ปัจจุบนัมารยาชาย มันหน่ึงร้อย
รถสิบล้อพ่วง...เราตอ้งเป็นคนหูหนกั...อยา่เอาหวัใจไปฝากไวก้บัปากของใคร...เด๋ียวจะ
น ้าตาเช็ดหวัเข่าไหลไปยนัตาตุ่ม... 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 167) 
 

ความสุขของคนเรามีหลายระดบั 
บางคนสุข เพราะ ปลดเปล้ือง ออกจากพนัธนาการคือส่ิงยึดเหน่ียว ท่ีท าให้ทุกข ์

ไม่ยึดติดกับหัวโขน เป็นคนท่ียิ่งใหญ่แต่ท าตัวเล็กนิดเดียวแบบน้ี ไปอยู่ท่ีไหนก็มี
ความสุขเพราะลดอตัตาได้ บางคนสุข เพราะไดกิ้นอาหารท่ีเราชอบ ชนิดท่ีว่าสัตว์โลก
ย่อมอ้วนไปตามกนิ 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 75) 
  

โยมบางท่านท าบุญบ่อย เก๋า นอกจากไม่กลัวพระแล้วยงัจ้องหน้ากดดันอีก    
“ฉันทองหยิบ ทองหยอด เยอะ ๆ นะเจ้าคะ เงินทองจะได้ไหลเข้าบ้านโยมเยอะ ๆ”        
ว่าแล้วพวกเราเหล่าชายชาติพระก็พยกัหน้าให้กัน ก่อนกล่าวข้ึนว่า “พวกเราหยิบ
ทองหยบิ ทองหยอดเยอะๆ โยมจะไดเ้งินทองไป ส่วนพวกเราจะไดรั้บเบาหวาน 

  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 30) 
  

จากตวัอยา่ง ท าใหผู้ว้จิยัเห็นวา่ พระมหาสมปองเป็นนกัเขียนท่ีมีความสามารถหลากหลาย
ในการสรรคส์ร้างงานเขียนให้น่าสนใจ การดดัแปลงส านวน สุภาษิต และค าคม จากตน้ฉบบั เป็นอีก
ความสามารถหน่ึงท่ีดึงดูดใจผูอ่้านให้หนัเขา้หาธรรมะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอด ซ่ึงการดดัแปลงนั้น
จะท าให้ส านวน สุภาษิตและค าคมนั้นส่ือความไดช้ดัเจนและ“เหน่ือยหัวใจแทบขาด” ซ่ึงดดัแปลง
มากจาก “เหน่ือยสายตวัแทบขาด” ท าให้เห็นความทุกข์ของพ่อแม่ท่ีเป็นห่วงลูก  เป็นกงัวลต่างๆ 
นานา กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกเม่ือต้องห่างกัน หรือสุภาษิตท่ีว่า “ท่ีใดมีก๊ิกท่ีนั่นมีกรรม”  
ดดัแปลงมาจาก “ท่ีใดมีรักท่ีนัน่มีทุกข์” เป็นการสอนผูอ่้านท่ีไม่รู้จกัพอ ไม่ซ่ือสัตยต่์อคนรักให้รู้ว่า
การนอกใจคนรักนั้นเป็นการก่อกรรมหนกัให้แก่ตนเอง และผลกรรมนั้นจะคืนสนองอย่างรวดเร็ว  
เป็นตน้ นบัเป็นอุบายในการสอนธรรมะท่ีน่าสนใจอีกท่วงท านองหน่ึงของพระมหาสมปอง 

3.   การคิดค้นส านวน สุภาษิต ค าคม ขึน้ใหม่ ภาษามีวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส านวน สุภาษิต และค าคม ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของภาษาจึงมีการเปล่ียนแปลงด้วย
เช่นเดียวกนั ดงันั้น เราจึงเห็นการเกิดใหม่ของส านวน สุภาษิต และค าคม จากการวิเคราะห์งานเขียน
ของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนไดมี้การคิดคน้ส านวน สุภาษิต ค าคม ข้ึนใหม่และน ามาใชใ้นงาน
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เขียนของท่านมากพอสมควร  ท าให้งานเขียนนั้นมีความแปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์ และเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัในงานเขียนของพระมหาสมปองท่ีมีเสน่ห์ ชวนใหติ้ดตาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

  เห็นความห่างไกลของวดักบัเด็กสมยัน้ีแลว้น่าใจหาย อีกอนัหน่ึงท่ีอาตมาอยาก
ฝากไว้ก็ คื อว่ า เข้ าวัด เวลา  “เป็ น” ดี ก ว่าให้ เขาเข็น เข้ ามาเวลา  “ตาย” เกิ ดมา 
ทั้งที ตอ้งท าดีใหไ้ด ้ก่อนจะตายทั้งทีตอ้งฝากดีเอาไว ้

 (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 152) 
 

ต่อให้มีเงินเป็นล้าน ๆ ก็ซ้ือความสุขของคืนวนัวานกลับมาไม่ได้ ดงันั้น อดีต    
จึงเป็นแค่ความหลังเป็นความทรงจ าของเรา ส่ิ งไหนดีก็จดจ าไว้ส่ิ งไหนไม่ ดี 
ก็ทิ้งมนัไปอย่าให้ความเจ็บช ้าในอดีตมากรีดใจให้เจ็บในปัจจุบัน 

     (สุขเวอร์, 2555 : 32) 
 

เราตอ้งใช้ชีวิตอยู่กบัความจริง...อย่าเอาอดีตมากรีดใจตนเอง...ตอ้งรู้จกัยอมรับ
ความจริง...ยอมรับในส่ิงท่ีเป็น...รู้จกัมองให้เห็นขอ้ดีของความทุกข์...ขอ้ดีของค านินทา
...ขอ้ดีของค าด่า... 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 124) 
 

บุคคลเหล่าน้ีกลบัมองวา่ ปัญหาเป็นเคร่ืองทดสอบปัญญา ปัญหาเป็นบิดาของนัก
ประดิษฐ์ ในท่ีสุด ปัญหาก็ยอมจ านน ต่อคนท่ีมีความตั้งใจจริง 

  (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 45) 
  

ดงันั้น ธรรมะเพียงจะอ่าน แค่ท่องจ าคงไม่ได ้เราตอ้งปฏิบติัดว้ย จึงจะรักษาเรา
จากความทุกขไ์ด ้เม่ือปฏิบติัธรรมจนเขา้ถึงเราก็จะรู้ว่า ความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมคน
ให้ทนทาน 

  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 32) 
   

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเห็นว่า พระมหาสมปองได้พยายามส่ือความในงานเขียนให้เกิด
ความชัดเจน ผูอ่้านสามารถตีความเน้ือหาได้ตรงกับท่ีผูเ้ขียนต้องการ สัจธรรมแห่งโลกท่ีผูเ้ขียน
พยายามถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนนั้นเป็นเร่ืองยาก ผูเ้ขียนจึงคิดคน้และสร้างสรรค์
ส านวน สุภาษิต และค าคมข้ึนใหม่เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของเน้ือความไดช้ดัเจนมากท่ีสุด 
เช่น “อย่าเอาอดีตมากรีดใจตนเอง” ส านวนน้ีแสดงให้ เห็นถึงความทุกข์ของคนท่ี เกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตท่ียงัคงหลอกหลอนให้ทุกข์ในปัจจุบนั  การแสดงให้เห็นภาพชัดด้วยค าว่า 
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“กรีด” แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดอนัแสนสาหัสนั้น ส านวนท่ีสร้างข้ึนมาใหม่น้ีท าให้ผูอ่้านเห็น
ทางสว่างและพยายามปล่อยวางอดีตเพื่อให้มีความสุขกบัปัจจุบนั เป็นตน้  จะเห็นไดว้่าการท่ีพระ
มหาสมปองไดรั้งสรรคส์ านวน  สุภาษิตและค าคมข้ึนมาใหม่นั้นท าให้ผูอ่้านกระจ่างชดัในสัจธรรม
และค าสอนมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นการใช้ส านวน สุภาษิต และค าคม ทั้ง 3 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ การน าส านวน สุภาษิต  
ค  าคม ท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ การดัดแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จากต้นฉบับ และการคิดค้นส านวน  
สุภาษิต ค าคม ข้ึนใหม่ มาใช้ในงานเขียนของพระมหาสมปองนั้น ท าให้ผูอ่้านเข้าใจเน้ือหาได้
โดยง่าย ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงในธรรมะ เกิดจินตภาพตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตไดอ้ย่างแทจ้ริง ท่วงท านองทางภาษาหรือลีลาในงานเขียนของพระมหาสมปองในดา้นน้ี  
จึงเป็นศิลปะในการเขียนท่ีมีชั้นเชิงอีกประการหน่ึงท่ีท าให้งานเขียนมีเสน่ห์ ชวนใหติ้ดตาม 

 
ตอนที ่ 2   กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง 

กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานวิจัยน้ี  หมายถึง กลวิธีในการน าเสนองานเขียน 
เพื่อถ่ายทอดธรรมมะจากพระมหาสมปองสู่ผูอ่้าน โดยงานเขียนท่ีดีจะต้องมีลักษณะท่ีถูกต้อง  
สมบูรณ์ สามารถส่ือความหมายอยา่งมีประสิทธิผล กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะจึงมีความส าคญัอย่าง
มากในการส่ือสารเพื่อให้ผูอ่้านสนใจ ติดตามและยอมรับในงานเขียนนั้น ๆ จนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนแห่งพระพุทธองค์ เพราะฉะนั้นกลวิธีการเขียนเพื่อถ่ายทอดธรรมะ 
ท่ีมีความน่าสนใจหลากหลายและดึงดูดใจผูอ่้านได้ดี นับเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานเขียนนั้น 
อีกทางหน่ึง 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
พบว่า พระมหาสมปองรังสรรค์งานเขียนได้อย่างงดงามและสามารถถ่ายทอดธรรมมะสู่ผูอ่้าน      
ดว้ยกลวิธีการเขียนท่ีหลากหลายและแยบยล โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพระมหาสมปองได ้4 ส่วน คือ กลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง กลวิธีการเปิดเร่ือง   
กลวิธีการด าเนินเร่ือง และกลวิธีการปิดเร่ืองซ่ึงในแต่ละส่วนนั้น พระมหาสมปองไดใ้ชก้ลวิธีในการ
ถ่ายทอดธรรมะได้อย่างน่าอศัจรรย์ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเน้ือความท่ีต้องการส่ืออย่าง     
โดดเด่น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง 
ช่ือเร่ืองเป็นจุดส าคญัท่ีสุดจุดหน่ึงท่ีท าให้งานเขียนน่าสนใจ สามารถชกัน าผูอ่้านให้เกิด

ความอยากท่ีจะเปิดอ่านเน้ือหาต่อไปได้ โดยช่ือเร่ืองมกัเป็นค าสั้ น ๆ หรือวลีท่ีเป็นท่ียอมรับหรือ
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เขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูต้ ั้งช่ือกบัผูอ่้านพบช่ือนั้น กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งค านึงถึงและใช้กลวิธีต่าง ๆ มาใช้ในการตั้งช่ือเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความสนใจและอยากอ่าน
เน้ือเร่ืองต่อไปใหม้ากท่ีสุด 

จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีในการ
ตั้งช่ือเร่ืองอยา่งหลากหลาย ซ่ึงแต่ละกลวิธีก็ลว้นแลว้แต่น่าสนใจ  ชวนให้ติดตาม โดยสามารถสรุป
รูปแบบกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองได้ทั้ งหมด 9 รูปแบบ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดังน้ี    
การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคญัหรือแก่น เร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัย การตั้งช่ือ
เร่ืองโดยให้ขอ้คิดและการเตือนสติ การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าถาม การตั้งช่ือเร่ืองดว้ยการให้ค  าแนะน า   
การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะสัมผสัและเล่นค า การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ส านวน สุภาษิต และค าคม      
การตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย และการตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าตรงกันข้าม โดยมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคัญหรือแก่นเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคญัหรือแก่น
เร่ือง  เป็นกลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองหน่ึงของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต โดยน าส่ิงท่ีผูเ้ขียนต้องการ
น าเสนอให้แก่ผูอ่้านหรือจุดประสงค์หลักท่ีผูเ้ขียนต้องการให้ผูอ่้านรู้หรือเข้าใจมาตั้ งช่ือเร่ือง      
ผูอ่้านไม่ตอ้งตีความหรือเกิดความสงสัยว่าผูเ้ขียนตอ้งการส่ืออะไรแก่ผูอ่้านกนัแน่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมของผูอ่้านก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาวา่ผูอ่้านจะมุ่งอ่านเน้ือความอยา่งไร และเป็นการช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวในธรรมะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอไดง่้ายข้ึน เพราะผูเ้ขียนไดส้ะทอ้นส่ิงส าคญั
ของเร่ืองออกมาไวใ้นช่ือเร่ือง เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   วนัข้ึนปีใหม่ 
   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 25) 

   ค าคมสอนใจในทุกวนั 
    (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 148) 

   Scan  ไวรัสแห่งความทุกข ์
   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 8) 

   ธรรมะในการท างาน 
     (สุขเวอร์, 2555 : 66) 

   โชคดีท่ีไดเ้กิดเป็นคนไทย 
   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 46) 

   กลบัตวักลบัใจ 
      (ธรรมะชูใจ, 2556 : 157) 
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   อานิสงส์ของการคบบณัฑิต 
   (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 197) 

    ดึงพลงัคิดบวก 
  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 73) 

    ความสุขของผูสู้งวยั 
  (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 156) 

 

จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพระมหาสมปองได้มีการส่ือสารเร่ืองราวโดยการขมวด
สาระส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอสู่ผูอ่้านมาไวใ้นช่ือเร่ือง ท าให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองราว 
ท่ีตนจะได้อ่านในล าดับต่อไปได้ว่าตนจะได้รับความรู้หรือสาระอะไรจากงานเขียนเร่ืองน้ีบ้าง  
วิธีการน้ีท าให้ผู ้อ่านได้เตรียมความพร้อมตนเองก่อนอ่านเน้ือความ มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนว่า 
ตนจะอ่านเพื่อให้ได้อะไร และสามารถเขา้ใจเน้ือหาได้ถูกต้องตามท่ีผูเ้ขียนต้องการส่ือ เช่น เร่ือง  
“วนัข้ึนปีใหม่” ผู ้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเร่ืองราวท่ีผู ้เขียนจะน าเสนอนั้ น เป็นเร่ืองราว 
ท่ีเก่ียวกับวนัข้ึนปีใหม่และผูเ้ขียนจะสอดแทรกธรรมะและข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับวนัข้ึนปีใหม่    
การตั้งช่ือเร่ืองในลกัษณะน้ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอไดโ้ดยง่าย 

2.   การตั้งช่ือเร่ืองแบบยั่วให้เกิดความสงสัย การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัย  
เป็นกลวิธีหน่ึงของพระมหาสมปองท่ีน ามาใช้ในการตั้งช่ือเร่ือง เพื่อสร้างความฉงนสนเท่ห์ให้แก่
ผูอ่้าน สร้างความใคร่รู้ ชวนให้ติดตาม ท าให้ผูอ่้านตอ้งการท่ีจะอ่านเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไว้
ในส่วนเน้ือหาต่อไป  เพื่อให้คลายความสงสัยและหาค าตอบจากส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้ซ่อนเอาไวใ้นเน้ือ
เร่ือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   

   ค าคมโดนใจ  ถึงครูองัคณาแน่ 
    (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 134) 
   ใช ้ Browser ดี เลือกวถีีชีวติดี ๆ ท่ีอยากเป็น   

 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 224) 
ทีวเีพื่อการศึกษา 

   (สุขเวอร์, 2555 : 121) 
    ขโมยความฝัน 

 (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 218) 
   ให ้

      (ธรรมะชูใจ, 2556 : 147) 
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ไก่ไม่ขนัตะวนัไม่ข้ึน 
 (ธรรมะเฮฮา  ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 125) 

    คาถาซมัซุง  
  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 119) 

    สุขแทห้รือสุขเทียม 
 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 56) 

 

จากตวัอยา่งช่ือเร่ืองท่ียกมากล่าวอา้งขา้งตน้ จะเห็นวา่ พระมหาสมปองเร้าความสนใจของ
ผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวในงานเขียนโดยตลอด โดยการตั้งช่ือเร่ืองให้ผูอ่้านเกิดความสงสัยและ    
เกิดค าถามอยูใ่นใจว่าเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอคือเร่ืองอะไรกนัแน่ ช่ือเร่ืองท่ีปรากฏไม่อาจ
ให้ค  าตอบแก่ผูอ่้านได ้ ผูอ่้านตอ้งอ่านเร่ืองราวให้จบเร่ืองจึงจะรู้และเขา้ใจว่า ช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตั้งไว้
นั้นมีความหมายวา่อยา่งไร  เช่น  เร่ือง  “ให้” ค า ๆ เดียวท่ีไม่มีบริบทอ่ืนให้ตีความได ้ผูอ่้านยอ่มเกิด
ความสงสัยว่า ให้ ในท่ีน้ีหมายถึงอะไรให้ใคร และให้อะไรค าถามจะวนเวียนและคา้งคาใจผูอ่้าน
จนกว่าผูอ่้านจะอ่านเน้ือหาจนจบเร่ือง ผูอ่้านจึงจะคล่ีคลายในความสงสัยนั้น หรือ เร่ือง “ไก่ไม่ขนั
ตะวนัไม่ข้ึน” ช่ือเร่ืองน้ีจะสร้างความฉงนแก่ผูอ่้านวา่ เหตุใด ดวงอาทิตยจึ์งไม่ข้ึนหากไก่ไม่ขนั หรือ
เป็นค าท านาย ผูอ่้านจะเกิดค าถามในใจตามแต่จินตนาการของตน ซ่ึงเป็นการเร้าให้ผูอ่้านอยากท่ีจะ
อ่านเน้ือเร่ืองต่อไปว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นดงันั้นกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัยน้ี  
เป็นกลวธีิท่ีน่าสนใจชวนใหผู้อ่้านไดติ้ดตามเร่ืองราวในเน้ือหาไดดี้อีกกลวธีิหน่ึง 

3.   การตั้งช่ือเร่ืองโดยให้ข้อคิดและการเตือนสติ การตั้งช่ือเร่ืองโดยให้ขอ้คิดและการเตือนสติ 
เป็นอีกกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองหน่ึงท่ีพระมหาสมปองได้น ามาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผูอ่้านให้
ติดตามเร่ืองราวต่อไป  การตั้งช่ือเร่ืองในลกัษณะน้ีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านไดห้ยุดคิดและพิจารณา
ตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอเพื่อน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านเป็นอยา่งมากท า
ให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาเพื่อขยายความและคน้หาแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิดมรรคผลตามช่ือเร่ือง ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 

   ตั้ง Status ดว้ยสติ   
   (Browser  ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 86) 

    ยอมเป็นก็เยน็ได ้
     (สุขเวอร์, 2555 : 183) 

   อยา่ใหค้วามอยากมาบงัตา 
   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 138) 
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 จุดมุ่งหมายไม่มีขา  มนัรอเราอยูท่ี่เดิม  เราต่างหากท่ีตอ้งออกเดินทางไปหามนั 
    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 73) 

 ไม่มีอะไรเป็นของเรา 
 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 175) 

 Shopping  ไม่คิด เลยกลบัมานัง่หงอย 
  (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 94) 

 
 แปลงความล าบากเป็นพลงั 

 (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 33) 
    ชีวติไม่แน่นอน 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 175) 
 

จากตวัอยา่งท่ีปรากฏขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้า่ พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต ใชก้ลวธีิการตั้ง
ช่ือเร่ืองเพื่อชวนใหผู้อ่้าน คิดทบทวนอยา่งมีสติ เพื่อน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต และการแกปั้ญหา 
ซ่ึงการตั้งช่ือเร่ืองโดยการให้ขอ้คิดและการเตือนสติน้ี เป็นการกระตุ้นให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวท่ี
ผูเ้ขียนจะน าเสนอในส่วนเน้ือหาต่อไป เพราะผูอ่้านต้องการแนวทางในการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุ
แนวคิดอนัก่อใหเ้กิดสติดงัขอ้คิดท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาย ัว่ยุให้ผูอ่้านติดตามในช่ือเร่ืองนั้น เช่น เร่ือง “ไม่มี
อะไรเป็นของเรา” ผูแ้ต่งตอ้งการเตือนสติผูอ่้านในเร่ืองการไม่ยดึติด การปล่อยวาง แมก้ายเรายงัไม่ใช่
ของเรา ส่ิงอ่ืนใดบนโลกน้ียอ่มไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกนั หรือ เร่ือง “จุดมุ่งหมายไม่มีขา มนัรอเราอยู่
ท่ีเดิม เราต่างหากท่ีตอ้งออกเดินทางไปหา” เร่ืองน้ีผูแ้ต่งมุ่งให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้านในเร่ืองของการไม่นอน
รอโอกาสหรือโชคชะตา แต่เป็นการพยายามท า พยายามต่อสู้เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายท่ีตนไดต้ั้งเอาไว ้ 
เป็นต้น  ดังนั้ นการตั้ งช่ือเร่ืองด้วยให้ข้อคิดและการเตือนสติจึงเป็นอีกกลวิธีหน่ึงท่ีสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 
  4.   การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค าถาม การตั้งช่ือเร่ืองโดยการใชค้  าถามเป็นการกระตุน้ความคิด  
ความสนใจ และความอยากของผูอ่้านให้เกิดความกระหายใคร่รู้ค  าตอบ ซ่ึงพระมหาสมปองน ามาใช้
เป็นกลวิธีหน่ึงในการตั้ งช่ือเร่ืองได้อย่างน่าสนใจ โดยผู ้เขียนได้ตั้ งค  าถามจากประเด็นหรือ
สาระส าคญัของเร่ือง เม่ือผูอ่้าน อ่านเน้ือหาจบแลว้ผูอ่้านจะไดค้  าตอบท่ีเป็นแนวคิดส าคญัของเร่ืองท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความ ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

เครียดเร่ืองอะไร 
     (สุขเวอร์, 2555 : 152) 
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   เกิดท่ีไหนถึงจะโชคดี 
    (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 26) 

   ความสุขอยูท่ี่ไหน 
 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 79) 

    บณัฑิตคือใคร 
  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 172) 

 
    พอ่แม่ทะเลาะกนัท ายงัไงดี  

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 158) 
    รักมีค่าตอนไหน 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 109) 
 

จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของพระมหาสมปองในการตั้ งช่ือเร่ือง 
ให้น่าสนใจ กระตุน้ความอยากของผูอ่้านอย่างแยบยล ด้วยวิธีการตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าถาม เพราะ
วิธีการน้ีจะเป็นการกระตุ้นความคิดของผูอ่้านให้เกิดความกระหายใคร่รู้ค  าตอบ ดงันั้น ผูอ่้านจึง
พยายามติดตามเร่ืองราวโดยตลอดเพื่อให้ไดค้  าตอบจากค าถามนั้น ๆ นอกจากน้ี ยงัเป็นการแนะแนวทาง
ในการอ่านให้แก่ผูอ่้านเพื่อมุ่งจบัประเด็นใดประเด็นหน่ึง เช่น เร่ือง “ความสุขอยูท่ี่ไหน” เป็นการตั้ง
ค าถามท่ีกระตุน้ความคิดของผูอ่้าน เพราะความสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนอยากมี บางคนตามหามาทั้งชีวิต  
ก็ไม่พบ การตั้งค  าถามของเร่ืองน้ีเป็นการสะกิดเบ้ืองลึกในจิตใจผูอ่้าน ผูอ่้านจึงตอ้งการท่ีจะอ่านเน้ือ
เร่ืองต่อไป  หรือเร่ือง “รักมีค่าตอนไหน” เป็นการสร้างความสงสัยให้แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก เพราะ
ทุกคนต่างเขา้ใจวา่ความรักเป็นส่ิงงดงาม เป็นนามธรรมท่ีมีค่าตลอดเวลา แต่เม่ือพระมหาสมปองตั้ง
ช่ือเร่ืองวา่รักมีค่าตอนไหนจึงขดักบัความรู้สึกของผูอ่้าน ผูอ่้านจึงอยากติดตามเน้ือหาเพื่อคลายปม
สงสัยนั้น จะเห็นไดว้่ากลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าถามเป็นอีกกลวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจในการตั้งช่ือ
เร่ืองและเร้าใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาของเร่ือง 

5.   การตั้ งช่ือเร่ืองด้วยการให้ค าแนะน า  กลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองในรูปแบบของการให้
ค  าแนะน า เป็นการช้ีให้เห็นเน้ือหาส าคญัของเร่ือง พระมหาสมปองตอ้งการให้ผูอ่้านทราบล่วงหน้า
ว่า ผูอ่้านจะได้รับค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองอะไร เม่ืออ่านเร่ืองดังกล่าวจบแล้ว ซ่ึงการตั้ งช่ือเร่ือง
ลกัษณะน้ีท าให้ผูอ่้านทราบล่วงหนา้ก่อนวา่ตนจะไดรั้บอะไรจากการอ่านเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนอ่านและจบัประเด็นการอ่านได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน ทั้งยงัเป็นการดึงความสนใจ
ของผูอ่้านใหเ้ขา้ไปศึกษารายละเอียดของเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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   Delete ขยะในใจเสียบา้ง   
 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 130) 

    หวัใจในการครองคู่ 
   (สุขเวอร์, 2555 : 98) 

 
สร้างความโชคดี 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 30) 
ถือแลว้หนกัก็วางลงเสีย 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 81) 
วธีิระงบัความโกรธท่ีใชไ้ดจ้ริง ๆ 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 34) 
ธรรมะกบัการแกปั้ญหาเร่ืองความทุกข ์

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 26) 
  

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าพระมหาสมปองได้ใช้กลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองด้วยการ 
ให้ค  าแนะน า ซ่ึงเป็นการช้ีน าให้ผูอ่้านท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามค าแนะน าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และคนรอบขา้ง การตั้งช่ือเร่ืองดว้ยวิธีน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านทราบล่วงหน้าวา่ผูเ้ขียนจะแนะน าให้ผูอ่้าน
ท าอะไรและผู ้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านมากน้อยเพียงใด เช่น เร่ือง “ถือแล้วหนัก 
ก็วางเสีย” ผูอ่้านจะทราบไดท้นัทีวา่ผูเ้ขียนตอ้งการสอนเร่ืองการปล่อยวาง และเน้ือหาในล าดบัต่อไป
ผูเ้ขียนจะตอ้งแนะน าวิธีการปล่อยวางให้แก่ผูอ่้าน ส่วนเร่ือง “วิธีระงบัความโกรธท่ีใช้ได้จริง ๆ”  
ผูเ้ขียนจะแนะน าผูอ่้านถึงวิธีการระงับความโกรธท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ผูอ่้านเป็นสุขในการใช้ชีวิต   
และเร่ืองหนทางสู่ความส าเร็จของชีวิต ผูเ้ขียนตอ้งการบอกผูอ่้านวา่ผูอ่้านจะไดรั้บอะไรหลงัจากอ่าน
เร่ืองน้ีจบแลว้ เป็นตน้ ดงันั้นการตั้งช่ือเร่ืองดว้ยกลวิธีน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านจบัประเด็นการอ่านไดต้รง
ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และช่วยเร้าความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
  6.   การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจังหวะสัมผัสและเล่นค า การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะสัมผสัและ
เล่นค า เป็นกลวธีิการตั้งช่ือเร่ืองท่ีถูกหูคนไทยเป็นอยา่งมาก เพราะคนไทยมกัมีลีลาจงัหวะในการพูด
และการเขียน ดว้ยความเจา้บทเจา้กลอนของคนไทย การใชก้ลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองในลกัษณะน้ีจึงท าให้
งานเขียนมีความไพเราะ งดงาม ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่าน และท าให้การอ่านนั้นมีจงัหวะ ท านอง
และราบร่ืน ทั้งยงัชวนใหติ้ดตามสาระในเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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   ค าคมอมยิม้พร้ิมตาพราว 
    (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 56) 

   อตัตากเูกิน  (Google)  ชนโครม (Chrome) ก็ไม่กลวั 
 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 110) 

 
   สูญเสียอยา่เสียศูนย ์

     (สุขเวอร์, 2555 : 122) 
   ก าลงัความคิดลิขิตโชค 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 58) 
    คู่ธรรม คู่กรรม 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 105) 
   คนทอ้ไม่แท ้

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 98) 
    รถติด  ยิง่คิด ยิง่ปวดหวั 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 108) 
วยัวา้วุน่ 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 89) 
    งานท่ีรักรักท่ีงาน 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 85) 
   

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่พระมหาสมปองใชศ้าสตร์ในการแฝงค าสอนในช่ือเร่ืองและ
ใชศิ้ลป์ในเล่นค าและเสริมสัมผสัในช่ือเร่ืองท าให้ช่ือเร่ืองแต่ละเร่ืองมีความน่าสนใจและย ัว่ยุผูอ่้าน
ให้ติดตามเร่ืองราวได้ดีมาก ความงามทางภาษาท่ีร้อยเรียงด้วยกลวิธีท่ีสร้างสรรค์ท าให้ผูอ่้านเกิด
ความสงสัยและอยากทราบรายละเอียดของเน้ือหา เพื่อคลายความสงสัยในช่ือเร่ืองนั้นๆ เช่น  เร่ือง  
“คู่ธรรม คู่กรรม” เร่ืองน้ี  ผูเ้ขียนไดเ้ล่นค าดว้ยการซ ้ าค  าวา่ “คู่” และเล่นเสียงสระ “อมั” ท าใหช่ื้อเร่ือง
โดดเด่นในความงามทางภาษา แต่กลับสร้างความสนเท่ห์ให้แก่ผูอ่้านว่า ค  าว่า คู่ธรรม คู่กรรม  
หมายถึงอะไร ผูอ่้านจึงอยากท่ีจะอ่านเร่ืองราวในส่วนต่อไป ส่วนเร่ือง “วยัวา้วุ่น” เป็นการเล่น
พยญัชนะ “ว” ท าให้ช่ือเร่ืองสะดุดหูสะดุดตาผูอ่้านเป็นอย่าง และ เร่ือง “อัตตากูเกิน (Google)        
ชนโครม (Chrome)” ก็ไม่กลวั เป็นการเล่นค าพอ้งเสียงระหวา่งค าศพัท์ภาษาองักฤษและภาษาไทย  
ท าให้ผูอ่้านช่ืนชอบและสนใจท่ีจะอ่านเน้ือเร่ืองมากยิ่งข้ึน ดังนั้ น การตั้ งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะ  
สัมผสัและเล่นค า  จึงเป็นกลวธีิท่ีเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจอีกประการหน่ึงของพระมหาสมปอง 
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  7.   การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ส านวน สุภาษิต และค าคม ส านวน สุภาษิตและค าคม ลว้นแลว้แต่ 
มีคุณค่าในตวัของมนัเอง เม่ือพระมหาสมปองได้น าคุณค่าทางภาษาเหล่าน้ีมาใช้ในการตั้งช่ือเร่ือง    
จึงท าให้งานเขียนน่าติดตาม ชวนให้อยากรู้ ผูอ่้านไดข้อ้คิดจากช่ือเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองด้วยส านวน  
สุภาษิตหรือค าคม จึงสร้างเสน่ห์ใหก้บังานเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    แรงกระตุน้คือตน้ทุนแห่งความต่ืนเตน้ 

     (สุขเวอร์, 2555 : 60) 
   ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

        (ธรรมะชูใจ, 2556 : 119) 
   โลภมากสุขมกัหาย 

                          (ธรรมะชูใจ, 2556 : 184) 
    ล้ินในปากงู 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 95) 
    ตวัอยา่งท่ีดีมีค่ามากกวา่ค าสอน 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 164) 
 

จากตวัอยา่งส านวน สุภาษิตและค าคม ซ่ึงถอ้ยความท่ีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตน ามาใช้
ในการตั้งช่ือเร่ืองจะเห็นไดว้า่ มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ช่ือเร่ืองดงักล่าวไดใ้ห้ทั้งขอ้คิด ค าสอน  
การเตือนใจให้ปฏิบติัในทางท่ีเหมาะสม กลวิธีการน้ีได้เร้าความสนใจผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวได้
เป็นอย่างดี เพราะผูอ่้านจะเกิดความอยากรู้ว่ารายละเอียดในส่วนเน้ือหานั้นจะกล่าวถึงอะไร จะมี
แนวทางใดเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุส านวน สุภาษิตและค าคม ท่ีผูเ้ขียนน ามาตั้งเป็นช่ือเร่ือง
นั้น เช่น เร่ือง “โลภมากสุขมกัหาย” ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสอนผูอ่้านในเร่ืองของความโลภท่ีไม่เคยสร้าง
ความสุขให้แก่ใคร ยิ่งโลภมาก ความสุขก็จะยิ่งน้อยลงไปและถูกแทนท่ีด้วยความทุกข์ หรือเร่ือง 
“ตวัอยา่งท่ีดีมีค่ามากกวา่ค าสอน” ผูเ้ขียนตอ้งการสอนผูอ่้านท่ีเป็นผูน้ า เป็นพ่อแม่ เป็นครูบาอาจารย์
ท่ีจะต้องเป็นตัวอย่างแก่ผูต้าม ไม่ใช่ว่าปากพร ่ าสอนพร ่ าเตือนคนอ่ืน แต่ตนเองกลับท าเสียเอง        
จะเห็นไดว้า่การตั้งช่ือเร่ืองโดยการใชส้ านวน สุภาษิตและค าคม ท าให้ช่ือเร่ืองมีมีใจความลึกซ้ึงและ
สอนใจผูอ่้านอยา่งแยบยล นบัเป็นการสร้างเสน่ห์ใหแ้ก่งานเขียนไดอ้ยา่งงดงาม 

8.   การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค าที่ความหมายโดยนัย การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าท่ีมีความหมาย
โดยนัยเป็นกลวิธีอย่างหน่ึงในการตั้งช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ ย ัว่ยวนให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในล าดบั
ต่อไป การตั้งช่ือเร่ืองในลกัษณะน้ีพระมหาสมปองจะตั้งช่ือเร่ืองในเชิงเปรียบเทียบไม่กล่าวตรง ๆ  
ผูอ่้านตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการตีความเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นภาพท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ  
บางคร้ังผูอ่้านตอ้งอ่านเน้ือหาให้จบเร่ืองจึงจะเขา้ใจและตีความช่ือเร่ืองได้ถูกตอ้งตามจุดประสงค ์    
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ท่ีผูเ้ขียนไดว้างเอาไว ้กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้วามหมายแฝงน้ีจึงน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะท า
ให้ผูอ่้านเกิดความฉงนและอยากท่ีจะอ่านเร่ืองราวต่อไปเพื่อหาค าตอบของความหมายท่ีซ่อนอยูน่ั้น  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   ดวงอาทิตยข้ึ์นทุกวนัแต่เมฆเปล่ียนผนัทุกคืน 
    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 29) 

   ถา้ผา่นแผลผา่ตดัมาไดแ้ผลถลอกก็แค่เร่ืองเล็ก 
      (ธรรมะชูใจ, 2556 : 47) 

   กระจกส่องความดี 
  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 84) 

    ชยัชนะบนซากศพ 
  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 139) 

   

จากตวัอย่างช่ือเร่ืองท่ีน ามากล่าวอา้งเพื่อประกอบงานวิจยัน้ี จะเห็นว่า พระมหาสมปอง 
ย ัว่ยวนให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาในล าดับต่อไป ด้วยการตั้ งช่ือเร่ืองในลักษณะของการใช้ค  าท่ีมี
ความหมายโดยนัย โดยใช้วิธีการกล่าวในเชิงเปรียบเทียบไม่กล่าวตรง ๆ เป็นการท้าทายผูอ่้าน 
ให้ตีความในช่ือเร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงผูอ่้านต้องอ่านเน้ือหาให้จบเร่ืองจึงจะเข้าใจและตีความช่ือเร่ือง 
ไดถู้กตอ้งตามจุดประสงค์ท่ีผูเ้ขียนวางไว ้ เช่น เร่ือง “กระจกส่องความดี” จะเห็นวา่ช่ือเร่ืองน้ีไม่ได้
หมายถึงกระจกจริง ๆ แต่หมายถึงการสะทอ้นกลบัของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงในเร่ืองน้ีเป็นการสะทอ้น
กลบัความดีของบุคคล ส่วน เร่ือง “ชยัชนะบนซากศพ” ท าให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการถึงการไดม้าซ่ึง  
ชัยชนะของคนใดคนหน่ึงแต่กลับท าร้ายหรือสร้างตราบาปไวใ้ห้คนอ่ืนมากมาย การท่ีพระมหา
สมปองน าค าท่ีมีความหมายโดยนัยมาใช้ตั้งช่ือเร่ืองน้ีท าให้ช่ือเร่ืองมีความโดดเด่น มีความหมาย
ลึกซ้ึงกินใจ นบัไดว้า่กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้วามหมายแฝงน้ีจึงน่าสนใจและน่าติดตามเร่ืองราว
เป็นอยา่งมาก  

9.   การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค าตรงกันข้าม การตั้งช่ือเร่ืองโดยการใช้ค  าท่ีมีความหมายตรง
ขา้มกนัมาซ้อนกนั เพื่อให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเป็นกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองท่ีแยบยลของพระ
มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซ่ึงการตั้งช่ือเร่ืองในรูปแบบน้ีจะท าให้ผูอ่้านเกิดความสงสัยใคร่รู้ อยาก
ติดตามเน้ือหาต่อไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    รสนิยมสูงอยา่ใหใ้จต ่า 

     (สุขเวอร์, 2555 : 117) 
    โชคดี...โชคร้าย 

 (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 70) 
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    ค าสรรเสริญค านินทา 
 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 55) 

    พระคิวทองทุกขเ์หนือสุข 
   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 150) 

    ยิง่เหน่ือย  ยิง่สุข 
  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 39) 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเห็นวา่ ค  าท่ีพระมหาสมปองใช้ในการตั้งช่ือเร่ืองนั้นมีความหมาย 
ท่ีขดัแยง้กนั ความขดัแยง้ของค าจะท าให้ผูอ่้านเกิดความฉงนว่าตกลงแล้วผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความ
อะไรกนัแน่ แลว้ตนจะไดรั้บรู้เร่ืองใดจากการอ่าน ในขณะท่ีบางเร่ืองก็เป็นการสร้างความหนกัแน่น
ชดัเจนในความหมาย ท าให้ผูอ่้านอยากท่ีจะอ่านเน้ือหา เพื่อคลายความสงสัย เช่น เร่ือง “รสนิยมสูง
อย่าให้ใจต ่ า” เป็นการใช้ค  าตรงข้าม “สูง – ต ่ า” ส่ือความขัดแย้งของคนในสังคมท่ี เลือกใช ้  
เลือกบริโภคแต่ส่ิงท่ีดีมีราคา เพื่อให้ผูพ้บเห็นช่ืนชมแต่ภายในจิตใจกลบัตรงกนัขา้ม ทั้งยงัเป็นการ
เตือนสติให้ผู ้อ่านได้ตระหนักว่านอกกายเราบ ารุงอย่างดี จิตใจเราก็ต้องเสริมให้ดีให้สูงข้ึน
เช่นเดียวกนั ส่วน เร่ือง “ค าสรรเสริญค านินทา” พระมหาสมปองไดแ้สดงให้เห็นถึงสัจธรรมมนุษย ์
เม่ือมีสรรเสริญ ยกยอ่งชมเชย ก็ตอ้งมีนินทาตามมาดว้ยเป็นเร่ืองธรรมดา เม่ือเขา้ใจในสัจธรรมแลว้
ผูอ่้านก็จะปล่อยวาง ไม่ยินดีกบัค าสรรเสริญ และไม่ทุกขร้์อนกบัค านินทา ดว้ยเหตุน้ีการตั้งช่ือเร่ือง
โดยใช้ค  าตรงขา้มจึงเป็นอีกจุดเด่นหน่ึงในการเร้าความสนใจผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวในเน้ือหา
ต่อไป 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง จะเห็นวา่พระมหา
สมปองมีวิธีการดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านผ่านการตั้งช่ือเร่ืองท่ีหลากหลายและน่าสนใจถึง 9 รูปแบบ  
ไดแ้ก่ การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคญัหรือแก่นเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัย การตั้ง
ช่ือเร่ืองโดยให้ข้อคิดและการเตือนสติ การตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าถาม การตั้ งช่ือเร่ืองด้วยการให้
ค  าแนะน า การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะสัมผสัและเล่นค า การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชส้ านวน สุภาษิต และ
ค าคมการตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย และการตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าตรงกันข้าม          
ซ่ึงแต่ละกลวิธีลว้นแลว้แต่น่าสนใจ และย ัว่ยวนให้ติดตามเร่ืองราวไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ผูเ้ขียน
ยงัไดส้อดแทรกความรู้ ความคิด การเตือนสติไวใ้นช่ือเร่ืองไดอ้ยา่งแยบยล ผูอ่้านจึงไดรั้บประโยชน์
จากการอ่านงานเขียนของพระมหาสมปองตั้งแต่ช่ือเร่ือง ดังนั้น กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองทั้ง 9 กลวิธี        
ท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามาใชใ้นงานเขียน ช่วยให้งานเขียนโดดเด่น น่าสนใจสามารถดึงดูดผูอ่้านให้
ติดตามเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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กลวธีิการเปิดเร่ือง 
งานเขียนท่ีน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวโดยตลอดนั้น จุดส าคญั

หน่ึงท่ีผูเ้ขียนตอ้งให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก คือ ส่วนเปิดเร่ืองหรือส่วนน าของเร่ือง เพราะส่วนน้ี
เป็นจุดแรกท่ีผูอ่้านจะได้สัมผสักับงานเขียนและเป็นจุดท่ีผูอ่้านจะตัดสินใจว่าควรอ่านเร่ืองนั้น       
ต่อหรือไม่ ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงตอ้งสรรหากลวธีิในการเขียนส่วนเปิดเร่ืองใหม้ดัใจผูอ่้านใหไ้ด ้  

จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในส่วนของกลวิธีการเปิดเร่ือง  
พบว่า พระมหาสมปองใช้กลวิธีในการเปิดเร่ืองอย่างหลากหลายและน่าสนใจ ซ่ึงแต่ละกลวิธี
สามารถสะกดผู ้อ่านให้อยู่กับงานเขียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู ้อ่านเกิดความใคร่รู้ในเน้ือหา 
ส่วนต่อไปและท าให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนน าเสนอตลอดทั้งเร่ือง และจากการวิเคราะห์
พบว่า กลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีพระมหาสมปองใช้ในงานเขียนของท่านนั้ น มีทั้ งหมด 14 กลวิธี   
โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัเรียงล าดบัการใชจ้ากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายตรงประเด็น
การเปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน สุภาษิต ค าคม
การเปิดเร่ืองด้วยการสรุปสาระส าคญัของเร่ือง การเปิดเร่ืองด้วยการนิยาม การเปิดเร่ืองด้วยการ
พรรณนาให้เกิดจินตภาพ การเปิดเร่ืองดว้ยการถาม – ตอบ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงค าสอนหรือ
ค าพูดของบุคคล  การเปิดเร่ืองด้วยการเล่าประสบการณ์ การเปิดเร่ืองด้วยการอา้งอิงประวติับุคคล
ส าคญั การเปิดเร่ืองด้วยบทกวีหรือค าประพนัธ์ การเปิดเร่ืองด้วยการให้ความรู้ การเปิดเร่ืองด้วย 
มุกตลก การเปิดเร่ืองดว้ยเพลง โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายตรงประเด็น  การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายให้ตรง
ประเด็น เป็นการเขียนส่วนน าเร่ืองในประเด็นท่ีผู ้เขียนต้องการน าเสนออย่างตรงจุดมุ่งหมาย      
ผูอ่้านจะทราบตั้งแต่ส่วนเปิดเร่ืองว่าผูเ้ขียนต้องการจะบอกอะไรแก่ผูอ่้าน และในส่วนเน้ือเร่ือง
ผูเ้ขียนจะขยายความเก่ียวกบัเร่ืองอะไร การบรรยายให้ตรงประเด็นจะท าให้ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือหาได้
โดยง่าย ไม่สับสน และสามารถเตรียมความพร้อมทางความคิดก่อนการอ่านในส่วนเน้ือเร่ืองไดเ้ป็น
อยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    
 “ซินเจีย ยู่อ่ี ซินน่ี ฮวดไช้” ตรุษจีนคือปีใหม่ของคนจีน พอพูดถึงเทศกาลน้ี 

อาตมาจะนึกถึงบรรพบุรุษ เคร่ืองเซ่น สีแดง อัง่เปา ประทดั แลว้การเชิดสิงโต 
   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 83) 

   

เร่ืองผวั ๆ เมีย ๆ น่ีมนัเป็นเร่ืองท่ีต้องพูดกันมากมาย ท่ีจริงอาตมาก็ไม่ยุ่งเร่ือง
ชาวบ้านหรอกนะ แต่เผอิญเดินผ่านไปได้ยินเข้า..ก็เลยหยุดฟังจนจบเลย หูกางเป็น     
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จานแดง (ทรูวชิัน่) เลยล่ะ เหตุเพราะวา่ พระตอ้งอยูใ่นสังคม...ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยชาวบา้น 
มีเร่ืองราวอะไร ชาวบา้นก็มาปรึกษาพระ พระก็เลยตอ้งยุง่กบัชาวบา้นโดยปริยาย 

     (สุขเวอร์, 2555 : 92) 
ก่อนอ่ืนเราตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่าบณัฑิตคือใคร อยา่บอกนะว่าคนท่ีมีช่ือว่า

บณัฑิตมนัจะไดค้วามรู้มากเกินไป บณัฑิต คือ คนท่ีมีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติท าตนให้มี
ความเห็นถูกตอ้งยึดถือค่านิยมท่ีถูกตอ้งสามารถด าเนินชีวิตอยู่ดว้ยปัญญาช่ือคนท่ีเป็น
กลัยาณมิตรเป็นมิตรแทท่ี้แนะน าทางเจริญใหเ้ราและคอยเตือนใหรู้้ทางท่ีเส่ือม 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 172) 
 

โลกมนัอยูย่ากข้ึนทุกวนั  แลว้ยงัคงซบัซ้อนต่อไปเร่ือย ๆ อาตมาเองในฐานะท่ีได้
อุทิศตวัเป็นภิกษุสงฆเ์พื่อมวลชนก็ตอ้งพยายามท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะไดช่้วย
แนะน าทางออกใหก้บัโยมได ้

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 97) 
ความสุขของคนนะโยม ไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งสุขเฉพาะคนภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต ้ภาคอีสานห้ามสุข ความสุขมนัห้ามกนัไม่ได ้ดงันั้นแลว้ อาตมาจะพาโยมไปพบ
กบัความสุขทัว่ ๆ ทุกภาคกนั 

        (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 187)  
  จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นว่า การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายให้ตรงประเด็นท่ีพระมหา
สมปองน ามาใช้ในการดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านตั้งแต่เร่ิมต้นนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองราวในล าดบัต่อไปว่าผูเ้ขียนจะให้ความรู้เร่ืองอะไร ท าให้ผูอ่้านไม่ตอ้ง
ตีความในการอ่านมาก สามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดต้รงกบัจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอย่างดี เช่น  
การเปิดเร่ือง วนัตรุษจีน จาก ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition จะเห็นไดว้่าเป็นการค ากล่าว
อวยพรของคนจีนในวนัตรุษจีนข้ึนมากล่าวเป็นประโยคแรก ท าให้ผูอ่้านทราบไดท้นัทีว่าเร่ืองราว    
ท่ีผูเ้ขียนจะน าเสนอ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวนัตรุษจีน ผูอ่้านจึงทราบประเด็นและเตรียมความพร้อมก่อน
การอ่านเน้ือเร่ืองต่อไปเพื่อขยายความว่าผูเ้ขียนตอ้งการสอนในเร่ืองอะไรเก่ียวกบัวนัตรุษจีน และ
เร่ือง บัณฑิตคือใคร จาก ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบยพระมหาสมปองกล่าวถึงบัณฑิต   
ตั้งแต่เปิดเร่ือง ท าให้ผูอ่้านทราบได้ชดัเจนว่าผูเ้ขียนตอ้งการส่ืออะไร พระมหาสมปองไกลวิธีการ
เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายตรงประเด็น จึงเป็นกลวิธีท่ีเขา้ใจง่าย ผูอ่้านไม่สับสนและสามารถเขา้ถึง
ธรรมะไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.   การเปิดเร่ืองด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทัศนะ การเปิดเร่ืองด้วยการ
แสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ เป็นการน าเขา้สู่เน้ือหาโดยผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นของตน
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ก่อนจะขยายความในเน้ือหาเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นหรือทศันะท่ีได้กล่าวเอาไวต้อนเปิดเร่ือง  
จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ การเปิดเร่ืองดว้ยวิธีการน้ีเป็นการเร่ิมตน้เร่ือง
ท่ีน่าสนใจอีกวิธีการหน่ึง เพราะการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนจะเร้าให้ผูอ้่านเกิดความสนใจและ
อยากท่ีจะอ่านในส่วนต่อไปเพื่อพิสูจน์ความคิดเห็นหรือทศันะของผูเ้ขียนวา่เป็นจริงตามท่ีผูเ้ขียนได้
กล่าวไวห้รือไม่  ทั้งยงัเป็นความทา้ทายท่ีผูอ่้านจะไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในงานเขียน ทั้งในส่วน
ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือคลอ้ยตามและพยายามคน้หาค าตอบจากเน้ือเร่ืองเพื่อยืนยนัความคิดเห็นของ
ตนท่ีมีต่อทศันะของผูเ้ขียนและงานเขียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  

วนัเพ็ญเดือน 12 เป็นวนัลอยกระทง อาตมารู้สึกไม่ค่อยดีกบัวนัลอยกระทงนะ 
รู้สึกวา่มนัจะเป็นวนัเพิ่มขยะยงัไงก็ไม่รู้ ทั้งโฟม ทั้งตน้กลว้ย ทั้งกระดาษ ทั้งอะไรต่าง ๆ 
กทม. เก็บขยะกวา่ 3 – 4 วนักวา่จะหมด 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 197) 
 

อาตมาเช่ือว่าหลายคนท่ีอ่านหนังสือเล่มน้ี มีเร่ืองดีใจ สุขใจ จนรู้สึกว่าไม่อยาก
เก็บไวค้นเดียว อยากบอกใหเ้พื่อนฝงูคน รู้จกั คนรัก คนรอบขา้งไดรั้บรู้ถึงเร่ืองท่ีราวดีใจ
สุขใจ คิดง่าย ๆ ก็คือ เรามีความสุขในเร่ืองอะไร เราก็อยากส่งต่อความสุขของเราให้กบั
คนท่ีเรารู้จกับา้ง 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 205) 
ถา้มีคนมาถามอาตมาวา่ใครท่ีเก่งท่ีสุดในโลก อาตมาไม่ไดต้อบวา่ไอสไตน์นะโยม 

แต่อาตมาขอตอบวา่คนแก่ท่ีอายยุืนยาว ถา้ไม่แน่จริงไม่แก่นะโยมจริงไหม ความแก่ไม่ใช่วา่
จะแก่ไดง่้าย ๆ มนัตอ้งสั่งสมอายแุละประสบการณ์มายาวนานมากดว้ยจริงไหมโยม 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 90) 
 

โยม...อาตมาวา่ ส่ิงท่ีท าให้เราเป็นทุกข ์คือ ความคิดของเราเอง ความทุกข์จะจบ
ลงง่าย ๆ ถา้เราเปล่ียนวิธีคิดของเราเอง ท่ีเราทุกขไ์ม่จบเพราะเราเอาความทุกข์เก่ามา คือ 
เรียกว่าต่อยอดความทุกข์ คิดแลว้คิดอีก คิดซ ้ าซาก ในความทุกข์เก่า ๆ คือ ชอบเอาทุกข์
เก่ามาเล่าใหม่ ง่าย ๆ คือ คนอ่ืนใช้มีดแทงเราแค่คร้ังเดียว แต่เราต่างหากท่ีแทงตวัเองซ ้ า
เป็นร้อยเป็นพนัคร้ัง 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 145) 
 

จากตวัอยา่งการเปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะท่ีน ามากล่าวอา้ง
ขา้งตน้ จะเห็นว่า พระมหาสมปองใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นหรือทศันะไดอ้ย่างน่าสนใจ  
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ท าให้ผูอ่้านคลอ้ยตามและอยากท่ีจะอ่านเร่ืองราวต่อไป เพื่อสนบัสนุนทศันะนั้น ๆ ของผูอ่้าน เช่น  
เร่ือง ยิ้มสู้ทุกข์ จาก โยมฮูบ่้อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ท่ีพระมหาสมปองแสดงทศันะของตน
เก่ียวกบัเร่ืองความทุกข์ท่ีเกิดจากตวัเราเอง และแสดงทศันะต่ออีกว่าทุกขจ์ะหมดไป หากเราเปล่ียน
วิธีการคิดใหม่ เน้ือความตอนตน้เร่ืองน้ีจะท าให้ผูอ่้านเห็นภาพและคลอ้ยตามทศันะของผูเ้ขียนได้
อย่างดี และเม่ือผูอ่้านสนใจตอนตน้เร่ืองแล้วจึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะชกัน าผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราว    
ในส่วนต่อไป ดงันั้น กลวิธีการเปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ จึงสามารถ
เร้าความสนใจของผูอ่้านใหติ้ดตามเร่ืองราวไดอี้กกลวธีิหน่ึง   

3.   การเปิดเร่ืองด้วยส านวน สุภาษิต ค าคม การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน สุภาษิต หรือค าคม  
เป็นอีกกลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีบ่งบอกถึงศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดงานเขียน โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดธรรมะท่ีคนทัว่ไปต่างเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองน่าเบ่ือและเป็นเร่ืองไกลตวั การท่ีพระมหาสมปอง
น าส านวน สุภาษิตและค าคมมาใชใ้นการเปิดเร่ือง เป็นการเรียกความสนใจจากผูอ้่านไดเ้ป็นอยา่งดี  
เพราะผูอ่้านจะคุน้ชินกบัค าสอนท่ีผา่นส านวน สุภาษิตและค าคม มาแต่อดีต การเช่ือมโยงธรรมมะ
กบัส านวน สุภาษิต และค าคม จึงท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่ายและชวนให้ติดตามเน้ือหาใน
ส่วนต่อไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

โยมทั้ งหลายลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน เกิดเป็นคนต้องพยายามให้ถึงท่ีสุด       
โยมคงเคยได้ยินค าพูดท่ีว่า เหนือฟ้ายงัมีฟ้า เหนือคนยงัมีคน เหนือภูเขายงัมียอดหญ้า 
เหนือคนท่ีรวยลน้ฟ้ายงัมีคนท่ีรวยกวา่ เหนือคนท่ีโชคดียงัมีคนท่ีโชคดีกว่า ขนาดเหนือ
ปลาร้ายงัมีหนอน เหนือหมอนยงัมีหวั เหนือผวัยงัมีเมีย 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 61) 
 

โยมทั้งหลายอาตมาอยากจะบอกวา่ บางทีคนเราก็ใกลเ้กลือกินด่าง อยูใ่กลธ้รรมะ
แต่ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย  เหมือนทพัพีอยูใ่นหมอ้แกงแต่ไม่รู้รสแกงเหมือนกบเฝ้ากอ
บวัแต่ไม่รู้รสหวานของเกสรบวั 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 144) 
 

อาตมาถือวา่คนหล่อคนสวยมีรูปเป็นทรัพย ์คือ หน้าตาดีมีชยัไปกว่าคร่ึง อนัดบั
แรกคนเราจะมองท่ีหน้าตา แต่โยมอย่าให้เป็นเหมือนค าพูดท่ีว่า สวยแต่รูปจูบไม่หอม 
คือ หน้าตาหล่อ หน้าตาสวย แต่นิสัยท่ีว่าไม่ได้เร่ือง หรือว่าท่ี ขา้งนอกสุกใส แต่ข้าง
ในตะ๊ต๊ิงโหน่ง หรือค าพดูท่ีวา่ ขา้งนอกสุกใส แต่ขา้งในเป็นโพรง 

   (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 162) 
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โยมเราคงเคยไดย้ินค าพดูท่ีวา่กนัไวดี้กวา่แก ้แยแ่ลว้จะแกไ้ม่ทนั น่ีเป็นค าพดูของ
คนในสมยัก่อน ท่ีสอนเร่ืองความไม่ประมาท 

   (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 179) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นนั้ นเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีน่าสนใจและ
สร้างสรรคอี์กวิธีหน่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปอง จะเห็นว่าพระมหาสมปองใชก้ลวิธีการเปิด
เร่ืองด้วยส านวน สุภาษิต หรือค าคม ในการถ่ายทอดธรรมะในตอนตน้เร่ือง ท าให้ผูอ่้านสามารถ
เช่ือมโยงธรรมะท่ีพระมหาสมปองตอ้งการน าเสนอกบัความหมายท่ีแทจ้ริงได ้โดยการเปรียบเทียบ
กบัส านวน สุภาษิตและค าคมท่ีปรากฏในตอนตน้เร่ืองนั้น ธรรมะจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีเขา้ใจยากอีกต่อไป  
เช่น เร่ือง พระเคร่ืองกบัพระธรรม จาก ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย ท่ีน าส านวน สุภาษิต  
และค าคม มาใช้ตอนเปิดเร่ืองถึง 3 ส านวน คือ ใกล้เกลือกินด่าง ทพัพีอยู่ในหมอ้แกง และกบเฝ้า     
กอบวั เพื่อย  ้าความแก่ผูอ่้านในเร่ืองท่ีชาวพุทธอยู่ใกลชิ้ดธรรมะ แต่กลบัไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก
ธรรมะนั้นเลย การเปิดเร่ืองเช่นน้ีเป็นการเตือนสติผูอ่้านตั้งแต่ตอนตน้เร่ือง เพื่อเปิดใจรับวิธีการเขา้สู่
ธรรมะท่ีพระมหาสมปองจะไดน้ าเสนอต่อไปในส่วนเน้ือหา จะเห็นไดว้า่ ส านวน สุภาษิตและค าคม  
ช่วยให้ผูอ่้านเช่ือมโยงความหมายของหลกัธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่าย
และชวนใหติ้ดตามเน้ือหาในส่วนต่อไป   

4.   การเปิดเร่ืองด้วยการสรุปสาระส าคัญของเร่ือง การเปิดเร่ืองดว้ยการสรุปสาระส าคญั
ของเร่ือง เป็นการน าส่ิงท่ีผูอ่้านจะไดรั้บทั้งหมดมาเปิดประเด็นของเน้ือหา เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบก่อน
ล่วงหนา้วา่ผูอ่้านจะเกิดความรู้ในเร่ืองใดหลงัจากท่ีอ่านเร่ืองน้ีจบแลว้ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ของผูอ่้านก่อนเขา้สู่เน้ือหา การเปิดเร่ืองในลกัษณะน้ีท าให้ผูอ่้านมีทิศทางในการอ่าน สามารถจบั
ประเด็นในการอ่านส่วนต่อไปไดถู้กตอ้ง นบัเป็นกลวิธีท่ีน่าสนใจอีกรูปแบบหน่ึงในการเปิดเร่ืองใน
งานเขียนของพระมหาสมปอง  เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผูอ่้านติดตามงานเขียน เพื่อขยายความ
ชดัเจนจากการสรุปสาระส าคญัตอนเปิดเร่ืองใหไ้ดค้วามกระจ่างชดัมากยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ความส าคญัของวนัปีใหม่คือการเร่ิมตน้ใหม่ ท าชีวิตใหม่ ทบทวนส่ิงท่ีตวัเองเคย
ท าผิดมา ท าส่ิงท่ีไม่ดีในปีเก่าให้ดีข้ึน พฒันาข้ึน อนัไหนท่ีดีอยู่แล้วเราก็เก็บมนัเอาไว ้
เพื่อเป็นเสบียงเล้ียงตวั 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 27) 
 

โยมทั้งหลายโชคดีท่ีหวงัจากคนอ่ืนจะอยูไ่ดไ้ม่นาน เพราะวา่มนัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ตวัเรา  แต่โชคดีท่ีเราสร้างข้ึนดว้ยตวัเองมนัจะคงอยูต่ลอดไป 

  (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 :30) 
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โยมทุกท่าน  การให้เป็นส่ือรัก...ใครใกลชิ้ดก็มีความสุข  การใหท่ี้ดีท่ีสุด คือ  การ
ท าใหจิ้ตใจของคนนั้นดีข้ึน..การใหท่ี้ชนะการใหท้ั้งปวง คือการใหธ้รรมะเป็นทาน 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 147) 
 

งานทุกงานได้ค่าตอบแทนทั้งนั้นแหละคุณโยม แต่ค่าตอบแทนท่ีได้มนัก็มาก
นอ้ยต่างกนัไปตามลกัษณะงาน การใชก้ าลงัหรือการใชส้มอง แต่อีกส่ิงท่ีไดม้าพร้อมกบั
เงินคือประสบการณ์ชีวติ ประสบการณ์การท างานท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ไดน้ะคุณโยม 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 18) 
 

  จากตวัอย่างท่ีน ามากล่าวในงานวิจยัข้างต้น จะเห็นว่า พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตใช้
วิธีการสรุปสาระส าคญัของเร่ือง เป็นตวัเร้าความสนใจของผูอ่้านตั้งแต่ตน้เร่ือง ทั้งน้ี เพื่อให้ผูอ่้าน
ทราบความมุ่งหมายของผูเ้ขียนตั้ งแต่เร่ิมต้นเร่ืองว่าผูเ้ขียนต้องการให้ผูอ่้านทราบอะไร แล้วจึง    
ขยายความในส่วนเน้ือเร่ือง เช่น การเปิดเร่ืองให ้จาก ธรรมะชูใจ ท่ีผูอ่้านสรุปตั้งแต่ตน้เร่ืองวา่การให้
ท่ีดีท่ีสุดคือการให้ธรรมะเป็นทาน จะเห็นวา่ผูอ่้านทราบตั้งแต่ตน้วา่ผูเ้ขียนจะส่ือสารอะไร แต่ผูอ่้าน
ก็ตอ้งติดตามเร่ืองราวต่อไป เพราะการให้ธรรมะนั้นผูอ่้านไม่รู้เลยวา่ตอ้งให้อยา่งไร อนัเป็นการย ัว่ยุ
ให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวในส่วนต่อไปนั่นเอง กลวิธีน้ีจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของผูอ่้านก่อน
เขา้สู่เน้ือหา ท าให้ผูอ่้านมีทิศทางในการอ่าน สามารถจบัประเด็นในการอ่านส่วนต่อไปไดถู้กตอ้ง  
นบัเป็นกลวิธีท่ีน่าสนใจอีกรูปแบบหน่ึงในการเปิดเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง เพราะเป็น
การกระตุน้ให้ผูอ่้านติดตามงานเขียนเพื่อขยายความชดัเจน จากการสรุปสาระส าคญัตอนเปิดเร่ืองให้
ไดค้วามกระจ่างชดัมากยิง่ข้ึน   

5.   การเปิดเร่ืองด้วยการนิยาม การนิยาม คือ การให้ความหมายของค าหรือถ้อยความ  
การเปิดเร่ืองท่ีให้ค  าจ  ากดัความหรือนิยามค าศพัท ์ลกัษณะน้ีผูเ้ขียนจะอธิบายความหมายของค าศพัท์
ท่ีปรากฏในเร่ือง เพื่อปูพื้นฐาน ความรู้ให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองก่อนอ่านเน้ือเร่ืองต่อไป ดงันั้น การเปิด
เร่ืองดว้ยการนิยามหรือการอธิบายความหมายของค าก่อนท่ีจะขยายรายละเอียดของเน้ือหานั้นจะท า
ให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหาต่อไปไดช้ดัเจนและดียิ่งข้ึน นบัเป็นกลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีน่าสนใจและกระตุน้
ผูอ่้านใหติ้ดตามเร่ืองราวล าดบัต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   

ค าวา่ รู้ ในพระพุทธศาสนา คือ รู้ผดิชอบชัว่ดี รู้ทางเจริญ รู้ทางเส่ือม รู้ท่ีจะน าตน
ออกพน้จากกองทุกขท์ั้งปวง 

  (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 127) 
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ค าวา่  กลัยาณมิตร  
กลัยาณ หมายถึง งาม หมายถึงดี และมิตร หมายถึง เพื่อนท่ีรักใคร่ท่ีสนิทสนม

คุน้เคย 
  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 160) 

 

หากมีค าถามท่ีวา่ ความสุข คืออะไร ถา้ตอบตามหลกัธรรมะ ความสุข คือ การได้
สนองความตอ้งการของตน แต่คนเราจะมีความสุขมากหรือน้อย ไม่ได้อยู่ท่ีเราสนอง
ความตอ้งการของตนมากแค่ไหน แต่มนัข้ึนกบัวา่ เราพอใจในส่ิงท่ีเราท าไดห้รือไม่ 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 35) 
 

จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของพระมหาสมปองเป็นอย่างมาก    
ท่ีกล่าวเช่นน้ี เพราะจะเห็นไดว้า่พระมหาสมปองไดอ้ธิบายค าศพัท ์อธิบายความใหก้ระจ่างก่อนเขา้สู่
เน้ือหา เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงกนักบัผูเ้ขียนก่อนวา่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอมีความหมายอยา่งไร  
เม่ือผูอ่้านเขา้ใจค าศพัท์แลว้เน้ือหาธรรมะในส่วนต่อไปจึงเป็นเร่ืองง่ายต่อการเรียนรู้ เช่น การนิยาม
ค าว่า  “ความสุข” ในงานเขียนของพระมหาสมปอง เร่ือง สุขไกลแค่ไหนคือใกล้ จาก โยมฮู้บ่อ   
อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ผูเ้ขียนมีจุดประสงคใ์ห้ผูอ่้านทราบวา่ความสุขในงานเขียนของตนนั้น
คือ หมายถึง การปล่อยวาง  ซ่ึงในส่วนของเน้ือหาพระมหาสมปองก็จะขยายความถึงวธีิการเพื่อบรรลุ
ความสุขนั้นต่อไป ท าให้ผูอ่้านมีแนวทางในการเร่ืองราวในส่วนต่อไปท่ีชดัเจนและสามารถเขา้ใจ
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน นบัเป็นกลวิธีในการเปิดเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเตรียมความพร้อมผูอ่้าน เพื่อการเรียนรู้
ธรรมไดไ้ดดี้ยิง่  
  6.   การเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาให้เกิดจินตภาพ การเปิดเร่ืองดว้ยการเขียนพรรณนาให้
เกิดจินตภาพ คือ การท่ีผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเขียนเกร่ินน าเร่ืองอยา่งมีศิลปะทางภาษา เพื่อให้เกิดความ
งามในงานเขียนและผูอ่้านเกิดจินตนาการตามถอ้ยความท่ีผูเ้ขียนไดพ้รรณนาได ้ซ่ึงจากการวเิคราะห์
งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า การเปิดเร่ืองดว้ยวิธีการน้ีท าให้ผูอ่้านเพลิดเพลินกบัการอ่าน
และเกิดจินตนาการตามผูเ้ขียนอยา่งสร้างสรรค ์ ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

  ความรัก..จริง ๆ แล้วเป็นส่ิงท่ีสวยงาม เหมือนน ้ าท่ีอยู่บนยอดหญ้า ในยามเช้า     
ท่ียงัไม่ถูกเหยียบย  ่าให้ยบัเยิน ความรักเป็นส่ิงท่ีสดใส…เป็นส่ิงท่ีสวยงาม ราคะของคน
ต่างหาก..ท่ีท  าใหค้วามรักดูหม่นหมอง 

     (สุขเวอร์, 2555 : 80) 
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โยมทั้ งหลาย..ส่วนผสมของความรัก คือ เวลา ส่วนผสมของน ้ าตา คือ ความ
เสียใจ  (อัย๊ยะ..) ท่ีจริงนะโยมขอ้ดีของน ้ าตาก็มีเหมือนกนั...เพราะมนัท าให้ตาเราสะอาด  
และเราจะไดต้าสวา่งมากข้ึน จะไดเ้ห็นวา่ใครรักเราจริง   

โยม...ความรักเหมือนการดึงหนงัยางคนละขา้ง คนท่ีปล่อยมือไม่เจ็บ ส่วนคนท่ี
ถือเน่ีย แสบถึงทรวงเลยนะโยม ท่ีจริงนะโยม การปล่อยให้เขาไป บางทีอาจจะไม่ใช่การ
ยอมแพ.้..แต่เป็นการยอมรับในส่ิงท่ีไม่สามารถเป็นไปได ้ เราจะไดเ้จ็บทีเดียวแลว้ก็จบ
กนั...ถา้มวัแต่ผกูมวัแต่พนั...เจบ็ทุกวนัมนัไม่จบ 

     (ธรรมะชูใจ, 2556 : 163 – 164) 
ความรู้เป็นส่ิงท่ีดี บางคนมีความรู้มากแทนท่ีจะมีประโยชน์ แต่ความรู้นั้นกลบั

เป็นก าแพงกั้น ไม่ให้ความรู้ใหม่เขา้มาในชีวิต เพราะคิดวา่คนอ่ืนไม่มีความรู้เท่ากบัตน 
ถา้เรามีความคิดแบบน้ีก็จะเป็นความคิดท่ีผดิมหนัต ์

(ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 64) 
ตามท่ีอาตมาเคยบอก ทุกอยา่งมนัมี 2 ดา้นเสมอ มีทั้งประโยชน์และโทษ ซ่ึงมนัก็

ข้ึนกบัตวัเราเองนั้นแหละ วา่จะเลือกดา้นใด อยา่งโซเซียลเน็ตเวร์ิก ปฏิเสธไม่ไดว้า่ดา้นท่ี
เป็นโทษก็มีเหมือนกนั ตามข่าวคราวท่ีออกมามากมาย เช่น บางคนก็อาจใชช่้องทางน้ีใน
การหาก๊ิก พอสามีหรือภรรยาจบัได ้ก็กลายเป็นเร่ืองราวใหญ่โต ถึงขั้นฆ่าแกงกนัก็มี 

 (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 39) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงศิลปะในการถ่ายทอดผลงานของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
จะเห็นว่าการเปิดเร่ืองของพระมหาสมปองนั้นใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองด้วยการเขียนพรรณนาให้เกิด
จินตภาพ ท าให้งานเขียนนั้นงดงาม  เร้าความสนใจผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวไดเ้ป็นอย่างดี ดงัเช่น
เร่ือง รักแทห้รือรักเทียมคุณโยมเตรียมใจไวห้รือยงั จากหนงัสือสุขเวอร์ ท่ีพรรณนาถึงความสวยงาม
ของความรักโดยเปรียบเทียบกบัน ้ าท่ีอยูบ่นยอดหญา้ในยามเชา้ ท่ียงัไม่ถูกเหยยีบย  ่า แต่ราคะในใจคน
ท าให้ความสวยงามของความรักหม่นหมองไป การเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาน้ีท าให้ผูอ่้านเกิด    
จินตภาพ เป็นความงามของภาษา ก่อให้เกิดความร่ืนรมยใ์นการอ่านธรรมะ หรือ เร่ือง อกหัก จาก 
หนงัสือธรรมะชูใจ ท่ีพระมหาสมปองตอ้งการให้ผูอ่้านรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนถึงความเจ็บปวดจากการ
ผิดหวงัในความรัก ว่าเจ็บเหมือนการดึงหนงัยางคนละขา้ง หากคนใดคนหน่ึงปล่อยมืออีกคนย่อม
เจ็บปวดจากการโดนหนงัยางดีด  การเปรียบเทียบน้ีจะท าให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการตามผูเ้ขียนได้
และคล้อยตามผูเ้ขียนได้  ดงันั้นกลวิธีการเขียนเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาให้เกิดจินตภาพน้ีท าให้
ผูอ่้านเพลิดเพลินกบัการอ่านและเกิดจินตนาการตามผูเ้ขียนอยา่งสร้างสรรค ์
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7.   การเปิดเร่ืองด้วยค าถาม – ค าตอบ การเปิดเร่ืองดว้ยการถาม – ตอบ เป็นการเกร่ินน า
เร่ืองดว้ยการกระตุน้ความคิด เน้นการมีส่วนร่วมของผูอ่้าน ซ่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปองได้
ใช้วิธีน้ีด้วยเช่นกัน โดยลักษณะของการเขียนจะมีทั้ งแบบการถามแล้วค่อย ๆ ขยายค าตอบจน
กระจ่าง และการถามแลว้ตอบทนัทีโดยผูเ้ขียน เพื่อให้ผูอ่้านไม่ตอ้งรู้สึกคา้งคากบัค าถาม ซ่ึงทั้งสอง
ลกัษณะก็สามารถเร้าความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 
   

โยมทั้งหลาย ทุกวนัน้ีถามตรง ๆ วา่เราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะเงินไม่พอใช้
หรือทุกข์เพราะใจไม่รู้จกัค าว่าพอ คนเราจะมีความสุขหรือว่าโชคดีไม่จ  าเป็นตอ้งมีเงิน
มากมายก็มีความสุขได้  คนเป็นผูก้  าหนดค่าของเงินแต่เงินไม่ได้ก าหนดค่าของคน       
เงินท าใหคุ้ณมีความสุขและเงินก็ท าใหทุ้กขไ์ดเ้ช่นกนั 

  (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 132) 
โยมเคยโกรธคนอ่ืนไหม...  (เคย) 
เคยเกลียดคนอ่ืนไหม...  (เคย) 
เคยทอ้ไหม...  (เคย) 
เคยเบ่ือไหม...  (เคย) 
แหม...แยจ่งั เคยทุกอยา่งเลย 
คนเรามนัตอ้งมีบา้งล่ะ จริงไหมโยม...  (จริง) 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 30) 
 

หากว่าเราเกิดมารวย แต่ยงัทุกข์มาก โยมอยากรวยไหม หากว่าเรามีเกียรติมาก    
มีหน้าตาในสังคม แต่ยงัเป็นทุกข์มาก โยมอยากมีไหม หากว่าเรามีช่ือเสียง คนรู้จัก
มากมาย แต่ยงัเป็นทุกขม์าก โยมอยากมีไหม ทุกคนก็จะตอบค าถามในท านองเดียวกนัวา่ 
ไม่อยากรวย ไม่อยากมี 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 56) 
 

จากการยกตวัอยา่งขา้งตน้ แสดงให้เห็นแลว้วา่พระมหาสมปองใชก้ารถาม – ตอบในการ
ย ัว่ยุความสนใจของผูอ่้าน โดยให้ผูอ่้านไดคิ้ดหาค าตอบ อนัเป็นการส่งเสริมให้ผูอ่้านมีส่วนร่วมกบั
งานเขียนนั้ น ผูอ่้านจึงไม่รู้สึกแปลกแยกและอยากติดตามเร่ืองราวในเน้ือหาโดยตลอด ดังเช่น      
เร่ือง เงินไม่พอใช ้แต่อยา่งไรก็ยงัโชคดี จากพระมหาสมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม ท่ีถามผูอ่้าน
ถึงสาเหตุของความทุกข์ เพื่อให้ผูอ่้านร่วมกันคิดว่าตนเองทุกข์เพราะอะไร ใช่ค าตอบเดียวกับท่ี    
พระมหาสมปองไดก้ล่าวไวห้รือไม่ ซ่ึงการถามในลกัษณะน้ีนอกจากจะเป็นการกระตุน้ในผูอ่้านได้
คิดตาม มีส่วนร่วมกบัผูเ้ขียนแลว้ ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูอ่้านดว้ยว่าการขยายค าตอบ
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ของพระมหาสมปองนั้นลว้นแต่เป็นสัจธรรมท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกคนตอ้งเผชิญกบัมนั ดงันั้น การเปิด
เร่ืองด้วยการถาม – ตอบ จึงเป็นการกระตุน้ความคิด เน้นการมีส่วนร่วมของผูอ่้าน ซ่ึงสามารถเร้า
ความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี    

8.   การเปิดเร่ืองด้วยการอ้างอิงค าสอนหรือค าพูดของบุคคล การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิง
ค าสอนหรือค าพูดของบุคคล เป็นการน าถอ้ยค าหรือเน้ือความส าคญัท่ีมีคุณค่า สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง
ในงานเขียนของพระมหาสมปองมาเกร่ินน าก่อนเช่ือมประเด็นสู่เน้ือหา การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิง
ค าสอนหรือค าพูดของบุคคลในงานเขียนของพระมหาสมปองน้ีท าให้งานเขียนมีความน่าเช่ือถือ  
เน้ือหามีความหมาย หนกัแน่นและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

พระพุทธองค์ทรงสอนไว ้ ให้เรามองโลกตามความเป็นจริง คราวใดมีทุกข์ตอ้ง
ท าจิตใจให้เข้มแข็ง... ทุกส่ิงในโลก ล้วนย่อมมีการเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา เม่ือมี
เกิดข้ึน แล้วตั้ งอยู่ สุดท้ายมันก็ดับไป ความทุกข์ก็เช่นกัน ความทุกข์มันเกิดมาได้..       
มนัก็ดบัได ้เม่ือทุกขด์บั สุขก็มาแทน 

     (สุขเวอร์, 2555 : 138) 
 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า...สรรพส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ตั้งอยู่เป็นธรรมดา  
และดับไปเป็นธรรมดา พูดง่าย ๆ คือ ทุกอย่างเกิดข้ึน ตั้ งอยู่ แล้วก็ดับไป ทุกอย่าง
หมุนเวยีนตามกฎของธรรมชาติ  เราไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได ้

(ธรรมะชูใจ, 2556 : 29) 
 

ในยามท่ีโยมมีความทุกข ์ไม่วา่จะทุกขใ์จ ทุกขก์าย ยงัมีปัญหาเร่ืองปากทอ้งเร่ือง
เศรษฐกิจแย่ สังคมเส่ือมตามมาอีก เร่ืองน้ีในหลวงของเรา ไดส้อนไวช้ดัเจนว่า เราตอ้ง
รู้จกัใชชี้วติพอเพียง หากเราพอเพียงชีวติก็จะเพียงพอ 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 95) 
 

โยมทั้ งหลาย การมีชีวิตอยู่นานเท่าใดมิใช่ส่ิงส าคัญ ส่ิงท่ีส าคัญก็คือ มีชีวิต
อย่างไร เกิดมาร้อยปีไม่ท าความดีก็ไร้ค่า พระพุทธเจา้สอนว่าเกิดมาร้อยปี แต่ใช้ชีวิต
อยา่งประมาท สู้เพียงคนท่ีเกิดเพียงราตรีเดียวไม่ได ้

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 172) 
 

  จากตวัอย่างท่ีปรากฏขา้งตน้นั้น จะเห็นว่า พระมหาสมปองไดใ้ช้กลวิธีการเปิดเร่ืองดว้ย
การอา้งอิงค าสอนหรือค าพูดของบุคคลซ่ึงเป็นถอ้ยค าสอนของบุคคลส าคญัท่ีประสบความส าเร็จ
มาแลว้ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เช่น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา



156 
 

ภูมิพลฯ  เป็นตน้ และมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอมาเปิดประเด็นเพื่อเช่ือมโยงสู่
เน้ือหา ซ่ึงการเปิดเร่ืองดว้ยวธีิน้ีเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผูอ่้านมากยิง่ข้ึน เช่น เร่ือง ดวงอาทิตย์
ข้ึนทุกวนั แต่เมฆเปล่ียนผนัทุกคืน จาก ธรรมะชูใจ ท่ีพระมหาสมปองไดย้กค าสอนของพระพุทธเจา้
ท่ีสอนเร่ืองการเกิดข้ึนตั้งอยู่และดบัไปของสรรพส่ิง มาใช้ในการเปิดเร่ือง อนัเป็นการยืนยนัว่าส่ิงท่ี
พระมหาสมปองจะกล่าวถึงในเน้ือเร่ืองน้ีท่านไม่ไดก้ล่าวเองลอย ๆ แต่พระพุทธองคไ์ดส้ั่งสอนล่วง
มาแล้วเกือบสามพนัปี และการยกค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
ท่ีสอนในเร่ืองของความพอเพียงมาสร้างความตระหนักให้แก่ผูอ่้านในตอนตน้เร่ือง ท าให้เร่ืองน้ีมี
คุณค่ามากยิ่งข้ึน ดงันั้น การเปิดเร่ืองด้วยการอา้งอิงค าสอนหรือค าพูดของบุคคลในงานเขียนของ  
พระมหาสมปองน้ีท าให้งานเขียนมีความน่าเช่ือถือ เน้ือหามีความหมาย หนักแน่นและน่าสนใจ    
เป็นอยา่งมาก 

9.    การเปิดเร่ืองด้วยการเล่าประสบการณ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ เป็นการ
น าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนของผู ้เขียนมาถ่ายทอดสู่ผู ้อ่านในตอนต้นเร่ือง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
น่าเช่ือถือของเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ พระมหา
สมปองไดใ้ชว้ิธีการเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ โดยการน าส่ิงท่ีผูเ้ขียนเคยพบเห็น เคยประสบ  
และเคยปฏิบติัมาเกร่ินน า เพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกต่ืนเตน้และอยากท่ีจะอ่านเร่ืองราวในส่วนต่อไป ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 

ไหน..ใครไม่เคยมีเร่ืองเครียด ๆ บา้ง มีกนัทุกคนใช่ไหม เร่ืองความเครียด อาตมา
รับรองว่า มีดว้ยกนัทุกคนแหละครับคุณโยม อย่างอาตมาไปบรรยาย ทั้ง ๆ ท่ีคนอ่ืน ๆ
หวัเราะกนัลัน่ แต่บางคนอุตส่าห์ตั้งใจฟังจนหลบั อาตมาก็เครียดสิ ตอ้งถามคนนัง่ขา้ง ๆ 
กนั วา่ท าไมคนนั้นจึงหลบั ขณะท่ีคนอ่ืนข ากล้ิง ไดค้วามวา่ คนท่ีหลบันัน่ ความสามารถ
ทางหู ดอ้ยกวา่คนอ่ืน ไม่ใช่อะไรหรอกนะโยม หูเขาหนวก... 

   (สุขเวอร์, 2555 : 152) 
 

สมยัท่ีอาตมาเป็นเด็ก (ถา้แบบน้ีแสดงวา่เร่ิมแก่แลว้ท่ีจริงไม่ใช่เร่ิมนะโยม แต่แก่
แล้วต่างหาก เขาว่าเห็นตวัแก่ดีกว่าเห็นแก่ตวั เพราะว่าจะได้ปลงกบัชีวิตและแสวงหา
ความดีใส่ตวัใหม้ากข้ึน) เขา้เร่ืองแลว้กนัตอนท่ีเป็นเด็กครูจะสอนร้องเพลงวา่ตาเรามีไวดู้  
หูเรามีไวฟั้ง ความจริงนะโยม คนเราจะมีความสุขก็เพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะล้ิน
เพราะกายเพราะใจ 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 148) 
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ก่อนจะไปพบเคล็ดลบัดี ๆ จากคุณเบิร์ด ธงไชย แมค – อินไตย ์ขอเล่ายอ้นไปยงั
ตอนท่ีได้มีโอกาสสัมผสัสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ในคร้ังแรก ๆ ตอนนั้นคุณเบิร์ดนิมนต์
อาตมาและพระอาจารยห์ลายรูปไปฉันเพล เน่ืองในโอกาสท าบุญบ้าน พอถึงช่วงฉัน    
คุณเบิร์ดในฐานะเจา้ภาพก็กุลีกุจอน าขา้วเหนียวกระต๊ิบใหญ่มาให้อาตมา 

 (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 73) 
 

อาตมาถือวา่ไดง้าน ในส่ิงท่ีตนรัก คือ เป็นพระนกัเทศน์ เป็นพระนกัพูด ตอนเด็ก ๆ 
เวลาท่ีมีญาติมาท่ีบา้น อาตมาไปนัง่ฟัง บางทีก็พูดแทรกข้ึนมาบา้งแม่จะดุวา่ อยา่พูดแทรก
ผูใ้หญ่ พดูมากไม่ดี พดูมากขนาดน้ีโตมาจะท าอะไรกิน 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 85) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าพระมหาสมปองเร้าความสนใจผู ้อ่านด้วยการเล่า
ประสบการณ์ของท่านเองท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ จึงสามารถน ามาเป็นบทเรียน
ให้แก่ผูอ่้าน ซ่ึงพระมหาสมปองน าส่ิงท่ีท่านเคยพบเห็น เคยประสบ เคยปฏิบติัมาเกร่ินน า เพื่อให้
ผูอ่้านรู้สึกต่ืนเตน้และอยากท่ีจะอ่านเร่ืองราวในส่วนต่อไป เช่น เร่ืองงานท่ีรัก รักท่ีงาน จากโยมฮูบ้่อ  
อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ท่ีพระมหาสมปองไดน้ าเอาประสบการณ์ของท่านตอนเด็ก ๆ ท่ีเป็นคน
ชอบพูด จนผูใ้หญ่ตอ้งปรามนั้นมาเล่าให้ผูอ่้านฟัง เพื่อโยงสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการสอนผูอ่้านวา่ท่าน
รักในการพูดมาตั้งแต่เด็กๆ และฝึกฝนในส่ิงท่ีรักจนประสบความส าเร็จในวนัน้ี อนัเป็นการเสริม
พลงัให้แก่ผูอ่้านในการพฒันาตนเองและท าในส่ิงท่ีตนเองรักให้ดีท่ีสุด  ดงันั้นการเปิดเร่ืองดว้ยการ
เล่าประสบการณ์จึงเสริมงานเขียนใหน่้าติดตามไดเ้ป็นอยา่งดี 

10.   การเปิดเร่ืองด้วยการอ้างอิงประวัติบุคคลส าคัญ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติั
บุคคลส าคญั เป็นการน าเสนอขอ้มูล เร่ืองราว หรือประวติัของบุคคลส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป
ในส่วนน าเร่ืองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามเน้ือหาในส่วนต่อไปว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะ
น าเสนออะไรถึงได้น าบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยกย่อง ควรค่าแก่การน ามาเป็นตวัอย่างในการ
เปิดเร่ือง กลวิธีการเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญัจึงเป็นอีกกลวิธีในการเขียนเปิดเร่ืองท่ี
น่าสนใจและท าใหง้านเขียนมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
   

โยมทั้ งหลาย...ไม่มีค  าว่าสายส าหรับการกลับตัว...ไม่มีค าว่าสายส าหรับการ
เรียนรู้ กลบัตวัได้กลบัใจดว้ย ขนาดองคุลีมาลยงักลบัตวัได้ ขนาดเน วดัดาว ยงักลบัใจ  
แลว้เราจะมวักลวัอะไร การท าความดีไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากลวั การท าความชัว่ต่างหากเป็น
เร่ืองท่ีน่ากลวั 
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     (ธรรมะชูใจ, 2556 : 157) 
 

เม่ือพูดถึงการเมือง อาตมาขอเอ่ยช่ืออดีตนายกรัฐมนตรีสองท่าน คือ ท่านชวนกบั
ท่านสมคัรโยมวา่สองคนน้ีใครพูดค าหยาบมากกวา่กนั 

แหม...หลวงพี่ช่างกล้าถามก็น่าจะรู้รู้กนัก็ตอ้งเป็นท่านสมคัรสิครับเพราะท่าน
เป็นคนตรง ๆ 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 117) 
 

เม่ือพูดถึงคนท่ีคิดการใหญ่ เปล่ียนแปลงโลก และท าได้ก็ส าเร็จ อาตมารู้สึก     
ขนลุกเลยนะ อยา่งเร่ืองราวของสตีฟจ็อบส์ ผูก่้อตั้งบริษทัแอปเป้ิล และเป็นผูก้ระตุน้ให้
เกิดนวตักรรมพลิกโลกมากมาย ไม่วา่จะเป็น mac, ipod, iphone, ipad ซ่ึงก็ตอ้งให้เครคิต
เขาแหละ ว่ามีส่วนส าคญัท่ีท าให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงมือถือกา้วไกลขนาดน้ี 
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 115) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองชกัน าผูอ่้านเขา้สู่งานเขียน โดยการเปิดเร่ือง
ดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญั ทั้งในปัจจุบนัและในอดีตมากล่าวตั้งแต่ตน้เร่ือง เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูอ่้านให้ติดตามเน้ือหาในส่วนต่อไปและเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูอ่้านวา่ส่ิงท่ีผูเ้ขียน
น ามาถ่ายทอดสู่ผูอ่้านนั้นสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่ผูอ่้านได้เหมือนกับบุคคลท่ีน ามาเปิด
ประเด็นน้ี เช่น เร่ือง กลบัตวักลบัใจ จาก ธรรมะชูใจ ท่ีพระมหาสมปองต้องการสอนเร่ืองการท า
ความดีไม่มีวนัสายเกินไปและตอ้งการสอนให้คนท่ีเคยท าไม่ดีไวก้ลบัตวักลบัใจก็น า องคุลีมาล และ 
เน วดัดาว ท่ีประสบความส าเร็จในการเปล่ียนมาเส้นทางแห่งความดี มากล่าวเปิดเร่ือง หรือ เร่ือง  คน
เปล่ียนโลก จากชีวิตไม่ส้ิน ก็ต้องด้ินนะโยม ท่ีเปิดเร่ืองด้วยการกล่าวถึงสตีฟจ็อบส์ ผูมี้บทบาท
ส าคญัท าให้ Apple พฒันาจนไดรั้บการตอบรับจากคนทัว่โลกแมว้่าเขาจะเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่ไดน้ า
โรคร้ายนั้นมาเป็นอุปสรรคในการท างาน เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูอ่้านท่ีก าลงัหมดหวงัได้
มีก าลงัใจต่อสู้อีกคร้ัง ดงันั้น การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญัจึงนบัเป็นการเปิดเร่ืองท่ี
น่าสนใจ  เสริมแรงผลกัทางบวกและท าใหง้านเขียนมีความน่าเช่ือถือเป็นอยา่งมาก 

11.   การเปิดเร่ืองด้วยบทกวีหรือค าประพันธ์ การเปิดเร่ืองด้วยบทกวีหรือค าประพนัธ์  
เป็นการเขียนน าเร่ืองด้วยการน าบทกวีหรือค าประพนัธ์มากล่าวในงานเขียนตอนต้น ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่บทกวีหรือค าประพนัธ์ท่ีพระมหาสมปองเลือกใชน้ั้นมี
การสอดแทรกทั้ งค  าสอน ข้อคิดและคติเตือนใจ โดยเลือกใช้ทั้ งบทกวีท่ีมีผูไ้ด้ประพนัธ์ไวแ้ล้ว  
ผูอ่้านรู้จกัมกัคุน้เป็นอยา่งดีและค าประพนัธ์ท่ีผูเ้ขียนแต่งข้ึนใหม่เอง  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ี
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จะขยายความต่อไปในส่วนเน้ือหา ซ่ึงการใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองด้วยวิธีน้ีท าให้งานเขียนน่าอ่าน
ไพเราะและชวนใหติ้ดตาม  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ปาเจราวดิิโอโหติ   โทรทศัน์สักการ 
ต าราบ่สอน   ขา้ประนบนอ้ม สักการ 
แด่โทรทศันาจารย ์   และวดีิโอศึกษา 
อีกทั้งเคร่ืองถ่ายเอกสารพา  ปัญญาใหเ้กิดแตกฉาน 
อุตส่าห์ร ่ าเรียนอยูต่ ั้งนาน  เรียนไปก็ปวดกบาล 
เพราะฉะนั้นอยา่เรียนมนัเลย  ปัญญาตอ๊กแตก๊อีโลโต๋เต๋ 
สอบแลว้ไม่โอเค   เรียนซ ้ าชั้นอีกแปดปี 

 (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 45) 
 

อนัเพื่อนดีมีหน่ึงถึงจะนอ้ย 
ดีกวา่ร้อยเป็นคิดริษยา 
เหมือนมีเกลือเพียงนิดหน่อยดอ้ยราคา 
ยงัดีกวา่น ้าเคม็เตม็ทะเล.. 

     (สุขเวอร์, 2555 : 40) 
 

อาตมาขอยกค ากลอน ของอาจารยม์านะแห่งวดัชลประทานรังสฤษด์ิมาให้โยม
อ่านดู มนัสะทอ้นถึงคุณค่าของชีวติวา่  ชีวติของแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหน  

แมต้น้ไมก้็ยงัใหอ้อกซิเจน  
แลว้ตวัเราเกิดมาในโลกน้ีท าส่ิงดีอะไรไวใ้ห้โลกเห็น   
กิน นอน  เล่น เท่านั้นหรือท่ีท าเป็น   
ไม่ดีเด่นกวา่บรรดาตน้หญา้เอย 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 35 – 36) 
โยมทั้งหลายสติดีจะมีรอยยิม้       
สติดีจะมีสตางค ์สติห่างสตางคไ์ม่มี  
สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา  
สติมาปัญหาหาย สติตายโชคร้ายแน่นอน 
สติมาหมาไม่กดัสติถูกตดัจะไปกดักบัหมา 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 183) 
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จากตวัอย่าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการถ่ายทอดงานเขียนอีกด้านหน่ึงของ  
พระมหาสมปองท่ีมีความสามารถในการแต่งค าประพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู ้อ่าน 
ตั้งแต่ตอนต้นเร่ือง ซ่ึงบทประพนัธ์ท่ีพระมหาสมปองได้น ามาใช้ในงานเขียนตั้งแต่ต้นเร่ืองนั้น   
มีทั้งค  าประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึนเองเพื่อให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีจะน าเสนอ และบทกวีท่ีมีผูป้ระพนัธ์ไว ้
และสอดคลอ้งกบังานเขียน เช่น  เร่ือง วนัครู จากธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition ท่ีพระมหา
สมปองได้แต่งบทประพนัธ์เพื่อน ามาเปิดประเด็นกระตุน้ความสนใจผูอ้่านเก่ียวกบัการปฏิบติัตน   
ในวนัครู โดยแต่งล้อเลียนประชดประชนัถึงนักเรียนในปัจจุบนัท่ีเคารพครูน้อยลง แล้วหันไปให้
ความใส่ใจกับเทคโนโลยีมากกว่า จนต้องแต่งบทไหวค้รูเทคโนโลยีเหล่านั้น ซ่ึงท าให้ผูอ่้านได้
กลับไปทบทวนตนเองอีกคร้ังว่า ได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีจนลืมครูผู ้ให้ จิตวิญญาณ         
ความเป็นคนท่ีเทคโนโลยีไม่สามารถให้ได้ไปหรือเปล่า ดงันั้น ค าประพนัธ์ท่ีน ามาเกร่ินนั้นช่วย
กระตุน้ให้ผูอ่้านสนใจเร่ืองในล าดบัต่อไป และท าให้ผูอ่้านทราบตั้งแต่ตน้เร่ืองวา่พระมหาสมปองจะ
น าเสนออะไรในส่วนของเน้ือหา นบัเป็นกลวธีิการเปิดเร่ืองท่ีน่าประทบัใจอีกประการหน่ึง  

12.   การเปิดเร่ืองด้วยการให้ความรู้ การเปิดเร่ืองดว้ยการให้ความรู้  เป็นการเกร่ินน าเร่ือง
โดยน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะน าเสนอมาปูพื้นฐานให้แก่ผูอ่้านก่อนท่ีผูอ่้านจะเขา้สู่เน้ือหา  
การเปิดเร่ืองด้วยกลวิธีน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนต้องการน าเสนอในล าดบัต่อไป      
ไดดี้ข้ึน เพราะผูอ่้านมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ จากบทน าเรียบร้อยแล้ว ธรรมะท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการน าเสนอจึงไม่ใช่เร่ืองยากส าหรับผูอ่้าน  จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปองใน
ส่วนของกลวิธีการเปิดเร่ืองนั้น  พบว่า  พระมหาสมปองไดใ้ชก้ลวิธีการเปิดเร่ืองดว้ยการให้ความรู้
ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนคาดเดาว่าผูอ่้านส่วนมากจะไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองท่ีน าเสนอ  จึงตอ้งให้ความรู้
เบ้ืองตน้แก่ผูอ่้านในบทน าก่อน  นับเป็นกลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีน่าสนใจอีกกลวิธีหน่ึง  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

 
 

แก่นส าคัญของวนัน้ี คือเป็นวนัท่ีพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน  
เรียกวา่เป็นวนัพระพุทธเลยก็วา่ได ้

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 121) 
 

แก่นส าคญัของวนัเขา้พรรษา คือ การย่างเขา้สู่ฤดูฝน และขา้วในนาเร่ิมออกรวง 
สมยัก่อนถนนหนทางไม่เยอะเหมือนทุกวนัน้ี พระพุทธเจา้จึงบญัญติัช่วงเวลาน้ีวา่ ห้าม
ภิกษุออกจากวดั 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited, 2553 : 149) 
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เทศกาลกินเจจะเร่ิมในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนทุกปี โดยมีระยะเวลากินทั้งหมด    
9 วนั 9 คืน แก่นส าคญัก็อยู่การงดเวน้การเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ทุกคนก็รักชีวิตตวัเอง    
มดก็รักชีวติมด ปลวกก็รักชีวติปลวก แมม้นัเป็นมดเป็นปลวกก็รักชีวติของมนั 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited, 2553 : 187) 
      

จากตวัอย่างและการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ในส่วนของการเปิดเร่ืองน้ี 
จะเห็นว่าพระมหาสมปองใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองด้วยการให้ความรู้ เป็นการเกร่ินน าเร่ืองมาก
พอสมควร นบัเป็นกลวิธีการเขียนท่ีก่อประโยชน์ให้แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากผูอ่้านจะ
ไดรั้บความเพลินเพลินในการอ่าน เกิดมโนธรรมและคุณธรรมข้ึนในจิตใจแลว้ผูอ่้านยงัเกิดปัญญารู้
แจง้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีพระมหาสมปองน ามาไวใ้นตอนตน้เร่ืองน้ีอีกด้วย ดงัเช่น เร่ือง วนัวิสาขบูชา  
จาก  ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition ท่ีพระมหาสมปองน าความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของ
วนัวิสาขบูชามาให้ผูอ่้านเข้าใจก่อน เป็นการให้ทั้ งความรู้และเตรียมตัวผูอ่้านให้เข้าใจเร่ืองราว
พื้นฐานก่อนท่ีจะอธิบายในส่วนต่อไป ดงันั้นการเปิดเร่ืองดว้ยการให้ความรู้จึงช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
เร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอในล าดบัต่อไปได้ดีข้ึน นับเป็นกลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีน่าสนใจอีก
กลวธีิหน่ึง 

13.   การเปิดเร่ืองด้วยมุกตลก การเปิดเร่ืองด้วยมุกตลกเป็นการเร้าความสนใจผูอ่้านอีก
วิธีการหน่ึง ทั้ งยงัท าให้ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่าน ไม่รู้สึกเครียดกับการเรียนรู้ธรรมะ ท่ีผูอ่้าน    
ต่างพากนัลงความเห็นว่าเป็นเร่ืองของคนแก่และเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ ล้าสมยั ดงันั้น การเปิดเร่ืองด้วย
ความสนุกสนาน สอดแทรกมุกตลกจะท าให้ผูอ่้านอยากอ่านเน้ือเร่ืองต่อไปโดยไม่อยากวา่งหนงัสือลง  
แมว้่างานเขียนนั้นจะเป็นเร่ืองหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็ตาม กลวิธีในการเปิดเร่ือง
รูปแบบน้ีจึงเรียกความสนใจจากผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

เช่ือว่าหลายคนอ่านหัวขอ้แลว้ตอ้งออกจากประหลาดใจเล็กน้อยว่าธรรมะมีทูล  
Tools  ด้วยเหรอ? ถ้ามีแล้วจะใช้ยงัไงท่ีส าคญัแล้วอะไร คือ Tools น่ีไม่ใช่ทูล ทองใจ   
นะคุณโยม รู้จกัไหม ทูล ทองใจ ไหนใครอายเุลยรังสิตไปแลว้แหม...เงียบ...กริบเลยนะ 

 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 :149) 
 

โยมก่อนท่ีจะลงลึกถึงรายละเอียด ในความสุขของคนภาคกลาง อาตมาอยากจะ
บอกวา่ ถา้เร่ืองความรัก คนเหนือ คนอีสาน คนใต ้ไม่เจ็บเท่าคนกลางนะโยม มนัคนละ
กลางแลว้ล่ะหลวงพี่ เออ้....เหรอ นึกวา่กลางแบบน้ี  

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 193) 
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จากตัวอย่างท่ีน ามากล่าวอ้างข้างต้น จะเห็นว่า การเปิดเร่ืองด้วยมุกตลกท าให้ผูอ่้าน         
มีรอยยิ้มในการอ่าน ผูอ่้านไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป การอ่านธรรมะจึงเป็นการผ่อนคลายสมองและ  
ท าจิตใจให้เบิกบาน นับเป็นการเร้าความสนใจผูอ่้านอีกวิธีการหน่ึง ดงัเช่น เร่ือง มี Tools ไวท้  าใจ  
จาก Browser ความสุข Delete ทุกข์ออกจากใจ พระมหาสมปองได้เปิดเร่ืองดว้ยการสอดแทรกมุก
ตลกของค าพอ้ง ค าว่า Tools กบั ทูล ซ่ึงเป็นช่ือคน วิธีการน้ีเป็นอุบายในการให้ผูอ่้านเปิดใจตอ้นรับ
ธรรมะ โดยค่อย ๆ สอดแทรกไปในมุกตลก ผูอ่้านจึงรับธรรมะดว้ยรอยยิ้ม ดงันั้นกลวิธีในการเปิด
เร่ืองดว้ยมุกตลกจึงเรียกความสนใจจากผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี   

14.   การเปิดเร่ืองด้วยเพลง การเปิดเร่ืองโดยการใชเ้พลง เป็นกลวธีิท่ีเร้าความสนใจผูอ่้าน
เป็นอย่างดี  เพราะเพลงเป็นศิลปะการถ่ายทอดภาษาท่ีงดงาม ดงันั้น การน าเพลงซ่ึงเป็นท่ีนิยมและ  
ส่ือความหมายไดดี้มาเป็นตวักระตุ้นความสนใจผูอ่้านตอนเปิดเร่ือง ท าให้ผูอ่้านเพลิดเพลินอารมณ์  
และมองวา่ธรรมะเป็นเร่ืองสร้างสรรค ์งดงามตามเพลงท่ีพระมหาสมปองไดน้ าเสนอในตอนตน้เร่ือง
และเกิดความใคร่รู้ถึงความเก่ียวโยงระหวา่งเพลงกบัธรรมะ จึงติดตามเร่ืองราวในส่วนเน้ือหาต่อไป  
ดงันั้นการใชบ้ทเพลงมาเปิดเร่ืองจึงเป็นกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีสร้างสรรคอี์กวธีิหน่ึง ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 

พูดถึงเร่ืองการมอง คนเรานั้นมีมุมมองท่ีต่างกัน ทั้ ง ๆ ท่ีมองหรือดูของอย่าง
เดียวกนั แต่เห็นอะไรท่ีต่างกนัหลายคนมนัทะเลน้พดูเป็นท านองเพลงวา่... 

มอง...เธอสาวเธอสวยฉนัจึงไดม้อง... 
หากเธอไม่สวยฉนัจะไม่มอง... 
หากเธอไม่แจ่มฉนัจะไม่จอ้ง... 
ฉนัจะไม่มองใหห้วัใจเตล้ลล.์..(หวัใจไม่เตน้ก็ตายน่ะสิ) 

     (สุขเวอร์, 2555 : 104) 
 

โยม....ไม่มีคู่ก็แค่เหงา ไม่มีเขาก็แค่โสด อกหกัไม่มีประโยชน์ อยูเ่ป็นโสดไม่เห็น
จะตาย ในบางคร้ังคนโสดอาจจะเหงาบ้าง แต่ความเหงาท าให้เราเข้าใจชีวิตมากข้ึน 
เพราะว่าเราแรกเกิด ก็เกิดมาคนเดียว (นอกจากฝาแฝด) แลว้เราจะอยู่คนเดียวต่อไป ไม่
เห็นจะแปลกตรงไหน 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 69) 
 

จากตวัอยา่งการเปิดเร่ืองโดยการใชเ้พลงขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองเป็นพระท่ีไม่หยุด
ท่ีจะเรียนรู้ แมจ้ะเป็นพระแต่ก็ศึกษาทางโลกเพื่อให้รู้เท่าทนัและน ามาประยุกต์ในการสอนธรรมะ    
สู่พุทธศาสนิกชน จะเห็นว่าเพลงท่ีน ามายกตัวอย่างนั้นเป็นเพลงสมยัใหม่ แต่พระมหาสมปอง
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สามารถน ามาเช่ือมโยงสู่การสอนธรรมมะไดอ้ยา่งลงตวั ดงัเช่น การน าเน้ือเพลงไม่มีคู่ก็แค่เหงา ไม่มี
เขาก็แค่โสด มาเปิดเร่ืองเพื่อยืนยนัวา่การอยูค่นเดียวนั้นมนัไม่ไดท้  าให้คนเราทุกข์หนกั ตรงกนัขา้ม
การมีคู่ผิด กลบัท าให้เราทุกข์หนักมากกว่าท่ีเราไม่มีใคร จะเห็นไดว้่าพระมหาสมปองสามารถน า
ธรรมะเขา้ถึงมวลชนไดทุ้กเพศ ทุกวยั และท าให้ธรรมะน่าสนใจและน่าติดตามตั้งแต่เร่ิมตน้ นบัเป็น
กลวธีิการเปิดเร่ืองท่ีสร้างสรรคแ์ละชวนอ่านเป็นอยา่งยิง่ 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการเปิดเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต 
จะเห็นว่าพระมหาสมปองมีวิธีการดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านผ่านการเปิดเร่ืองท่ีหลากหลาย 
และน่าสนใจถึง 14 รูปแบบ ได้แก่ การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายตรงประเด็นการเปิดเร่ืองด้วยการ
แสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน สุภาษิต ค าคมการเปิดเร่ืองดว้ยการ
สรุปสาระส าคญัของเร่ือง การเปิดเร่ืองดว้ยการนิยาม การเปิดเร่ืองดว้ยการพรรณนาให้เกิดจินตภาพ 
การเปิดเร่ืองดว้ยการถาม – ตอบ การเปิดเร่ืองด้วยการอา้งอิงค าสอนหรือค าพูดของบุคคล การเปิด
เร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญั การเปิดเร่ืองดว้ยบท
กวีหรือค าประพนัธ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการให้ความรู้ การเปิดเร่ืองดว้ยมุกตลก การเปิดเร่ืองดว้ยเพลง    
ซ่ึงแต่ละกลวิธีลว้นแลว้แต่สร้างสรรค ์งดงาม น่าสนใจ และย ัว่ยวนให้ติดตามเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี  
นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัไดส้อดแทรกความรู้ ความคิด การเตือนสติไวต้ั้งแต่ตอนตน้เร่ือง ผูอ่้านจึงไดรั้บ
ประโยชน์ทั้งทางด้านการประเทืองปัญญา การเสริมคุณค่าในมโนส านึก และเกิดการเสริมสร้าง
อารมณ์เชิงบวกจากการอ่านงานเขียนของพระมหาสมปองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น กลวิธีการเปิดเร่ือง  
ทั้ ง 14 กลวิธีท่ีพระมหาสมปองได้น ามาใช้ในงานเขียนของท่านนั้ น ช่วยให้งานเขียนโดดเด่น 
น่าสนใจสามารถดึงดูดผูอ่้านใหติ้ดตามเร่ืองราวไดอ้ยา่งงดงาม  

 
กลวธีิการด าเนินเร่ือง 
กลวิธีการด าเนินเร่ืองเป็นกลวิธีในการส่ือสารเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียน

ก าหนดไวเ้ป็นการขยายความงานเขียนให้กระจ่างชดั ดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ สามารถตรึงใจ
ผูอ่้านและท าให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวโดยตลอด จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง  
ตาลปุตฺโต อย่างละเอียด ในด้านกลวิธีการด าเนินเร่ือง พบว่า พระมหาสมปองน าเสนอเร่ืองราว
หลกัธรรม ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้สู่ผูอ่้านอยา่งน่าสนใจ กลวิธีต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ช่วย
ขยายความให้ผูอ่้านเกิดความรู้แจง้ เขา้ใจธรรมะได้เป็นอย่างดี ทั้งยงัใช้กลวิธีในการส่ือความอย่าง
หลากหลาย เพื่อไม่ให้ผูอ่้านเกิดความเบ่ือหน่ายและติดตามเร่ืองราวท่ีผู ้เขียนต้องการน าเสนอ       
โดยตลอด ซ่ึงจากการวิเคราะห์ พบวา่ พระมหาสมปองใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองทั้งหมด 12 รูปแบบ  
โดยเรียงล าดบัจากการใช้มากไปหาน้อย ดงัน้ี การด าเนินเร่ืองโดยการยกตวัอย่าง การด าเนินเร่ือง  
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โดยใช้โวหารภาพพจน์ การด าเนินเร่ืองโดยการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทศันะ การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ขอ้คิด เตือนสติ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ค  าแนะน าการด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิง
เปรียบเทียบ การด าเนินเร่ืองด้วยการอา้งอิงการด าเนินเร่ืองโดยการนิยาม การด าเนินเร่ืองโดยการ 
ถาม – ตอบ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้ การด าเนินเร่ืองโดยการล้อเลียน ประชดประชัน    
เสียดสี และการด าเนินเร่ืองโดยการใชเ้พลง ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.   การด าเนินเร่ืองโดยการยกตัวอย่าง การยกตวัอย่างเป็นกลวิธีการด าเนินเร่ืองท่ีมุ่งให้
ผูอ่้านเห็นภาพ เขา้ใจเน้ือเร่ืองโดยง่าย ชดัเจนและตรงประเด็น  นอกจากน้ียงัท าให้เน้ือเร่ืองมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน  ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งกระจ่างชดั ดงันั้น การใชก้ลวิธีการด าเนินเร่ือง
โดยการยกตวัอย่างกับเน้ือหาธรรมะ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก จึงท าให้เร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนต้องการ
น าเสนอเขา้ใจง่ายข้ึนและผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านและคลอ้ยตามส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
น าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการด าเนินเร่ืองโดยการยกตัวอย่างในงานเขียนของพระมหา
สมปอง ตาลปุตฺโต พบว่า พระมหาสมปองใช้วิธีการยกตวัอย่างถึง 5 ลกัษณะ คือ การยกตวัอย่าง  
เร่ืองเล่าหรือนิทาน การยกตวัอยา่งประสบการณ์ การยกตวัอยา่งบุคคล การยกตวัอยา่งเร่ืองตลก และ
ยกตวัอยา่งเหตุการณ์และสถานการณ์จริง ดงัมีรายเอียดต่อไปน้ี 

  1.1   การยกตัวอย่างเร่ืองเล่าหรือนิทาน การใช้นิทานหรือเร่ืองเล่าในการยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบายในงานเขียนจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่ายและเกิดความเพลิดเพลินใน
การอ่าน กลวิธีน้ีจึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักเขียนโดยเฉพาะการอธิบายธรรมะ จากการวิเคราะห์งาน
เขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าและนิทานในงานเขียนเป็นจ านวนมาก  
การยกตวัอย่างประกอบในแต่ละเร่ืองนั้นผูเ้ขียนสามารถใช้เร่ืองเล่าและนิทานได้อย่างเหมาะสม  
สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวและส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอหรือตอ้งการสอน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหาได้
โดยง่าย เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

อาตมามีเร่ืองหน่ึงจะมาเล่าให้โยมฟัง ณ โรงเรียนแห่งหน่ึง คุณครูก าลงัสอนให้เด็ก
ได้รู้คุณค่าของเงิน ถ้าเราได้เงินหน่ึงล้านจากคาราบาวแดง หรือจากอิชิตนั เราจะท า
อย่างไรกบัเงินจ านวนนั้นดี คุณครูจึงถามวา่...นกัเรียนคะ ถา้เราไดเ้งินหน่ึงลา้นบาทเรา
จะเอาไปท าอะไรจ๊ะ นกัเรียนบอกว่า...ผมจะเอาไปซ้ือขนมเยอะ ๆ ครับ ผมจะเอาไปซ้ือ
ของเล่นครับคุณครู ผมจะเอาไปซ้ือไอติมครับ หนูจะเอาไปซ้ือเส้ือผา้สวย ๆ ค่ะ หนูจะ
เอาไปซ้ือตุ๊กตาค่ะ หนูจะเอาไปเท่ียวสวนสนุกค่ะ ขณะท่ีเด็ก ๆ ต่างแย่งกนัตอบอย่าง
สนุกสนาน คุณครูเห็นเด็กนักเรียนคนหน่ึงนั่งหน้าเศร้า ครูจึงถามว่า...เด็กชายขา้วป้ัน  
เธอไม่ดีใจเหรอ ถา้เธอไดเ้งินหน่ึงลา้น แลว้เธอจะเอาไปท าอะไร เด็กชายขา้วป้ันหันมา
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ท าหนา้เศร้าแลว้ตอบวา่ ครูครับ เงินหน่ึงลา้นบาทมนัมากเกินไป กระปุกออมสินนอ้ย ๆ 
ของผมคงใส่ไม่หมดแน่เลยครับคุณครู 

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 187 – 188) 
 

มีครอบครัวหน่ึงในต่างจงัหวดั ครอบครัวน้ีมีพ่อท่ีติดเหลา้ดว้ย ติดการพนนัดว้ย  
เรียกวา่ทูอินวนักนัเลยล่ะ ลูกชายก็ยงัเป็นเด็กเล็ก ๆ เรียนหนงัสืออยูเ่ลยแต่ลูกชายไม่ชอบ
ใหพ้อ่กินเหลา้ ไม่ชอบใหพ้อ่เล่นการพนนั เพราะมนัท าใหบ้า้นไม่มีความสุข 

วนัหน่ึงเจา้ลูกชายก็เดินไปจูงววัมาตวัหน่ึง แล้ววางขวดเหล้าเปล่าไวข้า้งหน้า  
เสร็จแลว้ก็ออกเสียงไล่ววั “เอา้ เร็วๆ เขา้  เขา้ไปในขวดเหลา้ซะ” พูดไม่พูดเปล่าเอามือ
ผลกักน้ววั พยายามจะให้เดินเขา้ไปในขวดเหล้าเปล่าให้ไดค้นเป็นพ่อเห็นก็ตะโกนด่า
เลย “ไอโ้ง่...ววัตวัใหญ่ขนาดนั้นจะเขา้ไปอยูใ่นขวดเหลา้ไดย้งัไง” “ ไดสิ้พ่อก็ขนาดท่ีนา
เราเป็นสิบ ๆ ไร่ววัเราเป็นฝงู ๆ พอ่ยงัเอามนัไปลงขวดเหลา้ลงถว้ยไฮโลของพอ่ไดเ้ลย”   

คนเป็นพ่อพอไดย้ินลูกพูดแบบน้ีก็สะอึกเลยคุณโยม ลูกเรามนัฉลาดมนัรู้ว่ากิน
เหล้าการพนันไม่ดี ท าให้หมดเน้ือหมดตวั แต่เรากลบัไม่รู้แล้วตอ้งมาให้ลูกมาเป็นคน
เตือน แทนท่ีเราจะรู้ไดด้ว้ยตวัเองและปกป้องลูกจากการรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีหลงัจากคิดไดพ้่อ
ก็เลิกเหลา้เลิกการพนนัเลย 

 (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 128 – 129) 
   

ในสมยัพุทธกาล มีพระรูปหน่ึงท่ีเกิดความชอบในหญิงงามเมืองเป็นอย่างยิ่ง    
ไม่วา่จะท าอะไรก็นึกถึงแต่หนา้เธอ ชนิดท่ีฉันขา้วก็เห็นหนา้เธออยูใ่นบาตร นอนก็เห็น
หน้าเธอลอยอยู่บนเพดาน ขนาดเข้าห้องน ้ ายงัเห็นหน้าเธออยู่ในคอห่าน ตุ๊บป่อง...
ตุบ๊ป่อง....อยูเ่ลยอนันั้นเกินไป 

เช้าวนัหน่ึงพระรูปนั้นก็บิณฑบาตผ่านหน้าบา้นของหญิงสาวคนนั้น บงัเอิญเธอ
มาใส่บาตรพอดี พระรูปนั้นประทบัใจมากกลบัมาถึงวดั ไม่ยอมฉนัขา้ว เก็บขา้วท่ีเธอใส่
บาตรไวจ้นบูด นึกถึงแต่หนา้เธอ อาการหนกัถึงขนาดโคม่า คือความรักเสียดแทงท่ีหวัใจ
ท าใหร่้างกายซูบผอม 

ต่อมาหญิงสาวคนนั้นก็ถึงแต่ความตายโดยปัจจุบนัทนัด่วน พระรูปนั้นยิ่งทุกข์
หนกั ท าใหเ้ร่ืองน้ีไปถึงพระพุทธเจา้ 

พระพุทธเจา้ได้เสด็จมาสอบถาม จึงรู้เร่ืองจริงวา่ พระรูปน้ีถูกความรักและความ
หลงกดักินใจ ตอ้งเยยีวยาโดยด่วน 
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พระพุทธเจา้ก็ถามพระรูปนั้นวา่ หญิงงามเมืองนั้นสวยไหม พระก็ตอบวา่ สวยมาก
พระเจา้ขา้ ไม่วา่เธอจะท าอะไรก็ดูสวยงามไปหมด 

พระพุทธเจา้ก็ตรัสว่า ตอนน้ีเธอตายได ้7 วนั แล้ว เราจะพาเธอไปดูคนท่ีเธอว่า
สวยนั้น พระรูปนั้นดีใจมากท่ีพระพุทธเจา้ไม่วา่อะไร 

เม่ือไปถึงเชิงตะกอน พระพุทธเจา้ก็ให้พระรูปนั้นเปิดผา้คลุมศพออกดู ปรากฏวา่
เน้ือหญิงงามเมืองท่ีว่าสวย ตอนน้ีเขียวช ้ าไปหมด มีน ้ าเหลืองไหลออกทางหู ทางตา    
ทางปาก ดูแลว้เป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียน 

พระพุทธเจา้จึงตรัสถามว่า เม่ือก่อนหญิงสาวคนน้ีเคยสวยมาก ใครท่ีจะนอนกบั
เธอตอ้งจ่ายเงินเป็นแสน ๆ  

พระพุทธเจา้จึงถามพระรูปนั้นว่า ตอนน้ีเราจะให้เงินพนัหน่ึงแล้วให้เธออยู่กบั
ผูห้ญิงคนน้ี เธอจะอยูไ่หมพระรูปนั้นมองพระพกัตร์ของพระพุทธเจา้แลว้ตอบวา่ ไม่เอา
พระเจา้ขา้ 

ถา้อยา่งนั้นเอาแบบน้ี ถา้เราให้เงินเธอลา้นนึงเลย เธอจะเอาไหม  พระรูปนั้นตอบวา่
ไม่เอาแลว้เจา้ขา้ 

พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่  ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงมนัไม่เท่ียง ร่างกายของเราห่อหุ้มดว้ย
ส่ิงปฏิกูล ถา้ไม่อาบน ้ า ไม่ลา้งหน้าแปรงฟัน ก็มีแต่ส่ิงเน่าเหม็นไหลออกมา แลว้เธอจะ
ยนิดีกบัส่ิงท่ีเน่าเหมน็น้ีอีกหรือ.. 

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 133 – 134) 
   

จากตวัอย่างนิทานและเร่ืองเล่าท่ีน ามาเป็นตวัอย่างเพื่อให้เห็นถึงความสามารถของพระ
มหาสมปองในการใช้กลวิธีการยกตวัอย่างในงานเขียนเพื่อถ่ายทอดธรรมะขา้งตน้นั้น จะเห็นว่า  
พระมหาสมปองได้ใช้นิทานท่ีส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน เร่ืองท่ียกมานั้นช่วยเสริมแก่นเร่ือง       
ท่ีต้องการสอนในเร่ืองต่างๆให้โดดเด่นข้ึน เช่น เร่ือง พ่อแม่ติดเหล้าติดการพนัน จากหนังสือ      
ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม ท่ีตอ้งการเตือนสติพ่อแม่ท่ีหลงมวัเมาในการพนนั หนัมาใส่ใจลูก 
และได้คิดว่าการพนันท าให้ครอบครัวไม่ความสุขอย่างไร โดยการยกนิทานท่ีลูกเตือนพ่อแม่        
โดยการไล่ววัลงขวดเหล้ามาประกอบเน้ือเร่ือง ซ่ึงนิทานเร่ืองน้ีกระทบใจผูอ่้านเป็นอย่างมากและ
ช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวได้แจ่มแจ้งยิ่งข้ึน เป็นการเตือนสติผูอ่้านได้เป็นอย่างดี ทั้ งยงัช่วยให้
ผูอ่้านเกิดความชัดเจนในค าสอนทางพระพุทธศาสนาและเขา้ใจหลักธรรมท่ีพระมหาสมปองได้
ส่ือสาร  นอกจากน้ีผูอ่้านยงัเพลิดเพลินในการอ่านอีกดว้ย 
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  1.2   การยกตัวอย่างประสบการณ์ การยกตวัอยา่งประสบการณ์ในงานเขียน เป็นการ
ด าเนินเร่ืองโดยการน าเร่ืองราวท่ีเคยเกิดข้ึนจริงของผูเ้ขียนท่ีจะเป็นอุทาหรณ์หรือข้อคิดหรือ        
แนวปฏิบติัให้แก่ผูอ่้านมาสอดแทรกในงานเขียน ท าให้งานเขียนนั้นมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า ผู ้เขียนน าเร่ืองราวท่ี เกิดข้ึนจริงของท่านใน
สถานการณ์ต่าง ๆ มาประกอบการสอนธรรมะอย่างน่าสนใจการน าเร่ืองเล่าจากประสบการณ์จริง   
มาใชย้กตวัอยา่งนั้น ผูเ้ขียนสามารถน ามาใชไ้ดถู้กจงัหวะเหมาะกบัเร่ืองราวในงานเขียน ท าให้ผูอ่้าน
คลอ้ยตามและหนัเขา้หาค าสอนของพระพุทธองคม์ากข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

คร้ังหน่ึงอาตมาไปบรรยายท่ีภาคเหนือ การเดินทางล าบากมาก ตอ้งข้ึนเขาข้ึนดอย 
อาตมาก็คุยกบัเพื่อนวา่ถา้ล าบากขนาดน้ีไม่รู้เราจะมาท าไม กรุงเทพเขาก็นิมนตบ์รรยาย
กนัเยอะแยะ สักพกัรถเล้ียวข้ึนเขา อาตมาถึงกบัอ้ึง เม่ือเจอป้าย ๆ หน่ึง มีขอ้ความว่า...
โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ปี พ.ศ. 2520 อาตมายงัไม่เกิด
เลย แต่พระองค์เสด็จไปแล้ว อาตมาสลดัความรู้สึกท่ีไม่ดีออกหมดส้ิน ขนาดเราไปปี 
พ.ศ. 2549 เรายงัล าบากขนาดน้ี พระองคจ์ะล าบากแค่ไหน แต่พระองคไ์ม่เคยบ่น ไม่เคย
ยอ่ทอ้ มีแต่จะท าทุกอยา่งใหป้ระชาชนมีอยูมี่กิน มีชีวติท่ีดีข้ึน 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 143 – 144) 
 

มีคร้ังหน่ึงอาตมาเดินทางกลับบ้านท่ีชัยภูมิ ก็นั่งรถตูข้องทีมงานไป ซ่ึงอีกนิด
เดียว จะถึงบา้นอยูแ่ระ ก็มีรถอีแต๋นขบัเนิบ ๆ ชา้ ๆ ขวางหนา้อยู ่โยมวเิชียรโชเฟอร์ก็บีบ
แตรส่งสัญญาณว่าขอแซงนะ รถอีแต๋นคนันั้นก็ดูเหมือนจะรับรู้ แต่พอรถตูแ้ซงข้ึนไป
เท่านั้นแหละ รถอีแต๋นกลบัเล้ียวสวนเขา้มา ท าใหโ้ยมวเิชียรตอ้งหกัหลบกะทนัหนั 

อาตมาเห็นเหตุการณ์ระทึกทุกช็อต คิดท่าเตรียมไวใ้นใจเลยว่าจะลงไปกองท่า
ไหนดี ยงัไงรถตอ้งคว  ่าหรือไม่ก็หงายลอ้ช้ีฟ้าแน่ ๆ แต่ท่ีน่าหวาดหวัน่ไปกว่านั้น ก็คือ
เสาไฟฟ้าและป้ายหมู่บา้น ตอนนั้นก็มีลงัเล ๆ นะ เอ เราจะเอาเสาไฟฟ้า หรือป้ายหมู่บา้น
ดี เลือกไม่ถูกเลยโยม 

แต่ปรากฏว่ารถลงไปในทุ่งนา โดยอยู่ก่ึงกลางระหวา่งเสาไฟฟ้ากบัป้ายหมู่บา้น
พอดิบพอดี และไม่หงายไม่คว  ่าดว้ย โอโ้หมชัฌิมมาปฏิปทา ทางสายกลางจริง ๆ 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 165 – 167) 
 

อาตมาเองก็เคยผ่านบทเรียนชีวิตท่ียาก ท่ีหนกัมาเหมือนกนั ตอนท่ีเสียพี่สาวไป  
คือ พี่เกศมณี นครไธสง พี่สาวของอาตมาเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุ เม่ือปี พ.ศ. 2551 น่ีเป็น  
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พี่ท่ีสนิทกบัอาตมามากตอนนั้นเราวางแผนกนัว่าจะสร้างห้องสมุดให้กบัโรงเรียนบา้น
มอตาเจก๊ (โรงเรียนท่ีอาตมาเรียน)  

วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ อาตมาไปบรรยายธรรมท่ีอยุธยา  กลบัมาถึงวดัประมาณ 2 ทุ่ม
และก าลงัประชุมวางแผนงาน เพื่อท างานกนัต่อในวนัรุ่งข้ึน ระหวา่งนั้นโทรศพัทก์็ดงัข้ึน  
พอไดย้ินเสียงโหวกเหวกโวยวายจากปลายสาย อาตมารู้สึกใจคอไม่ดีและเสียงปลายสาย
ก็พดูมาวา่ 

เกิดอุบัติเหตุน่ะท่าน ตอนน้ีพวกเราอยู่โรงพยาบาล อาตมาก็ถามว่ามีใครเป็น
อะไรบา้งไหม ทางนั้นก็ตอบมาวา่บาดเจ็บกนันิดหน่อย  แต่ระหวา่งนั้นก็ไดย้ินเสียงเรียก 
ณี...ณี...ณี.. เป็นระยะ อาตมาจึงถาม ไปอยา่งร้อนรนวา่พี่ณีเป็นอะไร ทางนั้นก็ตอบมาวา่
ก าลังอยู่ในห้องไอซียู อาตมาก็ถามต่อว่าเป็นอะไรมากไหม ปลายสายเงียบไปสักพกั  
อาตมาไดย้นิเสียงสะอ้ืนแลว้ก็พดูวา่หมอบอกวา่ หา้สิบหา้สิบ  

เม่ือไดย้ินค าตอบหัวใจของอาตมาสั่นอยา่งไรไม่รู้และประมาณ 5 ทุ่มพี่ชายโทร
มาบอกวา่พี่ณีเสียแลว้ อาตมาถึงกบัน ้ าตาร่วง ถึงอาตมาจะบวชมาสิบกวา่ปี ศึกษาธรรมะ
มาก็พอสมควร อาตมารู้ดีวา่ในโลกน้ีทุกอยา่งลว้นอนิจจงั ทุกขงัอนตัตา แต่พอเจอเขา้กบั
ตวัเองจงั ๆ อาตมาก็รู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกแต่ในท่ีสุดธรรมะก็เป็นยาท่ีรักษาใจไดเ้ป็น
อยา่งดีอาตมาจึงผา่นความทุกขน์ั้นมาได ้

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 27) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่ พระมหาสมปองใชว้ิธีการยกตวัอยา่งประสบการณ์ของท่าน
เองทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัท่านและท่ีท่านไดรั้บฟังจากญาติโยมมาประกอบงานเขียนเพื่อให้ผูอ่้าน
เห็นภาพ และตีความหมายของเร่ืองท่ีสอนผา่นเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีท่านน ามายกตวัอยา่ง เช่น  ใน
เร่ือง ธรรมะกบัการแก้ปัญหาเร่ืองความทุกข์ จากหนังสือ โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได      
ท่ีพระมหาสมปองต้องการส่ือให้ผูอ่้าน เข้าใจเร่ืองการใช้ธรรมะเพื่อดับทุกข์ หากเราเข้าใจใน
หลกัธรรม เขา้ใจในสัจธรรม และรู้จกัปล่อยวาง เราก็จะไม่ทุกข์ โดยท่ีพระมหาสมปองน าเร่ืองราว    
ท่ีท่านสูญเสียพี่สาวอย่างกะทนัหัน ท าให้ท่านเป็นทุกข์แต่ท่านก็ใช้ธรรมะเขา้ดบัทุกข์จนสามารถ 
กา้วผ่านความทุกข์นั้นมาได้ ดงันั้น การยกตวัอย่างประสบการณ์จะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวและ
จุดประสงค์ของผูเ้ขียนไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้งานเขียนมีน ้ าหนัก ส่ืออารมณ์ ชวนให้คลอ้ย
ตาม  ผูอ่้านเกิดความศรัทธา เช่ือมัน่ในค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพระมหาสมปองเป็น 
ผูถ่้ายทอด ทั้งยงัเพลิดเพลินในการอ่านและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.3   การยกตัวอย่างบุคคล การยกตวัอย่างบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมในงานเขียน    
เป็นกลวิธีการเขียนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมยอ่มเป็นท่ีน่าสนใจ น่าติดตามและท่ีส าคญับุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับนั้นยอ่มมีแนวทางปฏิบติั
และความส าเร็จในชีวิตท่ีสร้างแรงผลกัดนัให้กบัผูอ่้านได ้ดงันั้น การท่ีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
ใช้วิธีการยกตวัอย่างบุคคลในงานเขียนของท่านนั้น ท าให้งานเขียนมีคุณภาพ น่าเช่ือถือได้รับการ
ยอมรับจากผูอ่้านวา่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสอนหรือส่ือความนั้นสามารถน าไปปรับใช้ไดจ้ริงและเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง ซ่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปอง มีการน าบุคคลตัวอย่างท่ีประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ รวมถึงบุคคลผูป้ระพฤติดี อยู่ในกรอบศีลธรรม สัจธรรม และบุคคลท่ี   
ควรค่าแก่การน ามาเป็นแบบอยา่งมาประกอบงานเขียน ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปองมีความ
น่าเช่ือถือละผูอ่้านสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้ริง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ความรักท่ีแท้จริงต้องดูความรักของพระพุทธเจ้า ท่ี รักในมวลมนุษยชาติ
พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ให้เกียรติคนมาก เน้นความเสมอภาค เพราะในอินเดียมีระบบเร่ือง
วรรณะแรงมาก ถ้าพวกกษัตริย์ลงไปนอนกับพวกจัณฑาลจะโดนโทษขั้นร้ายแรง        
แต่พระพุทธเจา้ลงไปกินไปอยูก่บัผูต้กทุกขไ์ดย้าก เพราะพระองคถื์อวา่ นัน่คือ การโปรด
สัตว ์นัน่คือ การช่วยเหลือคนตกทุกข์ไดย้ากของพระองค ์นัน่คือ การเอาธรรมะเขา้ช่วย
ดบั เวลาท่ีกิเลสของคนเหล่านั้นลุกโชน 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 124) 
 

โยมลองมาศึกษาประวติัของคุณคนน้ีดูแลว้กนั เราจะไดรู้้ว่าโชคดีมนัเกิดข้ึนได้
กบัทุกคนท่ีมีโอกาสใหแ้ก่ตน  

S.B. Fuller เป็นเด็กนิโกร เกิดในครอบครัวคนผิวด าท่ียากจนมาก จนแบบสืบทอด
เป็นมรดกยากจนมาตลอด 7 ชัว่อายุคน ตอนเด็กเม่ือเขาเกิดมาแม่ของเขาจะคอยสอนว่า  
ลูกรักของแม่ครอบครัวเราจนไม่ใช่จนเพราะพระเจา้นะลูก ลูกรักของแม่ท่ีครอบครัวเรา
ไม่ประสบความส าเร็จไม่ใช่เพราะพระเจา้นะลูก แต่เป็นเพราะวา่พ่อของเจา้และบรรพบุรุษ
ของเจา้ไม่เคยมีใครคิดท่ีจะรวยและไม่เคยมีใครคิดท่ีจะประสบความส าเร็จ ค าสอนน้ี  
กอ้งอยูใ่นหูของเขาตลอดและมนัค่อยๆ ซึมลงในสมองน้อย ๆ ของเขาและฝังแน่นเขา้สู่
ทุกอณูของร่างกายและจิตส านึกของเขา 

เม่ืออายุได ้8 ปีเขาไดเ้ก็บหอมรอมริบไดเ้งินไม่ก่ีเหรียญ เขาเอาไปซ้ือสบู่ท่ีเหลือ
ใชต้ามโรงแรมต่าง ๆ แลว้เอามาห่อใหม่และน าไปขายให้แก่คนยากจนย่านคนผิวด าใน
เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินนอยส์ เขาหัดคา้ขายตั้งแต่บดันั้นจนอายุได ้20 ปีมีคนประกาศ
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ขายโรงงานสบู่เขาน าเงินทั้งหมดท่ีเขามีอยู่ไปมดัจ าแล้วก็หยิบยืมจากคนท่ีเขารู้จกัใน
เมืองนั้น จนถึงวนัสุดท้ายเขายงัขาดเงินอยู่อีก 1,000 ดอลลาร์ ขณะนั้นเวลา 22.00 น.    
เขาคิดและเช่ือวา่จะมีใครสักคนในเมืองน้ีท่ียงัไม่นอนแลว้ก็ยงัท างานอยูเ่ขาขบัรถไปใน
เมืองชิคาโก เห็นบา้นหลงัไหนท่ีเขารู้จกัยงัไม่ปิดไฟ เขาก็ตรงเขา้ไปท่ีบา้นหลงันั้นและ
อธิบายเป้าหมายท่ีจะซ้ือโรงงานสบู่ให้เจา้ของบา้นฟัง พร้อมกบับอกวา่ ขอยืมเงิน 1,000 
ดอลลาร์ แลว้ผมจะกลบัเม่ือคืนคุณ 1,100 ดอลลาร์ 

โยมทั้งหลายเด็กชายคนหน่ึงท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ียากจนตลอด 7 ชั่วอายุคน
หากว่าเขาถูกถ่ายทอดความคิดเหมือนเดิม ชีวิตของเขาก็จะเป็นคนยากจนเป็นเด็กสลมั
อย่างนั้น แต่แม่ของเขาสอนวา่ท่ีเราจนไม่ใช่เพราะพระเจา้แต่เป็นเพราะบรรพบุรุษของ
เจา้ไม่เคยมีใครคิดท่ีจะรวยและไม่เคยมีใครคิดท่ีจะประสบความส าเร็จ น่ีคือวิธีการสอน
ของแม่ของเขาท่ีเปล่ียนระบบความคิดเปล่ียนชีวติของคน ๆ หน่ึง ท่ีจากเดิมเป็นแค่คนจน ๆ 
แต่ปัจจุบนั S.B. Fuller คือ เจา้ของหนงัสือพิมพใ์หญ่หลาย ๆ ฉบบัใน U.S.A. เป็นเจา้ของ
โรงงานสบู่  เจา้ของโรงงานเคร่ืองส าอางและกิจการอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 52 – 54) 
 

อาตมามองวา่เป็นบุญของคนไทยท่ีมีตน้แบบชีวิตท่ีดี มีแรงบนัดาล คือ ในหลวง  
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการท างาน เป็นแบบอย่างในความประหยดัอดออม  
ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟันพระราชทาน ท่ีเราได้เห็นพระองค์เอามีดผ่าแล้วรีดใช ้         
จนหมดเกล้ียง ไม่วา่จะเร่ืองเส้ือผา้รองเทา้ ก็ซ่อมแลว้ซ่อมอีก และท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ  
ความกตญัญูท่ีมีต่อสมเด็จย่า พระองค์รักแม่มาก และดูแลแม่เป็นอย่างดี หน่ึงสัปดาห์     
มีเจ็ดวนัพระองคท์รงเสวยอาหารกบัสมเด็จยา่ห้าวนัเลย อีกวนัหน่ึงเสวยกบับรมวงศานุวงศ ์ 
อีกวนัหน่ึงพระองคท์รงรักษาศีลแปด 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 144 – 145) 
  

จากตวัอยา่งท่ีน ามากล่าวอา้งขา้งตน้ จะเห็นวา่ พระมหาสมปอง น าบุคคลอนัเป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมาใช้ยกตวัอย่างในงานเขียนของตนได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับแก่นเร่ืองท่ีต้องการจะน าเสนอต่อผูอ่้าน เช่น น าเอาพระราชจริยวตัรของพระบาท 
สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลฯ มากล่าวอา้งในเร่ือง แรงบนัดาลใจ ช่วยให้เราบนัดาลตนจากหนงัสือ  
ธรรมะชูใจ เพื่อตอ้งการสอนให้ผูอ่้านรู้จกัพฒันาตนเอง ด าเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดี เส้นทาง
ธรรมะ และเส้นความถูกตอ้งโดยยึดแบบอย่างจากรัชกาลท่ี 9 เม่ือผูอ่้านได้เห็นพระราชจริยวตัรท่ี
น่าช่ืนชมของบุคคลอนัเป็นท่ีรักของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ ผูอ่้านจะเกิดความตระหนกั และค่อย ๆ 
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พฒันาตนเอง ส่งผลให้สังคมสงบสุข ประเทศชาติเจริญไกลได ้ดงันั้น การยกตวัอย่างบุคคลจึงช่วย
เสริมใหง้านเขียนโดดเด่น น่าเช่ือถือ และหนกัแน่นมากข้ึน ทั้งยงัสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูอ่้านในการ
ปฏิบติัตามค าสอนท่ีพระมหาสมปองได้น าเสนอไวใ้นงานเขียนแล้วผูอ่้านจะเกิดมรรคผลในการ
ปฏิบติัท่ีดีแน่นอน การยกตวัอยา่งบุคคลจึงเป็นอีกกลวิธีหน่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปองท่ีช่วย
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 

  1.4   การยกตัวอย่างเร่ืองตลก การยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าตลกประกอบการถ่ายทอดธรรมะ  
เป็นกลวิธีหน่ึงในงานเขียนท่ีน่าสนใจ ท าให้ผูอ่้านผอ่นคลายในการอ่านไม่รู้สึกเครียดจนเกินไปใน
การอ่านธรรมะ ท่ีส าคญัท าให้ผูอ่้านชอบธรรมะ และมองวา่ค าสอนแห่งองคพ์ระศาสดาไม่ไดน่้าเบ่ือ
เหมือนท่ีเขา้ใจกนัมาโดยตลอด ทั้งยงัเป็นอุบายอนัแยบยลในการให้ธรรมะเขา้สู่มโนส านึกของผูอ่้าน
และนอ้มน าค าสอนเหล่านั้นไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั จนท าใหต้นเองทุกขใ์หน้อ้ยท่ีสุดไดจ้ากการ
วิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า ผูเ้ขียนได้ยกตัวอย่างเร่ืองตลกในงานเขียนเป็น   
จ  านวนมาก การยกตวัอย่างประกอบในแต่ละเร่ืองนั้นผูเ้ขียนสามารถใช้เร่ืองตลกไดอ้ย่างเหมาะสม  
สอดคล้องกบัเร่ืองราวและส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอหรือตอ้งการสอน ท าให้ผูอ่้านได้รับความ
เพลิดเพลินในการอ่าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

มีอยู่วนัหน่ึงอาตมาไปบรรยายท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง อาตมาถามคน
ทั้งห้องไปว่าคนเรามีหัวใจก่ีดวง ส่วนใหญ่เขาตอบกนัว่า “ดวงเดียว” ลัน่ห้องไปหมด  
แต่มีเจา้หนุ่มคนหน่ึงมนัส่งเสียงมาจากทา้ยห้องว่า  “มีดวงเดียวครับท่านแต่หลายห้อง
แบ่งใหก๊ิ้กอยูก่นัคนละหอ้ง” แหม...เอากบัมนัสิ 

     (ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 41) 
 

   ลองฟังเร่ืองดูแลว้กนั.. 
แม่ลูกคู่หน่ึงก าลังปรึกษา คุยกันเร่ืองแต่งงานลูกสาวเร่ิมก่อน “คุณแม่คะ หนู

ตดัสินใจไดแ้ลว้วา่...หนูจะไม่แต่งกบัปานเทพแลว้ค่ะ”  “อา้ว...ท าไมล่ะลูก” คุณแม่ถาม
ดว้ยความประหลาดใจ  

คุณลูกสาวพยายามอธิบายถึงเหตุผล ท่ีไม่ยอมแต่ง “หนูเพิ่งรู้มาวา่ ปานเทพเขาไม่
นับถือศาสนาอะไรเลย ไม่แค่นั้ นนะคะ ย ังไม่ เช่ือว่านรกมีจริงด้วย” คุณแม่ต้อง
ปลอบโยนลูก ดว้ยความเมตตา “ป่ินอนงค์..ไม่ตอ้งห่วงหรอกลูก ขอให้ลูกแต่งงานกบั
ปานเทพเถอะนะ” ป่ินอนงคแ์ปลกใจ วา่ท าไมคุณแม่ของตนเองพูดแบบนั้น  
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คุณแม่พูดต่อ.. “เพราะวา่..ถา้ปานเทพไดแ้ต่งงานกบัหนูแลว้พออยูกิ่นกนัไปซกัพกั 
เขาก็จะรู้เองว่า..นรกมีจริง”(คุณแม่ย  ้าค  าพูดว่า “นรก”) “เหมือนท่ีแม่ท าให้พ่อของหนู     
รู้ความจริงไงคะ” คุณแม่หวัเราะดว้ยความชอบใจ.. 

   (สุขเวอร์, 2555 : 84 – 85) 
 

   

มีพนกังานคนหน่ึงเขาเสนอความคิดว่า “ผมมีไอเดียเด็ด ท่ีจะท าให้บริษทัคู่แข่ง
ของเราล่มจมขนานใหญ่เชียวครับ” พนกังานหนุ่มบอกกบัผูจ้ดัการ 

 “โอเ้รอะดีจริงๆ ” ผูจ้ดัการหวัเราะร่า “คุณจะลาออกไปอยูก่บัพวกเขาแลว้งั้นสิ” 
อัย๊ยะ..แสดงวา่ไอน่ี้มนัเป็นตวับ่อนความเจริญของบริษทัวา่งั้นเหอะ 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 98) 
 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่พระมหาสมปองใชก้ลวิธีการถ่ายทอดธรรมะดว้ยการยกตวัอยา่ง
เร่ืองตลก ทั้งน้ี เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ต่างพากนัเขา้ใจว่าธรรมะเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ เป็นเร่ืองท่ีชวนให้
เครียด การอ่านหนังสือควรจะให้สมองไดพ้กัผ่อน ดงันั้น พระมหาสมปองจึงใช้กลวิธีการน าเร่ือง
ตลกมาสอดแทรกในการสอนธรรมะ แต่ในเร่ืองตลกแต่ละเร่ืองท่ีพระมหาสมปองน ามาเล่านั้นลว้น
แล้วแต่สอดแทรกธรรมะ ขอ้คิดและค าสอนให้ผูอ่้านไดข้บคิดทุกเร่ือง ผูอ่้านจึงไม่ได้อ่านแต่เพื่อ
ประเทืองอารมณ์เท่านั้น แต่ยงัเป็นการประเทืองปัญญาและจิตใจไปพร้อม ๆ กบัความเพลิดเพลินใน
การอ่านดว้ย  งานเขียนของพระมหาสมปองจึงไดรั้บการตอบรับเชิงบวกจากผูอ่้านเป็นอยา่งมาก 

  1.5   การยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง การยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือในปัจจุบนั ซ่ึงผูอ่้านต่างทราบกนัดีอยูแ่ลว้นั้น เป็นการช้ีใหเ้ห็น
ถึงปัญหาในสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง และควรไดรั้บการแกไ้ข การใชก้ลวิธีน้ีในการด าเนินเร่ืองจะช่วยให้
ผูอ่้านตระหนกัถึงขอ้เสียของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค่าในหลกัธรรมท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามา
เสนอและถ่ายทอดให้แก่ผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมะท่ีตอ้งการจะให้ผูอ่้านไดเ้รียนรู้ กลวิธีน้ีจึงเป็นอีกกลวิธีท่ีโดดเด่น
ในงานเขียนของพระมหาสมปอง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

สงกรานตทุ์กวนัน้ี อาตมาแทบจะหาน ้ าธรรมดาเกือบไม่เจอ จะตอ้งผสมนัน่ใส่น่ีให้
มนัเยอะ ๆ มากเร่ืองเขา้วา่ ใส่แป้งมัง่ ใส่น ้ าแข็ง ใส่เม็ดแมงลกับา้ง ใส่ดินสอพองบา้ง ท าไม
เทศกาลทีชีวิตเราตอ้งวุ่นวายขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกนันะคุณโยม แป้งทาตวัแทนท่ีจะเอา
มาทาตวัก็เอามาละเลงให้เลอะเทอะเล่น เม็ดแมงลกัเอาไวกิ้นกบัหวานเยน็หรือน ้ าเตา้หู้ดี ๆ 
ก็เอามาละลายใหน้ ้ ามนัล่ืนๆ เละเทะไปกนัใหญ่ไม่ไดม้องถึงแก่นของเทศกาลเลย 
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   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 93) 
 

เม่ือไม่นานมาน้ี ใครก็ไม่รู้บูชาชูชกแลว้บอกวา่ร ่ ารวยท ามาคา้ข้ึน พอข้ึนข่าวหนา้
หนงัสือพิมพเ์ท่านั้นคนหนัไปบูชาชูชกกนั จนนางกวกันัง่เซ็งไปเลยแปลกหรือไม่ก็ไม่รู้
นะคนไทย เขาเล่าว่าขา้ก็เล่าต่อบางวดัถึงกบัมีการปลุกเสกชูชกให้บูชากนัเอิกเกริกกนั
เลยทีเดียว นิมนตเ์กจิอาจารยด์งัในทางไสยศาสตร์มาร่วมปลุกเสกกนัมากมาย มีชูชกรุ่น
นั้นรุ่นน้ีออกมานบัไม่ถว้นรุ่นใหบู้ชากนัไม่ไหวแลว้สุดทา้ยก็เงียบหายไป 

 (Browser ความสุข  Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 152) 
 

ทุกวนัน้ีสังคมมนัโหดร้ายข้ึนมากเลยโยม มีข่าวฆ่าแกงกันไม่เวน้วนั และทวี
ความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว อยา่งข่าวหลานยิงปู่ กบั
ยา่ตายขณะหลบั เพราะโกรธแคน้ถูกดุด่าและอีกคดีท่ีเกิดข้ึนไล่เล่ียกนั มีครอบครัวหน่ึง
ถูกฆ่ายกบา้น เหลือแต่ลูกชายคนโต แต่ต ารวจไทยเก่งมากสามารถคล่ีคลายคดีไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงฆาตกรก็คือลูกชายคนโตนัน่แหละท่ีลงมือสังหารพ่อ แม่ และนอ้งชายตวัเอง  
หลกัฐานเด็ดท่ีมดัตวัฆาตกรก็คือค าให้การท่ีมีพิรุธ อย่างเร่ืองกลอ้งวงจรปิดภายในบา้น 
โดยเขาให้การกบัต ารวจว่า “กล้องวงจรปิดบา้นผมมี 8 ตวั จะปิดทุกวนัเสาร์ – อาทิตย์
เพราะเคร่ืองมนัร้อนครับ” เท่านั้นแหละต ารวจสวนกลบัเลย “กลอ้งวงจรปิดบา้นคุณไม่
เคยปิด”  “หา…คุณต ารวจรู้ไดย้งัไง” 

 (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 132 – 133) 
    

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นว่าพระมหาสมปองยกตวัอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง    
ท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีสามารถเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่ผูอ่้านและสอคลอ้งกบัแก่เร่ือง
หรือสาระส าคัญของเร่ืองท่ีต้องการน าเสนอสู่ผูอ่้านมาใช้เป็นกลวิธีหน่ึงในงานเขียน เช่น เร่ือง 
สัมมากมัมนัตะ ตอนท่ี 1 จากหนงัสือ ชีวิตไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม ท่ีพระมหาสมปองตอ้งการสอน
ให้ผูอ่้านประพฤติชอบในเร่ืองของ ไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต ไม่ลกัขโมยและไม่ประพฤตผิดในกาม จึงได้
น าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีแสดงให้เห็นถึงความโหดเห้ียมของคนในปัจจุบนั เพื่อเช่ือมโยงถึงผล
แห่งการประพฤติชั่วท าให้ผูอ่้านตระหนักรู้และเห็นผลประโยชน์ของการปฏิบัติในทางธรรม         
ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นการช้ีให้เห็นถึงปัญหาในสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงและควรไดรั้บการแกไ้ข การใช้กลวิธีน้ี
ในการด าเนินเร่ืองจึงช่วยให้ผูอ่้านได้ตระหนักถึงข้อเสียของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค่าใน
หลกัธรรมท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามาเสนอและถ่ายทอดให้แก่ผูอ่้าน กลวิธีน้ีจึงเป็นอีกกลวิธีท่ีโดด
เด่นในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
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ดงันั้น การด าเนินเร่ืองโดยการยกตวัอยา่งไม่ว่าจะเป็นการยกตวัอย่างเร่ืองเล่าหรือนิทาน  
การยกตวัอยา่งประสบการณ์ การยกตวัอยา่งบุคคล การยกตวัอยา่งเร่ืองตลก และยกตวัอยา่งเหตุการณ์
และสถานการณ์จริง ต่างก็มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการถ่ายทอดธรรมะสู่ผูอ่้าน เพราะการยกตวัอยา่ง
จะช่วยให้ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่านและเขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไดง่้ายข้ึน การท่ีพระ
มหาสมปองไดเ้ลือกเร่ืองต่างๆ มายกตวัอยา่งในงานเขียนของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสมน้ีส่งผลให้งาน
เขียนของพระมหาสมปองเข้าใจง่าย ส่ือสารธรรมะไดอ้ย่างชดัเจนและได้รับการยอมรับจากผูอ่้าน
เป็นอยา่งดี 

2.   การด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหารภาพพจน์ การใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหาร
ภาพพจน์ในงานเขียนเป็นกลวิธีการสร้างจินตภาพผ่านถ้อยค าท่ีลึกซ้ึงกินใจ โดยผูเ้ขียนจะใช้
ภาพพจน์หรือการเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจ เกิดภาพและมีอารมณ์ร่วมในส่ิงท่ี
ประพนัธ์กล่าวไวไ้ดลึ้กซ้ึง จากการศึกษากลวิธีการด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหารภาพพจน์ในงานเขียน
ของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบวา่ พระมหาสมปองไดน้ าเสนอเร่ืองราวธรรมะ โดยใชค้  าท่ีท าให้
เกิดภาพพจน์เป็นจ านวนมากท าให้งานเขียนมีความงดงามทางภาษาและสร้างความตราตรึงใจให้แก่
ผูอ่้านเป็นอย่างดี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ พบว่า พระมหาสมปองไดใ้ช้โวหารภาพพจน์ในการด าเนิน
เร่ือง จ านวน 8 รูปแบบ ได้แก่ การใช้อุปมา อุปลักษณ์ บุคคลวตั สัทพจน์ อติพจน์ ปฏิพากย ์ 
สัญลกัษณ์ และนามนยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

  2.1   การใช้อุปมา อุปมา เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัส่ิงหน่ึงเพื่อให้เห็นภาพชดัเจน
และตีความได้ลึกซ้ึง โดยใช้ค  าเปรียบเทียบว่า เหมือน ดุจ ดัง่ เฉก ฯลฯ ซ่ึงจากการวิเคราะห์กลวิธี   
การด าเนินเร่ือง ในงานเขียนของพระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนไดใ้ช้อุปมาในการเปรียบเทียบเป็น
จ านวนมากโดยมกัจะใช้ การเปรียบเทียบในส่ิงท่ีใกลต้วักบัธรรมะหรือการใช้อุปมาท่ีผูอ่้านเขา้ใจ
ความหมายดีอยูแ่ลว้ เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจธรรมะไดง่้ายข้ึน เกิดความซาบซ้ึงตรึงใจและสามารถน าไป
ปรับใชไ้ดจ้ริง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ค าพูดเปรียบเสมือนใบมีด เราต้องมีทกัษะในการใช้ค  าพูด ต่างจากศลัยแพทย ์    
ผูซ่ึ้งมีความระมดัระวงัในการใช้มีด ถา้ใช้ค  าพูดอยา่งสะเปะสะปะ เหมือนกรีดมีดลงไป
มากมายกวา่ท่ีจะเจอจุดท่ีจ าเป็นและทิ้งรอยแผลเหล่านั้นไวโ้ดยไม่ไดเ้ยยีวยา 
                                                                (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 46) 

 

  มีบางคนเหมือนกนันะโยมชอบตั้งสเตตสัของตวัเองเอาไวดี้มาก ไปคดัเอารูปท่ี
คิดวา่สวยท่ีสุดมาใช ้ทั้งท่ีตวัจริงกบัรูปนั้นห่างไกลราวกบัขบวนรถไฟวิ่งจากเชียงใหม่ไป
สุไหงโก – ลก  แต่ไปใช้การตกแต่งรูปจากโฟโตช้้อปหรือโปรแกรมส าหรับใช้แต่งภาพ
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ปรับแต่งรูปของตวัเอง จากสิวเต็มหนา้ให้เปล่ียนเป็นขาวใสราวกบัสาวเกาหลี บางคนผิว
คล ้ ามาก (จะว่าด าก็เกรงใจ) ก็ไปใช้เทคนิคปรับแสงเพิ่มความสว่างให้ตวัเองกลายเป็น
ขาวราวกบัไข่ปอก 

 (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 105) 
   

ถ้าเปรียบให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ใจที่ เข้มแข็งมันก็เหมือนเพชร...เพชรสามารถ 
ท่ีจะตดัอะไรให้ขาดก็ได.้..เช่นกนั ใจท่ีเขม้แข็งก็พร้อมท่ีจะตดัความทุกขอ์อกจากใจได.้.
ตรงกนัขา้ม  ถา้เราไม่ไดฝึ้กใจ..เราไม่เคยมีประสบการณ์ก็เป็นแค่ถ่านไฟดี ๆ น่ีเอง... 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 49) 
 

โยมรู้ไหมวา่ ความโกรธเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง ก่อนท่ีคนอ่ืนจะไหมม้นัยอ่ม
ไหมท่ี้ตวัเราก่อนไหมท่ี้ใจของเราก่อน 

(ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 37) 
 

อาตมาว่า แฟนก็เหมือนดาวตก อธิษฐานให้ตก มนัก็ไม่ตก พอเราไม่อธิษฐานก็
ตกเอาตกเอา.. 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 49) 
   

จากตวัอยา่งการใชอุ้ปมาในงานเขียนของพระมหาสมปอง จะเห็นไดว้า่ พระมหาสมปอง
ไดพ้ิถีพิถนัในการสรรค าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้เกิดข้ึนแก่ผูอ่้านดว้ยการเปรียบเทียบอยา่งสร้างสรรค ์ 
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งอาศยับริบทในการตีความมาก เพราะการใชอุ้ปมาใน
การงานเขียนของพระมหาสมปองนั้น เป็นค าอุปมาท่ีใช้กันโดยทัว่ไป ส่ือความหมายชัดเจนและ   
เกิดภาพชดั เช่น “ใจท่ีเขม้แข็งมนัก็เหมือนเพชร” จากเร่ือง ดวงอาทิตยข้ึ์นทุกวนั แต่เมฆเปล่ียนผนั  
ทุกคืน ในหนังสือธรรมะชูใจ จะเห็นว่าพระมหาสมปองน าค าว่า เพชร มาใช้ในการเปรียบเทียบ  
เพราะเพชรเป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดและแข็งท่ีสุด เปรียบกบัใจของคนเราท่ีควรให้งดงาม มีค่าและ
เข้มแข็งเฉกเช่นเพชรนั่นเอง และ “ขาวราวกับไข่ปอก” จากเร่ือง ตั้ ง Status ด้วยสติ ในหนังสือ  
Browser ความสุข Delete ทุกข์ออกจากใจ ซ่ึงพระมหาสมปองไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
คนในสังคมปัจจุบนั ท่ีหลอกแมก้ระทัง่ตวัเอง เวลาจะเอารูปไปอวดในสังคมออนไลน์ ตอ้งปรับแต่ง
รูปจนผิดแผกจากตวัจริงโดยส้ินเชิง จากที่ผิวด าก็ปรับแต่งจนขาว ดงัที่พระมหาสมปองเทียบ     
ให้เห็นวา่ขาวเหมือนไข่ปอก ท าให้ผูอ่้านจินตนาการถึงสีท่ีปรากฏในงานเขียนไดช้ดัข้ึนวา่ขาวขนาด
ไหนและขาวอย่างไร เป็นตน้ ดงันั้น การใช้อุปมาในงานเขียนจึงเป็นกลวิธีในการถ่ายทอดธรรมะ    
ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 
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  2.2   การใช้อุปลักษณ์ อุปลกัษณ์ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชดัอีกรูปแบบหน่ึง  
ท าให้เกิดภาพพจน์ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัอุปมา แต่เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง มกัใช้
ค  าวา่ คือ และเป็น ในการเปรียบ ดงันั้น จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ผูว้ิจยั พบวา่
มีการใช้อุปลกัษณ์ในการเปรียบเทียบธรรมะให้ผูอ่้านเขา้ใจและเขา้ถึงง่ายข้ึน โดยค าท่ีใชม้กัเป็นค า   
ท่ีผูอ่้านคุน้ชินและเขา้ใจง่าย การอ่านธรรมะจึงไม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ือส าหรับผูอ่้าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ลูกคือแก้วตาดวงใจ ของพ่อแม่ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีพ่อแม่จะห่วงลูกรักลูกฟูม
ฟักลูกราวกบัไข่ในหิน อยากได้ส่ิงใดหาให้ตลอดไม่ตอ้งด้ินรนให้เหน่ือยยาก ล าบาก  
อะไรมากระทบกระเทือนลูกไม่ไดป้ระเภทน้ีเรียกวา่ รักววัใหผ้กูรักลูกใหต้งัค ์

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 76) 
 

เร่ืองผวั ๆ เมีย ๆ น่ีมนัมีเร่ืองท่ีต้องพูดกันมากมาย ท่ีจริงอาตมาก็จะไม่ยุ่งเร่ือง
ชาวบา้นหรอกนะ แต่เผอิญเดินผา่นไปไดย้ินเขา้ก็เลยหยดุฟังจนจบเลยหูกางเป็นจานแดง 
(ทรูวิช่ัน) เลยล่ะ 

  (สุขเวอร์, 2555 : 92) 
   

ปากจดัชนิดว่า ปากปืนกล เรียกวา่ด่าทั้งวนัไม่ซ ้ าค  าด่า...ประหยดัน้อย...เป็นพวก
แม่บ้านตุ่มร่ัว...คือมีเงินเท่าไรใชห้มด...ท าใหส้ามีตอ้งเอือมระอา 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 111) 
 

รอยยิม้และเสียงหัวเราะ เป็นยาสลายความทุกข์ เป็นสารต่อตา้นความทุกข ์
  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 143) 

 

จากตวัอย่างกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะด้วยการใช้ค  าอุปลกัษณ์เพื่อเปรียบเปรยให้ผูอ่้าน
เห็นภาพชัดขา้งต้น จะเห็นว่า พระมหาสมปองใช้ค  าเปรียบเปรยธรรมะหรือเร่ืองราวในส่ิงต่าง ๆ     
กบัส่ิงท่ีใกลต้วัผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านจินตนาการภาพตามผูเ้ขียนไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลให้ผูอ่้านเขา้ใจใน
เน้ือหาแจ่มแจง้ตามผูเ้ขียนไปดว้ย เช่น “ปากปืนกล” จากเร่ือง คู่ธรรม คู่กรรม ในหนงัสือ ธรรมะชูใจ 
ท าใหผู้อ่้านจินตนาการภาพถึงผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีก าลงัด่าสามีแบบไม่หยดุเหมือนกบัปืนกลท่ียงิออกไป
ไม่ย ั้ง หรือ “รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เป็นยาสลายความทุกข์ เป็นสารต่อตา้นความทุกข์” จากเร่ือง  
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ ในหนงัสือโยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได แสดงให้เห็นประโยชน์ของการ
ยิม้ซ่ึงเกิดผลทนัทีทั้งต่อตวัผูย้ิม้และคนรอบขา้ง ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การเปรียบอุปลกัษณ์ท าให้ผูอ่้าน
เกิดจินตนาการเห็นภาพและเขา้ใจตรงประเด็นตามท่ีผูเ้ขียนมุ่งหวงัไวทุ้กประการ 
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  2.3   การใช้บุคคลวัต บุคคลวตั หรือบุคลาธิษฐาน เป็นการใช้โวหารให้เกิดภาพพจน์
โดยสมมุติส่ิงท่ีไม่มีชีวติให้ท าอาการเหมือนส่ิงมีชีวติเฉกเช่นมนุษย ์เช่น ทะเลไม่เคยหลบัใหล ป่าห่ม
ผา้สีเขียว เป็นตน้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ผูว้ิจยั พบว่า การใช้บุคคลวตั  
ในการสร้างสรรคค์วามงามและภาพพจน์ในงานเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท าให้
ผูอ่้านเกิดจินตภาพตามผูเ้ขียนไอยา่งแจ่มชดั และเกิดความรู้สึกร่วมกบัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี   

พอดีช่วงน้ีเป็นโปรโมชั่น นรก – สวรรค์ ท าทวัร์ร่วมกนัอยู่ยมบาลเลยถามชาย
หนุ่มคนหน่ึงวา่... “เจา้จะเลือกลงนรกหรือข้ึนสวรรคก่์อนล่ะ” 

   (สุขเวอร์, 2555 : 10) 
 

เวลาท่ีเรามีความทุกข์เรามกัจะให้ความทุกขก์ดหวัเราจนโงหัวไม่ข้ึน จิตจดจ่อว่า
ท าไมมนัทุกขอ์ยา่งน้ี ท าไมทุกขจ์งัเลย เม่ือไหร่มนัจะพน้จากความทุกขน้ี์ไปสักที 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 110) 
 

ความจริงของชีวติ ตอ้งรู้เท่าทนัมนั ความทุกขท่ี์เกินทนจะหลอมคนใหท้นทาน 
  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 89) 

 

โยมรู้ไหมว่าปากคนน้ี มนัคมยิ่งกว่าหอก ยิ่งกว่าดาบอีก เพราะบางคนใช้ปาก   
กรีดใจคนอ่ืน 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 122) 
 

จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นว่า พระมหาสมปองใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองโดยการใช้ค  า       
ท่ีก่อให้เกิดภาพพจน์ดา้นบุคคลวตั ท าใหผู้อ่้านเกิดความลึกซ้ึง เขา้ถึงความหมายแห่งธรรมะไดดี้และ
รวดเร็วข้ึน เกิดเจตคติเชิงบวกต่อหลกัธรรมค าสอนแห่งองค์พระศาสดา และเกิดความกระจ่าง และ    
รู้แจง้ในทางแห่งธรรม เช่น “โยมรู้ไหมวา่ปากคนน้ี มนัคมยิ่งกวา่หอก ยิ่งกว่าดาบอีก เพราะบางคน
ใช้ปากกรีดใจคนอ่ืน” จากเร่ือง เติมความสุขให้ครอบครัวในหนงัสือโยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้
ยะจะได เป็นการสอนให้เราตระหนกัรู้ถึงการท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยค าพูด หรือการนินทา ใส่ร้าย เป็นการ
ท าร้ายผูอ่ื้นให้เจ็บปวดเหมือนเอามีดมากรีดท่ีหัวใจ และ “ความทุกข์กดหัวเราจนโงหัวไม่ข้ึน”  จาก
เร่ือง เปล่ียนตวัทุกข ์ในหนงัสือพระมหาสมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็น
ถึงความทุกขข์องบุคคลท่ียดึติดและจมอยูก่บัความทุกข ์และปล่อยให้ทุกขน์ั้นอยูเ่หนือทุกส่ิง ชีวติจึง
ไม่มีความสุข เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ขอ้ความสั้ น ๆ ท่ีใช้โวหารบุคคลวตั ก่อให้เกิดใจความท่ียิ่งใหญ่
ลึกซ้ึงและสอนคนให้รู้แจง้ได้ ผูอ่้านเกิดจินตนาการกวา้งไกล เขา้ใจถึงแก่นแทข้องธรรมะ จึงสามารถ
น าค าสอนเหล่าน้ีมาคอยเตือนตนและปรับใชใ้นการด าเนินชีวติได ้
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  2.4   การใช้สัทพจน์ สัทพจน์ เป็นการสร้างจินตนาการให้แก่ผูอ่้านใช้ค  าท่ีก่อให้เกิด
เสียงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติหรือท่ีมนุษยท์  าให้เกิดข้ึน เช่น เสียงดนตรี เสียงรถ เสียงคล่ืน เสียงลง เสียง
ฟ้าร้อง เป็นตน้ ซ่ึงการใช้ค  าให้เกิดภาพพจน์ในลกัษณะน้ีจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่าตนไดเ้ขาไปอยู่ใน
เหตุการณ์นั้น ๆ ร่วมกบัผูเ้ขียนด้วย จินตการทางเสียงท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูอ่้านเพลิดเพลินและสามารถ
อ่านธรรมะไดโ้ดยไม่รู้เบ่ือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

เวลาเลือกซ้ือมอเตอร์ไซด์ก็เลือกซ้ือคนัดี ๆ มอเตอร์ไซด์มีอยู่สองแบบ มอเตอร์
ไซดบุ์ญกบัมอเตอร์ไซดบ์าป มอเตอร์ไซด์บุญเวลาสตาร์ท พอเบิ้ลเคร่ืองร้องดงั บุน้บุน้ ..
บุน้ ส่วนมอเตอร์ไซดบ์าปเวลาร้องดงั ตา้ย ตา้ย ... ตา้ย 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 35) 
 

คร้ันถึงส่ีแยกท่ีมีรถพลุกพล่าน สุนขัเจา้กรรมกลบัเดินดุ่ย ๆ ไปในถนนท่ีมีรถวิ่ง
ขวกัไขว ่ชายตาบอดไม่รู้เร่ืองก็เดินตามไป...ปรากฏวา่ผูข้บัข่ีรถยนตต์อ้งเหยียบเบรกกนั
เอ๊ียดอ๊าด แถมบีบแตรกนัดงัสนัน่ลัน่ไปทัว่ทั้งถนนจนแสบแกว้หู เดชะบุญ...คนตาบอด
และสุนขัคู่ใจสามารถเดินขา้มถนนไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     (สุขเวอร์, 2555 : 167) 
 
   

คุณโยมลองนึกถึงความรู้สึกตอนเงินเดือนออก ดูดีใจ สนุก มีความสุขเหมือนมี
ปีกบินได้เลยว่าไหม แต่สักพกัขนปีกเร่ิมร่วงทีละเส้น ๆ จนบินต ่าลงเร่ือยสุดทา้ยหล่น
กระแทกพื้นดงัตุบ๊ 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 12) 
 

จากตวัอยา่งท่ียกมากล่าวอา้งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองใชก้ารเลียนเสียงธรรมชาติ
ในการเปรียบเทียบธรรมะและสอนพุทธศาสนิกชนให้เขา้ใจในหลกัธรรม โดยยกตวัอย่างสัทพจน์
ใกลต้วัมาเปรียบเทียบ เม่ือผูอ่้านจินตนาการตามผูเ้ขียน ก็จะคลอ้ยตามผูเ้ขียนไดโ้ดยง่าย เพราะพระ
มหาสมปองไดใ้ช้สัทพจน์ท่ีช้ีให้เห็นสัจธรรมไปพร้อม ๆ กบัการอธิบายขยายความ ผูอ่้านจึงเขา้ใจ
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย เช่น เร่ือง เครียดจริงจงัตงัคไ์ม่พอใช ้จากปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะ
โยม ในขอ้ความวา่ “คุณโยมลองนึกถึงความรู้สึกตอนเงินเดือนออกดูดีใจสนุกมีความสุขเหมือนมีปีก
บินได้เลยว่าไหมแต่สักพกัขนปีกเร่ิมร่วงทีละเส้น ๆ จนบินต ่าลงเร่ือยสุดท้ายหล่นกระแทกพื้น       
ดงัตุ๊บ” ขอ้ความน้ีพระมหาสมปองตอ้งการช้ีแนะให้เห็นถึงการไม่ระมดัระวงัในการใชชี้วิตท่ีปล่อย
ตวัปล่อยใจหลงระเริง สุดทา้ยก็ตอ้งมานัง่เจ็บปวดกบัการประมาทนั้น เสียง “ตุ๊บ” ท่ีพระมหาสมปอง
ตั้งใจส่ืออารมณ์ให้ผูอ่้านจินตนาการถึงคนท่ีหล่นลงจากท่ีสูง ซ่ึงก่อให้เกิดความเจ็บปวด จุก แน่น  
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ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนช่วยส่งให้ข้อความดังกล่าวเข้าใจง่ายข้ึน และส่ือความได้ชัดเจนข้ึน ดังนั้ น        
การใช้สัทพจน์เป็นกลวิธีในการเขียนเพื่อเร้าความสนใจของผูอ่้านจึงเป็นแนวคิดท่ีสร้างสรรค์เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของพระมหาสมปองท่ีน่ายกยอ่ง 

  2.5   การใช้อติพจน์ อติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเน้นอารมณ์
ความรู้สึกของเน้ือเร่ืองและผูเ้ขียนท่ีตอ้งการส่ือถึงผูอ่้าน ภาพพจน์ชนิดน้ีนิยมใช้กนัมากแมใ้นภาษา
พูดเป็นการกล่าวท่ีท าให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า มีการใช้อติพจน์ในงานเขียนมากพอสมควร ทั้งน้ี
เพื่อให้ผูอ่้านรับรู้ความมุ่งหมายของผูเ้ขียนและต้องการให้ผูอ่้านมีความรู้สึกและอารมณ์ร่วมกับ
ผูเ้ขียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

หลายคนจะท าอะไรตอ้งดูเวลา ตอ้งดูฤกษ์ หญิงบางคน เวลาด่าสามี ฤกษ์แลก     
ไม่ดูมนัแลว้ ซัดเต็มร้อย ใส่เป็นล้าน นับไม่ถ้วนค า เพราะเธอด่ารัวเป็นปืนกล 

   (สุขเวอร์, 2555 : 125) 
 

  คนท่ีอยากโชคดี ไม่ใช่ว่าจะนั่งรอนอนรอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประทานมาให้ถ้ารอ
แบบนั้นคงนาน เพราะว่าศาลแต่ละศาลเจา้พ่อเจา้แม่แต่ละท่ีคนเขา้คิวขอพรกนัแน่นไป
หมด  ถา้ไปดูบตัรคิวคงยาวหลายกิโล 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 30) 
 

“ พวกเราโชคดีท่ีพระอาจารยใ์หโ้อกาส คนนิมนตท์่านไม่ง่าย รอเป็นปีเลย ก็มีนะ
ครับ…” 

(ท่ีจริงไม่ขนาดนั้นนะท่านนายกฯ สองสามเดือนก็ได้แล้ว บางเดือนว่างมาก  
โดยเฉพาะช่วงมอ็บ) 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 76) 
 

จากตวัอยา่ง จะเห็นวา่การใชโ้วหารอติพจน์ นอกจากจะท าใหผู้อ้่านเกิดภาพชดัในมโนคติ
แลว้  ยงัเป็นการเรียกความสนใจของผูอ่้านไดอี้กทางหน่ึง เพราะอติพจน์เป็นการกล่าวเกินจริงอย่าง
สร้างสรรค ์ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนประหน่ึงวา่ตนมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียน
ไดน้ ามาเขียนไวใ้นงานเขียนนั้น ๆ เช่น ในเร่ืองสร้างความโชคดี จากหนงัสือพระมหาสมปอง ฉบบั 
ขอใหโ้ชคดีนะโยมในขอ้ความวา่ “คนท่ีอยากโชคดีไม่ใช่วา่จะนัง่รอนอนรอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิประทาน
มาให้ถา้รอแบบนั้นคงนาน เพราะว่าศาลแต่ละศาลเจา้พ่อเจา้แม่แต่ละท่ีคนเขา้คิวขอพรกนัแน่นไป
หมดถา้ไปดูบตัรคิวคงยาวหลายกิโล” จะเห็นไดว้า่ขอ้ความน้ีส่ือความไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้ผูอ่้านเกิด
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ความคิดท่ีกวา้งไกลข้ึน เกิดจินตนาการท่ีชดัเจนถึงความงมงายของคนในสังคมท่ีเช่ือว่าส่ิงศกัด์ิจะ
ช่วยบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ให้ได ้จึงไม่มีความพยายามในการไขวค่วา้หาเป้าหมายแต่กลบัรอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ช่วย ไปบนบานศาลกล่าวตามศาลเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ  จนตอ้งเข้าคิวรอกันหลายกิโลเมตร ดังนั้ น    
การใชอ้ติพจน์จึงก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึง  กินใจ  และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี   

  2.6   การใช้ปฏิพากย์ ปฏิพากย ์ เป็นการน าค าท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือตรงขา้ม
กนัมากล่าวในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้ขอ้ความนั้นมีน ้ าหนัก ส่ือความหมายชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น  
สวยเป็นบา้ เลวบริสุทธ์ิ เป็นตน้ ในท่ีน้ีพระมหาสมปองน าค าตรงขา้มกนัน้ีมาเสริมความกนัอย่าง
น่าสนใจและเหมาะสมกบังานเขียนเป็นอยา่งมาก ท าให้งานเขียนส่ืออารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูอ่้านเกิด
จินตภาพไดต้รงตามท่ีผูเ้ขียนมุ่งหวงั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

จิตเมตตาเป็นเร่ืองท่ีดีมากแต่เม่ือช่วยเหลือชีวิตคนหน่ึงอย่าให้อีกคนเดือดร้อน
เพราะวา่มนัจะเป็นการ ท าบาปแลกบุญ 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 28) 
 

ในชีวติประจ าวนัของเราทุกคนจะคิดจะพูดจะท าอะไร อยา่ห่างพระขอใหป้รึกษา
พระ ฟังค าสอนจากพระแลว้ท าตามท่ีพระสอน ชีวิตโยมจะมีแต่ความเจริญคนท่ีห่างวดั
ห่างพระห่างธรรม ไม่ท าตามค าสอนพระพุทธเจา้ เจริญฮวบ ๆ ทุกคนโยม 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 138) 
 

ธรรมชาติของคนทัว่ไปจะ รักสุขและเกลียดทุกข์  เม่ือมีความสุข...ก็จะยิม้จะเกิด
เสียงหวัเราะ  เกิดรอยยิม้ข้ึนเม่ือมีทุกข.์..ก็จะโศกเศร้าเสียใจ 

     (สุขเวอร์, 2555 : 147) 
 

ท าในส่ิงท่ีดี พลงัของความดี..พลงัของความสามคัคี..ยอ่มท าส่ิงที่ยาก  ให้กลายมา
เป็นส่ิงที่ง่าย  ท าของหนักให้กลายเป็นของเบา ท าเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้..ให้เป็นเร่ืองที่
เป็นไปได้เสมอ...เปรียบดงัแก่นดินสอจะท าหนา้ท่ีไดดี้  ก็ตอ้งมีกระพี้คอยพยงุ  ท าหนา้ท่ี
เก้ือกูลกนัและกนัตรงกนัขา้ม...ถา้เราไม่ท าหน้าท่ีของตนเอง...ไม่สามคัคีกนั เร่ืองท่ีง่าย ๆ 
ก็จะกลายเป็นเร่ืองท่ียากข้ึนมาทนัที ของท่ีเบาก็จะกลายเป็นของท่ีหนกั..สุดทา้ยความสุข
ในชีวติก็จะลดลงตามไปดว้ย 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 91 – 92) 
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โยมรู้ไหมว่า ใครท่ียงัไม่ได้แต่งงาน ตายไปจะตกนรก จริง ๆ นะโยม ส่วนคนท่ี
แต่งงานแลว้ ไม่ตอ้งรอใหต้าย  เพราะวา่อยูใ่นนรกอยูแ่ลว้ หรือวา่ นรกสีชมพู 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 72) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเห็นว่าพระมหาสมปองใช้โวหารปฏิพากย ์ซ่ึงเป็นการน าค าท่ีมี
ความหมายขดัแยง้กนัหรือตรงขา้มกนัมากล่าวในเชิงเปรียบเทียบนั้นมาใช้ในงานเขียน เพื่อสร้าง
ความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงในงานเขียน และสามารถเข้าใจธรรมะอย่าง    
แจ่มแจง้ ดงัเช่น การใช้ค  า “นรกสีชมพู” ในเร่ือง คนมีคู่ใช่ว่าจะสุขเสมอไป จากโยมฮูบ้่อ อยากมี
ความสุขจงัฮู ้ยะจะได เป็นความขดัแยง้ของค าท่ีให้ผูอ่้านรู้สึกไดว้า่การมีคู่ครองเรือนนั้น เหมือนกบั
การตกนรกทั้งเป็นเพราะถูกจ ากดัอิสระ ท าอะไรตามอ าเภอใจไม่ได ้แต่ก็เป็นนรกสีชมพท่ีูเต็มไปดว้ย
ความรัก ดงันั้น หากใครท่ีแต่งงานและสามารถปรับตวัเขา้หากนัได ้นรกนั้นก็ไม่ก่อความเดือดร้อน
ใจให้แก่ใคร เป็นนรกท่ีน่าอยูอี่กท่ีหน่ึง หรือค าวา่ “เจริญฮวบๆ” จากเร่ือง ค าคมโดนใจถึงครูองัคณาแน่ 
ในหนงัสือ ค าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง เป็นการสอนผูอ่้านให้เห็นถึงผลของการไม่มีธรรมะ และ
ไม่สนใจเข้าวดัฟังธรรม จะท าให้ชีวิตตกต ่าภายในเวลาอันสั้ น เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าแค่ค  า ๆ เดียว      
ท่ีแสดงความขดัแยง้ในตวัของค าเองกลบัท าให้เกิดความหมายท่ีลึกซ้ึงกินใจเป็นอย่างมาก ดงันั้น  
การใชโ้วหารปฏิพากยใ์นงานเขียน จึงท าให้ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงกินใจและประทบัใจในงานเขียน
ของพระมหาสมปองเป็นอยา่งมาก 

  2.7   การใช้สัญลักษณ์  สัญลักษณ์  เป็นการใช้ค  าอ่ืนแทนค าท่ีต้องการกล่าวถึง             
ไม่เรียกตรง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ค าท่ีน ามาแทนจะเป็นค าเปรียบเทียบและตีความ ซ่ึงใชก้นัมานานจนเป็น
ท่ีเข้าใจและรู้จักกันโดยทั่วไป โดยค าท่ีน ามาแทนนั้ นจะแสดงความหมายท่ีกวา้งไกลเกินกว่า
ความหมายตามตวัของค านั้น  เช่น แกว้ แทนความดีงาม กา แทนคนชั้นต ่า เป็นตน้ จากการวิเคราะห์
งานเขียนของพระมหาสมปอง ผูว้ิจยัพบว่า มีการใช้สัญลกัษณ์ในการเปรียบเทียบธรรมะให้ผู ้อ่าน
เขา้ใจและเขา้ถึงง่ายข้ึน โดยค าท่ีใช้มกัเป็นค าท่ีผูอ่้านคุน้ชินและเขา้ใจง่าย ผูอ่้านจึงไม่ตอ้งใช้การ
ตีความจากบริบทและสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

     

ญาติโยมก็ตอ้ง คว ่าบาตร เลิกเหลา้ เลิกการพนันหรืออบายมุขต่าง ๆ ระยะเวลา
สามเดือนเราตอ้งขงัมนัเอาไว ้

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 153) 
เร่ืองข้ีเมากบัพระนกัเทศน์จะเหมือนกบัเส้นขนานหรือเหมือน ฟ้ากับเหว จึงเกิด

การโต้ตอบกันบ่อย บาปไม่บาป แต่อาตมาว่าเร่ืองของความเมาไม่ ดีทั้ งนั้ น เช่น
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นักปราชญ์เมาวิชา นักวิปัสสนาเมาความดีทายกเมาบุญ ท่านขุนเมายศนักเป่าเมาป่ี       
คนพวกน้ีเวลาอยูอ่าจมีคนรักแต่เวลาจากไม่มีใครอาลยั 

 (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 94) 
 

อยา่ไปตามใจลูก เพราะมอเตอร์ไซด์ มนัเป็นเน้ือหุ้มเหล็กก็เท่ากบัหยิบยืน่ มัจจุราช 
ใหก้บัลูกหลาน 

    (สุขเวอร์, 2555 : 97) 
 

คนเราเกิดมาในโลกน้ีไม่มีใครขาวลว้น...ไม่มีใครด าลว้น...คนเราต่างก็เคยท าผิด
กนัทั้งนั้น...แต่มนัต่างตรงท่ีว่าง...เม่ือท าผิดแลว้คิดไดไ้หม...และพร้อมท่ีจะแกค้วามผิด
ของตนเองหรือเปล่า... 

  (ธรรมะชูใจ, 2556 : 159) 
 

ความรู้เป็นส่ิงท่ีดี บางคนมีความรู้มากแทนท่ีจะมีประโยชน์ แต่ความรู้นั้นกลบั
เป็น ก าแพง กั้น ไม่ให้ความรู้ใหม่เขา้มาในชีวิตเพราะคิดวา่ คนอ่ืนไม่มีความรู้เท่ากบัตน 
ถา้เรามีความคิดแบบน้ีก็จะเป็นความคิดท่ีผดิมหนัต ์

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 64) 
 

อยา่งในละครก็มีให้เห็นอยูบ่่อย ๆ วา่มีพ่อติดเหลา้แม่ติดการพนนัทะเลาะกนัเอง
แลว้ผา่นไปท าร้ายลูกอีกครอบครัวท่ีเคยอบอุ่นก็กลายเป็น นรก ดี ๆ น่ีเอง 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 124) 
 

จากตวัอย่างการใช้โวหารสัญลกัษณ์ในงานเขียนของพระมหาสมปองขา้งตน้จะเห็นว่า  
ผูเ้ขียนบรรจงสรรค าท่ีส่ือความหมายกวา้ง ผูอ่้านเกิดจินตนาการและเขา้ถึงธรรมะท่ีสอนไดดี้ข้ึนมา
ใช้ในงานเขียนของท่านได้อย่างงดงาม เหมาะสมและสอดคล้องกบัถ้อยความเป็นอย่างมาก เช่น  
เร่ือง กลบัตวักลบัใจ จากหนงัสือธรรมะชูใจ ในขอ้ความวา่ “คนเราเกิดมาในโลกน้ีไม่มีใครขาวลว้น
...ไม่มีใครด าล้วน” จะเห็นได้ว่า ค  าว่า ขาวและด า ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง สี แต่เป็นสัญลกัษณ์ของ 
ความดีและความชั่ว พระมหาสมปองได้น าสองค าน้ีมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงแห่งมวล
มนุษยท่ี์ไม่มีใครดีทุกอยา่งและไม่มีใครท าชัว่ไดท้ั้งชีวิต ทุกคนมีดีมีเสียแต่ใครท่ีจะมีสติ มีปัญญาท่ี
จะพฒันาตนเองให้ค่อย ๆ กลายมาเป็นสีเทา แลว้ก็เป็นสีขาวในท่ีสุด และค าว่า “มจัจุราช” จากเร่ือง 
กระจายรายไดสู่้สังคม ในหนงัสือสุขเวอร์ ในท่ีน้ีพระมหาสมปองใชเ้ป็นตวัแทนความตาย เพื่อเตือน
พอ่แม่ท่ีรักลูกโดยขาดสติ ซ้ือมอเตอร์ไซคใ์ห้ลูกขบั โดยไม่ค  านึงถึงอนัตรายท่ีจะตามมาจากการขบัข่ี  
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เหมือนกบัการซ้ือความตายใหก้บัลูกนัน่เอง เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่แค่ค  าง่าย ๆ ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์กลบั
ท าใหถ้อ้ยความมีความงดงาม และกินความหมายกวา้ง จนผูอ่้านเห็นภาพและคลอ้ยตามผูเ้ขียนได ้

  2.8   การใช้นามนัย นามนัยเป็นการใช้ค  าแทนส่ิงหน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึง เช่นเดียวกับ
สัญลกัษณ์ แต่มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด ตรงท่ีนามนยันั้นจะดึงเอาลกัษณะบางส่วนของส่ิง
หน่ึงมากล่าวให้หมายถึงส่วนทั้งหมดหรือใช้ส่วนประกอบส าคญัส่ิงนั้นแทนส่ิงนั้นทั้งหมด เช่น  
เกา้อ้ี แทน ต าแหน่ง หนา้ท่ี เป็นตน้ จากการวเิคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ผูว้ิจยัพบวา่ไดมี้
การใชน้ามนยัในงานเขียนบา้งเพื่อให้ผูอ่้านไดจิ้นตนาการจนเกิดความแจ่มชดัในความหมาย ซ่ึงค าท่ี
ผูเ้ขียนใชส้ามารถตีความไดจ้ากบริบท ผูอ่้านจึงสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่าย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

การศึกษาไทยทุกวนัน้ีจึงไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ เพราะ เฟือง ส าคญัของ
ระบบการศึกษาอยา่งครู ตอ้งประสบปัญหารุมเร้า 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 30) 
 

เป็นไงโยม...คาถาน้ี พอจะช่วยไดไ้หมบางคนเจอทุกขท่ี์หนกัหนาสาหสัคาถาแค่
น้ีไม่ระคายผิวหรอก  มนัตอ้งโดนข้าวสารเสก  มนัต้องเจอมีดพยาบาล... (ท่ีไม่ใช้มีด
หมอเพราะมีดหมอไม่วา่งใชง้านผา่ตดัอยู)่ 

   (สุขเวอร์, 2555 : 72) 
 

ความทุกข์ไม่ใช่เร่ืองใหม่ มนัเป็นเร่ืองเก่า มนัเป็นรากเหง้าของคน ไม่ว่าคุณจะ
เกิดยคุไหนสมยัใดก็มีทุกขด์ว้ยกนัทั้งนั้น 

  (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 104) 
 

บางคนสุข เพราะ ปลดเปล้ือง ออกจากพนัธนาการคือส่ิงยึดเหน่ียว ท่ีท าให้ทุกข ์
ไม่ยึดติดกับหัวโขน เป็นคนท่ียิ่งใหญ่แต่ท าตัวเล็กนิดเดียวแบบน้ี ไปอยู่ท่ีไหนก็มี
ความสุขเพราะลดอตัตาได ้

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 75) 
 

พ่อแม่บางคนรับไม่ไดเ้ลย อยา่งบา้นท่ีเป็นทหารมีลูกชายก็อยากให้ลูกเป็นทหาร
หรือสืบสกุล แต่อยู่ ๆ ลูกชายกลายมาเป็นลูกสาวเขา้ไปกรีดน้ิวช่วยแม่ต าน ้ าพริกอยู่ใน
ครัวซะน่ี 

  (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 34) 
จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นวา่ พระมหาสมปองใช้โวหารภาพพจน์ในส่วนของนามนยัใน

การเขียนงานเพื่อถ่ายทอดธรรมะไดอ้ย่างงดงาม เห็นภาพชดั และเกิดจินตนาการตามผูเ้ขียนไดเ้ป็น
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อยา่งดี เช่น ค าวา่ “เฟือง” ในเร่ืองวนัข้ึนปีใหม่ จากหนงัสือธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition 
จะเห็นไดว้า่พระมหาสมปองไดน้ าส่ิงใกลต้วัมาเปรียบเพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพชดั โดยผูเ้ขียนไดเ้ปรียบ
เฟืองกับครูท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผูเ้ป็นครูว่าเป็นตวัขบัเคล่ือนการศึกษาให้เดินไป
ขา้งหนา้อยา่งงดงาม และ ค าวา่ “กรีดน้ิว” ในเร่ืองทุกขเ์พราะมีลูกเป็นตุด๊ เป็นเกย ์ท ายงัไงดี จากหนงัสือ
ปลดทุกข์...ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม ผูเ้ขียนได้ใช้แทนสาวประเภทสองโดยไม่ตอ้งกล่าวตรง ๆ     
แต่กลบัท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายกวา่และเกิดจินตนาการไดดี้กวา่การกล่าวแบบตรง ๆ ดงันั้น การใชน้าม
นยัจึงเป็นอีกกลวธีิหน่ึงท่ีจะสร้างสรรคค์วามงดงามใหแ้ก่งานเขียนของพระมหาสมปองและสามารถ
ถ่ายทอดธรรมะสู่ผูอ่้านไดอ้ยา่ง 
  ดงันั้นการใช้โวหารภาพพจน์เป็นกลวิธีในการเขียนเพื่อถ่ายทอดธรรมะแก่ผูอ่้านจึงเป็น
กลวิธีท่ีสร้างสรรค์ งดงาม กินใจ และตราตรึงใจผูอ่้านเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะท าให้ผูอ่้าน
เกิดจินตนาการ มีความเพลิดเพลินในการอ่านแล้ว ธรรมะยงัแทรกซึมสู่ผูอ่้านได้อย่างแนบเนียน  
ผูอ่้านเกิดเจตคติท่ีดีทางศาสนา และสามารถน้อมน าค าสอนท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามาถ่ายทอดลง  
ในงานเขียนไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.   การด าเนินเร่ืองโดยการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะ ในงานเขียนผูเ้ขียนมกั
สอดแทรกความคิดเห็นและทศันะของตนไวใ้นงานเขียนอยา่งมีเหตุผล เพื่อชกัน าผูอ่้านให้คลอ้ยตาม
ในส่ิงท่ีผูเ้ขียนก าลงัน าเสนอ ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งติดตามและพยายามหาค าตอบเพื่อตดัสินวา่ความคิดเห็น
หรือทศันะของผูเ้ขียนท่ีไดส้อดแทรกลงไปในงานเขียนนั้น เหมาะสมท่ีจะยึดถือและปฏิบติัตามได้
หรือไม่ จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า ผูเ้ขียนได้แสดงความคิดเห็นและ
ทศันะเป็นจ านวนมาก โดยพระมหาสมปองไดใ้ชเ้หตุผลเช่ือมโยงในการแสดงทศันะเก่ียวกบัธรรมะ
ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละน่าเช่ือถือ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   

ในความคิดอาตมามะลิสดดอกเดียวดีท่ีสุด ลงทุนไม่เยอะ บางคนดอกมะลิสด
เหมือนกนั แต่ตอ้งไปเขา้ร้านจดัดอกไม ้ให้เขาประดิษฐ์เป็นช่อเป็นกระเชา้ เป็นมาลยัช่อ
โต อนัน้ีเพี้ ยนมาก แก่นส าคญัของวนัแม่ คือ ดอกมะลิดอกเดียวน่ีแหละดีท่ีสุดหรือจะ
พิเศษหน่อย ก็มาลยัมะลิ ไม่ตอ้งหรูหราอะไรมากมาย ถา้ร้อยเองไดจ้ะประทบัใจแม่มาก 
เพราะเราเน้นความประทบัใจ ไม่ได้เน้นความหรูหราแค่ชั่ววูบ ท่ีลูกจ าได้ว่าวนัน้ี คือ   
วนัแม่และเขา้ไปกราบท่าน เพียงเท่าน้ีมนัก็เกิดความประทบัใจในหวัอกคนเป็นแม่แลว้  
บางคร้ังไม่ตอ้งใช้ดอกมะลิดว้ยซ ้ า แต่เขา้ไปกราบท่านดี ๆ แลว้โอบกอดหอมแกม้ท่าน
บา้ง เพียงเท่าน้ีคุณโยมคิดวา่ดอกมะลิดอกไหนจะมาเทียบไดอี้กหรือ 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 161) 
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อยากจะบอกคุณโยมวา่ การบริหารงานนั้นไม่ยาก เพราะว่ามนัมีระบบท่ีตายตวั  
แต่ส่ิงท่ีบริหารยากนั้น คือ...การบริหารคน เพราะคนมีจิตใจจะท าอะไรต้องค านึงถึง
ความรู้สึกของคนท่ีถูกกระท าดว้ย  ถา้เรามีความรู้สึกท่ีดีต่อกนับางคนท างานให้เราแบบ
ถวายหวัเลยก็มี 

     (สุขเวอร์, 2555 : 66) 
 

อาตมาว่าถ้าเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เราจะเล้ียงตัวเองได้อย่างสุขกาย      
สบายใจ ถา้เรารู้จกัค าวา่พอ ถึงเราจะเกิดมายากจนเราก็ยงัเป็นคนท่ีโชคดี 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 227) 
 

บางคร้ังเราให้ความส าคัญในการหาเงิน แต่เราลืมให้ความส าคัญของคนใน
ครอบครัว แบบน้ีแรก ๆ อาจจะมีความสุขกัน และนานวนัเราจะยิ่งเหินห่าง มีบ้านก็
เหมือนไม่มี มีพ่อแม่ก็เหมือนไม่มี มีลูกก็เหมือนไม่มี เงินซ้ือท่ีนอนนุ่ม ๆ ได ้แต่เงินก็ซ้ือ
ความสุขในการนอนไม่ได ้หากวา่เรายงัมีความทุกขใ์จ ถึงท่ีนอนจะนุ่มขนาดไหนก็หลบั
ไม่เต็มต่ืน เงินซ้ือรถคนัสวย ๆ ได ้แต่เงินก็ซ้ือความสุขในการนัง่ไม่ได ้(เพราะเรายงัติด
หน้ีเขาอยู)่ ความสุขท่ีจริงไม่จ  าเป็นตอ้งมีรถคนัราคาแพง ๆ ขอให้ขบัไดป้ลอดภยัก็ใชไ้ด ้
เพราะว่าเราซ้ือมาใช้ ไม่ไดซ้ื้อมาโชว ์หากว่าโยมอยากมีความสุข อาตมาขอแนะน าว่า   
ให้เราท าตวัเหมือนดินเหมือนน ้ า เป็นตวัอย่างของการใช้ชีวิตท่ีจะท าให้เกิดความสุข   
ดินไม่เคยรังเกียจว่า ใครคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหน เขาพร้อมท่ีจะให้เหยียบย  ่าและ  
เดินผ่านไป ถึงแม้ว่าเราจะถุยน ้ าลาย ถ่ายอุจจาระลงไปในดิน ดินก็ไม่ได้แสดงความ
รังเกียจเราแมแ้ต่นอ้ย ดินจะไม่แสดงอาการใดๆ ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ ดินจะสงบน่ิง
และปล่อยวาง เป็นมิตรกบัทุกคน และพร้อมท่ีจะมอบความสุขให้แก่ทุกคนได ้หากว่า
โยมท าตวัเหมือนดิน ไม่ว่าจะเจออะไร ให้ตั้งสติให้ดี มีความสงบน่ิง ความสุขจริงก็จะ
เขา้มาสู่ชีวติเรา 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 18 – 20) 
 

อาตมาวา่ความสุขของคนเราอยูท่ี่การมองโลก ใครท่ีรู้จกัมองโลกในแง่ดีอาตมา
ถือวา่เป็นคนฉลาดในการมองโลก คนท่ีมองโลกในแง่ดีความสดใสจะเป็นประกายใหเ้ราเห็น 
ความสนุกสนานจะส่ือออกมาทางอารมณ์ความรู้สึกน ้ าเสียงและการกระท าคนมองโลก
ในแง่ดีจะเลือกท าแต่ส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์กบัตนเองและผูอ่ื้นเราไม่จ  าเป็นตอ้งยิ้มอยู่
ตลอดเวลา (เด๋ียวเขาจะพาไปศรีธญัญา) เพราะความสุขท่ีแทจ้ริงไม่ไดอ้ยูท่ี่ว่าเรายิม้บ่อย
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แค่ไหน แต่อยูท่ี่วา่เรารู้สึกอยา่งไรเวลาท่ีเรายิม้มากกวา่ หากใจของเรามีความสุขถึงหน้า
เราจะไม่ยิม้แต่ใจของเราก็ยิม้อยูต่ลอดเวลา 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 42) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองใชก้ลวธีิการด าเนินเร่ืองดว้ยการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงทศันะอย่างมีเหตุผล ชัดเจนและน่าเช่ือถือ ซ่ึงทศันะท่ีพระมหาสมปองน าเสนอ   
แก่ผูอ่้านนั้น แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอและมุ่งหวงัให้
ผูอ่้านคลอ้ยตามตนดว้ยการแสดงเหตุผลท่ีชดัเจนในการปฏิบติั เช่น เร่ืองวนัแม่ จากหนงัสือธรรมะ 
Delivery ฉบบั Unlimited Edition ท่ีพระมหาสมปองอยากจะสอนลูก ๆ ทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณแม่  
และสร้างความประทบัใจให้แม่โดยการมอบดอกมะลิสดเพียงดอกเดียวให้แม่ หรือร้อยมาลยัให้แม่
ด้วยตัวเองมอบให้แม่แล้วกอดแม่ โดยท่ีไม่ต้องสรรหาดอกไม้เป็นช่อหรือของขวญัอ่ืนใดท่ีมี      
ราคาแพง โดยพระมหาสมปองใหเ้หตุผลวา่ แก่นส าคญัของวนัแม่ คือ เนน้ความประทบัใจ ไม่ไดเ้นน้
ความหรูหราแค่ชัว่วบู การท่ีลูกจ าไดว้า่วนัน้ีคือวนัแม่และเขา้ไปกราบท่าน เพียงเท่าน้ีมนัก็เกิดความ
ประทบัใจในหัวอกคนเป็นแม่แลว้ ดงันั้น การใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงทศันะของพระมหาสมปองนั้น จึงช่วยโนม้น้าวผูอ่้านให้คลอ้ยตามผูเ้ขียนและน้อมน าค า
สอนนั้นๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี   

4.   การด าเนินเร่ืองโดยการให้ข้อคิด เตือนสติ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ขอ้คิด เตือนสติ  
เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีมุ่งให้ผูอ่้านเกิดความตระหนกัรู้ เกิดปัญญาและมีสติในการด าเนินชีวิตหรือการ
เผชิญกบัปัญหาในสังคมโลกท่ีวุน่วายในปัจจุบนั ซ่ึงพระมหาสมปองไดส้ะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมควบคู่กบัการให้ขอ้คิดและการเตือนสติอย่างแนบเนียน ท าให้ผูอ่้านไดเ้ห็นสัจธรรมแห่งโลก
และแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีมีสติ ทั้งยงัค่อย ๆ ซึมซบัเอาธรรมะเขา้สู่ห้วงส านึกไดอ้ยา่งแยบยล  
นับเป็นกลวิธีการถ่ายทอดธรรมมะท่ีดึงดูดใจอีกรูปแบบหน่ึงของพระมหาสมปอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 

 

สงครามโลกเกิดข้ึนเพราะคนไม่อดทนอดกลั้น ไม่รู้จกัใหอ้ภยักนั ไม่รู้จกัให้อภยั
ยงัไม่พอยงัไปโกรธผกูใจเจบ็ สร้างเร่ืองสร้างราวข้ึนมาเพื่อทะเลาะเบาะแวง้กนั 

 (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 221) 
 

เป็นผูบ้ริหารอยา่นั่งอยู่บนหัวคน แต่จงนัง่อยู่ในใจคนนั่งบนหัว...นั่งไดไ้ม่นาน  
เม่ือหนกัเขา้เขาก็สะบดัทิ้ง  แต่นัง่ในใจนั้นนัง่ไดน้าน  คือเขา้ใจจิตใจของลูกนอ้ง... 

   (สุขเวอร์, 2555 : 66) 
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โยมทั้งหลาย จนเพราะเกียจคร้านจะจนตลอดชีวิต จนเพราะขาดโอกาสจะจน    
ไม่นาน เม่ือโอกาสเขา้มาเราก็ตั้งใจขยนัหารักษาดีมีกลัยาณมิตรและใชชี้วิตใหพ้อเพียง 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 229) 
 

บางคนมีต าแหน่งใหญ่โตในหนา้ท่ีการงาน กลบับา้นก็แบกต าแหน่งกลบัมาดว้ย
ท าไม เราไม่ถอดมนัออกจะแบกมาดว้ยท าไม กลบัมาท่ีบา้นเราก็มีหน้าท่ีเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นลูก ก็ท  าหนา้ท่ีตรงน้ีให้ดีมีความสุขกบัปัจจุบนัอยา่ให้ต าแหน่งค ้าคอเป็นก าแพงกั้น
ความสุข 

   (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 57) 
   

จากตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า พระมหาสมปองเลือกใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองด้วย
การให้ข้อคิด เตือนสติ ผูอ่้าน อันเป็นจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ท่ีมุ่งให้ผูอ่้านเกิดความตระหนักรู้       
เกิดปัญญาและมีสติในการด าเนินสามารถ กา้วผา่นความทุกขท่ี์เกิดจากกิเลสทั้งปวงได ้ดงันั้น การด าเนิน
เร่ืองดว้ยกลวธีิน้ีจึงน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมควบคู่กบักบั
การให้ขอ้คิดและการเตือนสติอยา่งแนบเนียน ท าให้ผูอ่้านไดเ้ห็นสัจธรรมแห่งโลกและแนวทางใน
การด าเนินชีวิตท่ีมีสติ ทั้งยงัค่อย ๆ ซึมซับเอาธรรมะเขา้สู่ห้วงส านึกไดอ้ย่างแยบยล นับเป็นความ
โดดเด่นในกลวธีิการถ่ายทอดธรรมมะอีกประการหน่ึงของพระมหาสมปอง   

5.   การด าเนินเร่ืองโดยการให้ค าแนะน า การด าเนินเร่ืองโดยการให้ค  าแนะน า เป็นกลวิธี
การถ่ายทอดธรรมะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอหรือช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวติหรือการแกปั้ญหา
ในเร่ืองต่าง ๆ แก่ผูอ่้าน ซ่ึงพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต น าเร่ืองราวท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วน เป็นส่ิงท่ีคน
ส่วนใหญ่ตอ้งประสบมาช้ีแนะแนวทางหรือน าเสนอวิธีการเพื่อไปสู่การแกปั้ญหา โดยค าแนะน ามี
ความเป็นสากล สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและเกิดมรรคผลท่ีดีต่อผูอ่้าน นบัเป็นกลวิธีการด าเนิน
เร่ืองท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

อาตมาอยากจะแนะน าว่า ก่อนหลบัตานอนทุกคืน ตั้งสติสแกนเร่ืองราวต่าง ๆ    
ท่ีผ่านมาในวนัน้ี แลว้เลือกจ าส่ิงดี ๆ เอาไวก่้อนนอน ลองมองยอ้นเร่ืองราวท่ีเป็นทุกข์
แลว้สะกดมนัเอาไวต้รงนั้น ถา้มนัไม่ไดเ้ป็นเร่ืองราวใหญ่โตอะไรมากนกั ก็ปล่อยให้มนั
ผา่นไปอยา่ไปกกัเก็บเอาไวใ้น memory โยมลา้งทุกขทิ์้งไปบา้งใจจะไดเ้บาสบาย 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 30) 
 

เม่ือพูดถึงเร่ืองการท าบุญสร้างบารมี  ก็มีหลายรูปแบบเรียกวา่มีหลายเวอร์ชัน่ให้
โยมเลือก  
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หน่ึง  ถ้ามีทรัพยก์็ท  าบุญใส่บาตรให้ทาน ไปเล้ียงอาหารเด็กก าพร้า บริจาคให ้ 
การกุศลต่าง ๆ แลว้แต่เราจะท าท่ีไหนก็ได ้

สอง  ไม่ตอ้งเสียทรัพย ์เพียงแค่ปรับใจของตนเอง โดยการตั้งใจสมาทานศีลห้า  
ศีลแปด แบบน้ีก็ไดบุ้ญเหมือนกนั 

สาม  หรือวา่โยมจะเลือกเวอร์ชัน่ขั้นแอดวานซ์ คือ ปฏิบติัธรรมสวดมนตน์ัง่สมาธิ
เดินจงกลมก็ได ้

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 22) 
   

วธีิง่าย ๆ ในการดบัความโกรธ คือ 
น่ิง  มีใครมาดุมาด่าโยมให้อมน ้ ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ห้ามโยมบว้น ห้ามกลืน ให้อมไว้

อย่างนั้นรับรองปลอดภยั ให้เราใช้ความสงบสยบความวุ่นวาย เขาบ้ามาก็รู้ว่าเขาบ้า    
บางคนเห็นวา่เขาโง่ก็โง่ตามเขา เขาบา้มาก็ไปบา้ตามเขาอีก เรียกวา่ บา้คูณสอง 

หนี  หนีในท่ีน้ีไม่ใช่อาตมาให้โยมหนีปัญหานะ แต่ให้โยมหนีจากอารมณ์ท่ีไม่ดี
ออกมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีร้อนรุ่มเพราะอยูไ่ปก็ร้อนเปล่า ๆ เม่ือเยน็แลว้ค่อยมาคุยกนั
ดว้ยเหตุผล 

นอน  หากว่าคุยกนัไม่รู้เร่ืองก็ไปนอนเลยเหรอ หลับตาซะพรุ่งน้ีก็เช้าแล้วเม่ือ
พรุ่งน้ีมาถึงก็ทิ้งความโกรธไวใ้นอดีตอยา่ใหต้ามมากรีด ใจในปัจจุบนั 

นับ  ถา้มีความโกรธเกิดข้ึนให้โยมนบัหน่ึงถึงยี่สิบแลว้ใจจะเยน็ลง หากยงัไม่เยน็
ก็นบัไปเร่ือย ๆ ถา้มีใครมาด่าเราแลว้เราไม่โตต้อบเขาคนนั้นคงด่าเราไดไ้ม่นานพวกเขา
จะคิดวา่ เจอคู่ต่อสู้ท่ีไม่สูสี  

น็อค  ไม่ใช่ให้โยมไปต่อยเขานะโยม น็อค คือ น็อคใจของตวัเอง ให้ออกจากส่ิง
ท่ีย ัว่ย ุถา้หากโยมจะถูกน็อค ก็ตอ้งมีสติให้สต็อก ถา้เราไม่มีสติใหส้ต็อกแลว้เราก็จะช็อก
และน็อคก่อนหมดสติ สติย่อมเป็นท่ีตั้ งของส่ิงทั้ งปวง หากว่าเรามีสติกลลวงทั้ งปวง             
ก็หมดท่า 

 (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 31 – 32) 
 

อนัดับแรกเลยก็ต้องมีตวัแบบท่ีดี พ่อแม่ต้องเป็นตวัอย่างท่ีดีในเบ้ืองต้นก่อน  
พร้อมปลูกฝังให้ลูก ๆ รู้จกัแยกแยะ อะไรควรอะไรไม่ควร แต่สังคมก็ตอ้งช่วยด้วยนะ  
เพราะตอ้งยอมรับวา่ทุกวนัน้ีมีส่ิงย ัว่ยุมากมายเตม็ไปหมด และส่ิงส าคญัมาก ๆ ก็คือ โยม
วยัวา้วุน่ทั้งหลายท่ีก าลงัอ่านหนงัสือเล่มน้ีอยู ่ก็ตอ้งรับผดิชอบตวัเอง ดูแลตวัเองเช่นกนั 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 95) 
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จากตวัอย่างการด าเนินเร่ืองด้วยการให้ค  าแนะน าข้างต้น จะเห็นว่าพระมหาสมปองใช้
กลวิธีการด าเนินเร่ืองเพื่อช้ีให้ เห็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ เกิดมรรคผลในเร่ืองต่าง ๆ  
แก่ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านได้แนวคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิต ดงัเช่น เร่ืองวยัวา้วุ่น จากหนังสือ  
ชีวิตไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม ท่ีพระมหาสมปองไดใ้ห้ค  าแนะน าแก่ผูอ่้านท่ีเป็นพ่อแม่และตอ้งการ
สอนลูกให้เป็นคนดีว่า พ่อแม่ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูก และสอนลูกดว้ยความรัก ให้ลูกรู้จกั
แยกแยะส่ิงผิดกบัส่ิงถูกออกจากกนัให้ได ้หรือในเร่ืองวิธีระงบัดบัโกรธท่ีใช้ไดจ้ริง ๆ จากหนงัสือ 
ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย ท่ีสอนเร่ืองการระงบัความโกรธ ดว้ยวิธีการ 5 น. คือ น่ิง หนี  
นอน นับ และน็อค เพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์และผูท่ี้อยู่รอบข้างเราก็มีความสุข เป็นต้น ดังนั้ น      
การด าเนินเร่ืองด้วยการให้ค  าแนะน าจึงเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึง ท่ีท าให้ผูอ่้านได้คิด ได้ไตร่ตรองแล้ว
คลอ้ยตามผูเ้ขียนและน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติในท่ีสุด 

6.   การด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ การด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนา    
เชิงเปรียบเทียบ เป็นชั้นเชิงในการเขียนท่ีแสดงให้เห็นถึงศิลปะในการสร้างสรรค์งานเขียนให้เกิด
เป็นภาพชัดเจน ซ่ึงพระมหาสมปอง ใช้กลวิธีน้ีในงานเขียนได้อย่างงดงาม โดยการพรรณนา
เปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงเพื่อให้ผูอ่้านจินตนาการตามผูเ้ขียน และเกิดเป็นภาพชดั ส่งผลให้
เข้าใจแจ่มแจ้งในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  นับเป็นเทคนิควิธีการถ่ายทอดธรรมะ          
สู่ผูอ่้านไดอ้ยา่งงดงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
   

ตอนน้ีพ่อแม่แก่ชราเหมือนไมใ้กลฝ่ั้ง ถูกพายุพดั น ้ าเซาะก็มีแต่วนัจะโค่นลม้ลง 
ตระเตรียมท่ีนอนให้ท่านตั้งแต่วนัน้ี ดีกว่าถ้าท่านตายแล้วเอาศพของท่านใส่โลงทอง  
โลงแกว้อยา่งดี มอบดอกไมใ้ห้พ่อแม่เพียงดอกเดียว ดีกว่าพวงหรีดร้อยพวงท่ีเราน าไป
มอบใหก้บัท่านในวนัท่ีท่านจากเราไปแลว้ 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 171) 
 

มหาสมุทรกวา้งใหญ่ พระธรรมวินยัของพระพุทธองคก์็กวา้งใหญ่ มหาสมุทรลึก
ลงตามล าดบั พระธรรมวินัยของพระองค์ก็มีค  าสอนค่อย ๆ ลึกลงตามล าดบัมหาสมุทร
เป็นท่ีอาศยัของปลาตวัใหญ่ ๆ พระธรรมวินัยของพระองค์ก็เป็นท่ีรวม “บุคคลใหญ่”   
คือพระอริยบุคคลระดบัต่าง ๆ มหาสมุทรไม่เก็บซากศพไวพ้ระธรรมวินยัของพระองค ์  
ก็ไม่เก็บคนท่ีทุศีลไว ้

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 49) 
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  โยมรู้ไหมวา่ใจเรามนัเหมือนสวน อารมณ์ต่าง ๆ ก็เหมือนเมล็ดพนัธ์ุ ไม่วา่เราจะ
หว่านเมล็ดพันธ์ุใดลงไป มันก็อยู่ในสวนน่ีแหละ อยู่ท่ีว่ามันจะงอกข้ึนมาเม่ือไหร่  
ดงันั้น ก่อนท่ีเราจะให้เมล็ดพนัธ์ุถูกหว่านลงในสวนเราตอ้งเลือกแต่เมล็ดพนัธ์ุท่ีดีงาม
หวา่นลงไป ส่ิงท่ีเจริญงอกงามจะมีแต่ไดมี้แต่ความดีงามเจริญเติบโตข้ึนมาจากจิตใจเรา 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 102) 
  

พระพุทธองค์ทรงตรัสเปรียบบณัฑิตอย่างขุนเขาท่ีแข็งแกร่งท่ีไม่สะทกสะทา้น
ต่อแรงลม ไม่วา่ลมจะแรงแค่ไหนก็ไม่ท าอะไรขนุเขาท่ีแขง็แกร่งน้ีได ้

บณัฑิตผูร้อบรู้ ผูมี้ปัญญาก็เช่นกนั ย่อมไม่หว ัน่ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ 
เพราะบณัฑิตมีคุณลกัษณะของภูเขาคือมีความหนกัแน่น มีความแข็งแกร่ง มีพื้นฐานของ
จิตท่ีดีงามมัน่คง มีสติปัญญาเท่าทนัปัญหา 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 56) 
อาตมามองวา่ตน้ไมต้น้หน่ึงมีก่ิงหลายก่ิง เม่ือก่ิงน้ีหกัก่ิงอ่ืนก็ตอ้งท าหนา้ท่ีต่อไป

แลว้ก่ิงใหม่ก็จะแตกงอกออกมา ก่ิงท่ีร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหต้น้ไมดู้ดกิน 
คนก็เช่นกนั คนท่ีอยู่ก็ตอ้งท าหน้าท่ีต่อไปคนตายก็จะเป็นบทเรียนท่ีสอนเราว่า

อยา่ประมาทในชีวติ ตอ้งท าความดีใหม้ากจะไดมี้คุณค่าทั้งตอนอยูแ่ละตอนจากไป 
 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 28) 

 

จากตวัอยา่งการด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ จะเห็นว่าพระมหาสมปอง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพรรณนาให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการ โดยการเปรียบเทียบอยา่งมี
ชั้นเชิงแสดงให้เห็นถึงศิลปะในเขียนอย่างสร้างสรรค์ โดยผูเ้ขียนใช้ภาษาในการพรรณนาอย่าง
งดงาม เกิดภาพพจน์และท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหาได้อย่างชดัเจน ส่งผลให้ผูอ่้านเขา้ใจแจ่มแจง้ใน
หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา นับเป็นกลวิธีในการถ่ายทอดธรรมะสู่ผูอ่้านไดอ้ย่างงดงาม
และสร้างสรรค ์

7.   การด าเนินเร่ืองด้วยการอ้างอิงงานเขียนท่ีน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับวา่มีคุณค่าและ
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้าน 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ให้ความส าคญักบัการอา้งอิงขอ้มูลในงานเขียนของท่านเป็นอย่างมาก  
นบัเป็นกลวิธีการด าเนินเร่ืองรูปแบบหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้านให้การยอมรับในงานเขียนพระมหาสมปอง  
ซ่ึงผูเ้ขียนมีการอา้งอิงขอ้มูล เร่ืองราวต่าง ๆ ในงานเขียนอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ การอา้งอิงค าสอน  
การอา้งอิงส านวน สุภาษิต ค าคม และการอา้งอิงงานเขียน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  7.1   การอ้างอิงค าสอน การอ้างอิงค าสอนของบุคคลส าคัญท่ีควรค่าแก่การเคารพ     
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่งานเขียนและสร้างความตระหนักให้แก่ผูอ่้านได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า ผูเ้ขียนน าค าสอนของบุคคลส าคญัทั้งท่ีตนเคารพ
ศรัทธาและบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมมาประกอบงานเขียน ท าให้งานเขียนนั้นมีน ้ าหนกั น่าติดตาม  
และไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุกล่าวไวว้่าให้ดูแลหน้าของเราให้ดี หน้าของคนเรา    
มีสามหน้า หน้าแรก คือ หน้านอกบอกความงาม หน้าน้ีจะสวยงามตามวยัของมนัเอง    
ไม่ตอ้งดูแลมากเป็นกายเน้ือของเรา หน้าท่ีสอง คือ หนา้ในบอกความดี นัน่คือ ท าจิตใจ
ให้ดี เป็นพ่อคนแม่คนก็จงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้ลูก อยา่เป็นร่มมะพร้าวร่มมะตูม เพราะ
ร่มโพธ์ิร่มไทรลูกหลานท่ีไหนก็อยากเขา้ใกลพ้กัพิง แต่ร่มมะพร้าวร่มมะตูมน่ี ลูกตกใส่
ไม่ตายก็พิการ ลูกหลานท่ีไหนจะกลา้เขา้ใกล ้หน้าท่ีสาม คือ หน้าท่ีบอกความสามารถ  
หนา้นอกแต่งแต่พอดี หนา้ในและหนา้ท่ีน่ีแหละท่ีตอ้งแต่งประชนักนัใหสุ้ดก าลงั 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 38 – 39) 
   

พระพุทธเจา้จึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิต และพระองคท์รงกล่าวเป็นโอวาท
คร้ังสุดทา้ยว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดัน้ี เราขอเตือนท่านทั้งหลายวา่ สังขารทั้งหลายมี
ความเส่ือมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด น้ีเป็น
พระวาจามีในคร้ังสุดทา้ยของพระตถาคตเจา้... 

 (ธรรมะชูใจ, 2556 : 120) 
 

ขงจ้ือได้กล่าวถึงผูน้ าไวว้่า อย่าห่วงว่าใครจะไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือไม่รู้ว่าท่านมี
ความสามารถ จงห่วงแต่ว่าสักวนัหน่ึงเม่ือเขายกย่องหรือเล่ือนต าแหน่งท่านท่านจะมี
ความเก่งหรือความสามารถสมกบัท่ีเขายกยอ่งหรือเล่ือนต าแหน่งใหห้รือเปล่า 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 131) 
 

อาตมาขอแนะน าค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ มาให้คุณโยมลองไดอ่้านและ 
ท าความเขา้ใจกนัหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดี หน้าท่ีบอกความสามารถ  
หนา้นอกแต่งใหพ้อดี หนา้ในและหนา้ท่ีแต่งใหม้าก ๆ 

  (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 72) 
 

พระพุทธเจา้สอนให้เรารู้วา่ เราตอ้งถอนตวัออกจากความยึดมัน่ถือมัน่มิเช่นนั้น
เราก็จะตอ้งทุกขถ์าวรแบบถอนตวัไม่ข้ึนเจริญพร 
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เวลาท่ีความทุกข์เกิดข้ึน ถ้าเราขาดสติเราจะมองไม่เห็นทุกข์ แต่ถ้าเรามีสติเราจะ
เห็นทุกขแ์ลว้ถา้เรามีปัญญาก ากบั เม่ือเรามีความทุกขม์นัก็จะเปล่ียนเป็นความสุข ดว้ยเหตุน้ี 
พระองคจึ์งตรัสวา่ ความทุกขเ์ป็นความจริงอนัประเสริฐเพราะความทุกขน์ ามาซ่ึงความสุข 

 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ไม่มี, 2557 : 136) 
จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช้วิธีการด าเนินเร่ืองด้วยการ

อา้งอิงวาทะ ค าสอน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้และค าสอนจาก    
พระผูใ้หญ่ท่ีพระมหาสมปองให้ความนับถือศรัทธา รวมถึงค ากล่าวของบุคคลส าคญัต่าง ๆ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ซ่ึงค าสอนทั้งหลายท่ีพระมหาสมปองน ามาใช้อา้งอิงนั้นลว้นแต่มุ่งให้ผูอ่้านเกิด
คุณธรรมในจิตใจ และสามารถน าค าสอนนั้นไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข   

  7.2   การอ้างอิงงานเขียน การน างานเขียนของผูอ่ื้นมาใช้อา้งอิงในงานเขียนของตน
เป็นอีกกลวิธีการด าเนินเร่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูอ่้าน ซ่ึงจากการวิเคราะห์งานเขียนของ
พระมหาสมปอง พบวา่ ผูเ้ขียนไดน้ างานเขียนของบุคคลส าคญัท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองท่ีพระมหาสมปอง
ตอ้งการน าเสนอมาอา้งอิงและสอดแทรกในงานเขียนของท่าน ท าให้ผูอ่้านเกิดความเช่ือมัน่วา่เร่ืองท่ี
พระมหาสมปองไดถ่้ายทอดไวใ้นงานเขียนนั้นเป็นส่ิงส าคญัและควรยึดถือปฏิบติั เพราะไดมี้ผูเ้ขียน
ท่านอ่ืนไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท่านได้น าเสนอไวเ้ช่นกนั กลวิธีการด าเนินเร่ืองโดยการ
อา้งอิงงานเขียนจึงเป็นอีกกลวธีิหน่ึงท่ีน่าสนใจ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

มาท่องคาถากนัหลงัตั้งนะโม 3 จบ... 
อาจจะมีเซ็งไปบา้งในบางคร้ัง 
อาจจะมีเบ่ือกนับา้งในบางหน 
อาจจะมีเหมน็ข้ีหนา้กบับางคน 
พยายามทนท างานไปเพราะไดต้งัค ์
 (สาธุ) 
อาตมาได้รับคาถาน้ีจาก  ฟอร์เวิ ร์ด เมล (Forward Mail) เห็นว่าเป็นพอมี

ประโยชน์บ้าง เลยถือโอกาสเอามาเผยแผ่ให้โยม การท างานก็ต้องมีบ้าง...ท่ีมีอารมณ์
แบบน้ี แต่เราสามารถจดัการได ้ถา้เราเป็นคนรู้จกัมองโลก คิดว่าทุกคนในโลกน้ี..มนัก็
เป็นเช่นน้ีเอง 

  (สุขเวอร์, 2555 : 70 – 71) 
เวลาของนักธุรกิจคุ้มค่าทุกนาทีอยากให้มีวนัละ 48 ชั่วโมงเพราะทุกนาที คือ

ก าไร โยมทั้งหลายอาตมาอ่านเจอในนิตยสารเล่มหน่ึง (จ าไม่ได้ว่าเล่มไหน) บิลเกตส์    
ถา้เขาท าเงินหล่นสัก 100 บาท เขาไม่กม้ลงเก็บเพราะวา่นาทีหน่ึงเงินเขา้บญัชีเขานาทีละ 
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600,000 บาทแสดงวา่เขาไดเ้งินวินาทีละ 10,000 บาทพ่อคุณจะรวยไปถึงไหน แต่กวา่เขา
จะมีวนัน้ีไดเ้ขาก็ตอ้งท างานอยา่งหนกัในส่ิงท่ีเขารัก 

   (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 20) 
 

น้ีแสดงให้เห็นว่าความไม่ประมาทเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้คนเรามี
ความเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ อย่างสม ่าเสมอ ความไม่ประมาทน้ี
พระพุทธเจา้ได้ตรัสเปรียบเทียบไวใ้นพระไตรปิฎก สังยุตนิกาย เล่ม 15 หน้า 112 ว่า 
รอยเทา้สัตวท์ั้งหลายท่ีสัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหน่ึงรอยเทา้เหล่านั้นทั้งหมด
ยอ่มถึงการร่วมลงในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งยอ่มกล่าวกนัวา่เป็นเลิศกวา่รอยเทา้ทั้งหลาย
เพราะเป็นของใหญ่ 

ข้อน้ี อุปมาฉันใดธรรมชาติอย่างหน่ึงท่ียึดไว้ได้ ซ่ึ งประโยชน์ทั้ งสองคือ
ประโยชน์ภพน้ีและประโยชน์ภพหนา้คือความไม่ประมาท 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 117) 
 

  อาตมาขอบอกเลยว่า เมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก บางคนชอบไปเท่ียว
ต่างประเทศ อาตมาว่าเมืองไทยก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวไม่แพ้ต่างประเทศเหมือนกัน     
ขนาดชาวต่างประเทศยงัอยากมาเท่ียวเมืองไทย ท่ีอาตมาพูดน้ีไม่ได้พูดเองนะโยม        
แต่กองบรรณาธิการนิตยสาร Travel & Leisure ไดจ้ดัท าแบบสอบถามผูอ่้านในช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2555 – มีนาคม 2556 

ส าหรับการจดัอนัดับ “World’s Best City Award” นักท่องเท่ียวให้คะแนน 10 
อนัดบั เมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลกดงัน้ี 

อนัดบั 1 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คะแนนโหวต 90.40 ตอ้งปรบมือให้กบั
กรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการไวว้างใจอีกคร้ัง 

อนัดบั 2 กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี 89.96 
อนัดบั 3 เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ อิตาลี 89.84 
อนัดบั 4 เมืองเทปคาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้89.57 
อนัดบั 5 กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 89.31 
อนัดบั 6 กรุงโรม ประเทศอิตาลี 89.09 
อนัดบั 7 เมืองชาร์ตนั เซาทแ์คโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 88.65 
อนัดบั 8 เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 88.45 
อนัดบั 9 กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 88.35 
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และอนัดบัท่ี 10 จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 88.15 
  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 188) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่พระมหาสมปองมีการอา้งอิงงานเขียนของผูอ่ื้น เม่ือตอ้งการ
ให้ผูอ่้านเกิดความเช่ือมัน่วา่ส่ิงท่ีท่านน ามาถ่ายทอดสู่ผูอ่้านนั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นสากล เช่ือถือได ้และมี
ผูเ้คยเขียนไวแ้ล้วและผู ้เขียนได้น ามาย  ้ าความส าคัญให้แก่ผูอ่้านอีกคร้ังเพื่อสร้างน ้ าหนักของ
หลกัธรรมท่ีจะน าเสนอในเร่ืองท่ีน าเสนอ แมใ้นบา้งเร่ืองท่ีน ามาเขียนเล่าจะไม่สามารถหาตน้ฉบบั
หรือแหล่งขอ้มูลได ้ท่านกล่าวไวใ้นงานเขียนวา่เป็นงานเขียนท่ีไม่ใช่ของท่าน ท่านเพียงแต่อ่านแลว้
เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงน ามาให้ผูอ่้านได้อ่านต่อ เช่น เร่ือง คนท างาน จากหนังสือสุขเวอร์ เร่ือง 
สบายใจไดท้ั้งเยน็วนัศุกร์ถึงเช้าวนัจนัทร์ จากหนงัสือธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย เป็นตน้  
นอกจากการท่ีพระมหาสมปองจะมีการอา้งอิงงานเขียนของผูอ่้านในงานเขียนของท่านเพื่อเสริม
ความเขา้ใจในเน้ือหาให้แก่ผูอ่้านแลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงมารยาทและจรรยาบรรณของนกัเขียนท่ีไม่
แอบอา้งงานเขียนของผู ้อ่ืนและให้เกียรติเจา้ของผลงาน ส่งผลให้งานเขียนของพระมหาสมปอง      
น่าอ่านมากยิ่งข้ึน ดงันั้น กลวิธีการด าเนินโดยการอา้งอิงงานเขียนจึงเป็นอีกกลวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ
และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

  7.3   การอ้างอิงส านวน สุภาษิต ค าคม ส านวน สุภาษิต ค าคม เป็นถ้อยค าท่ีมีคุณค่า  
สร้างแรงกระตุน้ให้ผูอ่้านหนัมาปฏิบติัตามไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ในงานเขียนของพระมหาสมปองจึง
ปรากฏการอา้งอิงส านวน สุภาษิต และค าคม เป็นจ านวนมาก ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปอง    
มีคุณค่า น่าเช่ือถือ และดึงดูดใจผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

     

วนัก่อนอาตมาบรรยายธรรมะเสร็จ ก็กลวัญาติโยมคนฟังจะไม่เขา้ใจแจ่มแจ้ง   
ในเร่ืองการเทศน์ จึงเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ถามปัญหาท่ีอาตมาบรรยายธรรมะมา    
ใครสงสัยไม่เขา้ใจอะไรให้ถามโยมผูห้ญิงคนหน่ึงถามว่างวดน้ีออกอะไรคะหลวงพ่อ  
โธ่... เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นข้ีววัเป็นขนมเคก้ 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 126) 
 

ความสุขอยู่กบัปัจจุบนัขณะ คือ เราท าใจให้รู้เท่าทนัอารมณ์ก าหนดรู้ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีมากระทบ ถ้าดีก็ท  า ถ้าไม่ดีก็ละมนัเสีย รู้จกัท าใจให้สงบน่ิง เราก็จะพบความสุขท่ี
แทจ้ริง เพราะ สุขอ่ืน ยิง่กว่าความสงบ ไม่มี 

    (ธรรมะชูใจ, 2556 : 25) 
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ส่ิงท่ีจะฝากไวใ้ห้คิด คือ ส่ิงท่ีผ่านไปแล้วไม่สามารถท่ีจะเรียกกลบัคืนมาได้มี
สามอยา่ง 

หน่ึง  คือ  ค  าพูดก่อนท่ีจะพูดอะไรตอ้งใคร่ครวญให้ดีเพราะก่อนพูดเราเป็นนาย
ของค าพูดหลังพูดค าพูดเป็นนายของเรา 

สอง  คือ  เวลาเวลาเม่ือผา่นไปแลว้ยอ่มไม่สามารถท่ีจะเรียกกลบัคืนมาได ้
สาม  คือ โอกาสเม่ือโอกาสท่ีดีผ่านเข้ามาในชีวิตตอ้งควา้โอกาสนั้นไว ้ เม่ือมี

โอกาสอยูใ่กลบ้ณัฑิตตอ้งแสวงหาความเจริญให้แก่ตนเองให้เจริญทั้งการงานและเจริญ
ทางปัญญา 

ดงันั้น เม่ือเราไดเ้กิดมาควรใช้ชีวิตให้คุม้ค่า อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์ จงท าวันน้ีให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคือท าวันน้ีให้ดีที่สุด เราจะไดไ้ม่
ประมาท 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 165) 
 

  แต่ถ้าทนไม่ไหวจนรู้สึกว่าต้องลาออก ต้องหนีไปให้พ้นจากหัวหน้าแบบน้ี        
ก็ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของคุณโยมเองนัน่แหละ เร่ืองบางเร่ืองเรายงัสามารถใชสุ้ภาษิต
วา่  “คับทีอ่ยู่ได้  คับใจอยู่ยาก”  ไดอ้ยูน่ะคุณโยม 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 174) 
 

จากตวัอย่างขา้งตน้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการด าเนินเร่ืองท่ีสร้างสรรค์อีกวิธี
หน่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปอง จะเห็นวา่การท่ีพระมหาสมปองใชส้ านวน สุภาษิต หรือค าคม  
ในการถ่ายทอดธรรมะ ท าให้ผูอ่้านสามารถเช่ือมโยงหลกัธรรมค าสอนท่ีพระมหาสมปองตอ้งการ
น าเสนอกบัความหมายท่ีแทจ้ริง โดยการเปรียบกบัส านวน สุภาษิตและค าคมท่ีปรากฏในเร่ืองนั้น เช่น 
เร่ือง ตามหาความสุข จากหนงัสือธรรมะชูใจ ท่ีตอ้งการช้ีให้ผูอ่้านไดเ้ห็นถึงความสุขท่ีเกิดจากการ
ปล่อยวาง ไม่ยึดมัน่ถือมั่น และตั้งอยู่ในศีลและสมาธิ โดยการสรุปค าสอนด้วยการอ้างอิงพุทธ
สุภาษิตว่า “สุขอ่ืน ยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ท าให้ผูอ่้านเกิดความซาบซ้ึงในธรรมะและเขา้ใจอย่าง   
ถ่องแท ้ดงันั้น ส านวน สุภาษิตและค าคม จึงช่วยให้ผูอ่้านเช่ือมโยงความหมายของหลกัธรรมไดเ้ป็น
อยา่งดี ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่ายและชวนให้ติดตามเน้ือหาในส่วนต่อไป   

 

ดงันั้น การใชก้ลวิธีการด าเนินเร่ืองดว้ยการอา้งอิง ไม่วา่จะเป็นการอา้งอิงขอ้มูล เร่ืองราว
ต่างๆ ในงานเขียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การอา้งอิงค าสอน การอา้งอิงงานเขียน และการอา้งอิง
ส านวน สุภาษิต ค าคม ล้วนแลว้แต่ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปองมีน ้ าหนกั น่าเช่ือถือ ไดรั้บ
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การยอมรับว่ามีคุณค่าและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงการอา้งอิงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลให้งาน
เขียนของพระมหาสมปองได้รับการยอมรับจากผูอ่้านเป็นอย่างมาก นับเป็นกลวิธีการด าเนินเร่ือง
รูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจ และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.   การด าเนินเร่ืองโดยการนิยาม การนิยามเป็นการอธิบายรายละเอียดและขยายค าจ ากดั
ความหรือค าศัพท์เฉพาะให้ชัดเจน เพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายของค าให้ตรงกับส่ิงท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการจะส่ือความ เขา้ใจหรือรู้เร่ืองราวนั้น ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

จากการวิเคราะห์การด าเนินเร่ืองโดยการนิยามในงานเขียนของพระมหาสมปอง พบว่า  
ผูเ้ขียนให้ความหมายของค าดว้ยการขยายความให้ชดัเจน ละเอียดและตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียน
ต้องการ ท าให้ผูอ่้านเกิดความแจ่มแจ้งไม่สับสนและเข้าใจความหมายตรงกับท่ีผูเ้ขียนต้องการ
น าเสนอ กลวธีิน้ีท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้ไดโ้ดยง่ายและตรงประเด็น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   

ครูจึงเป็นอาชีพท่ีหนกัหน่วง ค าวา่ ครุ หรือ ค าวา่ ครู โดยรูปแปลว่าหนกัอยูแ่ลว้ 
ยงัตอ้งมาปวดหวักบัภาระหน้ีสิน 

  (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 46) 
 

ค าว่า ปวารณา แปลว่า ยอมให้ หรืออนุญาตให้ คือ เป็นช่วงท่ีพระภิกษุอนุญาต
หรือยอมใหพ้ระสงครู์ปอ่ืนสมารถวา่กล่าวตกัเตือนถึงวดัปฏิบติัของกนัและกนัได ้

(ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 177) 
 

ทรัพย ์แปลว่าเคร่ืองปล้ืมใจ โยมมีเงินมีทองก็ปล้ืมใจในระดบัหน่ึงไม่ขดัสน 
ไม่ฝืดเคือง ไม่ขน้แคน้พอมีพอกินไม่อดอยาก มีสถานภาพไม่ตกต ่ากว่าคนอ่ืนน่ีคือทรัพย์
ทางวตัถุ ทรัพยท์างโลกแต่อริยทรัพย ์ทรัพยท์างธรรม เหนือกวา่ทรัพยท์ั้งปวงมีหรือยงัโยม 

   (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 168) 
 

บัณฑิต คือ คนท่ีมีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ท าตนให้มีความเห็นถูกต้องยึดถือ
ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง สามารถด าเนินชีวติอยูด่ว้ยปัญญา คือ คนท่ีเป็นกลัยาณมิตร เป็นมิตรแท้
ท่ีแนะน าทางเจริญใหเ้ราและคอยเตือนให้รู้ทางท่ีเส่ือม 

เม่ือเราได้รู้ความหมายของบัณฑิตแล้ว  บัณฑิตท่ีแท้จริงจึงมิใช่ผูมี้เพียงใบ
ปริญญา  แต่คือผูอุ้ดมไปดว้ยศีล  อุดมไปดว้ยสมาธิ  และมีปัญญารู้เท่าทนัอารมณ์ของตน 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 173) 
 

หน้านอก ในท่ีน้ีหมายถึงหน้าตารูปร่างของเราน่ีแหละ คนเราเกิดมาหน้าตาไม่
เหมือนกันมีลักษณะท่ีไม่เหมือนกนั ดังนั้น ความงามภายนอกจะเป็นส่ิงท่ีเราเห็นได้
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ชดัเจนท่ีสุดง่ายท่ีสุดเลย ไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยคุณโยมท่ีเรามกัจะตดัสินคนอ่ืนจากรูปร่าง
หนา้ตาภายนอกก่อนและไม่แปลกท่ีคนไม่สวยไม่หล่อจะพยายามท าสวยท าหล่อ เพื่อให้
คนประทบัใจในตวัเองและมองความงามภายนอกวา่เป็นส่ิงดี 

หน้าใน ในท่ีน้ีหมายถึงความดีหรือจิตใจของเราเอง คุณโยมความดีและจิตใจท่ีคิด
แต่เร่ืองดี ๆ ของเราจะแสดงออกมาในการกระท า ท าให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ถึงความดี ความงาม 
แบบน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝนจิตใจและการมีธรรมะในหัวใจเป็นส าคญัเลยคุณโยมและ
เป็นความงามท่ีคงทนถาวรและเป็นท่ียอมรับมากกวา่ความงามไหน ๆ 

หน้าที่ ในท่ีน้ีหมายถึงการท างานถา้เรามีความรู้ความสามารถและลงมือท างาน
อยา่งเตม็ท่ีคนอ่ืนท่ีอยูร่อบขา้งก็จะใหก้ารยอมรับความสามารถของเราเช่นกนั 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 72 – 73) 
  

จากตวัอย่างการด าเนินเร่ืองด้วยการให้ค  านิยาม จะเห็นว่า พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต    
ใช้กลวิธีการขยายความในเน้ือเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจ ไม่สับสน และบรรลุวตัถุประสงค ์  
ท่ีผูเ้ขียนวางไวต้ั้งแต่ตน้ ซ่ึงจากการวเิคราะห์พบวา่ผูเ้ขียนสามารถอธิบายและขยายความของค าศพัท์
ไดอ้ยา่งกระจ่างแจง้ กระชบัและเขา้ใจง่าย ไม่วา่จะเป็นค าศพัทใ์นทางศาสนา ศพัทว์ชิาการ หรือศพัท์
เฉพาะในวงการต่าง ๆ ผูเ้ขียนก็สามารถให้ความหมายของค าไดอ้ย่างชัดเจน ละเอียดและตรงตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ ท าให้ผูอ่้านเกิดความแจ่มแจง้ ไม่สับสนและเขา้ใจความหมายตรงกบั    
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ   

9.   การด าเนินเร่ืองโดยการถาม – ตอบ การด าเนินเร่ืองโดยการถาม – ตอบ เป็นการตั้งค  าถาม
เก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนและขยายความในงานเขียน เพื่อให้ค  าตอบกระจ่างชัด ซ่ึงกลวิธีในการเขียน      
ในลกัษณะน้ีผูอ่้านมกัจะพบบ่อยคร้ังในงานเขียนท่ีเก่ียวกบัธรรมะ ในงานเขียนของพระมหาสมปอง
ก็ไดใ้ชก้ลวิธีการด าเนินเร่ือง โดยการถาม – ตอบดว้ยเช่นกนั โดยการถาม – ตอบนั้นจะเก่ียวเน่ืองกบั
เร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูอ่้านไดมี้ส่วนร่วมในงานเขียน โดยได้ร่วมคิดหาค าตอบจาก
ค าถามท่ีผูเ้ขียนไดต้ั้งประเด็นเอาไว ้และเป็นการกระตุน้ให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวในงานเขียนเพื่อให้
ไดค้  าตอบจากท่ีผูเ้ขียนถาม การด าเนินเร่ืองดว้ยการถาม – ตอบจึงเป็นอีกกลวธีิหน่ึงในงานเขียนของ
พระมหาสมปองท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   หากเราเลือกเกิดไดแ้ลว้เราจะเกิดท่ีไหนจึงจะดีล่ะโยม   
   เร่ืองน้ีนกัปราชญท์่านตอบไวด้งัน้ีคือ 

    เกิดเป็นมนุษยท่ี์ไหนดี ค าตอบ คือ เกิดเป็นมนุษยท่ี์มีสุจริตธรรม 
    คนช่ืออะไรดี ค าตอบคือคนท่ีช่ือวา่มีธรรมดี 
    และอาชีพใดจึงจะดีค าตอบคืออาชีพท่ีมีธรรมดี  
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น้ีคือสถานท่ีจะท าให้เราท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นคนท่ีมีโชคดีหากว่าท าตรงกนั
ขา้มผลออกมาก็ต่างขั้วเช่นกนั คือ 

    เกิดเป็นมนุษยท่ี์ไหนชัว่ ค  าตอบคือเกิดเป็นมนุษยท่ี์ไร้สุจริตธรรม  
    คนช่ืออะไรชัว่ค  าตอบคือคนท่ีช่ือวา่ไร้ธรรม 
    และอาชีพใดชัว่ค  าตอบคืออาชีพท่ีไร้ธรรม 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 26 – 27) 
 

อาตมาขอถามโยมหน่อยวา่...เหลา้ช่วยแกปั้ญหาไดไ้หม โยมอาจจะตอบวา่ “ได”้  
ถูกตอ้งโยม เหลา้แกปั้ญหาไดใ้นเวลาท่ีเมา พอสร่างเมา ปัญหาก็ยงัอยูเ่หมือนเดิม บางที
หนกักว่าเดิมดว้ย เพราะเอาเงินไปกินเหลา้หมด ไม่มีเงินซ้ือขา้ว ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบา้น 
ยิ่งทุกข์หนักกวา่เดิมอีก หรือโยมหาทางออกไม่เจอจริง ๆ ถา้เจอป้ายท่ีเขียนว่า Exit นั่น
แหละโยมทางออกแน่นอน ซ่ึงวธีิการมองหาป้ายท่ีวา่นัน่ก็คือการตั้งสติ 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 128 – 129) 
  

โยมลองถามตวัเองสิว่าเราเหงาเพราะอะไร เหงาเพราะไม่มีเพื่อน เหงาเพราะ     
ไม่มีแฟน เหงาเพราะไม่มีอะไรท า หากว่าเราถามตวัเอง เราก็จะได้ค  าตอบว่าเราเหงา
เพราะอะไรกันแน่ ถ้าเหงาเพราะไม่มีเพื่อน ก็แก้ไม่ยาก ส าหรับอาตมาเพื่อนท่ีดีท่ีสุด
อย่างหน่ึง คือ หนังสือ หนังสือเป็นเพื่อนท่ีให้ทั้ งความสนุกและปัญญา ให้แนวคิด     
ช่วยให้มุมมองของเราขยาย ท าให้เรารู้จกัมองในหลาย ๆ มุม ถา้โยมเหงาเพราะไม่มีแฟน 
โยมคนมีแฟนใช่วา่จะมีความสุขกนัทุกคน อาตมาเห็นบางคนแลว้น่าสงสารชีวติไร้อิสระ
ตอ้งเทียวงอนกนัไปงอนกนัมาดูแลว้น่าสงสารมากกวา่ 

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 134 – 137) 
 
   

อาตมาขอถามโยมวา่เราจะเลือกเพื่อนร่วมงานคนไหน 

1. เพื่อนร่วมงานโง่และข้ีเกียจ 
2. เพื่อนร่วมงานโง่แต่ขยนั 
3. เพื่อนร่วมงานฉลาดแต่ข้ีเกียจ 
4. เพื่อนร่วมงานฉลาดและขยนั  
อาตมาวา่คนส่วนมากจะเลือกเพื่อนร่วมงานท่ีฉลาดและขยนั ก็ไม่แปลกท่ีเราจะ

เลือกเพื่อนร่วมงานแบบน้ี เพราะวา่ท าใหง้านของเรากา้วหนา้ 
 (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 93) 
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จากตวัอย่างการด าเนินเร่ืองด้วยการถาม – ตอบ ข้างตน้ จะเห็นว่า พระมหาสมปองใช้
กลวิธีการถามและตอบปัญหา เพื่อให้ผูอ่้านเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งกระจ่างและผูเ้ขียนขยายความ
ในงานเขียนเพื่อให้ค  าตอบชดัเจน ซ่ึงพระมหาสมปองก็ไดใ้ช้วิธีการถาม – ตอบในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งการน าเสนอ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูอ่้านร่วมคิดหาค าตอบ อนัเป็นการกระตุน้ให้ผูอ่้านติดตาม
เร่ืองราวในงานเขียนอยา่งต่อเน่ือง เพราะเม่ือผูอ่้านเกิดความสงสัยก็จะพยายามติดตามเร่ืองราวเพื่อหา
ค าตอบจนกระจ่างชัด การด าเนินเร่ืองด้วยการถาม – ตอบ จึงเป็นอีกกลวิธีหน่ึงในงานเขียนของ    
พระมหาสมปองท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 

10.   การด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้ เป็นกลวิธีการ
ด าเนินเร่ืองอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจในงานเขียนของพระมหาสมปอง โดยพระมหาสมปองจะน า
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นประเด็นส าคญัของเร่ืองนั้นมาสอดแทรกในงานเขียน ท าให้ผูอ่้านไดรั้บ
ความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาซ่ึงเป็นแก่นเร่ืองหรือสาระส าคญัท่ีพระ
มหาสมปองตอ้งการถ่ายทอดสู่ผูอ่้าน ดงันั้น นอกจากผูอ่้านจะเกิดปัญญาทางธรรมแลว้ผูอ่้านยงัเกิด
ปัญญาทางโลกเสริมทกัษะในการใช้ชีวิตมากข้ึนอีกดว้ย นบัเป็นกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีดึงดูด
ความสนใจของผูอ่้านและก่อเกิดประโยชน์แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  ทุกวนัน้ีเหลือแต่การก่อเจดียท์ราย ซ่ึงช่วยให้ชุมชนเกิดความสามคัคี การก่อเจดีย์
ทรายของแต่ละท้องท่ีไม่เหมือนกนั อย่างจงัหวดับุรีรัมยก์็จะนิยมก่อเป็นปราสาทหิน
พนมรุ้ง เด๋ียวน้ีอาตมาเห็นก าแพงเมืองจีน ทชัมาฮาล เขาไม่รู้หรอกวา่ท าไมตอ้งเจดียน่ี์มี
ท่ีมานะคุณโยม มีท่ีมาลึกซ้ึงชนิดท่ีเรียกว่าถ้าคุณโยมลองศึกษาความเป็นมาของเจดีย์
อยา่งละเอียดถ่องแทแ้ลว้ คุณโยมจะเลิกนึกถึงก าแพงเมืองจีน หรือทชัมาฮาล ไปเลย 

สมยัก่อนไม่มีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าเป็นรูปบุคคลอย่างท่ีเราเห็นพุทธรูป    
อยูทุ่กวนัน้ี เวลาท่ีจะสักการะหรือร าลึกถึงพระพุทธเจา้เขาจะนิยมก่อเจดียก์นั เจดียน่ี์เป็น
ตวัแทนของพระพุทธเจา้ แลว้ก็จะมีการใส่ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจะถวายให้
พระพุทธเจา้ไวใ้นเจดีย ์เพราะฉะนั้นการก่อเจดียท์รายในปัจจุบนั จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เขาก็จะเก็บเจดียท่ี์ก่อไว ้   
9 วนั 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 96) 
 

หากวา่โยมอยากจะรู้เร่ืองความฝันจริง ๆ อาตมาก็ขออธิบาย ตามหลกัพุทธศาสนา
จะไดท้  าความเขา้ใจของโยมให้ถูกตอ้งว่าฝันดีหรือฝันร้ายท่ีมนัเป็นอยา่งนั้นเกิดมาจาก
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สาเหตุใดกนัแน่ ท่ีคนเราฝันก็คือเทพเทวานิมิต จิตท่ีสังหรณ์ ใจท่ีห่วงหาอาทร โรคภยั
เบียดเบียนรุมเร้าท่ีกล่าวมาน้ีจะท าใหค้วามฝันต่างกนัออกไป 

เทพเทวานิมิต คือ ฝันเห็นปราสาทราชวงัฝันเห็นราชรถมาเกยนัน่ก็เป็นนิมิตท่ีดี
เปรียบเหมือน วมิานแกว้ท่ีรอเราอยูเ่กิดจากบุญกุศลท่ีเราท าเทวดาจึงมาบอกให้เรารู้ 

บุพนิมิต คือ ลางบอกเหตุข้ึนก่อนเป็นความฝันท่ีเกิดด้วยอ านาจบุญกุศลและ
อ านาจจากบาปกรรมจะท าให้รู้ล่วงหนา้วา่จะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายอยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดข้ึน 

ใจท่ีห่วงหาอาทร คือ จะท าให้เราฝันเห็นคนท่ีรักคนท่ีเป็นห่วงวา่เขาเป็นอยา่งโนน้
อย่างน้ี น่ีเป็นจิตใตส้ านึกท่ีมนัฝังอยู่ขา้งในถึงเราจะนอนหลบัอย่างไรแต่จิตส่วนน้ีมนั   
ยงัต่ืนอยูจึ่งท าใหเ้ราเก็บเอาไปฝัน 

โรคภยัเบียดเบียนรุมเร้า คือ เม่ือเราไม่สบายกายมีความเจ็บไขไ้ดป่้วยจิตใจย่อม
ไม่อยูใ่นสภาวะปกติจึงท าใหเ้ก็บเอาไปฝันมนัเกิดจากความทุกขท่ี์เราก าลงัต่อสู้อยู ่

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 208 – 209) 
 

จากการเดินทางไปหลาย ๆ ประเทศ ญ่ีปุ่นเป็นอีกประเทศท่ีอาตมาประทบัใจ
มากๆ แต่ตอนไปถึงแรก ๆ ก็งง ๆ นะ เพราะตั้งใจพกัท่ีวดั และคิดว่าคงหาวดัพกัไม่ยาก  
เพราะเป็นเมืองพุทธเหมือนกนั แมจ้ะต่างพอถามล่าม “ไปพกัวดัไหนดีโยม” 

“ตอ้งไปพกัท่ีโรงแรมครับ” เหตุผลท่ีล่ามให้ ก็คือ เพราะวดัในญ่ีปุ่นเป็นทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของเจา้อาวาส บางนิกายเจา้อาวาสมีภรรยา ส่งลูกไปเรียนอเมริกา กลบัมาเป็นเจา้
อาวาสต่อ 

   (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 146 – 147) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองใช้วิธีการด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้แก่
ผูอ่้านเป็นหลกั นบัเป็นการด าเนินเร่ืองอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนจะ
น าความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นประเด็นส าคญัของเร่ืองนั้นมาสอดแทรกในงานเขียนท าให้ผู ้อ่านได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาซ่ึงเป็นแก่นเร่ืองหรือสาระส าคญัท่ีพระ
มหาสมปองต้องการถ่ายทอดสู่ผูอ่้าน เช่น เร่ืองวนัสงกรานต์ จากหนังสือธรรมะ Delivery ฉบับ  
Unlimited Edition ท่ีพระมหาสมปองได้ให้ความรู้เก่ียวกับประเพณีการก่อเจดีย์ทรายว่าในอดีตมี
วตัถุประสงคเ์พื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยจะมีการเก็บเจดียท่ี์
ก่อไวเ้ป็นเวลา 9 วนั  แต่ในปัจจุบนัประเพณีไดผ้ิดแผกจากเดิมไปมาก การให้ความรู้ในเร่ืองน้ีท าให้
ผูอ่้านเกิดความรู้แจง้และเขา้ใจจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงในการก่อเจดียท์ราย อนัเป็นการส่งเสริมใหผู้อ่้าน
ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งไดอี้กทางหน่ึง เป็นตน้ ดงันั้น นอกจากผูอ่้านจะเกิดปัญญาทางธรรมแลว้ ผูอ่้าน
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ยงัเกิดปัญญาทางโลกเสริมทกัษะในการใช้ชีวิตมากข้ึนอีกดว้ย นับเป็นกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ี  
เร้าความสนใจของผูอ่้านและยงัประโยชน์แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งยิง่ 

11.   การด าเนินเร่ืองโดยการล้อเลียน ประชดประชัน เสียดสี การด าเนินเร่ืองโดยการลอ้เลียน 
ประชะประชนั เสียดสี เป็นกลวิธีการด าเนินเร่ืองอีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจในงานเขียนของพระมหา
สมปอง โดยพระมหาสมปองจะน าประเด็นทางการเมืองหรือการลอ้เลียนนักการเมืองมาใช้ในการ
ด าเนินเร่ือง ให้ผูอ่้านขบคิดว่า ตวัละครในเร่ือง หมายถึงใคร ลกัษณะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหา
เป็นประเด็นทางสังคมหรือการเมืองในยุคสมยัใด เป็นการเร้าความสนใจของผูอ่้านได้เป็นอย่างดี    
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

การท่ีใครสักคนคิดวา่ตวัเองนั้นแจ๋ว เจ๋ง หรือเก่งกวา่คนอ่ืนท านองวา่ไม่ว่าจะท า
อะไร ใครจะแตะในส่ิงท่ีเป็นตวัตนของตวัเองไม่ได ้เอาตวัอยา่งเด็ก ๆ ก็แลว้กนันะ 

มีเด็กชายสองคนเดินมาเจอกนัพอดี อีกคนจะไปทางหน่ึงและอีกคนจะไปทางน้ี
แต่เดินมาเผชิญหนา้กนัพอดีเด็กชายมาร์ค ถามเด็กชายแมว้ข้ึนก่อน 

 “เฮย้...ไอแ้มว้แกท าไมไม่หลบฉนัวะ หลีกทางเด๋ียวน้ี”   
เด็กชายแมว้เชิดหนา้ แสยะยิม้ “เร่ืองอะไรฉนัจะตอ้งหลีกแกวะ ไอม้าร์ค แกอยาก

ไปทางน้ีแกก็เดินหลีกชั้นไปสิ”   
เด็กชายมาร์ครู้สึกโมโหมากเด็กชายแม้วไม่ยอมหลบให้ เขาขู่เด็กชายแม้วทนัที  

“เออ...ระวงัตวัใหดี้เถอะแกจะไม่มีแผน่ดินจะอยู”่   
เด็กชายแมว้ลืมตาโพลง พดูสวนข้ึนมาทนัที “ท าไมแกจะท าอะไรชั้น”   
เด็กชายมาร์คยกมือข้ึนช้ีหน้าเด็กชายแม้ว “แกอยากลองดีใช่มั้ย ดีล่ะฉันจะไป

ฟ้องพี่ป๊อก ใหม้าจดัการแก...ฝากไวก่้อนเถอะ”   
เด็กชายมาร์คหวัฟัดหวัเหวีย่งหนัหลงัเดินกลบัไปทางเดิม 

  (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 113 – 114) 
 

ระหว่างท่ีมีการหาเสียงเลือกตั้ งผูว้่า ฯ กทม. นักข่าวทีวียืนอยู่หน้าศูนย์ธุรกิจ    
แห่งหน่ึง เพื่อท่ีจะถามความคิดเห็นของประชาชนวา่ใครดีกวา่ใคร และจะเลือกใครมาเป็น
ผูว้า่ฯ กทม. ก็ไปถามนกัศึกษาบา้ง ถามขา้ราชการบา้ง และถามแม่คา้พ่อคา้ ในทอ้งตลาด
บา้ง  

เม่ือถามขา้ราชการ ประชาชน นกัศึกษา และแม่คา้แลว้ต่อไปก็ตอ้งถามนกัธุรกิจ
เพื่อท่ีตอ้งการจะเห็นมุมมองของเขา 

นกัข่าวถามนกัธุรกิจหนุ่มสองคนท่ีเดินมาดว้ยกนั “คุณคิดวา่คุณจะเลือกใครครับ”   
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นกัธุรกิจคนท่ีหน่ึงตอบวา่ “ไม่ครับผมไม่เลือกใครเพราะผมไม่รู้จกัใครสักคน” 
และเขาก็ถามนกัธุรกิจคนท่ีสองวา่ “คุณจะเลือกใครครับ”  
คนท่ีสองก็ตอบวา่ “ผมก็เหมือนกนัผมไม่เลือกใครเพราะผมรู้จกัทุกคนดี” 

   (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 116) 
 

ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ถือว่าโอเค เพิ่งจะมีปัญหาเม่ือไม่นานน้ี…ในช่วงต้น ๆ ยุคคืน
ความสุขแห่งชาติ โยมขา้งวดัจะจดังานแต่งงานให้ลูกสาว  จึงมานิมนต์พระท่ีวดัจ านวน  
5 รูป ตามสูตรเป๊ะ  พอคณะและอาตมาเดินทางไปถึง โยมก็ถามข้ึนด้วยสีหน้าเคือง ๆ     
ว่า “อ้าว ผมนิมนต์ 5 รูป ท าไมมา 4 รูป ‘ค่ีอยู่ คู่หนี’ งานมงคลต้องจ านวนค่ีซิครับ” 
อาตมาจึงช้ีแจงไปว่า “ตอนแรกก็มา 5 รูป แหละโยม แต่มีค าสั่ง คสช. ห้ามจบักลุ่มเกิน   
5 คน เจา้อาวาสท่านก็เลยขอตวักลบัไปก่อน” 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 18 – 19) 
 

จากตวัอย่างท่ีน ามากล่าวอา้ง จะเห็นว่า กลวิธีท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงของพระมหา
สมปองท่ีน ามาใช้ในการด าเนินเร่ืองเพื่อถ่ายทอดธรรมะสู่ผูอ่้านนั้น คือ การใชเ้ร่ืองลอ้เลียน ประชด
ประชัน เสียดสี สังคม โดยเฉพาะเร่ืองการเมืองท่ีเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมยั การน าปัญหาสังคมมา
ลอ้เลียนนั้น ท าให้ผูอ่้านไดข้บคิด ไตร่ตรองและเช่ือมโยงสู่ปัญหา และพิจารณาถึงหลกัธรรมท่ีพระ
มหาสมปองไดน้ ามาใหแ้ก่ผูอ่้านวา่สามารถช่วยบรรเทาความทุกขท่ี์เกิดจากปัญหาดงักล่าวไดห้รือไม่  
และควรจะปฏิบติัตามค าสอนนั้นมากน้อยเพียงใด  นับเป็นศาสตร์ในการด าเนินเร่ืองท่ีมีเสน่ห์อีก
กลวธีิหน่ึงของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านทุกเพศ ทุกวยั 

12.   การด าเนินเร่ืองโดยการใช้เพลง การด าเนินเร่ืองโดยการใช้เพลง เป็นชั้นเชิงใน       
การเขียนท่ีพระมหาสมปองไดน้ าเพลงท่ีเป็นท่ีนิยมของคนในสังคมมาใช้ในงานเขียน ไม่วา่จะเป็น
เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เพลงยุคเก่าหรือยุคใหม่ ทั้งน้ี เพื่อโยงบทเพลงเขา้สู่ธรรมะท าให้งานเขียน
น่าสนใจ ผูอ่้านเขา้ใจธรรมะได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยให้ผูอ่้านจดจ าธรรมะได้ดีข้ึน โดยมีการ
เช่ือมโยงบทเพลงกบัหลกัธรรม นับเป็นอุบายอนัสร้างสรรค์ของพระมหาสมปองอีกประการหน่ึง  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
เราตอ้งไม่ลืมวา่ทุกอยา่งในโลกน้ีมีดีมีร้ายพอ ๆ กนัยกตวัอยา่งเพลงของคาราบาว 

ช่ือเพลง “บาปบริสุทธ์ิ”  เน้ือเพลงมีอยูว่า่ 

อนัคนเราหญิงชายทั้งหลายแหล่ 

ต่างมีดีมีแยอ่ยูพ่อ ๆ กนั 
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ถึงเม่ือคราวแรกเจอกนัมากหวานช่ืน 

ต่างหยบิยืน่ความดีใหแ้ก่กนั 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 227) 
 

อาตมาบอกตรง ๆ เลยนะโยมวา่ ส่ิงท่ีท าให้เราเขา้ใจความเป็นไทยไดอ้ย่างหน่ึง 
คือ บทเพลงเพลงบางเพลงแต่งไดดี้มาก จนมองเห็นภาพได้ชดัเหมือนเพลงเอกลกัษณ์
ไทยของ ครูลพ บุรีรัตน์ อาตมาวา่ส่ิงท่ีท่านพูดมาทั้งหมดน้ีแหละท าให้ประเทศไทยโชค
ดีและมีความสุขมากลองอ่านดูนะโยม 

“ หลายร้อยปีดีดกั เอกลักษณ์คนไทยทราบไปทั่วโลก รอยยิ้มบนหน้าเหมือน
หน่ึงวา่มีมีทุกขโ์ศก คนไทยเหมือนคนมีโชค ถูกโฉลกโลกทุกสมยั เคารพคนสูงกวา่และ
ศรัทธาในครูผูเ้คยสอนให้ ไม่ทิ้งพ่อแม่เล้ียงดูแลให้ช่ืนใจ สิบน้ิวน้อมพนมไหวเ้คารพ
ผูใ้หญ่เป็นอาจิณ รักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จาง ประเทศไทยตั้งแต่สร้าง มิเคยว่าง
พระเจา้แผ่นดิน เอกลกัษณ์น้ีฟ้าประจกัษ์และโลกไดย้ิน ว่าไทยในทั้งธานินทร์ พระเจา้
แผน่ดินคือหวัใจ ไทยไม่เคยเป็นทาสให้ต่างชาติมาคอยช้ีเหนือทิศใต ้เอกลกัษณ์หน่ึงซ้ึง
อยูใ่นหวัใจคนไทย เรามีวดังามไกลใกลมี้พระสอนใหเ้ราท าดี” 

น่ีคือส่ิงท่ีท าใหป้ระเทศไทยของเรามีความสุข ไม่วา่จะอยูภ่าคใดของประเทศไทย  
มีทั้งวดัวาอาราม มีศาสนา มีพระธรรมเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจและคนไทยเป็นคนท่ีอ่อน
น้อมถ่อมตน  หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใสมีจิตใจท่ีอ่อนโยนมีความกตญัญูต่อพ่อแม่และ         
ผูมี้พระคุณ คือ รู้คุณ โดยยดึค าสอนในศาสนาท่ีวา่ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 241) 
 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าการด าเนินเร่ือง โดยการใชเ้พลงมาประกอบการสอนธรรมะนั้น
เป็นกลวิธีท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะเพลงเป็นส่ือกลางท่ีสร้างความเพลิดเพลินให้กบัคนทุกเพศ 
ทุกวยั การน าเพลงท่ีติดหู ติดใจผูอ่้านมาโยงเขา้สู่ธรรมะ ท าให้ธรรมะกลายเป็นเร่ืองง่ายต่อการเขา้ใจ  
เพลิดเพลินและมีจงัหวะ ผูอ่้านเกิดการเช่ือมโยงเม่ือตอ้งน าหลกัธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  
การใช้บทเพลงมาเป็นตวัเร้าความสนใจในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงมีความสร้างสรรค์และ
แยบยลเป็นอยา่งยิง่ 

จากการศึกษากลวิธีการด าเนินเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต   
จะเห็นว่าพระมหาสมปองใช้กลวิธีการด าเนินเร่ืองท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ชวนให้ติดตามเร่ืองราว
อย่างต่อเน่ืองและสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การด าเนินเร่ืองโดย
การยกตวัอย่าง การด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหารภาพพจน์ การด าเนินเร่ืองโดยการแสดงความคิดเห็น
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หรือแสดงทศันะ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ขอ้คิด เตือนสติ การด าเนินเร่ืองโดยการใหค้  าแนะน าการ
ด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ การด าเนินเร่ืองดว้ยการอา้งอิง  การด าเนินเร่ืองโดยการ
นิยาม  การด าเนินเร่ืองโดยการถาม – ตอบการด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้การด าเนินเร่ืองโดยการ
ลอ้เลียน ประชดประชัน เสียดสี หรือการด าเนินเร่ืองโดยการใช้เพลง  ซ่ึงกลวิธีการด าเนินเร่ืองทั้ง    
12 กลวิธีน้ี ท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาอยา่งละเอียด ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านและค่อยๆ 
เรียนรู้หลกัธรรมค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะท่ีพระมหาสมปองได้น ามาถ่ายทอดแก่
ผูอ่้านนั้นค่อย ๆ ซึมทราบเขา้สู่มโนส านึกของผูอ่้านอย่างแยบยล  ทั้ งยงัฝังแน่นและสามารถน าไป
ปรับใชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวิต อนัเป็นการช่วยจรรโลงสังคมใหส้งบสุขบนพื้นฐานแห่งความดี  

 
  กลวธีิการปิดเร่ือง 

การปิดเร่ืองเป็นการเขียนสรุปประเด็น โดยผู ้เขียนจะคล่ีคลายปมทั้ งหมดให้จบลง 
อย่างงดงามและสร้างสรรค์ แม้ว่าบทสรุปจะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของงานเขียนแต่ละเร่ือง 
แต่ถือเป็นจุดส าคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ เน่ืองจากบทสรุปเป็นการเน้นย  ้าเน้ือหา 
ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองให้ผูอ่้านทราบอีกคร้ังหน่ึง โดยใชก้ลวิธีการสรุปท่ีแตกต่างกนัออกไปเพื่อ
สร้างความประทับใจทิ้งท้ายให้แก่ผูอ่้าน ดังนั้ นผูเ้ขียนจึงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงในการ 
ปิดทา้ยเร่ืองใหต้รึงใจผูอ่้านใหม้ากท่ีสุด 
  จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในดา้นของกลวิธีการปิดเร่ือง 
พบวา่พระมหาสมปองใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการเขียน ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวธีิในการปิดเร่ือง
ไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงแต่ละกลวธีินั้นลว้นแลว้แต่เป็นการสรุปประเด็นใหป้ระทบัใจผูอ่้าน และเป็น
การคลายปมปัญหาหรือคลายความสงสัยให้แก่ผูอ่้านได้อย่างงดงาม ซ่ึงจากการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด ผูว้ิจยัพบว่า พระมหาสมปอง ไดใ้ช้กลวิธีในการปิดเร่ืองทั้งหมด 8 กลวิธี โดยเรียงจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ี การปิดเร่ืองดว้ยการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง การปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้คิดเตือนสติ  
การปิดเร่ืองดว้ยการให้แนวคิด แนะแนวทาง การปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือทศันะ  การ
ปิดเร่ืองดว้ยวาทะ ค าสอน  การปิดเร่ืองดว้ยค าถาม  การปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ การปิดเร่ืองดว้ย
การทิ้งทา้ยใหผู้อ่้านคิดต่อ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   การปิดเร่ืองด้วยการสรุปใจความส าคัญของเร่ือง การปิดเร่ืองดว้ยการสรุปใจความส าคญั
ของเร่ืองเป็นการขมวดเร่ืองราวทั้ งหมดท่ีได้น าเสนอในเน้ือหา เพื่อย  ้าให้ผูอ่้านได้เข้าใจตรงกับ
ผูเ้ขียนว่า ผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านรู้เร่ืองอะไรหลงัจากท่ีอ่านเร่ืองจบแลว้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์งาน
เขียนของพระมหาสมปอง พบว่า พระมหาสมปองไดใ้ช้กลวิธีในการปิดเร่ืองดว้ยกลวิธีน้ีเป็นหลกั  
เพื่อตอ้งการเน้นย  ้าจุดประสงค์ของท่านท่ีตอ้งการส่ือสาร ท าให้ผูอ่้านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
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อ่าน ไม่สับสนและไม่หลงประเด็น สามารถเข้าใจธรรมะท่ีผูเ้ขียนต้องการถ่ายทอดอย่างแท้จริง       
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ให้ก าลงัใจกนั ให้ความสุขซ่ึงกนัและกนั ยิ้มระลึกนึกถึงพระพุทธเจา้ กายก็งาม 
จิตก็งาม ใจก็งาม น่ีถึงจะเป็นความสุขในวนัวสิาขบูชาท่ีแทจ้ริง...เจริญพร .. สาธุ 
                                              (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  Edition, 2553 : 134) 

 

เร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ เม่ือมีโอกาสมาถึงเราตอ้งควา้เอาไว ้ความโชคดีมนัไม่ไดผ้า่นมา
ทุกวนั หากตนไม่เป็นท่ีพึ่งแห่งตนแลว้ใครจะช่วยเราได ้

  (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 67) 
 

ไม่ว่าจะผา่นไปเน่ินนานแค่ไหน ความรักของพ่อและแม่ยงัยิ่งใหญ่เสมอหรือไม่
วา่ชีวิตโยมจะเป็นอยา่งไรส่ิงต่าง ๆ อาจเปล่ียนแปลงไปแต่ความรักท่ีบริสุทธ์ิของท่านท่ี
มอบใหก้็ยงัมัน่คงเหมือนเดิม 

  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 170) 
 

ความสุขอยูท่ี่ตวัเราคิดชีวิตอยูท่ี่ตวัเรา ป้ันความฝันอยูท่ี่ตวัเราสร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง
อยูท่ี่ตวัเราไม่มีใครจะท าให้เราทุกขไ์ดม้ากเท่ากบัตวัของเราเองเช่นเดียวกบัไม่มีใครท่ีจะ
ท าใหเ้รามีความสุขไดเ้ท่ากบัตวัของเราเอง 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 40) 
  

จากตวัอย่างท่ีน ามากล่าวอา้งนั้น จะเห็นว่า พระมหาสมปองใช้กลวิธีการปิดเร่ืองท่ีเป็น
สากล นั่นคือ การปิดเร่ืองดว้ยการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง เพื่อคล่ีคลายปมปัญหาของเร่ืองให้
ผูอ่้านเกิดความกระจ่างแจง้  และเป็นการย  ้าจุดส าคญัของเร่ืองให้ผูอ่้านอีกคร้ัง ท าให้ผูอ่้านไม่หลง
ประเด็นและเขา้ใจจุดประสงคข์องผูเ้ขียนอยา่งแจ่มชดั ดงัเช่น เร่ือง ความสุขอยูท่ี่ตวัเรา จากหนงัสือ
โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ผูเ้ขียนมุ่งให้ผูอ่้านเกิดความตระหนกัรู้ในเร่ืองของการสร้าง
ความสุขดว้ยตวัเองและพยายามให้ผูอ่้านสร้างสุขด้วยตวัเองให้มากและปรับทุกข์ในใจลงให้น้อย
ท่ีสุด ผูเ้ขียนจึงปิดเร่ืองดว้ยการเนน้ย  ้าวา่ “ความสุขอยูท่ี่ตวัเราคิดชีวิตอยูท่ี่ตวัเราป้ัน ความฝันอยูท่ี่ตวั
เราสร้าง ทุกส่ิงทุกอยา่งอยูท่ี่ตวัเรา” หรือ ในเร่ือง โอกาสมาหาแต่ไม่ควา้เอาไว ้จากหนงัสือพระมหา
สมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการย  ้าให้ผูอ่้านรีบควา้โอกาสท่ีเขา้มาในชีวิตแลว้ท า
มนัให้เต็มท่ีท าสุดความสามารถ ไม่ใช่รอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาช่วย เป็นตน้ การปิดเร่ืองด้วยวิธีการสรุป
ใจความส าคญัของเร่ือง จึงท าให้ผูอ่้านเกิดประโยชน์สูงสุด จากการอ่านและสามารถเขา้ใจธรรมะ     
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2.   การปิดเร่ืองด้วยการให้ข้อคิดเตือนสติ การปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้คิดเตือนสติ เป็นอีก
วิธีการหน่ึงท่ีจะเป็นการย  ้ าจุดประสงค์ของผู ้แต่ง แต่เป็นการย  ้ าท่ีต้องการให้ผู ้อ่านได้ข้อคิด             
ขอ้เตือนใจ ให้ผูอ่้านปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงงานเขียนของพระมหาสมปองปิดเร่ืองดว้ยวิธีการน้ี
เป็นจ านวนมาก โดยผูเ้ขียนสามารถให้ข้อคิดและเตือนสติด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ผูอ่้านจึงได้รับ
ประโยชน์ในการอ่านเป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ฉะนั้นอย่ายึดวตัถุเป็นสรณะมากกว่าธรรม อยู่ท่ีจะฉลาดเลือกแบบไหนและ
เขา้ใจชีวติแค่ไหน จุดต ่าท่ีสุดในชีวติท่ีทุกคนประสบเป็นไดท้ั้งจุดจบและบทเรียนท่ีดี 

  (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 105) 
 

    อาตมาขอสรุปทา้ยบทวา่ 

  ทุกคร้ังท่ีเกิดทุกขไ์ม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ หรือเร่ืองใหญ่เพียงใดไม่วา่ทุกข์
จะเร่ืองไหนท าใจให้ร่ม ๆ แลว้ให้เราใชส้ติพิจารณาทุกขน์ั้นเสียก่อนให้ใชค้วามคิดเท่าท่ี
เรามีเม่ือเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้ก็จดัการมนัเสีย ไม่ใช่เกิดปัญหาข้ึนมาขา้น้ีก่อนละเวย้ 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 85) 
 

คุณค่าของส่ิงของไม่ได้อยู่ท่ียี่ห้อหรือราคา แต่อยู่ท่ีประโยชน์ท่ีเราได้รับจาก     
ส่ิงนั้นต่างหาก บางคนใชข้องราคาถูกเรียกวา่ประหยดั  ไดป้ระโยชน์และมีประสิทธิภาพ  
พระพุทธเจา้สอนไวว้า่ตอ้งรู้จกัพิจารณาส่ิงของท่ีใช ้

   (สุขเวอร์, 2555 : 118) 
 

ความส าเร็จนั้นรอเราอยู่เสมอ อยู่ท่ีว่าสองมือสองเทา้ของเราจะเดินไปให้ถึงมนั
หรือไม่ หากเราเดินไม่หยดุ ไม่มีใครจะหยดุความส าเร็จของเราได ้

   (ธรรมะชูใจ, 2556 : 71) 
  

โยม...อย่าไปดูถูกบุญทานท่ีท าน้อย ท าบ่อย ๆ มนัก็เต็ม มีน้อยก็ท าน้อย ถึงเรา    
มีน้อย แต่เราท าด้วยศรัทธาท่ีเต็มเป่ียม ฉลาดในการให้ อานิสงส์มันไม่ได้น้อยตาม        
นะโยม การให้ผิดกบัการหวง เพราะยิ่งให้ยิ่งได ้ยิ่งหวงยิ่งอด ถ้าไม่หวงไม่อด ถึงหมด   
มนัก็จะมา 

   (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 94) 
 

หากท่ีผา่นมาโยมเคยแพ ้ ก็ขอให้ลุกข้ึนสู้ใหม่โดยวิธีคิด  วิธีการใหม่ ๆ ดว้ยการ
หาช่องวา่งใหม่ ๆ แลว้ความส าเร็จใด ๆ ก็ไม่ค  าวา่ไกลเกิน 
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  (ชีวติไม่ส้ิน ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 57) 
 

จากตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า พระมหาสมปองเลือกใช้กลวิธีการปิดเร่ืองดว้ยการ
ให้ข้อคิด เตือนสติผูอ่้าน อันเป็นแก่นแท้แห่งจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนท่ีต้องการให้ผูอ่้านเกิดสติ           
มีปัญญา กา้วผ่านความทุกข์ทั้งปวงท่ีเกิดจาก รัก โลภ โกรธ หลง ดงันั้น การปิดเร่ืองดว้ยกลวิธีน้ีจึง
น่าสนใจเป็นอยา่งมาก เป็นการย  ้าความคิดให้แก่ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านเกิดความตระหนกัรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  
เช่น เร่ือง คนเรามุ่งไปตามฝันอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมั่นคงในการกระท าตามฝันนั้ นด้วย จาก
หนงัสือธรรมะชูใจ ท่ีปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้านในเร่ืองของการลงมือปฏิบติัเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความส าเร็จ ไม่ใช่นอนรอโชคชะตา และเร่ืองรสนิยมสูง อยา่ให้ใจต ่า จากหนงัสือสุขเวอร์ ท่ีผูเ้ขียน
ได้เตือนสติในเร่ืองการพิจารณาส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีให้ค  านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า      
เป็นหลกั ไม่อยากให้ยึดติดกบัราคาหรือยี่ห้อ ซ่ึงถอ้ยค าท่ีพระมหาสมปองไดน้ ามาใชน้ั้นสั้นกระชบั
แต่กินใจความมาก  เป็นความโดดเด่นอีกประการหน่ึงในการปิดเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง   

3.    การปิดเร่ืองด้วยการให้แนวคิด แนะแนวทาง การปิดเร่ืองด้วยการให้แนวคิดแนะ
แนวทาง  เป็นการปิดเร่ืองโดยการท่ีผูเ้ขียนแนะน าให้ผูอ่้านน าส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวใ้นงานเขียนไป
ปฏิบติั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนและผูอ่ื้น การปิดเร่ืองด้วยกลวิธีน้ีของพระมหาสมปอง
นบัเป็นการปิดเร่ืองท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งยิ่ง เพราะผูอ่้านจะเกิดแนวคิดในการน า
ส่ิงท่ีอ่านไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

มอบดอกไม้ให้พ่อแม่เพียงดอกเดียว ดีกว่าพวงหรีดร้อยพวงท่ีเราน าไปมอบ
ให้กบัท่านในวนัท่ีท่านจากเราไปแลว้ น ้ าสักแกว้ อาหารดี ๆ สักจาน ดีกว่าอาหารราคา
แพงมากมายท่ีน าไปให้เม่ือท่านไม่มีโอกาสทานแลว้ ท าความดีตั้งแต่วนัน้ีนะคุณโยม...
เจริญพร สาธุ 

 (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 171) 
 

อยากมีความสุขต้องหัด Upload ความสุขให้กับเร่ืองดี ๆ ใกล้ ๆ ตัว Upload
ความสุขให้กบัคนใกล ้ๆ ตวัเราให้มีความสุขไปดว้ยแลว้เราจะ Download ความสุขใส่ 
Heart ดิสก ์ของเราอยา่งมีความสุขไดง่้ายง่ายนะคุณโยม เจริญพร 

   (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 203) 
 

การท าบุญท่ีถูกตอ้งนั้น...คือ ก่อนท าเตม็ใจ ขณะท าเตม็ใจ หลงัท าเต็มใจคิดง่าย ๆ 
ก็คือ ก่อนใหอ้ยา่สับสน ขณะใหอ้ยา่สงสัย และใหไ้ปอยา่เสียดาย 

ส่ิงท่ีให้บริสุทธ์ิ คือ ไม่ได้ลกัขโมยใครมา คนให้บริสุทธ์ิมีจิตท่ีศรัทธา ผูรั้บ
บริสุทธ์ิ คือ ตั้งมัน่ในพระธรรมวนิยั บุญยอ่มถึงแก่ผูว้ายชนมแ์น่นอน… 
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   (สุขเวอร์, 2555 : 116) 
 

ถา้โยมมีปัญหาอะไรในครอบครัว วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ อย่าพูดหรืออย่ามีปัญหาใน
ขณะท่ีโยมอารมณ์เสีย ในขณะท่ีโยมอารมณ์ไม่ดี เพราะช่วงเวลานั้นเหตุผลจะมีนอ้ยกวา่
อารมณ์โกรธ เม่ือแก้ก็จะท าให้พงัมากกว่าเดิมให้เราแก้ในขณะท่ีไม่โกรธ ในขณะท่ี
อารมณ์ไม่เสีย เพราะตอนน้ีเราจะไดดึ้งศกัยภาพของปัญญาออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 173) 
ถา้โยมอยากมีความสุข ก็ตอ้งให้ลูกเป็นตวัของตวัเองชีวิตของเขาให้เขาเป็นคน

ตดัสินใจ  เราเป็นคนท่ีคอยแนะน าไม่ใหเ้ขาเดินหลงทางไม่ให้เขาเดินไปสู่ความเส่ือม 
   (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 129) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองใชก้ลวิธีการปิดเร่ืองเพื่อย  ้าแนวทางในการ
ปฏิบติัตนให้บรรลุผลในเร่ืองต่าง ๆ แก่ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านไดแ้นวคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิต  
ดงัเช่น เร่ืองวนัแม่ จากหนงัสือธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition ท่ีตอ้งการแนะน าให้ผูอ่้าน
หวนกลบัไปให้ความส าคญักับแม่ เม่ือตนยงัมีโอกาส ไม่รอให้อะไรมนัสายจนเกินไป และเร่ือง   
มองปัญหาด้วยปัญญา จากหนังสือพระมหาสมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม ท่ีปิดเร่ืองด้วยการ
แนะน าผูอ่้านไม่ให้แกปั้ญหาเวลาโกรธ เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ ให้แก้ปัญหานั้น ๆ  
เม่ือสงบแลว้ เพราะเม่ือนั้นเราจะเกิดปัญญาในการแกปั้ญหา เป็นตน้ การปิดเร่ืองดว้ยวิธีน้ีเป็นอีกกล
ยทุธ์หน่ึง ท่ีท าใหผู้อ่้านไดคิ้ด ไดไ้ตร่ตรองแลว้คลอ้ยตามผูเ้ขียนในท่ีสุด 

4.   การปิดเร่ืองด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะ การปิดเร่ืองด้วยการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแสดงทศันะ เป็นการปิดเร่ืองโดยท่ีผูเ้ขียนแสดงความคิดและเหตุผลประกอบส่ิงท่ีตน
น าเสนอสู่ผูอ่้าน โดยใหผู้อ่้านไดคิ้ดต่อวา่ ควรจะคลอ้ยตามความคิดเห็นหรือทศันะนั้นหรือไม่ ซ่ึงใน
งานเขียนของพระมหาสมปองไดส้อดแทรกขอ้คิดเห็นหรือทศันะในตอนทา้ยเร่ืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
ผูเ้ขียนสามารถใชภ้าษาในการแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีน ามาเสนอไดอ้ยา่งดี ท าให้ผูอ่้านเกิดความ
ตระหนกัและคิดตามขอ้คิดเห็นนั้น และน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัปรากฏ
ในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ทุกขม์นัเกิดไดก้บัทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคนธรรมดา อย่างไรก็หนีไม่พน้
เราตอ้งรู้จกัจดัการความทุกขด์ว้ยปัญญาท่ีรู้เท่าทนั ความทุกขน์ั้นมนัจึงจะเบาลงได ้

  (สุขเวอร์, 2555 : 139) 
 

อาตมาวา่ ครอบครัวนั้นมนัเปราะบางมาก แต่ถา้เราหุ้มเกราะให้ดี เราก็พร้อมท่ีจะ
ฝ่าฟันกับปัญหาได้ทุกเร่ือง เกราะของครอบครัว คือ ธรรมะ ถ้าให้ธรรมน าทางไม่ว่า
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ความมืดจะเขา้มาปกคลุมอย่างไร ธรรมะก็จะส่องแสงสวา่งให้เราได ้เราตอ้งป้องกนัไว้
ก่อนดีกวา่มาซ่อมแซมทีหลงั ถา้เราป้องกนัจากเร่ืองใหญ่ก็กลายเป็นเร่ืองเล็ก จากเร่ืองท่ี
จะเกิดมนัก็จะไม่เกิด แต่ถา้เรารอให้มนัพงัแลว้มาซ่อมแซมภายหลงั บางทีมนัก็พงัมาก
เกินกวา่ท่ีเราจะซ่อมได ้ ดงันั้นธรรมะจึงเป็นเกราะอยา่งดีของครอบครัว 

   (พระมหาสมปอง  ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 177) 
  

อาตมาเช่ือเหลือเกินวา่ความรัก ไม่มีอะไรเลวร้าย ถา้ความรักนั้นไม่ท าร้ายตวัเอง
และคนอ่ืน การบอกรักบอกชอบใครก็เป็นความรักท่ีสวยงามในความคิดของอาตมา  
และอาตมาเช่ือว่าการบอกรักก็ไม่เคยท าให้ใครเสียใจจนตอ้งตายหรือไม่เคยท าร้ายเรา  
แต่มนักลับท าให้เราเขม้แข็งกว่าเดิม กล้าท่ีจะยอมรับความจริงมากกว่าเดิม และมนัก็
อาจจะท าให้คุณโยมรู้จกัความรักท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ความรักในแบบเพื่อน  
ความรักแบบพี่นอ้ง ความรักแบบเพื่อนร่วมงาน หรือความรักแบบหนุ่มสาว ไม่วา่จะเป็น
แบบไหน ขอแค่ไดแ้สดงออกถึงความรักท่ีมีต่อกนัก็เป็นเร่ืองดีท่ีควรท าดว้ยกนัทั้งนั้น 

   (ปลดทุกข.์..ปล่อยวางกนับา้งเถอะโยม, 2556 : 149) 
 

พอคิดไดอ้ย่างน้ี อาตมาก็จะรู้สึกวา่ เออ ตวัเองโชคดีมากบางทีก าลงัเครียด ๆ อยู ่ 
ก็หายเป็นปลิดทิ้งเหมือนกนัแหละโยมลองคิดถึงช่วงดี ๆ ในชีวิต หรือช่วงเวลาท่ีแย่ ๆ  
แต่เราสามารถฟันฝ่ามนัมาได ้แลว้โยมจะมีพลงัใจ มีพลงัคิดบวกเพิ่มข้ึนอีกเยอะเชียว 

  (ชีวติไม่ส้ิน  ก็ตอ้งด้ินนะโยม, 2557 : 71) 
 

จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นว่า  พระมหาสมปองใช้กลวิธีการปิดเร่ืองด้วยแสดงทัศนะ   
อย่างมี เหตุผล ชัดเจนและน่าเช่ือถือ ความคิดเห็นหรือทัศนะท่ีพระมหาสมปองย  ้ าในตอน 
ปิดทา้ยเร่ือง แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ และมุ่งหวงัให้
ผูอ่้านคลอ้ยตามตนดว้ยการแสดงเหตุผลท่ีชดัเจนในการปฏิบติั เช่น เร่ืองแอบชอบเขาแต่ไม่กลา้บอก
ท ายงัไงดี จากหนังสือ ปลดทุกข์...ปล่อยวางกันบ้างเถอะโยม ท่ีพระมหาสมปองได้แสดงทศันะ 
ตอนปิดทา้ยเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองความรักวา่ ความรักเป็นส่ิงท่ีดีงาม การบอกรักกนัก็เป็นส่ิงท่ีดี ความรัก
จะท าใหส้ังคมสวยงามตามไปดว้ย เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน เพื่อใหผู้อ่้านคลอ้ยตามและ
มองความรักในเชิงบวกแมจ้ะผิดหวงัในความรักแต่ให้มองว่าความผิดหวงันั้นท าให้ใจเราเขม้แข็ง
ข้ึนมาได ้ดงันั้น การใชก้ลวิธีการปิดเร่ืองดว้ยแสดงความคิดเห็นหรือทศันะของพระมหาสมปองนั้น
จึงช่วยโนม้นา้วผูอ่้านให้คลอ้ยตามผูเ้ขียนได ้ทั้งยงัสร้างความตระหนกัและสร้างเจตคติท่ีดีต่อธรรมะ
ใหแ้ก่ผูอ่้านในเร่ืองนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  2.5   การปิดเร่ืองด้วยวาทะ ค าสอน การปิดเร่ืองดว้ยวาทะ ค าสอน เป็นการปิดเร่ืองโดย
การน าค าสอนหรือวาทะของบุคคลส าคญัท่ีเป็นท่ียอมรับมาใช้ในงานเขียนของตน เพื่อให้งานเขียน
นั้นมีคุณค่าและมีความน่าเช่ือถือ ควรค่าแก่การปฏิบติัตามมากข้ึน รวมถึงค าสอนท่ีพระมหาสมปอง
ไดน้ ามาจากส่ิงท่ีพระพุทธองคไ์ดม้อบไวแ้ก่มวลมนุษย ์ซ่ึงในงานเขียนของพระมหาสมปองน ากลวิธี
น้ีมาใช้ในการปิดเร่ืองไดอ้ย่างเหมาะสม จึงไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นจ านวนมาก ดงัปรากฏ   
ในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    

คนท่ีพยายามเล่ือนตวัเองข้ึนดว้ยการ ฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนถึงแมจ้ะท า
ไดส้ าเร็จแต่ก็มีศตัรูเป็นของแถม การเล่ือนตวัเองข้ึนโดยไม่ลดค่าคนอ่ืนลง  เราจะเป็นผู ้
ชนะพร้อมกบัมีเพื่อนแทเ้พิ่มข้ึนมากมาย 

     (ค  าคม ธรรมฮา พระมหาสมปอง, 2555 : 170) 
 

พระพุทธเจา้ก็ทรงตรัสว่า ไม่มีใครท่ีรักตวัเราเท่ากบัตวัของเราเอง ถ้ารักตวัเอง
จริงก็ตอ้งทิ้งส่ิงท่ีเป็นอดีตไป แลว้มีชีวติใหม่อยูก่บัปัจจุบนั 

   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 155) 
 

“เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู ้ขยนั มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงท า    
ส ารวมแลว้ เป็นอยูโ่ดยธรรมและไม่ประมาท” 

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 78) 
  

  แต่ถา้เราอยู่ทบทวนตนเอง มองเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองมี ความสุขก็จะอยู่ใกล้
นิดเดียว หากเรามวัแต่มองหาส่ิงท่ีขาดก็จะไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรามี 

  (โยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 36) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใชว้ธีิการปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิง
วาทะ ค าสอน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีมุ่งให้มนุษยเ์กิดคุณธรรมในมโน
ส านึก และสามารถน าค าสอนนั้นไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  เช่น เร่ือง ความสุข
ขั้นสูงแต่เอ้ือมถึงทุกคน จากหนังสือธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบยท่ีได้ปิดเร่ืองด้วยวาทะ       
ท่ีสร้างความตระหนกัแก่ผูอ่้านในเรืองของการตั้งอยูใ่นธรรม เป็นผูคิ้ดดี ท าดี ยอ่มเป็นผูมี้เกียรติใน
สังคม และการปิดเร่ืองดว้ยวาทะท่ีวา่ “หากเรามวัแต่มองหาส่ิงท่ีขาดก็จะไม่เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรามี” 
ข้อความดังกล่าวจากเร่ือง สุขไกลแค่ไหนก็คือใกล้ จากหนังสือโยมฮู้บ่อ อยากมีความสุขจังฮู ้         
ยะจะได  แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปแห่งโลกว่ามนุษยเ์รามวัแต่แสวงหาความสุขจากส่ิงไกลตวั  
โดยลืมไปว่าความสุขอยู่ใกล้เราเพียงนิดเดียวแค่เพียงเราเปิดใจมอง และเลิกไขว่ควา้ส่ิงท่ีอยู่ไกล   
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เกินเอ้ือม เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่วาทะท่ีพระมหาสมปองน ามาใช้ในงานเขียนของท่านนั้น สั้ นกระชบั
แต่กินความอยา่งลึกซ้ึง ท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี   

6.   การปิดเร่ืองด้วยค าถาม การปิดเร่ืองดว้ยค าถามในงานเขียนของพระมหาสมปองเป็น
การปิดเร่ืองท่ีตอ้งการให้ผูอ่้านไดคิ้ดต่อ ซ่ึงเป็นการสร้างความตระหนกัในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ
ความหรือตอ้งการให้ผูอ่้านน าไปปฏิบติั เม่ือผูอ่้านไดคิ้ดค าตอบเอง ผูอ่้านก็จะเห็นคุณค่าของส่ิงท่ี
ผูเ้ขียนน าเสนอ เกิดความคิดคลอ้ยตามและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนไดอ้ย่างแทจ้ริง    
ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   

กลา้พอท่ีจะ Format ใจตวัเองไหมคุณโยม เจริญพร 
  (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 185) 

 

    คุณโยมทั้งหลาย... 
การอยูร่่วมกนัในสังคมของเรา ถา้ทุก ๆ คนเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งมอง

ประโยชน์ส่วนตนเป็นเร่ืองรองลงมาสังคมของเรา...จะน่าอยูข้ึ่นอีกเยอะเลยใช่ไหม 
    (สุขเวอร์, 2555 : 55) 

   

หรืออย่างผวัเมียทะเลาะกนั แยง่กนัเป็นใหญ่ ถีบกนัจนบา้นพงัหมด ท าลายขา้ว
ของจนไม่เหลืออะไร  แลว้เราจะมีความสุขกบัชยัชนะท่ีไดม้าหรือ ?  

  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 141) 
 

เม่ืออ่านเร่ืองน้ีจบแลว้อาตมาขอขอถามโยมวา่โยมจะเอาไข่หรือเอาข้ี 
ไข่ คือ  ความสุขความของความอร่อย 
ข้ี คือ  ความทุกขค์วามเศร้าความโกรธความเกลียดส่ิงน้ีถา้เราถือมนัไวม้นัก็เหม็น

เก็บมนัไวใ้นบา้น บา้นก็เหมน็เราควรท่ีจะเอาไปใส่ไวใ้นดินแลว้พรวนมนัให้เขา้กนัปลูก
ผกัลงไปซะปลูกพืชลงไปซะเพียงเท่าน้ีเราก็จะไดป้ระโยชน์จากข้ีไก่แลว้ 

เหมือนความทุกข์ความโกรธหากเราละมนัไป ทิ้งมนัไปมนัก็ไม่ได้ท าให้เป็น
ทุกขทุ์กขน์ั้นไม่ไดเ้ป็นนายเราแลว้เราจะแบกมนัไวท้  าไม 

 (โยมฮูบ้่อ  อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได, 2557 : 53) 
 

จากตวัอยา่งการปิดเร่ืองดว้ยค าถามในงานเขียนของพระมหาสมปองท่ียกมานั้น จะเห็นวา่  
พระมหาสมปองทิ้งทา้ยดว้ยการสร้างความสงสัยให้แก่ผูอ่้านก่อนจบเร่ือง โดยมุ่งหวงัให้ผูอ่้านคิดต่อ
ว่าตนจะท าอย่างไร เป็นความท้าทายท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้าน ดงัเช่น เร่ือง เลือกส่ิงท่ีดี      
ก็มีสุข จากหนงัสือโยมฮูบ้่อ อยากมีความสุขจงัฮู ้ยะจะได ท่ีพระมหาสมปองไดปิ้ดเร่ืองดว้ยการถาม
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ทิ้งทา้ยว่าหากผูอ่้านเป็นตวัละครในเร่ือง ผูอ่้านจะเลือกส่ิงใด เป็นการถามเพื่อย  ้าประเด็นหลกัของ
เร่ืองอีกทางหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้านไดคิ้ดไดไ้ตรตรอง และหาเหตุผลคลอ้ยตามหรือขดัแยง้ความคิดของ
ผูเ้ขียน และเร่ืองชยัชนะบนซากศพ จากหนงัสือธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย ท่ีปิดเร่ืองดว้ย
การถามผูอ่้านว่ามีความสุขหรือไม่กบัชยัชนะท่ีไดม้าพร้อมความเสียหายและความเจ็บปวด เพื่อให้
ผูอ่้านไดห้วนคิดใคร่ครวญส่ิงถูกส่ิงผิด  และในทา้ยท่ีสุดผูอ่้านก็จะเกิดปัญญาเห็นแจง้ไดด้ว้ยตนเอง  
การปิดเร่ืองดว้ยกลวธีิน้ีจึงน่าสนใจและทา้ทายความคิดของผูอ้่านเป็นอยา่งมาก   

7.   การปิด เร่ืองด้วยบทประพันธ์ การปิดเร่ืองด้วยบทประพนัธ์ของพระมหาสมปอง     
ตาลปุตฺโต  เป็นการปิดเร่ืองโดยย  ้าใจความทั้ งหมดของเร่ืองหรือสอดแทรกค าสอน ข้อคิดของ
เร่ืองราวทั้งหมดไวใ้นบทประพนัธ์  เพื่อให้ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือตราตรึงอยู่ในใจของผูอ่้าน ผูอ่้าน
เกิดความซาบซ้ึงและเขา้ถึงธรรมมะไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัปรากฏในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   เป็นชาวพุทธหยดุเลิกเหลา้จึงเขา้ท่า 
   จะเลิกบา้ เลิกโง่เขลา เลิกเมาเสีย 
   เก็บเงินทองกองไวใ้หลู้กเมีย 
   เขาเป็นเส่ียเพราะขายเหลา้แต่เราจน 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 40) 
 

อาตมาขอยกค ากลอนท่ีหลวงพ่อพุทธทาสแต่งไวใ้ห้ลองพิจารณาดู วา่ตนเองนั้น
เป็นคนแบบอตัตากเูกิน ชนโครมก็ไม่กลวัหรือเปล่า 

ถา้จะอยูใ่นโลกน้ีอยา่งมีสุข  อยา่ประยกุตส่ิ์งทั้งผองเป็นของฉนั 
มนัจะสุมเผากระบาลท่านเป็นควนั ตอ้งปล่อยมนัเป็นของมนัอยา่ผนัมา 
เป็นของกใูนอ านาจแห่งตวัก ู  ท่านจะอยูวุ่น่วายคลา้ยคนบา้ 
อยา่งนอ้ยก็เป็นนกเขาเขา้ต ารา  มนัคึกวา่ “กขูองก”ู อยูร่ ่ าไป ฯ 
หามา, มีไว,้ ใชห้รือกิน   ตามระบิล, อ่ิมหน าก็ท  าไหว 
โดยไม่ตอ้งมัน่หมายใหอ้ะไร  ถูกยดึไวว้า่ “ตวัก”ู หรือ “ของก”ู 

   เจริญพร 
  (Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 128 – 129) 

   

คนจะงามงามน ้าใจใช่ใบหนา้ 
คนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวาน 
คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยูน่าน 
คนจะรวยรวยศีลทานใช่บา้นโต 
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  (ธรรมะเฮฮา ฉบบั สุขอัย๊ยะ ฮกัจุงเบย, 2556 : 168) 
 

จากตวัอยา่งจะเห็นวา่งานเขียนของพระมหาสมปองมีการปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ ท าให้
ผูอ่้านประทบัใจในความงามของภาษาและถอ้ยความ ซ่ึงการปิดเร่ืองลกัษณะน้ีผูเ้ขียนขมวดประเด็น
ส าคญัของเร่ืองไวใ้นบทประพนัธ์ ซ่ึงมีทั้งท่ีผูเ้ขียนแต่งเอง ผูเ้ขียนปรับถอ้ยค าจากงานเขียนของผูอ่ื้น  
และผูเ้ขียนยกบทกวีของผูอ่ื้นมาอา้งอิงโดยทุกบทประพนัธ์ล้วนแล้วแต่สร้างความโดดเด่นให้แก่
ใจความส าคญัของเร่ืองเป็นอย่างมาก เช่น เร่ืองอตัตากูเกิน (Google) ชนโครม (Chrome) ก็ไม่กลวั 
จากหนงัสือ Browser ความสุข Delete ทุกขอ์อกจากใจ ท่ีไดน้ าบทประพนัธ์ของท่านพุทธทาสท่ีสอน
เร่ืองการไม่ให้ยึดติดกบัทุก ๆ ส่ิงบนโลกในใบน้ี เป็นการสอนผูอ่้านวา่ หากผูอ่้านปล่อยวางไดก้็จะ
ไม่ทุกขแ์ละเม่ือไม่ทุกข์ชีวิตก็จะด าเนินไปดว้ยความสงบสุข จะเห็นวา่การปิดเร่ืองดว้ยวิธีน้ีช่วยให้
ผูอ่้านสรุปประเด็นง่ายข้ึนและช่วยใหค้  าสอนนั้นตราตรึงใจผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

8.   การปิดเร่ืองด้วยการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านคิดต่อ การปิดเร่ืองด้วยการทิ้งท้ายให้ผูอ่้าน       
คิดต่อนั้น เป็นกลวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท าให้ผูอ่้านทา้ทายกบัส่ิงท่ีตนจะตอ้งคิดต่อจากผูเ้ขียนท่ีไดทิ้้ง
ปมเอาไว ้ โดยผูอ่้านต้องคิดหาเหตุผลประกอบซ่ึงเป็นการเร้าความสนใจของผูอ่้านเป็นอย่างดี      
จากการวิเคราะห์งานเขียนของพระมหาสมปอง ในส่วนของการปิดเร่ือง พบว่า พระมหาสมปอง     
ทิ้งทา้ยอยา่งน่าสนใจ เป็นการเปิดประเด็นให้ผูอ่้านใชค้วามคิดเห็นของตนแสดงความคิดเห็นร่วมกบั
ผูเ้ขียน ท าให้งานเขียนของพระมหาสมปองมีเสน่ห์ และน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ดงัปรากฏในตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 

อาตมาก็สงสัยอยูว่่า แลว้อนาคตต่อไปของประเทศเราจะเป็นอยา่งไร ถา้เราเป็น
เด็กท่ีไม่มีระเบียบวนิยัในตวัเอง ไม่รู้จกัรับผดิชอบหนา้ท่ีตนเอง เจริญพร สาธุ 

   (ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited Edition, 2553 : 58) 
 

ชีวิตคนเรามีทั้งดา้นลบและดา้นบวกอยูท่ี่ใครจะ Zoom เป็นอาตมาเล่ามาขนาดน้ี
แลว้ท่ีเหลือคุณโยมก็ไปหาจุดโฟกสัให้มนัชดัพอดีกบัชีวิตของคุณโยมก็แลว้กนันะจ๊ะ
เจริญพร 

 (Browser ความสุขDelete ทุกขอ์อกจากใจ, 2555 : 63) 
 

นกัปราชญท์่านจึงกล่าวไวว้า่คนเรา บางคร้ังเป็นมาร บางกาลเป็นเทวดาบางเวลา
เป็นพระ จังหวะ เป็นพรหม บางอารมณ์เป็นยกัษ์  บางพักเป็นคนบางหนเป็นสัตว ์      
โยมเลือกเอาแลว้กนัวา่จะเป็นอะไร จะเป็นมารเป็นเทวดาหรือจะเป็นสัตวอ์ยูท่ี่ตวัเราเป็น
คนเลือกเองทั้งนั้น 
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   (พระมหาสมปอง ฉบบั ขอใหโ้ชคดีนะโยม, 2556 : 237) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่พระมหาสมปองปิดเร่ืองดว้ยการทิ้งทา้ยให้ผูอ่้านใชค้วามคิด
ของตนแสดงเหตุผลประกอบงานเขียน โดยผูเ้ขียนไดทิ้้งประเด็นอนัชวนสงสัยให้คิดต่อ เช่น เร่ือง  
ช่วงเวลาของชีวิต จากหนงัสือพระมหาสมปอง ฉบบั ขอให้โชคดีนะโยม ท่ีพระมหาสมปองทิ้งทา้ย
ให้ผูอ่้านคิดต่อโดยใช้ค  าว่า “โยมเลือกเอาแล้วกนัว่าจะเป็นอะไรจะเป็นมารเป็นเทวดาหรือจะเป็น
สัตวอ์ยูท่ี่ตวัเราเป็นคนเลือกเองทั้งนั้น” โดยท่ีพระมหาสมปองไดเ้สนอทางเลือกพร้อมกบัผลแห่งการ
เลือกไวใ้ห้ผูอ่้านในก่อนหน้านั้น ผูอ่้านจึงไดเ้ปรียบเทียบไตร่ตรองและคิดต่อ เพื่อเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่ตนเอง ซ่ึงการปิดเร่ืองดว้ยวิธีการน้ีเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะผูอ่้านจะตอ้งคิดหาเหตุผล
ประกอบประเด็นนั้น ๆ ทั้งผูอ่้านยงัไดร่้วมคิดต่อว่าตนจะแกป้มปัญหาท่ีผูเ้ขียนไดทิ้้งทา้ยเอาไวไ้ด้
อยา่งไร ซ่ึงเป็นการเร้าความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี และท าให้งานเขียนของพระมหาสมปองมี
เสน่ห์ และน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

จากการศึกษากลวิธีการปิดเร่ืองในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จะเห็นว่า
พระมหาสมปองใช้กลวิธีการปิดเร่ืองท่ีหลากหลาย น่าสนใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผูอ่้าน
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การปิดเร่ืองด้วยการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง การปิดเร่ืองด้วยการให้
ขอ้คิดเตือนสติ การปิดเร่ืองดว้ยการให้แนวคิด แนะแนวทาง การปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็น
หรือทศันะ การปิดเร่ืองดว้ยวาทะ ค าสอน การปิดเร่ืองดว้ยค าถาม การปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ การ
ปิดเร่ืองดว้ยการทิ้งทา้ยให้ผูอ่้านคิดต่อ ซ่ึงกลวิธีการปิดเร่ืองทั้ง 8 กลวิธีน้ี ได้สร้างความประทบัใจ
ให้แก่ผูอ่้านเป็นอย่างมาก การให้ผูอ่้านได้มีส่วนร่วมในการคิด การเลือกใช้ค  าท่ีสั้ นกระชับแต่กิน
ความมากและลึกซ้ึงกินใจ ท าให้การปิดท้ายในงานเขียนของพระมหาสมปองมีเสน่ห์ ชวนให ้   
คล้อยตาม ธรรมะท่ีพระมหาสมปองตอ้งการให้เขา้ถึงผูอ่้านนั้นได้ซึมทราบเขา้ไปในมโนคติของ
ผูอ่้านและฝังลึก  อนัเป็นการช่วยผดุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากน้ี ยงัช่วยจรรโลง
สังคมใหส้งบสุข อนัเน่ืองมาจากการนอ้มน าส่ิงท่ีพระมหาสมปองไดส้รุปปิดทา้ยไวไ้ปปฏิบติันัน่เอง   

จากการวิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
อยา่งละเอียด ท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดธรรมะของพระมหาสมปองดว้ยกลวิธี
การเขียนท่ีหลากหลายและสมบูรณ์ แบบ ท าให้ผู ้อ่านสนใจเร่ืองราว ติดตามและยอมรับ 
ในงานเขียนของท่าน จนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมค าสอนแห่งพระพุทธองค ์  
ซ่ึงจากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าพระมหาสมปองได้ใช้กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีโดดเด่น 
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพระมหาสมปองอยู ่4 ประเด็น คือ กลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง กลวิธีการเปิดเร่ือง   
กลวิธีการด าเนินเร่ือง และกลวธีิการปิดเร่ือง โดยแต่ละประเด็นนั้นพระมหาสมปองไดล้ าดบัเร่ืองราว
ให้มีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัได้อย่างงดงามและน่าอศัจรรย ์นบัเป็นอุบายในการ
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ถ่ายทอดธรรมะท่ีงดงามแยบยลและท าให้ผูอ่้านเขา้ใจในธรรมะไดก้ระจ่างแจง้และลึกซ้ึง กลวิธีการ
ถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปองจึงสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก 
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บทที ่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวิจัยเร่ือง ท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของ 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอด
ธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 
สรุปผลการวจัิย 
  จากการศึกษางานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีใช้เป็นแหล่งขอ้มูลในการวิจยั  
จ  านวน 10 เร่ือง  ได้แก่  เร่ือง ธรรมะ Delivery ฉบับ  Unlimited Edition  เร่ือง ค าคมธรรมฮา  
พระมหาสมปอง เร่ือง Browser ความสุข Delete ทุกข์ออกจากใจ เร่ือง สุขเวอร์ เร่ือง ธรรมะชูใจ  
เร่ือง พระมหาสมปอง ฉบับ ขอให้โชคดีนะโยม เร่ือง ธรรมะเฮฮา ฉบับ สุขอั๊ยยะ ฮักจุงเบย    
เร่ือง ปลดทุกข์...ปล่อยวางกันบ้างเถอะโยม เร่ืองชีวิตไม่ส้ินก็ต้องด้ินนะโยม และเร่ืองโยมฮู้บ่อ   
อยากมีความสุขจังฮู ้ ยะจะได สามารถสรุปผลการศึกษาด้านท่วงท านองทางภาษาและกลวิธี 
การถ่ายทอดธรรมะ ท่ีปรากฏในงานเขียน ไดด้งัน้ี 
  1.   ดา้นท่วงท านองทางภาษา ในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากการศึกษา
ท่วงท านองทางภาษาท่ีโดดเด่นในงานเขียนของพระมหาสมปองใน 3 ประเด็น คือ การเลือกใช้ค  า  
การเลือกใช้ประโยค และการเลือกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม พบว่า ผูเ้ขียนใช้ท่วงท านองทางภาษา
อยา่งงดงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 
    1.1   การเลือกใช้ค  า พระมหาสมปองมีการเลือกใช้ค  าเพื่อส่ือความในงานเขียน 
อย่างเด่นชัด งดงาม เหมาะสม และสร้างสรรค์ จ  านวน 10 รูปแบบ โดยผู ้วิจัยได้เรียงล าดับ 
การเลือกใช้จากมากไปหาน้อย ดังน้ี การใช้ค  าซ้อน การใช้ค  าภาษาองักฤษปนภาษาไทย การใช ้
ค าสัมผสัคล้องจอง การใช้ค  าสแลง การใช้ค  าสร้างจินตภาพ การใช้ค  าท่ีมีการเล่นค า การใช้ค  าท่ีมี
ความหมายโดยนยั การใชค้  าสร้างใหม่ การใชค้  าภาษาถ่ิน และการใชค้  าโบราณ    
    1.2   การเลือกใช้ประโยค พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีการน าค ามาเรียงร้อย 
อย่างมีระเบียบแบบแผนจนเกิดเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ งดงาม ส่ือความหมายได้ถูกต้อง มีความ
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ชดัเจน และท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของเน้ือความไดต้รงประเด็น โดยผูเ้ขียนเรียบเรียงประโยค
อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะตวั จ านวน 6 ลกัษณะ โดยผูว้ิจยัเรียงล าดบัการเลือกใช้  
จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การใช้ประโยคขอ้แม้ แสดงเง่ือนไข การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การใช้
ประโยคแสดงความขดัแยง้ การใช้ประโยคคู่ขนาน การใช้ประโยคย  ้าความ เน้นค า และการใช้
ประโยคสรุปความ   
    1.3   การเลือกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช้ส านวน  
สุภาษิตและค าคมในการเพิ่มคุณค่าให้แก่งานเขียนเป็นจ านวนมาก เป็นท่วงท านองทางภาษาท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนอีกด้านหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่านและท้าทายในการ
ตีความ โดยผูเ้ขียนน าส านวน สุภาษิต ค าคมมาใชใ้นงานเขียน 3 ลกัษณะ คือ การใช้ส านวน สุภาษิต  
ค  าคม ท่ีมีอยู่เดิม การดดัแปลงส านวน สุภาษิต ค าคม จากตน้ฉบบั และการคิดคน้ส านวน สุภาษิต    
ค  าคม ข้ึนใหม่   
  2.   ด้านกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุ ตฺโต 
จากการศึกษากลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีโดดเด่นในงานเขียนของพระมหาสมปองใน 4 ประเด็น คือ  
กลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง กลวิธีการเปิดเร่ือง กลวิธีการด าเนินเร่ือง และกลวิธีการเขียนปิดเร่ือง พบว่า    
ในแต่ละส่วนนั้ นพระมหาสมปองใช้กลวิธีในการถ่ายทอดธรรมะได้อย่างน่าอัศจรรย์ มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือความท่ีตอ้งการส่ืออยา่งโดดเด่น ซ่ึงสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 
    2.1   กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองผูว้ิจยัพบว่าพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช้กลวิธีในการ    
ตั้งช่ือเร่ืองอยา่งหลากหลาย ซ่ึงแต่ละกลวิธีก็ลว้นแลว้แต่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม โดยสามารถสรุป
รูปแบบกลวิธีการตั้ งช่ือเร่ืองได้ทั้ งหมด 9 รูปแบบ โดยผูว้ิจยัได้เรียงล าดับการเลือกใช้จากมาก        
ไปหาน้อย ดงัน้ี การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคญัหรือแก่นเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความ
สงสัย การตั้งช่ือเร่ืองโดยให้ขอ้คิดและการเตือนสติ การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าถาม การตั้งช่ือเร่ือง   
ดว้ยการให้ค  าแนะน า การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะสัมผสัและเล่นค า การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ส านวน  
สุภาษิต และค าคม การตั้ งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย และการตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  า
ตรงกนัขา้ม   
    2.2   กลวิธีการเขียนเปิดเร่ือง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช้กลวิธีในการเปิดเร่ือง
อย่างหลากหลายและน่าสนใจ ซ่ึงแต่ละกลวิธีสามารถสะกดผูอ่้านให้อยู่กบังานเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
ท าให้ผูอ่้านเกิดความใคร่รู้ในเน้ือหาส่วนต่อไป และท าให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนน าเสนอ
ตลอดทั้งเร่ือง โดยผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเขียนเปิดเร่ืองในงานเขียนทั้งหมด 14 กลวิธี ผูว้ิจยัเรียงล าดบั
การเลือกใช้จากมากไปหาน้อย ดังน้ี การเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายตรงประเด็น การเปิดเร่ืองด้วย    
การแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน สุภาษิต ค าคม การเปิดเร่ืองดว้ย
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การสรุปสาระส าคัญของเร่ือง การเปิดเร่ืองด้วยการนิยาม การเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาให้เกิด      
จินตภาพ การเปิดเร่ืองดว้ยการถาม – ตอบ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงค าสอนหรือค าพูดของบุคคล  
การเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญั การเปิดเร่ือง
ดว้ยบทกวหีรือค าประพนัธ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการใหค้วามรู้ การเปิดเร่ืองดว้ยมุกตลกและการเปิดเร่ือง
ดว้ยเพลง  
    2.3   กลวิธีการด าเนินเร่ือง พระมหาสมปองน าเสนอเร่ืองราวหลกัธรรม ค าสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้สู่ผูอ่้านไดอ้ย่างน่าสนใจ กลวิธีต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ช่วยขยายความให้ผูอ่้าน
เกิดความรู้แจง้ เขา้ใจธรรมะไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัใชก้ลวิธีในการส่ือความอยา่งหลากหลาย เพื่อไม่ให้
ผูอ่้านเกิดความเบ่ือหน่ายและติดตามเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนน าเสนอโดยตลอด ซ่ึงพระมหาสมปองใช้
กลวิธีการด าเนินเร่ืองทั้งหมด 12 รูปแบบ โดยผูว้ิจยัเรียงล าดบัการเลือกใช้จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  
การด าเนินเร่ืองโดยการยกตวัอย่าง การด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหารภาพพจน์ การด าเนินเร่ืองโดยการ
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ข้อคิด เตือนสติ การด าเนินเร่ือง     
โดยการให้ค  าแนะน า  การด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ การด าเนินเร่ืองด้วยการ
อา้งอิง การด าเนินเร่ืองโดยการนิยาม การด าเนินเร่ืองโดยการถาม – ตอบ การด าเนินเร่ืองโดยการให้
ความรู้ การด าเนินเร่ืองโดยการลอ้เลียน ประชดประชนั เสียดสี และการด าเนินเร่ืองโดยการใชเ้พลง 
    2.4   กลวิธีการปิดเร่ือง พระมหาสมปองคล่ีคลายปมทั้งหมดให้จบลงอยา่งงดงามและ
สร้างสรรค์ ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีในการปิดเร่ืองอย่างหลากหลาย ซ่ึงแต่ละกลวิธีลว้นแลว้แต่เป็นการสรุป
ประเด็นให้ประทบัใจผูอ่้านและเป็นการคลายความสงสัยให้แก่ผูอ่้านไดอ้ย่างกระจ่างแจง้ ผูเ้ขียนใช้
กลวิธีในการปิดเร่ืองทั้งหมด 8 กลวิธี ผูว้ิจยัเรียงล าดบัการเลือกใช้จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การปิดเร่ือง 
ดว้ยการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง การปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้คิดเตือนสติ การปิดเร่ืองดว้ยการให้
แนวคิด แนะแนวทาง การปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือทศันะ การปิดเร่ืองดว้ยวาทะ ค าสอน  
การปิดเร่ืองดว้ยค าถาม การปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ การปิดเร่ืองดว้ยการทิ้งทา้ยใหผู้อ่้านคิดต่อ 
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษางานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท่ีใช้เป็นแหล่งขอ้มูลทั้ง 10 เร่ือง  
พบวา่ งานเขียนของพระมหาสมปองเป็นงานเขียนธรรมะท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งมาก  
ธรรมะท่ีพระมหาสมปองได้น ามาเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน เป็นธรรมะในการด าเนินชีวิต ท่ีมุ่งให้
ผูอ่้านหลุดพน้จากความทุกข์อนัเกิดจากกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีผูอ่้านมกัจะ
มองข้ามไป พระมหาสมปองได้สอดแทรกกุศโลบายต่าง ๆ เพื่อให้ผูอ่้านน้อมน าหลักธรรมของ    
พระพุทธองค์ไปปฏิบติั งานเขียนของพระมหาสมปอง จึงไม่ใช่แต่เพียงหนงัสือธรรมะท่ีเสริมสร้าง
คุณธรรมแก่มวลมนุษย ์แต่เป็นหนงัสือท่ีประเทืองปัญญาและมโนส านึก ท่ีเขา้ถึงผูอ่้านทุกเพศ ทุกวยั  
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และเขา้ถึงใจพุทธศาสนิกชนไดอ้ย่างสร้างสรรค์ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย 
ดงัน้ี 

1.   ผลการวิจยั พบว่า ท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ผูเ้ขียนไดถ่้ายทอดงานเขียนอยา่งสร้างสรรค ์งดงาม มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ดว้ยท่วงท านองทางภาษา
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพระมหาสมปองรังสรรค์งานเขียนให้ตราตรึงใจผู ้อ่านด้วย
ท่วงท านองทางภาษาท่ีโดดเด่น 3 ประเด็น คือ การเลือกใช้ค  า การเลือกใช้ประโยค และการเลือกใช้
ส านวน สุภาษิต ค าคม ซ่ึงในดา้นการเลือกใช้ค  า ผูเ้ขียนพิถีพิถนัในการเลือกใช้ถอ้ยค าให้เหมาะกบั
ถอ้ยความอยา่งงดงาม โดยปรากฏทั้งหมด 10 รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชค้  าซอ้น การใชค้  าภาษาองักฤษปน
ภาษาไทย การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง การใชค้  าสแลง การใชค้  าสร้างจินตภาพ การใชค้  าท่ีมีการเล่นค า  
การใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนัย การใช้ค  าสร้างใหม่ การใช้ค  าภาษาถ่ิน และการใช้ค  าโบราณ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีการใชค้  าในงานเขียนของ ประทีป วาทิกทินกร (2535 : 10 – 20) กล่าวถึง
การใช้ค  าว่า ผูเ้ขียนท่ีดีจะตอ้งรู้จกัเลือกค ามาใช้ให้ถูกตอ้งและเหมาะสม ตอ้งรู้จกัความหมายของค า
และน ามาใช้ให้ถูกท่ีและควรจดจ าการใชค้  าเพื่อเป็นหลกัในการเขียน โดยตอ้งค านึงถึงการใช้ค  าให้
ชัดเจน ค าท่ีหมดจด ใช้ค  าให้มีน ้ าหนัก ซ่ึงคล้ายกับความคิดของ ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รว ี   
แพทยพ์ิทกัษ ์(2557 : 17 – 30) ท่ีกล่าวถึงการใชค้  าวา่ การเลือกใชค้  ามีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าใหเ้ราตอ้ง
พิจารณาก่อนท่ีจะเลือกใช้ คือ ความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความสละสลวย และความนิยม ส่วนการ
เลือกใชป้ระโยคมี 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชป้ระโยคขอ้แมแ้สดงเง่ือนไข การใชป้ระโยคแสดงเหตุผล   
การใช้ประโยคแสดงความขดัแยง้ การใช้ประโยคคู่ขนาน การใช้ประโยคย  ้าความ เน้นค า และ       
การใช้ประโยคสรุปความ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการใช้ค  าในงานเขียน ธนู ทดแทนคุณ และ
กานต์รวี แพทยพ์ิทกัษ์ (2557 : 31 – 35) ท่ีกล่าวถึงหลกัการสร้างประโยคท่ีดีจะท าให้ขอ้ความนั้น     
มีความชดัเจน ส่ือความหมายไดถู้กตอ้งมีหลกั คือ ความถูกตอ้งในการใชป้ระโยค สร้างประโยคให้
กะทัดรัดและสละสลวย สร้างประโยคให้มีน ้ าหนัก ตรงกับความคิดเห็นของ วลัยา ช้างขวญัยืน  
(2533 : 127 – 146) ท่ีอธิบายเก่ียวกบัหลักเกณฑ์ในการสร้างประโยคว่า ผูใ้ช้ภาษาต้องระมดัระวงั     
ในการสร้างประโยคเพื่อส่ือความหมายให้ถูกต้อง โดยควรค านึงหลักเกณฑ์ของความถูกต้อง
และแจ่มแจง้ ความกะทดัรัดและความสละสลวย รวมทั้งการสร้างประโยคให้มีน ้ าหนกั ซ่ึงท าไดโ้ดย
การวางถอ้ยค าท่ีตอ้งการเน้นให้อยู่ในท่ีซ่ึงมีน ้ าหนักตามปกติ การใช้ค  าซ ้ า ๆ กนั การขดัความ และ
การขนานความ ส่วนการเลือกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม  มีทั้ งหมด 3 ลักษณะ คือ การใช้ส านวน 
สุภาษิต ค าคมท่ีมีอยู่เดิม การดดัแปลงส านวน สุภาษิต ค าคมจากต้นฉบบั และการคิดค้นส านวน  
สุภาษิต ค าคมข้ึนใหม่ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศิวกานท ์ปทุมสูติ (2548 : 45) ท่ีกล่าวถึงศิลปะการใช้
ภาษา โดยการใชส้ านวนส านวนโวหาร เพื่อให้งานเขียนมีมิติแห่งความเสน่ห์หา เพิ่มรสและกระทบ
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ต่อความรู้สึกของผูอ่้าน ซ่ึงลกัษณะการใช ้มีดงัน้ี การใชบ้ริบทของความกระชบัเฉียบคม บริบทของ
ค าหรือความคู่เปรียบ บริบทและแง่มุมท่ีเหนือสามญัส านึก บริบทเชิงแสดงสัจจะ บริบทของการ
เสียดสีเหน็บแนม บริบทของการประชดประชนั บริบทของการบริภาษ บริบทของการปลุกส านึก
มโนคติ บริบทของมธุรสวาที และบริบทของความขบขนัหรรษา 

ท่วงท านองทางภาษาท่ีปรากฏในงานเขียนดังกล่าว อาจเป็นเพราะพระมหาสมปอง
ตอ้งการสร้างความโดดเด่นให ้กบังานเขียน ดว้ยการน าเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการสรรค า          
การเรียงร้อยประโยคและการรังสรรคส์ านวน สุภาษิต ค าคม มาใชใ้นการถ่ายทอดธรรมะ ท าให้งาน
เขียนสละสลวยส่ือความชดัเจนและให้ความหมายลึกซ้ึงกินใจ แมใ้นบางบริบทผูเ้ขียนจะน าค าสแลง
หรือค าภาษาต่างประเทศมาใช ้ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัมองวา่เป็นขอ้ดอ้ยในการใชภ้าษา แต่ผูเ้ขียนกลบัพลิก
จุดดอ้ยให้กลายเป็นจุดเด่น  เพื่อกระตุน้ความสนใจในกลุ่มเยาวชนท่ีห่างเหินจากธรรมะให้เปิดใจรับ
ธรรมะมากข้ึน นอกจากน้ี การส่ือความดว้ยท่วงท านองทางภาษาท่ีน่าสนใจ เหมาะสมกบับริบทของ
ถอ้ยความและโอกาสในการน าเสนอ ท าใหง้านเขียนธรรมะของพระมหาสมปองสามารถเขา้ถึงผูอ่้าน
ได้ทุกเพศ ทุกวยั แมธ้รรมะจะถูกมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั แต่ผูเ้ขียนกลบัเรียงร้อยถ้อยความในการ
อธิบายจนท าใหธ้รรมะเป็นเร่ืองใกลท่ี้ตวัท่ีผูอ่้านไม่อาจมองขา้มความส าคญัไปได ้

ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัความคิดของ สายทิพย ์นุกูลกิจ (2543: 139 – 142) ท่ีกล่าวถึง 
“ท่วงท านองทางภาษา (Style)” ว่า เป็นท่วงท่าในการแต่งวรรณกรรมของผูแ้ต่งแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มี
ลกัษณะเด่นเฉพาะตวัไม่ซ ้ าแบบกนั ทั้งน้ี เป็นเพราะผูแ้ต่งแต่ละคนต่างก็มีแบบแผนในการเลือกสรรค า  
การเลือกใชส้ านวนโวหารและวิธีการเรียบเรียงประโยคแตกต่างกนั ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความคิดของ  
บุญยงค์ เกศเทศ (2524 : 9) ท่ีกล่าวถึงการแสดงท่วงท านองการเขียนและลีลาว่า เป็นการเขียนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงอาจเป็นท านองเขียนง่าย ปานกลาง และสูง ตามล าดบัท่ีส าคญัตอ้งมีหลกัเกณฑ์
ยึดถือบา้ง ไม่ว่าจะเป็นความกระชบัในลีลาท่ีเขียนถ้อยค า ประโยค การยกอุทาหรณ์ การอา้งค าคม 
สุภาษิต ค าพงัเพย คติพจน์มาสนบัสนุนถอ้ยค าหรือความ การใช้ถอ้ยค าเปรียบเทียบ เทียบเคียงเพื่อ
ความเด่นชัด หรือการใช้ถ้อยค าแสดงภาพพจน์เพื่อบันดาลให้ข้อเขียนของตนเป็นท่ีสนใจชวน
ติดตาม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บางจริง (2537) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปาฐกถาธรรมของ
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)” ผลการศึกษา พบว่า ด้านการใช้ภาษาในปาฐกถาธรรมของ
ท่านท่ีมีลักษณะเด่นน่าสนใจมี 3 เร่ือง คือ การใช้ถ้อยค า การใช้ภาพพจน์ การใช้ส านวนสุภาษิต      
ค  าพงัเพย การใชถ้อ้ยค ามี 3 ลกัษณะ คือ การใชค้  าง่าย การใช้ค  าท่ีมีความหมายโดยนยัและการใชค้  า
ท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การใชภ้าพพจน์ มี 3 ลกัษณะ คือ ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน  
ภาพพจน์เลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย น ามาใช้บา้งตามสมควร จากความ
สอดคลอ้งน้ีแสดงให้เห็นวา่การเลือกใชค้  าให้เหมาะสมกบับริบทในการส่ือความ การเรียงร้อยค าให้
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เกิดประโยคอยา่งสร้างสรรค์ และการเลือกใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม ให้เหมาะกบัโอกาสและบริบท
ของเน้ือความ เป็นความสามารถเฉพาะตวัของพระมหาสมปองท่ีจะช่วยให้งานเขียนโดดเด่น ตราตรึง
ใจผูอ่้านและช่วยให้การน าเสนอธรรมะผ่านงานเขียนบรรลุวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียนได้โดยง่าย  
ผูอ่้านรู้แจง้เกิดความซาบซ้ึงในหลกัธรรมค าสอน และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  2.   การศึกษากลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พบวา่
ผูเ้ขียนไดรั้งสรรค์งานเขียนอย่างงดงาม และสามารถถ่ายทอดธรรมมะสู่ผูอ่้านดว้ยกลวิธีการเขียน     
ท่ีหลากหลายและแยบยล กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหา
สมปองมี 4 ส่วน คือ กลวิธีการตั้งช่ือเร่ือง กลวิธีการเปิดเร่ือง กลวิธีการด าเนินเร่ืองและกลวิธีการ   
ปิดเร่ือง โดยในแต่ละส่วนนั้นพระมหาสมปองใช้กลวิธีในการถ่ายทอดธรรมะได้อย่างน่าอศัจรรย ์   
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือความท่ีตอ้งการส่ืออยา่งโดดเด่น ซ่ึงในดา้นกลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองนั้น 
ปรากฏท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของพระมหาสมปองทั้ งหมด 9 รูปแบบ ได้แก่ การตั้ งช่ือเร่ืองตาม
สาระส าคญัหรือแก่นเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัย การตั้งช่ือเร่ืองโดยให้ขอ้คิดและ
การเตือนสติ การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าถาม การตั้งช่ือเร่ืองดว้ยการให้ค  าแนะน า การตั้งช่ือเร่ืองแบบมี
จงัหวะสัมผสัและเล่นค า การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชส้ านวน สุภาษิต และค าคม การตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าท่ี
มีความหมายโดยนยัและการตั้งช่ือเร่ืองโดยใช้ค  าตรงกนัขา้ม ซ่ึงแต่ละรูปแบบลว้นแลว้แต่น่าสนใจ
และย ัว่ยวนให้ติดตามเร่ืองราวได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัได้สอดแทรกความรู้ ความคิด     
การเตือนสติไวใ้นช่ือเร่ืองได้อย่างแยบยล ผู ้อ่านจึงได้รับประโยชน์จากการอ่านงานเขียนของ       
พระมหาสมปองตั้งแต่ช่ือเร่ืองในทุก ๆ เร่ือง โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อวยพร พานิชและคณะ 
(2553 : 267 – 271) ท่ีกล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองว่าเป็นการขมวดเร่ืองราวเป็นถอ้ยค ากลุ่มหน่ึง เป็นการ
รวบรวมมโนทศัน์อนักวา้งไกลตามหลกัความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมความเช่ือและวฒันธรรม
การใช้ภาษา มักเป็นค าสั้ น ๆ หรือวลีท่ีเป็นท่ียอมรับหรือเข้าใจร่วมกันระหว่างผูต้ ั้ งช่ือกับผูอ่้าน       
ซ่ึงการตั้งช่ือเร่ืองมีหลากหลายวิธี ดังน้ี การตั้งช่ือเร่ืองท่ีท าให้ผูอ่้านรู้ว่าผูเ้ขียนก าลงัจะเขียนเร่ือง
อะไร การตั้งช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนพยายามบีบเขา้หาจุดส าคญัในเน้ือเร่ืองนั้น การเขียนลกัษณะพรรณนา
หรือบรรยายโวหาร การเขียนช่ือเร่ือง โดยใช้ค  าคม ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต การเขียนแบบสัมผสั
อกัษร เล่นส านวน การเขียนดว้ยการเล่นค า ท านองเสียดสี การเขียนช่ือเร่ืองในลกัษณะท่ีเป็นการตั้ง
ค าถาม การตั้งช่ือเร่ืองท่ีเป็นการเขา้หาผูอ่้านโดยตรง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อคัรา บุญทิพย ์
(2535 : 73 – 74) อธิบายเก่ียวกบัการตั้งช่ือเร่ือง สรุปว่า การตั้งช่ือเร่ืองเป็นการช่วยให้ผูเ้ขียนจ ากัด
ขอบเขตของเร่ืองไดรั้ดกุม ชดัเจน และจูงใจให้ผูอ่้านสนใจเร่ือง ดงันั้น ผูเ้ขียนตอ้งพยายามตั้งช่ือเร่ือง
ให้น่าสนใจโดยค านึงถึงหลกัต่อไปน้ี ตั้งช่ือเร่ืองตามเน้ือหาสาระของเร่ือง ตั้งช่ือโดยใช้ค  าคม   
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ค าประพนัธ์ สุภาษิตหรือค าพงัเพย ตั้งช่ือโดยใชค้  าหรือความขดัแยง้กนั ตั้งช่ือตามตวัเอกหรือตวัละคร
ส าคญัในเร่ือง ตั้งช่ือตามสถานท่ีส าคญัของเร่ือง ตั้งช่ือเร่ืองดว้ยประโยคค าถาม เพื่อให้ผูอ้่านสนใจ
ขบคิดชวนติดตาม ตั้ งช่ือเร่ืองตามแนวคิดส าคญัหรือแกน (Theme) ของเร่ือง ตั้งช่ือเร่ืองให้แปลก  
ชวนฉงนน่าสนใจ และตั้งช่ือเร่ืองในเชิงเปรียบเทียบจากสาระส าคญัของเร่ือง   

ดา้นกลวิธีการเปิดเร่ือง พบ 14 กลวธีิ คือ การเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายตรงประเด็นการเปิด
เร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน สุภาษิต ค าคมการเปิด
เร่ืองดว้ยการสรุปสาระส าคญัของเร่ือง การเปิดเร่ืองดว้ยการนิยาม การเปิดเร่ืองดว้ยการพรรณนาให้
เกิดจินตภาพ การเปิดเร่ืองด้วยการถาม – ตอบ การเปิดเร่ืองด้วยการอ้างอิงค าสอนหรือค าพูดของ
บุคคล การเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญั การเปิด
เร่ืองด้วยบทกวีหรือค าประพนัธ์ การเปิดเร่ืองดว้ยการให้ความรู้ การเปิดเร่ืองด้วยมุกตลก การเปิด
เร่ืองดว้ยเพลง ซ่ึงแต่ละกลวธีิลว้นแลว้แต่สร้างสรรค ์งดงาม น่าสนใจ และย ัว่ยวนให้ติดตามเร่ืองราว
ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัไดส้อดแทรกความรู้ ความคิด การเตือนสติไวต้ั้งแต่ตอนตน้เร่ือง  
ผูอ่้านจึงไดรั้บประโยชน์ทั้งทางดา้นการประเทืองปัญญา การเสริมคุณค่าในมโนส านึก และเสริมสร้าง
อารมณ์เชิงบวกจากการอ่านงานเขียนของพระมหาสมปองไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น
ของภาคภูมิ หรรนภา (2554 : 197 – 198) ท่ี เสนอแนะวิธีการเขียนเปิดเร่ืองไวด้ังน้ี การหยิบยก
เหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวเหตุการณ์ส าคญัมากล่าว การตั้งเป็นค าถาม การกล่าวถึงความส าคญั การหยบิยก
เหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกตอ้งมากล่าว การทกัทายผูอ่้าน การให้ค  าจ  ากดัความ
หรือนิยามค าศพัท ์การชวนใหผู้อ่้านคิด การตดัตอนขอ้ความหรือค าพดูของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากล่าว  
การใช้ขอ้ความเปรียบเทียบ การกล่าวถึงค าพงัเพย ส านวน สุภาษิต ค าประพนัธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ผูเ้ขียนจะน า ทั้งยงัสอดคล้องกบัความคิดของ เจือ สตะเวทิน (2517 : 127 – 132) ท่ีอธิบายเก่ียวกับ
ความน าว่าเปรียบการข้ึนตน้เหมือนเบ็ดตกปลา คือ ตอ้งตกผูอ่้านให้ติดตั้งแต่ตน้ทีเดียว แล้วเขาจะ
ตามตลอดเร่ือง โดยมีวิธีการข้ึนตน้ ดงัน้ี ความน าท่ีสรุปความส าคญั ความน าท่ีกระทบใจ ความน า    
ท่ีเป็นข่าว ความน าท่ีบอกเจตนา ความน าท่ีเป็นค าถาม ความน าดว้ยการพรรณนาลกัษณะ ความน า    
ท่ีเป็นสุภาษิตหรือบทกวี น าดว้ยเหตุการณ์เด่นของเร่ือง ความน าท่ีเป็นเร่ืองเล่า ความน าท่ีเป็นค าอา้ง  
ความน าท่ีตรงกนัขา้ม ความน าท่ีเอ่ยถึงพื้นฐานดา้นหลงั ความน าท่ีแสดงสีสัน และความน าท่ีประหลาด 

ด้านกลวิธีการด าเนินเร่ืองปรากฏในงานเขียนอย่างโดดเด่น ทั้ งหมด 12 รูปแบบ คือ      
การด าเนินเร่ืองโดยการยกตวัอย่างการ ด าเนินเร่ืองโดยใช้โวหารภาพพจน์ การด าเนินเร่ือง โดยการ
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงทศันะ การด าเนินเร่ืองโดยการให้ขอ้คิด เตือนสติ  การด าเนินเร่ืองโดย
การให้ค  าแนะน า การด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบการด าเนินเร่ืองด้วยการอ้างอิง  
การด าเนินเร่ืองโดยการนิยาม การด าเนินเร่ืองโดยการถาม-ตอบการด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้  
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การด าเนินเร่ืองโดยการลอ้เลียน ประชดประชนั เสียดสี และการด าเนินเร่ืองโดยการใช้เพลง กลวิธี
เหล่าน้ี ท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาอย่างละเอียด ผูอ่้านเพลิดเพลินในการอ่านและค่อย ๆ เรียนรู้
หลกัธรรมค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะท่ีพระมหาสมปองน ามาถ่ายทอดแก่ผูอ่้านนั้น  
ค่อยซึมทราบเขา้สู่มโนส านึกของผูอ่้านอยา่งแยบยล ทั้งยงัฝังแน่นและสามารถน าไปปรับใช้ไดจ้ริง
ในการด าเนินชีวิต อนัเป็นการช่วยจรรโลงสังคมให้สงบสุขบนพื้นฐานแห่งความดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ฉัตรา บุญนาค และคณะ (2522 : 99 – 100) ท่ีกล่าวถึงวิธีการน าเสนอเน้ือหาดว้ยวิธีการ
ขยายความไว  ้6 วิธี คือ ขยายโดยการอธิบาย ขยายโดยการยกตวัอย่าง ขยายโดยการเปรียบเทียบ   
ขยายโดยการกล่าวถึงเหตุผล ขยายโดยการอา้งหลกัฐาน ขยายโดยการตั้งค  าถามและให้ค  าตอบ ทั้งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บางจริง (2537 : 7 – 8) กล่าวถึงการน าเสนอเน้ือหาหรือการขยาย
ความเน้ือเร่ืองไว ้10 วิธี คือ ขยายความโดยการให้ค  านิยาม ขยายความโดยการให้ตวัอย่างประกอบ  
ขยายความโดยการเปรียบเทียบ ขยายความโดยการช้ีให้เห็นส่ิงท่ีแตกต่างหรือตรงกนัขา้ม ขยายความ
โดยการแสดงเหตุและผล ขยายความโดยการอา้งอิงตวับุคคล สถานท่ีจริง ๆ หรือขอ้มูลต่าง ๆ มา
ประกอบการอธิบาย ขยายความโดยการยกเอาถอ้ยค าขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิต หรือค าพูด
ของบุคคลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าพดูมาอา้งอิง ขยายความโดยการเล่าเร่ืองจาก
ประสบการณ์หรือนิทานท่ีเป็นขอ้คิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด ขยายความโดยใช้ค  าถามเพื่อเร้าความสนใจ
และกระตุน้ใหผู้ฟั้งคิดแสวงหาค าตอบและขยายความโดยการใชโ้สตทศันูปกรณ์ เช่น แผนภูมิแผนท่ี 
เป็นตน้ 

ประการสุดท้ายกลวิธีการปิดเร่ือง พบทั้ งหมด 8 กลวิธี คือ การปิดเร่ืองด้วยการสรุป
ใจความส าคญัของเร่ือง การปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้คิดเตือนสติ การปิดเร่ืองดว้ยการให้แนวคิด แนะ
แนวทาง การปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือทศันะ การปิดเร่ืองดว้ยวาทะ ค าสอน การปิด
เร่ืองดว้ยค าถาม การปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ และการปิดเร่ืองดว้ยการทิ้งทา้ยให้ผูอ่้านคิดต่อกลวิธี
การปิดเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ี สร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก การเลือกใชค้  าท่ีสั้นกระชบั
แต่กินความมากและลึกซ้ึงกินใจ ท าให้การปิดทา้ยในงานเขียนของพระมหาสมปองมีเสน่ห์ ชวนให้
คล้อยตาม ธรรมะท่ีพระมหาสมปองตอ้งการให้เขา้ถึงผูอ่้านนั้นได้ซึมทราบเขา้ไปในมโนคติของ
ผูอ่้านและฝังลึกอนัเป็นการช่วยผดุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากน้ี ยงัช่วยจรรโลง
สังคมให้สงบสุข อนัเน่ืองมาจากการน้อมน าส่ิงท่ีพระมหาสมปองได้สรุปปิดท้ายไวไ้ปปฏิบัติ       
โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2533 : 53)           
ท่ีกล่าวถึงการปิดทา้ยบทความว่า งานเขียนท่ีดีไม่ควรจบเร่ืองแบบห้วน ๆ ควรมียอ่หน้าปิดทา้ยฝาก
ความประทบัใจใหก้บัผูอ่้าน การเขียนส่วนปิดทา้ยควรเขียนใหก้ระชบั ไม่ควรเขียนเยิน่เยอ้ ควรน าแต่
สาระส าคญัหรือสรรหาแต่ขอ้ความท่ีประทบัใจมาเขียน ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี การปิดทา้ยเร่ืองแบบสรุป
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สาระแบบยกค าพูด แบบยกสุภาษิตค าคมหรือค าพงัเพย แบบยกค าถาม  แบบฝากแนวความคิด และ
แบบยกบทร้อยกรอง ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราณี สุรสิทธ์ิ  (2549 : 146 – 149) ท่ีกล่าวถึง
การเขียนบทสรุปหรือความสรุปไวว้า่ มีวิธีการเขียนความสรุปดงัน้ี เขียนให้สอดคล้องกบัความน า  
อา้งส านวนสุภาษิตค าคม แบบบรรยาย แบบอธิบาย แบบอ้างค าพูด แบบสรุปจบ ประเภทค าถาม 
ประเภทย  ้าเจตนา แบบประชดประชนัแบบฝากขอ้คิด และแบบใหข้อ้เสนอแนะ 

กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีปรากฏในงานเขียนของพระมหาสมปองนั้น อาจเป็นเพราะ
พระมหาสมปองตอ้งการกระตุน้ความสนใจของผูอ่้านและย ัว่ยุผูอ่้านให้เกิดความอยากรู้และติดตาม
ธรรมะรวมถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนต้องการถ่ายทอดสู่ผูอ่้านโดยตลอดทั้ งเร่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่       
ช่ือเร่ือง ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนท้ายเร่ือง นอกจากน้ี ยงัต้องการให้ผู ้อ่านเกิดจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาและคลอ้ยตามผูเ้ขียน   
จนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีผูเ้ขียนมุ่งหวงั ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูอ่้านเข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริง เกิดความ
กระจ่างแจง้ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ และน้อมค าสอนเหล่านั้นไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  
ผูเ้ขียนจึงได้เลือกใช้กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์และเหมาะกับ
โอกาสและเน้ือหาธรรมะท่ีน าเสนอ กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะเหล่าน้ีนับเป็นกุศโลบายท่ีแยบยลใน
การสร้างสังคมให้เจริญ ดว้ยการปลูกฝังคุณธรรมในมโนส านึกของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั ผ่านกลวิธี
การถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต    

ผลการวิเคราะห์น้ีสอดคลอ้งกบัความคิดของ ธนู ทดแทนคุณ และกานตร์วี แพทยพ์ิทกัษ ์ 
(2557 : 154)ท่ีกล่าวถึงลักษณะของงานเขียนท่ีดีว่างานท่ีดีจะต้องมีลักษณะท่ีถูกต้อง สมบูรณ์  
สามารถส่ือความหมายได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะต้องมีความชัดเจน เรียบง่าย กระชับ มีลีลา    
สร้างภาพพจน์หรือจินตนาการ และมีความสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อฟ้า          
เกตุเรืองโรจน์ (2554) ศึกษากระบวนการและกลวิธีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือ
ธรรมะของ ว. วชิรเมธี ซ่ึงในส่วนของกลวธีิในการน าเสนอธรรมะ พบวา่ กลวธีิการน าเสนอท่ีผูเ้ขียน
ใช้มากท่ีสุดสามล าดับ ได้แก่ การยกตัวอย่างประเภทวาทะของบุคคล การยกตัวอย่างประเภท
พฤติกรรมหรือประสบการณ์ของบุคคล และการเปรียบเทียบตามล าดบัวิธีการท่ี ว.วชิรเมธี ใชใ้นการ
ถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม คือ การยกตัวอย่างประเภทเหตุการณ์             
ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ บริบทภาพรวมของสังคมบริบทเหตุการณ์รายวนั และบริบท
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ ส่วนรูปแบบการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคม  
ให้ความส าคญัโดยเน้นการถ่ายทอดให้ร่วมสมยัประกอบด้วยการใช้ภาษาต้องเป็นภาษาของคน    
ร่วมสมยั ส านวนการเขียนเขา้ใจง่าย การยกตวัอย่างท่ีสมจริง ใกล้ตวัและตวัตนของผูเ้ขียนเป็นคน
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ร่วมสมยัใช้ประสบการณ์ตรง เพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมอย่างถึงแก่น จากความสอดคล้องน้ีแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดธรรมะของพระมหาสมปองด้วยกลวิธีการเขียนท่ีหลากหลาย
และสมบูรณ์แบบ มีการล าดบัเร่ืองราวให้มีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งงดงาม
และน่าอศัจรรย ์นับเป็นอุบายในการถ่ายทอดธรรมะท่ีสร้างสรรค์ ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจในธรรมะได้
กระจ่างแจง้และลึกซ้ึง กลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง จึงสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมาก   
  การสอดประสานกนัอย่างลงตวั ทั้ งในส่วนของท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีในการ
ถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ท าให้ผูอ่้านได้รับความรู้ คติธรรม 
ท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้พ้นจากบ่วงกิเลสทั้ งปวง ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการน าเสนอธรรมะดว้ยกลวิธีท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ และสร้างสรรคอ์นัเป็นวิธีการ
สอดแทรกธรรมะให้ฝังรากลึกในมโนคติของผูอ่้านอย่างแยบยล ดังนั้ น งานเขียนของพระมหา
สมปอง จึงไม่เพียงแต่จะให้คุณค่าในด้านสร้างเสริมคุณธรรม ประเทืองปัญญา และการรู้แจ้ง 
ในทางธรรมเท่านั้น แต่ยงัให้คุณค่าทางดา้นอารมณ์และความเพลิดเพลินในการอ่าน ผูอ่้านจึงไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดจากการอ่านงานเขียนของพระมหาสมปอง สามารถน าคติธรรมค าสอนท่ีไดไ้ปปรับ
ใชใ้นการเรียน การท างานและการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งยงัช่วยจรรโลงสังคมให้สงบสุขและ
ธ ารงศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาท่วงท านองทางภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของ 
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.   ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัน้ีไปใช ้
    1.1    ควรมีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้จากการท าวิจยัในคร้ังน้ี เช่น แผ่นพบั  
หนังสือ วารสารหรือบทเรียนท้องถ่ิน เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแผ่ความรู้เก่ียวกับ
หลกัธรรมค าสอนในการด าเนินชีวิตสู่ชุมชนและคนรุ่นหลงัต่อไป 
    1.2    ควรมีการจดัท าเป็นส่ือความรู้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนหนัมาศึกษาธรรมะและ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตของตน  
  2.   ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
    2.1   ควรมีการศึกษาจิตวิทยาในการส่ือสารธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต 
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    2.2    ควรมีการศึกษาภาพสะทอ้นการนบัถือพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในปัจจุบนั
ผา่นงานเขียนธรรมะท่ีหลากหลาย    
    2.3    ควรมีการศึกษาแบบท่วงท านองทางภาษาและกลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงาน
เขียนของนักประพนัธ์คนอ่ืน ๆ เชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความเหมือนหรือความต่างของผูแ้ต่ง 
แต่ละคน 
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 ภาคผนวก  ก 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ตารางท่ี  1 ตารางวิเคราะห์ท่วงท านองทางภาษา 
เร่ือง............................................................................................................(ผูว้จิยัเขียนเติมเอง) 

 

เร่ืองย่อ / สรุปเนือ้หา ท่วงท านองทางภาษา 
ทีว่เิคราะห์ได้ 

 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 
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ตารางที ่ 2  ตารางกรอบการวเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษา 

ท่วงท านองทางภาษา ตัวช้ีวดัท่วงท านอง 

1.การเลือกใชค้  า 1.1 การใชค้  าซอ้น 
1.1.1 การซอ้นเสียง 
1.1.2 การซอ้นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั 
1.1.3 การซอ้นค าในกลุ่มเดียวกนั 
1.1.4 การซอ้นค าตรงกนัขา้ม 
1.1.5 การซอ้นค าสัมผสั 
1.1.6 การซอ้นค าแบบมีจงัหวะในการซ ้ าค  า 

1.2 การใชค้  าสแลง 
1.3 การสร้างค าใหม่ 
1.4 การใชค้  าภาษาต่างประเทศ 

1.4.1 การใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษแทนการใชภ้าษาไทย   
1.4.2 การใชค้  าภาษาองักฤษแทนค าภาษาไทย   

1.5 การใชค้  าใหเ้กิดจินตภาพ 
 1.5.1  จินตภาพดา้นภาพ 

1.5.2  จินตภาพดา้นการเคล่ือนไหว 
1.5.3  จินตภาพดา้นกล่ิน 
1.5.4  จินตภาพดา้นเสียง 
1.5.5  จินตภาพดา้นความรู้สึก 

1.6 การใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั 
1.7 การใชค้  าโบราณ 
1.8 การใชค้  าภาษาถ่ิน 
1.9 
1.10 

การใชค้  าท่ีมีการเล่นค า 
การใชค้  าสัมผสัคลอ้งจอง 

2. การใชป้ระโยค 2.1 ประโยคขอ้แมแ้สดงเง่ือนไข 
2.2 ประโยคคู่ขนาน 
2.3 ประโยคแสดงความขดัแยง้   
2.4 ประโยคแสดงเหตุผล 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

ท่วงท านองทางภาษา ตัวช้ีวดัท่วงท านอง 

   2. การใชป้ระโยค  (ต่อ) 2.5 ประโยคย  ้าความ  เนน้ค า 

3. การเลือกใช้ส านวน  
สุภาษิต  ค าคม 

3.1 การใชส้ านวน  สุภาษิต  ค  าคมท่ีมีอยูเ่ดิม 
3.2 การดดัแปลงส านวน  สุภาษิต  ค าคม จากตน้ฉบบั 
3.3 การคิดคน้ส านวน  สุภาษิต  ค  าคม ข้ึนใหม่ 

4. อ่ืน ๆ...................... 
......................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 
(ผูว้ิจ ัยเขียนเติมเองกรณี 
มีการค้นพบเพิ่มเติมจาก
กรอบตวัช้ีวดั) 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................   
(ผูว้จิยัเขียนเติมเองกรณีมีการคน้พบเพิ่มเติมจากกรอบตวัช้ีวดั) 

 
หมายเหตุ  1.  ตารางน้ีเป็นกรอบวิเคราะห์วรรณกรรมเป็นรายเร่ืองแลว้จึงสรุปผลการ

วเิคราะห์รวม 10 เล่ม 
 2.  ท่วงท านองทางภาษาเหล่าน้ีอาจปรับปรุงประเด็นต่างๆ ไดอี้ก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

การวเิคราะห์ท่ีพบเพิ่มเติมจากวรรณกรรมทั้ง 10 เล่ม 
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ตารางที ่ 3   ตารางวิเคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
เร่ือง...........................................................................................(ผูว้จิยัเขียนเติมเอง) 

 

กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง  
  
  
  
  
กลวธีิการเปิดเร่ือง  
  
  
  
  
  
กลวธีิการด าเนินเน้ือเร่ือง  
  
  
  
  
  
กลวธีิการปิดเร่ือง  
  
  
  
  
  



247 
 

ตารางที ่ 4   ตารางกรอบการวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 

กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ ตัวช้ีวดั 
1. กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง 1.1 การตั้งช่ือเร่ืองแบบมีจงัหวะสัมผสัและเล่นค า 

1.2 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าถาม 
1.3 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชส้ านวน  สุภาษิต และค าคม 
1.4 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าตรงกนัขา้ม 
1.5 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชค้  าท่ีความหมายโดยนยั 

 1.6 การตั้งช่ือเร่ืองดว้ยการใหค้  าแนะน า 
 1.7 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใหข้อ้คิดและการเตือนสติ 
 1.8 การตั้งช่ือเร่ืองตามสาระส าคญัหรือแก่นเร่ือง 
 1.9 การตั้งช่ือเร่ืองแบบยัว่ให้เกิดความสงสัย 
2. กลวธีิการเปิดเร่ือง 2.1 การเปิดเร่ืองดว้ยค าถาม-ค าตอบ 

2.2 การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงประวติับุคคลส าคญั 
2.3 การเปิดเร่ืองดว้ยการสรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
2.4 การเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายตรงประเด็น 
2.5 การเปิดเร่ืองดว้ยมุขตลก 
2.6 การเปิดเร่ืองดว้ยเพลง 
2.7 การเปิดเร่ืองดว้ยการพรรณนาใหเ้กิดจินตภาพ 
2.8 การเปิดเร่ืองดว้ยการอา้งอิงค าสอนหรือค าพดูของบุคคล 
2.9 การเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าประสบการณ์ 
2.10 การเปิดเร่ืองดว้ยบทกวหีรือค าประพนัธ์ 
2.11 การเปิดเร่ืองดว้ยส านวน  สุภาษิต  ค าคม 
2.12 การเปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทศันะ 
2.13 การเปิดเร่ืองดว้ยการนิยาม 
2.14 การเปิดเร่ืองดว้ยการใหค้วามรู้ 

3. กลวธีิการด าเนินเร่ือง 3.1 การด าเนินเร่ืองโดยการนิยาม 

3.2 การด าเนินเร่ืองโดยใชโ้วหารภาพพจน์ 
3.2.1  การใชอุ้ปมา 
3.2.2  การใชอุ้ปลกัษณ์ 

ตารางที ่ 4    (ต่อ) 
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กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ ตัวช้ีวดั 

3. กลวิธีการด าเนินเร่ือง 
(ต่อ) 

 3.2.3  การใชบุ้คคลวตั   
ฯลฯ 

3.3 การด าเนินเร่ืองโดยการยกตวัอยา่ง 
3.3.1  การยกตวัอยา่งเร่ืองเล่าหรือนิทาน 
3.3.2  การยกตวัอยา่งประสบการณ์ 
3.3.3  การยกตวัอยา่งบุคคล 
3.3.4  การยกตวัอยา่งเร่ืองตลก 
3.3.5 การยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง 

3.4 การด าเนินเร่ืองโดยการถาม-ตอบ 
3.5 การด าเนินเร่ืองดว้ยการอา้งอิง 

3.5.1  การอา้งอิงค าสอน 
 3.5.2  การอา้งอิงงานเขียน 

3.5.3 การอา้งอิงส านวน  สุภาษิต  ค าคม 
3.6 การด าเนินเร่ืองโดยการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทศันะ 
3.7 การด าเนินเร่ืองโดยการพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ 
3.8 การด าเนินเร่ืองโดยการให้ค  าแนะน า 
3.9 การด าเนินเร่ืองโดยการให้ขอ้คิด เตือนสติ 
3.10 การด าเนินเร่ืองโดยการให้ความรู้ 
3.11 การด าเนินเร่ืองโดยการลอ้เลียน ประชดประชนั เสียดสี 
3.12 การด าเนินเร่ืองโดยการใชเ้พลง 

  4. กลวธีิการปิดเร่ือง 4.1 การปิดเร่ืองดว้ยการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
4.2 การปิดเร่ืองดว้ยวาทะ  ค าสอน 
4.3 การปิดเร่ืองดว้ยการใหข้อ้คิดเตือนสติ 
4.4 การปิดเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นหรือทศันะ 
4.5 การปิดเร่ืองดว้ยการใหแ้นวคิด แนะแนวทาง 
4.6 การปิดเร่ืองดว้ยค าถาม 
4.7 การปิดเร่ืองดว้ยบทประพนัธ์ 
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ตารางที ่ 4    (ต่อ) 
 

กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ ตัวช้ีวดั 

4. กลวธีิการเขียนปิด
เร่ือง  (ต่อ) 

4.8 การปิดเร่ืองดว้ยการทิ้งทา้ยใหผู้อ่้านคิดต่อ 

5. อ่ืน ๆ...................... 
......................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 
(ผูว้ิจ ัยเขียนเติมเองกรณี 
มีการค้นพบเพิ่มเติมจาก
กรอบตวัช้ีวดั) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................   
(ผูว้จิยัเขียนเติมเองกรณีมีการคน้พบเพิ่มเติมจากกรอบตวัช้ีวดั) 

 
หมายเหตุ  1.  ตารางน้ีเป็นกรอบการวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะเป็นรายเร่ืองแลว้จึง

สรุปผลการวเิคราะห์รวม 10 เล่ม 
 2.  กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะเหล่าน้ีอาจปรับปรุงประเด็นต่างๆ ไดอี้ก ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัการวเิคราะห์ท่ีพบเพิ่มเติมจากวรรณกรรมทั้ง 10 เล่ม 
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ภาคผนวก  ข 
 
 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ 
ท่วงท านองทางภาษาและกลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

เร่ือง  ธรรมะชูใจ  (2556) 
 

สรุปเนือ้หา 
หนงัสือธรรมะชูใจ  เป็นหนงัสือธรรมะของพระมหาสมปอง   ตาลปุตฺโต  ท่ีมุ่งน าเสนอ

ธรรมะอนัเป็นเคร่ืองดบัทุกข ์  ช่วยเตือนสติ  ใหข้อ้คิด และ แนะแนวทางแก่ผูอ่้านท่ีก าลงัไม่สบายใจ
จากการด าเนินชีวิต  หรือก าลงัประสบปัญหาต่างๆ  พระมหาสมปองตอ้งการช้ีให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจถึง
สัจธรรมแห่งโลกและการใช้ชีวิตของมนุษยว์่า  คนเราทุกคนเกิดมาต่างมีเป้าหมาย  มีความหวงั   
และมีความอยากท่ีจะใหชี้วติตนเองประสบความส าเร็จ  พบเจอแต่เร่ืองดีๆ เหมือนกนัทุกคน แต่จะมี
สักก่ีคนท่ีประสบความส าเร็จและสมหวงัในทุกๆ เร่ือง  เม่ือไม่สมปรารถนาใจก็เป็นทุกข ์ พระมหา
สมปองจึงไดช้ี้ทางสว่าง  เติมพลงัให้แก่ชีวิตของผูอ่้านดว้ยการแนะน า  ให้แนวคิด  และเตือนสติ 
เพื่อใหผู้อ่้านรู้จกัปล่อยวาง  และเติมความสุข  ความสนุกสนานใหแ้ก่ชีวติ   

หนงัสือธรรมะชูใจ  เป็นหนงัสือสร้างสุขโดยพระมหาสมปองไดช้ี้แนะแนวทางคลายทุกข์
ไวท้ั้งหมด  21  เร่ือง  ได้แก่  เร่ืองธรรมะชูใจ  เร่ืองตามหาความสุข  เร่ืองดวงอาทิตยข้ึ์นทุกวนัแต่
เมฆเปล่ียนผนัทุกคืน  เร่ืองกอหญา้เล็กๆ ก็ผลิตออกซิเจนให้มดนบัพนั  เร่ืองถา้ผา่นแผลผา่ตดัมาได้
แผลถลอกก็แค่เร่ืองเล็ก   เร่ืองหนามยอกตอ้งเอาหนามบ่ง  ถา้ทุกขย์อกใจตอ้งเอาสติบ่ง   เร่ืองคนเรา
มุ่งไปตามฝันอย่างเดียวไม่พอ  ตอ้งมัน่คงในการกระท าตามฝันนั้นด้วย   เร่ืองจุดมุ่งหมายไม่มีขา  
มนัรอเราอยูท่ี่เดิม  เราต่างหากท่ีตอ้งออกเดินทางไปหามนั  เร่ืองถือแลว้หนกัก็วางเสีย   เร่ืองดินสอ
ท่ีดีตอ้งมีกระพี้พยุงแก่น  เร่ืองจิตฟิตสตาร์ทติดง่าย  เร่ืองคู่ธรรม  คู่กรรม   เร่ืองท าวนัน้ีให้ดีท่ีสุด  
เร่ืองปัญหากบัปัญญามาพร้อมกนั  เร่ืองเศร้าเหงา  เพราะไม่รู้จกัตวัเอง  เร่ืองแรงบนัดาลใจ ช่วยให้
เราบนัดาลตน   เร่ืองให้  เร่ืองกลบัตวักลบัใจ   เร่ืองอกหัก   เร่ืองสุขท่ีไดท้  า  ท าจนไดสุ้ข  และเร่ือง
โลภมากสุขมกัหาย  ซ่ึงแต่ละเร่ืองลว้นมุ่งเสริมก าลงัใจและเติมพลงัให้แก่ชีวติของผูอ่้านใหเ้บิกบาน  
มีความสุข  เหมือนช่ือหนงัสือ  “ธรรมะชูใจ”  นัน่เอง 
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ตารางวเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
 

1.  การเลอืกใช้ค า 
 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
          1.1.1  การซ้อน
เสียง 
 

“หลวงพี่ครับ ช่วงน้ีผมทุกขห์นกัเลยครับ  ทั้งเร่ืองงาน เร่ือง
เงิน เร่ืองความรักมาถาโถมเขา้มาพร้อม ๆ กนัเลยครับ อยากให้
หลวงพี่ช่วยผมหน่อยครับ” 

15 

ข้ึนช่ือวา่ความสุข...เป็นส่ิงท่ีเราโหยหามาตลอดชีวติ...บางคน
หาเจอแต่รักษามนัไวไ้ม่ได.้..มนัก็เป็นธรรมดา...เพราะทุกอยา่ง
เกิดข้ึน...ตั้งอยู.่..และดบัไป...หากวา่เราเขา้ใจสัจธรรม ขอ้น้ี...เราก็
มีความสุขได.้.. 

17 

บางคร้ังเราใหค้วามส าคญัในการหาเงิน...แต่เราลืมให้
ความส าคญัของคนในครอบครัว...แบบน้ีแรกๆ อาจจะมีความสุข
กนั...และนานวนัเราจะยิง่เหินห่าง 

18 

ก็สามารถกลมกลืนมีรูปร่างตามนั้น...คนเราก็ตอ้งเช่นกนั.....
ถา้เรารู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั...เราก็มี
ความสุขไดไ้ม่ยาก...บางคนมกัจะปรับทุกอยา่งท่ีอยากใหเ้ขา้กบั
ตวัเรา...แบบนั้นไม่รู้วา่เราจะปรับอีกมากแค่ไหน...ถา้เราปรับท่ี
ตวัเรา...เราก็ปรับเพียงอยา่งเดียวมนัก็จบแลว้ 

23 

เม่ือชีวิตอยูดี่มีสุขอยา่ประมาท...จงเก็บเก่ียวความสุขใหเ้ต็มท่ี
และตอ้งมีสติใหม้าก...เพราะมิเช่นนั้นเราจะเพลิดเพลินอยูก่บั
ความสุขนั้นจนหลงระเริงไป...และตอ้งรู้จกัเตรียมใจวา่...ทุกอยา่ง
ในโลกน้ีไม่แน่นอน...เม่ือคิดไดถึ้งจะพบช่วงชีวติตกต ่า...เราก็ยงั
อยูไ่ดอ้ยา่งปกติ.... 

48 

โยมตอ้งใชค้วามสงบ สยบความเคล่ือนไหว...เราตอ้งใชค้วาม
น่ิงของใจ  เฝ้าดูการเปล่ียนแปลง...เราตอ้งใชค้วามเงียบของจิตใจ
...เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัหวัใจ...จงใชก้ารเปล่ียนแปลง...
เป็นบททดสอบ...ความมัน่คงของสติปัญญาเรา 

56 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

จงใชส้ติใหม้าก...เพราะความทุกขจ์ริงอายมุนัสั้นนิดเดียว...
แต่เราชอบต่ออายขุองความทุกข.์..ดว้ยการกลบัไปคิดซ ้าซากใน
ทุกขเ์ร่ืองเดิม...ไปเติมไฟแห่งความทุกข.์..มนัก็เลยดบัทุกขไ์ม่ได ้

56 

โยมทั้งหลาย... คนท่ีประสบความส าเร็จและความล้มเหลว...
ก็มีความฝันเหมือนกนั..ต่างกนัแค่วา่...คนท่ีส าเร็จ...เม่ือมีความ
ฝันแลว้ลงมือท าทุ่มเทอยา่งเต็มท่ี 

63 

ท่านเล่าใหฟั้งวา่...วนัหน่ึง อาตมามีเร่ืองขดัใจกบัพระรูปหน่ึง
...รู้สึกโกรธ หงุดหงิดอยูท่ ั้งวนั...รุ่งเชา้ไปบิณฑบาตก็เดินคิดไป
ตลอดทาง...ขากลบัเขา้วดั พอดีเดินสวนทางกบัหลวงพอ่...ท่าน
ยิม้และทกัทายเป็นภาษาองักฤษวา่ กู๊ดมอร์น่ิง...ซ่ึงท าให้อารมณ์
ของอาตมาเปล่ียนทนัที...อารมณ์ท่ีก าลงัขุ่นมวัหงุดหงิด...กลบั
เบิกบานปล้ืมปีติท่ีหลวงพอ่ทกัเรา... 

102 

ผมฟังท่านดุไปหลาย ๆ อยา่ง...แลว้ร้องไห้เลย...ไม่ใช่เพราะ
โกรธหรือเสียใจ...แต่เพราะซาบซ้ึงในพระคุณของท่าน 

103 

แต่ขณะท่ีก าลงัถวายการนวด อยา่งตั้งอกตั้งใจและปล้ืมปีติ....
ทนัใดนั้นเอง...หลวงพ่อก็ถีบเปร้ียงเขา้ท่ียอดอก ซ่ึงก าลงัพองโต.. 
ดว้ยความรู้สึกภาคภูมิของอาตมา จนลม้กน้กระแทกอยา่งไม่ทนัรู้
เน้ือรู้ตวั... แลว้ท่านก็ต าหนิวา่...จิตใจไม่มัน่คง...พอไม่ไดด้ัง่ใจก็
ขุ่นเคืองหงุดหงิด...เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง... 

103 

โยม...เราอยา่ร้องไหฟู้มฟายกบัอดีตท่ีมนัผา่นไปแลว้...อยา่
ไปเครียดกงัวลกบัอนาคต...ท่ีมนัยงัมาไม่ถึง...จงใส่ใจชีวติใน
ปัจจุบนั...แลว้ท ามนัให้งดงาม...และมีคุณค่าก็พอ... 

125 

เม่ือไปถึงหมอดูก็บอกวา่คุณมีเคราะห์..(แน่นอนอยูแ่ลว้ มี
เคราะห์ตั้งแต่เจอหมอดูนัน่แหละ) ถา้คุณแต่งงานคุณจะตอ้งน ้าตา
เช็ดหวัเข่า..ทุกขร์ะทมชมข่ืนใจ..จะกินจะนอนก็เร่าร้อนเหมือน
ถูกไฟเผา...โยมคนนั้นก็พดูวา่..ขนาดนั้นเชียวหรือคะ... 

 

130 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

มืดมาสวา่งไป...เกิดมาในครอบครัวท่ีไม่ดี...แต่พยายาม
พฒันาตนเองให้ดีข้ึน...สามารถยกตวัเองให้ข้ึนจากส่ิงท่ีไม่ดีได.้..
เคยท าตวัเหลวไหล...ก็กลบัใจมาเป็นคนดี... 

158 

ผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูห้ญิงเหมือนกนัก็รีบตอบแทบไม่ทนั...และก็
พดูวา่...คุณเขา้ใจผิดแลว้ค่ะ...เราเพียงอยากไดค้นท่ีผา่นงาน
มาแลว้...เพื่อจะไดร่้วมงานกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนเท่านั้นเอง... 

177 

โยมทั้งหลาย...ความล้มเหลวและความส าเร็จในการท างาน...
โดยมากแลว้..เราจะส าเร็จหรือลม้เหลวไม่ใช่เพราะคนอ่ืน...แต่
เพราะตวัเราเองเท่านั้น...คนอ่ืนแนะน าเราได.้...สอนเราได.้..
ข้ึนอยูก่บัวา่เราพฒันาตวัเองหรือไม่... 

178 

1.1 การใช้ค าซ้อน 
       1.1.2 การซ้อนค าที่
มีความหมายเหมือนกนั 
 

เขาพร้อมท่ีจะใหเ้หยยีบย า่และเดินผา่นไป...ถึงแมว้า่เราจะถุย
น ้าลาย...ถ่ายอุจจาระลงไปในดิน...ดินก็ไม่ไดแ้สดงความรังเกียจ
เราแมแ้ต่นอ้ย...ดินจะไม่แสดงอาการใด ๆ ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมา
กระทบ...ดินจะสงบน่ิงและปล่อยวาง...เป็นมิตรกบัทุกคน...และ
พร้อมท่ีจะมอบความสุขใหแ้ก่ทุกคนได.้.. 

20 

ก็สามารถกลมกลืนมีรูปร่างตามนั้น...คนเราก็ตอ้งเช่นกนั.....
ถา้เรารู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั...เราก็มี
ความสุขไดไ้ม่ยาก...บางคนมกัจะปรับทุกอยา่งท่ีอยากใหเ้ขา้กบั
ตวัเรา...แบบนั้นไม่รู้วา่เราจะปรับอีกมากแค่ไหน...ถา้เราปรับท่ี
ตวัเรา...เราก็ปรับเพียงอยา่งเดียวมนัก็จบแลว้ 

23 

ท่ีส าคญัมีพุทธศาสนาคอยหล่อหลอมจิตใจ...มีในหลวงอนั
เป็นท่ีรักยิง่ของเรา...เราตอ้งรักกนัสามคัคีกนั...เพื่อใหเ้กิด
ความสุขของคนในชาติ... 

45 

เม่ือชีวิตอยูดี่มีสุขอยา่ประมาท...จงเกบ็เกีย่วความสุขให้เต็มท่ี
และตอ้งมีสติใหม้าก...เพราะมิเช่นนั้นเราจะเพลิดเพลินอยูก่บั
ความสุขนั้นจนหลงระเริงไป...และตอ้งรู้จกัเตรียมใจวา่...ทุกอยา่ง
ในโลกน้ีไม่แน่นอน...เม่ือคิดไดถึ้งจะพบช่วงชีวติตกต ่า...เราก็ยงั
อยูไ่ดอ้ยา่งปกติ.... 

48 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

และความสงบน่ิงของจิตใจ...ถา้เราเคยผา่นทุกขท่ี์เจ็บปวด
มาแลว้...ลองสังเกตวา่ความทุกขค์ร้ังต่อมา...ถึงจะเจบ็อยา่งไรมนั
ก็บางเบา...เพราะประสบการณ์ท่ีผา่นมานั้นจะท าใหเ้ราเขม้แขง็
ข้ึนมาได ้

49 

หากโยมถูกความทุกขเ์ขา้บีบคั้น...ถูกปัญหาต่าง ๆ รุมเร้า... 
หรือไดรั้บความกดดันอยู.่..ขอใหโ้ยมใชค้วามอดทน... 

50 

ความล าบากท่ีเกินทน...จะหลอมคนใหท้นทาน...ความสุข
ยาวนาน...จะละรานความเป็นคน 

50 

ในสถานการณ์ท่ีเจ็บปวด...หากเราหยดุคิดอยา่งมีสติเรายอ่ม
เห็นแสงสวา่งของปัญญา...ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได.้..ขอเพียง
ใหเ้รามีความมุ่งมัน่...มีความอดทนและเขม้แขง็...กาลเวลามนัจะ
พิสูจน์เองวา่ใครจะเป็นเพชรแทห้รือใครจะเป็นไดแ้ค่ถ่านไฟ
ธรรมดา... 

51 

เหมือนเรารู้ตรงน้ีมนัมีกล่ินเหมน็...เราก็อยา่เขา้ไปใกลม้นั...
อยา่ไปเกลือกกลั้ว...เม่ือไดก้ล่ินก็เดินหนีเสีย เพราะมนัจะท าให้
เราทุกขไ์ด.้.. 

84 

ท่านเล่าใหฟั้งวา่...วนัหน่ึง อาตมามีเร่ืองขดัใจกบัพระรูปหน่ึง
...รู้สึกโกรธ หงุดหงิดอยูท่ ั้งวนั...รุ่งเชา้ไปบิณฑบาตก็เดินคิดไป
ตลอดทาง...ขากลบัเขา้วดั พอดีเดินสวนทางกบัหลวงพอ่...ท่าน
ยิม้และทกัทายเป็นภาษาองักฤษวา่ กู๊ดมอร์น่ิง...ซ่ึงท าให้อารมณ์
ของอาตมาเปล่ียนทนัที...อารมณ์ท่ีก าลงัขุ่นมัวหงุดหงิด...กลบั
เบิกบานปล้ืมปีติท่ีหลวงพอ่ทกัเรา... 

102 

แต่ขณะท่ีก าลงัถวายการนวด อยา่งตั้งอกตั้งใจและปล้ืมปีติ....
ทนัใดนั้นเอง...หลวงพ่อก็ถีบเปร้ียงเขา้ท่ียอดอก ซ่ึงก าลงัพองโต.. 
ดว้ยความรู้สึกภาคภูมิของอาตมา จนลม้กน้กระแทกอยา่งไม่ทนัรู้
เน้ือรู้ตวั... แลว้ท่านก็ต าหนิวา่...จิตใจไม่มั่นคง...พอไม่ไดด้ัง่ใจก็
ขุ่นเคืองหงุดหงิด...เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง... 

103 
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หน้า 

 

เม่ือไปถึงหมอดูก็บอกวา่คุณมีเคราะห์..(แน่นอนอยูแ่ลว้ มี
เคราะห์ตั้งแต่เจอหมอดูนัน่แหละ) ถา้คุณแต่งงานคุณจะตอ้งน ้าตา
เช็ดหวัเข่า..ทุกข์ระทมชมข่ืนใจ..จะกินจะนอนก็เร่าร้อนเหมือน
ถูกไฟเผา...โยมคนนั้นก็พดูวา่..ขนาดนั้นเชียวหรือคะ... 

130 

โยม อาตมาขอบอกเลยวา่...ถา้เรารักตวัเองไม่เป็น...อยา่พึ่งไป
รักคนอ่ืน...เพราะมนัจะท าให้ชีวติของโยมตอ้งขื่นขม...การท่ีเรา
จะรักใครสักคน...ไม่จ  าเป็นจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา...แต่
ขอใหรู้้วา่...เรามีใจใหก้นั...ความรู้สึกมนัก็ดีแลว้... 

137 

เราพยายาม...อยา่ใหค้วามเหงาเกาะกินใจเรา...จนจมปลกัอยู่
กบัความเหงา...เราพยายาม..อยา่ใหค้วามเศร้าเกาะกมุหวัใจ...จน
ท าอะไรไม่ได.้..เราพยายาม...อยา่ใหค้วามโกรธเป็นไฟเผาใจ... 

 

139 

อาตมามองวา่เป็นบุญชองคนไทย ท่ีมีตน้แบบชีวติท่ีดี...มีแรง
บนัดาลคือในหลวง...พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในการท างาน...
เป็นแบบอยา่งในความประหยดัอดออม... 

 

144 

อาตมาขอยกตวัอยา่งสักนิดหน่ึง..มีครอบครัวหน่ึงมีลูกชาย
คนเดียว...เรียกวา่ลูกชายหวัแกว้หวัแหวนก็วา่ได.้..เป็นลูกชายคน
เดียวท่ีสร้างความเดือดร้อนใหพ้อ่แม่ไดส้ารพดัเร่ือง...ไม่วา่จะ
โดดเรียน...ทะเลาะกบัเพื่อน...ทางโรงเรียนก็ส่งหนงัสือเก่ียวกบั
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีใหผู้ป้กครองทราบ พอ่แม่ก็รู้วา่ลูก
ตนเองเป็นอยา่งไร...ก็พยายามท่ีจะท าทุกวถีิทางใหลู้กกลบัตวัได้
...ใชท้ั้งไมแ้ขง็...ไมน้วม...จนถึงไม่น่วม 

160-
161 

ผูจ้ดัการหญิงถอนหายใจ...ก่อนจะพดูวา่...เราแค่อยากไดค้นท่ี
สามารถรับค าสั่งไดโ้ดยท่ีไม่ขัดขืน...และทนเสียงด่า...และเสียง
ตะคอกไดไ้งคุณ... 

178 

เป็นไงโยม...ถา้คนเราไดง้านตรงกบัความสามารถของตนเอง
...เร่ืองท่ีดูยุ่งยาก...มนัก็จะเป็นเพียงแค่เร่ืองธรรมดาแค่นั้นเอง... 

178 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
          1.1.3 การซ้อน
ค าในกลุ่มเดียวกนั 
 

ทุกอยา่งในโลกน้ีลว้นแต่มีคุณค่าในตวัของมนัเอง...ไม่วา่จะ
เป็นตน้ไม.้..นกหนูปูปลา หรือแมลงก็ลว้นแต่มีคุณค่าในตวัมนั...
อยา่งผเีส้ือ...ผึ้งตวัเล็ก ๆ ก็ไดห้าน ้าหวานเพื่อเล้ียงชีวติของมนั...
แต่มนัไดท้  าส่ิงมหศัจรรย.์.คือผสมเกสรดอกไม.้..เพื่อขยายพนัธ์ุ
พืชอยา่งมหาศาล 

36 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
         1.1.5 การซ้อน
ค าสัมผสั 
 

เม่ือไปถึงหมอดูก็บอกวา่คุณมีเคราะห์..(แน่นอนอยูแ่ลว้ มี
เคราะห์ตั้งแต่เจอหมอดูนัน่แหละ) ถา้คุณแต่งงานคุณจะตอ้งน ้าตา
เช็ดหวัเข่า..ทุกข์ระทมชมข่ืนใจ..จะกินจะนอนก็เร่าร้อนเหมือน
ถูกไฟเผา...โยมคนนั้นก็พดูวา่..ขนาดนั้นเชียวหรือคะ... 

130 

แมว้า่ตอนน้ีจะล้มลุกคลุกคลานไปบา้ง ใหคิ้ดซะวา่มนัท าให้
เราแกร่งข้ึน...และเราตอ้งลุกข้ึนสู้ต่อไป...สักวนัฉนัจะตอ้งไปให้
ถึงฝันท่ีเราวาดไว.้... 

 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
         1.1.6 การซ้อน
ค าแบบมีจังหวะในการ
ซ ้าค า 

อาตมาขอยกตวัอยา่งสักนิดหน่ึง..มีครอบครัวหน่ึงมีลูกชาย
คนเดียว...เรียกวา่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็วา่ได.้..เป็นลูกชายคน
เดียวท่ีสร้างความเดือดร้อนใหพ้อ่แม่ไดส้ารพดัเร่ือง...ไม่วา่จะ
โดดเรียน...ทะเลาะกบัเพื่อน...ทางโรงเรียนก็ส่งหนงัสือเก่ียวกบั
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีใหผู้ป้กครองทราบ พอ่แม่ก็รู้วา่ลูก
ตนเองเป็นอยา่งไร...ก็พยายามท่ีจะท าทุกวถีิทางใหลู้กกลบัตวัได้
...ใชท้ั้งไมแ้ขง็...ไมน้วม...จนถึงไม่น่วม 

160-
161 

   1.2  การใช้ค าสแลง 
 

คือหมาข้ีเร้ือนท่ีวดั...มนัป่วยมากแค่ไหนก็ไม่เคยฆ่าตวัตาย...
หมาอีแดงท่ีวดั...ตวัผูท่ี้เป็นแฟนมนั...ไปกุ๊กกิก๊กบัหมาตวัอ่ืน...มนั
ก็ไม่คิดฆ่าตวัตาย...ไม่เห็นมีข่าววา่หมาอีแดงนอ้ยใจแฟนไปมีกิก๊
ใหม่...กระโดดกุฏิตายคากองเลือด...ไม่มี 

37-
38 

ผูจ้ดัการจึงพดูวา่...ไม่เบานะเรา...พิมพถู์กตอ้งเป๊ะเลย...แต่
พนกังานท่ีเราอยากไดต้อ้งใชค้อมพิวเตอร์เป็นดว้ยนะ... 

77 

โยมทั้งหลาย...เราเกิดมาในโลกน้ีมีหนา้ท่ีต่างกนั...เช่น พระมี
หนา้ท่ีเทศน์...เปรตมีหนา้ท่ีขอ...คนมาทีหลงัท่ีหนา้ท่ีรอ...คน
สอพลอมีหนา้ท่ีเลีย...อ๊ัยยะ... 

91 



257 
 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

เร่ืองมาก...ชนิดท่ีวา่เป็นอาร์ตตัวแม่...อะไรก็ไดง่้าย ๆ แต่ท า
อะไรก็ไม่ถูกใจสักอยา่ง... 

111 

สุดทา้ย...โค...ต..ร..ฉลาด...คือรู้ทนัทุกอยา่ง...จบัไดทุ้กอยา่ง
วา่สามีไปท าอะไรท่ีไหน...คนฉลาดท่ีแทจ้ริงคือคนท่ีรู้วา่เม่ือไร
ควรฉลาดและเม่ือไรควรแกลง้โง่นะโยม 

112 

แรงบนัดาลใจของคนไทย...อาตมาบอกไดเ้ต็มปากเลยนัน่ก็
คือในหลวง...พระองคท์รงงานอยา่งหนกัเพื่อความสุขของ
ประชาชน..ท างานโดยไม่มีวนัเกษียณอายรุาชการ... 

142 

สักพกัรถเล้ียวข้ึนเขา...อาตมาถึงกบัอ้ึง..เม่ือเจอป้าย ๆ หน่ึง..
มีขอ้ความวา่...โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั...ปี พ.ศ. 2520 อาตมายงัไม่เกิดเลยแต่พระองคเ์สด็จไป
แลว้. 

143 

โยมความรักเหมือนการดึงหนงัยางคนละขา้ง...คนท่ีปล่อยมือ
ไม่เจบ็...ส่วนคนท่ีถือเน่ีย...แสบถงึทรวงเลยนะโยม 

163 

ลองมาฟังเร่ืองน้ีดูนะโยม...เผื่อจะโดนใจใครบา้ง...การท างาน
ร่วมกนั..ถา้เรารู้จกัเปิดใหก้วา้ง...เราจะไดเ้ปรียบคนอ่ืน...เพราะวา่
เราจะไดแ้นวคิด...จะไดมุ้มมองและความรู้จากคนรอบขา้ง
มากมาย..ยิง่ท่ีท  างานของเรามีความแตกต่างระหวา่งวยัมาก ๆ เรา
จะไดเ้ห็นแนวคิดมุมมองของคนแต่ละวยัท่ีต่างกนั...แลว้เราก็
สามารถท่ีจะประมวลแนวคิดนั้น...มาเป็นแนวทางในการท างาน
...งานของเราก็จะพฒันาตามไปดว้ย... 

174 

หญิงคนนั้นจึงพดูข้ึนวา่...ผา่นงานอะไรกนั...น่ีตกลงจะรับคน
เขา้มาท างาน..หรือไปท าอะไรกนัแน่...ตน้เสียงถึงกบัปร๊ีดแตก... 

177 

คุณผูห้ญิงอ้ึงเล็กนอ้ยถึงปานกลาง...แลว้พดูวา่..แลว้เธอมีดี
อะไรล่ะ จะมาขอข้ึนเงินเดือน..คนรับใชส้าวก็พดูวา่... 

181 

   1.3  การสร้างค าใหม่ 
 

ในหนงัสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมสมยัก่อนนั้นได้
แฝงโคด๊ลบัความส าเร็จในชีวิตมาในรูปแบบของช่ือตวัละคร...
เร่ืองจริงนะโยม  ไม่เช่ือลองคิดยอ้นตามนะ แต่ถา้เกิดไม่ทนั...หนั  

13 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

ไปถามคนอายเุกินสามสิบไดเ้ลย  มานี มานะ ปิติ  ชูใจ  คุน้กนั
ไหมโยม  ถา้โยมรู้ความลบัน้ีก็จะคน้พบลายแทงแห่งความส าเร็จ
ไดไ้ม่ยากเยน็ 

 

เขาบอกวา่มารยาหญิง หน่ึงร้อยเล่มเกวยีน...แต่ปัจจุบนัมารยา
ชาย มนัหน่ึงร้อยรถสิบลอ้พว่ง...เราตอ้งเป็นคนหูหนัก...อยา่เอา
หวัใจไปฝากไวก้บัปากของใคร...เด๋ียวจะน ้าตาเช็ดหวัเข่าไหลไป
ยนัตาตุ่ม... 

167 

ตวัอยา่งเช่นพระพุทธเจา้ของเรา...พระองคมี์แรงบนัดาลท่ีจะ
ออกจากกองทุกข์ทั้งปวง...พระองคมี์แรงบนัดาลท่ีจะช้ีทางสวา่ง
ใหแ้ก่สรรพสัตวท์ั้งหลาย...ดว้ยความมีแรงบนัดาลใจท่ีใหญ่ยิง่...
พระองคก์็ไดเ้ป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ในโลก... 

142 

 1.4  การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ 
         1.4.1  การใช้ค า
ทบัศัพท์ภาษาองักฤษ
แทนการใช้ภาษาไทย   
 

ในหนงัสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมสมยัก่อนนั้นได้
แฝงโค๊ดลับความส าเร็จในชีวิตมาในรูปแบบของช่ือตวัละคร...
เร่ืองจริงนะโยม  ไม่เช่ือลองคิดยอ้นตามนะ แต่ถา้เกิดไม่ทนั...หนั
ไปถามคนอายเุกินสามสิบไดเ้ลย  มานี มานะ ปิติ  ชูใจ  คุน้กนั
ไหมโยม  ถา้โยมรู้ความลบัน้ีก็จะคน้พบลายแทงแห่งความส าเร็จ
ไดไ้ม่ยากเยน็ 

13 

ถา้โยมเป็นพอ่แม่...ก็ท  าหนา้ท่ีพอ่แม่ใหดี้...โดยก็จะมีคุณค่า...
ลูกของโยมก็จะเห็นคุณค่าของโยม...และท าดีตามแบบอยา่ง...
เรียกวา่บล็อกดี...พิมพดี์...ผลงานท่ีออกมามนัก็ดีตามไปดว้ย... 

43 

หากวา่เราคิดจะท าอะไร...หรือหวงัอะไร...เราตอ้งพึ่งพา
ตนเองใหม้ากท่ีสุด...ถา้มวัหวงัใหค้นอ่ืนมาช่วยเตม็  100 
เปอร์เซ็นต์...ความลม้เหลวก็จะเป็นแขกมาเยีย่มโยมแน่นอน.. 

68 

วา่แต่พิมพดี์ดเป็นหรือเปล่า...เจา้ตูบเม่ือไดย้นิก็วิง่เขา้ไปใน
ออฟฟิศ...แลว้กระโดดไปนัน่บนเกา้อ้ีหนา้เคร่ืองพิมพดี์ด...พร้อม
กบัใชเ้ทา้พิมพง์านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

77 

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาได.้..ถา้เราหมัน่ฝึกจิต...และจดัระเบียบ
ความคิดใหดี้...ถา้ใจฟิต..จะท าอะไรก็สตาร์ทติดง่าย... 

100 



259 
 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

ท่านเล่าใหฟั้งวา่...วนัหน่ึง อาตมามีเร่ืองขดัใจกบัพระรูปหน่ึง
...รู้สึกโกรธ หงุดหงิดอยูท่ ั้งวนั...รุ่งเชา้ไปบิณฑบาตก็เดินคิดไป
ตลอดทาง...ขากลบัเขา้วดั พอดีเดินสวนทางกบัหลวงพอ่...ท่าน
ยิม้และทกัทายเป็นภาษาองักฤษวา่ กู๊ดมอร์น่ิง...ซ่ึงท าใหอ้ารมณ์
ของอาตมาเปล่ียนทนัที...อารมณ์ท่ีก าลงัขุ่นมวัหงุดหงิด...กลบั
เบิกบานปล้ืมปีติท่ีหลวงพอ่ทกัเรา... 

102 

 คอยจบัผดิ...ชนิดท่ีวา่สุนขัต ารวจยงัอาย..เส้ือผา้ท่ีตรวจหมด  
วา่มีรอยลิปสติกหรือไม่...เลขไมลร์ถออกนอกเส้นทางไหม...
แบบน้ีก็เกินไป... 

111 

โยมทั้งหลาย...เม่ือเรามีไอดอล...เราตอ้งเป็นไอดู...คือลงมือ
ท าตามตน้แบบ...ถา้รู้วา่ดี..มองวา่ดี...แต่ไม่เคยท าเลย...แบบน้ีก็
เปล่าประโยชน์...อาตมาของบอกวา่...แรงบนัดาลใจ..เป็นเพียงท่ี
ปรึกษาท าไดแ้ค่ช้ีทาง..ส่วนคนท่ีตอ้งลงมือท าและเดินไปตามทาง
นั้นคือตวัเราเอง 

145 

ดีนะท่ีกทู่องมาตลอดชีวติ...เรียกวา่...รู้จกัเซฟอารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง... 

167 

1.4  การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ 
         1.4.2  การใช้ค า
ภาษาองักฤษแทนค า
ภาษาไทย   

หรือวา่โยมหาทางออกไม่เจอจริง ๆ ถา้เจอป้ายท่ีเขียนวา่  
Exit นัน่แหละโยมทางออกแน่นอน ซ่ึงวธีิการมองหาป้ายท่ีวา่นัน่
ก็คือการตั้งสติ 

129 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.1  จินตภาพ
ด้านภาพ 

เขาก็หยบิรูปใบหน่ึงข้ึนมาดู...พร้อมกบัถามคุณแม่วา่...คุณแม่
ครับ...ผู้ชายผมยาว ๆ กล้ามเป็นมัดๆ ท่ียนือยูก่บัคุณแม่ท่ีชายหาด
น่ีใครละครับ... 

32-
33 

มีสาวนอ้ยคนหน่ึงนอนหลบัดว้ยความสุขและเขาก็ฝันไปวา่
...ไดเ้จอเทพบุตรหนุ่มรูปงามเหาะมาอุม้เธอออกจากเตียง...ลอย
ผา่นหนา้ต่างบา้นออกไปผา่นหว้งบรรยากาศ..ผา่นก้อนเมฆสีขาว 

66 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 
สวยงาม..จนข้ึนไปถึงปราสาท ณ  สรวงสวรรค.์.เม่ือไปถึง
ปราสาทเทพบุตรก็วางเธอลงบนเตียงอยา่งนุ่มนวล 

 

 

เจา้ตูบไม่รอชา้...รีบกระโดดข้ึนไปหนา้คอมพิวเตอร์...แลว้
มนัก็จดัการเปิดโปรแกรม...และใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว..
ผู้จัดการตะลึง..อ้าปากค้าง..โอโน..เป็นไปไดไ้งน่ี...ไม่อยากเช่ือ
สายตาตวัเอง..แลว้ผูจ้ดัการก็รีบวางสีหนา้อยา่งจริงจงั... 

77 

 
คนเราเกิดมาในโลกน้ีไม่มีใครขาวล้วน...ไม่มีใครด าล้วน...

คนเราต่างก็เคยท าผดิกนัทั้งนั้น..แต่มนัต่างตรงท่ีวา่..เม่ือท าผดิ
แลว้คิดไดไ้หม..และพร้อมท่ีจะแกค้วามผดิของตนเองหรือเปล่า... 

159 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.3  จินตภาพ
ด้านการเคลือ่นไหว 
 

น ้า...จะไหลจากทีสู่งลงสู่ทีต่ ่าเสมอ...ในความหมายน้ีไม่ใช่
ใหเ้ราไหลไปสู่ท่ีต ่า...ไหลไปสู่ความชัว่...แต่ใหเ้ราดูตวัอยา่งของ
อ่อนนอ้มถ่อมตน 

23 

หนูนอ้ยเกาหัวแกรก ๆ แลว้ถามต่อวา่...อา้ว..ถา้ยงังั้น...แลว้
ผูช้ายหวัลา้น ๆ ท่ีนัง่ลงพุงดูทีวอียูใ่นหอ้งรับแขกตอนน้ีเป็นใคร
ละครับคุณแม่... 

33 

แมว้า่ตอนน้ีจะล้มลุกคลุกคลานไปบา้ง ใหคิ้ดซะวา่มนัท าให้
เราแกร่งข้ึน...และเราตอ้งลุกข้ึนสู้ต่อไป...สักวนัฉนัจะตอ้งไปให้
ถึงฝันท่ีเราวาดไว.้... 

69 

วา่แต่พิมพดี์ดเป็นหรือเปล่า...เจา้ตูบเม่ือไดย้นิก็วิง่เขา้ไปใน
ออฟฟิศ...แลว้กระโดดไปนัน่บนเกา้อ้ีหนา้เคร่ืองพิมพดี์ด...พร้อม
กบัใช้เท้าพมิพ์งานได้อย่างรวดเร็ว 

 

77 

เจา้ตูบไม่รอชา้...รีบกระโดดข้ึนไปหนา้คอมพิวเตอร์...แลว้
มนัก็จดัการเปิดโปรแกรม...และใชง้านได้อย่างคล่องแคล่ว..
ผูจ้ดัการตะลึง..อา้ปากคา้ง..โอโน..เป็นไปไดไ้งน่ี...ไม่อยากเช่ือ
สายตาตวัเอง..แลว้ผูจ้ดัการก็รีบวางสีหนา้อยา่งจริงจงั... 

 

77 
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หลวงพอ่กถ็บีเปร้ียงเขา้ท่ียอดอก ซ่ึงก าลงัพองโต.. ดว้ยความรู้สึก
ภาคภูมิของอาตมา จนล้มก้นกระแทกอยา่งไม่ทนัรู้เน้ือรู้ตวั... แลว้
ท่านก็ต าหนิวา่...จิตใจไม่มัน่คง...พอไม่ไดด้ัง่ใจก็ขุ่นเคือง
หงุดหงิด...เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง... 

103 

ผูจ้ดัการสามคนแบกบนัได ห้ิวสายวดั...พยายามปีนวดัความ
สูงของเสาธงอยา่งทุลักทุเล... 

175 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.4  จินตภาพ
ด้านกลิน่ 
 

ความดีงามจะหอมทวนลมเสมอ...ไม่วา่จะอยูไ่กลแค่ไหน...
กลิ่นของความดีงามก็ส่งไปถึง.. 

37 

เหมือนเรารู้ตรงน้ีมนัมีกลิ่นเหม็น...เราก็อยา่เขา้ไปใกลม้นั...
อยา่ไปเกลือกกลั้ว...เม่ือไดก้ล่ินก็เดินหนีเสีย เพราะมนัจะท าให้
เราทุกขไ์ด.้.. 

84 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.5  จินตภาพ
ด้านเสียง 

หนูนอ้ยเกาหวัแกรก ๆ แลว้ถามต่อวา่...อา้ว..ถา้ยงังั้น...แลว้
ผูช้ายหวัลา้น ๆ ท่ีนัง่ลงพุงดูทีวอียูใ่นหอ้งรับแขกตอนน้ีเป็นใคร
ละครับคุณแม่... 

33 

ทนัใดนั้นเอง...หลวงพ่อก็ถีบเปร้ียงเขา้ท่ียอดอก ซ่ึงก าลงัพอง
โต.. ดว้ยความรู้สึกภาคภูมิของอาตมา จนลม้กน้กระแทกอยา่งไม่
ทนัรู้เน้ือรู้ตวั... แลว้ท่านก็ต าหนิวา่...จิตใจไม่มัน่คง...พอไม่ได้
ดัง่ใจก็ขุ่นเคืองหงุดหงิด...เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง... 

103 

หญิงคนนั้นจึงพดูข้ึนวา่...ผา่นงานอะไรกนั...น่ีตกลงจะรับคน
เขา้มาท างาน..หรือไปท าอะไรกนัแน่...ตน้เสียงถึงกบัปร๊ีดแตก... 

177 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.6  จินตภาพ
ด้านความรู้สึก 

ดินไม่เคยรังเกยีจวา่...ใครคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหน...เขา
พร้อมท่ีจะให้เหยยีบย  ่าและเดินผา่นไป ถึงแมว้า่เราจะถุยน ้ าลาย  
ถ่ายอุจจาระลงไปในดิน..ดินก็ไม่ไดแ้สดงความรังเกียจเราแมแ้ต่
นอ้ย... 

19-
20 

และท่ีส าคญัคือ...น ้าจะอ่อนนุ่ม..แต่ถา้รวมตวักนัใหม้ากๆ ก็
จะมีก าลงัมหาศาล..ก็อยา่งท่ีเราไดเ้ห็นท่ีญ่ีปุ่น..เกิดสึนามิ..ท่ีไทยก็
น ้าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 54 พดูง่าย ๆ คือ..หากเราท าตวัเหมือนน ้า 

24 
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..มีความสงบน่ิง มีความเยน็สบาย และท่ีส าคญัมีพลงัท่ียิง่ใหญ่..
เม่ือท าอะไรก็รวมพลงักนั ความสุขและความส าเร็จยอ่มตามมา.. 

 

เม่ือชีวิตอยูดี่มีสุขอยา่ประมาท...จงเก็บเก่ียวความสุขใหเ้ต็มท่ี
และตอ้งมีสติใหม้าก..เพราะมิเช่นนั้นเราจะเพลิดเพลินอยูก่บั
ความสุขนั้นจนหลงระเริงไป..และตอ้งรู้จกัเตรียมใจวา่ทุกอยา่ง
ในโลกน้ีไม่แน่นอน..เม่ือคิดไดถึ้งจะพบช่วงชีวติตกต ่า...เราก็ยงั
อยูไ่ดอ้ยา่งปกติ... 

48 

ท่ีเป็นแบบน้ีคือ เรารู้จกัเตรียมใจไวรั้บมือกบัความทุกข.์.การ
เผชิญกบัความทุกข์ทีแ่สนสาหัส..ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ...การมีสติ.. 

48 
 

เม่ือไปถึงปราสาทเทพบุตร ก็วางเธอลงบนเตียงอย่างนุ่มนวล  66 
ชีวติของเราท่ีวา่ใหรู้้จกัปล่อย..คือปล่อยวางจากความทุกข.์.

อยา่ไปยดึมัน่จนท าให้เราตรอมใจ... 
84 

ถา้คุณแต่งงานคุณจะตอ้งน ้าตาเช็ดหัวเข่า..ทุกข์ระทมชมข่ืน
ใจ..จะกินจะนอนก็เร่าร้อนเหมือนถูกไฟเผา...โยมคนนั้นก็พดูวา่..
ขนาดนั้นเชียวหรือคะ... 

130 

ทุกคนต่างก็เคยเหงา..อาตมาก็ยงัเคยมีความรู้สึกแบบน้ี
เหมือนกนั...เหงาตอนท่ีเราบวชใหม่ ๆ ..แต่ตอนน้ีไม่เหงาแลว้...
เพราะท างานทุกวนัท างานชนิดวา่ไม่มีเวลาเหงากนัเลยทีเดียว 

133 

เราพยายาม...อยา่ใหค้วามเหงาเกาะกนิใจเรา...จนจมปลกัอยู่
กบัความเหงา...เราพยายาม..อยา่ใหค้วามเศร้าเกาะกมุหัวใจ...จน
ท าอะไรไม่ได.้..เราพยายาม...อยา่ใหค้วามโกรธเป็นไฟเผาใจ...
เม่ือใจมนัร้อน..ทุกอยา่งในชีวติมนัก็ร้อนตามไปดว้ย..เราพยายาม
..อยา่ใหค้วามเกลียดชังท าร้ายใจเราเอง..พยายามใหอ้ภยัคนอ่ืนให้
ง่าย ๆ ชีวติของเราจะไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึน..ความเหงาก็จะนอ้ยลง 

139-
140 

ผมอยากช่วยยายครับ...ชายหนุ่มตอบพลางยิม้อย่างอ่อนโยน 
 

150 
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   1.6  การใช้ค าทีม่ี
ความหมายโดยนัย 
 

ถา้โยมเป็นพอ่แม่...ก็ท  าหนา้ท่ีพอ่แม่ใหดี้...โดยก็จะมีคุณค่า...
ลูกของโยมก็จะเห็นคุณค่าของโยม...และท าดีตามแบบอยา่ง...
เรียกวา่บล็อกดี...พมิพ์ดี...ผลงานท่ีออกมามนัก็ดีตามไปดว้ย.. 

43 

โยมอยา่กลวัเลยกบัการเปล่ียนแปลง...เพราะการเปล่ียนแปลง
ไม่ใช่จะเลวร้ายเสมอไป..หากการเปล่ียนแปลงเป็นดัง่เมฆ..มนัก็
ไม่ไดม้ืดคร้ึมเสมอไปนะ...เมฆสวย ๆ ชวนจิตนาการก็มี 

30 

มีครอบครัวหน่ึงอยูกิ่นกนัมาหลายปี...จนมีพยานรักตวันอ้ย
มาใหช่ื้นใจ...ลูกชายอยูใ่นวยัท่ีน่ารัก...น่าชงั...ชัง่พดูชัง่คุย..เชา้วนั
หน่ึงหนูนอ้ยในวยัอยากรู้อยากเห็น...นัง่ดูอลับั้มรูปเก่าๆ ของคุณ
พอ่และคุณแม่อยู ่

32 

เม่ือเกิดมาตอ้งใหค้นอ่ืนจดจ าในทางท่ีดีงาม...ความดีงามจะ
หอมทวนลมเสมอ...ไม่วา่อยูไ่กลแค่ไหน...กล่ินของความดีงามก็
ส่งไปถึง 

37 

ถา้เราเป็นลูก...ก็ตอ้งท าหนา้ท่ีลูกใหดี้...เราก็จะเป็นลูกท่ีช่ือวา่
แก้วตาดวงใจของพอ่แม่อยา่งแทจ้ริง...เป็นลูกท่ีท าใหว้งศต์ระกลู
ภูมิใจ... 

43 

ถา้เปรียบใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ คือ ใจท่ีเขม้แขง็มนัก็เหมือนเพชร..
เพชรสามารถท่ีจะตดัอะไรใหข้าดก็ได.้..เช่นกนั  ใจท่ีเขม้แขง็ก็
พร้อมท่ีจะตดัความทุกขอ์อกจากใจได.้.ตรงกนัขา้มถา้เราไม่ไดฝึ้ก
ใจ...เราไม่เคยมีประสบการณ์ก็เป็นแค่ถ่านไฟดี ๆ น่ีเอง 

 

49 

ในสถานการณ์ท่ีเจบ็ปวด...หากเราหยดุคิดอยา่งมีสติเรายอ่ม
เห็นแสงสว่างของปัญญา...ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได.้..ขอเพียง
ใหเ้รามีความมุ่งมัน่...มีความอดทนและเขม้แขง็...กาลเวลามนัจะ
พิสูจน์เองวา่ใครจะเป็นเพชรแท้หรือใครจะเป็นไดแ้ค่ถ่านไฟ
ธรรมดา... 

 

51 
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โยมทั้งหลาย...เราควรเทน ้าในแก้วออกเสียบา้ง...เพราะวา่ 
รอบๆ ตวัเรามีอะไรมากมายท่ีจะใหเ้ราเรียนรู้เพื่อเติมเตม็ความคิด
อยูเ่สมอ... 

57 

คนท่ีประสบความส าเร็จในชีวติ..ไม่ใช่หนทางท่ีเขาเดินไป
เตม็ไปดว้ยกลีบกุหลาบ...แต่เตม็ไปดว้ยต้นกหุลาบ บางทีมนัก็มี
หนาม..มีอุปสรรคบา้ง เป็นธรรมดา 

68 

อาตมาขอบอกเลยวา่...โอกาสเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม...มีไว้
ส าหรับผูท่ี้ไม่ยอมแพเ้ท่านั้น...คนท่ีไม่ยอมแพย้อ่มพบโอกาสดี ๆ 
ในชีวติสักวนั 

74 

1.7  การใช้ค าโบราณ 
 

กระบ่ีอยูท่ี่ใจ... เคยไดย้นิกนับา้งหรือเปล่าโยม...โยมบางคน
บอกวา่ กระบ่ีไม่ไดอ้ยูท่ี่ภาคใตเ้หรอครับ...วา่ไปนัน่เลยนะโยม 
ท่ีวา่กระบ่ีอยูท่ี่ใจน่ีมาจากค าพดูของจอมยทุธ์ในหนงัก าลงัภายใน
นะโยม จอมยทุธ์เขาถือส่ิงส าคญัท่ีสุดคือหวัใจ  ก าลงัใจตอ้งมา
ก่อน  จึงจะถือวา่เป็นผู้ เยีย่มยุทธ์ไม่ใช่วา่มีร่างกายแขง็แรง มี
อาวธุดี ๆ แลว้จะชนะคนอ่ืนไดห้มด คนทัว่ ๆ ไปอยา่งเราก็
เช่นกนันะ 

12 

ความสุขอยูก่บัปัจจุบันขณะ...คือเราท าใจใหรู้้เท่าทนัอารมณ์
..ก าหนดรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ...ถา้ดีก็ท  า..ถา้ไม่ดีก็ละมนัเสีย  
รู้จกัท าใจใหส้งบน่ิง...เราก็จะพบความสุขท่ีแทจ้ริง...เพราะสุขอ่ืน 
ยิง่กวา่ความสงบ ไม่มี 

25 

ความรักจะเกิดข้ึนไดห้ลกั ๆ คือ มาจากสองสาเหตุ...หน่ึง 
บุพเพสันนิวาส...คือท าบุญร่วมกนัมาตั้งแต่ชาติปางก่อน  เม่ือเจอ
กนัแลว้ก็ต้องตา ต้องใจ ตอ้งตวั สุดทา้ยก็ตอ้งแต่ง... 

105 

โยมไดสู้ญเสียคนท่ีมิไดรั้กและห่วงใยโยมไป...ซ่ึงจะมีค่าอนั
ใดท่ีโยมจะเสียใจก็ผูช้ายเยีย่งน้ัน...แต่แฟนโยมสิ..ท่ีสูญเสียคนท่ี
รักและห่วงใยเขาเช่นโยม 

 

168 
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โยมคนเรามีชีวติ...มีลมหายใจ...มีความอยากเหมือนกนั...มนั
ต่างกนัตรงท่ี..อดทนได ้ จงอดทน  อดใจได ้ จงอดใจ..ถา้เราไม่
อดทน  ไม่อดใจ..เร่ืองเล็กก็จักกลายเป็นเร่ืองใหญ่...จากท่ีไม่ทุกข ์
ก็จะเอาความทุกขเ์ขา้สู่ใจ 

186 

   1.9  การใช้ค าทีม่ีการ
เล่นค า 
 

สรรพส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนเป็นธรรมดา...ตั้งอยูเ่ป็นธรรมดา...
และดบัไปเป็นธรรมดา  พดูง่าย ๆคือ ทุกอยา่งเกิดข้ึน..ตั้งอยู ่แลว้
ก็ดบัไป...ทุกอยา่งหมุนเวยีนตามกฎของธรรมชาติ...เราไม่
สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได.้.. 

29 

ปัญหากบัปัญญามาพร้อมกนัโยม แต่คนท่ีขาดสติจะเห็นแต่
ปัญหา...ไม่เห็นปัญญา 

58 

หลายคนมีชีวติ...มีอากาศหายใจ...แต่ไร้โอกาส...และบาง
คนมีโอกาส  แต่ปราศจากอากาศท่ีจะหายใจ 

74 

ความสุข..ความทุกข์นั้น...มนัอยูท่ี่เรา  เราจะสุขหรือจะ
ทุกข์...เราจะยดึ...เราจะมั่น...หรือวา่เราจะปล่อยวาง...ก็ตวัเรา
ทั้งนั้น...ท่ีจะเป็นคนเลือก...ถา้เราเลือกท่ีจะปล่อยเราก็เบา...ถา้เรา
เลือกท่ีจะถอืไวเ้ราก็หนัก 

82 

ความรักจะเกิดข้ึนไดห้ลกั ๆ คือ มาจากสองสาเหตุ...หน่ึง 
บุพเพสันนิวาส...คือท าบุญร่วมกนัมาตั้งแต่ชาติปางก่อน  เม่ือเจอ
กนัแลว้ก็ต้องตา ต้องใจ ต้องตัว สุดทา้ยก็ต้องแต่ง... 

 

105 

ใหด้ว้ยใจยนิดี...คือก่อนใหเ้ต็มใจ..ขณะใหเ้ต็มใจ...หลงัให้
เต็มใจ 

151 

หน่ึง...ความสุขในขณะท่ีท างาน...รักในงานท่ีท า...มีความ
สามคัคีกนั..ท างานรู้จกัประสานสิบทศิ..แลว้จะกลายเป็นผูช้นะ
สิบทศิ..ไม่ใช่เป็นผูท้ะเลาะสิบทศิ..หนัไปทางไหนมีแต่ศตัรู...
แบบน้ีอยูไ่หนก็หาความสุขไม่เจอ... 

 

180 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 โยมคนเรามีชีวติ...มีลมหายใจ...มีความอยากเหมือนกนั...
มนัต่างกนัตรงท่ี..อดทนได ้ จงอดทน  อดใจได ้ จงอดใจ..ถา้เรา
ไม่อดทน  ไม่อดใจ..เร่ืองเล็กก็จกักลายเป็นเร่ืองใหญ่...จากท่ีไม่
ทุกข ์ก็จะเอาความทุกขเ์ขา้สู่ใจ 

186 

   1.10  การใช้ค าสัมผสั
คล้องจอง 

ตน้ไมใ้หค้วามชุ่มช่ืนแก่ชีวิต  นกตัวนิดใหเ้สียงเพลงแก่
โลกหล้า  ดอกไมใ้หค้วามงามผา่นสายตา 

35 

ความล าบากท่ีเกินทน...จะหลอมคนใหท้นทาน...ความสุข
ยาวนาน...จะละรานความเป็นคน 

50 

โยมทั้งหลาย  เราตอ้งรู้จกัปล่อยวาง..ถา้มนัหนัก...เราตอ้ง
รู้จกัหยดุพกั...ถา้มนัเหน่ือยล้า  เราตอ้งรู้จกัแกไ้ข...ถา้เคยผิดพลาด
มา...เราตอ้งรู้จกัไขวค่ว้า..ถา้โอกาสไม่มาหาเรา 

84 

โยมทั้งหลาย...เราเกิดมาในโลกน้ีมีหนา้ท่ีต่างกนั...เช่น พระ
มีหนา้ท่ีเทศน์...เปรตมีหนา้ท่ีขอ...คนมาทีหลงัท่ีหนา้ท่ีรอ...คน
สอพลอมีหนา้ท่ีเลีย...อัย๊ยะ... 

91 

คนท่ีหมัน่ฝึกจิต..ความคิดก็จะมีความละเอียดอ่อน...มอง
โลกในแง่บวก...สามารถท่ีพลิกปัญหาใหเ้ป็นปัญญาได.้.สามารถ
ท่ีพลิกวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส..สามารถแปรความวินาศให้เป็นโชคดี
ได.้. 

100 

ปัญญาสัมปทา   มีระดบัสติปัญญาท่ีเหมือน ๆ กนั เพราะส่ิง
น้ีจะส่งเสริมใหชี้วติดีข้ึน..แต่บางคนบอกวา่เวลาหาแฟนตอ้งให้
ไดอี้กแบบคือ..รวยทรัพย์  อับปัญญา พอ่ตาตาย  แม่ยายโง่  ถา้
เลือกคู่ชีวติแบบน้ีก็อยูก่นัไดไ้ม่นาน...เพราะดูถูกอีกฝ่ายหน่ึง... 

 

109 

เป็นมหากุศล..เป็นคนไม่ตาย (ไปจากความดี)  ป้องกนั
อบาย...คลายจากกองทุกข์ สนุกในธรรม...น าสู่กุศล...มีผลเป็นสุข
...ปลุกตนใหต่ื้น...ช่ืนชมเบิกบาน...เผาผลาญความชัว่... 

 

122-
123 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

ส่วนผสมของความรักคือ  เวลา... ส่วนผสมของน ้าตา  
ความเสียใจ...ท่ีจริงนะโยมขอ้ดีของน ้าตาก็มีเหมือนกนั...เพราะ
มนัท าใหต้าเราสะอาด..และเราจะไดต้าสวา่งมากข้ึน...จะไดเ้ห็น
วา่ใครรักเราจริง 

163 

ถา้เราไม่รู้จกัค าวา่เสียสละ มีรักก่ีคร้ังก็ทุกข์ใจ...ถา้เราไม่
รู้จกัการให้...รักอย่างไรมนัก็ทุกข ์

165 

หญิงคนหน่ึง อกหกั รักคุด...อยากจะหยดุชีวิตดว้ยความ
ตาย...ขณะท่ีก าลงัเกินหาท าเลเหมาะท่ีจะฆาตกรรมตวัเอง  เผอิญ
เดินไปเจอพระรูปหน่ึง...พระรูปนั้นจึงกล่าวใหส้ติวา่...เหตุใดโยม
จึงตอ้งเสียใจขนาดน้ี...คนท่ีควรจะเสียใจควรจะเป็นแฟนของโยม
มากกวา่...หญิงสาวหยดุคิดและถามกลบัไปดว้ยความสงสยัวา่ 
ท าไมละเจา้คะ... 

168 

งานคือชีวิต  ชีวติคืองานบนัดาลสุข  ท างานใหส้นุก  เป็น
สุขขณะท างาน 

169 

ดงันั้น...เรียนสูงมาแค่ไหน...ไม่ใช่ประเด็น...ท างานให้เป็น
คือ...ประเด็นท่ีส าคญั 

173 

วธีิการเขียนไวบ้นผืนทราย...เป้าหมายสลกับนแผน่หิน 175 
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2.  การเลอืกใช้ประโยค 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   2.1  ประโยคข้อแม้
แสดงเงื่อนไข 
 
 

โยมบางคนนะ มีร่างกายท่ีแข็งแรง  แต่ท าอะไรก็ยอมแพ้
ง่าย ๆ ไม่ประสบความส าเร็จเสียที นัน่ก็เพราะมีแต่แรงกาย  
แรงใจไม่มี...แต่บางคนท่ีร่างกายพิการกลบัมีความสุข  และต่อสู้
ชีวติจนประสบความส าเร็จได ้ นัน่ก็เพราะเขามีหวัใจท่ีแข็งแรง...
โยมทั้งหลายจึงตอ้งหมัน่ดูแลร่างกายและเสริมก าลงัใจควบคู่กนั
ไปดว้ยเสมอ 

12-
13 

หากวา่โยมท าตวัเหมือนดิน...ไม่วา่จะเจออะไร  ให้ตั้งสติให้
ดี..มีความสงบน่ิง...ความสุขจริงก็จะเขา้มาสู่ชีวิตเรา 

20 

หากเรามีทุกข.์..ใหเ้รารู้เท่าทนั...อีกไม่นานทุกขม์นัเบาบาง
ลง...สุดทา้ยมนัก็ดบัไป 

32 

หากวา่เราเก็บแต่น ้านั้นไว.้..เราก็จะอยูก่บัน ้านั้นเพียงอยา่ง
เดียว...ถา้เราเอาแกว้ไปใส่น ้าส้ม  มนัก็จะเป็นแกว้น ้าส้ม เราเอา
แกว้ใส่น ้าองุ่น  ก็จะกลายเป็นน ้าองุ่น  หรือจะลองเอาไปใส่น ้า
แลว้เอาดอกไมม้าเสียบ  มนัจะกลายมาเป็นแจกนั...สวยงามข้ึนมา
อีกตั้งเยอะ 

57 

หากวา่เราเลือกท่ีจะสู้...ตอ้งรู้จกักา้วไปขา้งหนา้อยา่งมีสติ...
และไม่ประมาทในชีวติ...เม่ือเราใชส้ติปัญญาใหม้ากข้ึน 

70 

หากวา่เรามีความพยายามแลว้..ความส าเร็จยอ่มตามมา
แน่นอน 

76 

หากวา่ไม่ทิ้งโอกาสท่ีดีท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ...เรายอ่ม
ประสบความส าเร็จแน่นอน 

78 

หากเราคิดจะมีความรัก...จะท่องใหข้ึ้นใจวา่...เม่ือมีรัก..อก
หกัจะตามมาดว้ยเสมอ...ไม่วา่เราเอง..หรือคนท่ีรักเรา 

 

166 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

    2.2   ประโยคคู่ขนาน 
    

มีในส่ิงใด แลว้ยดึมัน่ในส่ิงนั้น...ก็ยอ่มเจบ็...ก็ยอ่มทุกขเ์อง
...เม่ือไม่มี...ไม่ยดึ...จะเอาอะไรมาทุกข.์. จริงไหมโยม 

87 

    2.3   ประโยคแสดง
ความ ขัดแย้ง 
     

คนส่วนมากมกัจะคิดวา่เงินเท่านั้น..ท่ีจะท าใหเ้รามี
ความสุข...อนัน้ีก็ถูก...แต่ยงัไม่ถูกตอ้งซะทีเดียว...เพราะบางทีเงิน
ก็ท าใหเ้กิดความทุกข ์

17 

เงินซ้ือบา้นหลงัใหญ่ได.้..แต่ซ้ือความสุขของคนท่ีอยูใ่น
บา้นไม่ไดห้รอกโยม..ความสุขความอบอุ่น  มนัตอ้งลงมือท าจาก
ใจท่ีเขา้ใจกนั...ไม่ใช่ใชเ้งินเพื่อเนรมิตความสุข...สุดทา้ยก็จะเป็น
ความผดิพลาดอยา่งมากในชีวติครอบครัว 

18 

บางคร้ังเราใหค้วามส าคญัในการหาเงิน...แต่เราลืมให้
ความส าคญัของคนในครอบครัว  แบบน้ีแรก ๆอาจจะมีความสุข
กนั..และนานวนัเราจะยิง่เหินห่าง 

18 

        เงินซ้ือท่ีนอนนุ่มๆ ไดแ้ต่เงินก็ซ้ือความสุขในการนอนไม่ได ้ 18 
เราไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได ้แต่เรา

สามารถท่ีจะเรียนรู้ใหเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลงได ้
29-
30 

ความเปล่ียนแปลงจึงไม่ใช่เร่ืองน่ากลวั..แต่เป็นเร่ืองท่ีเรา
ตอ้งเรียนรู้  โยมลองมาฟังเร่ืองดูแลว้กนัวา่...ความเปล่ียนแปลง
ของสังขารมนัท าให้เกิดอะไรข้ึนในชีวิต 

32 

ชีวติของคนเรานะโยม  จะท าใหมี้คุณค่า  ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ร ่ ารวย  ไม่จ  าเป็นตอ้งมียศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีต าแหน่ง
สูง ๆ มีการงานท่ีดี  แต่ชีวิตท่ีมีคุณค่าคือ  การท าตวัของเราใหมี้
คุณค่า  และท าชีวติของคนอ่ืนใหเ้ป็นคนมีคุณค่า... 

38 

หลายคนมีชีวติ...มีอากาศหายใจ...แต่ไร้โอกาส...และบาง
คนมีโอกาส  แต่ปราศจากอากาศท่ีจะหายใจคือตายไปซะก่อน...
แต่บางคนมีทั้งโอกาสและอากาศหายใจ  แต่กลบัปล่อยผา่นไป
โดยท่ีไม่ควา้เอาไว ้ ถา้แบบน้ีถึงจะมีโอกาสดี ๆ ผา่นมาในชีวติ
มากแค่ไหน  มนัก็คงไม่ท าใหชี้วติส าเร็จได ้

74 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 บางคนมีความสามารถหลายอยา่ง...แต่ไม่ลงมือท าอะไร
เลย...มนัก็เปล่าประโยชน์..ผิดกบัคนท่ีมีความถนดัเพียงเร่ืองเดียว
..แต่เขาทุ่มเทกบัส่ิงนั้นอยา่งเตม็ท่ี...โอกาสท่ีประสบความส าเร็จ
ยอ่มมีมากกวา่... 

75 

ท าในส่ิงท่ีดี  พลงัของความดี..พลงัของความสามคัคี..ยอ่ม
ท าส่ิงท่ียาก  ใหก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีง่าย  ท าของหนกัใหก้ลายเป็น
ของเบา 

91 

มองโลกในแง่บวก...สามารถท่ีพลิกปัญหาใหเ้ป็นปัญญาได้
..สามารถท่ีพลิกวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส..สามารถแปรความวินาศให้
เป็นโชคดีได.้. 

100 

โยมทั้งหลายปัญหามนัมีไวแ้ก.้.ไม่ใช่มีไวก้ลุ่ม...และโลกน้ี
ก็มีไวเ้หยยีบ  ไม่ใช่มีไวแ้บก 

127 

การท างานมนัตอ้งค่อย ๆ เรียนรู้...ค่อย ๆ พฒันา  ถา้เราไม่
หยดุพฒันาตนเอง เราก็ยอ่มเป็นผูเ้ช่ียวชาญได ้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
คนเก่ง  แต่จงเป็นคนท่ีพฒันาได ้ และอาตมาเช่ือวา่โยมจะเป็นท่ี
ตอ้งการของทุก ๆ องคก์รแน่นอน 

170 

หากวา่เราเกิดมาจน  เราจะยิง่จนมากข้ึน...ถา้เราท าตวัรวย  
ถา้เราเป็นคนรวย  เราจะยิง่รวยมากข้ึน  ถา้เราท าตวัจน  ให้เราท า
ตวัแบบคนธรรมดา  ใชจ้่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น  แต่ถา้เราไม่ยนิดีในส่ิง
ท่ีตนได ้ ไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมี  ชีวติน้ีก็อาภพอบัโชคท่ีสุดในโลก  
แต่ถา้หากเรายินดีในส่ิงท่ีตนได ้ พอใจในส่ิงท่ีตนมี  ชีวติเราก็จะ
เป็นคนโชคดีท่ีสุดในโลกเช่นกนั 

186 

คนท่ีมีความสุข  ไม่ใช่คนท่ีมีเงินมากท่ีสุด  แต่เป็นคนท่ี
ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  ยิง่มีความตอ้งการนอ้ยลง  สมบติัท่ีมีอยูเ่ดิมก็ดู
เหมือนมีมากข้ึน 

188 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

2.4   ประโยคแสดง
เหตุผล 

คนส่วนมากมกัจะคิดวา่เงินเท่านั้น..ท่ีจะท าใหเ้รามีความสุข
...อนัน้ีก็ถูก...แต่ยงัไม่ถูกตอ้งซะทีเดียว...เพราะบางทีเงินก็ท าให้
เกิดความทุกข ์

17 

ข้ึนช่ือวา่ความสุข...เป็นส่ิงท่ีเราโหยหามาตลอดชีวติ...
บางคนหาเจอแต่รักษามนัไวไ้ม่ได.้..มนัก็เป็นธรรมดา..เพราะทุก
อยา่งเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป  หากวา่เราเขา้ใจสัจธรรมขอ้น้ี  เรา
ก็มีความสุขได ้

17 

หากวา่เราเลือกท่ีจะกลา้  ตอ้งรู้จกัสู้ อยา่กลวัอุปสรรค...
เพราะอุปสรรคยอ่มท าให้เราแกร่งข้ึนทุกวนั 

70 

จงท าความฝันของตนเองให้เตม็ท่ี...และท าใหดี้ท่ีสุด...ท า
ใหเ้หมือนกบัวา่วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของชีวติ..เราจะไดไ้ม่
ประมาทและไม่เสียดายวนัเวลาท่ีผา่นไปแต่ละวนั..เพราะ
ความส าเร็จรอวนัท่ีเรากา้วเดินเขา้ไปหา ไม่ใช่วา่มนัจะเดินมาหา
เรา 

75 

   2.5  ประโยคย า้ความ  
เน้นค า 
 

เราจะมาเรียนรู้ความเปล่ียนแปลง..เพื่อยอมรับและท าใจ
ใหรู้้เท่าทนั  เราจะมาเรียนรู้ความพลดัพรากความเสียใจ..เพื่อ
เขา้ใจถึงการปล่อยวาง  เราจะมาเรียนรู้ความคิดต่าง เพื่อความ
เขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  เราจะมาเรียนรู้ความ
เหินห่าง  เพื่อรู้ถึงคุณค่าของเวลา  และการรอคอย 

30 

ชีวติของคนเรานะโยม  จะท าใหมี้คุณค่า  ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ร ่ ารวย  ไม่จ  าเป็นตอ้งมียศถาบรรดาศกัด์ิ  ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ต าแหน่งสูง ๆ มีการงานท่ีดี  แต่ชีวติท่ีมีคุณค่าคือ  การท าตวัของ
เราใหมี้คุณค่า  และท าชีวติของคนอ่ืนใหเ้ป็นคนมีคุณค่า... 

38 

ถา้เราเอาแกว้ไปใส่น ้าส้ม  มนัก็จะเป็นแกว้น ้าส้ม เราเอา
แกว้ใส่น ้าองุ่น  ก็จะกลายเป็นน ้าองุ่น  หรือจะลองเอาไปใส่น ้า
แลว้เอาดอกไมม้าเสียบ  มนัจะกลายมาเป็นแจกนั...สวยงามข้ึนมา
อีกตั้งเยอะ 

57 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 หากเรามีความคิดท่ีดี...เม่ือเราถูกด่า...เราก็จะเปล่ียนค าด่า 
ใหเ้ป็นสติ  หากเรามีความคิดท่ีดี...เม่ือเราถูกค าต าหนิ  เราก็จะ
เปล่ียนค าต าหนิ  ให้เป็นวชิา...หากเรามีความคิดท่ีดี  เม่ือเราถูกดู
ถูก  เราก็จะเปล่ียนค าดูถูก ใหเ้ป็นปรัชญา  หากเรามีความคิดท่ีดี  
เม่ือเราถูกนินทา  เราก็จะเปล่ียนค านินทา  ใหเ้ป็นคติสอนใจ 

58 

ความรักคือการใหอ้ภยัครับ  ความรักคือสีชมพคู่ะ... ความ
รักคือการเสียสละค่ะคุณครู 

107 

บางคนเหงาเล็กนอ้ย  คือคนท่ีไม่เคยมีใคร   บางคน...เหงา
มาก  คือคนท่ีเคยมีแฟน  บางคน...เหงามากกวา่  คือคนเพิ่งเลิกกะ
แฟน  บางคนเหงามากท่ีสุด  คือคนท่ีมีแฟนแต่ดูเหมือนไม่มี 

138 

ใหด้ว้ยความยนิดี  คือก่อนให้เตม็ใจ  ขณะใหเ้ตม็ใจ  หลงั
ใหเ้ตม็ใจ 

151 

สรรพส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนเป็นธรรมดา...ตั้งอยูเ่ป็นธรรมดา...
และดบัไปเป็นธรรมดา  พดูง่าย ๆคือ ทุกอยา่งเกิดข้ึน..ตั้งอยู ่แลว้
ก็ดบัไป...ทุกอยา่งหมุนเวยีนตามกฎของธรรมชาติ...เราไม่
สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได.้.. 

29 

ชีวติของคนเรานะโยม  จะท าใหมี้คุณค่า  ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ร ่ ารวย  ไม่จ  าเป็นตอ้งมียศถาบรรดาศกัด์ิ  ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ต าแหน่งสูง ๆ มีการงานท่ีดี  แต่ชีวติท่ีมีคุณค่าคือ  การท าตวัของ
เราใหมี้คุณค่า  และท าชีวติของคนอ่ืนใหเ้ป็นคนมีคุณค่า... 

38 

หากวา่เรายิง่ยดึถือ  มนัก็ยิง่เป็นทุกข ์ หากวา่เรายิง่หลงใน
สุข  เราก็ยิง่ทุกขใ์จ  หากวา่เรายิง่ร้ือฟ้ืน  เราก็ยิง่วุน่วาย  หากวา่เรา
ยิง่เอาแต่ใจ  เราก็ยิง่ทรมาน 

81 

   2.6  ประโยคสรุป
ความ 

พดูง่าย ๆคือ ทุกอยา่งเกิดข้ึน..ตั้งอยู ่แลว้ก็ดบัไป...ทุกอยา่ง
หมุนเวยีนตามกฎของธรรมชาติ...เราไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎ
ของธรรมชาติได.้.. 

29 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ดงันั้นเราอยา่เสียเวลากบัการยดึมัน่ถือมัน่..ทุกอยา่งยอ่ม
เปล่ียนไปตามกฎของธรรมชาติ  ดวงอาทิตยม์นัข้ึน...สุดทา้ยมนัก็
ตก  กลางวนัอีกไม่ก่ีชัว่โมง  มนัก็เป็นกลางคืน 

31 

สุดทา้ยเลือดท่ีไหลท่วมแผน่ดินไม่ใช่ของใคร  ของคนไทย
ทั้งนั้น  เราหนัหนา้มาท าหนา้ท่ีของตนเองให้ดี  สามคัคีกนัให้
มาก ประเทศชาติจะไดมี้ความสุข 

45 

โยมทั้งหลาย หากวา่เรายิง่ยดึถือ  มนัก็ยิง่เป็นทุกข ์ หากวา่
เรายิง่หลงในสุข  เราก็ยิง่ทุกขใ์จ  หากวา่เรายิง่ร้ือฟ้ืน  เราก็ยิง่
วุน่วาย  หากวา่เรายิง่เอาแต่ใจ  เราก็ยิง่ทรมานสุดทา้ยก็จะจมอยู่
กบักองทุกข ์

81 

ความสุข..ความทุกขน์ั้น  มนัอยูท่ี่เรา  เราจะสุขหรือจะทุกข ์ 
เราจะยดึ  เราจะมัน่  หรือวา่เราจะปล่อยวาง  ก็ตวัเราทั้งนั้นท่ีจะ
เป็นคนเลือก 

82 

ดงันั้น...เรียนสูงมาแค่ไหน...ไม่ใช่ประเด็น...ท างานให้เป็น
คือ...ประเด็นท่ีส าคญั 

173 

ดงันั้นเราตอ้งเตรียมความพร้อมไวต้ลอดเวลา...เม่ือโอกาส
มาถึงก็ควา้เอาไว ้

181 

จากตวัอยา่งขา้งตน้...จะท าใหเ้ราเห็นวา่  คนท่ีมีความสุข  
ไม่ใช่คนท่ีมีเงินมากท่ีสุด  แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสุด  ยิง่มี
ความตอ้งการนอ้ยลง สมบติัท่ีมีอยูเ่ดิม ก็ดูเหมือนมีมากข้ึน 

188 
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3.  การเลอืกใช้ส านวน  สุภาษิต  ค าคม 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   3.1  การใช้ส านวน  
สุภาษิต  ค าคมทีม่ีอยู่
เดิม 
 
 

หากวา่เรายงัมีความทุกขใ์จ...ถึงท่ีนอนจะนุ่มขนาดไหนก็
หลบัไม่เตม็ต่ืน...เงินซ้ือรถคนัสวย ๆ ได ้ แต่เงินซ้ือความสุขในการ
นัง่ไม่ได.้.. 

 

19 

ความสุขอยูก่บัปัจจุบนัขณะ...คือเราท าใจใหรู้้เท่าทนัอารมณ์
..ก าหนดรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ...ถา้ดีก็ท  า..ถา้ไม่ดีก็ละมนัเสีย  
รู้จกัท าใจใหส้งบน่ิง...เราก็จะพบความสุขท่ีแทจ้ริง...เพราะสุขอ่ืน 
ยิง่กวา่ความสงบ ไม่มี 

 

25 

ปกครองลูกนอ้งดว้ยจิตท่ีเมตตา...การเป็นผูน้ าโยมอยา่ไปนัง่
บนหวัคน...เพราะเรานัง่ไม่ไดน้านหรอก...เราตอ้งเขา้ไปนัง่ในใจ
คน...ท าใหลู้กนอ้งเช่ือใจ..มีความจริงใจต่อกนั...เตือนคนท่ีควร
เตือน...ยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง...อาตมารับรองวา่...โยมจะมีสุขทุก
สถาน 

44 

โยมทุกท่านคงเคยไดย้นิค าพูดท่ีวา่..สิบปีแกแ้คน้ก็ยงัไม่สาย..
เลือดตอ้งลา้งดว้ยแฟบ...(ตอ้งลา้งดว้ยเลือดไม่ใช่หรือครับพระ
อาจารย)์  ตอ้งลา้งดว้ยแฟบนั้นถูกแลว้...ถา้เลือดไปลา้งดว้ยเลือด..
มนัก็ยิง่เป้ือนไปใหญ่ น่ะสิโยม... 

53 

หากเรามีสติและใชปั้ญญา...เราก็ควรท่ีจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง..เรียกวา่เกาถูกท่ีคนั...เกาไม่ก่ีคร้ังมนัก็หาย 

54 

เคยมีค าพดูท่ีวา่คนเราตอ้งฝันใหไ้กลแลว้ไปใหถึ้ง...ค  าพดูนั้น
ถูกตอ้งแลว้...เม่ือมีฝันไกลแต่ถา้ไม่ลงมือท า..ฝันจะสวยงามแค่ไหน
ก็ไม่เป็นจริงข้ึนมาได ้

64 

อยา่ไปรอหรือใหค้วามหวงักบัน ้าบ่อหนา้...โอกาสท่ีจะเจอ
บ่อไม่มีน ้ายอ่มมีเหมือนกนั...หากเรามีความฝัน..จงลงมือ...ถึงมนั
จะไม่ส าเร็จในวนัน้ี 

67 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

แมว้า่ตอนน้ีจะลม้ลุก คลุกคลานไปบา้ง ใหคิ้ดซะวา่มนัท าให้
เราแกร่งข้ึน...และเราตอ้งลุกข้ึนสู้ต่อไป...สักวนัฉนัจะตอ้งไปใหถึ้ง
ฝันท่ีเราวาดไว.้... 

 

69 

โยมการท่ีเราจะมีความรักไม่ใช่เร่ืองยาก...ท่ียากยิง่กวา่  คือ
การท่ีเราจะครองความรักใหย้นืยาวจนถือไมเ้ทา้ยอดทอง...
กระบองยอดเพชร...อยูก่นัจนแก่เฒ่า 

 

105 

ความสุขถา้แบ่งปันกนัก็จะเพิ่มเป็นสองเท่า...แต่ความทุกขถ์า้
แบ่งปันกนัจะลดลงคร่ึงหน่ึง...ความสุขยิง่เราแบ่งปันเท่าไร
ความสุขยิง่เพิ่มข้ึนเท่านั้น...ก็อยา่งเขาพดูวา่...ยิง่ใหย้ิง่ได ้ ยิง่หวงยิง่
อด 

148 

บางคนเสเพลมาก...แต่เจอค าสอนแบบโดน..ถึงเป็นเสือหมด
ลาย หนัหนา้เขา้หาความดี.. 

160 

ท่ีจริงอาตมาก็เตือนโยมตลอด...แต่โยมไม่เคยจ าวา่...ท่ีใดมีรัก
ท่ีนัน่มีทุกข.์..ใหโ้ยมไปเฉพาะท่ีใด..อยา่ไปท่ีนัน่..เพราะท่ีนัน่มนัมี
ทุกข ์

166 

เขาบอกวา่มารยาหญิง หน่ึงร้อยเล่มเกวยีน...แต่ปัจจุบนัมารยา
ชาย มนัหน่ึงร้อยรถสิบลอ้พว่ง...เราตอ้งเป็นคนหูหนกั...อยา่เอา
หวัใจไปฝากไวก้บัปากของใคร...เด๋ียวจะน ้าตาเช็ดหวัเข่าไหลไป
ยนัตาตุ่ม... 

167 

   3.2 การดัดแปลง
ส านวน  สุภาษิต  ค า
คม จากต้นฉบับ 
 

โยมทุกท่านคงเคยไดย้นิค าพูดท่ีวา่..สิบปีแกแ้คน้ก็ยงัไม่สาย..
เลือดตอ้งลา้งดว้ยแฟบ...(ตอ้งลา้งดว้ยเลือดไม่ใช่หรือครับพระ
อาจารย)์  ตอ้งลา้งดว้ยแฟบนั้นถูกแลว้...ถา้เลือดไปลา้งดว้ยเลือด..
มนัก็ยิง่เป้ือนไปใหญ่น่ะสิโยม... 

53 

และยงัมีค าพดูของคนโบราณท่ีวา่...หนามยอกตอ้งเอาเขง็บ่ง
....(ตอ้งเอาหนามบ่งครับพระอาจารย)์  เอาเขม็บ่งดีกวา่โยม...เด๋ียว
หนามหกัซ ้ าเขา้ไปอีก  เราจะตอ้งเจบ็อีกสองเท่าเลยนะ 

54 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

จงใชส้ติใหม้าก...เพราะความทุกขจ์ริงอายมุนัสั้นนิดเดียว...
แต่เราชอบต่ออายขุองความทุกข.์..ดว้ยการกลบัไปคิดซ ้ าซากใน
ทุกขเ์ร่ืองเดิม...ไปเติมไฟแห่งความทุกข.์..มนัก็เลยดบัทุกขไ์ม่ได ้

56 

โยมลองมาปรับความคิดแบบใหม่ดีกวา่ไหม...เอาเป็นฝัน
ใกล้ๆ  แลว้ไปใหถึ้ง...เม่ือท าความฝันน้ีส าเร็จ..เราก็ตั้งความฝันท่ี
สองท่ีสามใหใ้หญ่มากกวา่เดิม...ฝันใหญ่ของเรานั้นยงัคงอยู ่ แต่เรา
แค่เปล่ียนมาสู้ทีละขั้น 

65 

ปากจดัชนิดวา่  ปากปืนกล   เรียกวา่ด่าทั้งวนัไม่ซ ้ าค  าด่า... 111 

ค าเตือนส าหรับคนท่ีอยากให้รักมัน่คง...ตอ้งซ่ือสัตยก์บั
คู่ชีวติของตนเอง..ไม่ใช่ไปแอบมีก๊ิก...เพราะท่ีใดมีก๊ิกท่ีนัน่มีกรรม
...และขอเตือนวา่...การบริโภคก๊ิกเกินวนัละสองคน อาจท าให้
สับสนต่อการโกหกได ้

112 

โยมหากวา่เราเป็นผูฉ้ลาดในการใชชี้วติ...ในวนัท่ีเรามี
ความสุข  ขอใหเ้ราแบ่งปันความสุขใหแ้ก่คนอ่ืน..การแบ่งปัน
ความสุขออกไปจะท าใหเ้ราไดรั้บความสุขกลบัมา เรียกวา่ใหสุ้ข
แก่ท่าน...สุขนั้นถึงตวั 

147 

เขาบอกวา่มารยาหญิง หน่ึงร้อยเล่มเกวยีน...แต่ปัจจุบนัมารยา
ชาย มนัหน่ึงร้อยรถสิบลอ้พว่ง...เราตอ้งเป็นคนหูหนกั...อยา่เอา
หวัใจไปฝากไวก้บัปากของใคร...เด๋ียวจะน ้าตาเช็ดหวัเข่าไหลไป
ยนัตาตุ่ม... 

 

167 

   3.2 การคิดค้น
ส านวน  สุภาษิต  ค า
คม ขึน้ใหม่ 

ในหนงัสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมสมยัก่อนนั้นได้
แฝงโคด๊ลบัความส าเร็จในชีวิตมาในรูปแบบของช่ือตวัละคร...เร่ือง
จริงนะโยม  ไม่เช่ือลองคิดยอ้นตามนะ แต่ถา้เกิดไม่ทนั...หนัไป
ถามคนอายเุกินสามสิบไดเ้ลย  มานี มานะ ปิติ  ชูใจ  คุน้กนัไหม
โยม  ถา้โยมรู้ความลบัน้ีก็จะคน้พบลายแทงแห่งความส าเร็จไดไ้ม่
ยากเยน็ 

 

13 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

เม่ือเกิดมาตอ้งใหค้นอ่ืนจดจ าในทางท่ีดีงาม...ความดีงามจะ
หอมทวนลมเสมอ...ไม่วา่อยูไ่กลแค่ไหน...กล่ินของความดีงามก็
ส่งไปถึง 

37 

อาตมาขอบอกเลยวา่...โอกาสเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม...มีไว้
ส าหรับผูท่ี้ไม่ยอมแพเ้ท่านั้น...คนท่ีไม่ยอมแพย้อ่มพบโอกาสดี ๆ 
ในชีวติสักวนั 

74 

ประหยดันอ้ย...เป็นพวกแม่บา้นตุ่มร่ัว...คือมีเงินเท่าไรใช้
หมด...ท าใหส้ามีตอ้งเอือมระอา 

111 

เราตอ้งใชชี้วติอยูก่บัความจริง...อยา่อดีตมากรีดใจตนเอง...
ตอ้งรู้จกัยอมรับความจริง...ยอมรับในส่ิงท่ีเป็น...รู้จกัมองใหเ้ห็น
ขอ้ดีของความทุกข.์..ขอ้ดีของค านินทา...ขอ้ดีของค าด่า... 

124 

หน่ึง...ความสุขในขณะท่ีท างาน...รักในงานท่ีท า...มีความ
สามคัคีกนั..ท างานรู้จกัประสานสิบทิศ..แลว้จะกลายเป็นผูช้นะสิบ
ทิศ..ไม่ใช่เป็นผูท้ะเลาะสิบทิศ..หนัไปทางไหนมีแต่ศตัรู...แบบน้ี
อยูไ่หนก็หาความสุขไม่เจอ... 

180 

ใหอ้ภยั...คือ ไม่เอาเร่ืองเล็กนอ้ยมาลดความสุขของชีวิต...
รู้จกัใหอ้ภยัคนอ่ืนง่าย ๆ ส่ิงน้ีมนัจะท าลายก าแพงแห่งความทุกขล์ง
ได ้

156 

ปริมาณของความสุข  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนของท่ีเราไดรั้บ
...แต่มนัอยูท่ี่มุมมองของเราท่ีมีต่อส่ิงเหล่านั้น...บางคร้ังเราไม่ไดมี้
ส่ิงของมากมาย..แต่เรามีความพอใจในส่ิงท่ีเรามี...ยนิดีในส่ิงท่ีเรา
ได.้..ไม่เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน..เราก็มีความสุขแลว้โยม 

 

184 
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ตารางวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
 
1. กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การตั้งช่ือเร่ือง
แบบมีจังหวะสัมผสั
และเล่นค า 

1 คู่ธรรม  คู่กรรม 105 
2 แรงบนัดาลใจ ช่วยใหเ้ราบนัดาลตน 141 
3 สุขท่ีไดท้  า  ท าจนไดสุ้ข 169 

2.  การตั้งช่ือเร่ือง
โดยใช้ค าถาม 

 ไม่ปรากฏ  

3.  การตั้งช่ือเร่ือง
โดยใช้ส านวน  สุภาษิต 
และค าคม 

1 ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 119 
2 โลภมากสุขมกัหาย 184 

4.  การตั้งช่ือเร่ือง
โดยใช้ค าตรงกนัข้าม 

 ไม่ปรากฏ  

5.  การตั้งช่ือเร่ือง
โดยใช้ค าทีค่วามหมาย
โดยนัย 

1 ดวงอาทิตยข้ึ์นทุกวนัแต่เมฆเปล่ียนผนัทุกคืน 29 
2 ถา้ผา่นแผลผา่ตดัมาไดแ้ผลถลอกก็แค่เร่ืองเล็ก 47 
3 ดินสอท่ีดีตอ้งมีกระพี้พยงุแก่น 89 

6.  การตั้งช่ือเร่ือง
ด้วยการให้ค าแนะน า 

1 ถือแลว้หนกัก็วางเสีย 81 

7.  การตั้งช่ือเร่ือง
โดยให้ข้อคิดและการ
เตือนสติ 

1 คนเรามุ่งไปตามฝันอย่างเดียวไม่พอ  ต้องมัน่คงในการ
กระท าตามฝันนั้นดว้ย 

63 

2 จุดมุ่งหมายไม่มีขา  มนัรอเราอยู่ท่ีเดิม  เราต่างหากท่ีตอ้ง
ออกเดินทางไปหามนั 

73 

3 หนามยอกตอ้งเอาหนามบ่ง  ถา้ทุกขย์อกใจตอ้งเอาสติบ่ง 53 
8.  การตั้งช่ือเร่ือง

ตามสาระส าคัญหรือ
แก่นเร่ือง 

 

1 กลบัตวักลบัใจ 147 
2 อกหกั 157 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

9.  การตั้งช่ือเร่ือง
แบบยัว่ให้เกดิความ
สงสัย 

1 ธรรมะชูใจ 11 
2 ตามหาความสุข 17 
3 กอหญา้เล็กๆ ก็ผลิตออกซิเจนใหม้ดนบัพนั 29 
4 จิตฟิตสตาร์ทติดง่าย 99 
5 ปัญหากบัปัญญามาพร้อมกนั 127 
6 เศร้าเหงาเพราะไม่รู้จกัตวัเอง 133 
7 ให ้ 147 
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2. กลวธีิการเปิดเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การเปิดเร่ืองด้วย
ค าถาม-ค าตอบ 

เคยเหงากนับา้งไหมง..เคยรู้อยูใ่ช่ไหมวา่เหงามนัโหดร้าย
เกินจะเปรียบ..เป็นไงโยม...มาในแนวพงษสิ์ทธ์ิ  คมัภีร์  เลยนะ 

81 

2. การเปิดเร่ืองด้วย
การอ้างองิประวตัิบุคคล
ส าคัญ 

โยมทั้งหลายชีวติของคนส่วนมาก...ท่ีประสบความส าเร็จ
มกัจะมีแรงบนัดาลใจ มีตน้แบบใหเ้รียนรู้  คนท่ีมีแรงบนัดาลจะมี
พลงัมากอยา่งคาดไม่ถึง  เพราะเขาท าดว้ยความมุ่งมัน่...ท าดว้ย
ความศรัทธา เราจะเห็นไดจ้ากส่ิงมหศัจรรยข์องโลกต่างๆ 
ส่วนมากมกัจะมีจากแรงบนัดาลพิเศษ...ของคนท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ความรัก... ความศรัทธา  ส่ิงน้ีเป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กิดความ
ยิง่ใหญ่  ตวัอยา่งเช่น  พระพุทธเจา้ของเรา  พระองคมี์แรงบนัดาล
ท่ีจะออกจากกองทุกขท์ั้งปวง  พระองคมี์แรงบนัดาลท่ีจะช้ีทาง
สวา่งใหแ้ก่สรรพสัตวท์ั้งหลาย  ดว้ยความมีแรงบนัดาลใจท่ีใหญ่
ยิง่...พระองคก์็ไดเ้ป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ในโลก 

141 

โยมทั้งหลาย...ไม่มีค  าวา่สายส าหรับการกลบัตวั...ไม่มีค  าวา่
สายส าหรับการเรียนรู้ กลบัตวัไดก้ลบัใจดว้ย.ขนาดองคุลีมาล 
ยงักลบัตวัได ้ ขนาดเน  วดัดาว ยงักลบัใจ  แลว้เราจะมวักลวั
อะไร  การท าความดีไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากลวั  การท าความชัว่ต่างหาก
เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวั 

157 

3. การเปิดเร่ืองด้วย
การสรุปสาระส าคัญ
ของเร่ือง 

ข้ึนช่ือวา่ความสุข...เป็นส่ิงท่ีเราโหยหามาตลอดชีวติ...บาง
คนหาเจอแต่รักษามนัไวไ้ม่ได.้..มนัก็เป็นธรรมดา..เพราะทุกอยา่ง
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป  หากวา่เราเขา้ใจสัจธรรมขอ้น้ี  เราก็มี
ความสุขได ้

 

17 

โยมทั้งหลาย...คนท่ีประสบความส าเร็จและความลม้เหลว  
ก็มีความฝันเหมือนกนั...ต่างกนัแค่วา่  คนท่ีส าเร็จ  เม่ือมีความฝัน
แลว้ลงมือท า  ทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี...ส่วนคนท่ีลม้เหลวคือ  มีความ
ฝันแต่ไม่ไดท้  าอะไรสักอยา่ง 

 

63 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 โยมทุกท่านการใหเ้ป็นส่ือรัก...ใครใกลชิ้ดก็มีความสุข  การ
ใหท่ี้ดีท่ีสุดคือ  การท าให้จิตใจของคนนั้นดีข้ึน..การใหท่ี้ชนะการ
ใหท้ั้งปวง คือการใหธ้รรมะเป็นทาน 

147 

โยมทั้งหลาย  ปริมาณของความสุขไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวน
ของท่ีเราไดรั้บ...แต่มนัอยูท่ี่มุมมองของเราท่ีมีต่อส่ิงเหล่านั้น  
บางคร้ังเราไม่ไดมี้ส่ิงของมากมาย  แต่เรามีความพอใจในส่ิงท่ีเรา
มี  ยนิดีในส่ิงท่ีเราได ้ ไม่เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน เราก็มีความสุข
แลว้โยม 

184 

4. การเปิดเร่ืองด้วย
การบรรยายตรง
ประเด็น 

ไม่ปรากฏ  

5. การเปิดเร่ืองด้วย
มุขตลก 

ไม่ปรากฏ  

6. การเปิดเร่ืองด้วย
เพลง 

ไม่ปรากฏ  

7. การเปิดเร่ืองด้วย
การพรรณนาให้เกดิ
จินตภาพ 

โยมทั้งหลาย..ส่วนผสมของความรักคือ เวลา  ส่วนผสมของ
น ้าตาคือ  ความเสียใจ  (อัย๊ ยะ..)  ท่ีจริงนะโยมขอ้ดีขอน ้าตาก็มี
เหมือนกนั...เพราะมนัท าใหต้าเราสะอาด  และเราจะไดต้าสวา่ง
มากข้ึน  จะไดเ้ห็นวา่ใครรักเราจริง  โยมความรักเหมือนการดึง
หนงัยางคนละขา้ง คนท่ีปล่อยมือไม่เจบ็  ส่วนคนท่ีถือเน่ีย  แสบ
ถึงทรวงเลยนะโยม  ท่ีจริงนะโยม  การปล่อยใหเ้ขาไป บางที
อาจจะไม่ใช่การยอมแพ.้..แต่เป็นการยอมรับในส่ิงท่ีไม่สามารถ
เป็นไปได ้ เราจะไดเ้จบ็ทีเดียวแลว้ก็จบกนั.. 

163 

8.  การเปิดเร่ืองด้วย
การอ้างองิค าสอนหรือ
ค าพูดของบุคคล 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่...สรรพส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึนเป็นธรรมดา  
ตั้งอยูเ่ป็นธรรมดา  และดบัไปเป็นธรรมดา  พดูง่าย ๆ คือ ทุก
อยา่งเกิดข้ึน  ตั้งอยู ่แลว้ก็ดบัไป  ทุกอยา่งหมุนเวยีนตามกฎของ
ธรรมชาติ  เราไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนกฎของธรรมชาติได ้

29 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ใจของเราน้ีเล็กนิดเดียวนะโยม...แต่มนัความส าคญัอยา่งยิง่  
พระพุทธเจา้ก็ทรงตรัสวา่...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้  มีใจ
ประเสริฐท่ีสุด...ส าเร็จแลว้ดว้ยใจ  ไม่วา่เราจะท าดีหรือชัว่  ใจ
ของเราก็เป็นตวับงการทั้งนั้น  เม่ือใจฝึกมาดีแลว้ยอ่มน าความสุข
มาใหเ้รา 

99 

9. การเปิดเร่ืองด้วย
การเล่าประสบการณ์ 

ไม่ปรากฏ  

10. การเปิดเร่ืองด้วย
บทกวหีรือค าประพนัธ์ 

      โยมทั้งหลาย...อาตมาขอยกค ากลอน  ของอาจารยม์านะ  แห่ง
วดัชลประทานรังสฤษด์ิมาใหโ้ยมอ่านดู  มนัสะทอ้นถึงคุณค่า
ของชีวติวา่ชีวติของแต่ละคนนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหน  

แมต้น้ไมก้็ยงัใหอ้อกซิเจน  
แลว้ตวัเราเกิดมาในโลกน้ีท าส่ิงดีอะไรไวใ้หโ้ลกเห็น   
กิน นอน  เล่น เท่านั้นหรือท่ีท าเป็น   
ไม่ดีเด่นกวา่บรรดาตน้หญา้เอย 

35 

โยมทั้งหลาย  
หากวา่เรายิง่ยดึถือ  มนัก็ยิง่เป็นทุกข ์  
หากวา่เรายิง่หลงในสุข  เราก็ยิง่ทุกขใ์จ   
หากวา่เรายิง่ร้ือฟ้ืน  เราก็ยิง่วุน่วาย   
หากวา่เรายิง่เอาแต่ใจ  เราก็ยิง่ทรมาน  
สุดทา้ยก็จะจมอยูก่บักองทุกข ์

81 

11. การเปิดเร่ืองด้วย
ส านวน  สุภาษิต  ค าคม 

โยมทุกท่านคงเคยไดย้นิค าพูดท่ีวา่..สิบปีแกแ้คน้ก็ยงัไม่สาย
..เลือดตอ้งลา้งดว้ยแฟบ...(ตอ้งลา้งดว้ยเลือดไม่ใช่หรือครับพระ
อาจารย)์  ตอ้งลา้งดว้ยแฟบนั้นถูกแลว้...ถา้เลือดไปลา้งดว้ยเลือด..
มนัก็ยิง่เป้ือนไปใหญ่น่ะสิโยม... 

53 

โยมทั้งหลาย  คนอ่ืนไม่ให้โอกาสเรา...ยงัไม่น่าเศร้าเท่าเรา
ไม่ใหโ้อกาสตวัเอง  หลายคนนัง่รอแต่คนอ่ืนใหโ้อกาส  จนไม่
รู้จกัแสวงหาส่ิงดี ๆ ใหก้บัตวัเอง 

 

73 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 โยมการท่ีเราจะมีความรักไม่ใช่เร่ืองยาก ท่ียากยิง่กวา่ คือ
การท่ีเราจะครองความรักใหย้นืยาว จนถือไมเ้ทา้ยอดทอง  
กระบองยอดเพชร อยูก่นัจนแก่เฒ่า 

105 

โยมทุกท่านชีวติของเราน้ีสั้นนิดเดียว...หายใจไม่เขา้หรือไม่
หายใจออกเสียอยา่งหน่ึงก็ตายแลว้... 

119 

โยมทั้งหลายปัญหามนัมีไวแ้ก.้.ไม่ใช่มีไวก้ลุม้...และโลกน้ีก็
มีไวเ้หยยีบ  ไม่ใช่มีไวแ้บกขอใหรู้้ไวว้า่...ปัญหาเป็นบิดาของนกั
ประดิษฐ.์..ปัญหาเป็นเคร่ืองทดสอบปัญญา...หากวา่หาทางออก
ไม่เจอ ก็ใหเ้ราออกทางท่ีเขา้มา... 

127 

12.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแสดง
ทศันะ 

โยมทั้งหลาย...ความรู้นั้นเรียนทนัได.้..แต่ประสบการณ์ยอ่ม
ต่างกนัไป  บางคนลม้แลว้ก็พดูวา่มนัเจบ็แบบน้ี  อีกคนก็บอกวา่
มนัเจบ็แบบนั้น...เราฟังแต่คนอ่ืนเล่า  เราคงไม่เขา้ใจวา่มนัเจบ็
อยา่งไร  นอกเสียจากวา่เราจะลม้เอง 

47 

โยม  บนโลกใบน้ี...มีเร่ืองราวดี ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา...ขอ
เพียงเราเปิดใจมองหา  แลว้สายตาของเราก็จะมองเห็น 

89 

13.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการนิยาม 

กระบ่ีอยูท่ี่ใจ... เคยไดย้นิกนับา้งหรือเปล่าโยม...โยมบางคน
บอกวา่ กระบ่ีไม่ไดอ้ยูท่ี่ภาคใตเ้หรอครับ...วา่ไปนัน่เลยนะโยม 
ท่ีวา่กระบ่ีอยูท่ี่ใจน่ีมาจากค าพดูของจอมยทุธ์ในหนงัก าลงัภายใน
นะโยม จอมยทุธ์เขาถือส่ิงส าคญัท่ีสุดคือหวัใจ  ก าลงัใจตอ้งมา
ก่อน  จึงจะถือวา่เป็นผูเ้ยีย่มยทุธ์ไม่ใช่วา่มีร่างกายแขง็แรง มีอาวธุ
ดี ๆ แลว้จะชนะคนอ่ืนไดห้มด คนทัว่ ๆ ไปอยา่งเราก็เช่นกนันะ 

12 

โยมทั้งหลายหลวงพอ่พุทธทาสสอนวา่   งานคือชีวติ..ชีวิต
คืองานบนัดาลสุข  ท างานใหส้นุก  เป็นสุขขณะท างาน  
หมายความวา่  คนเราเกิดมาลว้นตอ้งท าหนา้ท่ีของตนทั้งนั้น...
หนา้ท่ีก็คืองานท่ีเรารับผดิชอบ  หากวา่เราท างานดว้ยใจรัก  ดว้ย
ความสุข ผลงานก็ออกมามนัก็ดีตามไปดว้ย เพราะวา่คนท างาน
เพราะใจรัก...กบัคนท างานเพราะถูกบงัคบัผลลพัธ์มนัต่างกนัมา  
ทั้งผลงานท่ีออกมา...และความสุขในการท างาน 

169 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

14.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการให้ความรู้ 

ไม่ปรากฏ  
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3. กลวธีิการด าเนินเร่ือง 
 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การด าเนินเร่ือง
โดยการนิยาม 

โยม...ความฝันของคนเรามีสองแบบนะ...หน่ึงฝันเป็นจริง..
คือฝันแลว้ลงมือท า   สองฝันลม ๆ  แลง้ ๆ นัง่ฝันนอนฝัน..ต่ืน
ข้ึนมาความฝันก็แตกสลายไป...จงมีฝันตอนต่ืน และลงมือท านะ
โยม   เคยมีค าพดูท่ีวา่คนเราตอ้งฝันใหไ้กลแลว้ไปใหถึ้ง...ค  าพดู
นั้นถูกตอ้งแลว้.. เม่ือมีฝันไกลแต่ถา้ไม่ลงมือท า..ฝันจะสวยงาม
แค่ไหนก็ไม่เป็นจริงข้ึนมาได.้..แต่บางทีถา้เราฝันใหญ่มาก ๆ มนั
ก็ท าใหล้ าบากใจ  ท าไปทอ้ไป  หมดก าลงัใจไปก่อน..โยมลองมา
ปรับความคิดแบบใหม่ดีกวา่ไหม..เอาเป็นฝันใกล ้ๆ  แลว้ไปให้
ถึง...เม่ือท าความฝันน้ีส าเร็จ...เราก็ตั้งความฝันท่ีสองท่ีสามให้
ใหญ่มากกวา่เดิม...ฝันใหญ่ของเรานั้นยงัคงอยู.่..แต่เราแค่เปล่ียน
มาสู้ทีละขั้น... หากโยมมีความฝันแบบน้ี  โยมจะมีความสุขกบั
ความฝันไดไ้ม่ยาก...และความส าเร็จน้ีมนัจะเป็นแรงกระตุน้ให้
โยมท าความฝันท่ีใหญ่ใหส้ าเร็จได ้ โยม...ความฝันของคนเราไม่
มีวนัหมดอายหุรอก... มีแต่..ความพยายามต่างหากท่ีหมดไปก่อน
...ถา้ความพยายามหมดอาย.ุ..ถึงจะเป็นเพียงความวนัเล็ก ๆ มนัก็
ไม่ส าเร็จนะ  เราตอ้งรักษาความพยายามใหดี้ อยา่ใหม้นัหมดอายุ
ไปเสียก่อน 

64-
66 

หลายคนมีชีวติ...มีอากาศหายใจ...แต่ไร้โอกาส...และบาง
คนมีโอกาส  แต่ปราศจากอากาศท่ีจะหายใจ คือ  ตายไปซะก่อน
...แต่บางคนมีทั้งโอกาสและอากาศหายใจ  แต่กลบัปล่อยผา่นไป
โดยท่ีไม่ควา้เอาไว ้ ถา้แบบน้ีถึงจะมีโอกาสดี ๆ ผา่นมาในชีวติ
มากแค่ไหน  มนัก็คงไม่ท าใหชี้วติส าเร็จได ้

74 

ยิง่เราวางไดม้ากเท่าไร  เราก็จะเบาไดม้ากเท่านั้น....  คนท่ีมี
ความสุข ไม่ใช่วา่เขาไม่มีทุกขน์ะโยม  แต่เขาเรียนรู้...และยอมรับ
มนั..แลว้อยูก่บัมนัไดอ้ยา่งลงตวั  ความสุข...ความทุกขน์ั้น...มนั
อยูท่ี่เราง..เราจะสุขหรือจะทุกข ์ เราจะยดึ..เราจะมัน่...หรือวา่เรา 

82 
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กลวธีิการถ่ายทอด
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และตัวช้ีวดั 
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ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 
 

 จะปล่อยวาง...ก็ตวัเราทั้งนั้น...ท่ีจะเป็นคนเลือก  ถา้เราเลือกท่ีจะ
ปล่อยเราก็เบา...ถา้เราเลือกท่ีจะถือไวเ้ราก็หนกั 

 

โยมทั้งหลาย...วธีิการเขียนไวบ้นผนืทราย..เป้าหมายสลกั
บนแผน่หิน...หมายความวา่...วธีิการถา้เราเขียนไวบ้นผนืทราย  
ถา้เราเขียนผิด...เราก็ลบเขียนใหม่...ไม่จ  าเป็นตอ้งมีวธีิการเดียว...
การท่ีเราจะไปสู่ความส าเร็จนั้นมีหลายวธีิ...และมีหลายมุมมอง..
ถา้เรามองแค่มุมเราเพียงมุมเดียว..เราก็จะมองวา่คนอ่ืนโง่...ไม่มี
สมอง..บางทีเราอาจจะโง่กวา่เขาหลายพนัเท่าก็เป็นได ้

175-
176 

คนเรามีความโลภกนัทุกคน   ถา้เรามีความโลภมาก  ก็จะ
ทุกขม์ากตามไปดว้ย..ถา้เรามีความโลภนอ้ย  ก็จะทุกขน์อ้ยลงไป
ดว้ย  แต่ถา้เรารู้จกัหา้มใจไม่ใหโ้ลภ  ความทุกขก์็จะไม่เกิด  ความ
โลภในความหมายน้ี  คือ  อยากไดข้องคนอ่ืนมาเป็นของตน  ไม่
พอใจในส่ิงท่ีตนมี  ยนิดีในส่ิงท่ีตนเองได ้ ถา้เราอยากมี  อยาก
รวยเหมือนคนอ่ืน  ก็ตอ้งตั้งใจท างานของตน  มีความประหยดัอด
ออม  ไม่ใช่วา่จนแลว้ไม่เจียม หากวา่เราเกิดมาจน..เราจะยิง่จน
มากข้ึน  ถา้เราท าตวัรวย  ถา้เราเป็นคนรวย  เราจะยิง่รวยมากข้ึน  
ถา้เราท าตวัจน  ใหเ้ราท าตวัแบบคนธรรมดาใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็น 

185-
186 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.1  การใช้อุปมา 

โยมอยา่กลวัเลยกบัการเปล่ียนแปลง..เพราะการ
เปล่ียนแปลงไม่ใช่จะเลวร้ายเสมอไป  หากการเปล่ียนแปลงเป็น
ดัง่เมฆ  มนัก็ไม่ไดมื้ดคร้ึมเสมอไปนะ..เมฆสวย ๆ ชวน
จินตนาการก็มี บางคร้ังการเปล่ียนแปลงอาจจะท าใหชี้วติของเรา
ดีข้ึนมากกวา่เดิมก็ได.้. ขอเพียงเราเรียนรู้อยา่งเท่าทนั..เท่านั้นเราก็
จะมีความสุขกบัปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่

30-
31 

ถา้เปรียบใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ คือ ใจท่ีเขม้แขง็มนัก็เหมือนเพชร..
เพชรสามารถท่ีจะตดัอะไรใหข้าดก็ได.้..เช่นกนั  ใจท่ีเขม้แขง็ก็
พร้อมท่ีจะตดัความทุกขอ์อกจากใจได.้.ตรงกนัขา้ม  ถา้เราไม่ได้
ฝึกใจ..เราไม่เคยมีประสบการณ์ก็เป็นแค่ถ่านไฟดี ๆ น่ีเอง... 

49 
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กลวธีิการถ่ายทอด
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เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ท าในส่ิงท่ีดี  พลงัของความดี..พลงัของความสามคัคี..ยอ่ม
ท าส่ิงท่ียาก  ใหก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีง่าย  ท าของหนกัใหก้ลายเป็น
ของเบาท าเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได.้.ใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดเ้สมอง..
เปรียบดงัแก่นดินสอจะท าหนา้ท่ีไดดี้  ก็ตอ้งมีกระพี้คอยพยงุ  ท า
หนา้ท่ีเก้ือกลูกนัและกนั 

91-
92 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์
2.2  การใช้อุปลกัษณ์ 

ไม่ปรากฏ  

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์
2.2  การใช้อุปลกัษณ์ 

ไม่ปรากฏ  

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์
2.3  การใช้บุคคลวตั  

ความล าบากท่ีเกินทน...จะหลอมคนใหท้นทาน...ความสุข
ยาวนาน...จะละรานความเป็นคน 

50 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.4  การใช้สัทพจน์ 

ไม่ปรากฏ  

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์
2.5  การใช้อติพจน์ 

ไม่ปรากฏ  

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.6  การใช้ปฏิพากย์  

 

ท าในส่ิงท่ีดี  พลงัของความดี..พลงัของความสามคัคี..ยอ่ม
ท าส่ิงท่ียาก  ใหก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีง่าย  ท าของหนกัใหก้ลายเป็น
ของเบา ท าเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได.้.ใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดเ้สมอง..
เปรียบดงัแก่นดินสอจะท าหนา้ท่ีไดดี้  ก็ตอ้งมีกระพี้คอยพยงุ  ท า
หนา้ท่ีเก้ือกลูกนัและกนัตรงกนัขา้ม...ถา้เราไม่ท าหนา้ท่ีของ
ตนเองง.ไม่สามคัคีกนั  เร่ืองท่ีง่าย ๆ ก็จะกลายเป็นเร่ืองท่ียาก
ข้ึนมาทนัที  ของท่ีเบาก็จะกลายเป็นของท่ีหนกั..สุดทา้ยความสุข
ในชีวติก็จะลดลงตามไปดว้ย 

91-
92 
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2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.7  การใช้สัญลกัษณ์ 

 

คนเราเกิดมาในโลกน้ีไม่มีใครขาวลว้น...ไม่มีใครด าลว้น
...คนเราต่างก็เคยท าผดิกนัทั้งนั้นง..แต่มนัต่างตรงท่ีวา่..เม่ือท าผดิ
แลว้คิดไดไ้หม..และพร้อมท่ีจะแกค้วามผดิของตนเองหรือเปล่า... 

159 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.8  การใช้นามนัย 

ปากจดัชนิดวา่  ปากปืนกล   เรียกวา่ด่าทั้งวนัไม่ซ ้ าค  าด่า...
ประหยดันอ้ย...เป็นพวกแม่บา้นตุ่มร่ัว...คือมีเงินเท่าไรใชห้มด...
ท าใหส้ามีตอ้งเอือมระอา 

111 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.1  การยกตัวอย่างเร่ือง
เล่าหรือนิทาน 

เร่ืองความสุข  อาตมามีเร่ืองหน่ึงจะมาเล่าใหโ้ยมฟัง  มี
มารสามตวัคุยกนัวา่...เราจะเอาความสุขของคนไปซ่อนไวท่ี้ไหน  
คนถึงจะหาไม่เจอ...มารเด็กบอกวา่..จะยากอะไร  เราก็เอา
ความสุขไปไวน้อกโลกเลย...คนมนัหาไม่เจออยูแ่ลว้  ท าไมตอ้ง
คิดมากขนาดนั้น...  มารหนุ่มจึงทว้งข้ึนมาวา่...ไม่ไดห้รอก...คน
มนัก็หาเจออยูดี่...เพราะคนทุกวนัน้ีมนัฉลาด  มนัท าจรวด  ท า
ยานอวกาศยงิออกไปนอกโลกได ้ ขนาดดวงจนัทร์  ดาวองัคาร
มนัก็ยงัไปมาแลว้  วธีิน้ีคงไม่ไดผ้ลแน่นอน   มาหนุ่มจึงพูดวา่...
เอาอยา่งน้ีแลว้กนั  เราเอาไปซ่อนไวใ้ตท้ะเลดีไหม  มนัอาจจะหา
ไม่เจอก็ได ้  มารเด็กก็พดูวา่...นอกโลกมนัยงัหาเจอ  ใตท้ะเลคง
ไม่ไดผ้ลหรอก  มนัก็ตอ้งหาเจออยูดี่..เราจะท าอยา่งไรกนัดี  
ขณะท่ีมารเด็กกบัมารหนุ่มก าลงัคิดหนกัอยู ่  มารแก่ก็ผา่นมา
พอดี  จึงพดูวา่...มีอะไรหนกัใจรึ  เราพอจะช่วยไดไ้หม  มารเด็ก
และมารหนุ่มจึงเล่าใหฟั้งวา่  จะเอาความสุขของคนไปซ่อนไวท่ี้
ไหนดี  คนถึงจะหาไม่เจอ...  มารแก่จึงพดูวา่....จะยากอะไร  อยา่
คิดมากเลย  อยา่ไปซ่อนไวน้อกโลก  อยา่ไปซ่อนไวใ้ตท้ะเล  จง
เอาไปซ่อนไวใ้นใจของมนั..แลว้มนัจะหาไม่เจอ...  มารเด็กและ
มารหนุ่มท าหนา้งง...  แลว้ถามพร้อมกนัวา่  ท าไมละ...   มารแก่
จึงบอกวา่... คนส่วนมากมกัจะหาความสุขจากส่ิงภายนอก  ตาก็
อยากเห็นแต่ส่ิงท่ีสวยงาม หูก็ตอ้งการไดฟั้งแต่เสียงเพราะ ๆ จมูก 

25-
28 



289 
 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ก็อยากดมแต่กล่ินท่ีหอมช่ืนใจ  ล้ินก็อยากล้ิมรสท่ีอร่อยท่ีตนชอบ  
กายก็ตอ้งการแต่ความสุขสบาย  ใจก็เช่นกนั...  ถา้เราไปซ่อนไวท่ี้
อ่ืนมนัหาเจออยูแ่ลว้   แต่ถา้เราเอาไปซ่อนไวใ้นใจของมนั  มนัจะ
หาไม่เจอแน่ ๆ เช่ือถา้เถอะ.... โยมทั้งหลาย  เห็นหรือยงัวา่   
ความสุขมนัไม่ไดอ้ยูไ่กลเลย  อยูใ่นใจเรา... 

 

ความเปล่ียนแปลงจึงไม่ใช่เร่ืองน่ากลวั... แต่เป็นเร่ืองท่ีเรา
ตอ้งเรียนรู้...  โยมลองมาฟังเร่ืองดูแลว้กนัวา่...ความเปล่ียนแปลง
ของสังขาร  มนัท าให้เกิดอะไรข้ึนในชีวิต  มีครอบครัวหน่ึงอยู่
กินกนัมาหลายปี  จนมีพยานรักตวันอ้ยมาใหช่ื้นใจ...ลูกชายอยูใ่น
วยัท่ีน่ารัก  น่าชงั  ชัง่พดูชัง่คุย  เชา้วนัหน่ึงหนูนอ้ยในวยัอยากรู้
อยากเห็น  นัง่ดูอลับั้มรูปเก่า ๆ ของคุณพอ่คุณและคุณแม่อยู.่..  
เขาก็หยบิรูปใบหน่ึงข้ึนมาดู..พร้อมกบัถามคุณแม่วา่...คุณแม่ครับ
.. ผูช้ายผมยาว ๆ กลา้มเป็นมดั ๆ ท่ียนือยูก่บัคุณแม่ท่ีชายหาดน่ี
ใครละครับ...  คุณแม่เม่ือไดย้ินค าถามของลูกก็หวัเราะคิก ๆ แลว้
ก็ตอบวา่...เอา้.. ก็คุณพอ่ของหนูไงลูก  หนูนอ้ยเกาหวัแกรกๆ 
แลว้ถามต่อวา่...อา้ว  ถา้ยงังั้น  แลว้ผูช้ายหวัลา้น ๆ ท่ีนัง่ลงพุงดู
ทีวอียูใ่นหอ้งรับแขกตอนน้ีเป็นใครละครับคุณแม่....  อนิจจา 
สังขารา...สังขารไม่เท่ียง..  ผูใ้หญ่นั้นเขา้ใจ  แต่เด็กบางคร้ังก็แยก
ไม่ออก  ไม่เขา้ใจ  ขนาดผูใ้หญ่บางคนยงัไม่เขา้ใจและเขา้ไปยดึ
มัน่ถือมัน่วา่มนัตอ้งเป็นแบบน้ี  มนัตอ้งเป็นแบบนั้น...เม่ือไม่ได้
ดัง่ใจท่ีตนเองตอ้งการก็เป็นทุกข.์..  โลกสอนใหเ้ราเรียนรู้วา่...ทุก
อยา่งเปล่ียนไปเป็นธรรมดา 

 
32-
34 

เม่ือพดูถึงเร่ืองเขม็อาตมาของแทรกนิดหน่ึง  มีแขกคน
หน่ึงไปซ้ือเขม็เยบ็ผา้...ร้านนั้นเป็นของอาแป๊ะ พดูไทยไม่ชดั  
แขกก็ติดส าเนียงแขก  เม่ืออาบงัไปถึง  ก็พดูวา่...อาแป๊ะ  คอซ้ือ
เคม็หนอ้ย... อาแป๊ะก็ไปเอาน ้ าปลามาให ้อาบงัก็พดูวา่..ม่ายช่าย
เคม็แบบน้ี   อาแป๊ะก็รีบเขา้ไปในร้าน  หยบิเกลือออกมาใหแ้ลว้น่ี
เคม็พอหรือยาง...  อาบงัก็บอกวา่...ม่ายช่ายเคม็แบบน้ี  อาแป๊ะจึง 
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พดูวา่....ถา้อยา่งงั้งล้ือไปหาเอาเอง  วา่จะเอาเคม็ขะหนากหนาย...  
อาบงัเขา้ไปในร้านแลว้ก็หยิบเขม็เยบ็ผา้ออกมา   อาแป๊ะจึงพดูวา่
....อาบงัอยา่ไปเรียกวา่เคม็ท่ีอ่ึงนา...มงัอายเขา  องัน้ีเขาเรียกวา่  
“เขียม”...  (เอ่ิมม...พอกนัเลยนะโยม...เคม็...กบัเขียม) 

 

เม่ือพดูถึงความฝัน...อาตมาขอเล่าเร่ืองน้ีใหโ้ยมฟังนิด
หน่ึง...  มีสาวนอ้ยคนหน่ึง นอนหลบัดว้ยความสุขและเขาก็ฝัน
ไปวา่...ไดเ้จอเทพบุตรหนุ่มรูปงาม   เหาะมาอุม้เธอออกจากเตียง
...ลอยผา่นหนา้ต่างบา้นออกไป  ผา่นหว้งบรรยากาศ  ผา่นกอ้น
เมฆสีขาวสวยงาม  จนข้ึนไปถึงปราสาท  ณ  สรวงสวรรค ์ เม่ือ
ไปถึงปราสาทเทพบุตร  ก็วางเธอลงบนเตียงอยา่งนุ่มนวล...สาว
นอ้ยก็ถามข้ึนมาวา่..คุณจะท าอะไรต่อไปน่ี..เทพบุตรก็หนัมาพดู
วา่...ก็แลว้แต่เจา้สิ... น่ีมนัเป็นความฝันของเจา้..  มนัไม่ใช่ความ
ฝันของขา้สักหน่อย...  อะแนะ...เห็นไหมโยม  ขนาดเทพบุตรก็ยงั
ไม่อยากท าลายความฝันของใคร  เพราะฝันจะเป็นอยา่งไร  ก็เป็น
หนา้ท่ีของเจา้ของความฝันนั้นเอง 

66-
67 

โยมลองมาฟังเร่ืองน้ีดูนะ....เราจะไดรู้้วา่...หากวา่เรามี
ความพยายามแลว้ ความส าเร็จยอ่มตามมาแน่นอน  มีหมาตวัหน่ึง
นัง่มองป้ายสมคัรงาน ท่ีติดอยูท่ี่หนา้บริษทัอยา่งตั้งใจ..และป้าย
นั้นมีขอ้ความระบุวา่...รับสมคัรพนกังานมีคุณสมบติัคือ..พิมพดี์ด
ไดง้..ใชค้อมพิวเตอร์เป็น  พูดไดห้ลายภาษา  บงัเอิญผูจ้ดัการฝ่าย
บุคคลของบริษทัเดินผา่นมาเห็นเจา้ตูบพอดี  เขาจึงถามติดตลกวา่
...วา่ไงจะมาสมคัรงานเหรอเรา....วา่แต่พิมพดี์ดเป็นหรือเปล่า...  
เจา้ตูบเม่ือไดย้นิก็วิง่เขา้ไปในออฟฟิศ  แลว้กระโดดไปนัง่บน
เกา้อ้ีหนา้เคร่ืองพิมพดี์ด  พร้อมกบัใชเ้ทา้พิมพง์านไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  ผูจ้ดัการจึงพดูวา่...ไม่เบานะเรา... พิมพถู์กตอ้งเป๊ะเลย... 
แต่พนกังานท่ีเราอยากได ้ ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เป็นดว้ยนะ..  เจา้
ตูบไม่รอชา้  รีบกระโดดข้ึนไปหนา้คอมพิวเตอร์..แลว้มนัก็
จดัการเปิดโปรแกรมและใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ผูจ้ดัการ 
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 ตะลึง  อา้ปากคา้ง  โอโน... เป็นไปไดไ้งน่ี...ไม่อยา่เช่ือสายตา
ตวัเอง  แลว้ผูจ้ดัการก็รีบวางสีหนา้อยา่งจริงจงั แลว้พดูต่อไปวา่...
ใชไ้ด ้ๆ  แต่เหลือคุณสมบติัขอ้สุดทา้ย  และส าคญัท่ีสุดท่ีเรา
ตอ้งการคือ.. พดูไดห้ลายภาษา  เจา้ตูบมองหนา้ผูจ้ดัการอยูค่รู่
หน่ึง  ก่อนท่ีมนัจะเร่ิมส่งเสียงออกมาวา่...เหมียว ๆๆ มอ ๆๆ ก๊าบ 
ๆ ๆ เอก้อ้ีเอก้..เอก๊... 
 

 

ยกตวัอยา่งท่ีอาตมาเล่าบ่อยคือ...มีคนสามคนคุยข่มกนั
...จนท าใหค้นรอบขา้งรู้สึกอึดอดัใจตามไปดว้ย  จนทนไม่ไหว  
ตอ้งเคล่ือนไหวกนับา้ง  คนสามคนท่ีวา่คือ... ทหารบก   
ทหารเรือ  และทหารอากาศ  ทหารบกบอกวา่...ในโลกน้ีไม่มีใคร
ท่ียิง่ใหญ่เกิดทหารบกอีกแลว้...รถถงัท่ีกองทพัน้ีใหญ่มาก   แค่
กระบอกปืนอยา่งเดียวใหญ่กวา่สนามฟุตบอล   ทหารเรือจึงคุย
ข่มบา้ง  ไอแ้ค่ปืนใหญ่แค่น้ีท าเป็นคุย  เรือรบของกองทพัเรือน้ี
ใหญ่กวา่ปืนใหญ่นายหลายเท่า  เพียงแค่เสากระโดงเรือ  เราให้
พลทหารปีนข้ึนไปท าความสะอาดกลบัลงมาเกษียณพอดี  คิดดู
แลว้กนัล าเรือมนัจะใหญ่แค่ไหน   ทหารอากาศเม่ือไดย้นิอยา่ง
นั้นก็อดไม่ไหว  จึงพดูข้ึนมาวา่...แค่ปืนแค่น้ี  แค่เรือแค่น้ี  สู้
กองทพัอากาศก็ไม่ได ้ เคร่ืองบินของกองทพัอากาศเวลาจอดลอ้
หนา้อยูเ่ชียงใหม่  ลอ้หลงัอยูปั่ตตานี  คิดดูแลว้กนัวา่บอด้ีมนัจะ
อลงัการขนาดไหน   ขณะท่ีทั้งสามคุยข่มกนัอยา่งเมามนั  ท าให้
ประชาชนคนธรรมดาอดไม่ไหว  ตอ้งเคล่ือนไหวเพื่อยติุความ
รุนแรง  ยายคนหน่ึงจึงพดูข้ึนมาวา่...เอา้ ๆ ๆ พอ่ทหารบก  
ทหารเรือ  ทหารอากาศ หมดเวลาคุยแลว้  ช่วยไปเอาปืนใหญ่  
ช่วยไปเอาเรือรบ  และไปเอาเคร่ืองบิน ออกจากใตถุ้นบา้นยายได้
แลว้  รู้สึกร าคาญเหลือเกิน  จอดเกะกะอยูไ่ด.้.. 
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 ลองมาฟังเร่ืองน้ีดูนะโยม...  เผือ่จะโดนใจใครบา้ง  
การท างานร่วมกนั  ถา้เรารู้จกัเปิดใจใหก้วา้ง เราจะไดเ้ปรียบคน
อ่ืน  เพราะวา่เราจะไดแ้นวคิด  จะไดมุ้มมองและความรู้จากคน
รอบขา้งมากมาย  ยิง่ท่ีท  างานของเรามีความแตกต่างระหวา่งวยั
มาก ๆ เราจะไดเ้ห็นแนวคิดมุมมองของคนแต่ละวยัท่ีต่างกนั  
แลว้เราก็สามารถท่ีจะประมวลแนวคิดนั้น มาเป็นแนวทางในการ
ท างาน  งานของเราก็จะพฒันาตามไปดว้ย  เอาละโยมมาเขา้เร่ือง
กนัเลย  ระหวา่งการสัมมนาของบริษทัแห่งหน่ึง  ผูร่้วมสัมมนา
ไดรั้บโจทยใ์หไ้ปวดัความสูงของเสาธงในหลุมกอลฟ์  ผูจ้ดัการ
สามคนแบกบนัได  ห้ิวสายวดั  พยายามปีนวดัความสูงของเสาธง
อยา่งทุลกัทุเล  วศิวกรท่ีร่วมสัมมนาคนหน่ึงเขา้มาวดับา้ง  เขายก 
เสาธงออกจากหลุม  วางนอนลงกบัพื้นวดัความยาว  แลว้เดินจาก
ไปท่ามกลางความงงงนัของกลุ่มผูจ้ดัการ   ทนัใดนั้นก็มีเสียง
แทรกข้ึนมาวา่   บริษทัจา้งวศิวกรโง่ ๆ แบบน้ีไวไ้ดย้งัไงวะ  
ไม่ไดรู้้เร่ืองเลยวา่เขาใหว้ดัความสูงของเสาธง  ไม่ใช่วดัความยาว   

174-
175 

ท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึง  มีโรงงานใหม่มาเปิดอยูใ่กล ้ๆ และ
ทางโรงงานไดติ้ดป้ายรับสมคัรพนกังานใหม่  แต่ในประกาศนั้น
สร้างความแปลกใจใหก้บัทุกคนเป็นอนัมาก  เพราะวา่เขารับ
สมคัรเฉพาะผูช้ายท่ีแต่งงานมีครอบครัวแลว้เท่านั้น  ดว้ยเหตุน้ีจึง
ท าใหผู้ห้ญิงไม่พอใจเป็นอยา่งมาก  หญิงคนหน่ึงจึงตดัสินใจ
โทรศพัทไ์ปหาผูจ้ดัการโรงงานทนัที  ท าไมโรงงานของคุณเลือก
ปฏิบติัอยา่งน้ี  คุณคิดวา่ผูห้ญิงอยา่งเราไม่มีความรู้ความสามารถ
หรือยงัไง  ผูจ้ดัการซ่ึงเป็นหญิงเหมือนกนัรีบตอบแทบไม่ทนั  
และก็พดูวา่... คุณเขา้ใจผดิแลว้ค่ะ  เราเพียงอยากไดค้นท่ีผา่นงาน
มาแลว้  เพื่อจะไดร่้วมงานกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนเท่านั้นเอง  หญิงคน
นั้นจึงพดูข้ึนวา่... ผา่นงานอะไรกนั  น่ีตกลงจะรับคนเขา้มา
ท างาน หรือไปท าอะไรกนัแน่  ตน้เสียงถึงกบัปร๊ีดแตก ผูจ้ดัการ
หญิงถอนหายใจ  ก่อนจะพดูวา่  เราแค่อยากไดค้นท่ีสามารถรับ 

176-
178 
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 ค าสั่งไดโ้ดยไม่ขดัขืน  และทนเสียงด่า  และเสียงตะคอกไดไ้งคุณ  
อาตมามีเร่ืองหน่ึงจะมาเล่าใหโ้ยมฟัง   ณ โรงเรียนแห่ง

หน่ึง  คุณครูก าลงัสอนใหเ้ด็กไดรู้้คุณค่าของเงิน  ถา้เราไดเ้งิน
หน่ึงลา้นจากคาราบาวแดง  หรือจากอิชิตนั  เราจะท าอยา่งไรกบั
เงินจ านวนนั้นดี  คุณครูจึงถามวา่...นกัเรียนคะ  ถา้เราไดเ้งินหน่ึง
ลา้นบาทเราจะเอาไปท าอะไรจะ๊  นกัเรียนบอกวา่...ผมจะเอาไป
ซ้ือขนมเยอะๆ ครับ  ผมจะเอาไปซ้ือของเล่นครับคุณครู  ผมจะ
เอาไปซ้ือไอติมครับ  หนูจะเอาไปซ้ือเส้ือผา้สวย ๆ ค่ะ  หนูจะเอา
ไปซ้ือตุก๊ตาค่ะ  หนูจะเอาไปเท่ียวสวนสนุกค่ะ  ขณะท่ีเด็ก ๆ ต่าง
แยง่กนัตอบอยา่งสนุกสนาน  คุณครูเห็นเด็กนกัเรียนคนหน่ึงนัง่
หนา้เศร้า  ครูจึงถามวา่...เด็กชายขา้วป้ัน  เธอไม่ดีใจเหรอ  ถา้เธอ
ไดเ้งินหน่ึงลา้น  แลว้เธอจะเอาไปท าอะไร  เด็กชายป้ัน  หนัมาท า
หนา้เศร้าแลว้ตอบวา่  ครูครับ  เงินหน่ึงลา้นบาทมนัมากเกินไป  
กระปุกออมสินนอ้ย ๆ ของผมคงใส่ไม่หมดแน่เลยครับคุณครู 

187-
188 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.2  การยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ 

อาตมาเคยพบโยมคนหน่ึงระหวา่งการเดินทาง  โยมคนนั้น
แวะมาขอถ่ายรูปกบัอาตมาเสร็จแลว้ก็พดูถึงเร่ืองทุกขใ์นชีวติ 
“หลวงพี่ครับ  ช่วงน้ีผมทุกขห์นกัเลยครับ  ทั้งเร่ืองงาน  เร่ืองเงิน 
เร่ืองความรัก มาถาโถมเขา้มาพร้อม ๆ กนั เลยครับ อยากให้
หลวงพี่ช่วยผมหน่อยครับ” “จะใหอ้าตมาช่วยอะไรหละโยม” 
“ขอฮา ๆ สักมุกไดไ้หมครับหลวงพี่”  งง เลยนะโยม บ่นเร่ือง
ทุกขม์าซะเยอะเลย แต่ไม่ไดข้อค าแนะน าท่ีเป็นธรรมะเลยนะ จะ
ขอฮาอยา่งเดียวเลย... 

14-
15 

ความเหงามนัไม่ใช่เร่ืองผดิปกติ  แต่มนัเป็นปกติวสิัยของ
คนทุกคนต่างก็เคยเหงา อาตมาก็ยงัเคยมีความรู้สึกแบบน้ี
เหมือนกนั เหงาตอนท่ีเราบวชใหม่ ๆ แต่ตอนน้ีไม่เหงาแลว้ 
เพราะท างานทุกวนั ท างานชนิดท่ีวา่ไม่มีเวลาเหงากนัเลยทีเดียว 
ก าลงัจะเหงาก็ท างานอีกแลว้ ตอนน้ีชกัจะสงสารตวัเองแลว้ ไม่มี
เวลาแมจ้ะเหงาเหมือนคนอ่ืนเขาเลย.... 

133-
134 
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 คร้ังหน่ึงอาตมาไปบรรยายท่ีภาคเหนือ การเดินทางล าบาก
มาก ตอ้งข้ึนเขาข้ึนดอย อาตมาก็คุยกบัเพื่อนวา่ถา้ล าบากขนาดน้ี
ไม่รู้เราจะมาท าไม  กรุงเทพเขาก็นิมนตบ์รรยายกนัเยอะแยะ สัก
พกัรถเล้ียวข้ึนเขา อาตมาถึงกบัอ้ึง เม่ือเจอป้าย ๆ หน่ึง  มีขอ้ความ
วา่...โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ปี 
พ.ศ. 2520 อาตมายงัไม่เกิดเลย แต่พระองคเ์สด็จไปแลว้ อาตมา
สลดัความรู้สึกท่ีไม่ดีออกหมดส้ิน ขนาดเราไปปี พ.ศ. 2549 เรา
ยงัล าบากขนาดน้ี พระองคจ์ะล าบากแค่ไหน แต่พระองคไ์ม่เคย
บ่น ไม่เคยยอ่ทอ้  มีแต่จะท าทุกอยา่งใหป้ระชาชนมีอยูมี่กิน มี
ชีวติท่ีดีข้ึน 

143-
144 

วนัหน่ึงมีโยมมาปรึกษาอาตมาท่ีวดั อาตมาจึงวา่มีอะไรหรือ
โยม  โยมจึงพดูวา่...หลวงพี่คะหนูทุกขเ์ร่ืองความรัก อาตมาจึง
บอกวา่...ถา้เราไม่รู้จกัค าวา่เสียสละ  มีรักก่ีคร้ังก็ทุกขใ์จ  ถา้เราไม่
รู้จกัการให ้ รักอยา่งไรมนัก็ทุกข ์ อาตมาจึงให้โยมดูพวงมาลยัท่ี
โยมถือมาไหวพ้ระ  ดอกกุหลาบก็เป็นของจริง ดอกดาวเรืองก็
เป็นของจริง  แต่ท าไมดอกรักจึงเป็นพลาสติก โยมตอบวา่ ไม่รู้  
เพราะวา่...รักแทม้นัหายากนะโยม 

165 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.3  การยกตัวอย่าง
บุคคล 

เหมือนโยมคนหน่ึงมีปัญหาในชีวติ  ไม่ไดใ้ชปั้ญญาใน
การแกปั้ญหา  ใชค้วามเช่ือเป็นท่ีตั้ง  แน่นอนก็ตอ้งไปดูหมอท่ี
โรงพยาบาลศิริราช ไม่ใช่เอาเร่ืองน้ีไปปรึกษาหมอดู เม่ือไปถึง
หมอดูก็บอกวา่คุณมีเคราะห์  (แน่นอนอยูแ่ลว้ มีเคราะห์ตั้งแต่เจอ
หมอดูนัน่แหละ)  ถา้คุณแต่งงานคุณจะตอ้งน ้าตาเช็ดหวัเข่า  ทุกข์
ระทมขมข่ืนใจ  จะกินจะนอนก็เร่าร้อนเหมือนถูกไฟเผา  โยมคน
นั้นก็พดูวา่  ขนาดนั้นเชียวหรือค่ะ  หมอดูก็พดูวา่...ใช่...  และ
ไม่ใช่วนัสองวนั  หรือเดือนสองเดือนนะ  มนัจะเป็นเวลาถึง 10 ปี  
โยมคนนั้นก็พดูวา่  โอโฮ ้ ขนาดนั้นเลยเหรอคะ  หมอดูก็พดูต่อ
วา่  หลงัจากผา่น  10  ปีไปแลว้ทุกอยา่งจะดีข้ึน  โยมคนนั้นก็ถาม
วา่  หมายความวา่ ชีวติหนูจะมีความสุขจะดีข้ึนใช่ไหมคะ  หมอดู 

129-
131 
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 ก็พดูวา่  ไม่ใช่  ชะตาชีวติของคุณก็เหมือนเดิม  แต่คุณจะชินจน
รู้สึกวา่ปัญหาน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา 

 

ตวัอยา่งเช่น  พระพุทธเจา้ของเรา  พระองคมี์แรงบนัดาลท่ี
จะออกจากกองทุกขท์ั้งปวง  พระองคมี์แรงบนัดาลท่ีจะช้ีทาง
สวา่งใหแ้ก่สรรพสัตวท์ั้งหลาย  ดว้ยความมีแรงบนัดาลใจท่ีใหญ่
ยิง่...พระองคก์็ไดเ้ป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ในโลก 

142 

แรงบนัดาลใจของคนไทย  อาตมาบอกไดเ้ตม็ปากเลยนัน่
ก็คือในหลวง  พระองคท์รงงานอยา่งหนกัเพื่อความสุขของ
ประชาชน  ท างานโดยไม่มีวนัเกษียณอายรุาชการ... 

142 

อาตมามองวา่เป็นบุญของคนไทยท่ีมีตน้แบบชีวติท่ีดี  มี
แรงบนัดาลคือในหลวง  พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในการ
ท างาน  เป็นแบบอยา่งในความประหยดัอดออม  ตวัอยา่งเช่น 
หลอดยาสีฟันพระราชทาน  ท่ีเราไดเ้ห็นพระองคเ์อามีดผา่แลว้รีด 
ใชจ้นหมดเกล้ียง  ไม่วา่จะเร่ืองเส้ือผา้รองเทา้  ก็ซ่อมแลว้ซ่อมอีก  
และท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ  ความกตญัญูท่ีมีต่อสมเด็จยา่  พระองค์
รักแม่มาก  และดูแลแม่เป็นอยา่งดี  หน่ึงสัปดาห์มีเจด็วนั 
พระองคท์รงเสวยอาหารกบัสมเด็จยา่หา้วนัเลย  อีกวนัหน่ึงเสวย
กบับรมวงศานุวงศ ์ อีกวนัหน่ึงพระองคท์รงรักษาศีลแปด 

144-
145 

เร่ืองการทรงงาน พระองคจ์ะทุ่มเทเป็นอยา่งมาก  ไม่วา่ฝน
จะตก  แดดจะร้อนแค่ไหน  อากาศจะหนาวเพียงใด  ไม่เคยเป็น
อุปสรรคของพระองคเ์ลย  พระองคไ์ม่เคยกลวัความล าบาก  กลวั
แต่วา่ประชาชนของพระองคจ์ะล าบาก  จะไม่มีแหล่งน ้า  ไม่มี
อาชีพ  และท่ีส าคญัคือ  พระองคจ์ะใหเ้กียรติทุกคน  และเป็น
กนัเองมาก  วา่ประชาชนจะพดูราชาศพัทผ์ดิ ก็ไม่ไดถื้อพิธีรีตอง
อะไรมากมาย  ท าใหผู้ท่ี้อยูใ่กลชิ้ดพระองคมี์แต่ความสุข 

145-
146 

เม่ือถึงเร่ืองการช่วยเหลือคนแก่  ท าใหอ้าตมานึกเร่ืองน้ี
ข้ึนมาทนัที  มีชายหนุ่มคนหน่ึงเป็นคนท่ีใจบุญมาก  เห็นใคร
เดือดร้อนก็จะยืน่มือเขา้ช่วยเหลือตลอด ไม่วา่จะวธีิใดก็ตาม  และ 

148-
150 
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 ชายหนุ่มคนหน่ึง ก็สังเกตเห็นยายคนหน่ึงแก่มากแลว้  
ตอ้งมานัง่ขายขนมทุกวนั  แต่ขนมของยายขายไดไ้ม่ดีนกั  ชาย
หนุ่มสงสารยาย จึงไดช่้วยเหลือดว้ยการซ้ือขนม ชายหนุ่มคนนั้น
เม่ือจ่ายเงินเสร็จ จะไม่เอาขนม  คืออยากจะช่วยยายนัน่เอง  ชาย
หนุ่มจะซ้ือขนมยายวนัละยีสิ่บบาท ชายหนุ่มคนนั้น  ก็ท  าเช่นน้ี
มาตลอดไม่มีขาด  ยายก็ไดแ้ต่พดูขอบใจทุกคร้ัง  อยูม่าวนัหน่ึง  
ชายหนุ่มก็ท าเช่นเดิม  เม่ือซ้ือขนมเสร็จก็ยืน่เงินใหย้ายยีสิ่บบาท 
แลว้ก าลงัจะเดินจากไป  แต่คราวน้ียายจบัแขนชายหนุ่มไว ้ แลว้
เอ่ยปากวา่...พอ่หนุ่ม  ชายหนุ่มรีบตอบกลบัวา่  ยายครับ  ยายไม่
ตอ้งสงสัยหรือเอ่ยถามหรอกครับ  ผมท าแบบน้ีทุกวนัเพราะเห็น
ยายเหมือนยายของผม  ผมอยากช่วยยายครับ ชายหนุ่มตอบพลาง
ยิม้อยา่งอ่อนโยน  ยายตอบกลบัวา่  เปล่า... ยายจะบอกวา่ขนมยาย
ข้ึนราคาเป็นสามสิบบาทแลว้จะ๊ไม่ใช่ยีสิ่บ 

 

อาตมาขอยกตวัอยา่งสักนิดหน่ึง..มีครอบครัวหน่ึงมีลูก
ชายคนเดียว...เรียกวา่ลูกชายหวัแกว้หวัแหวนก็วา่ได.้..เป็นลูกชาย
คนเดียวท่ีสร้างความเดือดร้อนใหพ้อ่แม่ไดส้ารพดัเร่ือง...ไม่วา่จะ
โดดเรียน...ทะเลาะกบัเพื่อน...ทางโรงเรียนก็ส่งหนงัสือเก่ียวกบั
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีใหผู้ป้กครองทราบ พอ่แม่ก็รู้วา่ลูก
ตนเองเป็นอยา่งไร...ก็พยายามท่ีจะท าทุกวถีิทางใหลู้กกลบัตวัได้
...ใชท้ั้งไมแ้ขง็...ไมน้วม...จนถึงไม่น่วมจนเยน็วนัหน่ึง  พ่อแม่รีบ
กลบับา้นเพื่อท่ีจะมารอดูวา่ลูกจะกลบับา้นตรงเวลาไหม  ปรากฏ
วา่ลูกชายกลบับา้นตรงเวลาเป๊ะ  ท าใหพ้อ่แม่ยิม้ได ้

160-
161 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 

3.4  การยกตัวอย่าง
เร่ืองตลก 

เร่ืองน้ีอาตมาขอยกตวัอยา่งอีกสักเร่ือง คนรับใชส้าว เดิน
ไปหาคุณนาย เพื่อปรึกษาขอข้ึนเงินเดือน เม่ือคนรับใชส้าวไปถึง
คุณนาย จึงพดูวา่...คุณผูห้ญิงคะ หนูขอข้ึนเงินเดือนค่ะ คุณผูห้ญิง
อ้ึงเล็กนอ้ยถึงปานกลาง แลว้พดูวา่ แลว้เธอมีดีอะไรล่ะ จะมาขอ
ข้ึนเงินเดือน คนรับใชส้าวก็พดูวา่...หน่ึง หนูรีดผา้ไดเ้รียบกวา่คุณ
ผูห้ญิงค่ะ  คุณผูห้ญิงจึงพูดวา่..แค่น้ีนะเหรอ แลว้ใครเป็นคนบอก 

181-
183 
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 เธอล่ะ คนรับใชส้าวก็พดูวา่ คุณผูช้ายค่ะ คุณผูห้ญิงจึงพดูวา่..
เหรอ   แลว้อยา่งท่ีสองล่ะ  คนรับใชส้าวก็พดูวา่...สอง หนู
ท าอาหารไดอ้ร่อยกวา่คุณผูห้ญิงค่ะ  คุณผูห้ญิงก็พดูวา่  แลว้ใคร
เป็นคนบอกหล่อนล่ะยะ (เร่ิม อารมณ์เสีย) คนรับใชส้าวก็พดูวา่...
คุณผูช้ายค่ะ  คุณผูห้ญิงเร่ิมอารมณ์เสีย ฮ่ึม...แลว้พดูวา่ แลว้อยา่ง
ท่ีสามล่ะยะ  คนรับใชส้าวกพ็ดูวา่...อยา่งท่ีสาม  เร่ืองบนเตียง หนู
เก่งกวา่คุณผูห้ญิงค่ะ  คุณผูห้ญิงตะโกนออกมาวา่...อะไรกนัเน้ีย..
อยา่บอกนะวา่..คุณผูช้ายเป็นคนพดู คนรับใชส้าวก็พดูวา่...เปล่า
ค่ะ  คนขบัรถเป็นคนบอกหนูค่ะ... คุณผูห้ญิงเสียงอ่อย  แลว้พดูวา่   
เธอตอ้งการข้ึนเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะ... 

 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 

3.5 การยกตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จริง 

และท่ีส าคญัคือ...น ้าจะอ่อนนุ่ม  แต่ถา้รวมตวักนัให้
มาก ๆ ก็จะมีก าลงัมหาศาล กอ็ยา่งท่ีเราไดเ้ห็นท่ีญ่ีปุ่น เกิดสึนามิ  
ท่ีไทยก็น ้าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 54 พดูง่าย ๆคือ หากเราท าตวั
เหมือนน ้า มีความสงบน่ิง มีความเยน็สบาย และท่ีส าคญัมีพลงัท่ี
ยิง่ใหญ่ เม่ือท าอะไรก็รวมพลงักนั ความสุขและความส าเร็จยอ่ม
ตามมา ความสุขอยูท่ี่ไหน  ถา้ถามอาตมา อาตมาก็ตอบวา่ 
ความสุขอยูท่ี่ใจเรา 

24-
25 

ลองมาฟังเร่ืองน้ีดูนะโยม  เหตุเกิดข้ึนท่ีวดัหนองป่าพง 
จงัหวดัอุบลราชธานี โยมลองทายสิวา่  วดัน้ีใครสร้างข้ึนมา 
(หลวงพอ่ชา) ถูกตอ้งโยม หลวงพอ่ชาท่านสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็น
สถานท่ีปฏิบติัธรรมของพระและโยมทัว่ไป พิเศษไปกวา่นั้นคือ
วดัแห่งน้ีจะมีฝร่ังมาบวชเรียนกนัมาก มีอยูว่า่ลูกศิษยท่ี์เป็นพระ
ฝร่ังรูปหน่ึง ช่ือพระอาจารยญ์าณธมัโม ชาวออสเตรเลีย ไดรั้บค า
สอนจากหลวงพอ่ชา เขา้ถึงธรรมะแบบเซน ท่านเล่าใหฟั้งวา่ วนั
หน่ึง อาตมามีเร่ืองขดัใจกบัพระรูปหน่ึง รู้สึกโกรธ หงุดหงิดอยู่
ทั้งวนั รุ่งเชา้ไปบิณฑบาตก็เดินไปตลอดทาง ขากลบัเขา้วดั พอดี
เดินสวนทางกบัหลวงพ่อ ท่านยิม้และทกัทายเป็นภาษาองักฤษวา่ 
กู๊ดมอร์น่ิง  ซ่ึงท าใหอ้ารมณ์ของอาตมาเปล่ียนทนัที อารมณ์ท่ี 

101-
104 



298 
 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 
 

 ก าลงัขุ่นมวัหงุดหงิดกลบัเบิกบานปล้ืมปีติท่ีหลวงพอ่ทกัเรา  ถึง
เวลาสวดมนตเ์ยน็ท าวตัร หลวงพอ่ใหอ้าตมาเขา้ไปอุปัฏฐาก  
ถวายการนวดท่ีกุฏิของท่านเป็นการส่วนตวั อาตมารู้สึกต่ืนเตน้ดี
ใจมากกบัโอกาสใกลชิ้ด อยูส่องต่อสองท่ีหาไดย้ากอยา่งนั้น  แต่
ขณะท่ีก าลงัถวายการนวด อยา่งตั้งอกตั้งใจและปล้ืมปีติทนัใด
นั้นเอง  หลวงพอ่ก็ถีบเปร้ียงเขา้ท่ียอดอก  ซ่ึงก าลงัพองโต ดว้ย
ความรู้สึกภาคภูมิของอาตมา  จนลม้กน้กระแทกอยา่งไม่ทนัรู้เน้ือ
รู้ตวั  แลว้ท่านก็ต าหนิวา่ จิตใจไม่มัน่คง พอไม่ไดด้งัใจก็ขุ่นเคือง
หงุดหงิด เม่ือไดต้ามปรารถนาก็ฟูฟ่อง  ผมฟังท่านดุไปหลาย ๆ 
อยา่ง แลว้ร้องไหเ้ลย ไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสียใจ  แต่เพราะ
ซาบซ้ึงในพระคุณของท่าน หลวงพอ่เมตตามากท่ีช่วยช้ีกิเลสของ
เรา ไม่เช่นนั้น เราก็คงมืดบอดมองไม่เห็น คงเป็นคนหลงอารมณ์
ไปอีกนาน 

 

4. การด าเนินเร่ือง
โดยการถาม-ตอบ 

อาตมาขอถามโยมหน่อยวา่...เหลา้ช่วยแกปั้ญหาไดไ้หม 
โยมอาจจะตอบวา่ได ้ ถูกตอ้งโยม เหลา้แกปั้ญหาไดใ้นเวลาท่ีเมา  
พอสร่างเมา ปัญหาก็ยงัอยูเ่หมือนเดิม บางทีหนกักวา่เดิมดว้ย 
เพราะเอาเงินไปกินเหลา้หมด ไม่มีเงินซ้ือขา้ว ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
บา้น ยิง่ทุกขห์นกักวา่เดิมอีก หรือโยมหาทางออกไม่เจอจริง ๆ ถา้
เจอป้ายท่ีเขียนวา่ Exit นัน่แหละโยมทางออกแน่นอน ซ่ึงวิธีการ
มองหาป้ายท่ีวา่นัน่ก็คือการตั้งสติ 

128-
129 

โยมลองถามตวัเองสิวา่...เราเหงาเพราะอะไร เหงาเพราะไม่มี
เพื่อน เหงาเพราะไม่มีแฟน เหงาเพราะไม่มีอะไรท า  หากวา่เรา
ถามตวัเอง เราก็จะไดค้  าตอบวา่เราเหงาเพราะอะไรกนัแน่ ถา้เหงา
เพราะไม่มีเพื่อน ก็แกไ้ม่ยาก ส าหรับอาตมาเพื่อนท่ีดีท่ีสุดอยา่ง
หน่ึงคือ หนงัสือ  หนงัสือเป็นเพื่อนท่ีใหท้ั้งความสนุกและปัญญา 
ใหแ้นวคิด ช่วยใหมุ้มมองของเราขยาย ท าใหเ้รารู้จกัมองในหลาย 
ๆ มุม ถา้โยมเหงาเพราะไม่มีแฟน โยมคนมีแฟนใช่วา่จะมี
ความสุขกนัทุกคน อาตมาเห็นบางคนแลว้น่าสงสาร ชีวิตไร้ 

134-
137 
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 อิสระ ตอ้งเทียวงอนกนัไป งอนกนัมาดูแลว้น่าสงสารมากกวา่  

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 

5.1  การอ้างองิค า
สอน 

พุทธเจา้ตรัสวา่..เป็นโมฆะบุรุษ เป็นโมฆะสตรี  คือ เกิดมา
สูญเปล่า พดูแบบตรง ๆ ก็คือ เสียชาติเกิด  เม่ือเกิดมาตอ้งใหค้น
อ่ืนจดจ าในทางท่ีดีงาม ความดีงามจะหอมทวนลมเสมอ ไม่วา่จะ
อยูไ่กลแค่ไหน กล่ินของความดีงามก็ส่งไปถึง 

36-
37 

เร่ืองการปล่อยวาง  อาตมาขอหยบิยกค าสอนท่ีเป็นอาตมา
ชอบมากมาเล่าใหฟั้ง  โยมจะไดรู้้วา่ธรรมะมนัไม่ไดไ้กลตวัเลย  
มนัอยูใ่นตวัเราน่ีเอง  เป็นบทสนทนาธรรมของหลวงพอ่ชา  ท่ี
สอนแบบง่าย ๆ แต่ลึกซ้ึงกินใจ  มีโยมคนหน่ึงมีความทุกขม์าก  
และเขา้ไปปรึกษาและสนทนาธรรมกบัหลวงพอ่  โยมก็เล่าความ
ทุกขส์ารพดัอยา่งท่ีตนเองประสบมา  หลวงพอ่ชาก็นัง่ฟัง  พอได้
จงัหวะ  หลวงพอ่ก็แทรกค าสอนทนัที  หลวงพ่อชาถามโยมวา่  
โยมเคยปวดหวัไหม  โดยมก็ตอบวา่  เคยเจา้ค่ะ  หลวงพ่อชาก็
ถามต่อไปวา่  แลว้โยมเคยปวดฟันไหม  โยมก็ตอบวา่  เคยเจา้ค่ะ  
หลวงพอ่ชาก็ถามต่อไปวา่  แลว้โยมเคยปวดทอ้งไหม  โยมก็ตอบ
วา่  เคยเจา้ค่ะ  หลวงพ่อชาถามวา่  โยมเคยเจบ็หางไหม  โยมงง  
แลว้ตอบวา่  ก็โยมไม่มีหางน่ีเจา้คะ  ท่านจึงพดูวา่  มีในส่ิงใด  
แลว้ยดึมัน่ในส่ิงนั้น  ก็ยอ่มเจ็บ  ก็ยอ่มทุกขเ์อง  เม่ือไม่มี  ไม่ยดึ  
จะเอาอะไรมาทุกข ์ จริงไหมโยม 

85-
87 

พระพุทธเจา้จึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวติ  และ
พระองคท์รงกล่าวเป็นโอวาทคร้ังสุดทา้ยวา่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
บดัน้ีเราขอเตือนท่านทั้งหลายวา่  สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไป
เป็นธรรมดา  ท่านทั้งหลายจงท าความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด 
น้ีเป็นพระวาจามีในคร้ังสุดทา้ยของพระตถาคตเจา้... 

120 

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 
5.2  การอ้างองิงาน
เขียน 

ไม่ปรากฏ  



300 
 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 
5.3 การอ้างองิส านวน  
สุภาษิต  ค าคม 

ความสุขอยูก่บัปัจจุบนัขณะ คือเราท าใจใหรู้้เท่าทนัอารมณ์ 
ก าหนดรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ ถา้ดีก็ท  า ถา้ไม่ดีก็ละมนัเสีย รู้จกั
ท าใจใหส้งบน่ิง เราก็จะพบความสุขท่ีแทจ้ริง เพราะสุขอ่ืน ยิง่
กวา่ความสงบ ไม่มี 

25 

โยมทั้งหลาย...กฎไตรลกัษณ์  คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา  
ไม่ใช่จะเจอเฉพาะเรา ใครทุกคนในโลกน้ีก็ตอ้งเจอดว้ยกนัทั้งนั้น 
ทุกส่ิงมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป หากความลม้เหลวเกิดข้ึน มนั
ตั้งอยูไ่ด ้แต่สุดทา้ยมนัก็จะดบัไป 

 

31 

6. การด าเนินเร่ือง
โดยการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงทัศนะ 

บางคร้ังเราใหค้วามส าคญัในการหาเงิน  แต่เราลืมให้
ความส าคญัของคนในครอบครัว แบบน้ีแรก ๆ อาจจะมีความสุข
กนั  และนานวนัเราจะยิง่เหินห่าง มีบา้นก็เหมือนไม่มี มีพ่อแม่ก็
เหมือนไม่มี มีลูกก็เหมือนไม่มี เงินซ้ือท่ีนอนนุ่ม ๆ ได ้แต่เงินก็
ซ้ือความสุขในการนอนไม่ได ้หากวา่เรายงัมีความทุกขใ์จ ถึงท่ี
นอนจะนุ่มขนาดไหนก็หลบัไม่เตม็ต่ืน เงินซ้ือรถคนัสวย ๆ ได ้
แต่เงินก็ซ้ือความสุขในการนัง่ไม่ได ้ (เพราะเรายงัติดหน้ีเขาอยู)่ 
ความสุขท่ีจริงไม่จ  าเป็นตอ้งมีรถคนัราคาแพง ๆ ขอใหข้บัได้
ปลอดภยัก็ใชไ้ด ้เพราะวา่เราซ้ือมาใช ้ไม่ไดซ้ื้อมาโชว ์หากวา่
โยมอยากมีความสุข อาตมาขอแนะน าวา่ ให้เราท าตวัเหมือนดิน
เหมือนน ้า เป็นตวัอยา่งของการใชชี้วติท่ีจะท าให้เกิดความสุข ดิน 
ไม่เคยรังเกียจวา่ ใครคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหน เขาพร้อมท่ีจะ
ใหเ้หยยีบย  ่าและเดินผา่นไป ถึงแมว้า่เราจะถุยน ้าลาย ถ่ายอุจจาระ
ลงไปในดิน ดินก็ไม่ไดแ้สดงความรังเกียจเราแมแ้ต่นอ้ย ดินจะไม่
แสดงอาการใดๆ ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมากระทบ ดินจะสงบน่ิงและ
ปล่อยวาง เป็นมิตรกบัทุกคน และพร้อมท่ีจะมอบความสุขใหแ้ก่
ทุกคนได ้หากวา่โยมท าตวัเหมือนดิน ไม่วา่จะเจออะไร ใหต้ั้งสติ
ใหดี้ มีความสงบน่ิง ความสุขจริงก็จะเขา้มาสู่ชีวิตเรา 
 

8-20 
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7. การด าเนินเร่ือง
โดยการพรรณนาเชิง
เปรียบเทยีบ 

น ้าจะไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าเสมอ  ในความหมายน้ีไม่ใช่ให้
เราไหลไปสู่ท่ีต ่า ไหลไปสู่ความชัว่ แต่ให้เราดูตวัอยา่งของความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน น ้าส่วนมากแหล่งก าเนิดจะมาจากยอดเขา และ
พร้อมท่ีจะใหค้วามสดช่ืนกบัตน้ไม ้และแก่คนในท่ีต ่าดว้ย หาก
คนเราท าตวัเหมือนน ้า  ไม่วา่จะมีต าแหน่งสูงแค่ไหน แต่รู้จกั
อ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่ยดึติดกบัหวัโขนท่ีสวมอยู ่ใหค้วามเคารพ
ใหค้วามเป็นมนุษยด์ว้ยกนั ใหเ้กียรติกนั มีเมตตาจิตต่อกนั 
ความสุขก็จะเกิดมีแก่เราได ้

31-
32 

ดงันั้นเราอยา่เสียเวลากบัการยดึมัน่ถือมัน่ ทุกอยา่งยอ่ม
เปล่ียนไปตามกฎของธรรมชาติ ดวงอาทิตยม์นัข้ึน สุดทา้ยมนัก็
ตก กลางวนัอีกไม่ก่ีชัว่โมง มนัก็เป็นกลางคืน หากเรามีทุกข ์ให้
เรารู้เท่าทนั อีกไม่นานทุกขม์นัเบาบางลง สุดทา้ยมนัก็ดบัไป 

31-
32 

โยมทั้งหลาย เราควรเทน ้าในแกว้ออกเสียบา้ง เพราะวา่  
รอบ ๆ ตวัเรามีอะไรมากมาย ท่ีจะใหเ้ราเรียนรู้เพื่อเติมเตม็
ความคิดอยูเ่สมอ หากวา่เราเก็บแต่น ้านั้นไว ้เราก็จะอยูก่บัน ้านั้น
เพียงอยา่งเดียว ถา้เราเอาแกว้ไปใส่น ้าส้ม มนัก็จะเป็นแกว้น ้าส้ม 
เราเอาแกว้ใส่น ้าองุ่น ก็จะกลายเป็นน ้าองุ่น หรือจะลองเอาไปใส่
น ้าแลว้เอาออกไมม้าเสียบมนัจะกลายเป็นแจกนั  สวยงามข้ึนมา
อีกตั้งเยอะ แต่ถา้เราเลือกอารมณ์เอาแกว้ไปขวา้งหวัใคร มนัก็จะ
กลายไปเป็นอาวธุทนัที เพียงแค่แกว้ใบเดียว มนัแปรสภาพได้
เป็นหลายอยา่ง เพราะความคิดของเรา 

57 

โยม ชีวติของเรา เราตอ้งเลือกส่ิงท่ีดีใหก้บัตนเอง อะไรท่ี
มนัท าใหทุ้กข ์เราก็ตอ้งสลดัมนัออกเหมือนเรารู้ตรงน้ีมนัมีกล่ิน
เหมน็ เราก็อยา่เขา้ไปใกลม้นั อยา่ไปเกลือกกลั้ว เม่ือไดก้ล่ินก็เดิน
หนีเสีย เพราะมนัจะท าใหเ้ราทุกขไ์ด ้ชีวติของเราท่ีวา่ใหรู้้จกั
ปล่อย คือปล่อยวางจากความทุกข ์ อยา่ไปยดึมัน่จนท าให้เรา
ตรอมใจ  และเราตอ้งรู้จกัสร้างโอกาส ในการสร้างความสุขท่ี
เท่ียงแทใ้หแ้ก่ตนเอง ไม่ใช่แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอม สุขได ้ 

83-
84 
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 ไม่นานทุกขม์นัก็เขา้มาแทน  
เอาง่าย ๆ แค่แกว้น ้าใบเดียว ถา้เรามองคนละดา้นเราก็จะเห็น

ไม่เหมือนกนั ฝ่ังหน่ึงบอกวา่ไม่มีหู ฝ่ังหน่ึงบอกวา่มีหู ถา้ยดึเอา
เฉพาะความเช่ือของตนเอง ยดึเอาเฉพาะส่ิงท่ีตนเองมองเห็น โดย
ท่ีเราไม่เปิดใจฟังคนอ่ืน และไม่ลองมองในมุมอ่ืนดูบา้ง เราก็จะ
พลาดโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีแตกต่าง ถา้เราอยากรู้วา่แกว้ใบนั้น
มนัมีหูจริงหรือเปล่า เราก็ท าไดง่้ายนิดเดียว เพียงเราเดินมาดูอีก
มุมหน่ึง เราก็จะไดรู้้วา่ อ๋อ มนัมีหูจริง ๆ ธรรมะก็เช่นเดียว ก็ตอ้ง
มีทั้งแก่นและกระพี้  ถา้มีเฉพาะแก่น คนท่ียงัเขลาอยูก่็จะพลาด
โอกาสท่ีจะเขา้ถึงธรรม 

89-
90 

โยมทั้งหลาย..ส่วนผสมของความรักคือ เวลา  ส่วนผสมของ
น ้าตาคือ  ความเสียใจ  (อัย๊ ยะ..)  ท่ีจริงนะโยมขอ้ดีขอน ้าตาก็มี
เหมือนกนั...เพราะมนัท าใหต้าเราสะอาด  และเราจะไดต้าสวา่ง
มากข้ึน  จะไดเ้ห็นวา่ใครรักเราจริง  โยมความรักเหมือนการดึง
หนงัยางคนละขา้ง คนท่ีปล่อยมือไม่เจบ็  ส่วนคนท่ีถือเน่ีย  แสบ
ถึงทรวงเลยนะโยม  ท่ีจริงนะโยม  การปล่อยใหเ้ขาไป บางที
อาจจะไม่ใช่การยอมแพ.้..แต่เป็นการยอมรับในส่ิงท่ีไม่สามารถ
เป็นไปได ้ เราจะไดเ้จบ็ทีเดียวแลว้ก็จบกนั...ถา้มวัแต่ผกูมวัแต่
พนั...เจบ็ทุกวนัมนัไม่จบ 

28 

8.  การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ค าแนะน า 

อาตมามีคาถามาใหโ้ยม ใหท้่องใหไ้ดข้ึ้นใจ และน าไปใชใ้น
ชีวติคู่อาตมารับประกนัรักยดืยาวแน่นอน สัทธาสัมปทา มีความ
เช่ือท่ีเหมือนกนั หรือใกลเ้คียงกนั มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียว เพราะส่ิงน้ีจะท าใหชี้วติคู่ลงตวัยิง่ข้ึน   สีลสัมปทา  เป็นคน
ท่ีศีลมีธรรมเหมือนกนั อยา่งน้ีเรียกไดว้า่ ผวัเทวดา เมียนางฟ้า ถา้
ลูกเกิดมาก็เป็นเทพบุตร เทพธิดา ความสุขยอ่มเกิดข้ึนได ้เพราะ
เรามีศีลเป็นท่ีตั้ง หากวา่เป็นคนมีศีลธรรม ยอ่มไม่ท าให้อีกฝ่ายน่ึง
ตอ้งเสียใจ  จาคสัมปทา เป็นคนท่ีชอบเสียสละเหมือนกนั ชอบ
ท าบุญท ากุศล ชอบช่วยเหลือเก้ือกลูเหมือนกนั หากจิตมีเมตตา  

108-
109 
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 ความรักในคู่ครองตนก็ไม่ใช่เร่ืองยาก  ปัญญาสัมปทา  มีระดบั
สติปัญญาท่ีเหมือน ๆ กนั เพราะส่ิงน้ีจะส่งเสริมใหชี้วติดีข้ึน แต่
บางคนบอกวา่เวลาหาแฟนตอ้งใหไ้ดอี้กแบบคือ รวยทรัพย ์อบั
ปัญญา พ่อตาตาย แม่ยายโง่ ถา้เลือกคู่ชีวติแบบน้ีก็อยูก่นัไดไ้ม่
นาน เพราะดูถูกอีกฝ่ายหน่ึง 

 

ส่ิงท่ีไม่ควรประมาทอยา่งยิง่คือ หน่ึง  ไม่ประมาทในเวลา 
เราตอ้งเตือนตนอยูเ่สมอวา่  วนัคืนล่วงไป ๆ บดัน้ีเราก าลงัท า
อะไรอยู ่อยา่มวัเมาท าในส่ิงไร้สาระ เช่น อยา่ไปอิจฉาริษยา อยา่
ไปโกรธใครเขา เพราะส่ิงเหล่าน้ีมนัท าใหใ้จเป็นทุกข ์และมนัเผา
ผลาญใจของเรา สอง ไม่ประมาทในวยั เราตอ้งเตือนตนอยูเ่สมอ
วา่ ความตายไม่ไดเลือกวา่เราอยูใ่นวยัไหน ถา้เราท าความดีให้
มาก ปัจจุบนัเราก็มีความสุข ตายจากโลกน้ีไปแลว้บุญท่ีท ากรรม
ท่ีสร้างก็จะหนุนให้เรามีความสุขในโลกเบ้ืองหนา้ สาม ไม่
ประมาทในความไม่มีโรค  เราตอ้งเตือนตนเองอยูเ่สมอวา่ 
สุขภาพยงัดีอยู ่ตอ้งรีบขวนขวายสร้างความดี ส่ี  ไม่ประมาทใน
ชีวติ  เราตอ้งเตือนตนอยูเ่สมอวา่ การเกิดเป็นคนน้ีถือวา่เป็นเร่ือง
ยาก และเป็นบุญมากแลว้ เราตอ้งมาเพิ่มบุญใหก้บัตนเองใหม้าก
กวา่เดิม เราจะไดมี้ภพภูมิท่ีสูงข้ึน สุดทา้ย ไม่ประมาทในการ
ปฏิบติัธรรม  เราตอ้งเตือนตนอยูเ่สมอวา่ การปฏิบติัธรรมไม่ใช่
เร่ืองของพระ  ไม่ใช่เร่ืองของคนแก่ แต่เป็นเร่ืองของทุกคน  เรา
ปฏิบติัไดง่้าย  ๆ คือมีสติอยูก่บัส่ิงท่ีท าใหม้ากท่ีสุด ก าหนดรู้กบั
ส่ิงท่ีก าลงัท าอยูแ่บบน้ี เราก็ไดป้ฏิบติัธรรมแลว้ ธรรมะจะท าให้
ใจของเราใหเ้ป็นสุข และส่งผลมาถึงร่างกาย ชีวติ ครอบครัวและ
การงาน 

120-
122 

การใหใ้นทางพุทธศาสนา  ตอ้งเป็นการใหโ้ดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  ถา้เราใหแ้บบน้ีจะเป็นเหตุท่ีท าใหท้ั้งผูรั้บและผูใ้ห้
มีความสุข การใหท่ี้จะท าใหเ้กิดความสุขนั้นตอ้งประกอบดว้ย 
ใหด้ว้ยใจยนิดี  คือก่อนให้เต็มใจ ขณะใหเ้ตม็ใจ หลงัให้เต็มใจ   

150-
155 
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 ไม่ใช่ก่อนใหเ้ตม็ใจ ขณะใหล้งัเลสงสัย  ใหไ้ปแลว้เสียดาย แบบ
น้ียอ่มเป็นการใหท่ี้ท าใหเ้กิดความทุกขไ์ด ้ ใหอ้ยา่งไม่ล าเอียง  ถา้
เราจะใหส่ิ้งใด ๆ กบัคนหลาย ๆ คน ตอ้งใหด้ว้ยความเสมอภาค 
ไม่ล าเอียง ไม่มีอคติวา่คนน้ีชอบ คนน้ีไม่ชอบ คนน้ีเพื่อนเรา
ลูกนอ้งเรา ญาติเรา ให้ดว้ยความสมคัรใจ คือเตม็ใจในการให ้
ไม่ใช่ใหเ้พราะถูกใครบงัคบั ถา้ถูกบงัคบั จิตท่ีใหม้นัก็ไม่ผอ่งใส 
ใหโ้ดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ขอ้น้ีส าคญัมาก การให้อะไรใคร ไม่
ตอ้งหวงัส่ิงตอบแทน ใหแ้ลว้มีความสุขใจ ส่ิงน้ีนบัวา่มีค่ามาก
แลว้ การใหท้านในทางพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น  3 อยา่งคือ 
หน่ึง   อามิสทาน  คือการให้วตัถุ ส่ิงของ หรือเงินเป็นทาน สอง  
ธรรมทาน  คือการสอนใหธ้รรมะเป็นความรู้เป็นทาน  สาม  
อภยัทาน  คือการใหอ้ภยัน่ิงท่ีคนอ่ืนท าไม่ดีกบัเรา  เราไม่ไปจอง
เวร หรือพยาบาทเขาคนนั้น  การใหท้านท่ีถือวา่เป็นการท าความดี
อยา่งหน่ึง และถา้ท าถูกตอ้งจะไดบุ้ญมาก โยมอยากรู้ไหมวา่  ให้
ทานอยา่งไรจะไดบุ้ญมาก ถา้อยากรู้อาตมาจะบอกใหคื้อ วตัถุสบ
ริสุทธ์ิ   คือเป็นของท่ีไดม้าโดยสุจริต  ไม่ไดไ้ปขโมยใครมา  
ไม่ไดไ้ปโกงใครมา  หรือทรัพยน์ั้นไดม้าจากส่ิงท่ีไม่ดี  เจตนา
บริสุทธ์ิ  คือมีจิตยนิดี  ผอ่งใสเบิกบาน  ไม่รู้สึกเสียดายส่ิงท่ีให ้ 
ตั้งแต่ก่อนให ้ขณะให ้ และหลงัให ้ บุคคลบริสุทธ์ิ คือ  ใหก้บั
ผูรั้บท่ีมีศีลธรรมตวัผูใ้ห้เองก็ตอ้งมีศีลท่ีบริสุทธ์ิ  เรียกวา่เป็นผูมี้
ศีลธรรมทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 
 

 

9. การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ข้อคิด 
เตือนสติ 

ไม่ปรากฏ  

10. การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ความรู้ 

 

ไม่ปรากฏ  
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

11. การด าเนินเร่ือง
โดยการล้อเลยีน 
ประชดประชัน เสียดสี 

ไม่ปรากฏ  

12.  การด าเนินเร่ือง
โดยการใช้เพลง 

ไม่ปรากฏ  

 
 
 
 
  



306 
 

4. กลวธีิการปิดเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การปิดเร่ืองด้วย
การสรุปใจความส าคัญ
ของเร่ือง 

โยมทั้งหลาย เห็นหรือยงัวา่ ความสุขมนัไม่ไดอ้ยูไ่กลเลย 
อยูใ่นใจเรา ไม่วา่จะเป็นโยมหรือพระก็สามารถท่ีจะมีได ้บางคร้ัง
โยมก็มีความสุขมากกวา่ ถา้โยมคนนั้นมีธรรมะ รู้จกัละ รู้จกั
ปล่อยวาง บางทีพระก็ทุกขม์ากกวา่โยม ส่ิงเหล่าน้ีมนัอยูท่ี่ใจเรา
ทั้งนั้น 

28 

โลกสอนใหเ้ราเรียนรู้วา่ ทุกอยา่งเปล่ียนไปเป็นธรรมดา 
พุทธเจา้สอนใหเ้รารู้วา่ เราตอ้งถอนตวัออกจากความยดึมัน่ถือมัน่ 
มิเช่นนั้น เราก็จะตอ้งทุกขถ์าวร แบบถอนตวัไม่ข้ึน เจริญพร... 

34 

หากเรามีความคิดท่ีดี...เม่ือเราถูกด่า...เราก็จะเปล่ียนค าด่า 
ใหเ้ป็นสติ  หากเรามีความคิดท่ีดี...เม่ือเราถูกค าต าหนิ  เราก็จะ
เปล่ียนค าต าหนิ  ให้เป็นวชิา...หากเรามีความคิดท่ีดี  เม่ือเราถูกดู
ถูก  เราก็จะเปล่ียนค าดูถูก ใหเ้ป็นปรัชญา  หากเรามีความคิดท่ีดี  
เม่ือเราถูกนินทา  เราก็จะเปล่ียนค านินทา  ใหเ้ป็นคติสอนใจ
ปัญหากบัปัญญามาพร้อมกนันะโยม แต่คนท่ีขาดสติจะเห็นแต่
ปัญหา ไม่เห็นปัญญา 

58 

ดงันั้นเราตอ้งถอนตวัออกมาจากความยดึมัน่ถือมัน่ ถอนตวั
ออกมาจากความอยาก ถา้เราถอนตวัออกมาได ้เราก็จะเบา บาง
คนบอกวา่มนัเป็นเร่ืองยากมาก ถึงมนัจะยากแค่ไหน ถา้เราฝึก
ตนเองบ่อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่นานจิตของเราก็จะคุน้ชินกบั
การลดมานะทิฐิได ้

88 

เห็นไหมโยม  ไม่วา่เราจะอยูใ่นสถานะใด ต าแหน่งใด  
อาชีพอะไร หากเราท าหนา้ท่ีของตนเองให้ดี มีความสามคัคีกนั 
ความสุขในครอบครัว ในท่ีท างานและประเทศยอ่มเกิดข้ึนตามมา
ดว้ย 

96 

หากวา่เราเขา้ใจความจริงของชีวติ เราจะไดรู้้วา่ ความเหงา
มนัก็เป็นปกติ อยา่พยายามใหค้วามส าคญัมนัเกินไป จนกลายมา
เป็นส่ิงพิเศษ มิฉะนั้น มนัจะไม่มีวนัไปจาก 

140 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

         โยม จากตวัอยา่งขา้งตน้จะท าใหเ้ราเห็นวา่ คนท่ีมีความสุข 
ไม่ใช่คนท่ีมีเงินมากท่ีสุด แต่เป็นคนท่ีตอ้งการนอ้ยท่ีสุด ยิง่มี
ความตอ้งการนอ้ยลง สมบติัท่ีมีอยูเ่ดิม ก็ดูเหมือนมีมากข้ึน 

188 

เม่ือเห็นพลงัแห่งความดีเช่นน้ีแลว้  ก็ขอให้โยมไดพ้บแรง
บนัดาลใจแลว้น าไปบนัดาลตนกนัทุกคนนะ 

146 

เราเพียงแค่ให้เราก็ไดรั้บแลว้นะโยม 156 
2. การปิดเร่ืองด้วย

วาทะ  ค าสอน 
โยมทั้งหลาย... จงใหเ้รา เอาความผดิพลาดมาเป็นบทเรียน  

จงใหเ้รา เอาค าติเตียนมาเป็นพลงั จงใหเ้รา  เอาความส้ินหวงัโยน
ทิ้งไป  จงใหเ้รา เอาก าลงัใจมาใช ้แลว้ปัญหายิง่ใหญ่ เราจะผา่น
ไปดว้ยทนัที 

104 

3. การปิดเร่ืองด้วย
การให้ข้อคิดเตือนสติ 

ในสถานการณ์ท่ีเจบ็ปวด  หากเราหยดุคิดอยา่งมีสติ เรายอ่ม
เห็นแสงสวา่งของปัญญา ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได ้ ขอเพียงให้
เรามีความมุ่งมัน่ มีความอดทนและเขม้แขง็ กาลเวลามนัจะพิสูจน์
เองวา่ใครจะเป็นเพชรแท ้หรือใครจะเป็นไดแ้ค่ถ่านไฟธรรมดา 

51 

ความส าเร็จนั้นรอเราอยูเ่สมอ อยูท่ี่วา่สองมือสองเทา้ของเรา
จะเดินไปใหถึ้งมนัหรือไม่ หากเราเดินไม่หยดุ ไม่มีใครจะหยดุ
ความส าเร็จของเราได ้

71 

โยม เราอยา่ร้องใหฟู้มฟายกบัอดีตท่ีมนัผา่นไปแลว้ อยา่ไป
เครียดกงัวลกบัอนาคตท่ีมนัยงัมาไม่ถึง จงใส่ใจชีวติในปัจจุบนั 
แลว้ท ามนัใหง้ดงามและมีคุณค่าก็พอ 

125 

โยมไดสู้ญเสียคนท่ีมิไดรั้กและห่วงใยโยมไป ซ่ึงจะมีค่าอนั
ใดท่ีโยมจะเสียใจก็ผูช้ายเยีย่งนั้น แต่แฟนโยมสิ ท่ีสูญเสียคนท่ีรัก
และห่วงใยเขา เช่นโยม 

168 

4. การปิดเร่ืองด้วย
การแสดงความคิดเห็น
หรือทศันะ 

ในขณะท่ีเราเสียเวลาในการทะเลาะกนัประเทศอ่ืนเขาไปถึง
ไหนกนัแลว้ เราคนไทยไม่วา่จะอยูภ่าคไหนก็พี่นอ้งกนั มีพอ่คน
เดียวกนั พอ่คงไม่ดีใจหรอกท่ีเห็นพี่ท  าร้ายนอ้ง เห็นนอ้งท าร้ายพี่  
สุดทา้ยเลือดท่ีไหลท่วมแผน่ดินไม่ใช่ของใคร ของคนไทยทั้งนั้น 
เราหนัหนา้มาท าหนา้ท่ีของตนเองให้ดี สามคัคีกนัใหม้าก  

45 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ประเทศชาติจะไดมี้ความสุข  
โยมทั้งหลายหากวา่ไม่ทิ้งโอกาสท่ีดีท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ เรา

ยอ่มประสบความส าเร็จแน่นอน และท่ีส าคญัคือ เม่ือไดท้  าส่ิงใด
แลว้ จงใส่ใจทุ่มเทใหเ้ตม็ท่ี แลว้เราจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี
ตามมาดว้ย จงเดินตามหาความส าเร็จไม่ใช่นัง่รอ 

78 

โยม คนเราท างานก็หวงัความเจริญกา้วหนา้ทั้งนั้น การมี
ความรู้อยา่งเดียวอาจจะไม่พอ เราตอ้งเขา้ใจงานท่ีเราท า และตอ้ง
เขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้ใครท่ีหนา้ท่ีตอ้งประสานงานกบัลูกคา้ 
ยิง่ตอ้งเป็นคนท่ีมนุษยสัมพนัธ์ดี ถา้เลือกคนท่ีเหมาะสมกบังาน
รับรองไดเ้ลยวา่ ความกา้วหนา้ในงานยอ่มมีแน่นอน 

183 

5. การปิดเร่ืองด้วย
การให้แนวคิด แนะ
แนวทาง 

ไม่ปรากฏ  

6. การปิดเร่ืองด้วย
ค าถาม 

ไม่ปรากฏ  

7. การปิดเร่ืองด้วย
บทประพนัธ์ 

ไม่ปรากฏ  

8.  การปิดเร่ืองด้วย
การทิง้ท้ายให้ผู้อ่านคิด
ต่อ 

ไม่ปรากฏ  
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เร่ือง  ธรรมะ Delivery ฉบับ Unlimited   
 

สรุปเนือ้หา 
หนังสือ  ธรรมะ Delivery ฉบบั Unlimited  เป็นหนังสือธรรมะท่ีมุ่งเสนอหลกัธรรมค า

สอนตามเทศกาลส าคญัต่างๆ ของไทย   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง ธนัวาคม  ซ่ึงมีทั้งหมด  15  เร่ือง  8
คือ เร่ืองวนัข้ึนปีใหม่  เร่ืองวนัครู  เร่ืองวนัมาฆบูชา  เร่ืองวนัวาเลนไทน์  เร่ืองวนัตรุษจีน  เร่ืองวนั
สงกรานต์  เร่ืองวนัแรงงาน  เร่ืองวนัวิสาขบูชา  เร่ืองวนัอาสาฬหบูชา  เร่ืองวนัเขา้พรรษา  เร่ืองวนั
ออกพรรษา  เร่ืองเทศกาลกินเจ  เร่ืองวนัลอยกระทง  เร่ืองว ันพ่อ  และเร่ืองว ันคริสต์มาส   
โดยพระมหาสมปองได้น าค าสอนท่ีพุทธศาสนิกชนควรรู้และควรยึดถือปฏิบติัในแต่ละเทศกาล 
มาน าเสนอแก่ผูอ่้าน  ทั้ งยงัได้สอดแทรกความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของประเพณีท่ีบรรพบุรุษ 
ไดย้ดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดบุญแก่ผูป้ฏิบติั  แต่ในปัจจุบนัประเพณีต่างๆ 
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจนกลายเป็นเทศกาลบาป  ท่ีมีอบายมุขเขา้มาเก่ียวขอ้ง  หนังสือเล่มน้ีจึงให้ทั้ง
สาระความรู้  สร้างคุณธรรม  ก่อเกิดมโนธรรม  และสร้างความตระหนกัรู้แก่ผูอ่้านท่ีจะหนัหลบัมา
ปฏิบติัตนในเทศกาลต่างๆ ใหถู้กธรรมเนียมประเพณีและรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนังดงาม  
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ตารางวเิคราะห์ท่วงท านองทางภาษาในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
 

1.  การเลอืกใช้ค า 
 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
          1.1.1  การซ้อน
เสียง 
 

การศึกษาไทยทุกวนัน้ีจึงไม่สามารถเจริญกา้วหนา้ได ้เพราะ
เฟืองส าคญัของระบบการศึกษาอยา่งครู ตอ้งประสบปัญหารุมเร้า 

48 

น่ีคือตวัอยา่งของครูท่ีไม่รู้จกัพอเพยีง เรียกวา่เขามีอะไรใหม่ 
ไอข้องเราก็เก่าไปถนดัใจ หาเร่ืองซ้ือแต่ของใหม่ตลอดเวลา 

52 

คนบางคนไดรั้บค าตักเตือนจากคนท่ีหวงัดีแลว้เช่ือฟังไป
ในทางท่ีดี แค่น้ีก็นบัวา่มีครูอนัประเสริฐในชีวิตแลว้ 

54 

ซ่ึงสมยัพุทธกาลการบวชไม่ไดมี้พิธีรีตองแบบทุกวนัน้ี 
พระพุทธเจา้จะใชเ้พียงแค่วธีิการเช้ือเชิญใหค้นมาท าความดี 

64 

อาตมาอยากใหเ้ราเอาอยา่งความรักของเม่น เม่นอยูด่ว้ยกนัเป็น
คู่แลว้จะมีความสุขเพราะมนัตอ้งการความอบอุ่น แต่พออยูด่ว้ยกนั
ขนของมนัยอ่มท่ิมแทงกนัเป็นธรรมดา เรียกวา่ไม่เหน็บหนาวแต่
เจบ็ปวด ดงันั้นเม่ือรักแลว้ จะตอ้งอดทน หากจะรักตอ้งทนเจบ็ทน
กระทบกระทัง่กนั เป็นเร่ืองปกติ ความรักจึงจะอยูต่ลอดรอดฝ่ัง 

76 

วนัน้ีควรพดูจากนัดีๆ ท าจิตใจใหส้งบร่มเยน็ อยา่ทะเลาะเบาะ
แวง้กนัภายในครอบครัว เคยทะเลาะเบาะแวง้กบัคนในครอบครัว
ขดัแยง้กนัก็ท าความเขา้ใจ ท าความตกลงกนัเสีย ยงัไงก็เป็นญาติพี่
นอ้งกนั 

99 

ดูสมยัน้ีสิ วดัก าลงัจะร้าง ตารางก าลงัจะเจริญ ไม่เช่ือโยมลอง
เดินเขา้ไปดูในเรือนจ าได ้คนอยูก่นัอยา่งแออัด ทั้งๆท่ีเป็นสถานท่ี
ตอ้งหา้ม  ส่วนวดับางวดัเด๋ียวน้ีมีแต่พระกบัหมาท่ีอยู ่เป็นท่ีน่าหดหู่
ใจอาตมามาก 

152 

ก็มาลยัมะลิ ไม่ตอ้งหรูหราอะไรมากมาย ถา้ร้อยเองไดก้็จะ
ประทบัใจแม่มาก เพราะเราเนน้ความประทบัใจ ไม่ไดเ้นน้ความ
หรูหรา 

162 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 

ลูกบางคนสะบดัสะบิ้งใส่แม่ แม่น่าเบ่ือ จุกจิกน่าร าคาญ ใครท่ี
เคยท าตวัแบบน้ีก็เปล่ียนพฤติกรรมใหม่ซะ อยา่งท่ีอาตมากล่าวไป
แลว้วา่เราตอ้งรู้จกัจบัคียเ์วร์ิดและตีความสารใหเ้ป็นไม่ใช่พอ่แม่เรา
มาพดูยงัไงก็เขา้ใจไปอยา่งนั้น 

168 

ความเจบ็ความไข ้ความทุกขค์วามโศก ใหล้ะลายไปกบัสายน ้า 
เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีให้เห็นกนัแลว้จบักระทงไดก้็ควา้กระเป๋า เศษ
สตางคก์็ใส่แต่เงินกนัมากซะกวา่ ลดความฉาบฉวยเหล่าน้ีลงเพื่อ
รักษาประเพณีอนัดีงามของเราไวน้ะโยมนะ 

169 

พระพุทธเจา้ท่านเนน้ใหช้าวพุทธอยูก่บัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่
เบียดเบียนกนั เพราะฉะนั้นไม่วา่มดหรือปลวกจะรักชีวิตของมนั
หรือไม่ เราก็ไม่ควรจะเบยีดเบียนใคร อนันั้นคือส่ิงประเสริฐท่ีสุด 

187 

แลว้ก็จะมาถามสารทุกขสุ์ขดิบกนัวา่เป็นยงัไง แลว้ใครท่ีมีพอ
อยูพ่อกินก็มาจุนเจือเพื่อจะไปช่วยเหลือครอบครัวท่ีไม่มี หรือ
ครอบครัวเดียวกนั 

220 

1.1 การใช้ค าซ้อน 
    1.1.2 การซ้อนค า
ทีม่ีความหมาย
เหมือนกัน 
 

น่ีเป็นขอ้ธรรมท่ีอยากฝากไว ้“ปีใหม่จงท าตนงอกเงย  ให้เป็น
ประโยชน์แก่คนรอบขา้งเสียบา้ง  ใหเ้รารู้จกัปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตวัเองเพื่อให้เกิดส่ิงดีงามในชีวติ” 

31 

ท่ีส าคญัอีกเร่ืองคือพอ่แม่บุพการี ในวนัปีใหม่มีโอกาสไดห้ยดุ
ยาวก็อยา่ลืมเลือนท่าน และไม่ใช่เฉพาะวนัปีใหม่เท่านั้นกลบัไป
กราบไปไหวท้่านทุกๆ โอกาส  ใหท้่านช่ืนใจบา้ง 

36 

ท าไมหนอครูเรายงัเงินเดือนแปดเกา้พนับาทอยู ่ อนัน้ีเคยมีใคร
คิดบา้งหรือไม่  ท าไมครูบาอาจารยบ์างคนลูกศิษยจ์นเติบใหญ่ได้
เงินเดือนเดือนละเป็นหม่ืนเป็นแสน แต่ลูกศิษยเ์หล่านั้นไม่เคย
กลบัมาเหลียวแลครูตนอีกเลย 

49 

อาตมาอยากใหเ้ราเอาอยา่งความรักของเม่น เม่นอยูด่ว้ยกนัเป็น
คู่แลว้จะมีความสุขเพราะมนัตอ้งการความอบอุ่น แต่พออยูด่ว้ยกนั
ขนของมนัยอ่มท่ิมแทงกนัเป็นธรรมดา เรียกวา่ไม่เหน็บหนาวแต่ 

76 
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เจ็บปวด ดงันั้นเม่ือรักแลว้ จะตอ้งอดทน หากจะรักตอ้งทนเจบ็ทน
กระทบกระทัง่กนั เป็นเร่ืองปกติ ความรักจึงจะอยูต่ลอดรอดฝ่ัง 

 

วนัน้ีควรพดูจากนัดีๆ ท าจิตใจใหส้งบร่มเยน็ อยา่ทะเลาะเบาะ
แวง้กนัภายในครอบครัว เคยทะเลาะเบาะแวง้กบัคนในครอบครัว
ขดัแยง้กนัก็ท าความเขา้ใจ ท าความตกลงกนัเสีย ยงัไงก็เป็นญาติพี่
นอ้งกนั 

99 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
          1.1.3 การ
ซ้อนค าในกลุ่ม
เดียวกนั 
 

ท่ีส าคญัอีกเร่ืองคือพ่อแม่บุพการี ในวนัปีใหม่มีโอกาสไดห้ยดุ
ยาวก็อยา่ลืมเลือนท่าน และไม่ใช่เฉพาะวนัปีใหม่เท่านั้นกลบัไป
กราบไปไหวท้่านทุกๆ โอกาส  ใหท้่านช่ืนใจบา้ง 

36 

หนา้ท่ีสองคือหนา้ในบอกความดี นัน่คือท าจิตใจใหดี้ เป็นพอ่
เป็นแม่คนก็จงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรใหลู้ก อยา่เป็นร่มมะพร้าวร่ม
มะตูม เพราะร่มโพธ์ิร่มไทรลูกหลานท่ีไหนก็อยากเขา้พกัพิง แต่ร่ม
มะพร้าวมะตูมน่ีลูกตกใส่ไม่ตายก็พิการ ลูกหลานท่ีไหนจะกลา้เขา้
ใกล ้

39 

ท าไมหนอครูเรายงัเงินเดือนแปดเกา้พนับาทอยู ่ อนัน้ีเคยมีใคร
คิดบา้งหรือไม่  ท าไมครูบาอาจารย์บางคนลูกศิษยจ์นเติบใหญ่ได้
เงินเดือนเดือนละเป็นหม่ืนเป็นแสน แต่ลูกศิษยเ์หล่านั้นไม่เคย
กลบัมาเหลียวแลครูตนอีกเลย 

 

49 

จากนั้นก็มีการแจกอัง่เปา มีการน าหมูเห็ดเป็ดไก่มาไหวบ้รรพ
บุรุษ และเกร็ดท่ีส าคญัท่ีอาตมาอยากใหค้นทัว่ไปสังเกตเทศกาล
ของจีนคือ เทศกาลของจีนเคา้จะแบ่งชดัเจนวา่วนัไหนควรท าอะไร 
วนัไหนวนัจ่าย วนัไหนวนัไหว ้วนัไหนวนัเท่ียว 

 

84 

1.1 การใช้ค าซ้อน 
          1.1.4 การ
ซ้อนค าตรงกนัข้าม 

สภาพท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ีก็คือ นกัเรียนไม่รู้จกัหนา้ท่ีของ
นกัเรียน ครูไม่รู้จกัหนา้ท่ีของครู นกัเรียนรู้จกัผิดชอบช่ัวดีเท่ากบั
คอมพิวเตอร์ คือดีหรือชัว่เพราะถูกโปรแกรมมา 

 

42 
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   1.1 การใช้ค าซ้อน 
         1.1.5 การ
ซ้อนค าสัมผสั 
 

ตามโรงเรียนต่างๆ น่ีตอ้งเปล่ียนแนวคิดใหม่ ตอ้งพูดกบันดั
เรียนเพราะๆ ใบหนา้ยิม้แย้มแจ่มใส เวลาเด็กมาเรียนควรกล่าวค าวา่ 
“สวสัดีค่ะ ขอบคุณท่ีมาเรียนนะคะ”  “วนัน้ีจะรับการบา้นวทิย ์
หรือ คณิตเพิ่มคะ”  ท านองน้ี 

51 

ซ่ึงสมยัพุทธกาลการบวชไม่ไดมี้พธีิรีตองแบบทุกวนัน้ี 
พระพุทธเจา้จะใชเ้พียงแค่วธีิการเช้ือเชิญใหค้นมาท าความดี 

64 

วนัน้ีควรพูดจากนัดีๆ ท าจิตใจให้สงบร่มเยน็ อยา่ทะเลาะเบาะแว้ง
กันภายในครอบครัว เคยทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว
ขดัแยง้กนัก็ท าความเขา้ใจ ท าความตกลงกนัเสีย ยงัไงก็เป็นญาติพี่
นอ้งกนั 

99 

   1.1 การใช้ค าซ้อน 
  1.1.6 การซ้อนค า
แบบมีจังหวะในการ
ซ ้าค า 

ท่ีส าคญัอีกเร่ืองคือพอ่แม่บุพการี ในวนัปีใหม่มีโอกาสไดห้ยดุ
ยาวก็อยา่ลืมเลือนท่าน และไม่ใช่เฉพาะวนัปีใหม่เท่านั้นกลบัไป
กราบไปไหว้ท่านทุกๆ โอกาส  ใหท้่านช่ืนใจบา้ง 

36 

ท าไมหนอครูเรายงัเงินเดือนแปดเกา้พนับาทอยู ่ อนัน้ีเคยมีใคร
คิดบา้งหรือไม่  ท าไมครูบาอาจารยบ์างคนลูกศิษยจ์นเติบใหญ่ได้
เงินเดือนเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ลูกศิษยเ์หล่านั้นไม่เคย
กลบัมาเหลียวแลครูตนอีกเลย 

49 

ผูใ้ชแ้รงงานท างานอยา่งกระฉับกระเฉงเหมือนท างานวนัแรก
ตลอดเวลา 

115 

ลูกบางคนสะบัดสะบิ้งใส่แม่ แม่น่าเบ่ือ จุกจิกน่าร าคาญ ใครท่ี
เคยท าตวัแบบน้ีก็เปล่ียนพฤติกรรมใหม่ซะ อยา่งท่ีอาตมากล่าวไป
แลว้วา่เราตอ้งรู้จกัจบัคียเ์วร์ิดและตีความสารใหเ้ป็น ไม่ใช่พอ่แม่
เรามาพดูยงัไงก็เขา้ใจไปอยา่งนั้น 

168 

ความเจ็บความไข้ ความทุกข์ความโศก ใหล้ะลายไปกบัสายน ้า 
เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีให้เห็นกนัแลว้จบักระทงไดก้็ควา้กระเป๋า เศษ
สตางคก์็ใส่แต่เงินกนัมากซะกวา่ ลดความฉาบฉวยเหล่าน้ีลงเพื่อ
รักษาประเพณีอนัดีงามของเราไวน้ะโยมนะ 

169 
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   1.2  การใช้ค าสแลง 
 

จ าค าอาตมาไวน้ะคุณโยมนะ ถา้ไม่แน่ ไม่เก๋าจริง เขาไม่เรียกวา่
ของเก่าโบราณหรอก ของมนัจะเก่า คนมนัจะแก่ไดแ้สดงวา่มนั
ตอ้งมีดีในตวัเอง 

102 

หนุ่มสาวฉนัทนาจะท าบุญท าทานกนัตลอด โดยเฉพาะ
ทอดกฐินตามวดัต่างๆ จงัหวดัท่ีเราเห็นรถทวัร์เพน้ทล์ายสีเจ็บๆ 
แลว้มีไฟดิสโกเ้ธควบูวาบๆ นัน่แหละคือขบวนนะคุณโยม 

112 

อาตมาเคยเห็นแก๊งค์วยัรุ่นเล่นดอกไมไ้ฟ แลว้เท่ียวโยนใส่คน
ท่ีมาเท่ียวงาน ญาติโยม พระสงฆว์ิง่หนีกนัอุตลุด เด๋ียวน้ียงัดีข้ึน
เพราะทางต ารวจกวดขนัและวางมาตรการเขม้งวดมาก 

201 

 1.3  การสร้างค าใหม่ ไม่ปรากฏ  
 1.4  การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ 
         1.4.1  การใช้ค า
ทบัศัพท์ภาษาองักฤษ
แทนการใช้ภาษาไทย   
 

การเห่อท ากนัเป็นพกัๆ หรือท าตามท่ีเขาบอกน่ีก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไรนอกจากไดพู้ดตามกนั ไดท้  าตามกนั ไดต้าม
กระแสแฟช่ันเท่านั้น 

28 

แต่เด็กสมยัน้ีไม่อยูก่บัเหยา้ ไม่เฝ้ากบัเรือน มนัไปอยูบ่า้นเพื่อน 
อยูบ่า้นแฟน ไปอยูต่ามท่ีเท่ียว ตามเธคตามผับ ไปอยูต่ามตรอก
ขา้วสารกนัซะหมด...เห็นแลว้ชวนปลง 

32 

สภาพท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ีก็คือ นกัเรียนไม่รู้จกัหนา้ท่ีของ
นกัเรียน ครูไม่รู้จกัหนา้ท่ีของครู นกัเรียนรู้จกัผดิชอบชัว่ดีเท่ากบั
คอมพิวเตอร์ คือดีหรือชัว่เพราะถูกโปรแกรมมา 

35 

        หาซ้ือมอเตอร์ไซด์เป็นของขวญัปีใหม่ใหลู้กพึงระลึกไวใ้หดี้ 37 
จริงๆแลว้ ค าวา่ครูมีความหมายกวา้งมาก ไม่ใช่เฉพาะคนท่ียืน

ถือชอล์ก ยืนอยู่หน้ากระดานเพียงเท่านั้น แต่พ่อ แม่ ญาติเราหรือ
คนรอบขา้ง ก็สามารถเป็นครูของเราได ้หากเราสามารถช้ีทางสวา่ง
ใหก้บัเรา 

37 

เงินเดือนหรือโบนัสออกส้ินปีก็อยา่เอาไปลงท่ีขวดเหลา้เขา้
บ่อนพนนัเสียหมด ใหนึ้กถึงพระคุณของท่านท่ีเล้ียงดูเรามาให้
มากๆ 

46 
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ความใกลชิ้ดระหวา่งคนกบัคน หรือครูกบัลูกศิษยจึ์งค่อยๆ 
เลือนหายไป นกัเรียนสมยัน้ีไม่เหมือนกบันกัเรียนสมยัอาตมา วชิา
ส าคญัอยา่งหนา้ท่ีพลเมืองก็ไม่มีใหเ้รียน หน าซ ้ าเขา้ห้องเรียนยงัเจอ
แต่โทรทัศน์ คอมพวิเตอร์ แผ่นซีดี 

47 

ไม่ได้นะ....อนัน้ีมนัต้องระมดัระวงั อย่าไปเลียนแบบเขา 
เขาศรัทธาเกินลา้นเปอร์เซ็นต์ แลว้ก็มีวธีิเสียบวิธีแทง ไอท่ี้ไมท้ะลุ
แกม้ เหล็กทะลุล้ินทะลุอะไรน่ีอยา่ไปเลียนแบบเขาเด็ดขาด 

47 

เด๋ียวน้ีมีโปรแกรมเสียเงินเพื่อไปล้างเอาสารพิษออกจาก
ล าไส้กนัแลว้ โดยส่วนตวั อาตมาวา่ไม่จ  าเป็น หนัมาปฏิบติัตวัอยา่ง
ในเทศกาลกินเจก็น่าจะเพียงพอ 

 ก่อนหยบิอะไรใส่ปากก็ตั้งสติให้มัน่แลว้ไม่ตอ้งไปเสียเงิน
เข้าคอร์สล้างไส้ล้างพุงท่ีไหนทั้ งส้ิน ยาลดความอ้วนง่ายๆของ
อาตมาก็คือ คิดก่อนกิน เท่านั้นแหละคุณโยมเอย๊ 

53 

อาตมาเคยเจอกบัตวัเองมาแล้ว เวียนเทียนเสร็จพอกลบัมา
จุดสตาร์ทปล่อยตวัรองเทา้หายไปไหนแลว้ก็ไม่รู้ 

66 

ส่ิงท่ีอาตมาอยากเตือนในเทศกาลน้ีก็คือ คนท่ีเล่นสาดน ้ า
ตอ้งดูก่อนว่าคนท่ีเดินถนนเขาเต็มใจจะเล่นด้วยหรือเปล่า อนัน้ี
อาตมาเจอบ่อยมาก ขนาดเป็นพระยงัไม่วายจะโดนหางเลข โดน
สาดน ้ าซะสงบแนบเน้ือ จีวรท่ีเหลือก็ซีทรูซะหาทางกลบับา้นแทบ
ไม่ถูก 

100 

หนุ่มสาวฉันทนาจะท าบุญท าทานกันตลอด โดยเฉพาะ
ทอดกฐินตามวดัต่างๆ จงัหวดัท่ีเราเห็นรถทวัร์เพ้นท์ลายสีเจ็บๆ 
แลว้มีไฟดิสโก้เธควบูวาบๆ นัน่แหละคือขบวนนะคุณโยม 

112 

หากถึงวนัวิสาขบูชาแลว้ ญาติโยมท่านไหนยงัไม่มีฮีโร่หรือ
บุคคลตวัอยา่งในดวงใจ อาตมาก็อยากจะบอกให้คุณโยมทั้งหลาย
ลองยกเอาองคส์มเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นฮีโร่ 

 

129 



316 
 

ท่วงท านองทางภาษา 
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หน้า 

 

คุณโยมลองคิดดูสิว่าเทศน์ให้คนฟัง 5 คน แต่มีคนเก็ทแค่
คนเดียว อาตมาว่าเท่าน้ีก็ประสบความส าเร็จแล้ว อยากจะฝากแง่
คิดอนัน้ีให้คุณโยมเหมือนกนัว่า เวลาลงมือท ากิจการใดจงอย่าเล็ง
ผลมากแต่จงเล็งผลเลิศเป็นหลกั 

140 

ท่ีท้องสนามหลวงก็จะมีงาน ในงานก็จะแบ่งออกเป็น
เต๊น ท์ๆ  ธรรมะ เดลิ เวอ ร่ีก็ เกิดจาก เต็น ท์ในงานศาสนาท้อง
สนามหลวงน่ีแหละ 

141 

เทศกาลน้ีคือเทศกาลเขา้พรรษา ไม่ใช่เทศกาลเขา้ผบัเขา้บาร์ 
ให้เขา้วดัเขา้วา อย่าไปเขา้ผบัเขา้เธค เพราะในเธคในผับมีแต่โรค
ร้าย ยาเสพติด และคนลวง 

151 

ในวนัน้ีเพลงค่าน ้านมก็จะพุ่งทะยานข้ึนอนัดบัหน่ึงบิลเบอร์
ชาร์ต สถานีวทิยเุปิดเพลงค่าน ้านม เชา้ กลางวนั เยน็ ท้ังเวอร์ช่ันเก่า 
เวอร์ช่ันใหม่ เปิดทวีีไปช่องไหนก็เจอ 

159 

ช่วงน้ีก็เป็นช่วงไฮไลต์ไคด์แม็กซ์ เป็นช่วงฝึกฝนรายการซ่ึง
ถา้พระหรือวทิยากรคนไหนสามารถจูงใจให้คนฟังร้องไหไ้ดแ้สดง
ว่าพระรูปนั้นหรือวิทยากรคนนั้นสอบผ่าน บรรยายไดจ้บัใจผูฟั้ง
และสามารถสะกดคนฟังใหค้ลอ้ยตามได ้

160 

บางคนมาบอกวา่ “พระอาจารยข์า หนูไม่กลา้กราบพอ่กราบ
แม่ค่ะมนัเขิน” อยา่วา่แต่ลูกไม่กลา้เลยนะบางทีแม่ยงัไม่กลา้เลย คือ
แม่ไม่กลา้ให้ลูกกราบ ร้อยวนัพนัปีไม่เคยกราบแม่ แหม่...วนัน้ีจะ
มากราบ แม่ก็เขา้ห้องไปในล็อคกุญแจเลย ลูกยืนถือพวงมาลยัยืน
รออยูห่นา้หอ้ง 

164 

ถึงเทศกาลน้ีเราจะไดเ้ห็นการเสียสละมีซานตาครอสน าของมา
แจกเด็กๆ 

190 

แต่นกัเรียนสมยัน้ีเหลือเกิน ทั้งด้ือทั้งซน วนัก่อนอาตมาเขา้ไป
ในห้องน ้ าแห่งหน่ึงมีจารึกท่ีฝาผนงัไวว้า้ “สูบบุหร่ีอย่าทิ้งซอง ส่ง
ฝ่ายปกครองไวชิ้งโชค” หรือแมก้ระทัง่ท่ีก๊อกน ้า มีสต๊ิกเกอร์ 

218 
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ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 แปะไวว้า่ “กรุณาปิดน ้าดว้ย” เด็กก็ไปเขียนต่อทา้ยวา่ “ดว้ยอะไร  

 1.4  การใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ 
         1.4.2  การใช้ค า
ภาษาองักฤษแทนค า
ภาษาไทย   

อาตมายกบทกลอนน้ีมาข้ึนตน้ เพื่อท่ีจะสะทอ้นภาพการศึกษา
บา้นเราในสมยัน้ี ระบบ Mouth to mouth study หรือการสอนแบบ
ใกลชิ้ดระหวา่งอาจารยก์ลัลูกศิษยก์ าลงัจะหมดไป เพราะเราหนัไป
พึ่งพาส่ือประกอบการสอนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ซีดี วดิีโอ หรือ
แมก้ระทัง่เคร่ืองถ่ายเอกสารแทน 

46 

บางทีคุณแม่ชอบด่าเรา ท าไมกลบับา้นค ่ายงัง้ี แต่ก่อนโกรธแม่ 
แสดงวา่เราจบัประเด็นไม่เป็น จบั Key word ผดิ แม่เน่ียเวลาด่าเน่ีย
นะ ปากด่าแต่ในใจท่านรัก ปากด่าเราแต่ใจรักเรา 

165 

1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.1  จินตภาพ
ด้านภาพ 

ปีใหม่น่ีก็แปลก คนชอบแห่ท าบุญตามกนั อาตมาเองก็เคยมี
ประสบการณ์ออกบิณฑบาตตอนปีใหม่ ตอ้งเดินห้ิวอาหารท่ีญาติ
โยมน ามาถวายจนไหล่จะหลุด โยมใส่บาตรเยอะมาก พอวนัถดัจาก
วนัปีใหม่ไดส้องสามวนัก็เหมือนเดิม ญาติโยมท่ีเห็นบิณฑบาต
ตอนปีใหม่น้ีกวา่จะเจออีกทีก็ปีใหม่หนา้โน่นจนอาตมาแทบจะจ า
หนา้ไม่ได ้

27-
28 

ส่ิงท่ีอาตมาอยากเตือนในเทศกาลน้ีก็คือ คนท่ีเล่นสาดน ้าตอ้ง
ดูก่อนวา่คนท่ีเดินถนนเขาเตม็ใจจะเล่นดว้ยหรือเปล่า อนัน้ีอาตมา
เจอบ่อยมาก ขนาดเป็นพระยงัไม่วายจะโดนหางเลข โดนสาดน ้า
ซะสงบแนบเน้ือ จีวรทีเ่หลือกซี็ทรูซะหาทางกลบับา้นแทบไม่ถูก 

100 

หนุ่มสาวฉนัทนาจะท าบุญท าทานกนัตลอด โดยเฉพาะ
ทอดกฐินตามวดัต่างๆ จงัหวดัท่ีเราเห็นรถทวัร์เพ้นท์ลายสีเจ็บๆ 
แลว้มีไฟดิสโก้เธควูบวาบๆ นัน่แหละคือขบวนนะคุณโยม 

 

112 

ถา้คุณโยมเร่ิมงดเหลา้ไดช่้วงเขา้พรรษาภายในระยะเวลาแค่
สามเดือน แลว้คุณโยมจะเห็นผลทนัตา ผิวพรรณจะสดใส เปล่ง
ปลั่ง แลดูมีน ้ามีนวลข้ึน 

 

154 
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หน้า 

   1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.3  จินตภาพ
ด้านการเคลือ่นไหว 

อาตมาเคยเห็นแก๊งคว์ยัรุ่นเล่นดอกไมไ้ฟ แลว้เท่ียวโยนใส่คน
ท่ีมาเท่ียวงาน ญาติโยม พระสงฆ์วิ่งหนีกันอุตลุด เด๋ียวน้ียงัดีข้ึน
เพราะทางต ารวจกวดขนัและวางมาตรการเขม้งวดมาก 

201 

อาตมาขอแนะน าเลยนะ วา่ใหพ้ดูค าน้ีตั้งแต่วนัแรกท่ีพรวด
ออกมาจากท้องแม่ หา้มร้องอุแว ้ตะโกนออกไปเลย “อยา่มายุง่กบั
หนู จะหานมกินเอง หาผา้ออ้มเปล่ียนเอง หาขา้วกินเอง หาเงิน
เรียนเอง อยา่มายุง่กบัหนู” 

163 

 1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.4  จินตภาพ
ด้านกลิน่ 

ไม่ปรากฏ  

   1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.5  จินตภาพ
ด้านเสียง 

เวลาเลือกซ้ือมอเตอร์ไซด์ก็เลือกดีๆ มอเตอร์ไซด์มีอยู่สอง
แบบ มอเตอร์ไซด์บุญ กบัมอเตอร์ไซด์บาป มอเตอร์ไซด์บุญเวลา
สตาร์ทพอเบิ้ลไดเ้คร่ืองดังบุ้น บุ้น .... บุ้น 

ส่วนมอเตอร์ไซดบ์าปเวลาเบิ้ลเคร่ืองดัง ต้าย ต้าย....ต้าย 

35 

อาตมาขอแนะน าเลยนะ วา่ใหพ้ดูค าน้ีตั้งแต่วนัแรกท่ีพรวด
ออกมาจากทอ้งแม่ หา้มร้องอุแว้ ตะโกนออกไปเลย “อยา่มายุง่กบั
หนู จะหานมกินเอง หาผา้ออ้มเปล่ียนเอง หาขา้วกินเอง หาเงิน
เรียนเอง อยา่มายุง่กบัหนู” 

163 

   1.5  การใช้ค าให้เกดิ
จินตภาพ 
         1.5.6  จินตภาพ
ด้านความรู้สึก 

สีกาก าลงัเดินจีบแฟนหนุ่ม พอขบวนชะลอแลว้ลืมเบรก ธูป
จ้ิมจ้ึกท่ีจีวรอาตมาโบ๋สามรู พร้อมไอร้อนวาบๆ 

67 

อาตมาอยากใหเ้ราเอาอยา่งความรักของเม่น เม่นอยูด่ว้ยกนัเป็น
คู่แลว้จะมีความสุขเพราะมนัตอ้งการความอบอุ่น แต่พออยูด่ว้ยกนั
ขนของมนัยอ่มท่ิมแทงกนัเป็นธรรมดา เรียกวา่ไม่เหน็บหนาวแต่
เจ็บปวด ดงันั้นเม่ือรักแลว้ จะตอ้งอดทน หากจะรักตอ้งทนเจบ็ทน
กระทบกระทัง่กนั เป็นเร่ืองปกติ ความรักจึงจะอยูต่ลอดรอดฝ่ัง 

 

76 
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แป้งทาตวัแทนท่ีจะเอาไวท้าตวัก็เอามาละเลงให้มนัเลอะเทอะ
เล่น เม็ดแมงลักเอาไวกิ้นกับหวานเย็นหรือน ้ าเต้าหู้ดีๆ ก็เอามา
ละลายให้มนัล่ืนๆ เละเทะไปกนัใหญ่ ไม่ได้มองเห็นแก่นแทข้อง
เทศกาลเลย 

94 

ถึงตอนค ่าก็ชวนกนัไปเวยีนเทียนท่ีวดั ขอ้เตือนสติส าหรับวดัน้ี
ก็คือ ระวงัธูปเทียน จากการเดินเวยีนเทียน อาตมาเตือนไปแลว้เม่ือ
วนัมาฆบูชาในบทตน้ๆ แต่อยากเตือนอีกคร้ังในวนัวสิาขบูชา 
เพราะเป็นห่วงมาก เจอมากบัตวั แบบร้อนๆวูบวาบเลย 

131 

   1.6  การใช้ค าทีม่ี
ความหมายโดยนัย 
 

การศึกษาไทยทุกวนัน้ีจึงไม่สามารถเจริญกา้วหนา้ได ้เพราะ
เฟืองส าคญัของระบบการศึกษาอยา่งครู ตอ้งประสบปัญหารุมเร้า 

41 

จริงๆแลว้ ค าวา่ครูมีความหมายกวา้งมาก ไม่ใช่เฉพาะคนทีย่นื
ถอืชอล์ก ยนือยูห่นา้กระดานเพียงเท่านั้น แต่พ่อ แม่ ญาติเราหรือ
คนรอบขา้ง ก็สามารถเป็นครูของเราได ้หากเราสามารถช้ีทางสวา่ง
ใหก้บัเรา 

54 

อาตมาเองทุกวนัน้ีบอกตามตรงวา่พอพดูถึงค าวา่สงกรานตที์ไร 
ก็เห็นภาพข่าวหนา้หน่ึงท่ีคนนอนตายเกล่ือนถนนทนัที มนัเลย
กลายเป็นรอยด่าง หรือกลายเป็นฝันร้ายประจ าเทศกาลนั้นๆไปแลว้ 

104 

ท าไมถึงมืดบอดไดเ้พียงน้ี อาตมาเองก็ไม่รู้เช่นกนั 
เพราะฉะนั้นวนัวสิาขบูชาควรเป็นวนัท่ีไม่โง่ ไม่มืดบอด 

123 

แต่พระพุทธเจา้ลงไปกินไปอยูก่บัผูต้กทุกขไ์ดย้าก เพราะ
พระองคถื์อวา่นัน่คือการโปรดสัตว ์นัน่คือการช่วยเหลือคนตกทุกข์
ไดย้ากของพระองค ์นัน่คือการเอาธรรมะช่วยดบั เวลาท่ีกิเลสของ
คนเหล่านั้นลุกโชน 

125 

ท าไมต่างคนต่างไม่เอาน ้าทพิย์เขา้ชโลมจิตใจของกนัและกนั  
แม่จะไดอ้ยูก่บัเรานานๆ เพราะนอกเหนือจากแม่แลว้  อาตมาเขา้ใจ
วา่คงไม่มีใครยอมเหน่ือยใจเพื่อเรามากถึงเพียงน้ี 

169 

1.7  การใช้ค าโบราณ ไม่ปรากฏ  
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หน้า 

1.9  การใช้ค าทีม่ีการ
เล่นค า 
 

หากเราปราศจากความอดทนซ่ึงกนัและกนัแลว้ สู้เราอย่ามา
รักกนัตั้งแต่แรกเลยดีกว่า อยูใ่กลก้นัไม่หนาวเหน็บแต่เจ็บปวด อยู่
ห่างกนัไม่ปวดเจบ็แต่เหน็บหนาว 

77 

   1.10  การใช้ค า
สัมผสัคล้องจอง 
 

วนัวสิาขบูชาเป็นวนัท่ีตอ้งลบรอยยน่ท่ีคิ้ว แลว้เรามาสร้าง
รอยร้ิวท่ีริมฝีปาก “ยิม้มีเสน่ห์ แฝงเล่ห์กลอุบาย ยิม้มีความหมาย 
ยิม้ไดใ้จจริง ยิม้เพราะพร้ิง  ยิม้น่ิง ยิม้นาน ยิม้ใหรู้้วา่หวาน ตอ้งยิม้
บานจากดวงฤทยั” 

133 

ดูสมยัน้ีสิ วดัก าลงัจะร้าง ตารางก าลงัจะเจริญ ไม่เช่ือโยมลอง
เดินเขา้ไปดูในเรือนจ าได ้คนอยู่กนัอยา่งแออดั ทั้งๆท่ีเป็นสถานท่ี
ตอ้งหา้ม 

เห็นความห่างไกลของวดักับเด็กสมัยน้ีแล้วน่าใจหาย อีก
อนัหน่ึงท่ีอาตมาอยากฝากไวก้็คือวา่ เขา้วดัเวลา “เป็น”ดีกวา่ให้เขา
เข็นเขา้มาเวลา “ตาย” เกิดมาทั้งที ตอ้งท าดีให้ได ้ก่อนจะตายทั้งที
ตอ้งฝากดีเอาไว ้

152 
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2.  การเลอืกใช้ประโยค 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   2.1  ประโยคข้อแม้
แสดงเงื่อนไข 
 

ถา้คุณโยมเร่ิมงดเหลา้ไดช่้วงเขา้พรรษาภายในระยะเวลาแค่สาม
เดือน แลว้คุณโยมจะเห็นผลทนัตา ผิวพรรณจะสดใส เปล่งปลัง่ แลดูมี
น ้ามีนวลข้ึน 

154 

    2.2   ประโยค
คู่ขนาน 

ลองคิดถึงเราเองสิ เวลาท่ีโดนใครบงัคบัก็คงมาสนุกเหมือนกนั
ฉนัใดก็ฉนันั้น 

101 

    2.3   ประโยคแสดง
ความ ขัดแย้ง 
     

ขอ้ต่อมาท่ีอยากฝากไวก้็คือ ปีใหม่จงอยา่ท าตวัเหมือนแกว้ คือ
โยนลงพื้นเม่ือไหร่ก็แตก แต่จงท าตวัเหมือนลูกฟุตบอล คือยิง่ทุ่มลง
พื้นยิง่สูง ยิง่ทะยานข้ึน ยิง่ทุม้แร่งก็ยิง่กระเดง้สูงข้ึน 

29 

ท าไมหนอครูเรายงัเงินเดือนแปดเกา้พนับาทอยู ่ อนัน้ีเคยมีใคร
คิดบา้งหรือไม่  ท าไมครูบาอาจารยบ์างคนลูกศิษยจ์นเติบใหญ่ได้
เงินเดือนเดือนละเป็นหม่ืนเป็นแสน แต่ลูกศิษยเ์หล่านั้นไม่เคยกลบัมา
เหลียวแลครูตนอีกเลย 

49 

อนัน้ีก็ตอ้งระวงักนัดว้ย   หลกัส าคญัของการเวยีนเทียนคือสติ  
จีบกนัไม่วา่แต่อาตมาขอสติจงสถิตอยูท่ ัว่ทุกตวัคนนะ 

67 

อาตมาอยากให้เราเอาอยา่งความรักของเม่น เม่นอยูด่ว้ยกนัเป็น
คู่แลว้จะมีความสุขเพราะมนัตอ้งการความอบอุ่น แต่พออยูด่ว้ยกนัขน
ของมนัยอ่มท่ิมแทงกนัเป็นธรรมดา เรียกวา่ไม่เหน็บหนาวแต่เจ็บปวด 
ดงันั้นเม่ือรักแลว้ จะตอ้งอดทน หากจะรักตอ้งทนเจบ็ทกระทบกระทัง่
กนั เป็นเร่ืองปกติ ความรักจึงจะอยูต่ลอดรอดฝ่ัง 

76-77 

เอาแค่เร่ืองง่ายๆ คนไทยมกัจะ “เห็น” แต่ไม่ได ้“มอง” ใน
หลวง มกัจะ “ไดย้นิ” ในหลวง แต่ไม่ได ้“ฟัง” ในหลวง ปากบอกวา่รัก
ในหลวงแต่ไม่เคยปฏิบติัตวัตามในหลวง 

122 

คุณโยมลองคิดดูสิว่าเทศน์ให้คนฟัง 5 คน แต่มีคนเก็ทแค่คน
เดียว อาตมาวา่เท่าน้ีก็ประสบความส าเร็จแลว้ อยากจะฝากแง่คิดอนัน้ี
ให้คุณโยมเหมือนกนัวา่ เวลาลงมือท ากิจการใดจงอยา่เล็งผลมากแต่จง
เล็งผลเลิศเป็นหลกั 

140 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 
ครอบครัวเป็นสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแต่ใหญ่ท่ีสุดในความเป็นจริง  

ฉะนั้นลูกก็รักคุณพอ่คุณแม่  คุณพอ่คุณแม่ก็รักลูกมาก  แต่วนัน้ีเราเนน้
แม่นะ  แม่ก็เป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ 

171 

2.4   ประโยคแสดง
เหตุผล 

แต่เวลาคนเราจนมกัจะมีสาเหตุอยู่สองอย่าง หน่ึงคือ จนเพราะ
ไม่มี สองคือ จนเพราะไม่พอ จนเพราะไม่มีน่ียงัไม่เท่าไหร่ แต่จน
เพราะไม่มีน่ีอนัตรายท่ีสุด ใจมนัตอ้งการตลอด ประเทศของเราก าลงั
จนอยู่ทุกวนัน้ี เพราะเราไม่รู้จกัพอ บางคนมีรถสามคนั ส่ีคนั อย่างน้ี
เป็นตน้ 

52 

การส่ือสารกนัภายในครอบครัวอาจจะตอ้งชดัเจนกนัข้ึน ดีบอกดี 
ไม่ดีบอกไม่ดี เป็นห่วงบอกเป็นห่วง รักก็บอกวา่รัก เพราะเด็กสมยัน้ี
ไม่ชอบการออ้มคอ้มหรือการตีความอะไรมากมายอนัน้ีฝากไวด้ว้ย 

53 

ฝากความปรารถนาดีไปถึงคุณแม่ของลูกๆ ทุกคน วนัน้ีถือเป็น
โอกาสอนัดีท่ีเราจะไดแ้สดงความรักต่อลูก บางทีตอนเด็กๆ เน่ียเรารัก
ลูกปานจะแหกตูดดม เพราะน่ารักน่ากอดน่าชงั น่าหอมเหลือเกิน 

170 

เน่ืองจากมีความเช่ือกนัวา่พอเวลาสัตวเ์ครียดมนัหลัง่สารพิษ
ในร่างกายออกมา เม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้จะเป็นอนัตราย สังเกตดูวา่
ตอนท่ีผา่นจากการกินเจ โรคระบาดก็จะหายไป 

189 

   2.5  ประโยคย า้
ความ  เน้นค า 

อีกอยา่งท่ีอยากฝากคุณครูไวคื้อ ครูจะตอ้งอยูอ่ยา่งพอเพียง “อยา่
อยากได ้อยากมี อยากเป็น” 

51 

เทศกาลของคนจีนเคา้แบ่งชดัเจว่าวนัไหนควรท าอะไร วนัไหน
จ่าย วนัไหนไหว ้วนัไหนเท่ียว 

84 

แก่นส าคญัก็อยู่ท่ีการงดเวน้การเบียดเบียนชีวิตสัตว ์ทุกคนก็รัก
ชีวิตของตนเอง มดก็รักชีวิตของมด ปลวกก็รักชีวิตของปลวก แมม้นั
จะเป็นมดเป็นปลวกมนัก็รักชีวติของมนั 

187 

สงครามโลกเกิดข้ึนเพราะคนไม่อดทน อดกลั้น ไม่รู้จกัใหอ้ภยั
กนั ไม่รู้จกัใหอ้ภยัไม่พอยงัไปโกรธผกูใจเจบ็ สร้างเร่ืองสร้างราว
ข้ึนมาทะเลาะเบาะแวง้กนั 

221 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   2.6  ประโยคสรุป
ความ 

เพราะฉะนั้นควรท าตวัใหม่ เร่ิมจากง่ายๆ แค่เร่ืองตั้งสติจะใส่
บาตรใหค้รบทุกวนัของทุกปีแค่น้ีก็ไดบุ้ญแลว้ 

29 

เพราะฉะนั้นเราตอ้งหยดุท่ีตน้เหตุไม่ใช่หยดุท่ีปลายเหตุ คือการ
ไปโทษธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินทั้งหลาย เพราะตวัตน้เหตุก่อ
หน้ีก็คือตวัเราเองทั้งนั้น 

53 

เพราะฉะนั้นเม่ือมีวนัครู ครูจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีช่วยสร้างสรรค์
ประเทศชาติ ครูไดท้  างานส่ิงท่ีสร้างสรรคแ์ลว้ ก็ควรจะตั้งใจเพียรท า
หนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี 

56 

คนโบราณเขาจะถือเร่ืองการหยบิขโมยขา้วของในวดัมาก  วา่มนั
เป็นบาปเพราะฉะนั้นเม่ือถึงช่วงสงกรานตจึ์งมีการขนดินทรายท่ีติด
เทา้ออกไปเขา้มาคืนใหก้บัวดั 

95 

เพราะฉะนั้นการก่อเจดียท์รายในปัจจุบนั จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาไวแ้ก่องคส์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เขาก็จะ
เก็บเจดียท์รายท่ีก่อไว ้9 วนั 

98 

เพราะฉะนั้นจะเล่นอะไร เล่นอยา่งไรในวนัสงกรานตจึ์งเป็น
เร่ืองท่ีควรคิดใหม้ากๆ อยา่ปล่อยเล่นกนัเละ จนกลายเป็นสงกรานต์
เลือดหรือเทศกาลแห่งโศกนาฏกรรมไป 

102 

เพราะฉะนั้นอาตมาอยากให้พวกเราช่วยกนัรักษาประเพณีดั้งเดิม
เอาไวบ้า้ง ส่วนไหนเป็นประเพณีประยุกต์เพื่อให้เขา้กบัสมยัก็ท าไป 
แต่อย่าให้ขาดสติ จนถึงขั้นเกิดความรุนแรง มนัจะกลายเป็นรอยด่าง
ขอประเพณีนั้นไปเสียเปล่าๆ   

103 

เพราะเร่ืองเหล่าน้ีหากปล่อยใหเ้จา้ของโรงงานดูแลเองอาจจะไม่
ทัว่ถึงและไม่สามารถเขา้ถึงจิตใจคนงานได ้ จึงมีระบบคนงานดูแล
คนงานแบบน้ีข้ึนมา 

113 

เพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นความส าคญัของคนท่ีเขาทุ่มเทแรงงาน
เพื่อช่วยเหลืองานของเรานะ เอาใจเขามาใส่ใจเราบา้ง 

114 

 ท าไมถึงมืดบอดไดเ้พียงน้ี อาตมาก็ไม่รู้เช่นกนั เพราะฉะนั้นวนั 
วสิาขบูชาควรเป็นวนัท่ีไม่โง่ ไม่มืดบอด 

123 
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ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

 ดงันั้น ส่ิงท่ีอาตมาอยากฝากไวใ้นวนัวสิาขบูชาคือ ฝากใหญ้าติ
โยมทั้งหลายลองหาบุคคลตวัอยา่งหรือฮีโร่ในดวงใจ ท่ีมีจิตใจเพื่อ
สาธารณะ เอาไวย้ดืเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต 

129 

เพราะฉะนั้นช่วงเขา้พรรษาจงถือโอกาสท าดีซะ เด็กๆ เลิกเรียนก็
กลบับา้นใหต้รงเวลา เคยเกเรเกตุงก็กลบัตวักลบัใจ 

153 

ครอบครัวเป็นสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แต่ใหญ่ท่ีสุดในความเป็นจริง 
เพราะฉะนั้นลูกก็รักคุณพอ่คุณแม่ คุณแม่คุณแม่ก็รักลูกมาก แต่วนัน้ี
เราเนน้แม่นะ แม่ก็เป็นบุคคลท่ียิง่ใหญ่ 

171 

พระพุทะเจา้ท่านเนน้ใหช้าวพุทธอยูก่บัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่
เบียดเบียนกนั เพราะฉะนั้นไม่วา่มดหรือปลวกจะรักชีวิตของมนั
หรือไม่ เราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนใคร....อนันั้นคือส่ิงประเสริฐท่ีสุด 

187 

เพราะฉะนั้นการกินเจมนัเป็นกุศลโลบายอยา่งหน่ึง คือตอ้งการ
ใหส้ัตวท่ี์เล้ียงไวโ้ตทนักบัการบริโภค ลดความเครียดในสัตวท่ี์เรา
น ามาประกอบอาหาร 

188 

ฉะนั้น แก่นส าคญัก็คือการขอโทษขอโพยพระเจา้แม่คงคา ขอ
โทษหรือกตญัญู รู้คุณต่อส่ิงเราใช ้ไม่วา่จะเป็นน ้า เป็นตน้ไม ้เป็น
ทรัพยากรต่างๆ ตอ้งกตญัญูรู้คุณ เพราะถา้เราไม่กตญัญู อกตญัญูต่อพอ่
แม่ก็ไม่เจริญ อกตญัญูต่อน ้า เด๋ียวก็ไม่มีน ้าใหใ้ช ้ไม่มีน ้าใหด่ื้ม ไม่มีน ้า
อาบ ไม่เจริญรุ่งเรือง 

197 

เพราฉะนั้นแก่นส าคญัวนัน้ีท าใหเ้รารู้จกัขอโทษขอโพยส่ิงท่ีเรา
พึ่งพาอาศยั ยอ้นกลบัมามองความเป็นคนของเรา ขอโทษขอโพยเวลา
ท าอะไรผดิต่อกนั 

198 
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3.  การเลอืกใช้ส านวน  สุภาษิต  ค าคม 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 

   3.1  การใช้ส านวน  
สุภาษิต  ค าคมทีม่ีอยู่
เดิม 
 
 

แต่เด็กสมยัน้ีไม่อยูก่บัเหยา้ ไม่เฝ้ากบัเรือน มนัไปอยูบ่า้นเพื่อน 
อยู่บ้านแฟน ไปอยู่ตามท่ีเท่ียว ตามเธคตามผบั ไปอยู่ตามตรอก
ขา้วสารกนัซะหมด...เห็นแลว้ชวนปลง 

 

32 

หน้าท่ีสองคือหน้าในบอกความดี นัน่คือท าจิตใจให้ดี เป็นพ่อ
เป็นแม่คนก็จงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรใหลู้ก อยา่เป็นร่มมะพร้าวร่มมะตูม 
เพราะร่มโพธ์ิร่มไทรลูกหลานท่ีไหนก็อยากเขา้พกัพิง แต่ร่มมะพร้าว
มะตูมน่ีลูกตกใส่ไม่ตายก็พิการ ลูกหลานท่ีไหนจะกลา้เขา้ใกล ้

39 

ในสมยัก่อนมีคนกล่าวไวว้า่ผูท่ี้จะไดดี้นั้นจ าเป็นตอ้งผา่น “ไม่
ยอกบักอไผ”่ 

57 

มีค าพดูท่ีวา่ “คนไทยชอบท ามาหากิน แต่คนจีนชอบท ามาหา
เก็บ ” นัน่หมายความวา่คนไทยท าไปดว้ยก็กินไปดว้ย จึงไม่ค่อยมี
เงินเหลือเก็บ แต่ดูอยา่งคนจีนท่ีเขาเป็นเจา้สัวร ่ ารวยมีไชน่าทาวน์อยู่
ทัว่ทุกมุมโลกได ้เพราะเขารู้จกัหา รู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้

85 

   3.2 การดัดแปลง
ส านวน  สุภาษิต  ค า
คม จากต้นฉบับ 
 

เป็นพ่อเป็นแม่คนก็จงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้ลูก อย่าเป็นร่ม
มะพร้าวร่มมะตูม เพราะร่มโพธ์ิร่มไทรลูกหลานท่ีไหนก็อยากเข้า 
พกัพิง แต่ร่มมะพร้าวมะตูมน่ีลูกตกใส่ไม่ตายก็พิการ ลูกหลานท่ีไหน
จะกลา้เขา้ใกล ้

39 

เหน่ือยทั้งงานบา้น เหน่ือยหวัใจแทบขาดเวลาท่ีลูกไม่กลบับา้น
เป็นห่วง กงัวลวา่วนัน้ีลูกจะกลบับา้นมัย๊ กลวัวา่จะเป็นอะไรไป หรือ
กลวัวา่มีใครมาท าร้ายแกว้ตาดวงใจของแม่หรือเปล่า 

168 

   3.2 การคิดค้น
ส านวน  สุภาษิต  ค า
คม ขึน้ใหม่ 

เห็นความห่างไกลของวดักับเด็กสมัยน้ีแล้วน่าใจหาย อีก
อนัหน่ึงท่ีอาตมาอยากฝากไวก้็คือวา่ เขา้วดัเวลา “เป็น” ดีกว่าให้เขา
เข็นเขา้มาเวลา “ตาย” เกิดมาทั้งที ตอ้งท าดีให้ได้ ก่อนจะตายทั้งที
ตอ้งฝากดีเอาไว ้

152 

ท่วงท านองทางภาษา 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ 
ทีส่ะท้อนตามตัวช้ีวดั 

หน้า 
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 แต่ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราทุกๆคนนะ ลูกไม่ ถึ ง 
10 % หรอกท่ีจบัประเด็นได ้ดงันั้นใหป้ากตรงกบัใจหน่อย รักก็บอก
วา่รัก ห่วงก็บอกวา่ห่วง อยา่ปากด่าใจรัก อนัน้ีพอ่แม่คนไทยเป็นมาก 

166 
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ตารางวเิคราะห์กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียนของพระมหาสมปอง 
 
1. กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การตั้งช่ือเร่ืองแบบ
มีจังหวะสัมผสัและเล่น
ค า 

 ไม่ปรากฏ  

2.  การตั้งช่ือเร่ืองโดย
ใช้ค าถาม 

 ไม่ปรากฏ  

3.  การตั้งช่ือเร่ืองโดย
ใช้ส านวน  สุภาษิต และ
ค าคม 

 ไม่ปรากฏ  

4.  การตั้งช่ือเร่ืองโดย
ใช้ค าตรงกนัข้าม 

 ไม่ปรากฏ  

5.  การตั้งช่ือเร่ืองโดย
ใช้ค าทีค่วามหมายโดยนัย 

 ไม่ปรากฏ  

6.  การตั้งช่ือเร่ืองด้วย
การให้ค าแนะน า 

 ไม่ปรากฏ  

7.  การตั้งช่ือเร่ืองโดย
ให้ข้อคิดและการเตือนสติ 

 ไม่ปรากฏ  

8.  การตั้งช่ือเร่ืองตาม
สาระส าคัญหรือแก่นเร่ือง 

1 วนัข้ึนปีใหม่ 25 
2 วนัครู 43 
3 วนัมาฆบูชา 61 
4 วนัวาเลนไทน์ 71 
5 วนัตรุษจีน 81 
6 วนัสงกรานต ์ 91 
7 วนัแรงงาน 109 
8 วนัวสิาขบูชา 119 
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กลวธีิการถ่ายทอดธรรมะ 
และตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 9 วนัอาสาฬหบูชา 137 
10 วนัเขา้พรรษา 147 
11 วนัแม่ 157 
12 วนัออกพรรษา 175 
13 เทศกาลกินเจ 185 
14 วนัลอยกระทง 195 
15 วนัพอ่ 205 
16 วนัคริสตม์าส 215 

9.  การตั้งช่ือเร่ืองแบบ
ยัว่ให้เกดิความสงสัย 

 ไม่ปรากฏ  
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2. กลวธีิการเปิดเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การเปิดเร่ืองด้วย
ค าถาม-ค าตอบ 

ไม่ปรากฏ  

2. การเปิดเร่ืองด้วย
การอ้างองิประวตัิบุคคล
ส าคัญ 

ไม่ปรากฏ  

3. การเปิดเร่ืองด้วย
การสรุปสาระส าคัญ
ของเร่ือง 

ตวัความส าคญัของวนัปีใหม่คือการเร่ิมตน้ใหม่ ท าชีวิตใหม่ 
ทบทวนส่ิงท่ีตวัเองเคยท าผดิมา ท าส่ิงท่ีไม่ดีในปีเก่าใหดี้ข้ึน 
พฒันาข้ึน อนัไหนท่ีดีอยูแ่ลว้เราก็เก็บมนัเอาไวเ้พื่อเป็นเสบียงเล้ียง
ตวั 

27 

4. การเปิดเร่ืองด้วย
การบรรยายตรง
ประเด็น 

วนัแม่ เป็นวนัส าคญัอีกวนัหน่ึง ประการแรกคือเป็นวนัประสูติ
ของพระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ อีกประการหน่ึง
คือ ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นวนัแม่แห่งชาติ 

159 

วนัน้ีเป็นวนัส าคญัของชาวคริสตท์ัว่โลกอีกวนัหน่ึง เป็นวนัท่ี
จะไดร้ะลึกถึงพระเยซูคริสต ์ระลึกถึงความดีของท่าน ท่ีท่านเสียสละ
แมก้ระทัง่ชีวติ เพื่อใหค้นไดเ้ห็นธรรม 

217 

“ซินเจีย ยู่อ่ี ซินน่ี ฮวดไช้” ตรุษจีนคือปีใหม่ของคนจีน พอพูด
ถึงเทศกาลน้ี อาตมาจะนึกถึงบรรพบุรุษ เคร่ืองเซ่น สีแดง อัง่เปา 
ประทดั แลว้การเชิดสิงโต 

83 

วนัแรงงานตรงกบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวนัส าคญัท่ี
เก่ียวข้องกับพวกเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานอุตสาหกรรม 
แรงงานเกษตร รวมไปถึงแรงงานสมองในเมืองหลวงอย่างท่านๆ 
ทั้งหลาย 

111 

5. การเปิดเร่ืองด้วย
มุขตลก 

ไม่ปรากฏ  

6. การเปิดเร่ืองด้วย
เพลง 

ไม่ปรากฏ  
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

7. การเปิดเร่ืองด้วย
การพรรณนาให้เกดิ
จินตภาพ 

ไม่ปรากฏ  

8.  การเปิดเร่ืองด้วย
การอ้างองิค าสอนหรือ
ค าพูดของบุคคล 

ไม่ปรากฏ  

9. การเปิดเร่ืองด้วย
การเล่าประสบการณ์ 

ไม่ปรากฏ  

10. การเปิดเร่ืองด้วย
บทกวหีรือค าประพนัธ์ 

ปาเจราวดิิโอโหติ                  โทรทศัน์สักการ 
ต าราบ่สอน                                 ขา้ประนบนอ้ม สักการ 
แด่โทรทศันาจารย ์                     และวดีิโอศึกษา 
อีกทั้งเคร่ืองถ่ายเอกสารพา         ปัญญาให้เกิดแตกฉาน 
อุตส่าห์ร ่ าเรียนอยูต่ ั้งนาน           เรียนไปก็ปวดกบาล 
เพราะฉะนั้นอยา่เรียนมนัเลย      ปัญญาตอ๊กแตก๊อีโลโต๋เต๋ 
สอบแลว้ไม่โอเค                        เรียนซ ้ าชั้นอีกแปดปี 

45 

11. การเปิดเร่ืองด้วย
ส านวน  สุภาษิต  ค าคม 

ไม่ปรากฏ  

12.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแสดง
ทศันะ 
 

วนัน้ีก็เป็นเทศกาลใหญ่อีกหน่ึงเทศกาลของคนไทย เพราะถือ
เป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทย แต่ก็อยา่งวา่  สงกรานตทุ์กวนัน้ีไม่ต่างกบั
เทศกาลอ่ืนๆ คือเพี้ ยนไปมาก เพราะคนเพี้ ยน เทศกาลมนัถึงเพี้ ยน 
คนเราชอบคิดพิเรนท ์เอานัน่เอาน่ีมาท าใหเ้ทศกาลมนัเพี้ยนไปเร่ือย 

93 

วนัเพญ็เดือน 12 เป็นวนัลอยกระทง อาตมารู้สึกไม่ค่อยดีกบัวนั
ลอยกระทงนะ รู้สึกว่ามนัจะเป็นวนัเพิ่มขยะยงัไงก็ไม่รู้ ทั้งโฟม ทั้ง
ตน้กลว้ย ทั้งกระดาษ ทั้งอะไรต่างๆ กทม. เก็บขยกัวา่ 3-4 วนักวา่จะ
หมด 

197 

วนัน้ีเป็นอีกวนัส าคญั ท่ีส าคญัคือการนึกถึงพ่อหลวงของเรา 
วนัแม่เรานึกถึงแม่หลวง พ่อหลวงของเรา 80 พรรษาแล้วนะปีน้ี ปี
หนา้ก็จะ 81 พรรษา พระองคท์รงประกาศไวแ้ลว้วา่จะอยูถึ่ง 120  

207 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

 พรรษา  แลว้ก็ถึงแน่นอนถา้พวกเรานอ้มน าความท่ีท าถวายแด่
พระองคท์่าน พระองคท์่านก็จะมีพระชนมม์ายยุิง่ยนืนาน อยูน่าน
กวา่ท่ีพระองคต์รัสไวอี้ก 

 

13.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการนิยาม 

วนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 เป็นท่ีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แสดงโอวาทปาฏิโมกข ์อนัเป็นหวัใจของค าสอน
ของพระพุทธศาสนา  นัน่คือ  “ท าแต่ความดี  ละเวน้คามชัว่  และท า
จิตใจใหผ้อ่งใส” 

63 

14.  การเปิดเร่ือง
ด้วยการให้ความรู้ 

แก่นส าคญัของวนัน้ี คือเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ ประสูติ ตรัสรู้ 
และปรินิพาน  เรียกวา่เป็นวนัพระพุทธเลยก็วา่ได ้

121 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเผยพระธรรมให้
พระสงฆอ์งคแ์รก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

139 

แก่นส าคญัของวนัเขา้พรรษาคือ การยา่งเขา้สู่ฤดูฝน และขา้วใน
นาเร่ิมออกรวง สมยัก่อนถนนหนทางไม่เยอะเหมือนทุกวนัน้ี 
พระพุทธเจา้จึงบญัญติัช่วงเวลาน้ีวา่ หา้มภิกษุออกจากวดั 

149 

ออกพรรษาจะตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 11 เป็นช่วงท่ีเหล่า
พระสงฆจ์ะไดแ้สดงพลงัธรรมท่ีสั่งสมมาตลอด 3 เดือน บางทีเรา
เรียกวนัน้ีอีกอยา่งวา่ วนัมหาปวารณา 

177 

เทศกาลกินเจจะเร่ิมในเดือน 9 จามปฏิทินจีนทุกปี โดยมี
ระยะเวลากินทั้งหมด 9 วนั 9 คืน  แก่นส าคญัก็อยูก่ารงดเวน้การ
เบียดเบียนชีวิตทุกสัตว ์ทุกคนก็รักชีวติตวัเอง มดก็รักชีวติมด ปลวก
ก็รักชีวติปลวก แมม้นัเป็นมดเป็นปลวกก็รักชีวติของมนั 

187 
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3. กลวธีิการด าเนินเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การด าเนินเร่ือง
โดยการนิยาม 

ค าวา่ ครุ หรือ ค าวา่ ครู โดยรูปแปลวา่หนกัอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งมา
ปวดหวักบัภาระหน้ีสิน 

46 

จริงๆแลว้ค าวา่ ครูมีความหายกวา้งมากๆมาก ไม่ใช่เฉพาะคนท่ี
ยนืถือชอลก์ ยนือยูห่นา้กระดานด าเพียงเท่านั้น แต่พ่อแม่ ญาติเรา 
หรือคนรอบขา้ง ก็สามารถเป็นครูของเราได ้หากเขาสามารถช้ีทาง
สวา่งใหเ้รา 

53 

ในสมยัก่อนมีคนกล่าวไวว้า่  ผูท่ี้จะไดดี้นั้น  จ  าเป็นตอ้งผา่น 
“ไมย้อกบักอไผ”่  นัน่หมายถึงอาจารยต์อ้งรู้จกัพดูจายกยอ่งลูกศิษย์
บา้ง  เม่ือถึงคราวท่ีลูกศิษยท์  าดี  นัน่คือไมย้อ  ส่วน  กอไผ ่ น่ีคือครู
จ าเป็นจะตอ้งใชไ้มเ้รียวใหถู้กวธีิ  รัฐมนตรีหลายคนกวา่จะเป็นใหญ่
เป็นโตได ้ เคยผา่นไมเ้รียวมาทั้งนั้น 

57 

อนัน้ีอาตมาอยากฝากไวว้า่ ญาติโยมในปัจจุบนัมกัมีชีวติอยู่
แบบไม่ต่ืนหรือไม่ตรัสรู้ ทั้งๆ ท่ี พุทธะ แปลวา่ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

122 

ค าวา่ ปวารณา แปลวา่ ยอมให ้หรือ อนุญาตให ้คือเป็นช่วงท่ี
พระภิกษุอนุญาตหรือยอมให้พระสงครู์ปอ่ืนสมารถวา่กล่าวตกัเตือน
ถึงวดัปฏิบติัของกนัและกนัได ้

177 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.1  การใช้อุปมา 

ของแบบน้ีบอกกนัไม่ได ้มนัไม่เศร้าเท่าเจอกบัตวัเองนะคุณ
โยม คนท่ีตอ้งสูญเสียบางคร้ังตอ้งทนทุกขท์รมานมาก บางคนขาด
หวัหนา้ครอบครัว บางคนขาดลูกรักปานแก้วตาดวงใจ 

104 

ฝากความปรารถนาดีไปถึงคุณแม่ของลูกๆ ทุกคน วนัน้ีถือวา่
เป็นโอกาสอนัดีท่ีเราจะไดแ้สดงความรักต่อลูก บางทีตอนเด็กๆ เน่ีย 
เรารักลูกปานจะแหกตูดดม เพราะน่ารักน่ากอดน่าชงั น่าหอม
เหลือเกิน 

170 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.2  การใช้อุปลกัษณ์ 

อาตมาเองทุกวนัน้ีบอกตามตรงวา่พอพดูถึงค าวา่สงกรานตที์ไร 
ก็เห็นภาพข่าวหนา้หน่ึงท่ีคนนอนตายเกล่ือนถนนทนัที มนัเลย
กลายเป็นรอยด่างหรือกลายเป็นฝันร้ายประจ าเทศกาลนั้นๆ ไปแลว้ 

104 

เหน่ือยทั้งงานบา้น และเหน่ือยหวัใจแทบขาดเวลาท่ีลูกไม่กลบั 169 
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 บา้น เป็นห่วง กงัวลวา่วนัน้ีลูกจะกลบัถึงบา้นมัย๊ กลวัวา่จะเป็นอะไร
ไป หรือกลวัวา่มีใครมาท าร้ายแก้วตาดวงใจของแม่หรือเปล่า 

 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.3  การใช้บุคคลวตั 

ไม่ปรากฏ 

 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.4  การใช้สัทพจน์ 

เวลาเลือกซ้ือมอเตอร์ไซดก์็เลือกซ้ือคนัดีๆ มอเตอร์ไซดมี์อยู่
สองแบบ มอเตอร์ไซดบุ์ญกบัมอเตอร์ไซดบ์าป มอเตอร์ไซดบุ์ญเวลา
สตาร์ทพอเบิ้ลเคร่ืองร้องดงั บุน้บุน้ ..บุน้  ส่วนมอเตอร์ไซดบ์าปเวลา
ร้องดงั ตา้ย ตา้ย ... ตา้ย 

35 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์
2.5  การใช้อติพจน์ 

ไม่ปรากฏ  

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.6  การใช้ปฏิพากย์  

 

อาตมาอยากบอกวา่คนเราเวลาเจบ็หรือเวลาลม้อยา่ทอ้ ขอให้
เปล่ียนแรงท้อเป็นแรงฮึดเพื่อท่ีจะไดไ้ปไกลกวา่เดิม ปีเก่าท่ีผา่นมา
มนัชอกมนัช ้า เศรษฐกิจ สังคมแย ่ยงัไงก็เร่ิมนบัหน่ึงกนัใหม่ 

30 

อาตมาไล่ตั้งแต่ประสูติหรือการเกิดเลยแลว้กนั คนเราควรจะ
เกิดฉุกคิดไดใ้นการท าดี คิดดี เพราะหลายคนถูกอวชิชาครอบง าแลว้
หนา้มืดตามวั หลงเห็นความช่ัวเป็นความดี 

121 

แต่ฝากไปถึงคุณแม่ของพวกเราทุกๆคนนะ มีลูกไม่ถึง 10 % 
หรอกท่ีจบัประเด็นได ้ดงันั้นปากกบัใจตรงกนัหน่อย รักก็บอกวา่รัก 
ห่วงก็บอกวา่ห่วง อยา่ปากด่าใจรัก อนัน้ีพ่อแม่คนไทยเป็นกนัมาก 

166 

2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 
2.7  การใช้สัญลกัษณ์ 

เป็นครูของเราได ้หากเขาสามารถช้ีทางสว่างใหก้บัเราได ้ 54 

ท าไมถึงมืดบอดไดเ้พียงน้ี อาตมาก็ไม่รู้เช่นกนั  เพราะฉะนั้น
วนัวสิาขบูชาควรเป็นวนัท่ีไม่โง่ ไม่มืดบอด 

123 

ญาติโยมก็ตอ้งคว ่าบาตร เลิกเหลา้ เลิกการพนนัหรืออบายมุข
ต่างๆ ระยะเวลาสามเดือนเราตอ้งขงัมนัเอาไว ้

 

153 
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2. การด าเนินเร่ือง
โดยใช้โวหารภาพพจน์ 

2.8  การใช้นามนัย 

การศึกษาไทยทุกวนัน้ีจึงไม่สามารถเจริญกา้วหนา้ได ้เพราะ
เฟืองส าคญัของระบบการศึกษาอยา่งครู ตอ้งประสบปัญหารุมเร้า 

48 

แต่พระพุทธเจา้ลงไปกินไปอยูก่บัผูต้กทุกขไ์ดย้าก เพราะ
พระองคถื์อวา่นัน่คือการโปรดสัตว ์นัน่คือการช่วยเหลือคนตกทุกข์
ไดย้ากของพระองค ์นัน่คือการเอาธรรมะเขา้ช่วยดบั เวลาท่ีกิเลสของ
คนเหล่านั้นลุกโชน 

125 

ท าไมต่างคนต่างไม่เอาน ้าทพิย์เขา้ชโลมจิตใจของกนัและกนั 
ดูแลกนัและกนั แม่จะไดอ้ยูก่บัเรานานๆ เพราะนอกเหนือจากแม่แลว้ 
อาตมาเขา้ใจวา่คงไม่มีใครยอมเหน่ือยเพื่อเรามากถึงเพียงน้ี 

169 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 

3.1  การยกตัวอย่าง
เร่ืองเล่าหรือนิทาน 

  
ไม่ปรากฏ 

 

 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.2  การยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ 

ปีใหม่น่ีก็แปลก คนชอบแห่มาท าบุญตามกนั อาตมาเองก็เคยมี
ประสบการณ์ออกบิณฑบาตตอนปีใหม่ ตอ้งเดินห้ิวอาหาร ท่ีญาติ
โยมน ามาถวายจนไหล่จะหลุด โยมใส่บาตรเยอะมาก พอวนัถดัจาก
วนัปีใหม่ไดส้องสามวนัก็อดเหมือนเดิม ญาติโยมท่ีเห็นบิณฑบาต
ตอนปีใหม่น้ี กวา่จะไดเ้จออีกทีก็ปีใหม่หนา้โน่น จนอาตมาแทบจะ
จ าหนา้ไม่ได ้

27 

พดูถึงพอ่ อาตมามีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพอ่ของอาตมามาเล่าให้ฟัง 
อาตมาก็ไปเยีย่มพอ่ตามปกติ พอ่อาตมาช่ือตาเอก อยูแ่ถวคลองสาน 
พอดีตาเอกแกไม่สบาย แกก็ไอ ตามประสาคนแก่ 

ตวัแกก็นอนไม่หลบั อาตมาจึงลุกมานัง่ แลว้ถามพอ่วา่ “พอ่
ท าไมไออยูน่ัน่แหละ นอนไม่หลบั เด๋ียวเชา้จะตอ้งไปเทศน์” ....พอดี
ไปเทศน์แถวนั้นก็เลยไปเยีย่มพอ่ 

พอ่ก็ไอ ตวัเองก็นอนไม่หลบั ก็ลุกข้ึนมานัง่มองพอ่ไอ นึกไป
นึกมาก นึกมาได ้เอ.๊..พ่อคงไอมาหลายคืนแลว้ เราแค่ฟังพ่อมาคืน
เดียวเราก็ร าคาญซะแลว้  สมยัก่อนเราเด็กๆ เราหนาวเราไอ พอ่ก็ต่ืน 

207 
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 มาดูแลทั้งคืนไม่มีบ่น 
อาตมาป๊ิงเลย คิดไดด้งันั้นธรรมะเกิด ข้ึนไปนัง่กบัพ่อ ไปไอเป็น
เพื่อน พ่ออาตมารู้จกัค าวา่ “ไอ เลิฟ ย”ู ก็วนัน้ีแหละ 

 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.3  การยกตัวอย่าง
บุคคล 

ไม่ปรากฏ  

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.4  การยกตัวอย่างเร่ือง
ตลก 

 
ไม่ปรากฏ 

 
 

 

3. การด าเนินเร่ือง
โดยการยกตัวอย่าง 
3.5 การยกตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์จริง 

สงกรานตทุ์กวนัน้ีอาตมาแทบจะหาน ้าธรรมดาเกือบไม่เจอ 
จะตอ้งผสมนัน่ใส่น่ีใหม้นัเยอะๆ มากเร่ืองเขา้วา่ ใส่แป้งมัง่ ใส่
น ้าแขง็ ใส่เมด็แมงลกับา้ง ใส่ดินสอพองบา้ง ท าไมเทศกาลทีชีวติเรา
ตอ้งวุน่วายขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกนันะคุณโยม 

แป้งทาตวัแทนท่ีจะเอามาทาตวัก็เอามาละเลงใหเ้ลอะเทอะเล่น 
เมด็แมงลกัเอาไวกิ้นกบัหวานเยน็หรือน ้าเตา้หูดี้ๆ ก็เอามาละลายให้
น ้ามนัล่ืนๆ เละเทะไปกนัใหญ่ไม่ไดม้องถึงแก่นของเทศกาลเลย 

93 

4. การด าเนินเร่ือง
โดยการถาม-ตอบ 

ไม่ปรากฏ  

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 
5.1  การอ้างองิค าสอน 

หลวงพอ่พุทธทาสเคยกล่าวไวว้า่ ปีใหม่แมแ้ต่พืชยงัขยายปลี
ทวหีวัมากข้ึน หมายถึงเวลาท่ีผา่นไปในแต่ละวนัๆ แมแ้ต่พืชหรือ
สัตวม์นัยงัขยายดอกออกผลเป็นประโยชน์กบันกกาและสัตวอ่ื์นๆ 

31 

อาตมาอยากใหพ้ระสงฆท์ างานในเชิงรุก ไม่ใช่เพราะ
ผลประโยชน์ของพระสงฆเ์อง แต่เป็นประโยชน์ของคนหมู่มาก 
เหมือนกบัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้คยตรัสไวว้า้ “ท่ีของ
ขา้พเจา้ คือการไดอ้ยูท่่ามกลางประชาชนของขา้พเจา้” 

 

141-
142 
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 พระพุทธเจา้ท่านเนน้ใหช้าวพุทธอยูก่บัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่
เบียดเบียนกนั เพราะนั้นไม่วา่มดหรือปลวกจะรักชีวิตของมนัหรือไม่ 
เราก็ไม่ควรเบียดเบียนใคร...อนันั้นคือส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด 

187 

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 
5.2  การอ้างองิงาน
เขียน 

ไม่ปรากฏ 

 

5. การด าเนินเร่ือง
ด้วยการอ้างองิ 
5.3 การอ้างองิส านวน  
สุภาษิต  ค าคม 

ไม่ปรากฏ  

6. การด าเนินเร่ือง
โดยการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงทัศนะ 

คนเราถา้หากมวัแต่ทอ้ถอย ถอดใจไม่สู้อุปสรรคปัญหาท่ี
เกิดข้ึน อาตมาวา่น่าเสียดายท่ีไดเ้กิดมาเป็นคน 

30 

กิจกรรมท่ีมกัท าในปีใหม่ก็คือ การจบัฉลากของขวญั อนัน้ีเป็น
กลอุบายในการในการทดสอบความซ่ือตรงของแต่ละคนวา่ คนๆนั้น 
จะเลือกส่ิงของใหก้บัคนท่ีไม่รู้จกัอยา่งไร บางคนเห็นวา่จบัฉลากปี
ใหม่ใครท่ีไหนก็ไม่รู้ไดข้องเราไป ท าไมตอ้งซ้ือของดีๆ แพงๆ ให ้

32 

ถา้คิดแบบน้ี อาตมาวา่คิดไม่ถูกนะคุณโยม กบัคนท่ีไม่รู้จกับาง
ท่ีเราก็ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกัเลือกแต่ส่ิงดีๆให ้ให้อีกฝ่ายหน่ึง
เกิดความประทบัใจ แลว้มนัก็จะท าใหว้นัปีใหม่มีแต่ความช่ืนม่ืน 

 

แต่เวลาคนเราจน มกัมีสาเหตุอยูส่องอยา่ง คือ จนเพราะไม่มี 
สองคือ จนเพราะไม่พอ จนเพราะไม่มีน่ียงัไม่เท่าไหร่ แต่จนเพราะ
ไม่พอน่ีอนัตรายท่ีสุด ใจมนัตอ้งการตลอด ประเทศของเราก าลงัจน
อยูทุ่กวนัน้ี เพราะเราไม่รู้จกัพอกนั บางคนมีรถสามคน ส่ีคนั อยา่งน้ี
เป็นตน้ 

เพราะฉะนั้นเราตอ้งหยดุท่ีตน้เหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุ คือการไป
โทษธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินทั้งหลาย เพราะตวัตน้เหตุก่อ
หน้ีคือตวัเราเองทั้งนั้น 

52-53 
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 อ่านมาถึงบรรทดัน้ี คุณโยมจะเห็นวา่ฝร่ังเขามีแง่คิดท่ีดีของเขา 
โดยเน้ือหาดั้งเดิมของเทศกาลน้ีเป็นเทศการท่ีดีมาก 

แต่คนไทยก็เอาใชผ้ิดๆ กนัอีกตามเคย เลยกลายเป็นวา่พอถึง
เทศกาลวาเลนไทน์ ราคาดอกไมจ้ากดอกละสิบบาท ก็จะกลายเป็น
หลายร้อยบาทหลายพนับาท 

มีวนัเสียตวัแห่งชาติเกิดข้ึน มีวนัจดทะเบียนสมรสแห่งชาติ
เกิดข้ึน เขตช่ือดีๆ อยา่งบางรัก มีแต่คนแห่ไปจดทะเบียน ส่วนเขต
ไหนท่ีช่ือไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะไป  

65 

ลกัษณะนิสัยของคนจีนในความคิดของอาตมาคือ “มีวนิยั ขยนั 
ประหยดั และอดทน” คนจีนเวลาไม่มีเงิน จะอยูกิ่นแบบอดอยาก
ก่อน เม่ือมัง่มีแลว้ค่อยกินอยา่งเตม็ท่ี อนัน้ีคือลกัษณะการกินอยูแ่บบ
พอเพียง  อาตมาอยากใหเ้ราเอาคนจีนน่ีแหละเป็นตวัอยา่ง ถึงวนั
ตรุษจีนก็เอาคนจีนเป็นตวัอยา่ง ลูกหลานจีน ก็เอาพ่อแม่จีน บรรพ
บุรุษจีนเป็นตวัอยา่ง 

74 

อยากใหค้นไทยใหเ้กียรติกนัและกนั เวลาเล่นก็ขอโทษขอโพย
คนท่ีเราตอ้งการเล่นสนุกดว้ยเสียก่อน ผูช้ายตอ้งให้เกียรติผูห้ญิง 
และผูห้ญิงตอ้งใหเ้กียรติผูช้าย 

87 

เห็นความห่างไกลของวดักบัเด็กสมยัน้ีแลว้น่าใจหาย อีก
อนัหน่ึงท่ีอาตมาอยากฝากไวก้็คือวา่ เขา้วกัเวลา “เป็น” ดีกวา่ใหเ้ขา
เขน็เขา้เวลา “ตาย” เกิดมาทั้งที ตอ้งท าดีใหไ้ด ้ก่อนตายทั้งทีตอ้งฝาก
ดีเอาไว ้

152 

ในความคิดอาตมามะลิสดกอดเดียวดีท่ีสุด ลงทุนไม่เยอะ บาง
คนดอกมะลิสดเหมือนกนั แต่ตอ้งไปเขา้ร้านจดัดอกไม ้ใหเ้ขา
ประดิษฐเ์ป็นช่อเป็นกระเชา้ เป็นมาลยัช่อโต อนัน้ีเพี้ยนมากแก่น
ส าคญัของวนัแม่ คือดอกมะลิดอกเดียวน่ีแหละดีท่ีสุด หรือจะพิเศษ
หน่อย ก็มาลยัมะลิ ไม่ตอ้งหรูหราอะไรมากมาย ถา้ร้อยเองไดจ้ะ
ประทบัใจแม่มาก เพราะเราเนน้ความประทบัใจ ไม่ไดเ้นน้ความ 
หรูหรา 

161 
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 แค่ชัว่วบูท่ีลูกจ าไดว้า่วนัน้ีคือวนัแม่และเขา้ไปกราบท่าน เพียง
เท่าน้ีมนัก็เกิดความประทบัใจในหวัอกคนเป็นแม่แลว้ 

บางคร้ังไม่ตอ้งใชด้อกมะลิดว้ยซ ้ า แต่เขา้ไปกราบท่านดีๆ แลว้
โอบกอดหอมแกม้ท่านบา้ง เพียงเท่าน้ีคุณโยมคิดวา่ดอกมะลิดอก
ไหนจะมาเทียบไดอี้กหรือ 

 

ส่ิงท่ีอาตมาเป็นห่วงก็คือ ในช่วงออกพรรษาเป็น ปลายฝนตน้
หนาว ฝันก็ยงัมีอยู ่ขบัรถขบัราระมดัระวงั อยา่ไปด่ืมเหลา้ บางทีคน
เป็นร้อยก็ตอ้งผกูไวก้บัคนขบัรถกฐิน ฉะนั้นเราตอ้งอยา่ประมาท ตอ้ง
มีสติใหม้าก 

180 

เด๋ียวน้ีมีโปรแกรมเสียเงินเพื่อไปลา้งเอาสารพิษออกจากล าไส้
กนัแลว้ โดยส่วนตวั อาตมาวา่ไม่จ  าเป็น หนัมาปฏิบติัตวัอยา่งใน
เทศกาลกินเจก็น่าจะเพียงพอ 

ก่อนหยบิอะไรใส่ปากก็ตั้งสติใหม้ัน่ แลว้ไม่ตอ้งไปเสียเงิน
เขา้คอร์สลา้งไส้ลา้งพุงท่ีไหนทั้งส้ิน ยาลดความอว้นง่ายๆ ของ
อาตมาคือ คิดก่อนกิน เท่านั้นแหละโยมเอย๊  

191 

7. การด าเนินเร่ือง
โดยการพรรณนาเชิง
เปรียบเทยีบ 

ความส าคญัของวนัปีใหม่คือการเร่ิมตน้ใหม่ ท าชีวิตใหม่ 
ทบทวนส่ิงท่ีตวัเองเคยท าผดิมา ท าส่ิงท่ีไม่ดีในปีเก่าใหดี้ข้ึน 
พฒันาข้ึน อนัไหนท่ีดีอยูแ่ลว้ เราก็เก็บมนัเอาไว ้เพื่อไวเ้ป็นเสบียง
เล้ียงตวัเอง 

27 

ขอ้ต่อมาท่ีอยากฝากไวก้็คือ ปีใหม่จงอยา่ท าตวัเหมือนแกว้ คือ
โยนลงพื้นเม่ือไหร่ก็แตก แต่จงท าตวัเหมือนลูกฟุตบอล คือยิง่ทุ่มลง
พื้นยิง่สูง ยิง่ทะยานข้ึน ยิง่ทุม้แร่งก็ยิง่กระเดง้สูงข้ึน 

29 

อาตมาอยากจะบอกวา่คนเราเวลาเจบ็หรือเวลาลม้ตอ้งอยา่ทอ้  
ขอใหเ้ปล่ียนแรงทอ้เป็นแรงฮึดเพื่อท่ีจะไดไ้ปไกลกวา่เดิม  ปีเก่าท่ี
ผา่นมามนัชอกมนัช ้า  เศรษฐกิจ  สังคมมนัแย ่ ยงัไงก็เร่ิมนบัหน่ึงกนั
ใหม่   เหมือนตน้ไม ้ตน้หญา้เวลาโดนไฟป่าเผาท าลาย เม่ือถึงเวลาฤดู
ฝนมาเยอืนอีกคร้ัง ซากไมต้อตะดกท่ีโดนเผาก็จะมีไมอ่้อน งอก
ข้ึนมาใหม่ 

30 
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 อาตมาไม่อยากใหข้องขวญัปีใหม่เป็นมรณะบตัรท่ีพ่อแม่หยบิ
ยืน่ใหลู้ก เพราะลูกบางคนจบัแฮนดม์อเตอร์ไซดไ์ดแ้ลว้ขาดสติ ไหน
จะกินเหลา้เท่ียวเตร่กลบับา้นดึกๆ ด่ืนๆ ไอท่ี้ถึงบา้นก็ดีไป ส่วนไอท่ี้
ไม่ถึงบา้นแลว้ตอ้งไปนอนเป็นผเีฝ้าถนนเยอะ 

35 

อาตมาอยากใหเ้ราเอาอยา่งความรักของเม่น เม่นอยูด่ว้ยกนัเป็น
คู่จะมีความสุข เพราะมนัตอ้งการความอบอุ่น แต่พออยูด่ว้ยกนัขน
มนัก็ท่ิมแทงกนัเป็นธรรมดา เรียกวา่ไม่เหน็บหนาวแต่เจบ็ปวด 
ดงันั้นเม่ือรักแลว้ จะตอ้งอดทน หากจะรักตอ้งทนเจบ็ทน
กระทบกระทัง่กนัเป็นเร่ืองปกติ ความรักนั้นจึงจะอยูต่ลอดรอดฝ่ัง 

76 

เหน่ือยทั้งงานบา้น และเหน่ือยหวัใจแทบขาด เวลาลูกไม่กลบั
บา้น เป็นห่วงกงัวลวา่วนัน้ีลูกจะกลบัถึงบา้นไหม กลวัวา่จะไปเป็น
อะไรไป หรือกลวัวา่จะมีใครมาท าร้ายแกว้ตาดวงใจของแม่หรือเปล่า 

168 

อยา่งนอ้ยวนัน้ีเราตอ้งแสดงออก เราไดพ้าคุณพอ่ไปทานอาหาร 
คุณพอ่ไปในท่ีท่ีอยากไป  เราเจริญเติบโตและมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งานมากเท่าไหร่ ชีวิตพอ่แม่ก็เร่ิมจะถดถอยลงไปเท่านั้น ยิง่เรา
แขง็แรง พ่อแม่หมดแรงลงไปทุกวนัเหมือนใกลฝ่ั้ง ถูกน ้าเซาะ ถูก
พายพุดั นบัวนัจะโค่นลม้ น่ีตอ้งดูแลรักษาท่านให้ดีนะ วนัพอ่ก็ตอ้ง
ช่วยพยงุพอ่ เหมือนกบัในหลวงเดินประคองสมเด็จยา่ 

210 

8.  การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ค าแนะน า 

เอาง่ายๆเลย อยา่งใส่บาตรพระเน่ีย ลองตั้งจิตตั้งใจสักปีนึงวา่
เร่ิมใส่วนัท่ี 1 มาราน้ี แลว้บอกตวัเองวา่มนัตอ้งมีวนัต่อไปเร่ือยๆ จน
ครบตลอดทั้งปี ไม่ใช่ตกับาตรแค่เชา้วนัปีใหม่วนัเดียว แลว้ก็คิดวา่
ไดบุ้ญสะสมไปตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นควรท าตวัใหม่ เร่ิมจากง่ายๆ 
แค่เร่ืองตั้งสติจะใส่บาตรใหค้รบทุกวนัของปีแค่น้ีก็ไดบุ้ญแลว้ 

 

28 

น่ีเป็นขอ้ธรรมะท่ีอยากฝากไว ้“ปีใหม่จงท าตนงอกเงยใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่คนรอบขา้งเสียบา้ง ใหรู้้จกัปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเอง
เพื่อใหเ้กิดส่ิงดีงามในชีวติ” 
 

31 
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 อนัไหนเป็นประเพณีท่ีดีงามก็คงรักษาเอาไว ้ และระวงัเร่ืองภยั
อนัตรายการลกัวิง่ชิงปลน้ เพราะเป็นช่วงท่ีคนหอบห้ิวเงินออกมาใช่
จ่ายกนัมาก มิจฉาชีพก็อาศยัจงัหวะช่วงท่ีทุกคนก าลงัสนุกสนาน ขาด
สติ เขา้มาเอาทรัพยสิ์นของเราไป 

37 

ครูบางคนชอบมากกบัวธีิท่ีท าใหเ้ด็กกลวั ทั้งดุด่า ทั้งตี อาตมา
วา่อนัน้ีคงเขา้ใจหนา้ท่ีผดิของครู อนัน้ีครูสอนผิดวธีิเลยท าใหเ้ด็ก
กลวั อยา่งฝ่ายปกครองตามโรงเรียนต่างๆ น่ีตอ้งเปล่ียนแนวคิดใหม่ 
ตอ้งพดูกบันกัเรียนเพราะๆ ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส เวลาเด็กมาเรียน
ควรกล่าวค าวา่ “สวสัดีค่ะ ขอบคุณท่ีมาเรียนนะคะ”“วนัน้ีรับ
การบา้น วทิยห์รือคณิตเพิ่มดีคะ” ท านองน้ีอีกอยา่งท่ีอยากฝากครูไว้
คือ ครูจะตอ้งอยูอ่ยา่งพอเพียง “อยา่อยากได ้อยากมี อยากเป็น” 

50-51 

ขอ้ระวงั เวลาไปเวยีนเทียนตอ้งระวงัรองเทา้หาย อนัน้ีส าคญั
นะคุณโยม อาตมาเคยเจอกบัตวัเองมาแลว้ เวยีนเทียนเสร็จพอ
กลบัมาจุดสตาร์ทปล่อยตวัรองเทา้หายไปไหนก็ไม่รู้ หายงัไงก็หาไม่
เจอ เป็นอนัวา่วนันั้นเดินเทา้เปล่ากลบั สรุปวา่วนันั้น หวัขโมยได้
รองเทา้แตะฟองน ้าของอาตมาไปนอนกอดสบายใจเฉิบอีกประการ
หน่ึงคือระวงัธูปเทียนจ้ิมหลงัคนขา้งหนา้ดว้ย อาตมาเป็นห่วงมาก
เพราะเคยเจอมากบัตวัเองเช่นกนั สีกาก าลงัเดินกบัแฟนหนุ่ม พอ
ขบวนชะลอแลว้ลืมเบรก ธูปจิ้มท่ีจีวรอาตมาโบ๋สามรู พร้อมไอร้อน
วาบๆ  

66 

ในเทศกาลตรุษจีนน้ี ส่ิงท่ีตอ้งส ารวมคือ การพูดการจา และ
กิริยาต่างๆ เพราะตรุษจีนคือวนัปีใหม่ของคนจีน นอกจากตอ้งเร่ิมท า
ทุกอยา่งใหดี้แลว้ คนจีนถือวา่หลงัจากน้ีจะมีแต่ส่ิงดีๆ เขา้มาหาตวั 

83 

 อีกวนันึงท่ีอยูช่่วงเดียวกบัวนัสงกรานตคื์อวนัครอบครัว 14 
เมษายนของทุกปี นอกจากมติของรัฐมนตรีจะประกาศมาใหว้นั
มาฆบูชาเป็นวนักตญัญูแห่งชาติแลว้ วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีควรจะบอกรัก
พอ่รักแม่ใหม้ากๆ กตญัญูต่อท่านใหม้ากๆ ไม่ใช่เอาแต่ขอเงินไป
เท่ียวเตร่เล่นสาดน ้า วนัน้ีควรพดูจากนัดีๆ ท าจิตใจใหส้งบร่มเยน็  

98 
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 อยา่ทะเลาะเบาะแวง้กนัภายในครอบครัว เคยทะเลาะเบาะแวง้กบัคน
ในครอบครัวขดัแยง้กนั ก็ควรท าความเขา้ใจ ท าความตกลงกนัเสีย 
ยงัไงก็เป็นญาติพี่นอ้งกนั 

 

9. การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ข้อคิด 
เตือนสติ 

 ขอ้ต่อมาท่ีอยากฝากไวก้็คือ ปีใหม่จงอยา่ท าตวัเหมือนแกว้ 
คือโยนลงพื้นเม่ือไหร่ก็แตก แต่จงท าตวัเหมือนลูกฟุตบอล คือยิง่ทุ่ม
ลงพื้นยิง่สูง ยิง่ทะยานข้ึน ยิง่ทุม้แร่งก็ยิง่กระเดง้สูงข้ึน 

29 

ขอ้น้ีอยากฝากไปส าหรับพวกข้ีประมาททั้งหลายวา่ อยา่ด่ืม
เหลา้ขณะขบัรถ เพราะอาจหกและตกแตกได ้เสียดายของเปล่า ๆ 
เอ่อ ... น่ีเป็นมุกนะคุณโยม  เอาจริงๆนะ .. ถา้จะด่ืมก็อยา่ขบั ถา้จะ
ขบัก็ไม่ตอ้งด่ืม 

36 

เงินเดือนหรือโบนสัออกส้ินปี ก็อยา่เอาไปลงขวดเหลา้ เขา้
บ่อนพนนัเสียหมด ใหนึ้กถึงพระคุณของท่านท่ีเล้ียงดูเรามาใหม้ากๆ 

37 

ท าตวัใหเ้ป็นพ่อแกว้ แม่แกว้ดีกวา่นะโยม อยา่ท าตวัเป็นพ่อ
หน่ึงแกว้ แม่หน่ึงแกว้ พอเมาแลว้ลูกเตา้ไม่รู้จะไปพึ่งใคร 

39 

อีกอยา่งท่ีอยากฝากครูไวก้็คือ ครูจะตอ้งอยูอ่ยา่งพอเพียง 
“อยา่อยากได ้อยากมี อยากเป็น” ไม่ใช่เห็นครูดว้ยกนัออกรถใหม่
หรือคนขา้งบา้นออกรถใหม่ รถท่ีเคยๆใชข้บัไปท างานไดดี้ทุกวนั ก็
เกิดเก่าใชง้านไม่ไดข้ึ้นมากะทนัหนั ตอ้งการหารถใหม่มาใชแ้ทน น่ี
คือตวัอยา่งของครูท่ีไม่รู้จกัพอเพียง เรียกวา่เขามีอะไรใหม่ ไอข้อง
เราก็เก่าไปถนดัใจ หาเร่ืองแต่ซ้ือของใหม่ตลอดเวลา แลว้ครูประเภท
น้ีแหละ มีหน้ีสินลน้พน้ตวั คนเราเวลาจนไม่ไดจ้นเพราะอิออน หรือ 
ธกส. มาเอาเงินเราไปตอนช าระหน้ีหรอกนะคุณโยม 

51 

วนัวาเลนไทน์ท่ีบอกวา่เป็นวนัเสียตวัแห่งชาติ คุณโยมผูห้ญิง
ตอ้งไมต้ายนะ อยา่ปล่อยใหผู้ช้ายมีไมต้ายฝ่ายเดียว เร่ิมจากตั้งสติ
ของเราวา่ “ไม่คือไม่” เราตอ้งมีจุดยนื เพราะมดลูกเป็นของเรา เวลา
ทอ้งป่องมาก็มาป่องท่ีเรา พลาดพลั้งไปมีอะไร เราก็ตอ้งตั้งครรภ ์
ผูช้ายเขาไม่มาช่วยเราทอ้งนะ เพราะฉะนั้นสติของผูห้ญิงน่ีส าคญั 
ตอ้งหนกัแน่นและเป็นผูใ้หญ่มากกวา่ผูช้าย ถา้เกิดวา่ผูช้ายพดูวา่ “น่ี 

75 
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 เธอ เธอไม่ใหช้ั้นแสดงวา่เธอไม่ไดรั้กชั้นแลว้ใช่ไหม” แลว้สะบดักน้
ไปออกไปท าทีงอน ผูห้ญิงตอ้งใจแขง็ ไม่ใช่เดินตามออกไปงอ้ 
เพราะอาตมาเห็นเดินออกไปงอ้รายไหน ก็รายนั้น ไม่เหลืออะไร
กลบัมา 

 

ส่ิงท่ีอาตมาอยากเตือนในเทศกาลน้ีก็คือ คนท่ีเล่นสาดน ้าตอ้ง
ดูก่อนวา่คนท่ีเดินถนนเขาเต็มใจจะเล่นดว้ยหรือเปล่า อนัน้ีอาตมา
เจอบ่อยมาก ขนาดเป็นพระยงัไม่วายโดนหางเลข โดนสาดน ้าซะ
สงบแนบเน้ือ จีวรท่ีเหลือก็ซีทรูซะหาทางกลบัวดัแทบไม่เจอ 

100 

อาตมาขอฝากความปรารถนาดีไปยงัคุณโยมทั้งหลายวา่ จะ
เล่นสาดน ้าก็จงระวงั ไม่ตอ้งไปประยกุตแ์ต่งเติมเทศกาลใหม้กัมาก 
บางทีชองเก่ามนัก็มีสีสันในตวัเองแลว้ จ าค  าอาตมานะคุณโยมนะ ถา้
ไม่แน่ ไม่เก๋าจริงเขาไม่เรียกวา่ของเก่าของโบราณหรอก ของมนัเก่า
คนมนัจะแก่ได ้แสดงวา่มนัตอ้งมีดีในตวัเอง 

เพราะฉะนั้นอาตมาอยากใหพ้วกเราช่วยกนัรักษาประเพณี
ดั้งเดิมเอาไวบ้า้ง ส่วนไหนท่ีเป็นประเพรีประยกุตเ์พื่อใหเ้ขา้กบัสมยั
ก็ท าไป แต่อยา่ใหข้ากสติจนถึงขั้นเกิดความรุนแรง มนัจะกลายเป็น
รอยด่างของประเพณีนั้นไปเสียเปล่าๆ 

102 

อาตมาฝากถึงเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกัน พระต้องระวงัศรัทธา
ของญาติโยมให้ดี บางรูปรับบาตรเยอะเหลือเกิน ทั้งๆ ท่ีฉนัรูปเดียว 
ก็เอาของเหล่านัน่มาบูด มาเน่าเหลือทิ้ง  ส่วนญาติโยมเวลาท าบุญก็
จงหยุดคิดเร่ืองบุญมากบุญนอ้ยกนัเสียที บุญคือบุญนะโยม ไม่มีมาก
หรือนอ้ย “ไม่ใช่วา่ชั้นตกับาตรกบัขา้วเยอะกวา่บา้นขา้งๆ แลว้ชั้นได้
บุญมากกว่าบ้านข้างๆ” อนัน้ีไม่ใช่ ข้าวแค่เพียงหน่ึงปลายทัพพีท่ี
หยอ่นลงไปท่ีปากบาตร หรือ หูฉลามน ้ าแดงจาดภตัตาคารชั้นเลิศก็
ไดบุ้ญ ไดคุ้ณค่าเท่ากนั ควรตั้งจิตใจให้น่ิงและมีสติเจริญภาวนาขณะ
ใส่บาตรเป็นส าคญั 

142 

แลว้ท าไมคุณโยมถึงวา่แม่วา่จุกจิกน่าร าคาญอีกล่ะในเม่ือต่าง
คนต่างเหน่ือยดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย เราเหน่ือยกายแต่ท่านเหน่ือยใจ  

169 
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 ท าไมต่างคนต่างไม่เอาน ้าทิพยเ์ขา้ชโลมจิตใจของกนัและกนั ดูแล
กนัและกนั แม่จะไดอ้ยูก่บัเรานานๆ เพราะนอกเหนือจากแม่แลว้ 
อาตมาเขา้ใจวา่คงไม่มีใครยอมเหน่ือยใจเพื่อเรามากถึงขนาดน้ี 

 

ตอนน้ีพอ่แม่แก่ชราเหมือนไมใ้กลฝ่ั้ง ถูกพายพุดั น ้าเซาะก็มีแต่
วนัจะโค่นล่มลง ตระเตรียมท่ีนอนใหท้่านตั้งแต่วนัน้ีดีกวา่ถา้ท่าน
ตายแลว้เอาศพของท่านใส่โลงทองโลงแกว้อยา่งดี 

มอบดอกไมใ้หพ้่อแม่เพียงดอกเดียว ดีกวา่พวงหรีดร้อยพวงท่ี
เราน าไปมอบใหก้บัท่านในวนัท่ีท่านจากเราไปแลว้ น ้าสักแกว้ อากร
รดีๆสักจาน ดีกวา่อาหารราคาแพงมากมายท่ีน าไปใหเ้ม่ือท่านไม่มี
โอกาสทานแลว้ ท าความดีตั้งแต่วนัน้ีนะคุณโยม...เจริญพร สาธุ 

171 

ขอ้ควรระวงัคือ เม่ือมีการฉลองอะไรต่างๆ มกัมีแอลกอฮอล์
เขา้มาเก่ียวขอ้ง เม่ือด่ืมแลว้อยา่ลืมมีสติ ท่ีส าคญัอยา่ลืมวฒันธรรมเรา
ดว้ย 

หน่ึงคือเสียสละ สองคือการอภยั ไม่ผกูใจเจบ็ อนัน้ีจะท าให้
เทศกาลน้ีเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆ เลย 

220 

สงครามโลกเกิดข้ึนเพราะคนไม่อดทนอดกลั้น ไม่รู้จกัใหอ้ภยั
กนั ไม่รู้จกัใหอ้ภยัยงัไม่พอยงัไปโกรธผกูใจเจบ็ สร้างเร่ืองสร้างราว
ข้ึนมาเพื่อทะเลาะเบาะแวง้กนั 

221 

10. การด าเนินเร่ือง
โดยการให้ความรู้ 

วนัน้ีเป็นวนัครบองคส่ี์หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ วนัจาตุรงค
สันนิบาต หมายถึงวนัท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนส่ีประการ 

หน่ึง  คือ เป็นวนัท่ีพระจนัทร์เสวยมาฆฤกษห์รือวนัพระจนัทร์
เตม็ดวง 

สองคือ พระสงฆ ์1250 รูป มาชุมนุมกนัเพื่อฟังพระธรรม
เทศนาโดยมิไดน้ดัหมาย 

สามคือ ภิกษุเหล่านั้นลว้นเป็นแต่พระอรหนัต ์
และส่ีคือ พระสงฆเ์หล่านั้นลว้นแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซ่ึง

หมายถึงพระสงฆท่ี์องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธจา้บวชใหท้ั้งหมด 
ซ่ึงสมยัพุทะกาลการบวชไม่ไดมี้พิธีรีตองแบบทุกวนัน้ี พระพุทธเจา้  

63-65 
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 จะใชเ้พียงแค่การเช้ือเชิญให้คนมาท าความดี ค าวา่ เอหิ แปลวา่ มา
เถิด นัน่หมายถึงการเช้ือเชิญกนั 

วนัมาฆบูชาก็น่าจะเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีเราชวนกนัมาเป็นคนดีได ้
หนุ่มสาวก็ควรกนัไปเวยีนเทียน ท าบุญ ใส่บาตร ท่ีวดั 

 

จริงๆแลว้จุดประสงคส์ าคญัของวนัน้ีก็เพื่อร าลึกถึงเซนตว์าเลน
ไทน์หรือนกับุญในศาสนาคริสต ์ท่ีช่ือ วาเลนตุนิส ท่ีถูกทางการจบั
ตวัไปคุมขงัไวใ้นคุกและถูกประหารในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ดว้ย
ขอ้หาท าการสมรสใหก้บัคู่หนุ่มสาว ในช่างท่ีหา้มไม่ใหมี้การ
แต่งงาน วนัดงักล่าวจึงกลายเป็นวนัท่ีร าลึกถึงความทุกขท์นทรมาน
และการเสียสละเพื่อความรักของเซนตว์าเลนไทน์ 

73 

เม่ือถึงเทศกาลสงกรานต ์ประเพณีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง คือการขน
ทรายเขา้วดั ซ่ึงจริงๆ แลว้ในสมยัก่อนเรียกวา่ การขนดินเขา้วดั 
เน่ืองจากเวลาพุทธศาสนิกชนไปวดัก็เหยยีบเอาดินทรายของวดั
ออกไปดว้ย  

คนโบราณจะเช่ือเร่ืองการหยิบขโมยขา้วของในวดัมาด วา่มนั
เป็นบาป เพราะฉะนั้นเม่ือถึงช่วงสงกรานตจึ์งมีการขนดินทรายท่ีติด
เทา้ออกไปเขา้มาคืนใหก้บัวดั 

94-95 

ทุกวนัน้ีเหลือแต่การก่อเจดียท์ราย ซ่ึงช่วยใหชุ้มชนเกิดความ
สามคัคี การก่อเจดียท์รายของแต่ละทอ้งท่ีไม่เหมือนกนั อยา่งจงัหวดั
บุรีรัมยก์็จะนิยมก่อเป็นปราสาทหินพนมรุ้ง เด๋ียวน้ีอาตมาเห็นก าแพง
เมืองจีน ทชัมาฮาล เขาไม่รู้หรอกวา่ท าไมตอ้งเจดียน่ี์มีท่ีมานะคุณ
โยม มีท่ีมาลึกซ้ึงชนิดท่ีเรียกวา่ถา้คุณโยมลองศึกษาความเป็นมาของ
เจดียอ์ยา่งละเอียดถ่องแทแ้ลว้ คุณโยมจะเลิกนึกถึงก าแพงเมืองจีน 
หรือทชัมาฮาล ไปเลย 

สมยัก่อนไม่มีรูปเคารพของพระพุทธเจา้เป็นรูปบุคคลอยา่งท่ี
เราเห็นพุทธรูปอยูทุ่กวนัน้ี เวลาท่ีจะสักการะหรือร าลึกถึง
พระพุทธเจา้เขาจะนิยมก่อเจดียก์นั เจดียน่ี์เป็นตวัแทนของ
พระพุทธเจา้แลว้ก็จะมีการใส่ส่ิงขิงเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีตอ้งการจะถวาย 

96 
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 ใหพ้ระพุทธเจา้ไวใ้นเจดีย ์ เพราะฉะนั้นการก่อเจดียท์รายในปัจจุบนั 
จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เขาก็จะเก็บเจดียท่ี์ก่อไว ้9 วนั 

 

ช่วงน้ีจะมีวนัผูสู้งอายแุห่งชาติดว้ย สาเหตุท่ีตอ้งให้
ความส าคญักบัผูสู้งอาย ุเพราะผูสู้งอายถืุอวา่เป็นผูท่ี้รักษากาย รักษา
ใจเก่งและมีอายยุนืยาวมาจนถึงปัจจุบนั เราจึงควรใหค้วามส าคญักบั
ผูสู้งอายมุากๆ ในวนัน้ียงัมีการรดน ้าด าหวัขอพรจากผูใ้หญ่เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวติและถือกนัวา่ดอกล าดวน เป็นดอกสัญลกัษณ์
แทนผูสู้งอายดุว้ย 

99-
100 

บทสวดส าหรับการเวยีนเทียนบทแรกคือ บทอิติปิโส เพราะ
ถือวา่เป็นบทบูชาพระคุณของพระพุทธเจา้ เวยีนสามรอบเพื่อระลึก
ถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์การจุดเทียนหน่ึงเล่มคือการ
บูชาพระธรรมวินยั ธูปสามดอกคือคุณของพระพุทธเจา้สามประการ 
ส่วนพระสงฆแ์ทนดอกไม ้

127-
128 

พิธีกรรมและส่ิงท่ีตอ้งท าในวนัน้ีคือ พระท่ีจะอาราธนาออก
พรรษา มีการรับกฐินจากญาติโยม ซ่ึงพระท่ีจะสามารถรับกฐินได ้ก็
ตอ้งจ าพรรษาครบไตรมาสคือ 3 เดือน ถึงจะมีอานิสงส์ไดม้ารับกฐิน 

178 

เพราะฉะนั้นการกินเจมนัเป็นกุศโลบายอยา่งหน่ึง คือตอ้งการ
ใหส้ัตวท่ี์เล้ียงไวโ้ตทนักบัการบริโภค ลดความเครียดในสัตวท่ี์เรา
น ามาประกอบอาหาร เน่ืองจากมีความเช่ือกนัวา่พอเวลาสัตวเ์ครียด 
มนัจะหลัง่สารพิษในร่างกายออก เม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้จะเป็น
อนัตราย สังเกตดูวา่ตอนท่ีผา่นจากกินเจโรคระบาดก็จะหายไป 

พิธีกรรมท่ีท าในเทศกาลน้ี หลงัจากกินจ าเจแลว้ก็มากินเจบา้ง 
คนท่ีรักษาศีล ปฏิบติัธรรม เจริญภาวนา บางคนนุ่งขาวห่มขาวและ
ปฏิบติัธรรมจริงๆ 

และท่ีส าคญัคนท่ีกินผกัผลไมม้ากๆ จะมีร่างกายใหญ่โต
แขง็แรง สังเกตไดจ้ากสัตวป์ระเภทชา้ง มา หรือดูอยา่งไดโนเสาร์ก็
ได ้

188-
189 
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กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 
 

11. การด าเนินเร่ือง
โดยการล้อเลยีน 
ประชดประชัน เสียดสี 

ไม่ปรากฏ  

12.  การด าเนินเร่ือง
โดยการใช้เพลง 

ไม่ปรากฏ  
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4. กลวธีิการปิดเร่ือง 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

1.  การปิดเร่ืองด้วย
การสรุปใจความส าคัญ
ของเร่ือง 

ใหก้ าลงัใจกนั ใหค้วามสุขซ่ึงกนัและกนั ยิม้ระลึกนึกถึง
พระพุทธเจา้ กายก็งาม จิตก็งาม ใจก็งาม น่ีถึงจะเป็นความสุขในวนั 
วสิาขบูชาท่ีแทจ้ริง ...เจริญพร .. สาธุ 

134 

อาสาฬหบูชาน้ีตอ้งเร่ิมกนัใหม่ ตอ้งฟัง ตอ้งไดย้นิ ตอ้งเขา้ใจ 
และตอ้งน าไปปฏิบติั ... เจริญพร .. สาธุ 

144 

2. การปิดเร่ืองด้วย
วาทะ  ค าสอน 

ไม่ปรากฏ  

3. การปิดเร่ืองด้วย
การให้ข้อคิดเตือนสติ 

อาตมาอยากฝากวา่ ถา้คุณโยมจะรักแลว้จงหนกัแน่น และอยูใ่น
กรอบประเพณีอนัดีงาม รักใครชอบพอกนั ผูใ้หญ่เขาไม่วา่หรอก ถา้
เขา้ตามตรอก ออกตามประตู ขอเพียงแต่อยา่เลยเถิดกนัเท่านั้นพอ 
เจริญพร ... สาธุ 

78 

อยา่นัง่คอยแต่อัง่เปา หรือแต๊ะเอีย เพราะนัน่มนัเป็นแค่เปลือก
ของเทศกาล หวัใจส าคญั คือ การกตญัญูรู้คุณต่างหากล่ะ เจริญพร 
สาธุ 

86 

รดน ้าด าหวักนั ก็ขอใหเ้ป็นไปอยา่งมีวฒันธรรม รดกนัไป ปะ
แป้งกนัไป จะไดชุ่้มฉ ่าใจในหนา้ร้อน นะคุณโยม นะ เจริญพร สาธุ 

106 

คนเราจะเห็นคุณค่าส่ิงท่ีมีอยูก่็ต่อเม่ือเราเสียมนัไป อาตมาไม่
อยากใหเ้ราสูญเสียน ้าตาสะอาดๆ ไป แลว้ค่อยมาเห็นคุณค่าตนเอง
ภายหลงั 

202 

4. การปิดเร่ืองด้วย
การแสดงความคิดเห็น
หรือทศันะ 

ส าหรับญาติโยมก็เป็นโอกาสท่ีดีท่ีโยมไดท้  าบุญคร้ังใหญ่ ก็
ขอใหท้ าบุญกนัดว้ยใจท่ีเป็นสุข ไดผ้ลบุญกุศลกนัอยา่งอ่ิมเอม  เจริญ
พร สาธุ 

 

182 

ฝากความปรารถนาไปยงัคนท่ียงักินเจ บางคนบอก “ไม่ตอ้ง
เทศกาลกรอกค่ะ ดิฉนักินเจมาตลอด” ถา้ท าไดแ้บบน้ี ตอ้ง
อนุโมทนามากๆ เลย เจริญพร สาธุ 

192 



348 
 

 

กลวธีิการถ่ายทอด
ธรรมะและตัวช้ีวดั 

เนือ้เร่ือง/ตัวอย่างข้อความ  
ทีส่ะท้อนตัวช้ีวดั 

หน้า 

5. การปิดเร่ืองด้วย
การให้แนวคิด แนะ
แนวทาง 

จ าไปเลยนะโยมหนูๆ ทั้งหลาย พอถึงวนัมาฆบูชา ก็ใหก้ตญัญู
รู้คุณกบัผูมี้พระคุณท าการใดๆ จะไดเ้จริญข้ึนๆ เจริญพร สาธุ 

68 

เราเป็นชาวพุทธตอ้งมีประตูธรรมเป็นของตนเอง เม่ือเขา้ประตู
ธรรมไปแลว้ก็จงปิดตวัเองไวห้ลงัประตูบานนั้น คือให้เขา้ใจธรรม
อยา่งแทจ้ริง แลว้จงชงัตวัเองใหซึ้มซบัธรรมเหล่านั้น ชีวิตจึงจะสงบ
สุข เจริญพรตอนเขา้พรรษา สาธุ 

154 

มอบดอกไมใ้หพ้่อแม่เพียงดอกเดียว ดีกวา่พวงหรีดร้อยพวงท่ี
เราน าไปมอบใหก้บัท่านในวนัท่ีท่านจากเราไปแลว้ น ้าสักแกว้ อากร
รดีๆสักจาน ดีกวา่อาหารราคาแพงมากมายท่ีน าไปใหเ้ม่ือท่านไม่มี
โอกาสทานแลว้ ท าความดีตั้งแต่วนัน้ีนะคุณโยม...เจริญพร สาธุ 

117 

พออ่านหนงัสือเล่มน้ีจบ ก็กลา้แลว้ ไม่ตอ้งเกรงใจหรอก
ความดี ไปบอกรักคุณพ่อ กราบคุณพอ่ คุณโยมจะไดเ้จริญรุ่งเริง
มากๆทั้งในการงาน ดา้นของชีวติ เจริญพร สาธุ 

212 

พ่อแม่ลูกก็เสียสละต่อกันได้ พ่อก็ให้ของขวญัลูกหน่อยนึง 
ไม่ไดใ้หม้านานแลว้ก็ใหข้องขวญัภรรยาดว้ย เจริญพร สาธุ 

221 

6. การปิดเร่ืองด้วย
ค าถาม 

ไม่ปรากฏ  

7. การปิดเร่ืองด้วย
บทประพนัธ์ 

     เป็นชาวพุทธหยดุเลิกเหลา้จึงเขา้ท่า 
จะเลิกบา้ เลิกโง่เขลา เลิกเมาเสีย 
เก็บเงินทองกองไวใ้หลู้กเมีย 
เขาเป็นเส่ียเพราะขายเหลา้แต่เราจน 

40 

     พอโง่ก็ถูกตวาด               พอฉลาดก็ถูกระแวง 
ท าก่อนบอกไม่ไดส้ั่ง           ท าทีหลงับอกไม่มีหวัคิด 
โอย้...น่ีแหละชีวติผูแ้รงงาน 

116 

8.  การปิดเร่ืองด้วย
การทิง้ท้ายให้ผู้อ่านคิด
ต่อ 

 อาตมาก็สงสัยอยูว่า่ แลว้อนาคตต่อไปของประเทศเราจะ
เป็นอยา่งไร ถา้เราเป็นเด็กท่ีไม่มีระเบียบวนิยัในตวัเอง ไม่รู้จกั
รับผดิชอบหนา้ท่ีตนเอง เจริญพร สาธุ 

58 


