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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์การวิ จ ัยเพื่ อ ศึ กษากลยุ ท ธ์ การสื่ อ สารเพื่ อ เผยแผ่ ศ าสนาพุ ท ธ
นิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ 1) ศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารของพระติ ช
นัท ฮันห์ 2) ศึกษากลยุทธ์ การสร้ างสารของพระติช นัท ฮันห์ 3) ศึกษาคุณสมบัติ พ ระติ ช นัท ฮัน ห์
ในฐานะผู้ ส่งสาร โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธี การวิจยั เอกสาร ผ่ า นหนัง สื อ ที่ พ ระติ ช
นัท ฮันห์เขียนเพื่อเผยแผ่ ศาสนา ที่มีการแปลออกมาเป็ น ภาษาไทยและมี จ าหน่ า ยในร้ า นหนัง สื อ
พบทังหมด
้
15 เล่ ม และศึ กษาผ่ า นคลิ ปรายการโทรทัศ น์ ใ นยู ทู ป ( Youtube) ที่ มี การน าเสนอ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้ องกับพระติช นัท ฮันห์ในปี พ.ศ.2551–พ.ศ.2557 พบมี จ านวน 4 รายการ ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า
กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อเผยแผ่ ศาสนาของพระติช นัท ฮันห์ ที่ใช้ เป็ นหลักคือกลยุ ท ธ์ โ ฆษณา
ชวนเชื่อ พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีการอ้ างอิงถึงบุคคลสาคัญเพื่อให้ เกิดความน่าเชื่ อ ถื อ บุ ค คลส าคัญ
ส่ วนใหญ่ ที่อ้างอิงคือหลักคาสอนคาพูดของพระพุ ท ธเจ้ า หลั กแนวคิ ด ของนักวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
นักปราชญ์ โน้ มน้ าวใจชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์และสิ่ งที่จ ะได้ รบั จากการฝึ กปฏิ บัติ และสิ่ ง ที่ จ ะได้ ห าก
ยังไม่ลงมือปฏิบตั ิธรรม การโน้ มน้ าวใจด้ วยการเสนอหลักธรรมหลักปฏิบัติ ง่ า ยๆ การโน้ ม น้ า วใจให้
มาร่วมปฏิบตั ิเพื่อได้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น การอ้ างถึงลู กศิษย์และผู้ ที่ได้ ลองร่ ว มฝึ กธรรมะและลองท าตาม
หลักคาสอนมาเล่ าให้ กลุ่ มเป้าหมายใหม่ฟัง และมีวิธีการสร้ างความแตกต่างจากเดิ ม คิ ด หลั กธรรม
หลักปฏิบตั ิที่ใหม่ ปรับเปลี่ ยนตามเหตุการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ

(4)

กลยุทธ์ การสร้ างสารที่ใช้ ในการเผยแผ่ ศาสนาพุทธนิ กายเซ็ น ของพระติ ช นัท ฮัน ห์ ที่ พ บ
มากคือกลยุทธ์ การสร้ างสารด้ วยความง่ าย การใช้ การสร้ า งสารด้ ว ยภาษาทั่ว ไปหลี กเลี่ ยงการใช้
ภาษาบาลี สร้ างสารด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ าย การใช้ คือกลยุทธ์ การสร้ างสารด้ ว ยข้ อ ความไพเราะการ
ใช้ วิธีการสร้ างสารด้ วยการเขียนกลอนที่มีความไพเราะ การสร้ างบทกลอนมีการใช้ ภ าษาที่ ส วยงาม
และเข้ าใจได้ ง่าย การสร้ างสารและการจูงใจ สร้ า งสารด้ ว ยการอ้ า งอิ ง ถึ ง ความรัก ความรักชาติ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ กลุ่ มเป้าหมายเกิดอารมณ์ ร่วมแล้ วรู้ สึกว่าเป็ นสิ่ งใกล้ ตัว สร้ า งสารด้ ว ย
การทาให้ กลุ่ มเป้าหมายนึกถึงบุคคลที่มีบุญคุณในอดีตที่ผ่านมา และการสร้ างสารด้ ว ยการสร้ า งให้
กลุ่ มเป้าหมายเกิดอารมณ์ ร่วม และเกิดความกลัว
คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผู้ ส่งสารในการเผยแผ่ ศาสนาพุทธนิกายเซ็ น ในแต่ ล ะ
วันพระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบตั ิตนสอดคล้ องกับหลักคาสอนและหลักปฏิ บัติ ที่ น ามาสอน ท าให้ มี
ความน่าเชื่อถือ การเผยแผ่ ศ าสนาจะไม่ ม องข้ า มความคิ ด เห็ น ของผู้ น าสั ง ค มหรื อ ของสั ง คม
สามารถปรับหลักคาสอนให้ เข้ ากับบุ ค คลโดยทั่ว ไปและหลั กค าสอนเดิ ม พระติ ช นัท ฮัน ห์ เ ป็ น
บุคคลที่มีการใช้ เหตุผล หลักคาสอนมีการอ้ างอิง หรื อ ผ่ า นการทดสอบทดลองมาแล้ ว อี กทัง้ เป็ น
นักบวชมีการถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็ นมิต รความเอื อ้ เฟื ้อ เข้ า กับบุ ค คลอื่ น
ได้ ง่าย และสุ ดท้ ายพระติช นัท ฮันห์ผ่านการศึกษาฝึ กฝนฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับศาสนา จึ ง มี คุ ณ สมบัติ
เป็ นผู้ ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ จริง เกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายเซ็น
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This qualitative research aimed to study the communication strategy of Thich
Nhat Hanh to propagate Zen. The research consisted of three parts: the study on
communication strategy of Thich Nhat Hanh, the study on creating message strategy of
Thich Nhat Hanh and the study on Thich Nhat Hanh qualification as a sender. This
explanatory research based on 15 text books composed by Thich Nhat Hanh to
propagate religion, which were translated into Thai version and were found to be
distributed in the bookstores as well as the four television program clips on youtube that
presenting the story of Thich Nhat Hanh during 2008-2014. Findings indicated that:
Propaganda was the main communication strategy Thich Nhat Hanh used for
propagating religion. Thich Nhat Hanh referred to important persons to create
creditability that mostly were the Buddha’ speech and doctrines, notions of scientists
and philosophers as well as persuaded people by pointing out the benefits and
advantages of the practice and the outcome of ignorance about practice. He also
convinced people by introducing the simple moral principle and practice, prevailed
people to practice the dharma for a better life. Moreover, the stories of disciples and
people who had practiced dharma were mentioned to the target group. Thich Nhat
Hanh also made the difference by trying to create new teachings and practices that
were in line with circumstances to interest people.
The creating message strategy that Thich Nhat Hanh used for propagating Zen
the most was using simple language and avoiding Pali language, creating message with
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delicate and statement or verse, writing the poems with clear and beautiful language.
Furthermore, Thich Nhat Hanh referred to love, patriotism and nature in the message to
create empathy among target group so they recalled the people with gratitude in the
past. The message that created the fear among the target group was one of the
strategies that Thich Nhat Hanh applied.
Regarding the qualification of Thich Nhat Hanh as the sender who propagated
Zen, he conducted himself following the teachings and practices that he taught people
in order to become more reliable. To propagate religion, the leader’s perspectives or
social norms should not be overlooked. The doctrines could be adjusted to suit people
and the former doctrines. Thich Nhat Hanh was the reasonable person so his philosophy
based on references or had been testified. Furthermore, he was the priest who observed
the precepts, as a result, he was reliable, friendly, generous and got along well with
people. Importantly, Thich Nhat Hanh had been practiced about religion so he had
knowledge, ability and experience in Zen.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของงำนวิจัย
ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคที่มีกำรพัฒนำแบบทุนนิยมตำมสังคมตะวันตก ผู้คนจำนวน
มำกแก่ ง แย่ ง แข่ ง ขัน ด ำเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ดิ น้ รนเอำตัว รอดในกำรประกอบอำชี พ และกำรใช้ ชี วิ ต
ประชำชนพยำยำมมุง่ แสวงหำชื่อเสียง เงินทอง และควำมมัน่ คงในชีวิตให้ แก่ตนเองและครอบครัว
สอดคล้ องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ แห่งชำติฉบับที่ 12 ที่ มีนโยบำยต้ องกำรจะพัฒ นำทำงด้ ำน
เศรษฐกิจให้ มีควำมเจริ ญเติบโตและมัน่ คงสำมำรถแข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ได้ และพัฒนำสภำพ
ชีวิตควำมเป็ นอยูป่ ระชำชนให้ มีควำมอยูด่ ีกินดี มีเงินทองและมีสภำพชีวิตควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ตำม
แนวควำมคิดทุนนิยม ถ้ ำจะพัฒนำสังคมพัฒนำบุคคลในประเทศ จะต้ องมุ่งที่จะพัฒนำเศรษฐกิจ
ก่อนเป็ นสิ่ง แรก แต่เ หมื อนสังคมจะละเลยกำรพัฒนำจิตใจพัฒนำให้ ประชำชนรู้ จักหน้ ำที่ ของ
ตนเอง และประชำชนพลเมื อ งในประเทศควบคู่ไ ปด้ ว ย ดัง จะเห็ น ได้ จ ำกที่ ทุก วัน นี ข้ ่ำ วสำร
เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ รำยกำรข่ำว หรื อหน้ ำหนึ่งหนัง สือพิม พ์ จะนำเสนอสะท้ อนให้ เห็นว่ำสัง คม มี
ลักษณะที่มีควำมรุ นแรงมำกขึน้ กำรฆ่ำ กำรทำร้ ำยร่ ำงกำย กำรข่ม ขืน กำรโกงและหลอกลวง
ปั ญ หำยำเสพติด ปั ญ หำเยำวชนและครอบครั ว กำรแสดงออกถึ ง ควำมเห็นประโยชน์ ส่วนตน
มำกกว่ำประโยชน์รวม และกำรกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม จริ ยธรรม คุณธรรมมำกขึ ้นเรื่ อยๆ ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ำ ประเทศของเรำก ำลัง มี ปั ญ หำทำงด้ ำ น สติ ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม คุณ ธรรม อัน
สอดคล้ องกับนโยบำยของทำงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มีแนวคิดเพิ่มวิชำจริ ยธรรม
ให้ แก่เยำวชน โดยทำง คสช. มีควำมคิดว่ำวิชำจริยธรรมจะสำมำรถช่วยพัฒนำให้ เยำวชนรุ่นใหม่มี
จริยธรรมและรู้หน้ ำที่ของตนเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และในอนำคตสำมำรถมำเป็ นกำลังหลัก
ในกำรพัฒนำประเทศได้
สิ่งที่ง่ำยที่สดุ ที่สำมำรถช่วยในกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ และอยู่ใกล้ ตวั คนส่วนมำก
นันคื
้ อศำสนำ คำสอนของทุกศำสนำมีเป้ำหมำยที่ตรงกัน สิ่งหนึ่งคือ กำรเป็ นคนดีไม่ทำสิ่งไม่ดีและ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป้ำหมำยของทุกศำสนำนี ้มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะช่วยพัฒนำจิตใจของผู้คนได้
บ้ ำงไม่มำกก็น้อย ประเทศไทยมีศำสนำพุทธเป็ นศำสนำประจ ำชำติ และถื อเป็ นศูนย์กลำงของ
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ศำสนำพุทธ หลักสอนหลักๆ ที่ถกู ปลูกฝั งมำหลำยยุคสมัยคือ “กำรทำควำมดี ละเว้ นควำมชัว่ ทำ
จิตใจให้ ผอ่ งใส” หลักคำสอนนี ้ตีควำมง่ำยๆ ก็คือ ทำควำมดีช่วยเหลือสังคม ไม่ทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดี
ไม่รบกวนผู้อื่น และทำจิตใจให้ สดใสไม่คิดมำกคิดร้ ำย คำสอนนี ้ถือเป็ นคำสอนที่สำมำรถนำไปใช้
ได้ ทกุ ยุคสมัย แต่สำหรับสังคมไทยกลับมีกำรนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันไม่มำกเท่ำ ที่ควร ดูได้ จำก
ปัญหำสังคมที่เพิ่มขึ ้น และคุณภำพชีวิตที่ลดลง
คึกฤทธิ์ ปรำโมช (2514) ได้ กล่ำวถึงนิกำยของพระพุทธศำสนำว่ำ หลังจำกพระพุทธเจ้ ำ
นิ พ พำน พระสงฆ์ ส ำวกได้ ป ระชุม ท ำสัง คำยนำครั ง้ ที่ 2 ขึ น้ ผลจำกกำรประชุม ครั ง้ นี ท้ ำให้
พระพุทธศำสนำเกิ ดกำรแยกเป็ น 2 นิกำย คือ นิกำยเถรวำทและนิกำยมหำยำน ทัง้ 2 นิกำยนี ้
สำมำรถสรุปง่ำยจะเห็นควำมแตกต่ำงกันตรงกำรยึดถือคำสอนคือ นิกำยเถรวำทนับถือหลักธรรม
หลักกำรของพระอรหันต์ ที่ ได้ สรุ ปกันไว้ ในกำรสังคำยนำ และนับถือหลักธรรมคำสอนตำมแบบใน
อดีต นิกำยมหำยำนจะถือเอำวำทะของพระอำจำรย์รุ่นหลัง ที่เกิดขึ ้นหลังพระพุทธเจ้ ำนิพำนแล้ ว
มำเป็ นหลักธรรมคำสอนและแนวทำงปฏิบตั ิ ซึ่งคำสอนจะปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย ประเทศไทย
มีรำกฐำนควำมเชื่อในอดีตก่อนที่จะนับถือศำสนำพุทธคือกำรนับถือเทพ นับถือควำมเชื่อต่ำงๆ
ตำมแต่ล ะชุม ชน และนับถื อตำมควำมเชื่ อแบบพรำหมณ์ ต่อมำพระเจ้ ำอโศกมหำรำชกษัตริ ย์
อินเดียได้ ส่งพระสมณทูตมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำ นีจ้ ึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของของศำสนำพุทธใน
ประเทศไทย ประชำชนโดยมำกนับ ถื อศำสนำพุทธจนถึ ง ปั จ จุบัน โดยส่วนมำกจะนับถื อพุท ธ
ศำสนำนิกำยเถรวำท
ศำสนำพุทธในประเทศไทยได้ มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีกำรรับเอำควำมเชื่อ ต่ำงๆ เข้ ำมำ
ผสม เรำนับถือศำสนำพุทธแต่เรำก็ยงั บูชำกรำบไหว้ เทพเจ้ ำของทำง พรำหมณ์ ฮินดู มีกำรนับถือ
สิ่งที่เหนือธรรมชำติ ยังบูชำวิญญำณต่ำงๆ มีพิธีกรรมต่ำงๆ มำกมำย สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ (พื ้นที่ชีวิต,
2555) ได้ กล่ำวถึงรู ปแบบศำสนำพุทธของไทยไว้ ว่ำ กำรบูชำนับถือจะมีลกั ษณะทำตำมๆ กันมำ
โดยไม่ได้ สนใจควำมหมำยและที่มำ ไปวัดกันก็ไปตำม มีทำพิธีประเพณีอะไรก็ทำตำม เนื่องมำจำก
บริบทสังคมไทยตังแต่
้ ในอดีตสอนให้ เชื่อโดยไม่ต้องตังค
้ ำถำม สังคมไทยเป็ นสังคมอุปถัมภ์สอนให้
พึ่งพำคนอื่น พุทธศำสนิกชนหรื อผู้ที่นบั ถือจึงเน้ นที่ กำรไปทำบุญที่วดั และที่ต่ำงๆ สนใจใส่ใจกับ
กำรบริ จำคกำรทำบุญด้ วยเงิน แต่กำรทำบุญ กับได้ รับควำมรู้ ทำงศำสนำน้ อย จิตใจจึงไม่ได้ ถูก
พัฒนำทำบุญเสร็ จกลับมำทุกอย่ำงก็ยงั เหมือนเดิม จิตใจจริ ยธรรมยังคงเหมือนเดิม กำรทำบุญมี
ลักษณะหวังผลตอบแทน บริจำคหรื อทำบุญต่ำงๆ และก็จะขอพรในสิ่งต่ำงๆ เช่นกัน มีควำมเชื่อว่ำ
ศำสนำพุทธนันดี
้ เป็ นของวิเศษแต่ไม่เคยรู้ควำมหมำยและไม่ได้ ปฏิบตั ิตำมคำสอน นับถือพระสงฆ์
ว่ำเป็ นคนดี ควรแก่กำรกรำบไหว้ จนบำงครัง้ เป็ นช่องว่ำงให้ ผ้ ูไม่หวังดีใช้ ควำมเชื่อมำหลอกลวง
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สังคมพุทธศำสนำจึงมีพิธีกรรมต่ำงๆ พระสงฆ์ตำ่ งแข่งขันจัดกำรปลุกเสกเครื่ องรำงของขลัง พระ
เครื่ อง สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ตำ่ งๆ มำกมำย ซึ่งสิ่งต่ำงๆ ที่ปฏิบตั ิก็ไม่ได้ สิ่งที่ผิดหรื อสิ่งที่ไม่ดี รูปแบบกำรนับ
ถือศำสนำของไทยนันคล้
้ ำยจะยังไม่ถึงขันพั
้ ฒนำศักยภำพ สิ่งที่ขำดไปคือกำรหลงลืมในกำรศึกษำ
ควำมหมำยหรื อคำสอนของศำสนำพุทธ ค้ นหำแก่นแท้ ของศำสนำลงไป กำรศึกษำถึงแก่นแท้ ทำง
ศำสนำอย่ำงเดียวโดยไม่สนใจพิธีกรรมต่ำงๆ
สังคมตะวันตกอำจจะถึงจุดอิ่มตัวในเรื่ องกำรแสวงหำทำงวัตถุ สังคมตะวันตกจึงเริ่ มมีกำร
เปลี่ยนมำมองหำสิ่งที่จะทำให้ มีควำมสุขควบคู่ไปกับกำรมัง่ มีทำงวัตถุ สังคมที่เป็ นระบบทุนนิยม
เริ่มมีประชำชนบำงส่วนที่นบั ถือศำสนำคริสต์ แต่หนั มำนับถือแนวคิดพุทธศำสนำเพื่อแสวงหำสิ่งที่
จะช่วยดับทุกข์ สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ (พื ้นที่ชีวิต, 2555) ได้ อธิบำยถึงเหตุผลที่สงั คมตะวันตกเริ่ มหันมำ
สนใจพุทธศำสนำว่ำ น่ำจะมำจำกกำรที่ คนตะวันตกต้ องกำรที่จ ะหำคำตอบสิ่งต่ำงๆ ตำมหลัก
วิทยำศำสตร์ ซึ่งศำสนำพุทธแท้ ๆ มีควำมต้ องกำรที่จะให้ ผ้ ศู ึกษำพิสจู น์หำคำตอบด้ วยตนเอง ใน
ตะวันตกศำสนำพุทธจะเปรี ยบเป็ นปรัชญำ เน้ นเรื่ องสติปัญญำ และกำรพัฒนำทำงด้ ำนจิตใจ ซึ่ง
จะมีลกั ษณะออกไปทำงพุทธนิกำยมหำยำนหรื อเซ็น บุคคลที่สอนหรื อเผยแพร่มีจำนวนไม่น้อยมำ
ศึกษำจำกหลวงปู่ ชำ ท่ำนพุทธทำส หรื อไปศึกษำที่ญี่ปนุ่ เนปำลและได้ นำกลับไปสอนที่สังคม
ตะวันตก มีน้อยที่พระจำกไทยได้ เดินทำงไปเผยแพร่ เหตุเนื่องมำจำกพระจำกไทยที่เดินทำงไป
เผยแพร่มกั จะนิยมสอนแค่คนไทยในต่ำงแดน กำรศึกษำพุทธศำสนำทำงตะวันตกจึงแตกต่ำงอย่ำง
มำกกับประเทศไทย กำรศึกษำจึงเป็ นศำสนำพุทธร่ วมสมัย จะมุ่งไปที่แก่นธรรม หลักคำสอนเป็ น
หลัก ไม่ได้ รับและสนใจพิธีกรรมประเพณี ชำติตะวันตกพยำยำมที่ค้นหำถึงพุทธแท้ ๆ ว่ำคืออะไร
และลองเรี ยนรู้ ลองปฏิบตั ิด้วยตนเอง เพื่อนำสิ่งที่ได้ มำประยุกต์ใช้ ในพัฒนำสติ ปั ญ หำและจิตใจ
และมองเห็นต้ นเหตุแห่งทุกข์ต่ำงๆ ในอนำคตมีควำมเป็ นไปได้ ที่สงั คมตะวันตกจะมีควำมเข้ ำใจ
หลักธรรมคำสอนของพุทธศำสนำมำกกว่ำสังคมไทย
ศำสนำพุทธที่ได้ รับควำมนิยมทังในตะวั
้
นตกและตะวันออกคือ พุทธศำสนำ นิกำยเซ็น ซึ่ง
เซ็ นถื อเป็ นแขนงที่ แตกออกมำจำกนิกำยมหำยำน คึกฤทธิ์ ปรำโมช (2514) ได้ กล่ำวถึง ควำม
เป็ นมำของนิกำยเซ็นไว้ วำ่ เซ็นเกิดขึ ้นตังแต่
้ ก่อนพระพุทธเจ้ ำนิพำน พระพุทธเจ้ ำได้ ทรงหยิบดอกไม้
ที่มีผ้ นู ำมำถวำยช่อหนึง่ มิได้ ตรัสว่ำอย่ำงไร พระสงฆ์ทงหลำยนิ
ั้
่งไม่ได้ สนใจ แต่พระมหำกัสสปเถระ
เห็นแล้ วทรงแย้ มโอษฐ์ เมื่อพระพุทธเจ้ ำเห็นจึงมอบช่อดอกไม้ ให้ แล้ วตรัสว่ำ “ดูกรมหำกัสสป เรำ
ขอมอบทรัพย์อนั ประเสริ ฐ คือโลกุตตรธรรมนี ้ให้ แก่เธอ ณ บัดนี ้ ” ลัทธิเซ็นจึงเชื่อว่ำนี ้คือจุดกำเนิด
ของเซ็นเป็ นต้ นมำ แต่เซ็นกลับมำได้ รับควำมนิยมในแถบประเทศจีน และญี่ ปนุ่ เซ็นจะมีแนวคิด
หลักคือ ผู้เรี ยนจะต้ องศึกษำและลองปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง เพื่อหำแนวทำงเฉพำะของตนเอง
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เซ็นในประเทศไทยนัน้ พระที่รูปแบบคำสอนออกเป็ นเซ็นชัดเจนคือ ท่ำนพุทธทำส รูปแบบ
คำสอนของท่ำนพุทธทำส จะออกเป็ นในรูปแบบวิทยำศำสตร์ ต้องพิสจู น์ต้องทดลองหำทำงดับทุกข์
ด้ วยตนเอง คำสอนจะเน้ นให้ คนเรำมองถึงต้ นเหตุแห่งทุกข์ เรี ยนรู้ ตำมหลักธรรมชำติ พยำยำม
เรี ยนรู้และพัฒนำด้ วยตนเอง พยำยำมให้ ผ้ ฟู ั งผู้เรี ยนรู้ต้องคิดต่อเอง ต้ องใช้ ส ติปัญญำ คำสอนของ
ท่ำนจะมุ่งให้ คนเรำมองสิ่งต่ำงๆ ด้ วยเหตุและผล สิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นมีที่มำที่ไปไม่ใช้ เรื่ องเวรกรรม
รวมไปถึงกำรเจริญสติ
ส่วนเซ็น ระดับสำกลพระติช นัท ฮันห์ พระชำวเวี ยดนำม พระในศำสนำพุทธมหำยำน
นิกำยเซ็น ถือเป็ นพระที่ได้ รับกำรยอมรับ ในช่วงสงครำมเวียดนำมพระติช นัท ฮันห์ได้ เขียนบทกวี
เรี ยกร้ องสันติภำพ เรี ยกร้ องให้ โลกสนใจกลุ่มชำวเวียดนำมที่อพยพหนีตำยจำกภัยสงครำมในช่วง
สงครำมเวียดนำม โดยเขียนกวีส่งให้ หนังสือพิมพ์ดงั ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นทำให้ ผ้ คู น
ทัว่ โลกเริ่ มรู้ จักตัว จนได้ รับกำรยกย่องเป็ นบุคคลทำงด้ ำนสันติภำพ มำติน ลูเธอร์ คิง เจอำร์ ได้
เสนอชื่อท่ำนเพื่อเข้ ำรับรำงวัลโนเบล สำขำสันติภำพและได้ รับยกย่องเป็ นบุคคลแนวหน้ ำของ
นิกำยเซ็นในปั จจุบนั พระติช นัท ฮันห์ ได้ สร้ ำงหมู่บ้ำนพลัมในประเทศฝรั่งเศส ทำงตอนใต้ และตัง้
ชื่อตำมชื่อต้ นพลัมที่ปลูกอยู่ตำมบริ เวณรอบๆ นัน้ ตังหมู
้ ่บ้ำนพลัมเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธ และได้
เปิ ดให้ ชำวตะวันตกเข้ ำมำปฏิบตั ิธรรม น่ำแปลกใจไม่น้อยที่สงั คมตะวันตกจำนวนมำกนับถือและ
มำศึกษำหลักธรรม หมูบ่ ้ ำนพลัมนี ้ยังได้ ตงขึ
ั ้ ้นอีกหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย
พระติช นัท ฮันห์สำมำรถเผยแผ่ศำสนำพุทธให้ แก่ชำวตะวันตก และมี ชำวตะวันตกที่ตำ่ ง
ศำสนำ ชำวเอเชี ย รวมไปถึงบุคคลที่มีกำรศึกษำระดับสูงมำศึกษำคำสอนจำนวนไม่น้อย พระติช
นัท ฮันห์ มีกำรใช้ วิธีทำงกำรตลำด กำรสร้ ำงกิจกรรมให้ บุคคลต่ำงๆ มำเข้ ำร่วม ร่วมไปถึงรู ปแบบ
วิ ธี ก ำรสอนศำสนำที่ เ ปลี่ ย นไป มี ก ำรใช้ ผู้ เรี ย นเป็ นอยู่ ก ำร หรื อ กำรนับ เรื่ อ งรำวใหม่ ๆ มำ
ประกอบกำรเผยแผ่ศำสนำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรเผยแผ่ศำสนำแบเดิมที่มีกำรกระทำกันมำ
อำจมีกำรสร้ ำงนวัตกรรมกำรสื่อสำรใหม่เพื่อใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
ส่วนงำนวิจัยเกี่ ยวกับกลยุทธ์ กำรสื่ อสำรศำสนำพุทธนัน้ จำกกำรค้ นหำพบว่ำมักนิยม
ศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรของพระนิกำยเถรวำทที่เผยแผ่ศำสนำในประเทศ และผลกำรศึกษำพบว่ำ
กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนัน้ มักจะใช้ กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ แต่ยงั ขำดกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำร
ของพระนิกำยมหำยำน นิกำยเซ็น ว่ำใช้ กลยุทธ์ใดในกำรเผยแผ่ศำสนำ กรณีของพระติช นัท ฮันห์
จึงมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำอย่ำงมำก พระติช นัท ฮันห์ได้ เผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นทังใน
้
สังคมตะวันออกและสังคมตะวันตกถือเป็ นบุคคลระดับสำกล พระติช นัท ฮันห์นีม้ ีควำมน่ำสนใจ
เพรำะประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรเผยแผ่ศำสนำจนเป็ นที่ ยอมรั บ ในหลำยๆ ประเทศ ได้ รับกำร
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ยอมรับจำกบุคคลในศำสนำอื่นๆ จึงควรศึกษำดูกลยุทธ์ หรื อรู ปแบบที่ใช้ ในกำรกำรเผยแผ่พุทธ
ศำสนำ รวมไปถึงศึกษำกำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ และศึกษำคุณลักษณะพระติช นัท ฮันห์ใน
ฐำนะผู้ส่ง สำร ผลของกำรศึกษำเรื่ อ งนี ส้ ำมำรถน ำมำพัฒ นำรู ปแบบกำรสอนศำสนำพุทธใน
ประเทศไทยได้ อีกเช่นกัน

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1) เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่พระติช นัท ฮันห์
2) เพื่อศึกษำกลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ นิกำยเซ็นของพระติช
นัท ฮันห์
3) เพื่ อ ศึกษำคุณ สมบัติพ ระติช นัท ฮัน ห์ ในฐำนะผู้ส่ง สำรในกำรเผยแผ่ศ ำสนำพุท ธ
นิกำยเซ็น

1.3 ปั ญหำนำกำรวิจัย
1) กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำของพระติช นัท ฮันห์ มีกำรใช้ กลยุทธ์ใดบ้ ำงในกำร
สื่อสำร
2) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์ มีกำรสร้ ำงสำรลักษณะเช่นใด
3) พระติช นัท ฮันห์ในฐำนะที่เป็ นผู้สง่ สำรที่ดีและผู้สง่ สำร ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น มีคณ
ุ ลักษณะอย่ำงไร

1.4 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1 เชิงประยุกต์
ผลกำรวิจยั นี ้จะทำให้ ได้ หลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสื่อสำร กลยุทธ์กำรสร้ ำง
สำร และคุณลักษณะของผู้สง่ สำร เพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ซึ่งประสบ
ควำมสำเร็ จ และได้ รับกำรยอมรับทัง้ ในสัง คมตะวันตกรวมไปถึงสัง คมตะวันออก ซึ่งจะเป็ น
แนวทำง ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ใช้ งำนในกำรทำกิจกรรมอื่นๆ กำรเผยแผ่ศำสนำ
กำรทำธุรกิจ
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1.4.2 เชิงวิชำกำร
ผลกำรวิจยั นี ้จะทำให้ ได้ หลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสื่อสำร กลยุทธ์กำรสร้ ำง
สำร และคุณลักษณะของผู้สง่ สำร เพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ซึ่งประสบ
ควำมสำเร็ จ และได้ รับกำรยอมรับทัง้ ในสัง คมตะวันตกรวมไปถึงสัง คมตะวันออก ซึ่งจะเป็ น
หลักกำรทำงวิชำกำร ที่สำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
กำรศึกษำวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยมุ่ง ศึกษำกลยุท ธ์ กำรสื่ อสำร กลยุทธ์ ก ำรสร้ ำงสำร และ
คุณลักษณะผู้ส่งสำร ผ่ำนกำรศึกษำกำรเผยแผ่ ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ทังกำร
้
สอนหลักธรรม รูปแบบกำรสอน และฐำนะผู้ส่งสำร โดยกำรศึกษำนี ้จะศึกษำจำกหนังสือที่ พระติช
นัท ฮันห์เขียนและมีคนแปลออกมำเป็ นภำษำไทยและมีจำหน่ำยในร้ ำนหนังสือพบมีทงหมด
ั้
15
เล่ม และศึกษำผ่ำนคลิปรำยกำรโทรทัศน์ ในยูทปู (YouTube) ที่มีกำรนำเสนอเรื่ องรำวที่เกี่ยวข้ อง
กับพระติช นัท ฮันห์ในปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบมีจำนวน 4 รำยกำร ไม่ศกึ ษำตัวสื่อที่ใช้ ใน
กำรเผยแผ่ศำสนำและไม่ศกึ ษำตัวผู้รับสำร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั
ได้ ศกึ ษำวรรณกรรม ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกำรศึกษำครัง้ นี ้ ดังนี ้
2.1 ควำมหมำยศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
2.2 แนวคิดและทฤษฏี
2.2.1 แนวคิดกำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจและจูงใจ
2.2.2 แนวคิดโฆษณำชวนเชื่อ
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สง่ สำร
2.2.4 กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร
2.2.5 แนวคิดหมวก 6 ใบ
2.2.6 ทฤษฎีลำดับขันควำมต้
้
องกำร
2.3 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 ควำมหมำยศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
เดิมทีพระพุทธศำสนำไม่ได้ มีกำรแบ่งแยกนิกำย แต่จะยึดพระพุทธเจ้ ำเป็ นศูนย์กลำง แต่ก็
เริ่ มมีกำรแตกสำมัคคีกนั ในหมู่สงฆ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพระพุทธเจ้ ำยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
จึงเป็ นผู้ชี ้ขำดและตัดสิน สำวกส่วนใหญ่ยงั มีควำมเชื่อเลื่อมใสในองค์พระศำสดำ แม้ จะมีควำมคิด
เห็นไม่ล งรอยกัน ก็ ยัง มีควำมยำเกรงไม่กล้ ำทำกำรใดโดยพลกำร แต่เหตุกำรณ์ เปลี่ ยนไปเมื่ อ
พระพุทธเจ้ ำล่วงลับ สำวกทังหลำยย่
้
อมมีควำมริ ษยำกันในหมู่บำงเหล่ำซ ้ำอำจไม่หลงเหลือควำม
ยำเกรงในพระเถระองค์อื่นนอกจำกอุปัชฌำย์องจำรย์ของตน หลังจำกพระพุทธเจ้ ำปริ นิพพำนได้ 7
วัน เกิ ดควำมขัดแย้ ง ของหมู่ส งฆ์ในกำรปฐมสัง คำยนำ สำวกมี กำรตีควำมพระธรรมวินัยตำม
ควำมคิดของตนในมุมมองที่แตกต่ำงกัน และเกิดหลักปฏิบตั ิที่แตกต่ำงกัน สุดท้ ำยจึงได้ แบ่งแยก
กันเป็ น 2 นิกำยใหญ่ๆ คือ นิกำยมหำยำนและนิกำยเถรวำท (อภิชยั โพธิ์ประสิทธิ์ศำสต์, 2520)
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คึกฤทธิ์ ปรำโมช (2514) ได้ อธิบำยถึงพุทธศำสนำนิกำยเซ็นไว้ ดงั นี ้ เซ็นเป็ นแขนงหนึ่งใน
พระพุทธศำสนำ แตกออกมำจำกพุทธนิกำยมหำยำน เซ็นอีกควำมหมำยในภำษำญี่ปนหมำยถึ
ุ่
ง
ฌำนในภำษำบำลี เพรำะกำรออกเสียงที่ผิดออกไปจำกเดิม หรื อในอีกควำมหมำย เซ็น คือวิธีกำร
คำสอนสำหนับคนที่มีควำมรู้ในระดับหนึง่
ลัทธิเซ็นมีควำมเชื่อว่ำ กำรเข้ ำถึงปั ญญำสำมำรถทำได้ โดยตรงไม่ต้องใช้ สื่อใดๆ เซ็นไม่
ประสงค์ให้ มีสิ่งใดมำกี ดขวำงระหว่ำงควำมจริ งกับบุคคล ไม่สนใจว่ำอะไรเป็ นกำยอะไรเป็ นใจ
อะไรเป็ นรูปอะไรเป็ นนำม ทุกอย่ำงเป็ นไม้ ทอ่ นเดียวกันทังสิ
้ ้น ทุกอย่ำงมีเหตุและผลของมัน ไม่มีสิ่ง
ใดอยูเ่ หนือธรรมชำติ เช่น คนเรำหิวก็ต้องกิน ง่วงก็ต้องนอน เป็ นต้ น
เซ็นสอนให้ ปล่อยกำยกับใจไปตำมเรื่ องของมันเหมือนสำยน ้ำ ถ้ ำต้ องกำรจะมองก็มอง
แต่อย่ำไปทำให้ หยุดไหลหรื อเปลี่ยนเส้ นทำง สอนให้ ร้ ูจกั ตนเองตำมควำมจริ งที่เกิดขึ ้น เซ็นจะไม่
เรี ยนพระปริ ยตั ิ ไม่ท่องพระสูตร ไม่ศึกษำพระอภิธรรม ไม่เทศนำสัง่ สอนดีชวั่ แต่จะชี ้ให้ บุคคลดูที่
ตนเองเพื่อให้ เห็นต้ นเหตุของทุกข์ และหำทำงดับทุกข์ด้วยตนเอง
เซ็นจะมองทุกอย่ำงด้ วยเหตุและผล ทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่มีเรื่ องปรมัตถ์ และสมมติ เซ็นมี
ควำมคิดว่ำกำรหลุดพ้ นนันอยู
้ ร่ อบตัวเรำ ไม่ต้องไปหำที่ไหน เซ็นจะไม่สนเรื่ องบำปบุญ นรกสวรรค์
หรื อกำรตำยไปสู่โลกหน้ ำ เซ็นถือว่ำชีวิตนันด
้ ำเนินไปข้ ำงหน้ ำสิ่ งที่ทำไว้ แล้ วในอดีตคือเหตุผลให้
เกิดปัจจุบนั สิ่งที่ผำ่ นไปแล้ วจะกลับไปแก้ ไขไม่ได้ ดังนี ้ปัจจุบนั ถือเป็ นสิ่งสำคัญที่สดุ

2.2 แนวคิดและทฤษฏี
2.2.1 แนวคิดกำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจและจูงใจ
ทฤษฎีกำรเรี ยนรู้ มีแนวควำมว่ำ มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ ้นอยู่กับสถำนที่เผชิญ
และแรงเสริมย ้ำกำรเรี ยนรู้ หมำยถึง กำรที่ผ้ ถู กู โน้ มน้ ำวใจยินยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจำก
ที่ได้ รับแรงเสริ มย ้ำแรงเสริ มย ้ำ หมำยถึง บุคคล สถำนกำรณ์ หรื อสิ่งของที่ผ้ โู น้ มน้ ำวใจมี ปฏิกิริยำ
โต้ ตอบด้ วยกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทำงที่ผ้ โู น้ มน้ ำวใจมุ่งหวัง (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท,
2554)
มิลเลอร์ และเบอร์ กลู (อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 4) กล่ำวว่ำกำรโน้ ม
น้ ำวใจใช้ เมื่อผู้โน้ มน้ ำวใจตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ได้ รับกำรโน้ มน้ ำวใจ
ไซมอนส์ (อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 4) กล่ำวว่ำกำรโน้ มน้ ำวใจหมำย
ถึง กำรสื่ อสำรของมนุษย์ที่ส ร้ ำงขึน้ เพื่ อให้ มี อิทธิ พลเหนื อผู้อื่นโดยกำรเปลี่ ยนแปลงควำมเชื่ อ
ค่ำนิยมหรื อทัศนคติ
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สรุปลักษณ์โน้ มน้ ำวใจ ดังนี ้
1) ผู้โน้ มน้ ำวใจมีควำมตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลบำงประกำรเหนือผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจ
2) โดยปกติผ้ ูถูกโน้ ม น้ ำวใจจะมี ทำงเลื อกมำกกว่ำหนึ่ง และผู้โน้ ม น้ ำวใจจะ
พยำยำมชักจูงผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับทำงเลือกที่เสนอ
3) สิ่งที่ผ้ โู น้ มน้ ำวใจต้ องกำร คือ กำรเปลี่ยนแปลงกำรสร้ ำงหรื อกำรดำรงไว้ ซึ่ง
ควำมคิดเห็น ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมเชื่อของผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจ
4) กำรโน้ มน้ ำวใจในทัง้ กิจกรรมและกระบวนกำร กำรโน้ มน้ ำวใจเป็ นกิจกรรม
เมื่อได้ กระทำเสร็ จสิ ้น และเป็ นกระบวนกำรเมื่อพิจำรณำถึงองค์ประกอบได้ แก่ แหล่งสำรหรื อผู้ส่ง
สำร สำรช่องทำงหรื อสื่อ ผู้รับสำร ปฏิกิริยำตอบกลับ และสิ่งแวดล้ อม
5) กำรโน้ มน้ ำวใจและกำรข่มขู่ ถือเป็ นกระบวนกำรต่อเนื่องกันแต่อยู่คนละปลำย
ขัว้ มีระดับของควำมรุนแรงต่ำงกัน แต่ไม่ใช่คนละชนิดกัน
6) กำรโน้ มน้ ำวใจทำให้ เกิดกำรเปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติ บำงครัง้ อำจเป็ นกำร
เปลี่ยนพฤติกรรมแต่กำรโน้ มน้ ำวใจอำจจะไม่ประสบควำมสำเร็จใดๆ ก็ได้
7) กำรโน้ มน้ ำวใจบำงครัง้ กระทำโดยควำมตังใจและบำงครั
้
ง้ กระทำโดยควำมไม่
ตังใจ
้
องค์ประกอบขันพื
้ ้นฐำนในกำรโน้ มน้ ำวใจ
สรุปองค์ประกอบขันพื
้ ้นฐำนในกำรโน้ มน้ ำวใจ ดังนี ้ (อรวรรณ, 2554, น. 10-11)
1) มองจำกภำยนอกของผู้รับสำร องค์ประกอบมี 4 ประกำรคือ
(1) ควำมแตกต่ำงภำยในผู้สง่ สำร ผู้สง่ สำรแต่ละคนมีปัจจัยต่ำงๆกัน ซึง่ ทำ
ให้ มีควำมน่ำโน้ มน้ ำวใจไม่เหมือนกัน
(2) ควำมแตกต่ำงภำยในสำร สำรแต่ละชิ ้นมีควำมน่ำโน้ มน้ ำวใจแตกต่ำงกัน
กำรพูดหรื อกำรเขียนมีควำมโน้ มน้ ำวใจไม่เหมือนกัน ควำมแตกต่ำงในหัวข้ อหรื อเนื ้อหำของสำร
ลักษณะกำรโน้ มน้ ำวใจที่ใช้ กำรจัดเรี ยงสำร ข้ อโต้ แย้ งที่ใช้
(3) ควำมแตกต่ำงของสื่อ ควำมน่ำโน้ มน้ ำวใจของสำรจะแตกต่ำงกัน เมื่อ
เป็ นกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเปรี ยบเทียบกับกำรสื่อสำรโดยผ่ำนสื่อ
(4) ควำมแตกต่ำงภำยในสภำพกำรณ์ สภำพกำรณ์ที่มีบคุ คลหนึง่ บุคคลใด
หรื อขำดบุคคลหนึง่ บุคคลใด ควำมคุ้นเคยหรื อไม่ค้ นุ เคยของผู้รับสำรต่อสภำพกำรณ์หนึง่ ๆ กำรมี
ตัวเร้ ำบวกหรื อลบในสภำพกำรณ์
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2) สำหรับตัวผู้รับสำรเอง กำรที่ผ้ รู ับสำรคนหนึง่ ๆ จะมีควำมละเอียดอ่อนต่อกำร
ถูกโน้ มน้ ำวใจเพียงใดอำจพิจำรณำได้ ดงั นี ้
(1) ลักษณะของประชำกร ได้ แก่ เพศ อำยุ เชื ้อชำติ กำรศึกษำ อำชีพ
(2) ทรรศนะ และทัศนคติ
(3) ควำมรู้ซงึ่ ผู้รับสำรมีเกี่ยวกับสำรนันๆ
้
(4) ลักษณะด้ ำนอำรมณ์
(5) ควำมสำคัญที่ผ้ รู ับสำรให้ แก่หวั ข้ อหนึง่ ๆ
(6) วิธีกำรที่ผ้ รู ับสำรรับรู้สภำพกำรณ์หนึง่ ๆ
วิธีกำรโน้ มน้ ำวใจ
โรเบิร์ต เซียลดินิ (อ้ ำงอิงใน ประทุม ฤกษ์กลำง, 2555, น. 138) ได้ เสนอวิธีกำรโน้ มน้ ำวใจ
ซึง่ เรี ยกว่ำ อำวุธเพื่อกำรมีอิทธิพลไว้ 6 ประกำร คือ
1) กำรแลกเลี่ยนผลประโยชน์กนั มักทำให้ เกิดควำมชอบใจและพอใจ ซึ่งทำงกำร
ตลำดและกำรโฆษณำจึงนิยมใช้ กำรแจกสินค้ ำตัวอย่ำงเพื่อกำรทดลองใช้ บุคคลจะรู้ สึก ถึงหนี ้
บุญคุณคนที่ทำบำงสิ่งหรื อให้ บำงสิ่ง
2) ควำมผูกพันและควำมสม่ำเสมอ เมื่อผู้คนผูกพันกับสิ่งที่คิดว่ำถูกต้ องด้ วยกำร
พูดหรื อกำรเขียน จะเกิดควำมผูกพันแม้ วำ่ แรงจูงใจในสิ่งนัน้ จะไม่มีในภำยหลังก็ตำม บุคคลมักจะ
คิดและกระทำตำมทัศนคติ ค่ำนิยม และกำรกระทำที่เคยมีมำก่อน
3) กำรพิสจู น์ทำงสังคม บุคคลมักจะทำสื่อที่เห็นว่ำคนอื่นๆ ทำกัน ที่เรี ยกว่ำ ตำม
กระแส เมื่อบุคคลไม่แน่ใจว่ำจะกระทำอย่ำงใด บุคคลจะดูรอบข้ ำงเป็ นตัวอย่ำงเพื่อเป็ นแนวทำงว่ ำ
จะตัดสินใจอย่ำงใดหรื อกระทำแบบใด
4) อำนำจหน้ ำที่ บุคคลมักเชื่อตำมผู้มีอำนำจ
5) ควำมชอบ บุคคลจะถูกชักจูงได้ ง่ำยจำกคนที่ชอบพอ ซึ่งหลักกำรขำยตรงใช้
หลักกำรข้ อนี ้ บุคคลมักจะยอมตำมหรื อยอมรับสิ่งต่ำงๆ ตำมบุคคลที่เขำรู้จกั และชอบ บุคคลมักจะ
ชอบคนที่มีควำมดึงดูดใจทำงกำยภำพ
6) ของหำยำก ตำมหลักทฤษฏีเศรษฐศำสตร์ พื ้นฐำนของที่ซึ่งหำได้ ยำกมีอยู่น้อย
ก็จะยิ่งมีคณ
ุ ค่ำมำก ทำให้ เกิดควำมต้ องกำรขึ ้นใช้ กลยุทธ์ นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรของ
พระติช นัท ฮันห์
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2.2.1.1 กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อโน้ มน้ ำวใจ
แรงค์ (อ้ ำงอิงใน ประทุม ฤกษ์ กลำง, 2555, น. 143) ได้ เสนอ กระบวนกำร โน้ ม
น้ ำวใจสำมำรถแยกได้ เป็ น 2ขันตอนใหญ่
้
ๆ คือ กำรทำให้ เด่นชัดขึ ้น และกำรทำให้ ไม่สลักสำคัญ
ในส่วนของกำรทำให้ เด่นขึ ้น หมำยถึง กำรทำจุดแข็งให้ เด่นขึ ้น และ/หรื อ กำรทำจุดอ่อนของคูแ่ ข่ง
ให้ เด่นขึ ้นเช่นเดียวกัน กลยุทธ์ตำ่ งๆ ดังนี ้
1) กำรเสนอสำรซำ้ ๆ เช่น ดีเจสถำนี วิทยุต่ำงๆ อำจจะเปิ ดเพลงจำก
อัลบัมใหม่
้
ให้ ฟังซ ้ำๆ จนโน้ มน้ ำวใจให้ เกิดควำมชอบ หรื อคู่แข่งประธำนธิ บดีลินตันอำจจะเสนอ
สำรเกี่ยวกับเรื่ องควำมสัมพันธ์กบั เลวินสกี ้ซ ้ำๆ เป็ นกำรย ้ำจุดอ่อนของคลินตันซึ่งมีผลในทำงโน้ ม
น้ ำวใจ
2) กำรเชื่อมโยง เช่น นำย ข. เป็ นคนดี แน่นอนเพรำะบิดำเป็ นข้ ำรับใช้
ในเบื ้องพระยุคลบำทเป็ นที่ไว้ วำงพระรำชหฤทัย ในทำงกลับกันคูแ่ ข่งของเรำไว้ ใจไม่ได้ เพรำะมีพ่อ
เป็ นคนขี ้คุก
3) กำรแต่งรูปโฉมของสำร เช่น เขียน U.S.A ว่ำ U.$.A. เพื่อแสดงว่ำคิด
แต่เรื่ องเงิน นิสิตที่ชนะกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริหำรสโมสรนิสิตชื่อว่ำ จุฬำภิวตั น์ ฟั งดูคล้ ำยกับ
โลกำภิวตั น์ แสดงถึงควำมทันสมัยทันโลก กำรโฆษณำลิปสติกในนิตรสำรโดยโคลสอัพภำพให้ เห็น
แต่ริมฝี ปำกเด่นชัดก็จดั เป็ นกำรแต่งรูปโฉมของสำรเพื่อโน้ มน้ ำวใจด้ วย
วิธีกำรทำให้ ไม่สลักสำคัญ คือ กำรปิ ดปำกเงียบในส่วนที่ไม่ดีของเรำ และในส่วน
ที่ดีของคูแ่ ข่ง วิธีปิดจุดด้ อยของเรำ และไม่เปิ ดเผยจุดเด่นของคูแ่ ข่งอำจทำได้ ดงั นี ้
1) วิธีกำรละเว้ นไม่พูดถึง เช่น ในกำรหำเสียงลงสมัครรับเลือกตังผู
้ ้ ว่ ำ
รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร คุณพิจิตร รัตตกุล หรื อคุณกฤษฏำ อรุ ณวงศ์ ก็ ดื่มไวน์เช่นเดียวกับคุณ
อำกร ฮุนตระกูล แต่สองรำยแรกไม่ประกำศให้ ประชำชนรู้ เพรำะถื อเป็ นจุดด้ อยในกำรหำเสียง
ในขณะที่รำยหลังประกำศให้ ประชำชนทรำบทำให้ มองดูเหมือนเป็ นคนละชนชันกั
้ บประชำชน
2) กำรหันเหควำมสนใจ ใช้ อำรมณ์ในกำรหันเหควำมสนใจ ในกำรผ่อน
หนักให้ เป็ นเบำ เทคนิคมุ่งโจมตีตวั บุคคลที่เรี ยกว่ำ Ad Hominem Argument ก็เป็ นหนึ่งในเทคนิค
กำรหันเหควำมสนใจ เทคนิคกำรเอำใจใส่ในรำยละเอียดปลีกย่อยที่เรี ยกว่ำ Splitting Hairs ก็เป็ น
หนึง่ ในกำรหันเหควำมสนใจ
3) กำรสร้ ำงควำมสับสน ทำได้ โดยกำรใช้ ภำษำคะนองหรื อกำรให้ ข้อมูล
ที่มีรำยละเอียดมำกเกินไป บำงครัง้ ก็ให้ ข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยเต็มที่ เช่น โฆษณำว่ำให้ ก้ ู ดอกเบี ้ยต่ำ
เพียงร้ อยละ 2 ต่อเดือน โดยเขียนคำว่ำต่อเดือนให้ เลือกแทบมองไม่เห็น
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นอกจำกนี ้ยังมีกลยุทธ์ของนักวิชำกำรท่ำนอื่นที่ได้ พดู ถึงกลยุทธ์ของกำรสื่อสำร
เพื่อโน้ มน้ ำวใจ กลยุทธ์ที่สำคัญมี 2 วิธี ดังนี ้
วิ ธี แ รก เรี ย กว่ำ “เท้ ำ ค่อ ยอย่ำ งเข้ ำ ประตู ” ควำมหมำยของวิ ธี นี ค้ ื อ ผู้ส่ง สำร
พยำยำมโน้ มน้ ำวใจผู้รับสำรด้ วยกำรขอร้ องที่ละเล็กที่ละน้ อยไปจนมำก ข้ อสมมติฐำนคือ กำร
ขอร้ องในตอนแรกจะฟั ง ดูมี เ หตุผ ลมำกจนคนมักไม่ค่อยปฏิ เ สธ และคำขอร้ องที่ ม ำกขึน้ ๆ จะ
ตำมมำจนผู้สง่ สำรประสบควำมสำเร็จในกำรโน้ มน้ ำวใจได้ ไม่ยำก
วิธี ส อง เรี ยกว่ำ “ประตูใ ส่หน้ ำ ” วิธี นีต้ รงข้ ำมกับวิธี แรกคือ ผู้ส่ง สำรขอร้ องใน
ปริมำณมำกที่สดุ จนเชื่อแน่วำ่ ถูกปฏิเสธ เมื่อได้ รับกำรปฏิเสธ ผู้ส่งสำรจะค่อยลดปริ มำณกำรขอลง
ซึ่งคือจำนวนกำรขอร้ องที่ต้องกำร สมมติฐำนของกลยุทธ์ นี ้คือ ผู้รับสำรภำยหลังที่ถูกบีบคันจำก
้
กำรขอครัง้ แรกมีแนวโน้ มที่จะยอมตำมในกำรขอครัง้ ที่ 2
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.1.2 แนวคิดกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
นักกำรตลำดมักถูกสอนว่ำกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงเป็ นกุญแจสู่ควำมสำเร็ จ ใน
กำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ซึง่ ก็ดจู ะไม่ผิดนัก แต่นนั่ ต้ องหมำยควำมว่ำ กำรแตกต่ำงของเรำ
จะต้ องมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำงมีนยั สำคัญ เพื่อให้ เรำสำมำรถสร้ ำงสิ่งที่แตกต่ำงให้ เป็ น
จุดเด่นใช้ ในกำรดึงดูดให้ ลกู ค้ ำสนใจในตัวเรำ
กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงนัน้ มี ด้ วยกัน หลำยอย่ำง งำนวิจัยนี จ้ ะใช้ ในเรื่ องกำร
สื่อสำรที่สร้ ำงควำมแตกต่ ำง กำรสื่ อสำรมำทำให้ เกิ ดควำมแตกต่ำง ตัวอย่ำงที่ชัดเจนก็ คือ ใน
สมัยก่อนน ้ำมันพืชจะใช้ ควำมอร่ อยของอำหำรเป็ นจุดขำยเหมือนกันไปหมด แต่น ้ำมันพื ชองุ่นใช้
ควำมไม่เป็ นไข ในกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำ งจำกตัว บุ ค ลำกร ไม่ว่ำจะเป็ น ผู้บ ริ หำร ผู้ สื่ อ สำรหรื อ
พนักงำน เช่นพนักงำนต้ อนรับของสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ที่ถูกเทรนมำอย่ำงดี หรื อพนักงำนของบริ ษัท
ปูนซีเมนต์ไทย และบริ ษัท อเมริ กัน สแตนดำร์ ด ซึ่งจะดูแ ล ตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษัทอย่ำงดี
อย่ำงเช่น มีอยู่ปีหนึ่งที่อเมริ กนั สแตนดำร์ ด พำตัวแทนจำหน่ำยไปเที่ยวภำคใต้ แม้ ว่ำจะเป็ นกำร
เดินทำงโดยรถไฟ แต่ก็ให้ บริ กำรแบบชันหนึ
้ ่ง เสิร์ฟอำหำรอย่ำงดี มีคนทำควำมสะอำดห้ องน ้ำทุก
ครัง้ ที่มีกำรใช้ หรื อบริ ษัท สยำมกลกำร ที่จะดูแลแขกของผู้บริ หำรอย่ำงดี มีพนักงำนรอรับตังแต่
้
หน้ ำประตู แล้ วดูแลไปตลอดทำง
แม้ วำ่ จะแยกย่อยออกมำได้ หลำยอย่ำง แต่ถ้ำพิจำรณำจริ ง ๆ จะพบว่ำกำรสร้ ำง
ควำมแตกต่ำงสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท หลักๆ คือ ควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพ ซึ่งเป็ นส่วน
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ของคุณสมบัตขิ องสินค้ ำ และควำมแตกต่ำงทำงจิตวิทยำ เช่นเรื่ องภำพลักษณ์ เรื่ องกำรสื่อสำรแต่
ไม่ว่ำจะแบ่งอย่ำงไร ควำมแตกต่ำงในเรื่ องของตัวสินค้ ำจะเป็ นจุดที่มีพลังมำกที่สุด โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งถ้ ำควำมแตกต่ำงนันสำมำรถตอบสนองควำมต้
้
องกำรของลูกค้ ำได้
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.1.3 แนวคิดกำรจูงใจ
ศำสตรำจำรย์ด้ำนจิตวิทยำ แห่ง Purdue University ในปี ค.ศ. 1930 ได้ คิดค้ น
Monroe's Motivated Sequence ซึ่งเป็ นโครงสร้ ำงกำรจูงใจ ภำยใต้ หลักจิตวิทยำกำรจูงใจเป็ นวิธี
โน้ มน้ ำวใจผู้รับสำรโดยลำดับขันตอนกำรจู
้
งใจ 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ (เสรี วงษ์มณฑำ และคณะ, 2540)
1) สร้ ำงควำมสนใจ เป็ นขัน้ แรกที่สร้ ำงควำมสนใจหรื อเรี ยกร้ องควำม
สนใจให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้ฟังอำจกระตุ้นด้ วยกำรนำเสนอด้ วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจนกำรสร้ ำงควำม
น่ำเชื่อถือ หรื อควำมศรัทธำ จะต้ องเริ่มต้ นกำรสนทนำกับผู้มงุ่ หวังด้ วยเรื่ องทัว่ ไป เพื่อเป็ นกำรสร้ ำง
ควำมคุ้นเคยและสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดี โดยตัวแทน จะต้ องวิเครำะห์ลกั ษณะ และอำรมณ์ ของผู้
มุง่ หวังว่ำผู้มงุ่ หวังแต่ละคนมีลกั ษณะแบบใด
2) สร้ ำงควำมต้ องกำร แสดงให้ ผ้ ฟู ั ง หรื อผู้รับสำรเห็นถึงควำมต้ องกำร
อำจใช้ วิ ธี น ำเสนออธิ บ ำยปั ญ หำ ในรู ป ลักษณ์ ที่ ผ้ ูรับ สำรต้ อ งกำร และต้ องตระหนัก ถึง ควำม
ต้ องกำรของผู้ม่งุ หวังเป็ นอันดับแรก ซึ่งข้ อมูลเหล่ำนี ้ สำมำรถค้ น พบได้ ในขันตอนกำรสร้
้
ำงควำม
สนใจ เมื่อทรำบข้ อมูลดังกล่ำวแล้ ว จึงสำมำรถนำมำผนวกกับ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมำะสมกับควำม
ต้ องกำรของผู้มงุ่ หวัง
3) ตอบสนองควำมต้ องกำร เป็ นกำรตอบสนองควำมต้ องกำรและควำม
พอใจแก่ผ้ รู ับสำร โดยกำรชี ้แนะชี ้นำ หรื อเสนอแนวทำงและวิธีแก้ ปัญหำแก่ผ้ รู ับสำรขันตอนนี
้
้ ต้ อง
นำเสนอข้ อดี หรื อประโยชน์ ที่ผ้ ูมุ่ง หวัง จะได้ รับในกำรเลื อกผลิต ภัณฑ์ ที่ น ำเสนอว่ำสำมำร
ตอบสนองควำมต้ องของผู้มงุ่ หวังได้ อย่ำงไร
4) สร้ ำงภำพให้ ผ้ ฟู ั งนึกเห็นถึงผลที่จ ะเกิดขึ ้น นำ เสนอควำมคิดเห็น
แนวทำง ให้ ผ้ ฟู ั งมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น หรื อเกิดภำพขึ ้นในใจ
5) ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ำยที่ผ้ รู ับสำรที่เชื่อฟั งหรื อลงมือปฏิบตั ิ
ตำมสิ่งที่ ได้ ประชำสัมพันธ์ ซึ่งอำจใช้ วิธี กระตุ้นเรี ยกร้ องให้ กระทำหรื อลงมื อปฏิ บตั ิทันที โดย
ปรำศจำกควำมลังเล
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรของพระติช นัท ฮันห์
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จุดจูงใจในสำร
ผู้สง่ สำรยังต้ องรู้จกั จุดจูงใจในสำร จุดจูงใจสำรอำจจะเป็ นทำงด้ ำนชีววิทยำ หรื อ
เป็ นจุดจูงใจที่เกิดจำกกำรเรี ยนรู้ แต่กำรโน้ มน้ ำวใจจะได้ ผลดียิ่งขึ ้นถ้ ำมีจดุ จูงใจที่ผ้ รู ับสำรสำมำรถ
เชื่อมโยงได้ กบั กรอบอ้ ำงอิงของตนเอง จุดจูงใจที่ใช้ กนั มีดงั นี ้ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554)
1) จุดจูงใจโดยใช้ ควำมกลัว ตัวอย่ำงจุดจูงใจประเภทนี ้ เช่น เลิกสูบบุหรี่
เถิดเพรำะกำรสูบบุหรี่ จะทำให้ เกิดมะเร็ ง มีกำรศึกษำด้ ำนกำรใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว ปรำกฏ
ว่ำควำมกลัวในระดับต่ำมีผลในทำงโน้ มน้ ำวใจมำกกว่ำควำมกลัวในระดับสูง ถ้ ำควำมกลัวมีมำก
เกินไปแล้ ว ผู้รับสำรอำจจะเกิดควำมกระวนกระวำย ฉะนันแทนที
้
่จะสนใจในสำร จะสนใจควำม
กระวนกระวำยแทน
2) จุดจูงใจโดยใช้ อำรมณ์ นักวิจัยชำวตะวันตกได้ ทำกำรทดลองและ
พบว่ำสำรที่ใช้ อำรมณ์จะโน้ มน้ ำวใจได้ มำกกว่ำสำรที่ไม่ใช้ อำรมณ์ ตำมปกติกำรโน้ มน้ ำวใจโดยใช้
อำรมณ์จะมีวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) กำรใช้ ภำษำที่เจืออำรมณ์ เพื่อบรรยำยสถำนกำรณ์ โดยจะต้ อง
คำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ กำรใช้ ภำษำเจออำรมณ์แบบนี ้จะก่อให้ เกิดควำมตระหนัก ในตัวผู้รับสำร แต่
อำจสร้ ำงทัศนคติได้ ทงบวกและลบ
ั้
(2) กำรเชื่อมโยงควำมคิดที่เสนอใหม่กับควำมคิดเก่ำ ควำมคิดเก่ำ
บำงอย่ำงเป็ นที่ชื่นชอบควำมคิดเก่ำบำงอย่ำงเป็ นที่รังเกียจเดียดฉันท์ ถ้ ำผู้รับสำรสำมำรถเชื่อมโยง
ควำมคิดใหม่นี ้ได้ กบั ควำมคิดเก่ำก็อำจจะจูงใจทำงอำรมณ์ให้ ผ้ รู ับสำรคล้ อยตำมได้ ไม่ว่ำจะเลือก
ควำมคิดเก่ำที่เป็ นบวกหรื อลบ
(3) กำรเชื่ อ มโงควำมคิ ด ที่ เ สนอเข้ ำกับ อวัจ นสำรที่ ส ำมำรถเร้ ำ
อำรมณ์ได้ เช่น กำรเสนอรู ปเด็กผู้หญิงเวียดนำมที่วิ่งหนีระเบิดนำปำล์ม ร่ำงกำยล่อนจ้ อนเพรำะ
แรงระเบิด และร้ องไห้ ด้วยควำมตกใจ รูปนี ้เป็ นหน้ ำปกนิตรสำรที่มีชื่อและจำหน่ำยทัว่ โลก เป็ นรูป
ที่สะเทือนใจให้ รักชำติ
(4) กำรทำให้ วจั นสำรและอวัจนสำรสอดคล้ องกันโดยผู้ส่งสำร กรณี
นี ้เป็ นกรณี พิเศษสำหรับกำรพูด ถ้ ำผู้พูดเรื่ องที่ต้องใช้ อำรมณ์ เข้ ำเจือปน ผู้พูดต้ องมีอำกัปกิริยำ
ท่ำทำงน ้ำเสียงประกอบด้ วย ผู้ฟังจึงคล้ อยตำม ถ้ ำผู้พดู พูดด้ วยเนื ้อหำที่เจืออำรมณ์และมีท่ำทำง
เฉยเมย ผู้ฟังก็คงถูกโน้ มน้ ำวใจได้ ยำก
3) จูงใจโดยใช้ ควำมโกรธ วิธีนี ้ผู้สง่ สำรสร้ ำงควำมโกรธหรื อควำมคับข้ อง
ใจแก่ผ้ รู ับสำรแล้ วจึงเขียนหรื อพูดเพื่อลดหรื อเพิ่มควำมเครี ยดแก่ผ้ รู ับสำรและวิธีแก้ ไข
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4) จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ตลก วิธีโน้ มน้ ำวใจโดยกำรลดควำมเครี ยดอำจ
ทำได้ โดยวิธีเขียนประชดแดกกัน
5) จูง ใจโดยใช้ รำงวัล สำรที่ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้รับสำรจะ
ประสบควำมสำเร็ จมำกกว่ำสำรที่ไม่ได้ ให้ คำสัญญำสิ่ งใดกับผู้ฟัง ยิ่งสำรมีรำงวัลหรื อสิ่งตอบแทน
มำก ก็จะยิ่งเรี ยกร้ องควำมสนใจหรื อจูงใจคนฟั งได้ มำก
6) จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ แท้ ที่จริ งแล้ วจุดจูงใจทุกชนิดที่กล่ำวมำแล้ วถือ
เป็ นแรงจูงใจ แต่มีแรงบำงอย่ำงที่มนุษย์เรี ยนรู้เมื่อมีประสบกำรณ์ผ่ำนมำในชีวิต แรงจูงใจเหล่ำนี ้
ได้ แก่ ควำมรักชำติ ควำมรั กในเพื่ อนมนุษย์ ศำสนำ และค่ำนิยมต่ำงๆ กำรที่จ ะสื่ อสำรโดยใช้
แรงจูงใจต้ องมีกำรวิเครำะห์ผ้ ฟู ั งอย่ำงมำก เพรำะคุณธรรม ค่ำนิยม หรื อแรงจูงใจอย่ำงหนึ่งอำจจะ
มีควำมหมำยมำกต่อผู้ฟังคนหนึง่ ในขณะที่ผ้ ฟู ั งอีกนหนึง่ อำจจะไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.2 แนวคิดโฆษณำชวนเชื่อ
กำรโฆษณำชวนเชื่อใช้ เทคนิคเช่นเดียวกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ซึ่งควำมเป็ นจริ ง
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็ นกำรโฆษณำชวนเชื่อเพื่อกำรส่งเสริ มผลิตภัณฑ์เพื่อกำรค้ ำ ทัว่ ไป
เข้ ำใจกันว่ำกำรโฆษณำชวนเชื่ อมักเป็ นเนื อ้ หำข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรเมือง อำจจะอยู่ในรู ปของ
ใบปลิ ว โปสเตอร์ กำรกระจำยเสี ย ง กำรโฆษณำชวนเชื่ อ อำจเป็ น อำวุธ ในยำมสงครำมก็ ไ ด้
เป้ำหมำยเพื่อสร้ ำงให้ เห็นว่ำศัตรูไม่มีมนุษยธรรมและสร้ ำงควำมเกลียดชังต่อฝ่ ำยตรงข้ ำม เทคนิค
คือกำรสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ผิดๆ ขึ ้นมำในใจใหม่ กำรโฆษณำชวนเชื่อมักจะใช้ เทคนิควิธีของจิตวิชำ
รำกฐำนศำสนำ เป้ำหมำยมักจะเพื่อหำผู้มีควำมคิดตำมและรักษำให้ เป็ นพวกเดียวกัน (ประทุม
ฤกษ์กลำง, 2555, น. 152)
โจเว็ท และ โอดอนเนลล์ (อ้ ำงอิงใน ประทุม ฤกษ์ กลำง, 2555, น. 152) กำรใช้ โฆษณำ
ชวนเชื่อและกำรโน้ มน้ ำวใจแทนที่กัน ถื อว่ำกำรโฆษณำชวนเชื่อรู ปแบบหนึ่งของกำรสื่อสำรที่มี
บำงอย่ำ งร่ ว มกัน แต่ก็ มี ค วำมแตกต่ำ งกัน กำรโฆษณำชวนเชื่ อ โดยนัย กลำงๆ หมำยถึ ง กำร
แพร่ กระจำยแนวคิดหรื อกำรส่งเสริ มแนวคิดบำงอย่ำง คนมักตัดสินข่ำวสำรโฆษณำชวนเชื่อไป
ในทำงลบ ไม่ซื่อตรง กำรโฆษณำชวนเชื่อใช้ ควำมพยำยำมโดยมีเจตนำเพื่อเปลี่ยนแปลงหรื อดำรง
ควำมสมดุลในอำนำจเพื่อผลประโยชน์ของนักโฆษณำชวนเชื่อ กำรโฆษณำชวนเชื่อมักจะส่งควำม
เชื่อแนวคิดวิธีคดิ ผู้สง่ สำรไปยังผู้รับสำร เพื่อให้ เกิดกำรคล้ อยตำม
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รูปแบบของกำรโฆษณำชวนเชื่อ
รู ป แบบกำรโฆษณำชวนเชื่ อ มี ทัง้ กำรก่ อ กวน คื อ กำรพยำยำมกระตุ้น ผู้รั บ สำรไปสู่
เป้ำหมำย และกำรบูรณำกำร คือควำมพยำยำมต่อผู้รับสำรที่เฉื่อยชำ ยอมรับและไม่ท้ำทำยต่อสู้
ได้ แบ่งรูปแบบกำรโฆษณำชวนเชื่อออกเป็ น 3 ข้ อใหญ่ๆ ดังนี ้ (ประทุม ฤกษ์กลำง, 2555, น. 154)
1) กำรโฆษณำแบบขำว คือ กำรโฆษณำชวนชื่อแหล่งผู้ส่งสำรอย่ำงชัดแจ้ ง และ
ข้ อมูลข่ำวสำรมีแนวโน้ มถูกต้ อง ซึ ้งแม้ ว่ำผู้ฟังจะได้ รับทรำบควำมจริ ง แต่กำรนำเสนอจะพยำยำม
ให้ ผ้ รู ับสำรเชื่อว่ำผู้ส่งสำรเป็ นคนดี มีแนวคิดที่ดีที่สุด กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบขำว จะพยำยำม
สร้ ำงให้ ผ้ รู ับสำรเกิดควำมเชื่อถือ
2) กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบดำ คือ กำรสร้ ำงสรรค์เพื่อกำรหลอกลวง ซึ่งน่ำสนใจ
มำกเมื่อภำยหลักมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลออกมำ ควำมสำเร็ จจะอยู่ที่ควำมเต็มใจของผู้รับสำรในกำร
ยอมรั บ ควำมน่ำเชื่ อถื อ ของแหล่ง สำรและเนื อ้ หำสำร ซึ่ง ต้ องสอดคล้ อ งกับ สัง คม วัฒ นธรรม
กำรเมือง ของผู้สง่ สำร กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบนี ้มักจะให้ ข้อมูลที่ผิดต่อผู้รับสำร เพื่อให้ เป้ำหมำย
สำเร็จ
3) กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบสีเทำ คือ กำรโฆษณำชวนเชื่อที่อยู่ระหว่ำงขำวและ
ดำ แหล่งสำรอำจเปิ ดเผยตรงๆ หรื อไม่เปิ ดเผยควำมถูกต้ องเที่ยงตรงของข่ำวสำร กำรโฆษณำชวน
เชื่อแบบเทำจะพยำยำมขัดขวำงศัตรูหรื อทำให้ ศตั รูอำยขำยหน้ ำ
เทคนิควิธีกำรโฆษณำชวนเชื่อมีมำกมำยหลำยวิธีในกำรสร้ ำงสำรเพื่อกำรโฆษณำชวนเชื่อ
ใช้ ส ำรที่ โน้ ม น้ ำวใจแต่มี ข้อมูล ที่ ผิด ข่ำวสำรที่ น่ำเชื่ อถื อแต่ ไ ม่จ ำเป็ นว่ำเที่ ยงตรง บำงครั ง้ ก็ ใช้
เทคนิคในกำรถ่ำยทอดข่ำวสำร ซึ่งต้ องใช้ ควบคูก่ บั ข่ำวสำรโฆษณำชวนเชื่อ สรุปกำรโฆษณำชวน
เชื่อนันมั
้ กมีวิธีที่นิยมใช้ กนั ดังนี ้ (ประทุม ฤกษ์กลำง, 2555, น. 154)
1) กำรใช้ ควำมกลัว ให้ กลุม่ เป้ำหมำยกลัวศัตรู
2) กำรใช้ อำนำจ ให้ กำรอ้ ำ งอิง บุค คลส ำคัญในกำรสนับสนุนแนวคิดหรื อข้ อ
โต้ แย้ ง กำรกระทำ
3) ลงเรื อลำเดียวกัน เป็ นกำรใช้ ควำมพยำยำมในกำรโน้ มน้ ำวใจกลุ่มเป้ำหมำย
ให้ กระทำ หรื อให้ มำร่วมก๊ วน
4) สร้ ำงกำรไม่เห็นด้ วย โดยกำรทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยไม่เห็นด้ วยกับกำรกระทำ
แนวคิดโดยแนะนำแนวคิดที่เป็ นที่นิยม
5) กำรสร้ ำงควำมประทับใจ เป็ นเทคนิคในกำรสร้ ำงแนวคิดค่ำนิ ยมและควำม
น่ำเชื่อถือโดยปรำศจำกกำรสนับสนุนข้ อมูลข่ำวสำรและเหตุผล
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6) กำรมีส่วนร่วม ด้ วยกำรใช้ วลีที่คลุมเครื อหรื อน่ำพึงพอใจเพื่อสร้ ำงกำรกระทำ
หรื อควำมเชื่อ
7) กำรใช้ ค วำมคลุม เครื อ ด้ ว ยกำรเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ ำ วสำรที่ ค ลุม เครื อ ไปสู่
กลุม่ เป้ำหมำย แล้ วให้ ตีควำมเอำเอง
8) กำรถ่ำยทอด ด้ วยกำรฉำยคุณสมบัติในทำงบวกหรื อทำงลบ เพื่อให้ กำรเกิด
กำรยอมรับหรื อลดควำมน่ำเชื่อถือ
9) กำรทำให้ ง่ำย ด้ วยกำรให้ คำตอบง่ำยๆ ต่อปั ญหำสังคม กำรเมือง หรื ออะไร
ต่ำงๆ ที่สลับซับซ้ อน
10) คนธรรมดำ ทำให้ ผ้ รู ับสำรเชื่อถือว่ำสิ่งที่ทำกำรโฆษณำชวนเชื่อ เป็ นสิ่งที่คน
ทัว่ ไปคิดหรื อกระทำกัน ด้ วยกำรใช้ ภำษำธรรมดำ
11) กำรทดลอง กำรอ้ ำงคำพูดผู้ทดลอง เพื่อสนับสนุนหรื อคัดค้ ำน แนวคิดกำร
กระทำ ทังกำรใช้
้
ชื่อเสียงและบทบำท
12) กำรเหมำรวม ด้ วยกำรทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยมองสิ่งที่โฆษณำชวนเชื่อ แบบ
อคติ อำจทำให้ ผ้ รู ับกลัว เกลียด ไม่นำ่ ปรำรถนำ
13) ใช้ แพะรับบำป เป็ นกำรประณำมบุคคลหรื อกลุม่ ซึง่ จริงแล้ วไม่ต้อง
รับผิดชอบใดๆ ทำให้ ผ้ ทู ำผิดจริงๆ ไม่ต้องรับผิดชอบหรื อถูกประณำม
14) คำที่ มี คุณ ค่ำ เพื่ อสร้ ำงภำพลัก ษณ์ ทำงบวกเพื่ อกำรดึง ดูด ใจบุค คลหรื อ
ประเด็น
15) กำรใช้ คำขวัญ เพื่อกระตุ้นหรื อให้ สมญำนำม หรื อกำรเหมำรวม
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ส่งสำร
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ในกำรสื่อสำรแต่ละครัง้ นัน้ สิ่งที่ขำดไม่ได้ อย่ำงนึงคือผู้สื่อสำร ผู้
ส่งสำรนันมี
้ ทงที
ั ้ ่ดีและไม่ดี ผู้ส่งสำรที่ดีจะมีลกั ษณะบำงอย่ำงที่แตกต่ำงอย่ำงเด่นชัด จนสำมำรถ
จูงใจผู้รับสำรหรื อประสบควำมสำเร็ จตำมจุดประสงค์ในกำรสื่อสำรนัน้ ๆ แม้ มนุษย์รับสำรจำก
เทคโนโลยีแล้ วมนุษย์มีกำรส่งต่อสำรนันต่
้ อไป และมีผ้ รู ับสำรบำงคนที่ไม่ ได้ รับสำรโดยตรงจำก
เครื่ องมื อสื่ อสำรชนิดใหม่ ก็ยัง ต้ องอำศัยผู้อื่นส่งต่อข่ำวสำรนัน้ มำให้ ฉะนัน้ ผู้สื่ อสำรส่งต่อจึง มี
อิทธิ พ ลอย่ำ งมำกในกำรที่ จ ะสร้ ำงควำมน่ำเชื่ อถื อให้ แก่ตัวสำรด้ วยลักษณะของผู้สื่ อสำรเอง
(อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 122)
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2.2.3.1 แนวคิดอริสโตเติล
อริสโตเติล (Cooper,1960 อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 124) ได้
กล่ำวว่ำ บุคลิกของผู้พูดเป็ นสำเหตุของกำรโน้ มน้ ำวใจที่สำคัญของกำรพูด คือ ข้ อแรก ผู้พูดต้ อง
เป็ นผู้มีสติปัญญำลึกซึ ้ง มีไหวพริบเชำว์ปัญญำและวิจำรณญำณอย่ำงดี ข้ อสอง ผู้พดู ต้ องแสดงให้
เห็นว่ำมีควำมปรำรถนำดีตอ่ ผู้ฟัง มีควำมตังใจจริ
้
งที่จะรักษำประโยชน์ ข้ อสำม ผู้พดู ต้ องแสดงให้
เห็นว่ำเป็ นผู้นิสยั ดี มัน่ อยูใ่ นศีลธรรม เป็ นคนรักควำมยุติธรรม กล้ ำหำญ เมตำกรุณำ โอบอ้ อมอำรี
สุ ภ ำพรอบคอบ รั ก ษำค ำพู ด ต่ อ มำได้ มี นั ก วิ ช ำกำรเพิ่ ม ปั จ จั ย ให้ แนวคิ ด อริ ส โตเติ ล คื อ
ควำมสำมำรถหรื อควำมเป็ นผู้ชำนำญ และ ควำมน่ำไว้ วำงใจ ปั จจัย 2 ข้ อนี ้ ผู้รับสำรต้ องมองเห็น
ว่ำมีในตัวผู้ส่งสำร ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ส่งสำรนี ้ไม่ใช่สิ่งที่ผ้ สู ่งสำรจะประกำศให้ ทกุ คนทรำบและ
ได้ รับกำรยอมรับ ควำมน่ำเชื่อถือนีม้ ิได้ ลกั ษณะโดดๆ แต่ต้องเป็ นสิ่งที่ผ้ ูรับสำรมองเห็น เช่นนัน้
ควำมสำมำรถหรื อควำมเป็ นผู้ชำนำญเป็ นลักษณะที่เฉพำะเจำะจง ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ส่งสำรจะ
แตกต่ำงกันไปตำมหัวข้ อ
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำคุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.3.2 แนวคิดเบอร์ โล
กำรวิจัยด้ ำ นควำมน่ำเชื่ อถื อของผู้ส่ง สำรได้ พัฒ นำโดย เบอร์ โลและคณะ ซึ่ง
วิเครำะห์ออกมำได้ ข้อสรุปว่ำมีปัจจัย 3 ประกำรที่ผ้ สู ่งสำรมักใช้ ในกำรตัดสินควำมน่ำเชื่อถือของผู้
ส่งสำร (Berlo, Lemer & Mertz, 1966 อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 125) ดังนี ้
1) ปัจจัยที่สร้ ำงควำมอบอุน่ ใจ ผู้สง่ สำรจะมีคณ
ุ ลักษณะด้ ำนนี ้ได้ ต้องมี
คุณสมบัติ คือ
(1) ใจดี
(2) เข้ ำกับผู้อื่นได้ ง่ำย
(3) มีควำมเป็ นเพื่อน
(4) ไม่ขดั คอใคร
(5) น่ำคบ
(6) สุภำพ
(7) ไม่เห็นแก่ตวั
(8) ยุตธิ รรม
(9) รู้จกั ให้ อภัย
(10) เอื ้อเฟื อ้

(Kind)
(Congenial)
(Friendly)
(Agreeable)
(Pleasant)
(Gentle)
(Unselfish)
(Just)
(Forgiving)
(Hospitable)
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(11) ร่ำเริง
(Cheerful)
(12) มีศีลธรรม
(Ethical)
(13) อดทด
(Patient)
(14) สงบเยือกเย็น
(Clam)
2) ปั จจัยที่เป็ นคุณสมบัติของผู้ส่งสำร ส่วนใหญ่ปัจจัยนี จ้ ะเน้ นควำมรู้
ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้สง่ สำร คุณสมบัตเิ หล่ำนี ้ คือ
(1) มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ ำนหนึง่ (Experienced)
(2) ได้ รับกำรฝึ กฝน
(Trained)
(3) มีควำมชำนำญ
(Skilled)
(4) มีอำนำจในหน้ ำที่
(Authoritative)
(5) มีควำมสำมำรถ
(Able)
(6) มีเชำว์ปัญญำ
(Intelligent)
3) ปั จ จั ย ด้ ำนพลวั ต องผู้ ส่ ง สำร ปั จ จั ย ที่ แ สดงควำมคล่ อ งแคล่ ว
กระตือรื อร้ น ควำมไม่เฉื่อยชำของผู้สง่ สำร ลักษณะเหล่ำนี ้คือ
(1) เป็ นฝ่ ำยรุก
(Aggressive)
(2) รู้จกั เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ
(Empathic)
(3) ตรงไปตรงมำ
(Frank)
(4) กล้ ำ
(Bold)
(5) กระตือรื อร้ น
(Active)
(6) รวดเร็ ว
(Fast)
(7) คล่องแคล่ว
(Energetic)
จำกปัจจัยทัง้ 3 ประกำร หำกผู้รับสำรพิจำรณำว่ำผู้ส่งสำรมีคณ
ุ สมบัติดงั กล่ำว ผู้
ส่งสำรมีควำมสำมำรถในกำรโน้ มน้ ำวใจได้ เชื่อกันว่ำ เรื่ องที่ผ้ สู ่งสำรพูดจะมีควำมสำคั ญน้ อยกว่ำ
บุคลิกภำพของตัวผู้สง่ สำรเอง ซึง่ จะมีพลังสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติผ้ รู ับสำรได้ มำกกว่ำ
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำคุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.3.3 กำรประยุกต์ใช้ ควำมน่ำเชื่อถือของผู้สื่อสำรกับสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจ
ผู้รับสำรเป็ นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรที่จะทำให้ กำรสื่อสำรเพื่อโน้ มน้ ำวใจมีผล
ขึ ้นมำได้ ซึง่ กำรกระทำเช่นนันได้
้ ผ้ สู ื่อสำรจะต้ องมีลกั ษณะหลำยประกำรด้ วยกัน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์
โอวำท (2554, น.136-137) ได้ สรุปคำแนะนำวิธีกำรที่จะทำให้ กำรสื่อสำรมีผลมำกขึ ้น ดังนี ้
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1) ผู้สื่อสำรควรจะใช้ กำรแนะนำตัวเองให้ เป็ นประโยชน์ ในกำรที่จะได้ รับ
กำรยอมรับจำกผู้รับสำร เช่นในเรื่ องของ ควำมน่ำไว้ วำงใจ ควำมสำมำรถ หรื อควำมเป็ นผู้มีควำม
กระตือรื อร้ น
2) ผู้สื่ อ สำรที่ ต้ อ งกำรเป็ น ผู้โ น้ มน้ ำ วใจที่ ดี ต้ อ งมี ก ำรปฏิ บัติ ต นให้
สอดคล้ องไปด้ วยในกิจกรรมที่กระทำประจำวัน ไม่ใช่เฉพำะแต่เวลำทำกำรสื่อสำรเท่ำนัน้
3) ผู้สื่อสำรจะต้ องระวังว่ำผู้รับสำรอำจจะคิดว่ำ ผู้สื่อสำรเป็ นบุคคลที่มี
บทบำทอยูใ่ นองค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง ผู้รับสำรอำจสับสนในบทบำทของผู้ส่งสำรที่เป็ นคนเดียวกัน
แต่สงั กัดต่ำงองค์กรกัน
4) ในเรื่ องของผู้นำควำมคิดเห็น ผู้สื่อสำรจะต้ องไม่มองข้ ำมควำมสำคัญ
ของผู้นำควำมคิดเห็นในสัง คมนัน้ แล้ วถ้ ำหำกผู้สื่ อสำรสำมำรถที่ จ ะกระทำตนเป็ นผู้นำควำม
คิดเห็นได้ ด้วยตนเองก็จะเป็ นกำรดีมำกขึ ้น
5) ในเรื่ องของควำมคล้ ำ ยคลึง กันในทัศ นคติ ผู้สื่ อสำรอำจจะเรี ยนรู้
ทัศนคติของกลุม่ ชนนันได้
้ จำกกลุม่ ต่ำงๆ
6) ผู้สื่อสำรสำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้ที่มีอำนำจหน้ ำที่ซึ่งเป็ นที่เชื่อถื อของ
ผู้ฟัง เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรสนับสนุนเรื่ องที่ตนพูดได้
7) ผู้สื่อสำรจะต้ องปรับให้ สำรของตนเองเข้ ำกับกลุม่ ผู้รับส่วนใหญ่ได้ แต่
ต้ องระวังไม่ให้ เปลี่ยนบทบำทของตนเองจำกผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจมำเป็ นผู้โน้ มน้ ำวใจ โดยกลุ่มผู้ฟังของ
ตนเองเพียงเพื่อจะเอำใจ ผู้รับสำรโดยลืมหลักกำรของตนเองเสียหมด
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำคุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.4 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร
กลยุทธ์กำรสร้ ำงสร้ ำงถือเป็ นกลยุทธ์จำเป็ นในกำรสื่อสำร เพรำะสำรถือเป็ นหนึ่งในปั จจัย
สำคัญ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรที่สำคัญ 4 กลยุทธ์ ดังนี ้ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 223-235)
2.2.4.1 กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำม กลยุทธ์ แห่งกำรคล้ อยตำมมุ่งเน้ นไปสู่ผลแห่ง
พฤติกรรมกำรสื่ อสำรไม่ว่ำผู้รับสำรจะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรื อไม่ก็ตำม (BEM,1970 อ้ ำงอิง ใน
อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 223) เนื ้อหำสำระที่ผ้ สู ่งสำรสื่อสำรไปให้ ผ้ รู ับสำร มุ่งให้ เกิด
พฤติกรรม มีกลยุทธ์ 16 วิธีเงื่อนไข 4 สถำนกำรณ์ที่สร้ ำงขึ ้น คือ ปริ บทของกำรทำงำน ครอบครัว
กำรขำย และเพื่อนร่วมห้ อง ผู้สง่ สำรได้ กำหนดกำรเกิดพฤติกรรมไว้ ล่วงหน้ ำว่ำต้ องกำรให้ เป็ นแบบ
ใด (Marwell & Schmidt,1976 อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวำท, 2554, น. 223)
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วำรุณี สุวรรณำพิสทุ ธิ์ได้ ทดลองใช้ กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำมทัง้ 16 วิธี ในกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ตวั แทนขำยประกันชีวิตโน้ มน้ ำวใจลูกค้ ำที่ซื ้อประกัน และได้ ยกตัวอย่ำงประกอบดังนี ้
1) กำรให้ คำสัญญำ ตัวอย่ำงคือหำกคุณตัดสินใจฝำกเงินวันนีค้ ุณจะ
ได้ รับควำมคุ้มครองชีวิตทันที 500,000 บำท พร้ อมกับสร้ อยคอทองคำหนัก 1 บำท
2) กำรข่ ม ขู่ ตัว อย่ ำ งคื อ หำกคุณ ยัง ลัง เลไม่ ตัด สิ น ใจตอนนี ค้ วำม
คุ้ม ครองชี วิตก็ ยัง ไม่เ กิ ดขึน้ จังหวะชีวิตคนไม่แน่นอน อีกทัง้ ยัง พลำดโอกำสรั บทองมูลค่ำกว่ำ
6,000 บำทด้ วย
3) กำรใช้ ควำมชำนำญของผู้สง่ สำรที่จะพยำกรณ์ในทำงบวกกับอนำคต
ตัวอย่ำงคือ ถ้ ำคุณตัดสินใจทำประกันชีวิตวันนีเ้ ท่ำกับว่ำคุณได้ ประกันควำมสำมำรถในกำรหำ
รำยได้ และยังเป็ นกำรปกป้องครอบครัวให้ ปลอดภัยและมัน่ คงด้ วย
4) กำรใช้ ควำมช ำนำญของผู้ส่งสำรที่จะพยำกรณ์ ในทำงลบเกี่ ยวกับ
อนำคตตัวอย่ำงคือ ถ้ ำคุณไม่ตดั สินใจทำประกันชีวิตในวันนี ้ เท่ำกับคุณเสี่ยงชีวิตทุกวัน หำกพลำด
พลังไปไม่
้
ใช่ตวั คุณคนเดียวภรรยำและลูกก็ได้ รับควำมเดือดร้ อนไปด้ วย
5) กำรให้ ผ้ ูรั บ สำรแสดงควำมชื่ น ชอบในตัว ผู้ส่ ง สำรและยอมตำม
ตัวอย่ำงคือ คุณชื่นชอบในตัวแทนประกันคุณยินดีที่จะสนับสนุนซื ้อประกันชีวิตเพื่อตัวคุณเองและ
ได้ ชว่ ยผมให้ อยูใ่ นอำชีพนี ้ได้ นำน ผมจะได้ อยูร่ ับใช้ คณ
ุ นำนๆ
6) กำรให้ ก่อนแล้ วจึงรับ ตัวอย่ำงคือ ผมหำลูกค้ ำมำอุดหนุนร้ ำนคุณตัง้
มำกมำยถ้ ำเช่นนันคุ
้ ณทำประกันชีวิตกับผมสัก 1 ฉบับ
7) กำรกระตุ้นที่เป็ น ทำงลบจนกว่ำคู่สื่อสำรจะยอมตำม ตัวอย่ำงคือ
หำกท่ำนยังไม่ตดั สินใจทำประกันชีวิตในวันนี ้ ควำมคุ้มครองชีวิตก็ยงั ไม่เกิดขึ ้น ชีวิตของท่ำนอยู่บน
ควำมไม่แม่นอน หำกยังลังเลที่จะตัดสินใจทำประกันชีวิตในวันนี ้ ควำมไม่แน่นอนก็ยงั มีตอ่ ไป
8) กำรทวงบุญคุณ ตัวอย่ำงคือ ดิฉันก็ได้ ฝำกน้ องๆ เข้ ำโรงเรี ยนโดยเสีย
แปะเจี๊ยะต่ำ ช่วยมองหำที่ดนิ แถวรังสิตให้ ทำ่ น ท่ำนจะไม่เอ็นดูตวั แทนคนนี ้สักหนหรื อ
9) กำรพูดว่ำผู้รับสำรขำดศีลธรรมถ้ ำไม่คล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ ลูก ๆ ที่มี
ควำมกตัญญูต่อพ่อแม่ หำกไม่เก็บเงินให้ ท่ำนไว้ ใช้ จ่ำยในขณะที่ทำได้ แล้ วเมื่อไรจะได้ มีโอกำส
ทดแทนท่ำน ตัดสินใจใจทำวันนี ้ดีกว่ำ
10) กำรรู้ สึกดีถ้ำตนเองยอมคล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ คุณพ่อคุณแม่จะ
ภูมิใจและชื่นชมในตัวคุณที่คณ
ุ ตัดสินใจทำประกันชีวิตให้ กบั ท่ำนเปรี ยบเหมือนสัญญำแห่งควำม
รักที่คณ
ุ มีให้ ทำ่ น
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11) กำรรู้สกึ แย่ถ้ำตัวเองไม่คล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ หำกคุณไม่ทำประกัน
ชีวิตในวันนี ้ ถือได้ ว่ำคุณค่อนข้ ำงเสี่ยงชีวิตตัวเองและชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ด้วย คุณพ่อคุณแม่
อำจจะไม่แน่ใจในควำมรักที่คณ
ุ มีตอ่ ท่ำน
12) คนดีจะคล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ ทุกคนอยำกเป็ นลูกที่ดี ดิฉันคิดว่ำ
คุณก็เช่นกัน ที่เห็นถึงคุณค่ำในกำรทำประกันชีวิต สัญญำประกันชีวิตจะเป็ นเหมือนสัญญำแห่ง
ควำมรักของลูกที่มีตอ่ พ่อแม่ คุณสร้ ำงสัญญำแห่งควำมรักฉบับนี ้หรื อยัง
13) คนไม่ดีจะไม่คล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ คงไม่มีใครอยำกถูกเรี ยกว่ำเป็ น
ลูกไม่ดี ดิฉนั คิดว่ำคุณก็เช่นกัน หำกไม่ได้ วำงแผนทำงกำรเงินด้ วยกำรทำประกันชีวิต ณ เวลำนี ้ วัน
ข้ ำงหน้ ำหำกคุณไม่สำมำรถทำ งำนได้ คุณจะเลี ้ยงดูคณ
ุ พ่อคุณแม่ได้ อย่ำงไร กำรทำประวันชีวิต
สำมำรถช่วยเลี ้ยงดูทำ่ นได้
14) กำรทำควำมดีเพื่อคนอื่น ตัวอย่ำงคือ ปี นีด้ ิฉันยังทำประกันไม่ไ ด้
ตำมเป้ำเลย นี่ครึ่งปี เข้ ำไปแล้ ว ขอท่ำนกรุณำช่วยดิฉนั ด้ วยเหตุกำรณ์ผนั ผวนมำกปี นี ้
15) กำรได้ รับกำรยอมรับนับถื อถ้ ำคล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ สมำชิกใน
ครอบครัวจะภูมิใจในตัวคุณ ถ้ ำคุณคิดเป็ นวำงแผนชีวิตเป็ นด้ วยกำรทำประกันชีวิตเพื่อตัวคุณเอง
และครอบครัว
16) กำรไม่ได้ รับกำรยอมรับนับถือถ้ ำไม่คล้ อยตำม ตัวอย่ำงคือ สมำชิก
ในครอบครัวจะผิดหวังในตัวคุณ ที่คณ
ุ ยังไม่วำงแผนเก็บออมเงินด้ วยกำรทำประกันชีวิตเพื่อตัวคุณ
และครอบครัวคุณ
2.2.4.2 กลยุทธ์กำรสื่อสำรแบบผนวกและไม่ผนวกเป้ำหมำยของผู้สง่ สำร
เหล่ ำ นัก วิ ช ำกำรเชื่ อ กัน ว่ ำ ทั่ว ไปแล้ วถ้ ำผู้ส่ ง สำรมี ท ำงเลื อ กที่ จ ะส่ ง สำรใน
สถำนกำรณ์หนึง่ กลยุทธ์ที่จะเลือกคือ กลยุทธ์ที่จะแสดงน ้ำใจไมตรี ตอ่ คนฟั ง แต่ในทำงปฏิบตั ิแล้ ว
ผู้ส่งสำรไม่สำมำรถส่งสำรได้ อย่ำงที่ใจปรำรถนำ ศำสตรำจำรย์ บำร์ บำรำ โอคีฟ (Keefe, 1988
อ้ ำงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธ์โอวำท, 2554, น. 227) ได้ แบ่งควำมสำมำรถของผู้ส่งสำร ในกำรส่งสำรให้
ได้ ตำมเป้ำหมำยที่สลับซับซ้ อน ออกเป็ น 3 ระดับ เพรำะมีทรรศนะว่ำผู้คนมีควำมแตกต่ำงกันใน
เป้ำหมำย และควำมสำมำรถที่จะหำเหตุผลมำสนับสนุนแต่ละเป้ำหมำย กลยุทธ์ ที่จะทำให้ สมั ฤทธิ์
แต่ละเป้ำหมำยจะแตกต่ำงกันด้ วยระดับควำมสำมำรถแตก ต่ำงกัน ดังนี ้
1) กำรแสดงออกในกำรสื่ อ สำร หรื อ พวกมุ่ง ให้ กิ จ ธุ ร ะเสร็ จ ได้ แ ก่ ผ้ ู
สื่อสำรที่เลือกเพียงเป้ำหมำยเดียวโดยต้ องกำรให้ กิจธุระสัมฤทธิ์ ทงที
ั ้ ่เผชิญกับหลำยเป้ำหมำยใน
สถำนกำรณ์หนึง่ อำจจะแสดงออกตรงประเด็นที่ต้องกำรหรื อเป้ำหมำยนันๆ
้
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2) ธรรมเนี ย มของกำรสื่ อ สำร คื อ พวกที่ ช อบแยกแยะเป้ำหมำย มุ่ง
สัมฤทธิ์ ผลในกำรงำนและรั กษำสัมพันธภำพกับคู่สื่อสำร ฉะนัน้ กำรสื่อสำรส่วนหนึ่งจะพูดเรื่ อง
ธุรกิจแต่ในขณะที่สำรอีกส่วนหนึ่งจะมุ่งสัมพันธภำพ พูดอ้ อนพูดสุภำพ แต่แยกเป้ำหมำยด้ ำนงำน
และสัมพันธภำพ
3) กำรสื่ อสำรเชิ ง โวหำร คือ ผู้ส่ง สำรที่ สำมำรถบูรณำกำรเป้ำหมำย
ทำงด้ ำนกิจธุระและควำมสัมพันธภำพไว้ ในสำรชิ น้ เดียวกันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งแสดงว่ำเขำ
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรเป็ นอย่ำงดี
2.2.4.3 กลยุทธ์กำรสื่อสำรแบบใช้ วำทศิลป์ ที่ไวต่อควำมรู้สกึ คูส่ ื่อสำร
กลยุทธ์ กำรแสดงบุคลิกของผู้ส่ง สำรที่ พยำยำมสื่ อสำร โดยตระหนักถึง ควำม
ต้ องกำรของผู้รับสำรและพยำยำมสื่อสำรโดยคำนึงถึงปฏิกิริยำโต้ ตอบจำกผู้รับสำร (Carlson &
Eadie,1988 อ้ ำงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธ์โอวำท, 2554, น. 230) ผู้ส่งสำรมีควำมไวกว่ำควำมรู้สึกผู้รับ
สำร สรุปบุคลิกของผู้สง่ สำร 3 แบบ (อรวรรณ ปิ ลนั ธ์โอวำท, 2554, น. 230) ดังนี ้
1) ผู้สง่ สำรเอำตัวเองเป็ นศูนย์กลำง ไม่วิเครำะห์ผลของสำรที่จะมีผลต่อ
ผู้รับสำร คล้ ำยจะมุง่ เป้ำหมำยให้ เสร็จอย่ำงเดียว
2) ผู้สื่อสำรที่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ สอดคล้ องกับปฏิกิริยำจำก
คนอื่น คล้ ำยพวกที่ชอบแยกแยะเป้ำหมำย
3) ผู้สื่อสำรที่พยำยำมเข้ ำใจและมองประเด็นต่ำงๆ จำกมุมมองของคน
อื่น คล้ ำยกับพวกผู้สง่ สำรแบบบูรณำกำรเป้ำหมำย
2.2.4.4 กลยุทธ์กำรสื่อสำรแบบเน้ นกฏแห่งควำมสุภำพในสังคม
กลยุทธ์หรื อวิธีที่จงใจของผู้พดู เพื่อทำให้ ตนเองพอใจ รักษำหน้ ำในกรณีที่มี กำรทำ
ให้ เสียหน้ ำและพยำยำมแก้ ไขทังวิ
้ ธีเชิงบกเชิงลบ เพื่อทำให้ ตนเองไม่เสียหน้ ำในสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ
คูส่ ่งสำรแต่ละคนก็ร้ ู สึกว่ำตนเองควรมีอิสระพอสมควรที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตำมที่ตนเองต้ องกำร
กลยุทธ์ควำมสุภำพคือวิธีกำรที่คสู่ ื่อสำรพยำยำมปั ดเป่ ำและแก้ ไขตนเองจำกควำมเสี่ยงที่จะ “เสีย
หน้ ำ” วิธีกำรกลยุทธ์นี ้มีทงหมด
ั้
5 กลยุทธ์ (Brown & levinson, 1987 อ้ ำงอิงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์
โอวำท, 2554, น. 234) ดังนี ้
1) กลยุทธ์ กำรพูดตรงไปตรงมำ ถ้ ำมีควำมเสี่ยงน้ อยมำกผู้พูด ก็จะต้ อง
พูดตรงไปตรงมำ ควำมสัมพันธ์จะเป็ นแบบอสมมำตร เช่น ครู -ศิษย์ คือ ครูมีอำนำจมำกกว่ำศิษย์
ในควำมสัมพัทธ์เชิงอำนำจ
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2) กลยุทธ์ควำมสุภำพเชิงบวก เป็ นกำรเพิ่มพูนมิติทำงบวกแก่หน้ ำของคู่
สนทนำ ได้ แก่ มองโลกในแง่ดี วิธีกำรฟั งอย่ำงตังใจ
้ ตอบกลับโดยกำรแสดงควำมเห็นด้ วย ปกติเรำ
จะพูดคำสุภำพนำก่อนที่จะพูดขอควำมช่วยเหลือจำกคูส่ นทนำ
3) กลยุทธ์ควำมสุภำพเชิงลบ คือ กำรพูดที่ให้ อิสระแก่คสู่ นทนำในกำรที่
จะไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ฝืนใจควำมรู้สึกคู่สนทนำ ให้ อิสระในกำรมองโลกในแง่ร้ำยบ้ ำง พูดปกป้อง
ตนเองบ้ ำง
4) กลยุทธ์แบบไม่ต้องจดบันทึก คือ กำรพูดลอย ๆ ไม่พำดพึงถึงใคร เมื่อ
รู้ สึกว่ำมีโอกำสมีเปอร์ เซ็นต์ควำมเสี่ยงสูงในกำรที่จะต้ องเสียหน้ ำผู้พูดต้ องมีทำงเลือกให้ ตัวเอง
มำกที่สดุ
5) กลยุทธ์เลือกที่จะไม่พดู ดีกว่ำ ถ้ ำมีควำมเสี่ยงมำกเกินไปผู้พดู อำจตก
ลงใจที่จะไม่พดู ดีกว่ำ เพื่อรักษำหน้ ำและภำพลักษณ์ของตนเอง
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.5 แนวคิดหมวก 6 ใบ
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เป็ นผู้ริเริ่ มแนวควำมคิดเรื่ อง กำรคิดนอกกรอบ และเป็ นคนพัฒนำ
เทคนิคกำรคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์ ซึง่ เป็ นวิธีคดิ ที่มีมมุ มองแบบ รอบด้ ำน ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ถือเป็ นสิ่ง
สำคัญ เพรำะนอกจำกจะช่วยสร้ ำงสิ่งใหม่ๆ แล้ ว ยังช่วย ในกำรคิดค้ นกลยุทธ์แก้ ไขปั ญหำต่ำงๆ
ซึ่งควำมคิดสร้ ำงสรรค์เป็ นสิ่งที่ ทุกคนมีอยู่ หรื อสร้ ำงขึ ้นมำได้ แต่จะต้ องมำฝึ กกระบวนกำรสร้ ำง
ควำมคิดดังกล่ำว ในแต่ละวันตังแต่
้ ตื่นนอน ทุกคนย่อมต้ องมีกำรคิดในเรื่ องต่ำงๆ
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน จึงได้ ให้ เทคนิค แนวคิดหมวก 6 ใบ เพื่อช่วยจัดระเบียบกำรคิด ทำ
ให้ กำรคิดมี ประสิทธิภำพมำกขึ ้น วิธีกำรดังกล่ำวได้ มีกำรนำไปใช้ อย่ำงกว้ ำงขวำง หมวกแต่ละใบ
เป็ นกำรนำเสนอทำงเลือกที่เป็ นไปได้ ตำมมุมมองต่ำงๆ ของปัญหำ โดยวิธีกำรสวมหมวกทีละใบใน
แต่ละครัง้ เพื่อพลังของกำรคิดจะได้ ม่งุ เน้ นไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ ซึ่งจะทำให้
ควำมเห็นและควำมคิดสำมำรถแสดงออกได้ อย่ำงอิสระ สำมำรถหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ งที่ไม่
จำเป็ นได้ และยังเป็ นกำรดึงเอำศักยภำพของแต่ละคนมำใช้ โดยที่ไม่ร้ ู ตวั (แนวคิดหมวก 6 ใบ,
ม.ป.ป.)
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ภำพที่ 2.1 แผนผังแนวคิดหมวก 6 ใบ
แหล่ งที่มำ: กิตติชำญ ภคภำพวงศ์, 2555
เทคนิคกำรคิดอย่ำงมีระบบ คิดอย่ำงมีโฟกัส มีกำรจำแนกควำมคิดออกเป็ นด้ ำนๆ และคิด
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ เพื่อช่วยจัดระเบียบกำรคิด ทำให้ กำรคิดมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น แนวคิดหลัก "กำร
คิด" เป็ นทักษะช่วยดึงเอำควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผู้คิดมำใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูง สุดอย่ำง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทกั ษะควำมคิดจึงมีควำมสำคัญที่สดุ ซึ่งหมวกทัง้ 6 ใบแทนหลักคิด 6
แบบมี ดังนี ้ (แนวคิดหมวก 6 ใบ, ม.ป.ป.)
หมวกสีขำว สีขำวเป็ นสีที่ชี ้ให้ เห็นถึงควำมเป็ นกลำง จึงเกี่ยวข้ องกับข้ อเท็จจริ ง เมื่อสวม
หมวกสีนี ้ หมำยควำมว่ำที่ประชุมต้ องกำรข้ อเท็จจริงเท่ำนัน้
หมวกสีแดง สีแดงเป็ นสีที่แสดงถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี ้ เรำสำมำรถ
บอกควำมรู้ สึกของตนเองว่ำชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่กำรแสดงอำรมณ์ จะไม่มีเหตุผล
ประกอบ
หมวกสีดำ สีดำ เป็ นสีที่แสดงถึงควำมโศกเศร้ ำ และกำรปฏิเสธ เมื่อสวมหมวกสีนี ้ ต้ องพูด
ถึงจุดด้ อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ข้ อที่ควรคำนึงถึง เช่น เรำควรทำสิ่งนี ้หรื อไม่ ไม่ควรทำ
สิ่งนี ้หรื อไม่ เหมำะสมหรื อไม่ ทำให้ กำรคิดมีควำมรอบคอบมำกขึ ้น
หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือสีของแสงแดด และควำมสว่ำงสดใส เมื่อสวมหมวกสีนี ้
หมำยถึง กำรคิดถึงจุดเด่น โอกำส สิ่งที่เป็ นประโยชน์ เป็ นข้ อมูลในเชิงบวกเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้
พัฒนำ สร้ ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ
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หมวกสีเขียว สีเขียว เป็ นสีที่แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ และกำรเจริ ญเติบโต เมื่อสวม
หมวกสีนี ้ จะแสดงควำมคิดใหม่ๆ เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น กำรคิดอย่ำงสร้ ำงสรรค์
หมวกสีน ้ำเงิน สีน ้ำเงินเป็ นสีที่ให้ ควำมรู้ สึกสงบ จะเป็ นเหมือนท้ องฟ้ำ หมวกนี ้เกี่ยวกับ
กำรควบคุม กำรบริหำรกระบวนกำรคิด หรื อกำรจัดระเบียบกำรคิด
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำคุณสมบัตผิ ้ สู ่งสำรของพระติช นัท ฮันห์
2.2.6 ทฤษฎีลำดับขัน้ ควำมต้ องกำร
ทฤษฎี ก ำรจูง ใจของมนุษย์ ซึ่ง เสนอโดยนัก จิ ต วิท ยำชื่ อ อับบรำฮัม มำสโลว์ โ ดยได้
จัดลำดับควำมต้ องกำรของมนุษย์จำกขันต
้ ่ำถึงขันสู
้ งรวม 5 ระดับ ได้ แก่ (ลำดับขันควำมต้
้
องกำร
ของมำสโลว์, ม.ป.ป.)
1) ควำมต้ องกำรทำงร่ ำงกำย ซึ่ง เป็ นควำมต้ องกำรขัน้ ต่ำเพื่อกำรอยู่รอดของ
บุคคล ควำมต้ องกำรเรื่ องอำหำร น ้ำ ออกซิเจน เสือ้ ผ้ ำเครื่ องแต่งกำย ยำรักยำโรค เงินเดือนขัน้
ต่ำสุดที่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต
2) ควำมต้ องกำรด้ ำนควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คง ควำมต้ องกำรที่จะมีควำม
ปลอดภัยและควำมมัน่ คงนี ้เป็ นควำมต้ องกำรที่ปรำรถนำที่จะอยู่ห่ำงจำกสิ่งที่เป็ นภัยอันตรำยทัง้
ปวงต่อชีวิตไม่ว่ำจะเป็ นอุบตั ิเหตุ โรคภัยไข้ เจ็บต่ำงๆ รวมตลอดจนถึงควำมไม่มีเสถียรภำพทำง
เศรษฐกิจ
3) ควำมต้ องกำรทำงสังคม ควำมรักใคร่ และควำมเป็ นเจ้ ำ ของ ซึ่งประกอบด้ วย
ควำมต้ องกำรมีปฏิสมั พันธ์ทำงสังคม ต้ องกำรควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมเป็ นเพื่อนและมิตรภำพ
ร่วมไปกำรมีคนรักและครอบครัวที่อบอุน่
4) ควำมต้ องกำรที่จะได้ รับกำรยกย่องนับถือ เกี่ยวกับกำรนับถือตนเองและกำร
ได้ รับกำรยกย่องนับถื อจำกผู้อื่น เป็ นควำมต้ องกำรควำมสำเร็ จ ควำมมีเกี ยรติศกั ดิ์ศรี กำรได้ รับ
ควำมยอมรับจำกสังคม หรื อกำรต้ องกำรเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียง
5) ควำมต้ องกำรสำเร็ จที่ได้ ทำดังใจปรำรถนำหรื อควำมสมหวังของชีวิต เป็ น
ควำมต้ องกำรขันสู
้ งสุดของมนุษย์ที่เกิ ดขึ ้นหลังจำกควำมต้ องกำรขันอื
้ ่น ๆ ที่กล่ำวมำแล้ วได้ รับกำร
ตอบสนองอย่ำงครบถ้ วน เป็ นควำมต้ องกำรที่มีคณ
ุ ค่ำสูงสุดของควำมเป็ นมนุษย์ที่มีควำมสมบูรณ์
แห่งตน ได้ ทำและได้ สำเร็ จในทุกอย่ำงที่ตนใฝ่ ฝั นและปรำรถนำ ได้ ใช้ ควำมสำมำรถและพัฒนำ
ศักยภำพของตนได้ ถึงขีดสูงสุด ดังนันบุ
้ คลำกรที่อยู่ในระดับนี ้ จึงถือได้ ว่ำเป็ นทรัพยำกรทรงคุณค่ำ
สูงสุดขององค์กำรซึง่ หำได้ ยำกยิ่ง
ใช้ กลยุทธ์นี ้ในกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์
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2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
หิมพรรณ รักแต่งำม (2550) ได้ ศกึ ษำกำรตีควำมหลักธรรมทำงพระพุทธ ศำสนำของท่ำน
ติช นัท ฮันห์ วิเครำะห์กำรตีควำมหลักธรรมของท่ำน และประเมินกำรตีควำมหลักธรรมทำงพระ
พุทธ ศำสนำของท่ำนติช นัท ฮันห์ ผลวิจยั ได้ ข้อสรุปคือท่ำนติช นัท ฮันห์มีหลักกำรตีควำมสำคัญ 4
ประกำรคือ กำรตีควำมเพื่อหำคำสอนที่แท้ จริ งของพระพุทธเจ้ ำ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 2 กรณี คือ กำร
ตีควำมเพื่อหำคำสอนดังเดิ
้ มของพระพุทธเจ้ ำ และกำรตีควำมเพื่อหำเจตนำรมณ์ ที่แท้ จริ งของ
พระพุทธเจ้ ำ กำรตีควำมแบบจิตวิจกั ขณ์ ซึง่ เป็ นกำรตีควำมที่ให้ ควำมสำคัญแก่ประสบกำรณ์ตรงที่
เกิดขึน้ แก่จิตใจกำรรั บรู้ ควำมจริ ง อย่ำ งที่เป็ นจริ ง กำรตีควำมโดยประยุกต์ให้ ปฏิ บตั ิไ ด้ จริ งโดย
พิจำรณำถึงบริบทของผู้ฟังและสังคมในขณะนันๆ
้ และกำรตีควำมแบบอทวิภำวะ หลักกำรตีควำม
ทังสี
้ ่นี ้แทรกอยู่ในกระบวนกำรตีควำม อันประกอบด้ วย ส่วนรับเข้ ำ หรื อพระสูตรต่ำงๆ ตลอดจน
กระบวนกำร อันประกอบด้ วย กระบวนกำรทำควำมเข้ ำใจ และกระบวนกำรเพื่อสื่อควำมหมำย
และส่วนส่งออก หรื อผลที่ได้ รับจำกกำรตีควำม
ฑีฆำยุวฒ
ั ก์ สวัสดิ์ลออ (2551) ได้ ศึกษำกำรวิเครำะห์กำรเจริ ญสติตำมแนว ทำงของ ติช
นัท ฮันห์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ติช นัท ฮันห์ ให้ ควำมหมำยของสติว่ำ คือกำรหยุด ควำมรู้ สึกตัว
ควำมตระหนักรู้ ควำมใส่ใจ และควำมไม่ประมำท กำรเจริ ญสติมีกำรฝึ กปฏิบตั ิโดยไม่ตงเป้
ั ้ ำหมำย
แนวทำงกำรเจริ ญสติมีลกั ษณะเป็ นจิตบำบัด ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเห็นอำรมณ์หรื อเข้ ำใจสถำนกำรณ์
อย่ำงที่เป็ น
ณัฏฐพร สิงห์คำ (2555) ได้ ศึกษำเรื่ องกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่พระพุทธ ศำสนำสู่
นำนำชำติของวัดป่ ำนำนำชำติจงั หวัดอุบลรำชธำนี กำรวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำร
สื่อสำรด้ ำนกำรจัดเรี ยงสำร กำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจ ประสิทธิภำพของสื่อที่ใช้ ในกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำสู่นำนำชำติ และปั ญหำและอุปสรรคของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำสู่ นำนำชำติ
กำรวิจยั นี ้เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพด้ วยกำรวิจยั เอกสำรและสัมภำษณ์เชิงลึก ผลกำรวิจยั เอกสำร
พบว่ำ วัดป่ ำนำนำชำติมีกำรใช้ รูปแบบกำรจัดเรี ยงสำรโดยกำรเปรี ยบเทียบเชิงอุปมำ อุปมัย และ
เรี ยงเอกสำรตำมขันตอน
้
และยังพบว่ำวัดป่ ำนำนำชำติมีกำรใช้ กำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจ โดย
กำรนำคำสอนของบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้ ำนกำรปฏิบตั ิธรรมอย่ำงเคร่งครัดมำสอน และใช้ ภำษำที่
สันกระชั
้
บ
ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบว่ำ กำรจัดเรี ยงสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำของวัดป่ ำนำนำชำติมี
กำรจัดเรี ยงสำร โดยกำรอธิบำยเนื ้อหำหลักธรรมะ หลักปฏิบตั เิ ป็ นขันตอน
้
และกำรจัดเรี ยงสำรโดย
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กำรเปรี ย บเที ยบในเชิ ง อุป มำ อุปมัย กำรสื่ อ สำรเพื่ อ กำรโน้ ม น้ ำวใจในกำรเผยศำสนำ วัดป่ ำ
นำนำชำติมีกำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจโดยกำรนำคำสอนของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ รับกำรยก
ย่องทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศมำสอน มีกำรสื่อสำรด้ วยกำรใช้ ภำษำที่กระชับได้ ใจควำม ยึด
หลักทำงวิทยำศำสตร์ มิได้ ใช้ หลักทำงไสยศำสตร์ เพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจ และมีกำรใช้ กำรสื่อสำรเพื่อ
กำรโน้ มน้ ำวใจโดยกำรอธิบำยปัญหำกำรหลุดพ้ นจำกปัญหำในเรื่ องต่ำงๆ
พระมนัส ธมฺมรโต (2554) ได้ ศึกษำวิธีสร้ ำงแรงจูงใจจำกพุทธวิธีกำรสอน ผลกำรศึกษำที่
เป็ นกำรวิจยั เชิงเอกสำรค้ นคว้ ำจำกคัมภีร์พระพุทธศำสนำที่เกี่ยวข้ องได้ พบว่ำ ก่อนแสดงธรรมทุก
ครัง้ พระพุทธเจ้ ำทรงเตรี ยมควำมพร้ อมของบุคคลทุกชันวรรณะที
้
่ทรงโปรดแสดงธรรม โดยสร้ ำง
แรงจูงใจให้ เกิดควำมพร้ อมทังทำงด้
้
ำนร่ ำงกำยและจิตใจ ได้ แก่ กำรสร้ ำงควำมศรัทธำให้ บุคคล
นันๆ
้ หรื อคณะนัน้ ๆ ให้ มี ต่อพระองค์ คำพูดที่โน้ มน้ ำวใจ กำรแสดงปำฏิหำริ ย์ สื่อกำรสอน กำร
อุป มำเปรี ย บเที ย บ นิ ท ำนชำดกต่ำ งๆ และกำรแสดงอนุปุพ พิ ก ถำหลัก กำรประยุก ต์ ใ ช้ สร้ ำง
แรงจูงใจเพื่อให้ ทกุ คนพึง่ ตนเองได้ กระตุ้นให้ ลงมือกระทำอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ไม่เป็ นผู้หลงหรื อผู้เสพจนขำดสติ มีควำมเพียรอดทนที่จะฟั นฝ่ ำอุปสรรค์ตำ่ งๆ ด้ วยตัวของตัวเอง
จนเกิดผลประโยชน์กบั ตนเองและสังคมรอบข้ ำง
ธีระพล มะอำจเลิศ (2556) ได้ วิเครำะห์รูปแบบกำรนำเสนอและกลยุทธ์กำรสื่อสำรในกำร
เผยแผ่พุทธธรรมของพระ ว.วชิรเมธี กรณีศึกษำผลงำนนิพนธ์ชุดธรรมประยุกต์สำหรับคนรุ่ นใหม่
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ ผู้เขียนใช้ กลวิธีและอุบำยประกอบกำรสอนของพระพุทธเจ้ ำมำกที่สดุ คือ
กำรยกอุทำหรณ์และกำรเล่ำนิทำนประกอบ รองลงมำคือ กำรเปรี ยบเทียบด้ วยข้ ออุปมำอุบำยกำร
เลื อกคนและกำรปฏิ บัติรำยบุคคล ผู้เขี ยนใช้ กลวิธี ก ำรเขี ยนเพื่ อสื่ อสำรในกำรจูง ใจชนิด กำร
เสนอแนะ เป็ นวิธีกำรจูงใจหลีกเลี่ยงควำมคิดเห็นโต้ แย้ ง มำกที่สดุ รองลงมำคือ กำรใช้ บคุ ลิกหรื อ
ชื่อเสียงส่วนตัวเป็ นเครื่ องจูงใจ รองลงมำคือกำรให้ เหตุผลมีวิธีกำรเริ่มจำกกำรให้ ข้อเท็จจริง
ทัศนี ย์ เจนวิถี สุข (2554) ได้ ศึก ษำกำรสื่ อสำรเชิ ง พุทธกับ กำรเปลี่ ยนแปลงสัง คม ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กำรสื่อสำรที่มีผลมำกในกำรส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคม ส่วนกำรสื่อสำรกับ
ตนเองและกำรสื่อสำรกับบุคคลอื่น ทังในระดั
้
บปั จเจกและระดับสังคม เป็ นกำรสื่อสำรที่มีอิทธิพล
และสัมพันธ์ กับกำรเปลี่ยนแปลงสังคม องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักกำรและแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนกำร
สื่อสำรเชิงพุทธที่ก่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสังคมที่สังเครำะห์ได้ จำกกำรศึกษำ มีหลักกำรและ
แนวทำงปฏิบตั ิที่สำคัญ คือสื่อสำรด้ วยสติ บนพื ้นฐำนของควำมเข้ ำใจและเคำรพในตนเองและ
ผู้อื่น บนหลักกำรของเหตุและผลตำมควำมเป็ นจริ ง ก่อให้ เกิดปั ญญำ สร้ ำงสรรค์ และนำไปสู่กำร
กระทำที่ดีงำมทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น กำรสื่อสำรเชิงพุทธนี ้เป็ นดังเช่นมรรควิธีที่เป็ นเหตุนำไปสู่ผล
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คือ กำรเปลี่ยนแปลงสังคมในทำงที่เป็ นประโยชน์สุข โดยเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่เริ่ มจำกภำยใน
ตนเองของบุคคล แล้ วกระจำยไปสูส่ งั คม
จำกงำนวิจยั กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเถรวำทจะใช้ กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจและกำรจูง
ใจ ในกำรเผยแผ่ศำสนำ แต่ยงั ไม่มีใครทำกำรวิจยั ถึงกลยุทธ์ กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นที่
ได้ รับกำรยอมรับจำกสังคมตะวันตกสังคมตะวันออก รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีควำมรู้ และกลุ่มคนใน
สังคมระดับสูง ส่วนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพระติช นัท ฮันห์มกั จะศึกษำในส่วนกำรตีควำมคำสอน
ไม่ได้ มีกำรศึกษำในส่วนกำรสื่อสำร ที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำ รวมไปถึงกำรศึกษำ
พระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่งสำร จึงมีควำมน่ำสนใจที่จะศึกษำพระติช นัท ฮันห์ ถึงกลยุทธ์ กำร
สื่อสำร กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร และคุณลักษณะของผู้สง่ สำร ที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น

บทที่ 3
วิธีกำรวิจัย
กำรศึกษำวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ เป็ นกำร
ศึกษำวิจยั เชิงคุณภำพด้ วยวิธีกำรวิจยั เอกสำร(Documentary Research) ผ่ำนหนังสือและวิดีโอ
เพื่อศึกษำกลยุทธ์ตำ่ งๆ ในกำรสื่อสำรและกำรสร้ ำงสร้ ำงและคุณลักษณะของพระติช นัท ฮันห์ ใน
กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นจนประสบควำมสำเร็จ ประกอบด้ วย
3.1 ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำน
3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจยั
3.3 แหล่งข้ อมูลและกลุม่ ตัวอย่ำง
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
3.6 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

3.1 ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
ระเบียบวิธีวิจยั กำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research) มีขนตอนคื
ั้
อ กำหนดหัวข้ อ
ศึกษำแนวคิดและทฤษฏี รวบรวมงำนที่เกี่ยวข้ องมำทำกำรวิเครำะห์ สรุปผล และนำเสนอ ในส่วน
กำรวิเครำะห์เนื ้อหำ ผู้วิจยั จะยึดทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องเป็ นหลักในกำรวิเครำะห์วิจยั เอกสำร โดยกรอบ
แนวคิดมีรูปแบบดังนี ้
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กลยุทธ์กำรสือ่ สำรกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซน

ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

รวบรวมหนังสือ วิดีโอที่ใช้ วิเครำะห์
กลยุทธ์กำรสือ่ สำร

วิเครำะห์

กำรสร้ ำงสำร

คุณสมบัติผ้ สู ง่ สำร
สรุปผล

นำเสนอ และ เผยแพร่ผลวิจยั

ภำพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำวิจยั มีทงหมด
ั้
3 ตัวแปรดังนี ้
1) กลยุทธ์ กำรสื่อสำร คือ วิธีกำร รูปแบบ กลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ พระติช นัท ฮันห์ใช้ ใน
กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนำยเซ็น เช่น กลยุทธ์ควำมง่ำยในกำรสื่อสำร กลยุทธ์กำรจูงใจ โน้ มน้ ำวใจ
กำรใช้ กำรโฆษณำชวนเชื่อ
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2) กำรสร้ ำงสำร คือ รู ปแบบ วิธี ในกำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่คำสอนของ
พระ ติช นัท ฮันห์ เช่นกำรสร้ ำงสร้ ำงกระตุ้นอำรมณ์ กำรเสนอซ ้ำๆ กระตุ้นให้ เกิดกำรลองปฏิบตั ิ
3) ประสิทธิภำพผู้ส่งสำร คือ คุณสมบัติ ลักษณะของพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้
ส่งสำร เพื่อเผยแผ่ศำสนำ

3.3 นิยำมศัพท์
กลยุทธ์กำรสื่อสำร หมำยถึง รูปแบบ วิธีกำร ที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่
ศำสนำ
กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร หมำยถึง รูปแบบ วิธีกำร ที่พระติช นัท ฮันห์ ใช้ ในกำรสร้ ำงสำรเพื่อ
เผยแผ่ศำสนำ
คุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำร หมำยถึง คุณลักษณะ คุณสมบัตพิ ระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้สง่ สำร
กลยุทธ์ กำรโน้ มน้ ำวใจ หมำยถึง กลยุทธ์ กำรสื่อสำรที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำรสื่อสำร
โดยกำรสื่อสำรค่อยเป็ นค่อยไป ไม่เร่งรี บในกำรปรับควำมควำมคิดทัศนคติเดิมของกลุม่ เป้ำหมำย
กลยุทธ์ กำรโฆษณำชวนเชื่ อ หมำยถึง กลยุทธ์ กำรสื่ อสำรที่ พ ระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำร
สื่อสำร โดยกำรพยำยำมสื่อสำรให้ กลุ่มเป้ำหมำยเปลี่ยนควำมคิด ทัศนคติ และร่ วมปฏิบตั ิโดย
ทันที
กลยุทธ์กำรจูงใจ หมำยถึง กลยุทธ์กำรสื่อสำรที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำรสื่อสำร โดยกำร
ใช้ สิ่งล่อใจให้ กลุม่ เป้ำหมำยมองเห็นถึงสิ่งที่จะได้ รับ

3.4 แหล่ งข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ กำหนดขอบเขตแหล่งข้ อมูลกำรศึกษำ เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนหนังสือคำสอน
ภำษำไทย และ ส่วนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์
3.4.1 ส่ วนหนังสือคำสอนภำษำไทย
ผู้วิจยั ได้ กำหนดขอบเขตกำรศึกษำโดยสำรวจงำนหนังสือคำสอนภำษำไทย แหล่งข้ อมูล
ในกำรสำรวจเพื่อศึกษำ คือ ฐำนข้ อมูลร้ ำนหนังสือซีเอ็ด ศูนย์หนังสือจุฬำ และ ฐำนข้ อมูลหมู่บ้ำน
พลัม ผู้วิจยั มีหลักเกณฑ์ในกำรเลือกงำนหนังสือหลักคำสอน คือ เป็ นงำนที่ พระติช นัท ฮันห์ เขียน
มีกำรแปลในหลำยภำษำรวมถึงมีกำรแปลเป็ นภำษำไทย
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จำกขันตอนกำรสื
้
บค้ น พบงำนหนังสือหลักคำสอนที่ พระติช นัท ฮันห์ได้ เขียนขึน้ และมี
กำรแปลเป็ นภำษำไทย จำกฐำนข้ อมูลข้ ำงต้ นรวมทังสิ
้ ้น 15 เล่ม ดังนี ้
1) สำมเณร เรื่ องรำวของรักแท้ แปลโดย อลิสำ สันตสมบัติ และ
สดใส ขันติวรพงศ์
2) เวลำนี ้ที่เป็ นสุข แปลโดย ภิกษุณีนิรำมิสำ
3) เรำคือโลก โลกคือเรำ แปลโดย ปองขวัญ สุขวัฒนำ
4) สันติสขุ ทุกลมหำยใจ: วิธีปฏิบตั สิ ำหรับคนไม่มีเวลำ แปลโดย
จิตร์ ตัณฑเสถียร
5) วิถีแห่งบัวบำน: บทภำวนำเพื่อกำรบำบัดและกำรเปลี่ยนแปร แปลโดย
สุภำพร พงศ์พฤกษ์
6) ดวงตะวันดวงใจฉัน แปลโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู
7) ปัจจุบนั เป็ นเวลำอันประเสริฐสุด แปลโดย สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์
8) ปลูกรัก แปลโดย แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์
9) เพชรตัดทำลำยมำยำ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์
10) ปำฏิหำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ แปลโดย พระประชำ ปสนฺนธมฺโม
11) สูช่ ีวิตอันอุดม แปลโดย สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์
12) กุหลำบประดับดวงใจ แปลโดย รสนำ โตสิตระกูล
13) ศิลปะแห่งอำนำจ แปลโดย จิตร์ ตัณฑเสถียร
14) กลัว แปลโดย ชวโรจน์ เกียรติกำพล
15) สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว แปลโดย ประชำ หุตำนุวตั ร และ สุภำพร พงศ์ฤกษ์
3.4.2 ส่ วนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์
ผู้วิจยั ได้ กำหนดขอบเขตกำรศึกษำโดยสำรวจงำนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์ แหล่งข้ อมูลใน
กำรสำรวจเพื่อศึกษำ คือ www.youtube.com ผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์ในกำรเลือกงำนวิดีโอรำยกำร
โทรทัศน์ประเทศไทย เป็ นงำนที่แนะนำหลักธรรมและหลักในกำรปฏิบตั ิของพระติช นัท ฮันห์ งำน
ที่มีกำรสัมภำษณ์พระติช นัท ฮันห์ แต่หำกหลักเกณฑ์หลักไม่ตรงตำมที่กำหนด ผู้วิจยั จะพิจำรณำ
จำกเนื ้อหำในรำยกำรโทรทัศน์ที่มีกำรนำเสนอเกี่ยวกับทัช นัท ฮันห์ในช่วง พ.ศ.2551–พ.ศ.2557
จำกขันตอนกำรสื
้
บค้ น พบงำนวิดีโอรำยกำรโทรทัศน์ที่มีกำรแนะนำหลักในกำรปฏิบตั ิของ
พระติช นัท ฮัน ห์ งำนที่ มี ก ำรสัม ภำษณ์ พ ระติช นัท ฮันห์ จำกฐำนข้ อ มูล ข้ ำงต้ นรวมทัง้ สิ น้ 4
รำยกำร ดังนี ้
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1)
2)
3)
4)

ZEN 2010
พื ้นที่ชีวิต ตอนหมูบ่ ้ ำนพลัม
พื ้นที่ชีวิต ตอน แด่หนุม่ สำว
Mango Bango ตอน ติช นัท ฮันห์

3.5 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ในกำรวิเครำะห์หัวข้ อวิจัยแต่ละประเด็นนัน้ ผู้วิจัยด้ วยกำรสร้ ำงแบบบันทึกข้ อมูล โดย
พัฒนำจำกกรอบแนวคิด และทฤษฏีในบทที่ 2 มำเป็ นโครงร่ำงในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ หัวข้ อในโครงร่ำง
ของแบบบันทึกข้ อมูล มีดงั นี ้
ประเด็นกำรศึกษำวิจยั
กลยุทธ์กำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซนของพระติช นัท ฮันห์ หรื อ ประเด็นต่ำงๆ ดังนี ้
1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สง่ สำร
(1) ทฤษฏีกำรสื่อสำรเบอร์ โล
(2) ทฤษฏีผ้ สู ง่ สำรของอริสโตเติล
(3) แนวคิดหมวก 6 ใบ เอดเวิร์ด เดอ โบโน
2) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสื่อสำรและกำรสร้ ำงสำร
(1) แนวคิดกำรสื่อสำรเพื่อกำรโน้ มน้ ำวใจ
(2) แนวคิดกำรจูงใจ
(3) แนวคิดกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
(4) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร
(5) แนวคิดกำรโฆษณำชวนเชื่อ
3) วิธีกำรวิจยั
กำรวิจยั เชิงคุณภำพ ด้ วยวิธีกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research)
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ตำรำงที่ 3.1 แบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับผู้สง่ สำร
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

แนวคิดผู้สง่ สำร อลิสโต กำรใช้ เหตุผล
เติล
ควำมน่ำเชื่อถือ
มีคณ
ุ ธรรม
มีสติปัญญำลึกซึ ้ง
ปรำรถนำดีตอ่ ผู้ฟัง
มีควำมสำมำรถและควำม
ชำนำญ
แนวคิดคุณลักษณะผู้สง่ ปัจจัยที่สร้ ำงควำมอบอุน่ ใจ
สำรเบอร์ โล
ปัจจัยนี ้จะเน้ นควำมรู้ ควำม
ชำนำญ ประสบกำรณ์ของผู้
ส่งสำร
ปัจจัยที่แสดงควำม
คล่องแคล่ว กระตือรื อร้ น
ควำมไม่เฉื่อยชำของผู้สง่ สำร
ควำมน่ำเชื่อถือผู้สง่ สำร ผู้สื่อสำรควรจะใช้ กำรแนะนำ
กับกำรโน้ มน้ ำวใจ
ตัวเองให้ เป็ นประโยชน์ใน
กำรที่จะได้ รับกำรยอมรับ
มีกำรปฏิบตั ติ นให้ สอดคล้ อง
ไปด้ วยในกิจกรรมที่กระทำ
ประจำวัน
ระวังผู้รับสำรสับสนใน
บทบำทหน้ ำที่ของผู้สง่ สำร
ไม่มองข้ ำมควำมสำคัญของ
ผู้นำควำมคิดเห็นในสังคม
นัน้

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน แหล่ งอ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ)
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน แหล่ งอ้ ำงอิง

เรี ยนรู้ทศั นคติของกลุม่ ชน
นันได้
้ จำกกลุม่ ต่ำงๆ
สื่อสำรสำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้
ที่มีอำนำจหน้ ำที่ซงึ่ เป็ นที่
เชื่อถือของผู้ฟัง
จะต้ องปรับให้ สำรของตนเอง
เข้ ำกับกลุม่ ผู้รับส่วนใหญ่ได้
แนวคิดหมวก 6 ใบ ดร. หมวกสีขำว มีควำมเป็ น
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน
กลำง
หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง
หมวกสีดำ คิดลบ เฝ้ำระวัง
หมวกสีเหลือง คิดบวก
หมวกสีเขียว คิดริเริ่ม
สร้ ำงสรรค์
หมวกสีฟ้ำ คิดถึงกำรจัดกำร
ควบคุม
ตำรำงที่ 3.2 แบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลเใช้ ในกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสื่อสำร
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร
ลำดับควำมต้ องกำร ของ
มำสโลว์
กำรโน้ มน้ ำวใจ

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์
กระตุ้นควำมต้ องกำร 5 ขัน้
มีควำมตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลบำง
ประกำรเหนือผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจ

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

แนวคิดจูงใจ
ศำสตรำจำรย์ด้ำน
จิตวิทยำ

กำรโฆษณำชวนเชื่อ

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

ผู้โน้ มน้ ำวใจจะพยำยำมชัก
จูงผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับ
ทำงเลือกที่เสนอ
เปลี่ยนแปลงกำรสร้ ำงหรื อ
กำรดำรงไว้ ซงึ่ ควำมคิดเห็น
ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำม
เชื่อ
โน้ มน้ ำวใจในทังกิ
้ จกรรมและ
กระบวนกำร
โน้ มน้ ำวใจและกำรข่มขู่
กำรโน้ มน้ ำวใจทำให้ เกิดกำร
เปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติ
กระทำโดยควำมตังใจและ
้
บำงครัง้ กระทำโดยควำมไม่
ตังใจ
้
สร้ ำงควำมสนใจ
สร้ ำงควำมต้ องกำร
ตอบสนองควำมต้ องกำร
สร้ ำงภำพให้ ผ้ ฟู ั งนึกเห็นถึง
ผลที่จะเกิดขึ ้น
ลงมือปฏิบตั ิ
กำรโฆษณำแบบขำว
กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบดำ
กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบสี
เทำ

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำม
แตกต่ำง

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

ใช้ ควำมกลัว
ใช้ อำนำจ
กระตุ้นให้ กลุม่ เป้ำหมำยให้
กระทำ หรื อให้ มำรวมก๊ วน
สร้ ำงกำรไม่เห็นด้ วย
กำรสร้ ำงควำมประทับใจ
กำรมีสว่ นร่วม
กำรใช้ ควำมคลุมเครื อ
กำรถ่ำยทอด
ทำให้ เกิดควำมง่ำย
กำรใช้ ภำษำธรรมดำ
กำรอ้ ำงคำพูดผู้ทดลอง เพื่อ
สนับสนุนหรื อคัดค้ ำน แนวคิด
กำรทำให้ กลุม่ เป้ำหมำยมอง
สิ่งที่โฆษณำชวนเชื่อ แบบอคติ
ใช้ แพะรับบำป
สร้ ำงภำพลักษณ์ทำงบวก
สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยบุคคล
สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยกำร
สื่อสำร

พบ/ไม่
พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 3.3 แบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลใช้ ในกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร

กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร
และจูงใจในสำร

กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ
ของ แรงค์

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ/ไม่
พบ

หลักฐำน แหล่ งอ้ ำงอิง

จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์
จูงใจโดยใช้ ควำมโกรธ
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ตลก
จูงใจโดยใช้ รำงวัล
จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ
กลยุทธ์กำรคล้ อยตำม
แบบผนวกและไม่ผนวก
เป้ำหมำยของผู้สง่ สำร
ใช้ วำทศิลป์ ที่ไวต่อควำมรู้สึกคู่
สื่อสำร
เน้ นกฏแห่งควำมสุภำพใน
สังคม
กำรเสนอสำรซ ้ำๆ
กำรเชื่อมโยง
กำรแต่งรูปโฉมของสำร
วิธีกำรละเว้ นไม่พดู ถึง
กำรหันเหควำมสนใจ
กำรสร้ ำงควำมสับสน

3.6 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
ผู้วิจยั ได้ ทำกำรทดสอบหำควำมเที่ยงตรง (Validity) และควำมเชื่อถือได้ (Reliability) กำร
หำควำมเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ทำกำรตรวจสอบหำควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยนำเอำ
แบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูล ที่ได้ เรี ยบเรี ยงแล้ วให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ซึ่งได้ แก่ อำจำรย์ที่ปรึ กษำและ
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กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เป็ นผู้ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงควำมถูกต้ องตำมเนือ้ หำ และควำม
เหมำะสมของกำรแบ่งแยกกลยุทธ์ที่ค้นพบจำกกำรศึกษำ

3.7 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหำนำวิจยั ดังนี ้
ปัญหำนำวิจยั ข้ อที่ 1
กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำของพระติช นัท ฮันห์ มีกำรใช้ กลยุทธ์อะไรในกำรสื่อสำร
เพื่อตอบปั ญหำนำกำรวิจัยข้ อที่ 1 ผู้วิจัยจะนำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรบันทึก ในแบบบันทึก
รำยกำรในส่วนของประเด็นกำรศึกษำที่ใช้ ในกำรวิจยั มำรวบรวมและวิเครำะห์ เพื่อศึกษำว่ำ พระ
ติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ กลยุทธ์หรื อวิธีกำรใดบ้ ำง ที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
ปัญหำนำวิจยั ข้ อที่ 2
กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์ มีลกั ษณะอย่ำงไร
เพื่อตอบปั ญหำนำกำรวิจัยข้ อที่ 2 ผู้วิจัยจะนำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรบันทึก ในแบบบันทึก
รำยกำรในส่วนของประเด็นกำรศึกษำที่ใช้ ในกำรวิจยั มำรวบรวมและวิเครำะห์ เพื่อศึกษำว่ำ สำรที่
ถ่ำยทอดกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์มีลกั ษณะกำรสร้ ำงสำรอย่ำงไร
ปัญหำนำวิจยั ข้ อที่ 3
พระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้สง่ สำรมี คุณลักษณะอย่ำงไร
เพื่อตอบปั ญหำนำกำรวิจัยข้ อที่ 3 ผู้วิจัยจะนำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรบันทึก ในแบบบันทึก
รำยกำรในส่วนของประเด็นกำรศึกษำที่ใช้ ในกำรวิจยั มำรวบรวมและวิเครำะห์ เพื่อศึกษำว่ำ พระ
ติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ ลักษณะเช่นไร ในฐำนะผู้สง่ สำร

บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
ในส่วนกำรนำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยเรื่ อง “ กลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ” ผู้วิจยั ขอนำเสนอโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่พระติช
นัท ฮันห์
ส่วนที่ 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ
พระติช นัท ฮันห์
ส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พุทธนิกำยเซ็น
กำรนำเสนอผลกำรวิจัยจะประกอบด้ วยเนือ้ หำจำกกำรวิจัยเอกสำร (Documentary
Research) จำกกำรวิเครำะห์ หนัง สือที่พ ระติช นัท ฮันห์ เขียนเพื่อเผยแผ่ศำสนำ ที่ มีกำรแปล
ออกมำเป็ น ภำษำไทยและมี จ ำหน่ำ ยในร้ ำนหนัง สื อ พบทัง้ หมด 15 เล่ม และศึก ษำผ่ำ นคลิ ป
รำยกำรโทรทัศน์ในยูทูป (Youtube) ที่มีกำรนำเสนอเรื่ องรำวที่เกี่ยวข้ องกับพระติช นัท ฮันห์ในปี
พ.ศ.2551–พ.ศ. 2557 พบมีจำนวน 4 รำยกำร จำกข้ อมูลแบ่งหัวข้ อกำรวิเครำะห์แยกเป็ น 3 ส่วน
คือ กลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่
ศำสนำพุทธนิกำยเซ็ น คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่ง สำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น
ส่วนที่ 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่พระติช
นัท ฮันห์
สำหรับข้ อมูลในส่วนกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่
พระติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียน เพื่อศึกษำถึงกลยุทธ์ที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ในกำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่
ศำสนำ โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1) กลยุทธ์กำรโฆษณำชวนเชื่อ
2) กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ
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3) แนวคิดกำรจูงใจ
4) กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง

4.1 ผลวิ จั ย เอกสำรเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ กำรสื่ อ สำรเพื่ อ เผยแผ่ ศำสนำพุ ท ธ
นิกำยเซ็น
จำกกำรเก็ บ ข้ อ มูล จำกแบบบันทึก พบว่ำ กลยุท ธ์ กำรสื่ อสำรเพื่ อ เผยแผ่ศำสนำพุท ธ
นิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ กลยุทธ์ โฆษณำชวนเชื่อ และกำรโน้ มน้ ำวใจเป็ นหลัก เพื่อให้
เป้ำหมำยสนใจ คล้ อยตำม ปฏิบตั ิตำม และเปลี่ยนควำมคิ ด ทัศนคติใหม่ ซึ่งกลยุทธ์ กำรสื่อสำร
เพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พบข้ อมูลดังนี ้
4.1.1 กลยุทธ์ โฆษณำชวนเชื่อ
จำกกำรศึกษำข้ อมูล กลยุทธ์ โฆษณำชวนเชื่อ พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรอ้ ำงอิงถึงบุคคล
ส ำคัญ ซึ่ ง บุ ค คลส ำคัญ ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บพระติ ช นัท ฮัน ห์ จ ะอ้ ำงอิ ง หลัก ค ำสอน ค ำพู ด ของ
พระพุทธเจ้ ำ และนักวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถื อ หลังจำกกลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำม
น่ำเชื่อถือ รองลงมำพระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรปฏิบตั ิตำมหลักคำ
สอนหรื อ วิ ธี ก ำรที่ พ ระติ ช นัท ฮัน ห์ ส ร้ ำงขึ น้ มำ รองลงมำ พระติ ช นัท ฮัน ห์ จ ะใช้ วิ ธี ก ำรให้
กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมปฏิบตั ิ หรื อสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นกันเอง
และเกิดควำมควำมรู้สกึ เป็ นกลุม่ เดียวกัน และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์จะอ้ ำงถึงลูกศิษย์และผู้ที่ได้
ลองร่ ว มฝึ กธรรมะและลองท ำตำมหลั ก ค ำสอน มำเล่ ำ ให้ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยใหม่ ฟั ง เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่เกิดกำรปฏิบตั ิ ซึ่งกลยุทธ์ โฆษณำชวนเชื่อพบข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับ
จำกมำกไปน้ อยตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.1 ตำรำงรวบรวมผลกำรศึกษำกลยุทธ์โฆษณำชวนเชื่อ
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ

กำรโฆษณำ
ชวนเชื่อ





อ้ ำงถึงบุคคลสำคัญ
กระตุ้นให้ กลุม่ เป้ำหมำยให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ
กำรมีสว่ นร่วม

ไม่ พบ

จำนวน
60
23
21
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ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์
กำรใช้ ควำมคลุมเครื อ
กำรอ้ ำงคำพูดผู้ทดลอง เพื่อสนับสนุนหรื อ
คัดค้ ำน แนวคิด
ทำให้ เชื่อว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ
กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบสีเทำ
กำรสร้ ำงควำมประทับใจ
สร้ ำงกำรไม่เห็นด้ วย
กำรถ่ำยทอด
กำรใช้ ภำษำธรรมดำ
กำรทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยมองสิ่งที่โฆษณำ
ชวนเชื่อแบบอคติ
สร้ ำงภำพลักษณ์ทำงบวก

พบ

ไม่ พบ

จำนวน




10
8



1








4.1.1.1 กำรอ้ ำงอิงบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง
กำรสื่อสำรโฆษณำชวนเชื่อที่มีกำรอ้ ำงอิงถึงคำพูดแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
มำนำเสนอ เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเชื่อและคล้ อยตำม จนเกิดกำรปฏิบตั ิหรื อเข้ ำร่วม โดยส่วนมำก
พระ ติช นัท ฮันห์จะอ้ ำงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ ำเป็ นหลัก อ้ ำงอิงหลักคิดของนักวิทยำศำสตร์
ได้ แก่ เดวิด โบห์ม โรเบิร์ต โอเปนไฮเมอร์ , อัลเฟรด วัสเลอร์ , เออวิน ชโรดินเจอร์ , อ็องตรวน ลำวัวซี
เย, ลิบนิสนิก และอ้ ำงอิงคำพูดหลักคิดของนักปรำชญ์ได้ แก่ วอลต์ วิตแมน, ปรมำจำรย์ เซน ซูฮู
ซินห์ , อำจำรย์เซน ดอก เถ, ฌอง ปองชำตร กำรอ้ ำงอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อมำสนับสนุนแนว
ควำมควำมคิดและหลักคำสอนให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึน้ ซึ่งผลกำรวิจัยเอกสำรพบว่ำ กำร
โฆษณำชวนเชื่อโดยกำรอ้ ำงอิงบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง หลักฐำนที่พบมี 60 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
ในพระสูตรว่ำด้ วย กำรจับงูให้ ถกู วิธี (อลคัททูปมสูตร) พระพุทธองค์ทรงชี ้หนทำงให้ เรำได้
เห็นควำมจริ งอย่ำงชัดแจ้ งโดยไม่ติดอยู่กับมโนทัศน์หรื อควำมคิดใดๆ พระสูตรนี ้สอนเรำ
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ว่ำ เมื่อศึกษำธรรมะเรำต้ องระมัดระวัง เพรำะหำกเข้ ำใจผิด เรำอำจทำอันตรำยแก่ตวั เอง
และคนอื่นได้ พระพุทธเจ้ ำตรัสว่ำกำรเข้ ำใจธรรมะก็เหมือนกำรจับงู ถ้ ำเธอจับลำตัวงู งู
อำจแว้ งกัดเอำได้ แต่ถ้ำรู้วิธี และใช้ ไม้ ง่ำมตรึงโคนหัวมันไว้ งูก็ทำอันตรำยใครไม่ได้
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 54)
พระพุทธเจ้ ำยังกล่ำวด้ วยว่ำ “บำงคนศึกษำพระสูตรเพียงเพื่อสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็น
หรื อเพื่อนำไปโต้ เถียงเอำชนะกัน ไม่ได้ ศกึ ษำธรรมะเพื่อควำมเป็ นอิสระหลุดพ้ น ถ้ ำศึกษำ
ธรรมะด้ วยควำมตังใจเช่
้ นนี ้ เขำก็เข้ ำไม่ถึงเนื ้อแท้ ของคำสอน เขำอำจเหนื่อยอยำกลำบำก
แต่ไม่ได้ รับผลอย่ำงคุ้มค่ำ แล้ วเขำก็เหนื่อยล้ ำไป (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 56)
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำทรงกล่ำวถ้ อยคำง่ำยๆ เกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง “ ที่
เป็ นอย่ำงนีเ้ พรำะว่ำอย่ำงนัน้ ไม่ใช่อย่ำงนีเ้ พรำะอย่ำงนัน้ ” สิ่งต่ำงๆ มีอยู่เป็ นอยู่ไ ด้
ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ทุกสิ่ง (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 70)
เรำอำจหลงเข้ ำใจไปว่ ำเพรำะทุกสิ่ง เปลี่ ยนแปลงเป็ นอนิ จ จัง ควำมทุกข์ จึง เกิ ดขึน้ แต่
สมเด็จ พระสัม มำสัม พุทธเจ้ ำ ทรงสอนเรำให้ ม องลึกซึง้ ลงไปอี ก หำกปรำศจำกควำม
เปลี่ ยนแปลง ชี วิตก็ ไ ม่อำจมี อยู่ไ ด้ เรำจะแปรเปลี่ ยนควำมทุกข์ ไ ด้ อย่ำงไรถ้ ำทุกสิ่ง ไม่
เปลี่ยนแปลง (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 89)
ก่อนเสด็จดับขันธปริ นิพพำน พระพุทธองค์ได้ ตรัสแก่เหล่ำภิกษุ ว่ำ ภิกษุทงั ้ หลำย กำยนี ้
เป็ นเพียงร่ำงกำย ส่วนกำยแห่งพระธรรมของเรำจะอยู่กบั เธอตลอดเวลำตรำบที่เธอยังคง
ปฏิบตั ิ จงถือเอำพระธรรมเป็ นที่พงึ่ จงพึง่ ตัวเธอเอง แล้ วพระพุทธเจ้ ำก็จะอยูก่ บั เธอ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 107)
ในวัชรสูตร สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำตรัสว่ำ “ ที่ใดมีรูปลักษณ์ ที่นนั่ มีมำยำ ” กระนัน้
เรำก็ยงั ติดยึดรู ปลักษณ์จนสูญเสียแก่น ซึ่งก็คือ กำรเป็ นดัง่ กันและกัน ควำมไร้ รูปลักษณ์
และควำมว่ำง (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 123)
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จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ที่มำของพลังงำนแรกนันคื
้ อศรัธทำ เมื่อเธอมีพลังแห่งศรัธทำอยู่ในตัวเธอ เธอจะเข้ มแข็ง
ในคัมภี ร์ไ บเบิ ้ล พระเยซูได้ กล่ำวว่ำ คนที่ศรัธทำสำมำรถเคลื่อนภูเขำได้ คำว่ำ ศรัธทำ
น่ำจะแปลว่ำ “ควำมมัน่ ใจ” และ “ควำมไว้ ใจ” มำกกว่ำ เพรำะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ภำยในตัวเธอ
เอง โดยมิได้ มงุ่ หมำยถึงสิ่งที่อยูภ่ ำยนอก (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 37)
พระพุท ธองค์ท รงสอนว่ำ ชี วิต นัน้ มี อยู่ ณ ที่ นี่ และขณะนี เ้ ท่ำนัน้ นั่นคื อ ปั จ จุบัน ขณะ
พระองค์ตรัสว่ำ อดีตนันผ่
้ ำนพ้ นไปแล้ ว อนำคตยังมำไม่ถึง มีเพี ยงขณะเดียวเพื่อให้ เธอได้
มีชีวิตอยู่ และนัน่ คือปัจจุบนั ขณะ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 67)
พระพุทธองค์ยังทรงยกอีกตัวอย่ำง ถึงกำรถือคบไฟต้ ำนลม เปลวไฟย่อมเผำไหม้ นิ ้วมือ
ของผู้ถือนัน้ ควำมอยำกในรู ปรส กลิ่น เสียง สัมผัสก็เป็ นเช่นนัน้ มันเผำไหม้ เธอ ควำม
อยำกเหล่ำนัน้ ไม่ไ ด้ ให้ ค วำมสุขอันแท้ จ ริ ง มันก ำลัง เผำเธอให้ ม อดไหม้ และสำมำรถ
ทำลำยเธอได้ จริงๆ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 94)
ในคืนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ใต้ ต้นโพธิ์ พระองค์ทรงค้ นพบสิ่งที่น่ำประหลำดใจต่อพระองค์
เองและพวกเรำ พระองค์พบว่ำควำมดี ควำมงำม และควำมจริ งนันมี
้ อยู่แล้ วในตัวเรำทุก
คน น้ อยคนนักที่ร้ ูเช่นนี ้ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 129)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
ฌอง ปอล ชำตร นักปรัชญำฝรั่งเศสกล่ำวว่ำ “มนุษย์คือผลรวมแห่งกำรกระทำของเขำ”
เรำแต่ละคนเป็ นผลรวมแห่งกำรกระทำของเรำ โดยที่กำรกระทำของเรำเป็ นทังเหตุ
้ และผล
ของพืชพันธุ์ตำ่ งๆ ในอำลัยวิญญำณ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 43)
พระพุทธเจ้ ำทรงน ำเอำอนิ จ จำลักษณะมำเป็ น เครื่ องมื อให้ เรำได้ เ ข้ ำถึ ง สัจ ภำวะแล้ ว
แสวงหำสัจจะได้ ในเรื่ องอนัตตำ ดุจดังดอกไม้ ซงึ่ ประกอบไปด้ วยธำตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดอกไม้
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รวมอยู่ด้วยนี ้ฉันใด อัตตำก็รวมขึ ้นมำจำกธำตุต่ำงๆ ที่เป็ นอนัตตำฉันนัน้ (ติช นัท ฮันห์ ,
2551, น. 124)
คำสอนของพระพุทธเจ้ ำแต่ละพระธรรมรวมพระธรรมขันธ์ทงหมดเข้
ั้
ำไว้ ด้วยกัน ถ้ ำเรำมอง
ลึกลงในอริ ยสัจ อี กสำมข้ อรวมอยู่ด้วย คือเหตุแห่ง ทุกข์ กำรดับทุกข์ ซึ่ง เป็ นไปได้ และ
หนทำงไปสูก่ ำรดับทุกข์นนั ้ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 215)
พระพุทธเจ้ ำตรัสว่ำเมื่อหมดอวิชชำก็ย่อมเกิดปั ญญำ ดุจดังเมื่อหมดเวลำรำตรี ก็ย่อมเป็ น
เวลำที่มีแสงสว่ำงเกิดขึ ้น ถ้ ำเรำเอำอวิชชำให้ จบไปปั ญญำก็ย่อมมำแทนที่ เมื่อเป็ นเช่นนัน้
ในวงวัฏฏะแห่งเหตุและปั จจัยก็ย่อมตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของปั ญญำ ปรำศจำกเสียซึ่งเจตนำ
ที่จะประกอบกรรมอันนำมำซึ่งควำมทุกข์ ธรรมชำติของควำมตื่นคือพลังที่ช่วยให้ เจตนำ
ในกำรประกอบกรรมที่เป็ นปั ญญำ วิญญำณอันเป็ นโมหะนำควำมทุกข์มำให้ นำมและรูป
ปัญญำนำควำมเป็ นพระพุทธะมำให้ นำมและรูป (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 247)
พระโพธิสตั ว์อยู่บนรำกฐำนเดียวกับเรำ คือในโลกของกำรเกิดกับตำย เที่ยงและอนัตตำ
แต่เพรำะท่ำนปฏิ บตั ิธ รรมจนมองลึกลงไปได้ ในอนิจจังและอนัตตำ จึง สัมผัสได้ ถึง มิ ติ
ในทำงปรมัตถ์ ท่ำนจึงผันไปจำกควำมกลัวซึง่ ติดอยูก่ บั ควำมคิดในเรื่ องควำมมีควำมเป็ น
หรื อไม่มีไม่เป็ น หนึง่ กับหลำย ไปกับมำ เกิดกับตำย (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 319)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
พระพุทธองค์ตรัสว่ำ เรำต้ องปฏิบตั ิรับประทำนอำหำรในวิถีทำงที่จะคงรักษำควำมเมตตำ
กรุ ณำไว้ ในหัวใจของเรำ เรำต้ องรับประทำนอำหำรอย่ำงมีสติ มิฉะนันเรำก็
้
กำลังกินเนื ้อ
ของลูกเรำเอง (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 37)
พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ ภิกษุ ภิกษุณี มีบำตรเพียงใบเดียวเพื่อไปบิณฑบำต คำศัพท์
ทำงพระพุ ท ธศำสนำส ำหรั บ บำตรนั น้ หมำยถึ ง “ภำชนะซึ่ ง เป็ นเครื่ องตวงควำม
พอประมำณ” ในเมื่อบำตรมีขนำดถูกต้ องพอดีกบั ควำมพอประมำณ เรำก็สำมำรถรู้ว่ำเรำ
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ต้ องรับประทำนมำกแค่ไหน โดยไม่ต้องมำกเกินไป เพรำะกำรรับประทำนอำหำรเกินพอดี
จะทำให้ เรำป่ วยได้ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 40)
พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่เที่ยงแท้ สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือควำมไม่แน่นอน
ไม่มีสิ่งใดในโลกนีท้ ี่จะคงอยู่โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเรำเห็นควำมจริ งข้ อนีเ้ รำจะ
เข้ ำใจถึ ง ธรรมชำติ ข องสรรพสิ่ ง ว่ ำ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ ำ งมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง และควำม
เปลี่ยนแปลงเป็ นธรรมชำติ เรำจึงไม่ตดิ ยึดกับร่ำงนี ้หรื อชีวิตนี ้ของเรำเท่ำนัน้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 66)
หำกเรำยังไม่สำมำรถจัดกำรกับควำมกลัวภำยในใจเรำได้ มนั จะเป็ นผู้ที่จดั กำรกับเรำ และ
เบี่ยงเบนพฤติกรรมของเรำให้ ไปในทำงของมัน พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ เรำหลบหลีก
ควำมกลัว แต่ให้ ยอมรับมันโดยโอบกอดมันไว้ และมองดูควำมกลัวในใจเรำนี ้อย่ำงลึกซึ ้ง
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 71)
พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนเรำเสมอให้ จ้องมองตรงไปที่เมล็ดพันธุ์แห่งควำมกลัวภำยในใจ
เรำ แทนที่จะกลบเกลื่อนเพิกเฉยต่อมันหนีมนั เรำทุกคนต่ำงมีเมล็ดพันธุ์แห่งควำมกลัวอยู่
ในจิ ตใจ กลัวควำมตำย กลัวควำมโดดเดี่ยว กลัวถูกทอดทิง้ กลัวกำรป่ วยไข้ แต่เรำก็
พยำยำมลืมๆ มันไป หำกเรำลืมไม่ลง เรำก็มกั พยำยำมทำตัวให้ ย่งุ ๆ ไว้ เพื่อลืม แต่ควำม
จริ งก็คือควำมจริ ง วันหนึ่งเรำก็ต้องตำยเรำต้ องเจ็บปวด ฉะนันเรำจึ
้
งต้ องปล่อยวำงจำก
ควำมกลัวนี ้ เพรำะอย่ำงไรเสียมันก็ต้องมำถึงสักวันหนึง่ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 74)
ฌอง ปอล ชำร์ ต ปรำชญ์ชำวฝรั่งเศสได้ กล่ำวไว้ วำ่ มนุษย์คือผลแห่งกำรกระทำของตนเอง
เรำต้ องปล่อยวำงจำกสิ่งต่ำงๆ หรื อคนที่เรำรัก สิ่งที่จะติดตัวเรำไปหรื อฝำกไว้ กบั โลกนี ้ คือ
ผลพวงของสิ่งที่เรำคิด พูด และกระทำ ในระหว่ำงที่เรำใช้ ชีวิตเป็ นมนุษย์ในโลกนี ้นัน่ คือ
กรรมที่เรำก่อ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 85)
พระพุทธองค์ได้ ทรงสัง่ สอนเรำเกี่ยวกับเรื่ อง กำรเวียนว่ำยตำยเกิด หรื อสังสำรวัฏที่มีควำม
ทุกข์ทงปวงเกิ
ั้
ดขึ ้นซ ้ำแล้ วซ ้ำเล่ำ หำกเรำไม่ฝึกปฏิบตั ิเรำก็ไม่สำมำรถหลุดพ้ นไปจำกวงล้ อ
นี ้ไป (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 123)
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จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำมีสถำนที่ที่ปลอดภัยมำกอยู่แห่งหนึ่ง เรำสำมำรถกลับมำพักพิงที่
สถำนที่นี ้ได้ ทกุ เมื่อที่เรำต้ องกำรไม่วำ่ เรำจะอยูท่ ี่ใด สถำนที่แห่งนี ้คือเกำะภำยในตัวเรำเอง
ภำยในตัวเรำนัน้ มีเกำะที่ปลอดภัยซึ่งเรำสำมำรถกลับมำพักพิงได้ โดยที่มรสุมชีวิตใดๆ ก็
ไม่อำจทำให้ เรำสัน่ คลอน (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 49)
พระพุทธองค์ท รงตรั ส สอนว่ำเรำทุกคนอยู่อย่ำ งเป็ นสุข ได้ ณ ที่ นี่ ในเวลำนี ้ เมื่ อ เรำมี
ควำมสุขในปัจจุบนั ขณะแล้ ว เรำจะหยุดได้ เรำไม่ต้องวิ่งไขว่คว้ ำหำสิ่งที่ปรำรถนำอื่นใดอีก
แล้ ว จิตของเรำสงบ แต่เมื่อจิตใจของเรำยังไม่สงบ ยังปั่ นป่ วนอยู่ เรำไม่สำมำรถเป็ นสุขได้
จริง (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 86)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับควำมรักในพระพุทธศำสนำอย่ำงชัดเจนว่ำ เธอต้ องเรี ยนรู้ที่
จะรักตนเองก่อน เธอจึงจะรู้วิธีที่จะรักคนอื่น เธอต้ องเรี ยนรู้ ที่จะรักตนเองก่อน เธอจึงจะรู้
วิธีที่จะรักคนอื่น ควำมรักคือควำมเข้ ำใจ และควำมเข้ ำใจประกำรแรกก็คือเข้ ำใจควำม
ทุกข์ของตนเอง (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 37)
เรำสำมำรถที่ จ ะใช้ ค ำสอนขององค์ สัม มำสัม พุท ธเจ้ ำ เพื่ อ เกื อ้ กูล ควำมสัน ติ ควำม
สมำนฉันท์ ควำมสำมัคคีในสังคม ในประเทศชำติ และในโลก
(ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 42)
เรำมีร่ำงกำยเหมือนกับกำยแห่งพระองค์ ถ้ ำพระพุทธองค์สำมำรถที่จะนั่งได้ อย่ำงผ่อน
คลำย เรำก็สำมำรถที่จะนัง่ ได้ อย่ำงผ่อนคลำยเช่นเดียวกัน ไม่ว่ำเรำจะนัง่ อยู่บนโต๊ ะ นัง่ บ
เก้ ำอี ้ หรื อแม้ แต่นงั่ บนพื ้นหญ้ ำ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 54)
พระพุทธองค์ทรงกล่ำวว่ำ ไม่มีอะไรที่จะอยูร่ อดได้ เลยถ้ ำไม่มีอำหำร ถ้ ำจะให้ ควำมรักของ
เธอสืบเนื่องต่อไป เธอจะต้ องรู้วิธีที่จะป้อนอำหำรให้ กบั ควำมรักของเธอ ถ้ ำเธอไม่ร้ ูวิธีที่จะ
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บำรุ งหล่อเลี ้ยงและป้อนอำหำรให้ กับควำมรัก ควำมรักของเธอก็จะเหือดแห้ งตำยไป เธอ
ต้ องเรี ยนรู้ ศิลปะแห่งกำรรัก และพระพุทธองค์ได้ ทรงสอนวิธีบำรุ งหล่อเลี ้ยงควำมรักให้
พวกเรำ ในบทคำสอนเรื่ อง เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 64)
พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ เรำมีวำจำที่ถกู ต้ อง สัมมำวำจำซึ่งเรำได้ เรี ยนไปแล้ ว พระพุทธ
องค์ได้ ทรงแนะนำให้ เรำมีกำรกระทำที่ถกู ต้ อง อะไรก็ตำมที่เธอสำมำรถทำเพื่อจะเกือ้ กูล
เพื่อให้ สิ่งต่ำงๆ มีควำมปลอดภัย นัน่ คือกำรกระทำที่ถกู ต้ อง
(ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 74)
พระพุทธองค์ได้ เสนอวิธีปฏิบตั ิเรี ยบง่ำยหลำยวิธี วิธีหนึ่งที่ทุกคนสำมำรถทำได้ ก็คือกำร
หำยใจอย่ำงมีสติ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 118)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ธรรมกำยนัน้ กำยตำมรูปศัพท์หมำยถึงร่ำง (กำย) แห่งคำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ ำ (ธรรม)
ซึ่ง เป็ นมรรควิถีให้ ร้ ู และรัก ก่อนเสด็จ ดับขันธปริ นิพ พำน พระพุทธเจ้ ำตรั สกับสำวกว่ำ
“ร่ำงกำยของตถำคตจะดับสิ ้นไป แต่ธรรมกำยของตถำคตจะดำรงอยูช่ วั่ นิรันดร
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 27)
ฟั งเสียงระฆัง จิตใจของเรำกลำยเป็ นหนึ่งเดียวกันกับเสียงที่ดงั กังวำนออกมำแล้ วลงตัว
เงียบหำยไป ระฆังช่วยให้ จิตใจของเรำรวมตัวกันเข้ ำและนำเรำกลับมำสู่ขณะนัน้ เสียง
ระฆังแห่งกำรรู้ตวั ทัว่ พร้ อมคือเสียงพระพุทธเจ้ ำที่เรี ยกเรำให้ กลับเข้ ำสู่ตวั เรำเอง เรำควร
เคำรพทุกเสียง หยุดคิด หยุดคุย แล้ วหันกลับเข้ ำมำทำควำมรู้จกั กับตนเอง หำยใจเข้ ำและ
ยิ ้ม (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 49)
พระพุทธเจ้ ำตรัสสอนว่ำทุกคนเป็ นพระพุทธเจ้ ำได้ และทุกคนก็เป็ นดอกอุทมุ พรได้
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 62)
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ถ้ ำเรำปฏิบตั ติ ำมคำสอนของพระพุทธเจ้ ำให้ ร้ ูจกั เจริ ญสติจำมลมหำยใจเข้ ำออก เรำจะนำ
กำยและใจมำอยูด่ ้ วยกัน เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน สมดังคำที่วำ่ กระแสจิตเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 104)
พระพุทธเจ้ ำเสด็จมำอยูก่ บั เรำแล้ ว เพรำะพระพุทธเจ้ ำมีอยู่ทกุ ชัว่ ขณะ กำรปฏิบตั ิธรรมคือ
กำรคืนตัวเรำกลับเข้ ำหำชัว่ ขณะในเวลำนันๆ
้ เพื่อให้ เรำได้ สมั ผัสกับดอกไม้ ท้ องฟ้ำสีครำม
เด็กที่นำ่ รักและสัญญำณไฟแดง (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 133)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
พระพุทธเจ้ ำทรงพุ่งตรงเข้ ำสู่หวั ใจของ ปรัชญำปำรมิตำ ทรงเสนอหลักกำรของควำมไม่มี
ตัวตน พระองค์ทรงบอกเรำว่ำผู้ปฏิบัติที่แท้ ย่อมช่วยสรรพสัตว์อย่ำงทันท่วงทีและเป็ น
ธรรมชำติอย่ำงยิ่ง ไม่แบ่งแยกเรำเขำระหว่ำงผู้ชว่ ยเหลือกับผู้ได้ รับกำรช่วยเหลือ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 36)
ครัง้ หนึ่ง พระเจ้ ำตรัน นัห์น ตง จักรพรรดิเวียดนำมเคยรับสัง่ ว่ำ กินอำหำร ดื่มน ้ำ ขับถ่ำย
ล้ วนเป็ นพุทธธรรมทังสิ
้ ้น พุทธธรรมไม่ใช่เป็ นอะไรบำงอย่ำงต่ำงไปจำกสิ่งซึ่งเรี ยกกันว่ำ
ไม่ใช่พทุ ธธรรม (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 66)
เมื่ อ กษั ต ริ ย์ ก ลิ ร ำชำให้ บั่น พระวรกำยเป็ น ท่ อ นๆ พระโพธิ สัต ว์ ซึ่ง ต่อ มำได้ ต รั ส รู้ เป็ น
พระพุทธเจ้ ำ ไม่ทรงอำฆำตเคียดแค้ นได้ เพรำะพระองค์ทรงมีพระปั ญญำลึกซึ ้ง นัน่ คือไม่
ยึดมัน่ อยูก่ บั ทิฏฐิ ใดๆ ไม่ทรงยึดถือควำมคิดเกี่ยวกับตัวตน บุคคล สัตวะและชีวะ (ติช นัท
ฮันห์, 2553ค, น. 82)
พระพุทธเจ้ ำทรงย ้ำสิ่งที่พระองค์ทรงกล่ำวมำแล้ วหลำยครัง้ ในพระสูตรนี ้ จิตที่ไม่ยึดมัน่ อยู่
กับสิ่งใดจะไม่ติดอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมำรมณ์ ถ้ ำเรำไม่พึ่งบำงสิ่ง
บำงอย่ำงที่เปลี่ยนได้ ตลอดเวลำ เรำจะไม่พบควำมสงบได้ เลย เวทนำอันเกิดจำกอำยตนะ
ทังหก
้ เป็ นอำรมณ์ที่เกิดจำกกำรปรุงแต่ง มันจึงเปลี่ยนได้ ตลอดเวลำ ถ้ ำเรำอยู่กบั อำรมณ์
เหล่ำนี ้ เรำก็จะไม่นิ่งไม่สงบ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 83)
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อำจำรย์เซนท่ำนหนึง่ กล่ำวว่ำ “กิน ดื่ม ขับถ่ำย ล้ วนเป็ นพุทธธรรมทังสิ
้ ้น” เพรำะพุทธธรรม
ประกอบด้ วยธำตุซงึ่ ไม่ใช่พทุ ธธรรม ไม่อำจพบพุทธธรรมได้ นอกสิ่งซึง่ ไม่ใช่พทุ ธธรรม
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 92)
พระตถำคตทรงใช้ ถ้อยคำและควำมคิดเหมื อนกับที่ ใช้ ม ำแล้ วในตอนอื่ นๆ ดอกไม้ คื อ
ดอกไม้ ขยะคือขยะ ควำมตื่นคือควำมตื่น มำยำคือมำยำ ควำมทุกข์คือควำมทุกข์ แต่พระ
ตถำคตไม่หลงอยูก่ บั ชื่อหรื อควำมคิดเหล่ำนี ้ แต่เรำสิตรงข้ ำม ด้ วยเหตุนี ้พระตถำคตจึงทรง
เลือกใช้ ภำษำซึง่ อำจจะช่วยเรำให้ ร้ ูจกั มองอย่ำงลึกซึ ้งขึ ้น แล้ วเรำก็จะเป็ นอิสระได้
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 108)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
นัก ชี ว วิ ท ยำ มำร์ ติ น บูเ บอร์ กล่ำ วว่ำ ควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งบุค คลและพร ะเจ้ ำ มิ ใ ช่
ควำมสัมพันธ์แบบประธำนและกรรม ทังนี
้ ้เพรำะพระเจ้ ำมิอำจเป็ นกรรมแห่งองค์ควำมรู้
ของเรำได้ นักฟิ สิกส์ในศตวรรษที่ยี่สิบได้ เข้ ำมำถึงควำมเข้ ำใจที่ว่ำ ปรำกฏกำรณ์ที่เป็ น
ภำวนิสยั ล้ วนๆ ไม่สำมำรถดำรงอยู่ได้ กล่ำวคือไม่สำมำรถดำรงอยู่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระจำก
จิตใจของผู้สงั เกตกำรณ์ และอย่ำงเกี่ยวพันซึง่ กันและกัน ปรำกฏกำรณ์ทำงอัตวิสยั ทังมวล
้
ต่ำงก็ได้ แสดงออกซึง่ ข้ อเท็จจริงอันเป็ นภำวนิสยั (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 28)
พระพุทธเจ้ ำมักถูกกล่ำวขำนในอีกชื่อหนึ่งว่ำเป็ น Medicine King รำชำแห่งแพทย์ เพรำะ
คำสอนของพระองค์ท่ำน สำมำรถปรั บประยุกต์ไ ด้ ในแต่ละสภำพกำรณ์ และในแต่ละ
บุคคล (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 35)
นักทฤษฏีควันตัมในทุกวันนี ้ รู้ดีวำ่ กำรรับรู้ของผู้สงั เกตกำรณ์นนมี
ั ้ ควำมสัมพันธ์ใกล้ ชิดอยู่
กับวัตถุที่ถกู สังเกตมำ พวกเขำเริ่มให้ ควำมสนใจต่อตัวกำรรับรู้นี ้มำกขึ ้นทุกที นักวิชำกำรที่
เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีเข้ ำร่วมประชุมอยูท่ ี่นนั่ ด้ วย หลำยคนได้ กล่ำวย ้ำควำมเชื่อของพวกเขำที่เชื่อ
ว่ำโลกและจิตมีธรรมชำติอย่ำงเดียวกัน (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 42)
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ในพุทธศตวรรษที่สอง ท่ำนนำครชุน ได้ แต่ง มัธยำมิศำสตรำ ซึ่งท่ำนได้ ใช้ บญ
ั ญัติทำลำย
บัญญัติแนวควำมคิดทำลำยแนวควำมคิดท่ำนไม่ได้ ต้องกำรสร้ ำงลัทธิ ขึน้ ใหม่ แต่ท่ำน
ต้ องกำรจะทำลำยขวดทุกใบ กระติกทุกใบ แจกันทุกใบ และบรรดำภำชนะบรรจุที่มีอยู่
ทังหมดทุ
้
กใบเพื่อจะได้ พิสูจน์ว่ำ น ้ำมันไม่ต้องกำรรู ปร่ ำงเพื่อพิสจู น์ว่ำน ้ำดำรงอยู่ท่ำนได้
เริ ง ระบ ำให้ เ รำดู เป็ น กำรเริ ง ระบ ำที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ำรที่ จ ะละทิ ง้ บัญ ญั ติ ต่ำ งๆ
ตลอดจนอุป สรรคขัด ขวำงนำนำประกำร เพื่ อ ให้ เ รำได้ เ ผชิ ญ หน้ ำ กับ ควำมจริ ง อย่ำ ง
ตรงไปตรงมำ โดยไม่เพียงพอใจอยูก่ บั ภำพสะท้ อนของควำมจริงเท่ำนัน้
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 44)
วอลต์ วิตแมน ผู้เป็ นกวีได้ กล่ำวว่ำ “ฉันเชื่อว่ำใบหญ้ ำใบหนึ่งก็มิได้ ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำร
โคจรของหมูด่ ำว” ถ้ อยคำเหล่ำนี ้มิได้ เป็ นปรัชญำ แต่หำกมำจำกส่วนลึกแห่งหัวใจของเขำ
เขำกล่ำว “ฉันใหญ่โต ฉันมีสิ่งต่ำงๆ หลำกหลำยบรรจุอยูใ่ นตัวฉัน”
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 62)
เดวิด โบห์ม ศำสตรำจำรย์ฟิสิกส์ แห่งมหำวิทยำลัยลอนดอนกล่ำวว่ำ ถ้ ำหำกเรำต้ องกำร
ให้ สัง คมเปลี่ ย นแปลง ควำมเปลี่ ย นแปลงระดับ ปั จ เจกบุค คลที่ ฉ ำบฉวยหรื อ ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจนัน้ มิอำจส่งผลให้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมจริ งๆ จังๆ
ได้ หำกจะต้ องเปลี่ยนจิตสำนึก (กำรเปลี่ยนแปลงในระดับกำรรับรู้ของมนุษย์) เลยทีเดียว
เรำยังไม่ร้ ูวำ่ จะทำให้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงเช่นนันในตั
้ วมนุษย์ได้ อย่ำงไร แต่ผมเองคิดว่ำ
ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนี ้เป็ นสิ่งที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งยวด
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 70)
อัลเฟรด วัสเลอร์ ได้ กล่ำวว่ำ สสำรนันอำจจะถู
้
กพิจำรณำได้ ในสองแง่มมุ ซึ่งจะเสริ มซึ่งกัน
และกันอยู่ ซึง่ ก็ได้ แก่มมุ ของควำมเป็ นคลื่นหรื อแง่มมุ ของควำมเป็ นอนุภำค วัตถุใดหรื อสิ่ง
ใดก็ดีที่เคยมีคนคิดกันว่ำจะเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐำนของธรรมชำติ จะต้ องถูกปฏิเสธ
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 83)
ปรมำจำรย์เซน ฮู ซินห์ ผู้มีชีวิตอยูใ่ นศตวรรษที่ 11 รำชวงศ์หลี กล่ำวว่ำเรำไม่สำมำรถใช้
คำว่ำ ว่ำง หรื อคำว่ำ รูป มำบรรยำยวัตถุเพรำะควำมเป็ นจริงจะดำรงอยูพ่ ้ นไปจำกแนวคิด
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ทังสองประกำรนี
้
้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 85)
โรเบิร์ต โอเปนไฮเมอร์ นักฟิ สิกส์ที่ได้ ชื่อว่ำเป็ นบิดำแห่งระเบิดปรมำณูลกู แรก ได้ มีโอกำส
อ่ำนพบพระสูตรนี ้ เขำเข้ ำใจในพระสูตรด้ วยประสบกำรณ์ ของเขำ ในกำรสังเกตกำรณ์
ปรำกฏกำรณ์ของอนุภำคซึ่งไม่สำมำรถถูกจำกัดอยู่ในบัญญัติทำงควำมคิดที่ว่ำด้ วยเรื่ อง
กำละและเทศะ กำรดำรงอยูห่ รื อกำรไม่ดำรงอยู่ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 90)
ลิบนิส นิก นักคณิตศำสตร์ ชำวเยอรมัน เสนอว่ำไม่เพียงแต่สีแสง และอุณหภูมิเท่ำนัน้
หำกรวมถึงแบบ สำระ และควำมเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่งในจักรวำล นัน่ มิได้ เป็ นอะไร
อื่นนอกจำกภำพที่ฉำยออกมำจำกจิตเท่ำนัน้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 96)
ในปี 1956 เมื่อนักฟิ สิกส์ เออวิน ชโรดินเจอร์ แสดงปำฐกถำว่ำด้ วยเรื่ อง “จิตและวัตถุ” ที่
คณะทริ นิตี ้ มหำวิทยำลัยแคมบริ ดจ์ เขำถูกถำมว่ำสำนึกรู้นนจะเป็
ั้
นเอกพจน์หรื อพหูพจน์
เขำตอบว่ำมองจำกภำยนอกดูเหมือนว่ำจะมีอยู่หลำยจิต หำกควำมจริ งภำยในมีอยู่เพียง
จิตเดีย (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 97)
จำกหนังสือ กลัว
พระพุทธเจ้ ำทรงเป็ นมนุษย์และพระองค์ก็ร้ ูจกั ควำมกลัว เหมือนกัน แต่เพรำะพระองค์ทรง
ใช้ เ วลำแต่ละวันฝึ กเจริ ญสติและมองอย่ำงลึกซึง้ เข้ ำไปในควำมกลัวของพระองค์ เมื่ อ
พระองค์ต้องเผชิญหน้ ำกับสิ่งที่ไม่ร้ ูจกั พระองค์จงึ เผชิญกับสิ่งนันได้
้ อย่ำงสงบและสันติ
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 21)
พระพุทธเจ้ ำทรงรักษำควำมสงบและผ่อนคลำยได้ อย่ำงไรเมื่อต้ องเผชิญหน้ ำกับฆำตกร
หรื อนี่คือกำรยกตัวอย่ำงที่สุดขัว้ แต่พวกเรำบำงคนก็เผชิญกับควำมกลัวไม่ทำงใดก็ทำง
หนึง่ อยู่แล้ วในทุกๆ วัน กำรฝึ กสติในชีวิตประจำวันจะช่วยเรำได้ อย่ำงใหญ่หลวง เริ่ มต้ นที่
ลมหำยใจของเรำ เริ่มต้ นด้ วยควำมตระหนักรู้ แล้ วเรำก็จะสำมำรถเผชิญกับสิ่งใดๆ ที่ผ่ำน
เข้ ำมำ (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 21)
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พระพุทธจ้ ำทรงสอนว่ำ เมื่อเรำเรี ยกขำนและสัมผัสกับควำมจริ งที่ว่ำ เรำไม่อำจหนีจำก
ควำมแก่และควำมตำยได้ ควำมกลัวของเรำทังหลำย
้
อวิชชำทังหลำยที
้
่เรำทำไว้ เพื่อกลบ
เกลื่อนไม่รับรู้ควำมจริ งนี ้ก็จะสิ ้นสุดลง เรำไม่ต้องทำสิ่งที่ขำดสติเพื่อเลี่ยงควำมกลัวนี ้อีก
ไม่ต้องเติมเชื ้อเพลิงให้ วงจรแห่งควำมกลัวนี ้เติบโตแข็งแรงอีกต่อไป
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 43)
อ็องตวน ลำวัวซีเย (Antoine Lavoisier) นักวิทยำศำสตร์ ชำวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18
ประกำศว่ำ “ไม่มีสิ่งใดถูกสร้ ำงขึ ้น ไม่มีสิ่งใดสูญหำยไป” (Rien ne se perd, rien ne se
cree) ลำวัวซีเยเห็นควำมจริ งเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้ ำทรงเห็น นัน่ คือไม่มีสิ่งใดเกิ ดขึ ้น
และไม่มีสิ่งใดตำยไป ธรรมชำติที่แท้ ของเรำคือไร้ กำรเกิดและไร้ กำรตำย เพียงเรำสัมผัส
ธรรมชำติของควำมจริงแท้ เท่ำนี ้ เรำจะสำมำรถหลุดพ้ นจำกควำมกลัวกำรไม่มีอยู่ แล้ วกำร
สูญไป (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 59)
สิ่งแรกที่ พระพุทธองค์ทรงกระทำหลังจำกตรัสรู้ ที่ใต้ ต้นโพธิ์ คือกำรมองหำปั จจัยรอบตัว
เพื่อสร้ ำงสังฆะ พระพุทธองค์ทรงทรำบเช่นเดียวกับที่ดร.คิวได้ เข้ ำใจเมื่อสองพันห้ ำร้ อยปี
ให้ หลังว่ำ หำกปรำศจำกสังฆะ พระองค์ก็ไม่สำมำรถบรรลุถึงควำมฝั น ไม่สำมำรถทำงำน
ของพระพุทธองค์ได้ หำกปรำศจำกชุมชน ปรำศจำกสังฆะ พระพุทธองค์ก็ไม่สำมำรถทำ
อะไรได้ มำกมำยนัก เหมือนนักดนตรี ที่ไม่มีเครื่ องดนตรี พระพุทธองค์คือผู้สร้ ำงสังฆะที่
ยอดเยี่ยม พระองค์ทรงสร้ ำงสังฆะที่ประกอบด้ ว ยพระสงฆ์ 1,250 รูป ในเวลำจำกัดอย่ำง
ยิ่ง กำรสร้ ำงสังฆะนัน้ ไม่ใช่สิ่ง ที่ง่ ำยเสมอไป แต่พระองค์ก็สำมำรถเรี ยนรู้ วิธี ที่จ ะสร้ ำง
สังฆะขึ ้น เรำเองก็สำมำรถเรี ยนรู้ที่จะสร้ ำงสังฆะได้ เช่นเดียวกัน
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 119)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เอ. เจ. มัสเต ผู้นำขบวนกำรสันติภำพช่วงกลำงศตวรรษที่ยี่สิบของอเมริกำ ผู้เป็ นแรง
บันดำลใจของคนนับล้ ำนๆ คน ได้ เคยกล่ำวไว้ ว่ำ ไม่มีหนทำงที่จะนำไปสู่สนั ติภำพ เพรำะ
สันติภำพคือ ทำง โดยตัวของมันเอง (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 69)
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จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
ท่ำนอำจำรย์เซน ดอก เถ แนะไว้ ว่ำ เวลำจะนัง่ สมำธิให้ นงั่ ตัวตรง และนึกขึ ้นในใจว่ำ “นัง่
ตรงนี ้เหมือนนัง่ บนโพธิอำสน์” โพธิอำสน์คือที่นงั่ ของพระพุทธเจ้ ำตอนตรัสรู้ ถ้ ำใครๆ ก็เป็ น
พุทธได้ และพุทธนันไม่
้ อำจนับได้ นัน่ หมำยควำมว่ำ ผู้บรรลุผ้ เู ป็ นพุทธะได้ นงั่ ตรงที่ฉันนัง่
มำแล้ ว กำรนั่ง ตรงที่ เดียวกับพุทธะผู้นำมำซึ่งควำมสุข และกำรนั่ง ในภำวะแห่งสติใน
ตัวเอง ก็แปลว่ำได้ กลำยเป็ นพุทธะแล้ ว กวี เงวียน คอง ทรู ได้ สมั ผัสในสิ่งเดียวกันนี ้ เมื่อ
ท่ำนนัง่ ตรงที่แห่งหนึง่ ท่ำนพลันเห็นคนอื่นๆ ที่เคยนัง่ มำแล้ วแต่อดีตกำลไกลโพ้ น และจะมี
คนอื่ นอีกนับไม่ถ้วน ที่ จ ะมำนั่ง ตรงนัน้ ในอนำคตกำลข้ ำงหน้ ำ (ติช นัท ฮันห์ , 2553ก,
น. 21)
ครัง้ หนึ่งพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ ว่ำ ปั ญหำควำมเป็ นควำมตำยนันเองคื
้
อปั ญหำเรื่ องสติ
คนเรำจะเป็ นหรื อตำยขึ ้นอยูก่ บั ว่ำคนคนนัน้ มีสติหรื อไม่ ในพระสูตรหนึ่งแห่งสังยุตตนิกำย
ตรัสเล่ำถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ ำนแห่งหนึง่ ว่ำ ครัง้ นันมี
้ นำงรำผู้มีชื่อเสียงนำงหนึ่งได้ มำถึง
หมู่บ้ำนนัน้ ประชำชนต่ำงพำกันออกมำรุ มล้ อมที่ถนนเพื่อยลโฉมของนำง ในเวลำนันเอง
้
นักโทษประหำรผู้หนึ่ง ก็เผอิญถูกบังคับให้ เดินผ่ำนหมู่บ้ำนนัน้ โดยให้ ถือชำมบรรจุน ้ำมัน
เต็มเปี่ ยม เขำจะต้ องพุ่งควำมเอำใจใส่ทงหมดที
ั้
่เขำมีอยู่ เพื่อประคองชำมนันให้
้ ตรงอยู่
เสมอ เพรำะถ้ ำน ้ำมันนันหกลงพื
้
้นเพียงหยดเดียว ทหำรที่เดินคุมมำข้ ำงหลังจะตวัดดำบ
ออดตัดคอเขำทันที เมื่อทรงเล่ำถึงตรงนีพ้ ระผู้มีภำคเจ้ ำตรัสถำมว่ำ ภิกษุ ทงั ้ หลำย เธอ
ทังหลำยคิ
้
ดว่ำนักโทษผู้นี ้จะสำมำรถหรื อไม่หนอ ที่จะเพ่งเอำควำมใส่ใจทังหมดของเขำไป
้
ที่ชำมที่เขำถือ จนอดยลโฉมนำงรำผู้มีชื่อเสียงนัน้ หรื อไม่ได้ มองดูฝงู ชนที่กำลังเกรี ยวกรำว
กันที่ถนน ซึง่ อำจจะมีใครวิ่งมำชนเขำเมื่อไรก็ได้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 95-96)
4.1.1.2 กำรโฆษณำชวนเชื่อเพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยเกิดปฏิบตั ิ
พระติช นัท ฮัน ห์ มี ก ำรโฆษณำชวนเชื่ อ โดยกำรพยำยำมสื่ อ สำรหลัก คำสอน
กระตุ้นชี ้ชวนให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรคล้ อยตำม และพยำยำมสร้ ำงให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำม
ต้ องกำรอยำกลองเข้ ำร่วมปฏิบตั ิ พยำยำมชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้ รับจำกกำรฝึ กปฏิบตั ิ
และสิ่ ง ที่ จ ะได้ หำกยัง ไม่ล งมื อ ปฏิ บัติธ รรม ซึ่ง ผลกำรวิ จัย พบว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่ อ เพื่ อ ให้
กลุม่ เป้ำหมำยร่วมปฏิบตั ิ พบ 23 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ

56
ถ้ ำเธอไม่ฝึกฝนเรื่ องพลังอำนำจทังห้
้ ำและคุณธรรมทังสำมแห่
้
งผู้นำที่แท้ จริ ง พลังที่เธอมี
อยู่ในมืออำจย้ อนกลับมำทำร้ ำยตัวเธอเอง เพรำะหำกปรำศจำกมิติทำงจิตวิญญำณ เธอ
เลี่ยงที่จะถูกล่อลวงจำกอำนำจที่เธอมีและใช้ อำนำจในทำงที่ผิดเสมอ
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 56)
ถ้ ำเธอไม่เข้ ำใจตัวเอง เธอจะไม่สำมำรถยอมรับตัวเองได้ และเธอก็จะไม่สำมำรถเข้ ำใจ
และยอมรั บคนอื่ นได้ เ ช่นกัน กำรฝึ ก สติจ ะช่วยให้ เ ธอสัม ผัสตัวเองได้ อ ย่ำ งลึก ซึง้ เข้ ำ
ใจควำมทุกข์ ควำมยำกลำบำก และควำมปรำรถนำอันลกซึ ้งของตัวเองได้
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 143)
เมื่อเรำได้ สรรค์สร้ ำงให้ เกิดกำรสื่อสำรที่ดีและควำมกลมเกลียวสมำนฉันท์ในที่ทำงำน เรำ
สำมำรถขยำยผลเหล่ำนี ้ไปสู่ ลูกค้ ำ ผู้คนในองค์กรและชุมชนในวงกว้ ำงขึ ้น และนี่คือกำร
ฝึ กปฏิบตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ ำย (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 153)
ยัง มี ผ้ ูค นที่ แ ข่ง ขัน กันอย่ำงไร้ ควำมปรำณี ผู้ที่ไ ม่เคำรพกฎเกณฑ์ ใ ดๆ ผู้ที่ ไ ม่ใ ส่ใ จกับ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ถ้ ำหำกไม่ระมัดระวัง เรำอำจคิดว่ำเรำต้ องทำเช่นเดียวกับคนพวกนี ้
แต่ที่จริงแล้ วเรำสำมำรถเดินบนอีกหนทำงหนึง่ ได้ นัน่ คือหนทำงแห่งรัก
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 176)
เรำอำจจะเห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำมจำเป็ นในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศของเรำ แต่เรำต้ อง
กล้ ำพอที่จะแสดงควำมคิดเห็นนันออกมำก
้
แม้ วำ่ คนส่วนใหญ่กำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ ำม
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 193)
จำกหนังสือ ปลูกรัก
ถ้ ำเรำศึกษำประตูแห่ง กำรหลุดพ้ นทัง้ สำมประตูแล้ ว แต่ไ ม่ปฏิ บัติ ประตูเหล่ำนี ก้ ็ ไ ม่มี
ประโยชน์ กำรจะเปิ ดประตูควำมไร้ นิมิตหมำย เข้ ำไปสู่อำณำจักรควำมเป็ นเช่นนัน้ หรื อ
ควำมเป็ นจริ งได้ นนั ้ เรำต้ องปฏิบตั ิเจริ ญสติในชีวิตประจำวัน เมื่อเรำมองทุกสิ่งทุกอย่ำง
ลึกซึ ้ง เรำก็จะเห็นธรรมชำติของกำรอยูร่ ่วมกัน (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 99)
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จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
เมื่อเธอปฏิบตั ขิ ้ อฝึ กอบรมสติ 5 ประกำร ตัวเธอเองได้ กลำยเป็ นพระโพธิสตั ว์ที่ช่วยบันดำล
ให้ เกิดควำมสมำนฉันท์เป็ นผู้ปกป้องสิ่งแวดล้ อมที่ดี เป็ นผู้พิทกั ษ์ สนั ติภำพ และปลูกฝั ง
ควำมเป็ นพี่เป็ นน้ อง เธอไม่เพียงแต่ปกป้องควำมงำมของวัฒนธรรมของเธอเอง แต่เธอยัง
สำมำรถปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมอื่นๆ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 26)
กำรฝึ กปฏิบตั ิสมำธิภำวนำช่วยให้ เรำเห็นในสิ่งที่คนทัว่ ไปมองไม่เห็น เรำมองอย่ำงลึกซึ ้ง
เข้ ำไปในธรรมชำติของควำมเป็ นพ่อกับลูกชำย พ่อกับลูกสำว แม่กบั ลูกชำย แม่กบั ลูกสำว
เมล็ดข้ ำวโพดกับต้ นข้ ำวโพดต้ นเล็กๆ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงลึกซึ ้งยิ่งนัก นี่แหละเป็ น
เหตุผลที่ว่ำทำไมเรำจึงต้ องฝึ กฝนเพื่อที่จะตระหนักถึงควำมจริ งซึ่งหมำยถึงธรรมชำติของ
กำรดำรงอยูอ่ ย่ำงเกี่ยวโยงกันของสรรพสิ่ง (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 55)
อีกสิ่งหนึ่งที่เรำทุกคนสำมำรถทำได้ ดีก็คือกำรเขียนจดหมำยเปิ ดผนึกไปถึงนักกำรเมือง
เพื่อแจ้ งถึงควำมต้ องกำรของประชำชน ถ้ ำประชำชนมีทศั นคติที่ถกู ต้ อง และได้ ตดั สินใจที่
จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม รัฐบำลก็ต้องทำตำมที่ประชำชนเรี ยกร้ อง
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 117)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
เมื่อปัญญำรู้แจ้ งแห่งกำรไร้ กำรเกิดและกำรตำยได้ งอกงำมขึ ้นในใจเธอ เธอจะเข้ ำถึงกำรไร้
ควำมกลัวและอิสรภำพอันไพศำล นี่คือผลแห่งกำรปฏิบตั ิภำวนำอันล ้ำค่ำอย่ำงแท้ จริ ง
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 99)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
พวกเรำทุกคนสำมำรถที่จะสร้ ำงเสริมพลังแห่งสติเหล่ำนันขึ
้ ้นมำได้ ด้วยกำรตำมลมหำยใจ
อย่ำงมีสติ เกิดเดินอย่ำงมีสติและในวิถีกำรเจริ ญสติในแบบอื่นๆ กำรฝึ กตำมลมหำยใจ
อย่ำงมีสติ กำรเดินในวิถีแห่งสติ จะช่วยให้ เรำมีโอกำสสัมผัสกับสิ่งต่ำงๆ ที่เต็มไปด้ วยกำร
บำรุงหล่อเลี ้ยงและกำรเยียวยำรักษำที่มีอยู่ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 90)
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สิ่ ง ล ำ้ ค่ำที่ เ ธอจะมอบให้ เขำ ไม่สำมำรถหำซื อ้ ได้ ในตลำด ไม่สำมำรถแลกมำได้ ด้ว ย
เงินตรำ สิ่งนันคื
้ อกำรดำรงอยู่อย่ำงแท้ จริ ง ถ้ ำเธอรักเขำอย่ำงแท้ จริ ง เธอต้ องอยู่ตรงนัน้
เพื่อเขำและเพื่อที่จะอยูต่ รงนันได้
้ อย่ำงแท้ จริง เธอจำเป็ นต้ องฝึ กสติ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข,
น. 108)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ยำมเมื่อเดินเข้ ำไป ควรหยุดสักนิด เพื่อมองดูภำยในของตนเองและสวดภำวนำตำมบทนี ้
จำกนันควรยกมื
้
อขึ ้นพนม และก้ มศีรษะลงเพื่อเดินเข้ ำสูห่ ้ อง (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 51)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
ฉันเพิ่งบอกให้ คณ
ุ วำงดำบแห่งควำมคิดเป็ นนิยำมลงเสีย และเลิกที่จะตัดแบ่งตัวออกเป็ น
เสี ้ยวส่วน แต่อนั ที่จริ งถ้ ำคุณต้ องกำรตัดแบ่งจริ งๆ คุณก็กระทำไม่ได้ หรอก คุณคิดหรื อว่ำ
คุณ จะแยกแสดงตะวัน ออกจำกสี เ ขี ย วของใบไม้ ได้ คุณ ก็ ไ ม่ อ ำจแยกแยะตัว ตนที่
สังเกตกำรณ์ออกจำกตัวตนที่ถกู สังเกตได้ เช่นกัน (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 8)
เมื่อคุณเดินไปตำมภูเขำ หรื อในสวนสำธำรณะ หรื อเลียบลำแม่น ้ำ คุณสำมำรถตำมลม
หำยใจของคุณด้ วยรอยยิ ้มน้ อยๆ ที่ผุดขึน้ บนริ มฝี ปำก เมื่อคุณรู้ สึกเหนื่อยหรื อจิตใจถูก
รบกวน ก็ควรนอนลง เอำแขนทัง้ สองข้ ำงไว้ ข้ำงๆ กำย ปล่อยกล้ ำมเนือ้ ทัง้ มวลให้ ผ่อน
คลำย เหลือไว้ แต่ควำมรู้ เท่ำทันของลมหำยใจและรอยยิม้ กำรพักผ่อนด้ วยวิ ธีนีเ้ ป็ นสิ่ง
มหัศจรรย์และสดชื่น คุณจะได้ ประโยชน์มำกถ้ ำคุณกระทำเช่นนี ้หลำยๆ ครัง้ ในวันหนึง่
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 16)
จำกหนังสือ กลัว
แต่วนั หนึ่งเรำจะเจ็บป่ วยแบบนัน้ หำกเรำไม่พยำยำมพิจำรณำควำมจริ งเสียตังแต่
้ ตอนนี ้
เมื่อวันนันมำถึ
้ งอย่ำงกะทันหัน เรำจะรับมือไม่ได้ เลย ขณะนี ้ขำของเรำยังแข็งแรง สำมำรถ
เดินจงกรม เล่นฟุตบอลและเรำยังคงใช้ แขนของเรำทำอะไรได้ หลำยอย่ำง แต่พวกเรำส่วน
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ใหญ่กลับไม่ได้ ใช้ ควำมสำมำรถเหล่ำนี ้ไปในทำงที่ดีเพื่อดูแลตัวเองและผู้อื่นเลย เรำไม่ได้
ใช้ พลังเพื่อกำรแปรเปลี่ยนกิเลสของเรำและช่วยบรรเทำทุกข์ตวั เรำและผู้อื่นเลย
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 44)
ทุกครัง้ เมือเรำรู้ สึกถึงควำมรุนแรงของคลื่นแห่งควำมกลัว ควำมโกรธหรื อควำมอิจฉำ เรำ
สำมำรถกระท ำบำงอย่ ำ งเพื่ อ ดูแ ลไม่ ใ ห้ พ ลัง ด้ ำ นลบเหล่ ำ นัน้ ท ำลำยตัว เรำ เรำไม่
จำเป็ นต้ องมีควำมขัดแย้ งภำยในตัวเรำระหว่ำงลักษณะแบบหนึ่งกับลักษณะอีกแบบหนึ่ง
ขอเพียงแค่มีควำมพยำยำมที่จะดูแลและแปรเปลี่ยนเท่ำนัน้ เรำจำเป็ นจะต้ องมีทศั นคติ
อันปรำศจำกควำมรุนแรงต่อควำมทุกข์ ควำมเจ็บปวด และควำมกลัวของเรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 88)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เรำต้ องฝึ กสมำธิอย่ำงอ่อนโยน แต่สม่ำเสมอ คงเส้ นคงวำในชีวิตประจำวันของเรำ โดยไม่
ปล่อยโอกำสให้ ผ่ำนเลยไปแม้ แต่ขณะเดียว เพื่อที่จะได้ เห็นลึกลงไปในธรรมชำติที่แท้ ของ
ชีวิต รวมทังปั
้ ญหำต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันของเรำด้ วย เรำฝึ กแบบนี ้จะทำให้ เรำเข้ ำถึงชีวิต
และใช้ ชีวิตอย่ำงลึกซึ ้ง (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 42)
กำรฝึ กสติช่วยให้ เรำเป็ นคนจริ งๆ เมื่อเรำเป็ นคนจริ งๆ เรำก็เห็นคนจริ งๆ รอบตัวเรำ และ
ชีวิตในขณะนันก็
้ จะสมบูรณ์ที่สดุ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 47)
เมื่อเรำเริ่ มที่จะอยู่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบมำกขึ ้น เรำต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ นู ำทำงกำรเมือง
ของเรำเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน เรำต้ องเรี ยกร้ องเขำเหล่ำนันให้
้ หยุดกำรกระทำที่จกั
ทำให้ สภำพแวดล้ อมและจิตสำนึกของเรำเน่ำเสีย (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 144)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
กำรมีสติเป็ นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ชว่ ยให้ เรำเป็ นนำยของตนเองและรักษำใจตนเองอยูไ่ ด้ ใน
ทุกๆ สถำนกำรณ์ ลองคิดเปรี ยบอย่ำงนี ้ นักมำยำกลผู้หนึง่ ตัดส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
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ออกเป็ นชิ ้นๆ และวำงเอำไว้ คนละทิศละทำง เอำมือไปไว้ ในทิศใต้ เอำแขนไว้ ทิศตะวันออก
เอำขำไว้ ทิศเหนื อ และด้ วยอิทธิ ปำฏิหำริ ย์ พอร้ องเฟี ้ยวเดียวส่วนต่ำงๆ ของร่ ำงกำยก็
รวมเข้ ำ เป็ น อัน หนึ่ง อัน เดี ย ว สู่ส ภำพปกติส ติก็ อุป มำอย่ ำ งนัน้ มัน มี ป ำฏิ ห ำริ ย์ ต รงที่
สำมำรถเรี ยกจิตใจที่พงุ่ ไปร้ อยแปดทิศกลับมำ และถนอมรวมเป็ นหนึ่ง เพื่อเรำจะได้ มีชีวิต
อยูใ่ นทุกขณะจิตของชีวิต (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 22)
ในขณะที่เธอนัง่ สมำธิอยู่นนั ้ เมื่อจิตตังมั
้ น่ ดีแล้ ว เธอสำมำรถหันมำพิจำรณำควำมเกี่ยว
เนื่องกันของสรรพสิ่ง กำรพิจำรณำนันไม่
้ ใช่เป็ นกำรขบคิดถึงควำมรู้ทำงปรัชญำอย่ำงเอำ
เป็ นเอำตำย หำกเป็ นกำรชำแรกจิตลงไปสู่จิตอีกทีหนึ่ง ใช้ กำลังสมำธิของตนทำให้ วตั ถุที่
เรำเพิ่งพิจำรณำเปิ ดเผยธรรมชำติจริงแท้ ออกมำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 65)
ผู้บำเพ็ญสมำธิเจริ ญสติทงหลำย
ั้
ควรจะตื่นอยู่เสมอ เพรำะถ้ ำหำกไม่ตื่นอยู่เสมอ จิตก็จะ
ตกอยู่ในภำวะฟุ้งซ่ำนและชี ้หลงขี ้ลืมไป เหมือนคนขับรถ ซึ่งถ้ ำไม่ตื่นอยู่เสมอก็จะประสบ
อุบตั เิ หตุถึงชีวิตได้ ง่ำยๆ เธอควรจะตื่นเหมือนคนที่กำลังเดินอยู่บนไม้ คำนในที่สงู หำกก้ ำว
พลำดเพียงก้ ำวเดียวก็หมำยถึงควำมตำย เธอควรจะเป็ นเหมือนอัศวินในยุคศักดินำ ผู้เดิน
มือเปล่ำฝ่ ำเข้ ำไปในดงดำบ เธอควรจะเป็ นเหมือนรำชสีห์ที่ก้ำวไปข้ ำงหน้ ำช้ ำๆ ทีละก้ ำวๆ
อย่ำงสุภำพ แต่มั่นคงองอำจ เธอต้ องอยู่กับควำมไม่ประมำทชนิดนีเ้ ท่ำนัน้ เธอจึงจะมี
โอกำสเข้ ำถึงภำวะของกำรเป็ นผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน อันสมบูรณ์
(ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 89-90)
4.1.1.3 กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำรมีสว่ นร่วม
พระติช นัท ฮันห์มี กำรโฆษณำชวนเชื่อด้ วยกำรนำเสนอหลักแนวคิดใหม่ เพื่อให้
เกิดกำรกระทำหรื อเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ของกลุ่มเป้ำหมำย ชี ้ชวนให้ ลงมือปฏิบตั ิทนั ที เพื่อทำให้
ชีวิตมีควำมสุขมำกขึน้ กำรใช้ วิธีทำให้ ผ้ ูไ ม่เข้ ำร่ วมปฏิบัติเกิ ดควำมรู้ สึกด้ ำนลบ เพื่อให้ มำร่ วม
ปฏิ บัติโดยทันที ซึ่ง ผลกำรวิ จัยพบว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่ อโดยกำรมี ส่ว นร่ วม พบ 21 จ ำนวน
หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
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หำกเธอเป็ นศิลปิ น เป็ นครู เป็ นพ่อแม่ เป็ นนักกำรเมือง เธอมีควำมสำมำรถที่จะเป็ นพระ
โพธิสตั ว์ ผู้ปลุกผู้คนจำนวนมำกให้ ตื่นรู้ได้ พร้ อมๆ กัน เมื่อเธอมีแรงจูงใจบนพื ้นฐำนของ
ควำมปรำรถนำอันยิ่งใหญ่นี ้ เธอจะมีควำมเบิกบำน และมีพลังอย่ำงมำก
(ติช นัท ฮันห์ยร, 2552, น. 101)
จิตใจของเรำถูกมอมเมำด้ วยยำพิษสำมขนำน ชนิดแรกคือควำมโลภ ชนิดสองคือควำม
โกรธหรื อควำมรุ นแรง และชนิดที่สำมคือควำมหลงผิด กำรทำจิตใจให้ ใสบริ สุทธิ์ นนั ้ คือ
กำรลดทอนและแปรเปลี่ยนพิษทังหลำยเหล่
้
ำนี ้ที่อยูใ่ นตัวเรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 119)
เรำทุกคนสำมำรถมีสว่ นร่วมในกำรสร้ ำงกำรตื่นรู้ให้ เกิดขึ ้นในสังคม กำรตื่นรู้นนเป็
ั ้ นหน้ ำที่
ของเธอโดยตรง ด้ วยไหวพริ บและปั ญญำ เธอสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรปลุกกำรตื่นรู้ร่วม
อันเป็ นรำกฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงทังปวงได้
้
เธอสำมำรถพิสจู น์ให้ คนอื่นเห็นได้ ว่ำ กำร
รับฟั งอย่ำงลุกซึ ้งด้ วยควำมกรุ ณำ และกำรใช้ วำจำแห่งรักนัน้ คือหนทำงเดียวที่จะถอด
ถอนควำมคิดเห็นที่ผิดได้ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 195)
คนส่วนใหญ่คิดว่ำตัวเองไร้ อำนำจ ไม่อำจทำอะไรได้ มำกเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์
รอบตัว โดยเฉพำะเรื่ องกำรเมือง แท้ จริ งแล้ วเรำเองก็เป็ นคนๆ หนึ่งที่สำมำรถลุกขึ ้นมำทำ
บำงสิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ได้ นักกำรเมืองเองก็เหมือนกับคนทัว่ ไปที่มีเมล็ดพันธุ์
ที่ดีงำมและเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีงำม (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 198)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
ฉะนันเวลำเรำเจริ
้
ญสมำธิภำวนำ เรำจึงไม่ได้ ทำเพื่อตัวเรำเท่ำนัน้ หำกเรำทำเพื่อบรรพชน
และอนุชนรุ่นก่อนๆ และรุ่นหลังๆ อีกด้ วย โดยที่ทกุ ชัว่ คนล้ วนรวมร่วมอยูก่ บั เรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 26)
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ถ้ ำเรำปล่อยให้ สัปดำห์ผ่ำนไปโดยไม่ได้ ปฏิ บตั ิธรรมเอำเลย เรำย่อมขำดประสบกำรณ์
ทำงด้ ำนโอกำสที่จะเข้ ำถึงควำมปี ติ และบรรพชนรุ่ นก่อนๆ เรำและอนุชนรุ่ นหลังๆ เรำก็
ขำดโอกำสอันดีนนไปด้
ั ้ วย (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 27)
ไม่ต้องรอไปจนตำยดอกเพื่อไปเกิดใหม่ แม้ ปฏิบตั ิธรรมเพียงในเวลำไม่กี่สปั ดำห์หรื อไม่กี่
เดือนก็อำจเปลี่ยนให้ กศุ ลนี ้ได้ สกุ งอม จนเกิดชีวิตใหม่ขึ ้นได้ ในชำตินี ้
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 75)
ถ้ ำเรำปฏิบตั ิตนต่อไปเช่นนี ้เรื่ อยๆ พลังแห่งกำรเพ่งจะช่วยให้ เรำซึมเทรกเข้ ำไปได้ ลึกถึง
หัวใจของเป้ำหมำยที่เรำเพ่งอยู่ แล้ วเรำก็จะเข้ ำถึงวิปัสสนำญำณจนเกิดปัญญำญำณ
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 180-181)
เรำจำเป็ นต้ องฝึ กในเรื่ องกำรมองให้ ลึกลงไปเพื่อให้ เห็นว่ำ อะไรเป็ นกำรรับรู้อย่ำงปั จเจก
ภำพ อะไรเป็ นกำรรับรู้อย่ำงสมุหภำพ ทังๆ
้ ที่กำรรับรู้นนเรำถื
ั้
อเป็ นภววิสยั ก็ตำม
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 223)
เรำเผชิญควำมเศร้ ำ ควำมท้ อแท้ ควำมเสียใจ และกำรโหยหำถึงอดีตที่ยำกลำบำกจนเรำ
ไม่อยำกจะสัมผัสอีก เรำควรนัง่ ลงพูดกับมันเหมือนเพื่อนเก่ำ แต่ก่อนที่เรำจะเชิญชวนมัน
เรำต้ องมัน่ ใจว่ำได้ จดุ ตะเกียงแห่งสติไว้ ให้ มีแสงอย่ำงแข็งแรงและมัน่ ยืนแล้ ว
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 287)
เรำปฏิบตั ติ นด้ วยกำรเจริญสมำธิและวิปัสสนำได้ ในทุกกิจกรรมแห่งชีวิตประจำวันของเรำ
แม้ ในขณะเดิน เรำก็ร้ ูจกั หยุดได้ คือเรำเดินโดยไม่มงุ่ ที่จดุ หมำยปลำยทำง เรำเดินเพื่อ
ควำมปี ตใิ นทุกย่ำงก้ ำว (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 308)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
เรำประจักษ์ ชัดถึงควำมรุ นแรงที่เกิดขึน้ ทุกวันในโลกใบนี ้ กำรทุจริ ตฉ้ อรำษฏร์ บงั หลวง
และกำรทำลำยล้ ำงที่เกิดขึน้ รอบตัวเรำ เรำต่ำงรู้ ดีว่ำกฎหมำยที่เรำมีอยู่นนั ้ ไม่มีอำนำจ
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พอที่จะควบคุมควำมเชื่อที่ผิด ควำมโหดร้ ำย และกำรใช้ อำนำจไปในทำงที่ผิดซึ่งมีให้ เรำ
เห็นทุกๆ วัน มีเพียงแต่ควำมศรัธทำและควำมตังใจแน่
้
วแน่เท่ำนันที
้ ่จะสำมำรถปกป้องเรำ
ให้ รอดพ้ นจำกกำรจมดิง่ ลงสูเ่ บื ้องลึกแห่งควำมสิ ้นหวัง (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 20)
เมื่อเกิดควำมทุกข์ขึ ้นในใจของเรำ สิ่งจำเป็ นที่สดุ ที่เรำจะต้ องทำก็คือตระหนักรู้และจำแนก
ว่ำควำมทุกข์ ม ำจำกไหน มันอำจจะมำจำกจิ ตส ำนึกส่วนรวม มำจำกกำรส่งทอดทำง
พันธุกรรม หรื อมำจำกกำรได้ ยินบำงคนพูดกับเรำถึงบำงสิ่งเมื่อชัว่ ขณะก่อนหน้ ำนี ้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 52-53)
ควำมคิดและคำพูดของเรำเป็ นรูปแบบหนึ่งของกำรกระทำ ที่เมื่อเรำคิดในขณะที่เรำโกรธ
กลัว และสิ น้ หวัง ผลของควำมคิด อันเป็ น รู ปแบบของกำรกระทำอย่ำงนี ้ จะมี ผลมำสู่
สุขภำพของตัวเรำและสุขภำพของโลก (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 86)
ในปั จ จุบัน กำรน ำพุท ธศำสนำเข้ ำ ไปอยู่ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจ ำวัน เป็ น สิ่ ง จ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำของสงครำมและเวลำที่เกิดควำมอยุติธรรมในสังคม ในช่วง
ที่เกิดสงครำมเวียดนำมเรำเห็นว่ำ เรำควรน้ อมนำพุทธศำสนำเข้ ำไปอยู่ในวิถีชีวิประจำวัน
เพื่อที่จะเกิดควำมกรุณำแล้ วควำมเข้ ำใจซึง่ กันและกัน (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 99)
กำรฝึ ก ปฏิ บัติ ต นให้ มี ส ติต ลอดเวลำช่ว ยเรำให้ ต ระหนัก ถึ ง สิ่ ง ที่ ก ำลัง เกิ ด ขึน้ เมื่ อ เรำ
มองเห็นควำมทุกข์ และเหตุแห่งทุกข์อย่ำงลึกซึ ้ง เรำก็เกิดควำมกระตือรื อร้ นที่จะฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้ พ้นทุกข์ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 101)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
ในเวลำปกติ กำรฝึ กฝนกับบทกวีนี ้จะช่วยเพิ่มควำมมัน่ คง ควำมสงบ และควำมสุขให้ กบั
เรำ นี่คือกำรฝึ กเข้ ำพึ่งพระรัตนตรัยที่เป็ นรู ปธรรม เพรำะในเวลำที่เรำฝึ กเช่นนี ้ พลังแห่ง
พระพุทธเจ้ ำ พระธรรม และสังฆะ จะดำรงอยูท่ ี่นนั่ กับเรำอย่ำงแท้ จริ ง ไม่มีอะไรที่ให้ ควำม
ปลอดภัยยิ่งไปกว่ำนี ้ แม้ ถึงครำวที่ต้องเผชิญกับควำมตำย เรำก็ยงั สำมำรถตำยได้ อย่ำง
สงบสุข (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 51)
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จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
ด้ วยกำรฝึ กเจริญพลังแห่งสติและสมำธิ เรำจะมีควำมสำมำรถที่จะกลับมำดูแลตัวเรำ
ตระหนักรู้ถึงควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ที่มีอยู่ภำยใน และโอบรับควำมทุกข์ควำมเจ็บปวด
นันด้
้ วยควำมนุม่ นวลอ่อนโยน (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 99)
พระพุทธศำสนำในทุกประเทศ ทุกที่ ทุกนิกำย จะต้ องมีกำรปรับปรุงใหม่ ประยุกต์ใหม่เป็ น
บำงครัง้ บำงครำว เพื่อให้ มีควำมสอดคล้ องกับคนรุ่นใหม่ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 163)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
อำกำศอันบริ สุทธิ์ และควำมสดชื่ นนอกห้ องจะช่วยเรำได้ มำก เรำควรรู้ ตัวไว้ ด้วยว่ำเรำ
กำลังยิ ้มอย่ำงธรรมชำติได้ ง่ำยๆ ก่อนที่จะเดินกลับเข้ ำห้ อง เมื่อยิ ้มได้ เช่นนี ้แล้ ว ย่อมแสดง
ว่ำ ควำมโกรธได้ กลำยไปเป็ นควำมเข้ ำใจและกำรให้ อภัย (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 124)
จำกหนังสือ กลัว
เชื ้อเชิญควำมกลัวของเธอขึ ้นมำสู่กำรรับรู้และยิ ้มให้ เขำ ทุกครัง้ ที่เธอยิ ้มให้ ควำมกลัวของ
เธอ ควำมกลัวนัน้ ก็ อ่อนกำลัง ลง หำกเธอพยำยำมวิ่ง หนี ควำมเจ็ บปวด เธอจะไม่พ บ
ทำงออก มี เ พี ยงกำรมองอย่ำงลึก ซึง้ ถึง ธรรมชำติข องควำมกลัวเท่ำ นัน้ เธอจึง จะพบ
ทำงออก (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 48)
4.1.1.4 กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยใช้ ควำมคลุมเครื อ
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรโฆษณำชวนเชื่อด้ วยกำรนำเสนอแนวคิด ข้ อมูลที่
คลุมเครื อไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้ ควำมคิดของตนเองตีควำมแนวคิด
นันๆ
้ โดยกำรใช้ กำรสื่อสำรกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรคิดต่อจำกข้ อมูลที่ได้ รับ และเกิดกำร
คล้ อยตำมมำร่ วมปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยใช้ ควำมคลุมเครื อ พบ 10
จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
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กำรฝึ กฝนนีไ้ ม่มี ใครมำบังคับเรำ แต่เกิดจำกผลแห่ง กำรปฏิ บตั ิของเรำเองโดยตรง เรำ
ต้ องกำรที่จะฝึ กสติ เพรำะเมื่อเรำฝึ กสติ เรำเริ่ มมองเห็นควำมทุกข์ทงหลำยที
ั้
่เกิดขึน้ ใน
ขณะที่ เรำไม่ตระหนักรู้ ดัง นัน้ เรำจึง ตัดสินใจที่ จะฝึ กปฏิบัติข้อฝึ กอบรมสติห้ำประกำร
เพื่อที่จะขุดรำกถอนโคนควำมไม่ปกติสขุ และควำมทุกข์ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 80)
เรำมีควำมอยำกในบำงสิ่ง เพรำะเรำไม่เห็นธรรมชำติอนั แท้ จริ งของสิ่งที่เรำยึดติดนัน้ เรำ
ไม่จำเป็ นต้ องไปรังเกียจเงินทอง กำมำรมณ์ อำนำจและชื่อเสียง เธอเพียงแต่มองอย่ำง
ลึกซึง้ ให้ ตระหนักรู้ ว่ำ กำรวิ่งไล่ตำสิ่งเหล่ำนัน้ จะทำให้ เธอเป็ นทุกข์ได้ มำก แต่พอใจได้
น้ อย (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 95)
สติสำมำรถทำให้ คณ
ุ ภำพชีวิตกำรทำงำนของเรำดีขึ ้นได้ งำนของเรำควรมีควำมหมำย นี่
เป็ นเรื่ องสำคัญต่อคุณภำพชีวิตโดยรวมของเรำด้ วย เรำสำมำรถเลือกทำงำนในวิถีที่เรำ
สำมำรถลดควำมทุกข์และสร้ ำงประโยชน์ตอ่ เรำเองและผู้อื่น หรื อเรำจะเลือกทำงำนในวิถี
ที่จะเพิ่มควำมเครี ยดและควำมทุกข์ขึ ้นทุกวัน (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 174)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
เรำอยูใ่ นโลกซึง่ เต็มไปด้ วยภำพลักษณ์ผิดๆ จนเรำหลงใหลไปกับมัน แต่เรำกลับเชื่อว่ำเรำ
เข้ ำใจโลกอย่ำงแท้ จริ ง เรำอำจเคำรพพระพุทธเจ้ ำอย่ำงลึกซึง้ และเชื่อว่ำถ้ ำได้ พบพระ
พุทธองค์จริงๆ เรำจักถวำยอภิวำทและรับฟั งคำสัง่ สอนของพระองค์อย่ำงเต็มที่
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 19)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
ถ้ ำเรำรู้วิธีที่จะประยุกต์ใช้ กำรเจริ ญสติในชีวิตประจำวันของเรำ เรำจะสัมผัสกับควำมสุข
ได้ ณ ที่นี่ และในขณะนี ้ ถ้ ำเรำรู้ วิธีที่จะฟั งด้ วยควำมกรุ ณำ ใช้ วำจำแห่งควำมรัก เรำก็
สำมำรถที่จะฟื น้ คืนกำรสื่อสำร ควำมปรองดองซึ่งกันและกัน นำควำมสุขและควำมศำนติ
มำสูป่ ระเทศชำติของเรำ เป็ นสิ่งที่เป็ นควำมปี ตอิ ย่ำงยิ่งที่เรำมีโอกำสแลกเปลี่ยนกำรฝึ ก

66
ปฏิบตั ิของพวกเรำ ให้ กับทุกท่ำนที่นี่ ขอบคุณสำหรับกำรรับฟั ง (ติช นัท ฮันห์ , 2555ข,
น. 52)
พวกเรำหลำยคนมีควำมทุกข์อย่ำงมำกมำยมหำศำล เพรำะเรำไม่สำมำรถที่จะพูดกับคนที่
เรำรักด้ วยวำจำที่อ่อนโยนและเปี่ ยมรัก เป็ นเพรำะว่ำเรำมีควำมทุกข์สะสมอยู่ในกันและ
กันเป็ นอย่ำงยิ่ง แต่ถ้ำเรำกลับมำสูก่ ำรปฏิบตั เิ พียงแค่ 2-3 ชัว่ โมงก็จะสำมำรถช่วยเรำได้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 68)
เรำใช้ เวลำเพียงแค่ 3-4 วินำทีเท่ำนัน้ เพื่อนำใจของเรำกลับมำสู่กำยของเรำ เมื่อกำยและ
ใจของเรำกลับมำเป็ นหนึ่งเดียวกัน เธอก็สำมำรถที่จะอยู่ตรงนันอย่
้ ำงเต็มเปี่ ยม และชั่ว
ขณะนันก็
้ คือชัว่ ขณะของกำรมีชีวิตอย่ำงแท้ จริง (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 97)
กำรหำยใจหนึ่ง ครั ง้ จะปลดปล่อยเธอให้ เป็ นอิสระ กำรก้ ำวเดินหนึ่ง ก้ ำวที่ เปี่ ยมสติจ ะ
ปลดปล่อยเธอให้ เป็ นอิสระ เมื่อเธอเป็ นอิสระร่ำงกำยของเธอจะมีพลังที่จะเยียวยำตนเอง
และใจของเธอก็จะเป็ นเช่นเดียวกัน (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 114)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
เพียงเรำแค่ล้ำงจำน ควำมสงบและควำมเบิกบำนที่ได้ จำกกำรปฏิบตั ิพระสูตรขณะล้ ำง
จำนนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่อำจอธิบำยได้ พ้ นไปจำกกำรคิดนึกและพรรณนำ บุญกุศลที่ได้ จำกกำร
ล้ ำงจำนย่อมไม่อำจประมำณได้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 89)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
เมื่อได้ เดินเล่นตำมลมหำยใจ และดำรงสติสกั สับนำทีไปตำมทำงเดินในป่ ำละเมำะ ครู มี
ควำมรู้ สึกว่ำได้ รวมเข้ ำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับใบไม้ แต่ละใบที่ร่วงหล่นคงมำ ควง กำร
เดินทำงในชนบทนัน้ ช่วยให้ ดำรงสติได้ ง่ำยขึ ้น และถ้ ำมีเพื่อนเดินไปด้ วยกัน แต่ไม่พูดจำ
กัน ต่ำงคนต่ำงตำมลมหำยใจของตนเอง กำรดำรงสติก็ไม่ใช่เรื่ องยำกเย็นอะไร แต่อำจจะ
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มีปัญหำนิดหน่อย หำกเพื่อนที่เดินไปกับเธอ พูดคุยซักถำมเธอ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น.
24-25)
4.1.1.5 กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำรอ้ ำงคำพูดผู้ทดลอง
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำรนำเสนอคำพูด ของลูกศิษย์
และผู้ทดลองปฏิบตั ิตำมคำสอน เพื่อใช้ เป็ นสิ่งสนับสนุนแนวคิดหลักคำสอนที่นำเสนอ และชี ้ให้
กลุม่ เป้ำหมำยยอมรับแนวคิดและมำร่วมปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำร
อ้ ำงคำพูดผู้ทดลอง พบ 6 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ฉันมีเพื่อนคนหนึง่ ซึง่ เป็ นนำยหน้ ำค้ ำหุ้น เขำมีวำทศิลป์ ที่เป็ นเลิศและใช้ พรสวรรค์นี ้ในกำร
หว่ำนล้ อมลูกค้ ำให้ ซื อ้ หุ้น แต่หลัง จำกที่ เขำได้ สัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้ ำ และ
เรี ยนรู้คำถำสันๆ
้ “แน่ใจแล้ วหรื อ” เขำได้ เปลี่ยนทรรศนะและเปลี่ยนวิธี กำรขำยใหม่ เมื่อมี
คนถำมเขำว่ำแน่ใจหรื อไม่ เขำจะตอบว่ำ “ผมบอกไม่ได้ ว่ำผมแน่ใจหรื อไม่ นี่เป็ นเพียง
ควำมเห็นบนพืน้ ฐำนของควำมเข้ ำใจที่ดีที่สุดที่ผมมีในเวลำนี ”้ เขำตอบคำถำมอย่ำง
ซื่อสัตย์ และผลที่ตำมมำก็คือ มีคนมำขำคำแนะนำจำกเขำมำกขึ ้นกว่ำเดิม
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 115)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
ข้ ำพเจ้ ำเคยจัดอบรมให้ พวกนักจิตวิเครำะห์โดยใช้ กำรนัง่ ภำวนำ ตำมแนวทำงของอำนำ
ปำนสติและเดินจงกรมตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อรับรู้ถึงควำมทุกข์และโอบอุ้มเอำควำม
ทุกข์มำไว้ เพื่อให้ กำรปฏิบตั ดิ งั กล่ำวเป็ นส่วนหนึง่ แห่งวิถีชีวิตของเรำ นี ้แลคือสิ่งประเสริฐ
สุดที่พทุ ธศำสนำสำมำรถมอบให้ ได้ กบั นักจิตวิเครำะห์ชำวตะวันตก
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 40)
ข้ ำพเจ้ ำเคยเห็นคนที่ปฏิบตั ธิ รรมเพียงภำยในเวลำไม่กี่เดือน ผลก็คือเขำกลำยเป็ นคนใหม่
เขำสำมำรถกลับไปบ้ ำนได้ แ ล้ วสมำนไมตรี กับสมำชิ กในครอบครั ว จนสำมำรถทำให้
ควำมสุขกลับคืนมำอย่ำงเหมำะสม (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 75)
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จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
ควำมกลัวตำยเป็ นสิ่งที่ฝังลึกอยูใ่ นจิตของเรำทุกคน เมื่อคนบำงคนกำลังรู้สึกว่ำควำมตำย
มำใกล้ ตวั ก็ยำกที่เขำจะยอมรับควำมจริ งข้ อนี ้ ฉันเคยมีเพื่อนที่ได้ รับกำรวินิจฉัยจำกหมอ
ว่ำเป็ นโรคเอดส์ เขำจะไม่ยอมรับและไม่เชื่อหมอ เขำจะติดอยู่กับกำรไม่ยอมรับนันนำน
้
พอสมควร แต่เมื่อใดที่ยอมรับ เขำก็จะรู้สกึ สุขสงบ ปล่อยวำง และบำงคนสำมำรถเอำชนะ
ควำมเจ็บป่ วยนันได้
้ มีผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็ งซึ่งยอมรับสภำพที่เกิดขึ ้น สงบจิตใจและปล่อยวำง
จนอยูก่ บั โรคร้ ำยนี ้ได้ ตอ่ มำอีกหลำยสิบปี (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 71)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
กำรปฏิบตั ิของพระพุทธองค์ คือกำรกลับมำดูแลควำมทุกข์ของเรำ ในวิถีที่เรำจะสำมำรถ
เปลี่ยนแปรควำมทุกข์ให้ กลำยเป็ นควำมสุข (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 68)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
อำจำรย์เซนชำวจีนเคยกล่ำวว่ำ ก่อนปฏิบตั ิเซน ภูเขำก็คือภูเขำ แม่น ้ำก็คือแม่นำ้ ขณะ
ปฏิ บตั ิเ ซน ภูเ ขำไม่ใช่ภูเขำ แม่นำ้ ไม่ใช่แม่นำ้ เมื่ อปฏิ บัติเซนแล้ ว ภูเขำกลับเป็ นภูเขำ
แม่น ้ำกลับเป็ นแม่น ้ำ มีวิภำษวิธีของปรัชญำปำรมิตำอยูใ่ นคำพูดนี ้
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 47)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เรำฝึ กสวมกอดภำวนำในกำรปฏิบตั ิภำวนำ สำหรับนักจิตบำบัดในโคโรรำโด ผู้เข้ ำร่ วม
ภำวนำท่ำนหนึ่ง เมื่อเดินทำงกลับบ้ ำนถึงฟิ ลำเดลเฟี ย ได้ โอบกอดภรรยำของเรำอย่ำงที่
เขำไม่เคยโอบกอดเธอเช่นนี ้มำก่อน ภรรยำของเขำจึ งได้ มำร่ วมกำรภำวนำ ในชิคำโกกับ
เรำ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 115)
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จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
คริ สเต็นเคยอ่ำนพบว่ำที่แคนำดำมีคนลองเล่นเพลงโมสำร์ ท ให้ ต้นไม้ ที่ปลูกไว้ ฟังในตอน
กลำงคืน ปรำกฏว่ำต้ นไม้ เหล่ำนัน้ โตเร็ วกว่ำธรรมดำ และดอกของมันจะหันเอนมำตำม
ทิศทำงของต้ นเสียง ในอีกแห่งหนึ่ง มีกำรทดลองเล่นเพลงของโมสำร์ ททุกวัน ในนำข้ ำว
สำลีและข้ ำวฟ่ ำง ปรำกฏว่ำข้ ำวสำลีและข้ ำวฟ่ ำงในนำเหล่ำนี ้โตเร็วกว่ำในไรอื่น
(ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 98)
4.1.1.6 กำรโฆษณำชวนเชื่อด้ วยควำมกลัว
พระติช นัท ฮันห์มี กำรนำเสนอข้ อมูลที่มีควำมน่ำกลัวเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิด
ควำมกลัวในสิ่งนันๆ
้ จนต้ องกำรเข้ ำร่วมปฏิบตั เิ พื่อลดควำมกลัวที่เกิดขึ ้น ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำร
โฆษณำชวนเชื่อด้ วยควำมกลัว พบ 2 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ช่วงปี 1967 สงครำมในเวียดนำมเหี ้ยมโหดร้ ำยกำจปฏิบตั ิกำรทำลำยล้ ำงกันไม่เลือกหน้ ำ
จนหนุม่ สำวผู้ทำงำนเพื่อสังคม พระและชีในโรงเรี ยนหนุม่ สำวเพื่อรับใช้ สงั คมต้ องฝ่ ำห่ำลูก
ระเบิดเข้ ำไปขนย้ ำยผู้คนออกจำกหมู่บ้ำน ตอนนันอำตมำลี
้
้ภัยออกนอกประเทศแล้ วแต่ก็
ได้ รับรู้ขำ่ วสำรตลอดเวลำ ว่ำพี่น้องในโรงเรี ยนของเรำถูกฆ่ำตำยขณะทำงำน
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 53)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
ถ้ ำหำกแผ่นดินคือร่ ำงของคุณ คุณจะรู้สึกได้ ว่ำหลำยพื ้นที่ซึ่งมีควำมทุกข์ระทม สงครำม
และควำมอดอยำกแร้ นแค้ นระบำดทำลำยในหลำยๆ แห่งหน เด็กจำนวนมำกตำเริ่ มบอด
เนื่องจำกโรคขำดอำหำร มือของพวกเรำไขว่หว้ ำผ่ำนกองขยะ เพื่อควำนหำสิ่งของที่พวก
เขำสำมำรถแลกเปลี่ยนเศษเสี ้ยวน้ อยนิดของอำหำร ผู้ใหญ่จำนวนมำกตำยลงอย่ำงช้ ำๆ
และสิ น้ หวัง อยู่ใ นเรื อนจ ำ คนอื่ น ๆ ถูก ฆ่ำ เพรำะพยำยำมก่ อ ควำมรุ น แรง เรำมี อ ำวุธ
นิวเคลียร์ เพียงพอที่จะทำลำยพื ้นโลกจำนวนมหำศำล แต่เรำยังคงผลิตมันเพิ่มขึ ้นอีกไม่
หยุดยัง้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 118)
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4.1.1.7 กำรโฆษณำชวนเชื่อว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ
พระติช นัท ฮันห์มีกำรโฆษณำชวนเชื่อโดยนำเสนอข้ อมูลแนวคิด หลักคำสอนทำ
ให้ ผ้ ูรับสำรเชื่อถื อว่ำสิ่งที่ทำ เป็ นสิ่งที่คนทั่วไปคิดหรื อกระทำกั น เพื่อจะได้ เกิดควำมง่ำยในกำร
ยอมรับหลักคำสอนและหลักปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรโฆษณำชวนเชื่อว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ
พบ 1 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ทัว่ โลกทุกวันนี ้ พ่อหรื อแม่ซึ่งขำดคูช่ ีวิตฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดไปต้ องสู้ตำมลำพังเพื่อเลี ้ยงลูก ให้
เติบโต นี่เ ป็ นงำนที่ ยำก พ่อแม่หลำยๆ คนไม่ได้ มีควำมสงบเลย พวกเขำต้ องพยำยำม
อย่ำงหนักเพื่อจะได้ เลิกคิดพึ่งพำคูค่ รองและหันมำพึ่งตนเอง ที่ผ่ำนมำเขำอำจพึ่งใครบำง
คนซึ่งหำควำมแน่นอนอะไรไม่ได้ ควำมสัม พันธ์ จึง แตกหัก แต่อำตมำรู้ ว่ำหลำยคนยัง
อยำกจะพบและได้ ใครบำงคนเป็ นที่พงึ่ พำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 83)
4.1.2 กลยุทธ์ กำรโน้ มน้ ำวใจ
จำกกำรศึกษำข้ อมูลกลยุทธ์ กำรโน้ มน้ ำวใจพระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรพยำยำมชักจูงให้
กลุม่ เป้ำหมำยให้ ยอมรับหลักคำสอนแล้ วเปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติเดิมให้ เปลี่ยนมำเชื่อวิธีกำรและ
หลักคำสอนที่ได้ เสนอ รองลงมำพระติช นัท ฮันห์จะพยำยำมชักจูงด้ วยกำรเสนอหลักคำสอนและ
วิธีกำรฝึ กปฏิบตั ิให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรยอมรับ รองลงมำพระติช นัท ฮันห์จะใช้ วิธีกำรพูดและ
แสดงตนเองว่ำอยูเ่ หนือกว่ำกลุม่ เป้ำหมำยเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับในตัวพระติช นัท ฮันห์และ
ยอมรับหลักธรรมคำสอน ซึ่ง กลยุทธ์ กำรโน้ มน้ ำวใจพบข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับจำกมำกไป
น้ อยตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.2 ตำรำงรวบรวมผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ

กำรโน้ มน้ ำวใจ
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กำรโน้ มน้ ำวใจทำให้ เกิดกำรเปลี่ยน
ควำมเชื่อ ทัศนคติ
ผู้โน้ มน้ ำวใจพยำยำมชักจูงผู้ถกู โน้ ม
น้ ำวใจให้ ยอมรับทำงเลือกที่เสนอ

ไม่ พบ

จำนวน
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ตำรำงที่ 4.2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์
มีควำมตังใจที
้ ่จะอยู่เหนือกว่ำผู้ถูก
โน้ มน้ ำวใจ
กำรโน้ มน้ ำวใจโดยคงควำมคิดเดิม
โ น้ ม น้ ำ ว ใ จ ทั ้ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวนกำร
โน้ มน้ ำวใจโดยกำรข่มขู่
กระทำโดยควำมตังใจและบำงครั
้
ง้
กระทำโดยควำมไม่ตงใจ
ั้

พบ

ไม่ พบ

จำนวน
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4.1.2.1 กำรโน้ มน้ ำวใจทำให้ เปลี่ยนควำมเชื่อ
พระติช นัท ฮัน ห์ มี กำรสื่ อ สำรโน้ ม น้ ำ วใจโดยน ำเสนอแนวคิด ค ำสอนเพื่ อ ให้
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมเชื่อใหม่และคล้ อยตำม จนเกิด กำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อทัศนคติ และ
อำจเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับแนวคิดคำสอนที่ได้ รับ ด้ วยกำรนำสิ่งรอบๆ ตัว
ในชีวิตประจำวันมำใช้ ในกำรโน้ มน้ ำวใจในมุมมองใหม่ ให้ เกิดควำมเชื่อควำมคิดใหม่ เสนอแนวคิด
ให้ เปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ ว่ำกำรฝึ กปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องธรรมชำติเรื่ องปกติ และเสนอแนวทำงให้ เห็นถึง
ควำมสุขที่จะได้ รับหลังจำกกำรเปลี่ยนควำมคิดควำมเชื่อใหม่ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรโน้ มน้ ำวใจ
ทำให้ เปลี่ยนควำมเชื่อ พบ 47 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
วิธีที่ดีที่สดุ ที่จะส่งเสริ มควำมรักของเรำคือ จงเป็ นตัวเธออย่ำงแท้ จริ ง เพื่อที่จะเติบโตและ
ปลูกฝังควำมนับถือตัวเองอย่ำงลึกซึ ้งในตัวเธอเอง เมื่อเธอมีควำมสุขควำมพอใจ ก็ เท่ำกับ
เธอได้ สง่ เสริมเรำทุกคน รวมถึงเธอผู้นนและฉั
ั้
นด้ วย บำงทีเธอผู้นนอำจอยู
ั้
่ที่นี่กบั เรำด้ วยก็
ได้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 45)
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เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่เรำจะขจัดควำมคิดเกี่ยวกับควำมเป็ นอยู่และควำมไม่เป็ นอยู่ เพื่อจะได้
เข้ ำ ถึ ง ควำมเป็ น อยู่ที่ แ ท้ จ ริ ง แน่น อนย่ อ มเป็ น ไปได้ ไม่ อ ย่ำ งนัน้ แล้ ว กำรปฏิ บัติจ ะมี
ประโยชน์อนั ใดเล่ำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 71)
แต่เพรำะควำมหลงและควำมเคยชิน เรำจึงมักรับรู้ อะไรผิดๆ อยู่เสมอ เรำมักติดอยู่กับ
ควำมคิดปรุ งแต่ง โดยเฉพำะควำมคิดเกี่ ยวกับตัวตน บุคคล สิ่งมีชีวิตและช่วงชีวิต เรำ
แบ่งแยกระหว่ำงตัวตนและควำมไม่มีตวั ตน รำวกับตัวตนไม่มีอะไรเกี่ยวข้ องกับควำมไม่มี
ตัวตน เรำเอำใจใส่เลี ้ยงดูตวั ตนแต่ไม่คอ่ ยใส่ใจสิ่งไม่มีตวั ตน
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 97)
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ผู้คนทั่วไปมักไล่ไขว่คว้ ำอำนำจทำงกำรเงินและทำงกำรเมือง หลำยคนเชื่อว่ำถ้ ำเขำมี
อำนำจเช่นนี ้ เขำสำมำรถทำอะไรได้ มำกมำย และทำให้ ตวั เองมีควำมสุขได้ หำกเธอมอง
อย่ำงลึกซึ ้ง เธอจะเห็นว่ำคนที่วิ่งตำมอำนำจนันเป็
้ นทุกข์อย่ำงใหญ่หลวง เธอเริ่ มเป็ นทุกข์
จำกกำรไล่ไขว่คว้ ำ เพรำะผู้คนอีกมำกมำยก็ตะเกียกตะกำยเพื่อสิ่งเดียวกัน
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 34)
ผู้นำที่ดีต้องมีคณ
ุ ธรรมแห่งควำมรักด้ วย เธอต้ องบ่มเพำะควำมสำมำรถที่ทำให้ ควำมรัก
ให้ กำรยอมรับ ให้ อภัย และโอบกอดผู้อื่นด้ วยเมตตำกรุณำ เมื่อเธอมีอำนำจดังกล่ำวนี ้ เธอ
ย่อมมีควำมสุข ผู้คนย่อมเคำรพเธอ ไม่ใช่เพรำะเธอตะโกนหรื อดุว่ำพวกเขำ แต่เพรำะเธอ
มอบควำมเอำใจใส่และควำมกรุณำ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 55)
เรำไม่ต้องกลัวควำมทุกข์ เพรำะเรำสำมำรถเผชิญหน้ ำกับมันได้ หำกเธอพยำยำมวิ่งหนี
ควำมทุกข์ เธอจะไม่มีวนั แปรเปลี่ยนมันได้ เลย (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 100)
ไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบไหนหรื ออยู่บนเส้ นทำงใด ถ้ ำเธอยึดติดกับรู ปแบบ เธอไม่อำจมี
ควำมสุขอย่ำงที่ปรำรถนำ ต่อให้ เป็ นพระภิ กษุ หรื อภิกษุ ณี ถ้ำเธอยึดติดกับรู ปแบบของ
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นักบวช และคิดเอำว่ำกำรสวมจีวรและอำศัยอยู่ในอำรำมจะทำให้ เธอมีควำมสุขแล้ วละก็
นัน่ ผิดถนัด มีทงพระภิ
ั้
กษุและภิกษุณีที่ไม่มีควำมสุข เพรำะขำดควำมสำมำรถที่จะเข้ ำใจ
และที่จะรัก (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 112-113)
เรำมักคิดว่ำ “ฉันจะมีควำมสุขถ้ ำฉันได้ สิ่งนันสิ
้ ่งนี ้ และถ้ ำไม่ได้ สิ่งเหล่ำนี ้ ชีวิตของฉันคง
ย่อยยับ และไม่มีวนั เป็ นสุข” กำรให้ นิยำมกับอำนำจและควำมคิดว่ำสิ่งใดที่จะนำควำมสุข
มำสูเ่ รำนัน้ ค่อนข้ ำงอันตรำยกับตัวเรำเองทีเดียว (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 113)
ควำมส ำเร็ จ นัน้ ไม่ไ ด้ ขึน้ อยู่กับควำมสำมำรถเพี ยงอย่ำงเดียว ควำมส ำเร็ จ ยัง ขึน้ อู่กับ
องค์ประกอบอื่นๆ มำกมำย แม้ เธอจะมีควำมสำมำรถสูงส่ง มีปัญญำที่แท้ จริ ง แต่หำกยัง
ไม่ถึงเวลำ เธอก็ยงั ไม่ประสบควำมสำเร็จ ดังนันเธอได้
้
แต่ทำอย่ำงดีที่สดุ เมื่อเงื่อนไขปั จจัย
พร้ อม เธอก็จะประสบควำมสำเร็ จเอง เธอไม่อำจมัน่ ใจได้ ว่ำเธอจะประสบควำมสำเร็ จ
หรื อไม่ นี่คือสัจธรรม (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 163)
สติสำมำรถทำให้ คณ
ุ ภำพชีวิตกำรทำงำนของเรำดีขึ ้นได้ งำนของเรำควรจะมีควำมหมำย
นี่เป็ นเรื่ องสำคัญต่อคุณภำพชีวิตโดยรวมของเรำด้ วย (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 174)
ภำยในตัวเรำนันยั
้ งมีกำรดิ ้นรนไขว่คว้ ำอยู่เสมอ แต่เรำต้ องหมัน่ ถำมตัวเองว่ำจุดมุ่งหมำย
ของเรำคืออะไร จุดหมำยของเรำคือควำมสุข และควำมรักคือปั จจัยพื ้นฐำนแห่งควำมสุขนี ้
เมื่ อเรำมีควำมสุข เรำจะไม่มี จิ ตใจที่ จะไปมุ่งทำลำยชี วิตอื่นๆ (ติช นัท ฮันห์ , 2552,
น. 176)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
ถ้ ำเรำใช้ สติสมั ผัสชีวิตเรำอย่ำงลึกซึ ้งอย่ำงเพียงพอ เรำก็จะเห็นได้ ถึงอนิจจำลักษณะใน
ชีวิต ว่ำชีวิตเรำแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ แม้ เมื่อสำมเดือนก่อนเรำจะมีสขุ ภำพแข็งแรงดี
ก็ไม่ได้ หมำยควำมว่ำเรำจะมีสขุ ภำพดีตลอดไป (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 87)
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เวลำเรำชกตีหมอน เรำไม่ไ ด้ สัมผัสควำมโกรธด้ วยสัม มำสติ แต่เรำยอมให้ ควำมโกรธ
เอำชนะเรำ โดยที่เรำไม่ได้ แม้ แต่จะสัมผัสหมอนอย่ำงรู้ เท่ำทัน ถ้ ำเรำจะสัมผัสหมอน เรำ
ต้ องรู้ ว่ำนัน่ เป็ นเพียงหมอน ไม่มีควำมจำเป็ นใดๆ ที่เรำจะไปชกต่อยมัน (ติช นัท ฮันห์ ,
2551, น. 92)
ถ้ ำเรำรู้วิธีที่ทำให้ เกิดปุ๋ ยได้ จำกขยะแห่งควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมหยิ่ง ควำม
สงสัย ควำมเห็นต่ำงๆ ควำมวุน่ วำยใจ ควำมเฉื่อยชำ และควำมหลงลืมโดยแปรเปลี่ยนให้
เป็ นสันติสขุ ปิ ตสิ ขุ อิสรภำพ และมิตรภำพ ไม่จำเป็ นต้ องผลักไสอะไรให้ สิ ้นสภำพไป แท้ ที่
จริงไม่มีอะไรที่เรำจะผลักไสให้ สิ ้นสภำพไปได้ ถ้ ำเรำผลักไสอะไรไปได้ อย่ำงหนึ่งเรำก็ต้อง
ผลักไสทุกๆ อย่ำงออกไป เพรำะหนึง่ รวมทังหมดไว้
้
ด้วย (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 216)
เรำมักจะคิดกันว่ำต้ องใช้ เวลำแปดสิบปี หรื อร้ อยปี เพื่อเรำจะได้ อยู่ครบวงจรจำกเกิดไปจน
ตำย แท้ ที่จริ งเรำมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกิดและด้ ำนกำรตำยได้ ทุกขณะทังร่
้ ำงกำยของ
เรำและทำงใจของเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 226)
เวลำคนที่เรำรักมำกๆ ตำยลง สิ่งที่ดีที่สดุ ที่เรำควรทำคือลดควำมทุกข์ลง ด้ วยกำรมองให้
ลึกลงไปเพื่อเห็นว่ำไม่มีอะไรมี ไม่มีอะไรไม่มี คนที่เรำรักเมื่อวำนนี ้ไม่ได้ ปรำกฏตน ณ ที่นี ้
อีกต่อไป แล้ วเรำไปบอกว่ำเธอไม่มีตวั ตนอีกแล้ วนัน้ เป็ นภำพพจน์ที่เรำสร้ ำงขึ ้นเองจำก
ควำมคิดแบบวิตกวิจำรของเรำ ถ้ ำเรำรู้จกั มองให้ ลึกลงไป เรำก็จะเห็นควำมเป็ นของเธอ
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 238-239)
เรำควรปฏิบตั ิธรรมในทิศทำงที่ช่วยให้ เกิดอำนำจแห่งสติในชีวิตประจำวันของเรำ เมื่อเรำ
ดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีสติ เรำย่อมสังเกตอะไรๆ ได้ อย่ำงลึกซึ ้งว่ำอะไรอยู่ในตัวเรำ แล้ วเรำก็
จะเข้ ำถึงธรรมชำติของปฏิจจสมุปบำท ได้ เห็นกำรต่อเนื่องกันของสรรพสิ่ง (ติช นัท ฮันห์ ,
2551, น. 275)
เรำไม่จำเป็ นต้ องวิ่งหนีไปจำกกองกิเลส เรำไม่ต้องไปไหนเพื่อแสวงหำกำรตรัสรู้ เรำย่อม
เห็นได้ วำ่ กิเลสกับกำรตรัสรู้นนเป็
ั ้ นอย่ำงเดียวกัน (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 320)
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จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
เรำต้ องสร้ ำงฝั นแบบใหม่ ฝั นที่มีควำมรักฉันพี่น้องและมีเมตตำกรุณำต่อกัน ฝั นแบบนัน้
เป็ นไปได้ ณ ที่นี่ และขณะนี ้เรำมีธรรมะและวิถีทำง เรำมีปัญญำพอที่จะสำมำรถดำเนิน
ชีวิตตำมควำมฝันแบบนี ้ได้ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 19 )
เรำควรมองดูอย่ำงลึกซึ ้งถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ครบวงจรนี ้ ทำควำมเข้ ำใจและยอมรับมัน
ในชีวิตเรำ โดยเฉพำะควำมเปลี่ยนแปลงในร่ ำงกำยในสังขำรของเรำ และในคนที่เรำรัก
แม้ ในคนที่ทำให้ เรำเจ็บปวดทุกข์ทรมำน ถ้ ำเรำได้ มองอย่ำงลึกซึ ้ง เรำจะเห็นว่ำมันไม่ได้
เป็ นเรื่ องดีอะไร มันเป็ นเรื่ องธรรมดำที่เกิดขึ ้น เป็ นธรรมชำติของสรรพสิ่ง
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 68)
หำกเรำต่อต้ ำนและไม่ยอมรั บธรรมชำติของกำรแปรเปลี่ยนและไม่ยั่งยื นนี ้ เรำจะต้ อง
เผชิญกับควำมทุกข์ และเรำก็จะพ่ำยแพ้ ต่อควำมกลัว ควำมโกรธ และควำมสิ ้นหวัง เรำ
ต้ องเริ่มจัดกำรกับควำมกลัวและควำมสิ ้นหวังในใจเรำนี ้ให้ ได้ ก่อนที่เรำจะจัดกำรกับเรื่ อง
ใหญ่ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 70-71)
สิ่ ง ส ำคัญ ที่ ผ้ ู ที่ อุ ทิ ศ ตนเป็ นอำสำสมัค รช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น หรื อ ผู้ ที่ จ ะมำท ำงำนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อม จะต้ องฝึ กปฏิบตั ิก่อนอื่นเลยก็คือ กำรฝึ กปฏิบตั ิหำยใจอย่ำงมีสติ แม้ แต่กำร
พูดก็ต้องพูดอย่ำงมีสติ เรำจะต้ องไม่ปล่อยให้ ควำมโกรธ และสิ ้นหวังมำครอบงำจิตใจของ
เรำ ในขณะที่เรำกำลังทำงำนเรื่ องสิ่งแวดล้ อม (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 99-100)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
เธอสำมำรถทำให้ กำรเตรี ยมอำหำรเช้ ำกลำยเป็ นกำรภำวนำที่แสนเบิกบำนได้ ถ้ ำเธอมี
สมำชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว หรื อมีแม่บ้ำนกำลังเตรี ยมอำหำรเช้ ำอยู่ในครัวอยู่แล้ ว เธอก็
อำจเข้ ำไปร่วมด้ วยได้ กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีสติและฝึ กใช้ ชีวิตอยู่กบั ปั จจุบนั ทำให้ กำร
เตรี ยมอำหำรเช้ ำกลำยเป็ นเวลำแห่งควำมเบิกบำน (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 35)
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กำรที่เรำมีควำมสุขได้ นนั ้ เรำจำเป็ นจะต้ องมีควำมสดชื่นระดับหนึ่งเสียก่อน ควำมสดชื่น
ของเรำทำให้ ผ้ อู ื่นมีควำมสุขได้ ด้วยเช่นกัน (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 52)
กำรฝึ กกลับเข้ ำพึ่งเกำะภำยในช่วยให้ เธอเพิ่มพูนควำมมัน่ คงให้ กับตนเอง เธอมีหนทำง
แห่งจิตวิญญำณ และรู้ ว่ำตนเองกำลังดำเนินอยู่บนหนทำงนัน้ จึงไม่มีอะไรที่เธอจะต้ อง
กลัวอีกต่อไป (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 56)
รักแท้ นำพำควำมเบิกบำน ซึ่งเป็ นควำมรู้ สึกปี ติยินดีและอิ่มเอมใจ หำกรักของเธอทำให้
เธอรู้สกึ อึดอัด ทำให้ เธอหรื อคนที่เธอรักต้ องร้ องไห้ อยูเ่ สมอ นัน่ ไม่ใช่รักแท้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 107)
กำรหยิบยืมที่เกินขนำดและขำดสติได้ ซึมแทรกไปในวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนยุคใหม่ ยิ่ง
หยิบยืมมำกเท่ำไร เรำก็ยิ่งเสียหำยมำกเท่ำนัน้ จึงเป็ นเรื่ องจำเป็ นอย่ำงยิ่งยวดที่เรำจะต้ อง
ตื่นเสียที และรู้ได้ แล้ วว่ำเรำไม่จำเป็ นต้ องทำเช่นนันอี
้ กต่อไป สิ่งที่เรำมีอยู่แล้ วที่นี่ ณ เวลำ
นี ้ มำกเพียงพอที่จะบำรุงหล่อเลี ้ยงให้ เรำมีควำมสุข (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 117)
พวกเรำส่วนใหญ่กลัวที่จะสัมผัสกับควำมทุกข์ที่อยู่ภำยในตัวเรำ เรำมักจะวิ่งหนีควำม
ทุกข์ที่อยู่รอบตัวเรำและควำมทุกข์ที่อยู่ในโลกนี ้เสมอ พยำยำมบริ โภคสิ่งต่ำงๆ เพื่อกลบ
เกลื่ อ นควำมทุ ก ข์ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว เรำ แต่ ผ้ ู ที่ ร้ ู วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ เ จริ ญ สติ เจริ ญ สมำธิ จ ะมี
ควำมสำมำรถกลับสูบ่ ้ ำนในเรื อนใจของตนเองเพื่อสัมผัสและเพื่อตระหนักรู้ถึงควำมทุกข์ที่
เกิดอยูภ่ ำยในตัวเรำ เพื่อเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโอบรับควำมทุกข์นนั ้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 79-80)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ชีวิตแปรผันอยู่ตลอดเวลำ แต่ละสิ่งขึ ้นอยู่ด้วยสิ่งอื่นๆ ให้ ดำรงคงอยู่ได้ ถ้ ำจิตใจของเรำ
สงบและชัดเจน กำรใช้ ห้องส้ วมก็ถือเป็ นสถำนศักดิ์สิทธิ์ได้ ดังกำรจุดธูปเทียน ฉะนัน้ กำร
ถือเอำชีวิตถื อกำรยอมรับทัง้ กำรเกิดและกำรตำย ได้ และเสีย สุขและทุกข์ โสโครกและ
บริ สทุ ธิ์ หฤทัยสูตรสอนว่ำเวลำแลเห็นสิ่งต่ำงๆ ตำมสถำนะของมันนัน้ อย่ำไปแยกแยะ
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สภำพที่ปรำกฏออกมำดังกับว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงตรงกันข้ ำม (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 31)
อย่ำกล่ำวคำเท็จเพียงเพื่อประโยชน์ตนหรื อจะให้ คนเขำสนใจคำพูดของเรำ อย่ำกล่ำวคำที่
จะก่อให้ เกิดกำรแบ่งแยกและเกลี ยดชัง อย่ำแพร่ ข่ำวซึ่งเรำยังไม่ร้ ู แน่ว่ำจริ งหรื อไม่ อย่ำ
วิจำรณ์หรื อดิฉนั ในสิ่งที่เรำยังไม่แน่ใจ ควรพูดจริงและอย่ำงสร้ ำงสรรค์ตลอดเวลำ
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 38)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ธรรมชำติของธรรมทังหลำยไม่
้
มีกำรไปไม่มีกำรมำ ไม่มีจดุ ใดในอวกำศให้ ธรรมไปและไม่มี
จุดใดให้ ธรรมมำ ธรรมจะเผยตัวเมื่อมีเหตุปัจจัยเพียงพอ ถ้ ำเหตุปัจจัยไม่พอ ธรรมนันก็
้ ยงั
ซ่อนอยู่ มนุษย์ก็เช่นกันตำมคำสอนของพุทธศำสนำแต่ดงเดิ
ั ้ มนัน้ พระสกทำคำมีคือบุคคล
ซึ่งเมื่อดับขันธ์ไปแล้ วจะกลับมำเกิดอีกเพียงครัง้ เดียวก็จะบรรลุอรหัตตผล (ไม่มีเกิดไม่มี
ตำย) แต่จริ งๆ แล้ วท่ำนไม่ได้ มำจำกที่ไหนและไม่ได้ ไปไหน ดังนี ้เรำจึงเรี ยกบุคคลเช่นนัน้
ว่ำพระสกทำคำมี (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 70)
ถ้ ำบุคคลใดบำเพ็ญทำนบริ จำคด้ วยเพชรนิลจินดำอันมีค่ำมำกเท่ำจำนวนเม็ดทรำยใน
แม่น ้ำคงคำ จนเปี่ ยมล้ นไปทัว่ สำมล้ ำนอสงไขยโลกธำตุ อำนิสงส์จำกกุศลกรรมนี ้ก็ยงั น้ อย
กว่ำควำมปี ตปิ รำโมทย์อนั จะได้ รับจำกกำรศรัธทำ ปฏิบตั ิ และอธิบำยเผยแผ่
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 75)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
ขณะที่กำลังชมภำพยนตร์ ดีๆ อย่ำได้ ปล่อยตัวเองทังหมดให้
้
กบั สำยธำร ดนตรี หรื อ
ภำพยนตร์ นนั ้ ควรรู้ เท่ำทันตัวเองและลมหำยใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลำด้ วยแสงตะวัน
แห่ง ควำมรู้ เท่ำทันที่ส ำดส่องอยู่ในตัวเรำ เรำจะสำมำรถหลี กเลี่ ยงอันตรำยได้ ทัง้ มวล
สำยน ้ำก็จะยิ่งใสขึ ้น ดนตรี กลมกลืนยิ่งขึ ้นและจิตวิญญำณของศิลปิ นผู้สร้ ำงจะปรำกฏอยู่
อย่ำงชัดเจนในภำพยนตร์ นนๆ
ั ้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 33)
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คุณยังคงสำมำรถดำรงควำมเป็ นนำยของตัวของคุณเอง เมื่อคุณดำรงชีวิตอยู่ในควำมรู้
เท่ำทัน คุณก็ยังสำมำรถดำรงควำมเป็ นนำยของตัวคุณเอง แม้ หน้ ำต่ำงของคุณจะเปิ ด
ให้ แก่โลก แต่คณ
ุ ก็ไม่ถกู กดดันจำกโลก ถ้ ำเรำต้ องกำรปกป้องประสำทกำรรับรู้ของเรำ นัน่
ก็เป็ นเพรำะเรำยังไม่เข้ มแข็งพอที่จะเผชิ ญต่อโลกเช่นเดียวกับที่บำงคนที่เป็ นหวัดหรื อ
ไข้ หวัดใหญ่ เขำผู้นนก็
ั ้ ไม่สำมำรถอำบน ้ำเย็นได้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 34)
ถ้ ำหำกคุณไม่สำมำรถเรี ยนรู้กบั ครูผ้ ตู ื่นรู้ หนทำงที่ฉลำดเพื่อกำรปฏิบตั ิคือ เอำตัวคุณเอง
เป็ นครูของตนเอง ทำไปอย่ำงแช่มช้ ำและระมัดระวัง (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 110)
กำรภำวนำทำให้ เกิดควำมสุข ควำมสุขครัง้ แรกสุดมำจำกควำมจริ งที่ว่ำคุณได้ ชนะตัวเอง
ไม่เป็ นคนขี ้หลงขี ้ลืมอีกต่อไป ถ้ ำคุณติดตำมลมหำยใจของคุณ และเผยแย้ ยยิ ้มน้ อยๆ มี
สติ กับ ควำมรู้ สึ ก และควำมคิ ด ของคุณ กำรเคลื่ อ นไหวของร่ ำ งกำยของคุณ เริ่ ม เป็ น
ธรรมชำติ เริ่ มอ่อนโยนและผ่อนคลำยมำกขึ ้น สันติสุขจะอยู่ที่นี่นนั่ เอง และควำมสุขที่แท้
จะเกิดขึ ้น รักษำจิตของเรำในปั จจุบนั ในทุกๆ ขณะ คือ รำกฐำนของกำรทำสมำธิภำวนำ
เมื่อเรำเข้ ำถึงสิ่งนี ้ เรำจะมีชีวิตอย่ำงเต็มเปี่ ยมและลำ้ ลึก มองดูสรรพสิ่งที่คนขีห้ ลงขี ้ลืม
มองไม่เห็น (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 110)
จำกหนังสือ กลัว
หนทำงเดียวที่จะช่วยให้ ควำมกลัวของเรำสงบลงได้ และเป็ นควำมสุขอย่ำงแท้ จริ ง คือหัน
มำทำควำมรู้จกั ควำมกลัวของเรำและมองอย่ำงลึกซึ ้งถึงแหล่งที่มำ แทนที่จะพยำยำมหนี
จำกควำมกลัว เรำจะสำมำรถที่จะเชื ้อเชิญควำมกลัวให้ ขึ ้นมำสู่กำรตระหนักรู้แล้ วมองมัน
อย่ำงชัดเจนและลึกซึ ้ง (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 17)
เธอต้ องสอนเด็กน้ อยในตัวเธอ ชวนเขำให้ มำอยู่และใช้ ชีวิตร่ วมกับเธอในปั จจุบนั ขณะ
แน่นอนว่ำเรำสำมำรถสะท้ อนและเรี ยนรู้อดีตอย่ำงมีสติ แต่เรำจะทำสิ่งนี ้โดยยืนอยู่อย่ำง
มัน่ คงในปัจจุบนั ขณะ เพื่อที่เรำจะมองอดีตได้ อย่ำงแยบคำยและเรี ยนรู้โดยไม่ถกู ดูดเข้ ำไป
ในอดีตแล้ วจมลงไปกับมัน (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 33)
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เรำมีควำมสำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงยิ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงทังด้
้ ำนในและควำมตังใจ
้
ของเรำก็จะส่งผลต่อโลกภำยนอกด้ วย แต่เพรำะเรำหวำดกลัวและมักจะคิดอยู่เสมอว่ำเรำ
ไม่ร้ ูว่ำจะต้ องทำอะไร ที่จริ งแล้ วเรำต้ องฝึ กฝนกำรเดินในวิถีแห่งสติ กำรหำยใจอย่ำงมีสติ
เพื่อบ่มเพรำะพลังแห่งสติและควำมเจ้ ำใจ (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 37)
หำกเธอสำมำรถที่จะมองบรรพบุรุษของเธอในวิถีทำงเช่นนีไ้ ด้ เธอจะเข้ ำใจว่ำพวกเขำก็
เป็ นมนุษย์ที่มีควำมทุกข์และได้ พยำยำมทำอย่ำงดีที่สุดแล้ ว ควำมเข้ ำใจนัน้ จะขจัดกำร
ปฏิเสธและควำมโกรธ กำรยอมรับบรรพบุรุษทังด้
้ ำนที่เข้ มแข็งและอ่อนแอจะช่วยให้ เธอ
สงบมำกขึ ้นและกลัวน้ อยลง (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 40)
เมื่อเธอฝึ กหำยใจอย่ำงมีสติ พลังสติที่เกิดขึ ้นจะช่วยลดควำมตึงเครี ยดในร่ำงกำยและใน
ควำมรู้สึกของเธอ สิ่งนัน้ อำจจะเปิ ดควำมตึงเครี ยดที่มีอยู่ในร่ำงกำยหรื ออำจเป็ นอำรมณ์
รุนแรงที่มีอยูใ่ นตัวเธอ (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 77)
เรำสำมำรถปรับปรุ งคุณภำพของเรำฝึ กปฏิบตั ิได้ อย่ำงต่อเนื่องด้ วยกำรหมั่นพบปะหรื อ
ติดต่อกับชุมชนของเรำอยู่เสมอ ชุมชนผู้ฝึกปฏิบตั ิจะสร้ ำงพลังร่ วมแห่งสติและสมำธิซึ่ง
สำมำรถช่วยเหลือเรำได้ อย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเรำเพิ่งปฏิบตั ิ สติและสมำธิของ
เรำอำจจะยังไม่เข้ มแข็งพอที่จะรับรู้และโอบกอดควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศร้ ำและควำม
กลัวของเรำ กำรได้ รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนจึงทำให้ เรำมีโอกำสที่ดีกว่ำ
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 118)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
บ่อยครัง้ เรำบอกตัวเองว่ำ “อย่ำมัวแต่นงั่ อยูอ่ ย่ำงนัน้ ทำอะไรเข้ ำสิ” แต่เมื่อเรำฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรตะหนักรู้ เรำค้ นพบบำงอย่ำงใหม่ เรำพบว่ำสิ่งที่ตรงกันข้ ำมอำจจะมีประโยชน์
มำกกว่ำ “อย่ำมัวแต่ทำอะไรอยู่ นัง่ เสียบ้ ำง ตรงนัน่ แหละ” เรำต้ องเรี ยนรู้ที่จะหยุดเป็ นครัง้
ครำวเพื่อจะได้ เห็นชัดเจนขึ ้น ครัง้ แรก “กำรหยุด” อำจจะดูเหมือนเป็ นกำรต่อต้ ำนชีวิต
สมัยใหม่ แต่มนั ไม่ใช่ เป็ นเพียงปฏิกิริยำ มันเป็ นวิถีชีวิต (ติช นัท ฮันห์, 2554ข, น. 64)
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เรำจำเป็ นต้ องเข้ ำใจบุคคลที่เรำต้ องกำรรัก หำกควำมรักของเรำคือควำมต้ องกำรที่จะเป็ น
เจ้ ำของ มันก็ไม่ใช่ควำมรัก หำกเรำคิดถึงเฉพำะตัวเรำเอง หำกเรำรู้แต่ควำมต้ องกำรของ
เรำเอง และไม่ใส่ใจควำมต้ องกำรของผู้อื่น เรำก็รักไม่เป็ น เรำต้ องมองให้ ลึก เพื่อที่จะเห็น
และเข้ ำใจควำมต้ องกำร ควำมปรำรถนำ และควำมทุกข์ของบุคคลที่เรำรัก นี ้คือพื ้นฐำน
ของควำมรักที่แท้ จริ ง เธอไม่สำมำรถที่จะต้ ำนตัวเองไม่ให้ รักผู้อื่น หำกเธอเข้ ำใจเขำหรื อ
หล่อนอย่ำงแท้ จริง (ติช นัท ฮันห์, 2554ข, น. 109-110)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
ชำวพุทธสำมำรถเรี ยนรู้ พทุ ธธรรมมำกมำย โดยผ่ำนบุคคลที่มิได้ ประกำศตนเป็ นพุทธ ครู
จำคติข้อหนึ่งที่แพร่ หลำยอยู่ในนิกำยมหำยำนได้ ดีคือ “วิถีทำงแห่งพุทธธรรม คือวิถีทำง
แห่งชีวิต” เรำจึงพูดได้ เหมือนกันว่ำ วิธีกำรในพระสูตรเกี่ยวกับเรื่ องสติกบั แสงสว่ำงที่สตีฟ
ได้ รับนันมี
้ บำงส่วนที่ร่วมกันอยู่ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 8)
บำงคนอำจจะถำมว่ำ กำรบำเพ็ญสมำธิ นัน้ มี เป้ำหมำยที่ ควำมผ่อนคลำยเท่ำนัน้ หรื อ
ควำมจริ งเป้ำหมำยของกำรบำเพ็ญสมำธินนั ้ ไปไกลและลึกซึ ้งกว่ำนันมำกแต่
้
ควำมผ่อน
คลำยเป็ นช่วงผ่ำนที่จำเป็ น ถ้ ำเรำเข้ ำถึงควำมผ่อนคลำยได้ แล้ ว ก็เป็ นไปได้ ที่เรำจะเข้ ำถึง
ใจที่สงบและจิตแจ่มใส กำรเข้ ำถึงใจที่สงบและจิตที่แจ่มใสนัน้ นับว่ำกำรบำเพ็ญสมำธิ
ของเรำไปไกลโขแล้ วทีเดียว (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 55)
เมื่อไรก็ตำมที่ควำมคิดฝ่ ำยกุศลเกิดขึ ้น ก็ให้ รับรู้ว่ำ “ควำมคิดที่เป็ นกุศลเกิดขึ ้นแล้ ว ” และ
ถ้ ำหำกควำมคิดฝ่ ำยอกุศลเกิดขึ ้น ก็ให้ รับรู้ ว่ำ “ควำมคิดฝ่ ำยอกุศลเกิดขึ ้นแล้ ว ” อย่ำไป
เกำะติดหรื อพยำยำมกำจัดมัน ถึงแม้ วำ่ เธอจะไม่ชอบมันก็ตำม รับรู้มนั เฉยๆ ก็พอ แล้ วถ้ ำ
หำกมันจำกไปเธอก็ต้องรู้วำ่ มันจำกไปแล้ ว หำกมันยังอยูเ่ ธอก็ ต้องรู้ว่ำมันยังอยู่ เมื่อใดเธอ
มีสติถึงขนำดนี ้ เมื่อนันเธอไม่
้
มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไป (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 59)
4.1.2.2 กำรโน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับทำงเลือกที่เสนอ
พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ วิธีโน้ มน้ ำวใจโดยกำรนำเสนอแนวคิดหลักคำสอน กำร
พยำยำมสื่อสำรชักจูงกลุ่มเป้ำหมำยให้ ยอมรับและคล้ อยตำมแนวคิดที่ได้ เสนอ โดยโน้ มน้ ำวใจให้
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ยอมร่วมปฏิบตั เิ พื่อได้ มีควำมสุขมำกขึ ้น เสนอทำงเลือกที่แสดงให้ เห็นว่ำกำรฝึ กปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่อยู่
ใกล้ ตวั อยูใ่ นชีวิตประจำวัน และนำเสนอวิธีปฏิบตั ิง่ำยๆ สำหรับผู้ที่ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจยั
พบว่ำ กำรโน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับทำงเลือกที่เสนอ พบ 46 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
วิธีปฏิบตั ิดีที่สุดคือต้ องปฏิบตั ิด้วยกำรไม่ปฏิบตั ิ อย่ำยึดติดรู ปแบบสมมุติว่ำเธอนัง่ สมำธิ
ได้ ดีมำก ใครๆ ก็เห็นว่ำเธอเป็ นนักปฏิบตั ิที่ขยันเธอนั่งได้ ดีไม่มีที่ติ แล้ วเธอก็ร้ ู สึกภูมิใจ
ขึ ้นมำหน่อยๆ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 101)
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ศรัธทำคือหนทำงที่จะนำเธอไปสู่ควำมเป็ นอิสระ ควำมหลุดพ้ น และกำรแปรเปลี่ยนกิเลส
ต่ำงๆ ถ้ ำเธอรู้ จักหนทำง ถ้ ำเธอมี หนทำงที่ จ ะดำเนินต่อไป เธอย่อมมี อำนำจ คนที่ ไ ร้
หนทำงย่อมเร่ ร่อนไปอย่ำงไร้ จุดหมำย ย่อมเป็ นทุกข์ เพรำะไม่ร้ ู ว่ำจะไปที่ไหนดี เธอเคย
แสวงหำหนทำง และได้ พบหนทำงแล้ ว เธอย่อมรู้จกั หนทำง (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 37)
เวลำที่เธอริ นน ้ำชำ กำรริ นน ้ำชำลงในถ้ วย ถือเป็ นกำรฝึ กสมำธิได้ ถ้ ำเธอริ นน ้ำชำด้ วยสติ
ไม่คิดถึงอดีต ไม่คิดถึงอนำคต ไม่คิดถึงเรื่ องที่เธอจะทำในวันรุ่งขึ ้น ใส่ใจของเธอทังหมด
้
อยูก่ บั กำรรินน ้ำชำ ทุม่ เทกำยและใจทังหมดกั
้
บกำรอยู่ ณ ที่นี่ ในขณะนี ้
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 67)
แทนที่จะทำหลำยๆ อย่ำงพร้ อมกันอยู่ตลอดเวลำ เรำต้ องฝึ กตัวเองให้ ทำทีละอย่ ำง เรื่ อง
ของสตินนต้
ั ้ องมีกำรฝึ กฝนมำบ้ ำง เรำอำจเป็ นคนที่ฉลำดมำก แม้ เรำเข้ ำใจเรื่ องนี ้ได้ ทนั ที
แต่นนั่ ไม่ได้ หมำยควำมว่ำเรำจะทำเช่นนันได้
้ เรำต้ องปฏิบตั แิ ละฝึ กฝนตนเองเสียก่อน
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 69)
หำกเรำนัง่ หรื อเดินอย่ำงมีสติกบั คนที่เรำรัก เรำจะมีพลังงำนยิ่งขึ ้นอีก เพรำะเรำได้ รับกำร
เกือ้ กูลจำกพลังงำนแห่งสติของคนอื่นด้ วย เมื่อเรำฝึ กปฏิบตั ิร่วมกัน พลังงำนแห่งสติร่วม
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ของเรำนันจะมี
้
มำกเพียงพอที่จะโอบกอดควำมทุกข์ของเรำทุกคน (ติช นัท ฮันห์, 2552,
น. 75)
ควำมสุขเกิดขึ ้นได้ เมื่อเรำตระหนักรู้วำ่ เรำมีหนทำง เมื่อเรำรู้ว่ำเรำกำลังไปที่ใด หำกเธอไม่
รู้สึกว่ำเธอกำลังอยู่บนหนทำงที่ถกู ต้ อง หำกเธอไม่ร้ ู ว่ำกำลังเดินทำงไปที่ไหน เธอจะเป็ น
ทุกข์ หลงทำงและสับสนใจ ควำมสุขคือควำมรู้สึกว่ำในทุกขณะเธอกำลังอยู่บนหนทำงที่
ถูกต้ อง เธอไม่จำเป็ นต้ องไปถึงจุดหมำยปลำยทำง เพื่อจะมีควำมสุข เธอมีควำมสุขได้ ณ
ที่นี่ ในขณะนี ้ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 116)
ครูที่แท้ จริงนันอยู
้ ใ่ นตัวเรำ เช่นเดียวกัน สิ่งที่เรำควรรักอย่ำงแท้ จริ งนันก็
้ คือตัวเรำ เรำต้ องรู้
วิธีที่จะรักตัวเอง เรำต้ องรู้วิธีกลับมำสูธ่ รรมชำติที่แท้ จริงของตนเอง เพื่อเห็นสิ่งอันเป็ นกุศล
เป็ นควำมดี ควำมจริ งและควำมงำมที่มีอยูภ่ ำยในตัวเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 141)
ก่อนที่เธอจำทำสิ่งใดๆ ให้ กับคนที่เธอรัก เพียงกล่ำวประโยคเหล่ำนี ้ ก็ช่วยบรรเทำควำม
เจ็บปวดลงได้ มำกแล้ ว (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 147)
โปรดอย่ำคิดว่ำไม่มีใครจะมำแทนที่ตนเองได้ เธอต้ องพยำยำมมอบหมำยงำนให้ คนอื่นทำ
แม้ วำ่ ในระยะเริ่มแรก เธออำจคิดว่ำคนอื่นไม่อำจทำได้ ดีเท่ำเธอ เธอควรสนับสนุนพวกเขำ
ด้ วยควำมสุขและควำมสดชื่นของเธอ กำรร่วมมือร่วมใจสำมำรถแรเปลี่ยนองค์กรของ
เธอให้ กลำยเป็ นพลังขับเคลื่อนที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสังคมเรำได้
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 156)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
กำรเรี ยนรู้คำสัง่ สอนของพระองค์ก็เช่นกัน คนฉลำดจักไม่ถกู แนวคิดต่ำงๆ ร้ อยรัดเอำไว้ ได้
เพรำะแนวคิดนันๆ
้ เป็ นเพียงแนวทำงที่ชว่ ยให้ เข้ ำใจคำสอน จึงอย่ำติดยึดในถ้ อยคำหรื อ
แนวคิด จนเข้ ำใจผิดไปว่ำนี่คือสัจภำวะ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 103)
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เรำควรฝึ กตนให้ เห็นกำรเกิดกำรตำยว่ำเป็ นเพียงกำรแสดงตัวออกเท่ำนันเอง
้ เมื่อเมฆตำย
ก็เกิดฝน ธรรมชำติของเมฆและของฝนก็คือธรรมชำติของกำรไม่เกิดและกำรไม่ตำย คือ
ธรรมชำติของกำรสืบเนื่อง ธรรมชำติของกำรแสดงตัวออกมำอย่ำงสืบต่อไปเรื่ อยๆ
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 229)
ถ้ ำเรำรู้จกั เดินด้ วยควำมมัน่ คงและด้ วยอิสรภำพ พื ้นล่ำงของส้ นเท้ ำเรำคือสวรรค์ ถ้ ำเรำ
เดินไปด้ วยควำมเศร้ ำ ควำมกลัว ควำมโกรธ เท่ำกับเรำเดินในนรก ทังหมดนี
้
้ขึ ้นอยู่กบั กำร
เดินของเรำ กำรเป็ นอยูข่ องเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 267)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
ในแต่ละมื ้อ เรำเลือกได้ ว่ำช่วยเหลือหรื อทำร้ ำยผืนโลก “วันนี ้เรำควรกินอะไรดี ” เป็ น
คำถำมที่ลึกซึ ้งมำก เธออำจจะต้ องกำรถำมคำถำมนันกั
้ บตัวเธอเองทุกๆ เช้ ำ เธออำจจะ
ค้ นพบว่ำเมื่อเธอฝึ กปฏิบตั ิบริ โภคอย่ำงมีสติ และเริ่ มที่จะมองอย่ำงลึกซึ ้งถึ งสิ่งที่เธอเลือก
ดื่ม เลือกกิน ควำมอยำกกินเนื ้อสัตว์และดื่มแอลกอฮอล์ก็จะลดลงโดยลำดับ
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 45)
เรำแต่ละคนรวมทังมวลมนุ
้
ษยชำติล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชำติ และเรำควรที่จะทำตัว
กลมกลื น กับ ธรรมชำติ แม้ บ ำงครั ง้ ธรรมชำติอ ำจจะโหดร้ ำย แต่เ รำก็ ต้ อ งปฏิ บัติ ต่อ
ธรรมชำติเสมือนกับเรำปฏิบตั กิ บั ตัวเอง และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 58)
เรำต่ำงรู้ดีว่ำ พ่อแม่ของเรำ บรรพบุรุษของเรำ ครูบำอำจำรย์ของเรำ ทุกท่ำนเหล่ำนันต่
้ ำง
ตังควำมหวั
้
งในตัวเรำไว้ ว่ำเรำต้ องใช้ ชีวิต ในแนวทำงที่เรำจะต้ องปกป้องโลกอันเป็ นที่รัก
ของเรำ ในขณะเดียวกันกับที่เรำปกป้องโลก เรำต้ องเปิ ดโอกำสให้ บรรพบุรุษของเรำครูบำ
อำจำรย์ของเรำและพุทธะในตัวเรำได้ ร่วมกับเรำในกำรปกป้องโลกพร้ อมกันไปด้ วย
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 90)
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ทุกนำทีในชีวิตประจำวันของเรำเป็ นโอกำสอันดีที่เรำจะก้ ำวเดินอย่ำงพุทธะ ฟั งอย่ำงลึกซึ ้ง
เช่นเดียวกับพุทธะ นั่งลงอย่ำงสุขสงบมองอย่ำงลึกซึ ้งและเพลิดเพลินกับควำมงำมของ
โลก เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 122)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
เธอสำมำรถสัมผัสกับควำมสุขมำกมำยได้ ในระหว่ำงล้ ำงหน้ ำ แปรงฟั น หวีผม โกนหนวด
และอำบน ้ำ เมื่อเธอรู้จกั ที่จะฉำยแสงแห่งควำมตระหนักรู้ลงบนทุกกำรกระทำ
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 28)
ฉันมีเรื่ องท้ ำทำยจะมอบให้ เธอ ในแต่ละวันเธอมี เวลำ 1-2 นำที สำหรับกำรแปรงฟั น เธอ
จะแปรงฟั นอย่ำงไรให้ มีควำมสุขอย่ำงแท้ จริงตลอดช่วงเวลำสันๆ
้ เพียงนำทีสองนำที โปรด
อย่ำเร่ งรี บ อย่ำพยำยำมรี บแปรงฟั นให้ เร็ วที่สดุ เพื่อให้ เสร็ จๆ ไป ขอให้ เธอรวบรวมสมำธิ
ทังหมดอยู
้
ก่ บั กำรแปรงฟั น (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 30)
เมื่อเธอช็อปปิ ง้ ในร้ ำนค้ ำหรื อสั่งซือ้ สินค้ ำออนไลน์ อย่ำจับจ่ำยในขณะหิว เหนื่อย หรื อ
กำลังไขว้ เขว เตรี ยมรำยกำรสินค้ ำที่จำเป็ นต้ องซื ้อเอำไว้ ล่วงหน้ ำ เวลำเพียงเล็กน้ อยที่เรำ
ใช้ เตรี ยมกำรนี ้ จะคุ้มเกินคุ้มเมื่อเทียบกับเวลำที่เธอไม่ต้องเสียไปกับกำรขบคิดว่ำควรซื ้อ
สิ่งที่ไม่จำเป็ น (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 85)
เรำไม่ควรปล่อยให้ พลังแห่งควำมโกรธขยำยตัวจนพองใหญ่ต่อไปโดยไม่เหลียวแล เรำ
จำเป็ นต้ องเรี ยกพลังแห่งสติของเรำให้ ขึ ้นมำดูแลควำมโกรธนัน้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 113)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
เพียงแค่เดินจำกลำนจอดรถมำยังสำนักงำน ก็เป็ นเวลำแห่งกำรปฏิบตั ิเพื่อปลดปล่อย
ควำมตึงเครี ยด เบิกบำนกับทุกย่ำงก้ ำวทุกลมหำยใจ พร้ อมๆ กับสัมผัสอำณำจักรแห่งพระ
เจ้ ำรอบๆ ตัว และภำยในตัวเธอเอง (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 125)
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จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ตอนตื่นขึ ้นจะเตือนตนเองให้ ยิ ้มได้ อย่ำงไร จะแขวนอะไรไว้ เตือนตนก็ได้ เช่นกิ่งไม้ ภำพ
หรื อข้ อควำมที่กระตุ้นเตือนใจ จะแขวนไว้ ที่หน้ ำต่ำงหรื อเพดำนเหนือเตียงนอนก็ได้ ที่พอ
ลืมตำตื่นขึ ้นมำก็แลเห็นได้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 23)
ทุกครัง้ ที่ต้องกำรกลับเข้ ำสู่ตวั เรำเอง เรำควรไปยังห้ องอันเรี ยบง่ำยนี ้นัง่ ลงเงียบๆ ตังสติ
้
ตำมลมหำยใจ กำรหำยใจอย่ำงรู้ตวั ทัว่ พร้ อมนันส
้ ำคัญนัก (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 51)
เมื่อถึงเก้ ำอี ้หรื อเบำะรองนัง่ สำหรับทำสมำธิ ควรยกมือพนมขึ ้นก้ มศีรษะลงอย่ำงอ่อนน้ อม
พลำงสวดบทข้ ำงบนนี ้ แล้ วนัง่ ลงช้ ำๆ อย่ำงระมัดระวัง (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 53)
กำรกินอำหำรอย่ำงมสตินบั ว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิธรรมอย่ำงสำคัญ ควรปิ ดโทรทัศน์เสีย วำง
หนัง สื อพิ ม พ์ ล งเสี ย ละกำรงำนทัง้ ปวงเสี ย เพื่ อ มำนั่ง ที่ โต๊ ะ อำหำรหรื อ ที่ ส ำรั บ ควรมี
ควำมสุขอย่ำงเต็มที่ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 87)
เพื่อให้ เกิดสติในขณะรับประทำนอำหำร ควรหัดกินอย่ำงเงียบๆ บ้ ำงเป็ นบำงครำว ครำว
แรกอำจรู้สกึ อึดอัด แต่พอเคยแล้ วก็จะเห็นคุณค่ำว่ำกำรกินอำหำรอย่ำงเงียบๆ ช่วยให้ เกิด
สันติสขุ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 89)
ข้ ำพเจ้ ำขอเสนอว่ำเวลำรับประทำนอำหำร ควรเลี่ยงกำรสนทนำที่จะทำลำยรสอำหำร
หรื อทำให้ ครอบครัวแตกแยก ควรหำทำงพูดให้ ได้ เพิ่มรสอำหำรและเพิ่มควำมสุข
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 90)
เวลำแลเห็นไฟแดง ควรยิม้ เข้ ำไว้ และขอบใจไฟแดง ถื อเอำว่ำเป็ นสัญญำณของพระ
โพธิสตั ว์ ที่ชว่ ยให้ เรำเกิดควำมระลึกได้ ให้ ถือเอำไฟแดงเป็ นดังระฆัง ที่คอยตีเตือนสติ
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 131)
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จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำย
สุภูติเ อย กล่ ำวโดยสรุ ป พระสูตรนี ม้ ี คุณำนิสงฆ์ อันจะยัง ให้ เกิ ดควำมสุขอย่ำงไม่อำจ
ประมำณ แม้ นว่ำผู้ใดสำมำรถปฏิบตั ิ เจริญสำธยำย และประกำศเผยแผ่แก่ผ้ อู ื่นด้ วยแล้ ว
ตถำคตจะเห็นและรู้จกั บุคคลนัน้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 141)
เรำจะเข้ ำใจจิ ต ให้ ถ่ องแท้ ไ ด้ อย่ำงไร ถ้ ำเรำยัง วิ่ง ไล่ต ำมยึดถื อ ปรำกฏกำรณ์ ทำงจิ ต ที่
แตกต่ำงกัน จิตวิทยำสมัยใหม่จงึ ยำกที่จะเข้ ำใจจิตได้ อย่ำงแท้ จริ ง กำรปฏิบตั ิพทุ ธศำสนำ
ด้ วยประสบกำรณ์ตรงจะทำให้ เรำสำมำรถสัมผัสกับจิตแท้ ๆ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 100)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
เรำสำมำรถเลือกเฟ้นรำยกำรโทรทัศน์ดีๆ ที่จะดู สถำนที่สวยๆ ที่จะไปเยี่ยมชม พบเพื่อนที่
รักใคร่ หนังสือหรื อแผ่นเสียงที่เหมำะสมกับเรำ และเรำก็จะสำมำรถมีชีวิตอยู่อย่ำงผ่อน
คลำยจำกควำมเคร่งเครี ยด พึงพอใจกับสิ่งต่ำงๆ ที่เรำเลือก คงจะจำได้ สินะว่ำ เรำจะเป็ น
ในสิ่งที่เรำเลือก คุณเคยไปอยู่ที่ชำยหำดตอนดวงตะวันกำลังขึ ้นไหมหรื อเคยกำงแขนออก
แล้ วหำยใจเข้ ำให้ เต็มปอดของคุณ โดยหำยใจเอำอำกำศที่สะอำดบริ สุทธิ์ เข้ ำไป คุณเคย
รู้สกึ ไหมว่ำคุณคือท้ องฟ้ำ ทะเลและภูเขำ คุณสำมำรถนัง่ ขัดสมำธิ หำยใจอย่ำงลึกๆ อย่ำง
อ่อนโยน ในขณะที่ทะเล ภูเขำ และจักรวำลทังมวลได้
้
ซมึ ซำบเข้ ำไปในตัวคุณ
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 38)
ฉันขอเชื ้อเชิญเธอให้ มำเข้ ำสมำธิกบั ฉัน โปรดนัง่ ในท่ำที่ผ่อนคลำย ให้ ควำมสนใจของเธอ
ไปอยู่ที่ ล มหำยใจ ปล่อ ยลมหำยใจให้ อ่อ นโยนอย่ำ งยิ่ ง เบำสบำยอย่ำ งยิ่ ง สัก ชั่ว ครู่
เคลื่อนย้ ำยควำมสนใจไปสู่ควำมรู้สึกในร่ำงกำยของเธอ ถ้ ำเธอรู้สึกเจ็บปวดหรื อไม่สบำย
ประกำรใด หรื อถ้ ำรู้สึกสุขสบำยประกำรใด ให้ นำควำมใส่ใจไปไว้ ที่นนั่ มีปติกบั ควำมรู้สึก
นัน้ ด้ วยควำมตื่นรู้ ที่เ ต็ม เปี่ ยม อี กสักครู่ เปลี่ ยนมำสัง เกตอวัยวะต่ำงๆ ภำยในที่ทำงำน
แตกต่ำงกันไป (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 59)
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จำกหนังสือ กลัว
พวกเรำทุกคนล้ วนมีประสบกำรณ์ควำมกลัว แต่ถ้ำเรำสำมำรถมองเข้ ำไปในควำมกลัว
ของเรำได้ อย่ำงลึกซึ ้ง ตัวเรำก็จะเป็ นอิสระจำกกำรถูกพันธนำกำร สัมผัสถึงควำมเบิกบำน
ควำมกลัว ท ำให้ เ รำเพ่ง เล็ ง แต่อ ดี ต และกัง วลเกี่ ย วกับ อนำคต (ติช นัท ฮัน ห์ , 2558,
น. 19-20)
วำงเบำะรองนัง่ สองใบ ครัง้ แรก เธอนัง่ ลงบนเบำะใบที่หนึ่ง และระลึกถึงตัวเธอที่ยงั เป็ น
เด็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อ่อนแอ แสดงตัวผ่ำนคำพูด เธอต้ องพูดด้ วยภำษำของทำรกและ
แสดงจนออกมำเช่น นัน้ ในขณะนัน้ หำกรู้ สึกกลัว สิ น้ หวัง เครี ยด หรื อมี ควำมรู้ สึก ว่ำ
ช่ว ยเหลื อ ตัว เองไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึน้ ขอให้ เ ธอปล่อ ยให้ ค วำมรู้ สึ ก เหล่ ำ นี ไ้ ด้ ป รำกฏขึน้ และ
ตระหนักรู้ ปล่อยให้ เด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนนัน้ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะแสดงตัว
ออกมำอย่ำงเต็มที่ นี่เป็ นสิ่งสำคัญมำก (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 28)
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรภำวนำด้ วยกำรยืน เดิน หรื อนัง่ เธอก็สำมำรถใช้ ลมหำยใจเข้ ำและลม
หำยใจออกเพื่อช่วยให้ ตวั เองรู้ จักหยุด เธอจะหยุดอย่ำงสมบูรณ์ ได้ ในปั จจุบนั ขณะ และ
เมื่อเธอหยุด เธอจะเป็ นเจ้ ำนำยของกำยและใจเธอ เธอจะไม่ปล่อยให้ พลังนิสยั ลำกจูงเธอ
ไปในควำมคิดของอดีตหรื ออนำคตหรื อ โครงกำรนี ้ โครงกำรนัน้ เธอควรฝึ กตัวเองให้ ร้ ู จกั
หยุด ผ่อนคลำย และสงบ กำรนัง่ สมำธิไม่ใช่กำรต่อสู้แต่เป็ นกำรปล่อยวำงจำกทุกสิ่ง
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 85)
ถ้ ำเรำสำมำรถผ่อนคลำยได้ เมื่อเกิดอำรมณ์รุนแรงขึ ้น เรำจะไม่ส่งผ่ำนควำมกลัวนันไปยั
้ ง
ลูกของเรำและในรุ่ นต่อไป แต่ถ้ำอยู่ด้วยควำมกลัว กดทับ และปล่อยให้ มนั ระเบิดออก ก็
เท่ำกับว่ำเรำกระจำยควำมกลัวนัน้ ให้ คนหนุ่ม สำวรอบๆ ตัวของเรำ และพวกเขำก็ จ ะ
บริโภคควำมกลัวนันและส่
้
งต่อออกไป หำกเรำรู้วิธีรับมือกับควำมกลัวของเรำเรำจะ
สำมำรถช่วยเหลือคนที่เรำรัก และคนหนุม่ สำวให้ ร้ ูจกั รับมือกับควำมกลัวของพวกเขำ
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 92-93)
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จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
อดีตผ่ำนไปแล้ ว และอนำคตยังมำไม่ถึง เรำไม่กลับเข้ ำหำชีวิตในขณะปั จจุบนั เรำจะไม่
สำมำรถสัมผัสกับชีวิตได้ เมื่อเรำสัมผัสกับสิ่งที่สดชื่น สงบสุข และเป็ นยำสมำนแผลใจใน
ตัวเรำและรอบๆ ตัวเรำ เรำจึงควรเรี ยนรู้ที่จะทะนุถนอม ปกปักรักษำ และรดน ้ำพรวนดิน
ให้ สิ่งเหล่ำนี ้เติบโต (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 36)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เมื่อเรำต้ องกำรจะลดควำมเร่งร้ อนของชีวิตลง เพื่อกลับเข้ ำหำตัวเอง เธอไม่จำเป็ นต้ องรี บ
กลับบ้ ำนเพื่อเข้ ำไปนัง่ ในห้ องภำวนำหรื อรี บไปยังศูนย์ฝึกสมำธิ เพื่อฝึ กหำยใจอย่ำงมีสติ
เรำหำยใจอย่ำ งมี ส ติที่ ไ หนก็ ไ ด้ ไม่ว่ำ จะเป็ น กำรนั่ง บนเก้ ำ อี ใ้ นที่ ท ำง ำน หรื อ นั่ง ใน
ยวดยำนพำหนะต่ำงๆ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 40)
เป็ นไปได้ ที่เรำจะกินอำหำรอย่ำงช้ ำๆ และอย่ำงชื่นบำนเหมือนที่ฉันเคยกินขนมเมื่อวัยเด็ก
บำงทีเธออำจจะนึกว่ำ ขนมแห่งวัยเด็กของเธอหมดไปแล้ ว แต่ฉันมัน่ ใจว่ำมันยังอยู่ที่นนั่
ในหัวใจของเธอมุมใดมุมหนึ่ง ทุกอย่ำงยังอยู่ที่นนั่ และถ้ ำเธอต้ องกำรก็ค้นหำมันออกมำ
ได้ กำรกินอย่ำงมีสติเป็ นกำรปฏิบตั ิที่สำคัญที่สุดในกำรฝึ กสมำธิ เรำสำมำรถกินอำหำร
แบบที่เรำกินขนมในวัยเด็กได้ ขณะปั จจุบนั จะเต็มไปด้ วยควำมชื่นบำนและควำมสุข ถ้ ำ
เธอมีควำมตังใจจริ
้
ง เธอจะเห็นได้ ด้วยตนเอง (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 45)
เรำมี ห้องส ำหรั บทุกสิ่ ง ห้ องกิ นข้ ำว ห้ องนอน ห้ องโทรทัศน์ แต่เรำไม่มี ห้องสติ ฉันขอ
แนะนำว่ำเรำควรจะจัดห้ องเล็กๆ ในบ้ ำนของเรำและตังชื
้ ่อว่ำ “ห้ องแห่งลมหำยใจ” ห้ องที่
เรำอยูค่ นเดียวได้ และฝึ กปฏิบตั กิ ำรหำยใจและกำรยิ ้ม (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 71-72)
แต่ถ้ำหำกเธอไม่ได้ เห็นเพื่อนของเธอมำนำน มโนภำพถึงหล่อนอำจจะอ่อนลงในควำมนึก
คิดของเธอ และไม่ปรำกฏต่อหน้ ำเธอง่ำยนักหำกหล่อนเป็ นเพียงบุคคลเดียวที่สำมำรถ
ช่วยเธอให้ กลับสูส่ มดุลได้ และมโนภำพของเธอช่ำงบำงเบำ สิ่งเดียวที่จะทำได้ ก็คือ กำรซื ้อ
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ตัว๋ เดินทำง แล้ วจงไปหำผู้นนั ้ เพื่อว่ำหล่อนจะได้ อยู่กบั เธอ หำใช่ในลักษณะแต่เพี ยงเมล็ด
พันธุ์ แต่เป็ นบุคคลจริงๆ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 105)
แม้ ว่ำเรำจะมีเงินทองในธนำคำรมำกมำย เรำก็ยงั คงตำยได้ ง่ำยๆ ด้ วยควำมทุกข์ ดังนัน้
กำรลงทุนเพื่อน สร้ ำงมิตรภำพเพื่อมิตรแท้ สร้ ำงชุมชนเพื่อน ย่อมเป็ นบ่อเกิดควำมมัน่ คงที่
ดีกว่ำ เรำต้ องมีบำงคนที่จะพึ่งพิง ไปมำหำสู่ในยำมยำก (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 116117)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
กำรล้ ำงมี 2 แบบ วิธีแรก ล้ ำงเพื่อทำควำมสะอำดถ้ วยชำม วิธีที่สอง ล้ ำงถ้ วยชำมเพื่อที่จะ
ล้ ำงถ้ วยชำม จิมบอกว่ำเขำขอเลือกวิธีที่สอง ล้ ำงถ้ วยชำมเพื่อที่จะล้ ำงถ้ วยชำม เป็ นอันว่ำ
จิมรู้จกั วิธีล้ำงจำนแต่นนั ้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 9-10)
ดังนันครู
้ จึงขอร้ องให้ ทุกคนหำวันใดวันหนึ่งของสัปดำห์เป็ นวันของตนเอง อำจจะเป็ นวัน
เสำร์ ถ้ำเป็ นวันเสำร์ วันเสำร์ ก็ต้องเป็ นวันของเธอเต็มที่ เธอจะต้ องเป็ นนำยของเวลำนัน้
อย่ ำ งสมบู ร ณ์ ดั ง นั น้ วั น เสำร์ จ ะเป็ นวั น ที่ ส ำคั ญ ในกำรสร้ ำงนิ สั ย ของกำรฝึ กสติ
ผู้ปฏิ บตั ิง ำนเพื่อรั บใช้ สัง คมของเรำ ทุกคนก็ ต้องมีสิทธิ ที่จ ะเป็ นเจ้ ำของวันเช่นนัน้ ด้ วย
เช่นกัน มิ ฉะนัน้ จะทำให้ ตัวเรำเองสับสนอลหม่ำนกับชี วิต ที่ เต็มไปด้ วยงำนและควำม
กังวลใจ ไม่วำ่ จะเลือกวันไหนก็ตำมเรำจะเรี ยกวันนันว่
้ ำวันแห่งสติของเรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 39-40)
ขณะที่ยงั นอนอยูบ่ นที่นอน ก็เริ่มตำมลมหำยใจได้ เลย หำยใจช้ ำๆ ยำวๆ และรู้ตวั ทัว่ พร้ อม
อยู่ จำกนันก็
้ คอ่ ยๆ ลุกขึ ้นจำกเตียงช้ ำๆ และพยำยำมประคองสติไว้ ในทุกอิริยำบถ พอลุก
ขึ ้นแปรงฟั น ล้ ำงหน้ ำ และทำกิจวัตรในตอนเช้ ำ ด้ วยควำมสำรวมและผ่อนคลำย ทำอย่ำง
มีมีสติทุกอิริยำบถ ตำมลมหำยใจอย่ำให้ คลำดไป และอย่ำปล่อยให้ ควำมคิดฟุ้งกระจัด
กระจำย แต่ละอิริยำบถควรทำอย่ำงตำมสบำย ผ่อนคลำย ขณะเดินแต่ละก้ ำวก็ตำมลม
หำยใจไปด้ วย หำยใจลึกๆ ช้ ำๆ อย่ำงสงบ และยิ ้มเล็กน้ อยอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงน้ อยที่สุด
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เธอควรใช้ เ วลำอำบนำ้ สักครึ่ ง ชั่วโมง อำบนำ้ อย่ำงผ่อนคลำยและมี สติ เพื่ อว่ำพอเธอ
อำบน ้ำเสร็จ เธอจะรู้สกึ เบิกบำนและสดชื่น (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 40)
สำหรั บผู้เ ริ่ มต้ นหัดใหม่ ควรจะนั่ง ไม่เกิ น 20-30 นำที ในช่วงนัน้ เธอจะต้ องได้ รับกำร
พักผ่อนที่สมบูรณ์อย่ำงแท้ จริ ง วิธีที่จะได้ รับกำรพักผ่อนเช่นนี ้ ขึ ้นอยู่กบั 2 สิ่ง คือ กำรเฝ้ำ
ตำมและปล่อยวำง เฝ้ำตำมลมหำยใจของเธอและปล่อยวำงอย่ำงอื่ นทัง้ หมด คลำย
กล้ ำมเนื ้อทุกส่วนในร่ ำงกำย หลังจำกนัง่ สัก 15 นำที ก็เป็ นไปได้ ที่จะเข้ ำถึงควำมสงัดอัน
ล ้ำลึกที่เกิดจำกควำมสงบและควำมสุขภำยในดำรงควำมสงัดและควำมสงบนันไว้
้
(ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 51)
4.1.2.3 กำรโน้ มน้ ำวใจที่พยำยำมอยูเ่ หนือกว่ำ
พระติช นัท ฮันห์มีกำรโน้ มน้ ำวใจโดยกำรนำเสนอแนวคิดหลักคำสอน โดยพระติช
นัท ฮันห์มีควำมตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลเหนือกว่ำกลุ่มเป้ำหมำย แสดงจนเป็ นผู้ใหญ่มีควำมรู้มำกกว่ำ
เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรเกรงใจ ยอมรับฟั ง จนเกิด ควำมรู้ สึกยอมรับและคล้ อยตำมแนวคิด
หลักคำสอน ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรโน้ มน้ ำวใจที่พยำยำมอยู่เหนือกว่ำ พบ 21 จำนวน หลักฐำน
ดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
ถ้ ำเธอนัง่ สมำธิหรื อเดินวิถีแห่งสติวนั ละหนึ่งชัว่ โมงได้ ก้ำวเข้ ำสู่อำณำจักรอวตัมสกะและ
มองทุกสิ่งอย่ำงลึกซึ ้ง เพื่อจะได้ พบไวโรจนะสกลกำยแห่งพระพุทธเจ้ ำทังปวงแล้
้
วไซร้ เธอ
ก็จะได้ สมั ผัสพระพุทธเจ้ ำทังในอดี
้
ต ปัจจุบนั และอนำคตนับเอกอนันต์
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 127)
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
เมื่อเธออ่ำนบทควำมที่เต็มไปด้ วยควำมรุ นแรง ดูหนังหรื อภำพยนตร์ ที่มีควำมรุ นแรง เธอ
กำลังปลุกเมล็ดพันธุ์แห่งควำมรุ นแรงในตัวแบบฝึ กหัดที่หนึ่งของควำมเพียรคือ อย่ำปลู ก
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีทงหลำยให้
ั้
ตื่นขึ ้น อีกทังไม่
้ ปล่อยให้ สิ่งแวดล้ อมปลุกเมล็ดพันธุ์ไม่ดี
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เหล่ำนันขึ
้ ้นมำ ควำมเพียรในที่นี ้หมำยถึงกำรฝึ กปฏิบตั เิ ลือกรดน ้ำเมล็ดพันธุ์
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 40-41)
หลำยๆ คนชอบบ่นว่ำไม่มีเวลำหยุดไปพักผ่อน เป้ำหมำยของวันหยุดพักผ่อนก็คือกำรได้ มี
เวลำที่จะพัก แต่แม้ กระทัง่ ผู้ที่เดินทำงไปพักผ่อน ก็ไม่ร้ ูวิธีจะพักผ่อนได้ อย่ำงไร เขำอำจจะ
ทำหลำยสิ่งหลำยอย่ำงและกลับมำด้ วยควำมเหน็ดเหนื่อยมำกกว่ำก่อนไปพักผ่อนเสียอีก
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 72-73)
เธอมีสิทธิ ที่จะวำงแผนอนำคตของเธอ แต่ก่อนอื่น เธอต้ องรู้ จักปล่อยวำงเสียก่อน และ
ดำรงอยู่ในปั จจุบนั อย่ำงมัน่ คง เธอต้ องดำรงอยู่ในปั จจุบนั จึงจะสำมำรถวำงแผนสำหรับ
อนำคตได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ สิ่งเดียวที่ควรกังวลคือ ทำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถนัง่ อย่ำง
มัน่ คงได้ ในปัจจุบนั ขณะเพื่อที่จะดูแลอนำคตได้ อย่ำงชำญฉลำด
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 158)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
ในควำมเป็ นจริ ง เรำถูกทิ่มแทงอยู่หลำยครัง้ หลำยหนในห้ วงลึกของจิตวิญญำณของเรำ
ก่อนที่ จะมี ม นุษย์ เ กิ ดขึน้ ในโลกนี ้ ควำมทุกข์ บนผื นโลกนี ก้ ็ไ ด้ เกิดขึน้ มำก่อนแล้ วอย่ำง
มำกมำย นี่คือควำมจริ งอันประเสริ ฐข้ อที่หนึ่ง หรื อสิ่งที่พทุ ธศำสนำ เรี ยกว่ำ อริ ยสัจข้ อที่
หนึง่ ทุกข์ อันหมำยถึงชีวิตนันพั
้ วพันกับควำมทุกข์ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 51)
ธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้ พ วกเรำยอมรั บควำมเป็ นอนิจจังหรื อควำมไม่เที่ยงแท้
แน่นอนของทุกสิ่งในโลกนี ้ เมื่อเรำยอมรับมันได้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเกิดและตำยของเรำ หรื อ
กำรเกิดและเสื่อมสลำยลงของอำรยธรรมที่เรำอยู่ เรำจะมีสนั ติสขุ และมีพลังตื่นรู้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 80)
หำกเธอรู้จกั ที่จะมองเห็นและพิจำรณำอย่ำงลึกซึ ้งกับควำมงำมในธรรมชำติด้วยสำยตำ
ของพุทธะ เธอจะไม่สำมำรถกล่ำวได้ วำ่ ชีวิตของเธอนันไม่
้ มีควำมหมำย เธอสำมำรถได้ ยิน
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เสียงต่ำงๆ ด้ วยหูของพุทธะ เธอสำมำรถพิจำรณำอย่ำงลึกซึ ้งกับควำมงำมของโลกด้ วย
สำยตำแห่งพุทธะ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 122)
ฉันหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำพวกเธอควรจะให้ เวลำที่มำใช้ ร่วมกัน นัง่ สนทนำกันระหว่ำงเพื่อน
ฝูง หรื อครอบครั วเพื่อพูดคุยและหำทำงออกในเรื่ องนีร้ ่ วมกัน เธอสำมำรถอันเชิญพระ
โพธิ สัตว์ธรณีดำรำ (Dharanimdhara) มำนั่งสนทนำกับเธอด้ วย และช่วยกันหำหนทำง
เพื่อทำอะไรสักอย่ำงที่จะช่วยเหลือโลกแสนสวยของเรำใบนี ้ให้ รอดพ้ นจำกภัยพิบตั ิ กำร
เปลี่ยนวิถีกำรดำเนินชีวิตของเธอ กำรบำบัดเยียวยำตัวเธอและโลกที่รักของเรำ เริ่ มต้ นขึ ้น
แล้ ว ในวินำทีที่เธอได้ เริ่ มปฏิบตั ิกำรหำยใจอย่ำงมีสติเป็ นครัง้ แรก (ติช นัท ฮันห์, 2555ก,
น. 126)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
เธออำจปรำรถนำที่จะกล่ำวบทภำวนำนี ้ในขณะที่นอนอยู่บนเตียงผ่อนคลำยแขนและขำ
ให้ สบำย เมื่อหำยใจเข้ ำให้ เธอกล่ำวประโยคแรก เมื่อหำยใจออกให้ เธอกล่ำวประโยคที่2
เมื่อหำยใจเข้ ำครัง้ ถัดไปให้ เธอกล่ำวประโยคที่3 และหำยใจออกพร้ อมประโยคที่4 แล้ วลุก
ขึ ้นนัง่ พร้ อมรอยยิ ้มบนใบหน้ ำ สอดเท้ ำทังสองเข้
้
ำรองเท้ ำ และเดินไปยังห้ องน ้ำ
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 27)
เมื่อเรำสำมำรถเห็นถึงต้ นเหตุแห่งทุกข์ได้ แล้ ว เรำจะเห็นหนทำงที่แปรเปลี่ยน และนัน่ คือ
หนทำงสู่กำรแปรเปลี่ ยนและดับควำมทุกข์ ซึ่ง ก็ คืออริ ยสัจ ข้ อ 4 ส่วนอริ ยสัจ ข้ อ 3 คื อ
ผลลัพธ์ นัน่ คือกำรดับสิ ้นของควำมทุกข์ (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 105)
ในขณะที่เ ธอหำยใจเข้ ำ ก้ ำวเท้ ำสักสองสำมก้ ำว ในช่วงวินำที นนั ้ เธอจะสังเกตเห็นว่ำ
ตัวเองมีชีวิต มีแขนขำที่ยงั แข็งแรงดีพอให้ เดินหรื อปี นป่ ำย หรื อวิ่งได้ กำรรู้ ว่ำตนเองยังมี
ชี วิต และสำมำรถเดิน บนโลกที่ สวยงำมได้ นัน้ คือปำฏิ หำริ ย์ เธอสำมำรถเบิกบำนกับ
ปำฏิ ห ำริ ย์ ไ ด้ ในขณะที่ เ ดิน เธอสำมำรถสัม ผั ส กับปำฏิ ห ำริ ย์ ข องชี วิ ต เบิก บำนแล้ ว มี
ควำมสุขได้ ในทุกขณะ ไม่วำ่ จะอยูท่ ี่ไหน (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 116)
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จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
หลวงปู่ คิดว่ำเรำทุก คนควรจะเรี ย นรู้ วิธี ที่จ ะตำมลมหำยใจอย่ำ งมี สติ เดิน อย่ำงมี ส ติ
เพื่อที่จะตระหนักรู้ ถึงควำมทุกข์ที่เกิดขึน้ อยู่ในตัวเรำ กลับมำสู่เรื อนใจของเรำ โอบรั บ
ควำมทุกข์ของเรำด้ วยควำมอ่อนโยน ควำมนุม่ นวล (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 34)
สื่ อ มวลชนสำมำรถที่ จ ะเป็ นผู้ปกป้องผื น โลก ปกป้องสิ่ ง แวดล้ อ มได้ เช่นกัน เรำเขี ย น
บทควำม รำยงำนข่ำว และใช้ ชีวิตในวิถีทำงที่ทำให้ ผ้ อู ่ำนทัว่ ไปได้ เห็นว่ำอนำคตนันเป็
้ นไป
ได้ และควำมหวังของคนรุ่นลูกรุ่นหลำนนันก็
้ เป็ นไปได้ สื่อมวลชนสำมำรถเดินด้ วยคำพูด
ของตัวเอง หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถที่จะดำเนินชีวิตในสิ่งที่เรำเขียน ในสิ่งที่เรำพูด เรำ
สำมำรถที่จะช่วยรักษำผืนโลกนี ้ สิ่งแวดล้ อมนี ้ให้ นำ่ อยูใ่ ห้ สวยงำม
(ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 159)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ไม่วำ่ จะยืนขึ ้นหรื อนัง่ ลง ต่อหน้ ำระฆัง เรำควรพนมมือขึ ้นหำยใจเข้ ำหลำยครัง้ และสวดบท
ข้ ำงบนนี ้เบำๆ ถือระฆังเล็กๆ ไว้ ในมือ อีกมือถือไม้ ตีเป็ นกำรเตือน เพรำะเมื่อได้ ตีถกู ระฆัง
เสียงก็จะดังกังวำนขึ ้น (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 47)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
เรำไม่ควรติดยึดอยูก่ บั ควำมเป็ นควำมไม่เป็ น เพรำะทังเป็
้ นและไม่เป็ นล้ วนเป็ นมำยำ เมื่อ
เรำไม่ยดึ มัน่ อยูก่ บั ควำมคิดผิดๆ เหล่ำนี ้ เรำก็จะลุถึงฝั่งอันอัศจรรย์ของโลกแห่งควำมว่ำงที่
แท้ จริง (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 59-60)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
ฉันเพิ่งบอกให้ คณ
ุ วำงดำบแห่งควำมคิดเป็ นนิยำมลงเสีย และเลิกที่จะตัดแบ่งตัวออกเป็ น
เสี ้ยวส่วน แต่อนั ที่จริ งถ้ ำคุณต้ องกำรตัดแบ่งจริ งๆ คุณก็กระทำไม่ได้ หรอก คุณคิดหรื อว่ำ
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คุ ณ จะแยกแสงตะวั น ออกจำกสี เ ขี ย วของใบไม้ ได้ คุ ณ ก็ ไ ม่ อ ำจแยกแยะตัว ตนที่
สังเกตกำรณ์ออกจำกตัวตนที่ถกู สังเกตได้ เช่นกัน (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 8)
กำรปฏิบตั ิสมำธิก็เป็ นเช่นเดียวกันนี ้เอง เมื่อเรำพิจำรณำควำมอิงอำศัยซึ่งกันและกันของ
สรรพสิ่ง เรำสำมำรถเข้ ำถึงควำมเป็ นจริ งได้ โดยง่ำย เรำสำมำรถมองเห็นควำมกลัว ควำม
รวดร้ ำว ควำมหวัง และควำมสิ น้ หวัง มองดูตัวหนอนแก้ วบนใบไม้ เรำสำมำรถเข้ ำใจ
ควำมสำคัญของหนอนแก้ ว ทังนี
้ ้ไม่ใช่มมุ มองของมนุษย์ แต่ด้วยกำรเข้ ำถึงที่อิงอำศัย รำก
ฐำนของควำมอิงอำศัยซึง่ กันและกันของสรรพสิ่งประจักษ์ในคุณของชีวิตทุกชีวิต
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 67)
จำกหนังสือ กลัว
เรำต้ องทำให้ มิติทำงจิตวิญญำณเข้ ำมำอยู่ในชีวิตประจำวันของเรำ เพื่อช่วยให้ เรำพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรดูแลควำมเจ็บปวดและควำมกลัว รวมทังควำมสุ
้
ขของเรำด้ วย ถ้ ำเรำ
ฝึ กกำรเจริ ญสติ เรำจะมีที่พกั พิงเสมอทุกครัง้ เมื่อเรำรู้ สึกกลัว ถ้ ำเรำบ่มเพรำะและหล่อ
เลี ้ยงกำรเจริ ญสติพลังแห่งสติก็จะเติบโตอย่ำงแข็งแรงและแน่วแน่ ถ้ ำเรำมีกำรฝึ กปฏิบตั ิ
ในทุกๆ ที่ที่เรำไป เรำจะมีควำมมัน่ ใจ มัน่ ใจมำกกว่ำกำรมีโทรศัพท์มือถือ เรำจะสำมำรถ
ยืนหยัดอย่ำงมัน่ คงต่อควำมยำกลำบำกต่ำงๆ (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 81)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เรำสำมำรถที่จะหำยใจ เดิน และกินอำหำรโดยสัมผัสถึงควำมสุขที่มีอยู่อย่ำงเหลือเฟื อได้
คนเรำมัก จะเก่ ง มำกในกำรเตรี ย มตัว ที่ จ ะดำรงชี วิ ต แต่เ รำมัก จะไม่ค่อ ยได้ เ รื่ อ งเมื่ อ
ดำรงชี วิตจริ งๆ เรำรู้ ว่ำจะอุทิศเวลำสักสิบปี เพื่อที่จ ะเรี ยนให้ ไ ด้ ปริ ญญำสักใบหนึ่ง เรำ
เตรี ยมกำรอย่ำงมำกมำยเพื่อที่จะได้ งำนทำ เรำพร้ อมที่จะทำงำนอย่ำงหนักเพื่อรถยนต์สกั
คัน หรื อเพื่อบ้ ำนสักหลัง เป็ นต้ น แต่ยำกเหลือเกินที่เรำจะระลึกได้ ว่ำ เรำมีชีวิตอยู่ในขณะ
ปั จจุบนั ซึ่งเป็ นขณะเดียวเท่ำนันที
้ ่เรำมีชีวิตอยู่ได้ เรำสำมำรถเป็ นสุข ชื่นบำน และสงบ
เย็นได้ ในทุกลมหำยใจเข้ ำออก และทุกย่ำงก้ ำวที่เรำเดิน เพียงแต่เรำจะต้ องตื่นอยู่เสมอ
หรื อมีชีวิตอยูใ่ นขณะปัจจุบนั เท่ำนัน้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 29-30)
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หำกเรำรู้ที่จะดำรงชีวิตทุกๆ ขณะ บนมรรคำแห่งกำรตื่น เรำจะตระหนักว่ำเกิดอะไรขึ ้นใน
ควำมรู้ สึกของเรำ และกำรรับรู้ ของเรำในปั จจุบนั ขณะ และเรำจะไม่ทำให้ ปมบ่วงเขม็ง
เกลียวในจิตสำนึกของเรำ และหำกเรำรู้ วิธีเฝ้ำสังเกตควำมรู้ สึก เรำก็จะพบรำกเหง้ ำของ
กำรคงอยูอ่ ย่ำงยำวนำนของเงื่อนปมภำยใน และขณะแปรเปลี่ยนมัน แม้ ว่ำจะเป็ นบ่วงปม
ที่คอ่ นข้ ำงจะเขม็งเกลียวแน่น (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 96)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
ตำมหลักในพระสูตรที่ว่ำด้ วยเรื่ องสติ ขณะล้ ำงจำนเรำก็ควรจะล้ ำงจำนอย่ำงเดียว ซึ่ง
หมำยควำมว่ำขณะล้ ำงจำนเรำต้ องรู้ ตวั ทัว่ พร้ อมว่ำเรำกำลังล้ ำงจำน ถ้ ำดูเผินๆ อำจจะ
เห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่ออกจะดูโง่เขลำที่ไปให้ ควำมสำคัญมำกมำยกับสิ่งธรรมดำๆ แต่นนั่ กลับ
ตรงจุดเผงเลยทีเดียว (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 10-11)
4.1.2.4 กำรโน้ มน้ ำวใจโดยคงควำมคิดเดิม
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรโน้ มน้ ำวใจโดยนำเสนอแนวคิดหลักคำสอนที่ยงั คง
กำรดำรงไว้ ซงึ่ ควำมคิด ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมเชื่อของกลุ่มเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่เกิดกำรต่อต้ ำนควำมคิดใหม่ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรโน้ มน้ ำวใจโดยคงควำมคิดเดิม พบ 4
จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ผู้คนมำกมำยคิดว่ำเงิ นตรำคือ ต้ นกำเนิดแห่ง ควำมสุข พวกเขำทำงำนส่วนหนึ่ง ก็ เพื่ อ
เพรำะจะให้ ได้ เงิน มันก็จริ งที่ว่ำเงินตรำนันคื
้ ออำนำจชนิดหนึ่ง เธอสำมำรถซื ้อทุกสิ่งที่เธอ
ต้ องกำรได้ ด้วยเงิน (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 59)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
กำรนัง่ ภำวนำนันก็
้ เพื่อให้ เกิดควำมเฉย ควำมสงบ และควำมสุข สมอช่วยให้ เรื ออยู่กับที่
ไม่เคลื่อนที่ย้ำยไปมำ ฉันใด กำรหำยใจอย่ำงมีสติก็ชว่ ยให้ เกิดควำมรู้ตวั ทัว่ พร้ อมใน
ขณะนันๆ
้ ให้ เรำสัมผัสกับธรรมชำติที่แท้ ของตัวเรำฉันนัน้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 65)
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พวกเรำส่วนมำกไม่ช อบล้ ำงห้ องนำ้ ถ้ ำเรำทำงำนด้ ำนนีอ้ ย่ำงมี สติ รู้ ตัวทั่วพร้ อมอยู่ใน
ขณะนันๆ
้ เรำจะหำควำมบริ สทุ ธิ์ได้ ในทุกขณะที่กระทำกำร (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 85)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
เพื่อจะลุถึงฝั่ งแห่งกำรตรัสรู้ นัน้ พระโพธิสัตว์ปฏิบตั ิ 6 วิธี เรี ยกว่ำบำรมี 6 คือ ทำน ศีล
ภำวนำ ขันติ พละ และปั ญญำ ถ้ ำคิดว่ำเมื่อมีเงินแล้ วจึงจะบำเพ็ญทำนได้ อย่ำงนี ้คิดไม่
ถูก เรำอำจหยิบยื่นสันติสขุ ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ ตลอดเวลำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 43)
4.1.3 กลยุทธ์ กำรจูงใจ
จำกกำรศึกษำข้ อมูลกลยุทธ์กำรจูงใจพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรจูงใจด้ วยกำรสร้ ำงภำพให้
กลุ่ม เป้ำ หมำยเห็ น ถึ ง ผลที่ จ ะได้ รั บ จำกกำรน ำหลัก ธรรมค ำสอนไปฝึ ก ปฏิ บัติ เพื่ อ กระตุ้น ให้
กลุ่ม เป้ำ หมำยเกิ ด มองเห็ น ถึ ง ผลที่ จ ะได้ รั บ แล้ ว เข้ ำ ร่ ว มปฏิ บัติ แ ละศึก ษำหลัก ธรรมค ำสอน
รองลงมำพระติช นัท ฮันห์จะใช้ วิธีกำรเท้ ำค่อยอย่ำงเข้ ำประตู คือพระติช นัท ฮันห์จะพยำยำม
กระตุ้นและให้ ข้อมูลที่ละน้ อยๆ และจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้นเมื่อกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจใน
หลักธรรมมำกขึ ้น ไม่เร่งรี บในกำรสอนหลักธรรมจำนวนมำกๆ และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีจงู
ใจด้ วยกำรสร้ ำงวิธีกำรปฏิบตั ิที่มีควำมน่ำดึงดูดสนใจ และจูงใจให้ กลุ่มเป้ำหมำยลงมือเข้ ำร่ วม
ปฏิบตั ิ ซึง่ กลยุทธ์กำรจูงใจพบข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับจำกมำกไปน้ อยตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.3 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรจูงใจ
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ

แนวคิดจูงใจ



6



3




2
2

สร้ ำงภำพให้ ผู้ ฟั งนึ ก เห็ น ถึ ง ผลที่ จ ะ
เกิดขึ ้น
เท้ ำค่อยอย่ำงเข้ ำประตู พยำยำมจูงใจ
ที่ละเล็กที่ละน้ อยไปจนมำก
สร้ ำงควำมสนใจ
จูงใจให้ ลงมือปฏิบตั ิ

ไม่ พบ

จำนวน
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ตำรำงที่ 4.3 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์
สร้ ำงควำมต้ องกำร
ตอบสนองควำมต้ องกำร
ปิ ดประตูใส่หน้ ำ ขอร้ องในปริมำณมำก

พบ

ไม่ พบ

จำนวน





4.1.3.1 สร้ ำงภำพจูงใจให้ เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ ้น
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรจูงใจโดยนำเสนอควำมคิดหลักธรรมให้ เป็ นแนวทำง
ให้ กลุ่มเป้ำหมำยมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น หรื อเกิดภำพเข้ ำใจสิ่งที่นำเสนอขึ ้นในใจ ว่ำ
จะได้ รับสิ่งใดเมื่อปฏิบตั ิตำมหลักหลักสอน เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรที่จะเข้ ำร่ วม
ปฏิบตั ิ ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ สร้ ำงภำพจูงใจให้ เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ ้นพบ 6 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
หำกเรำสูญเสียพลังแห่งสติ เรำกำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่ำง เมื่อขำดสติ เรำหำและใช้ เงิน
ทองไปในทำงที่เป็ นโทษกับตัวเองและผู้อื่น เรำใช้ ชื่อเสียงในทำงที่เป็ นโทษกับตัวเองและ
ผู้อื่น เรำใช้ ควำมเข้ มแข็งทำงกำรทหำรเพื่อทำลำยตัวเองและผู้อื่น
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 45)
เมื่อเธอเจริ ญสติ และฝึ กฝนข้ อฝึ กอบรมสติห้ำประกำร เธอจะเห็นแรงจูงใจที่อยู่เบื อ้ งหลัง
ควำมปรำรถนำแห่งอำนำจของตัวเองได้ อย่ำงชัดเจน เมื่อแรงจูงใจของเธอชัดเจน กำร
กระทำของเธอจะมีพลังอย่ำงมำก เพรำะเธอจะทำสิ่งเหล่ำนัน้ ด้ วยควำมตังใจอย่
้
ำงเต็ม
เปี่ ยมของเธอ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 89)
เมื่อเรำวิ่งไล่ตำมควำมโลภและอำนำจลวง เรำกำลังพลำดบำงสิ่งที่มีควำมสำคัญยิ่งต่อ
ควำมสุขของเรำไปอย่ำงสิ ้นเชิง นัน่ คือประสบกำรณ์แห่งรัก ด้ วยปัญญำเห็นแจ้ งในควำม
ไม่เที่ยงแท้ ควำมไม่มีตวั ตน และควำมเป็ นดัง่ กันและกัน (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 127)
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จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
เมื่อไหร่ที่เรำสำมำรถหลุดพ้ นออกมำจำกเปลือกแห่งอัตตำตัวตนที่ห่อหุ้มเรำอยู่ แล้ วเรำจะ
มองเห็น และรับรู้ได้ วำ่ เรำทุกคนมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่ำงลึกซึ ้งกับทุกๆ คนและทุกๆ
สิ่ง เรำมองเห็นและรับรู้ ได้ ว่ำกำรกระทำของเรำมีผลกระทบกับมนุษย์ทงมวล
ั้
รวมไปถึง
ระบบจักรวำลทังระบบ
้
กำรรักษำตนให้ มีสขุ ภำพที่ดี ก็คือกำรกระทำที่เมตตำอ่อนโยนต่อ
บรรพบุรุษของเรำ ต่อพ่อแม่ตอ่ ลูกหลำนของเรำ และต่อสังคมที่เรำอำศัยอยู่
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 47)
เมื่อเรำลดกำรใช้ รถก็เท่ำกับเรำช่วยตัวเรำเอง ช่วยเหลือโลกและพุทธะในตัวเรำให้ หำยใจ
ได้ คล่องขึ ้น เรำจะเห็นว่ำแม้ เป็ นทำงเลือกเล็กน้ อย (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 113)
จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
เพียงฝึ กเช่นนี ้สัก 3 วัน เธอก็จะเห็นควำมก้ ำวหน้ ำ ซึ่งก็คล้ ำยกับกำรฝึ กฝนสิ่งต่ำงๆ ทัว่ ไป
เช่น กำรเล่นดนตรี กำรร้ องเพลง หรื อกำรเล่นปิ งปอง ถ้ ำเธอต้ องกำรฝึ กฝนที่จะใช้ ทุกช่วง
ขณะของชีวิตประจำวันอย่ำงลึกซึ ้งและเป็ นอิสระให้ ได้ จริ งๆ เธอจำเป็ นต้ องปล่อยวำงเรื่ อง
อดีตและอนำคต ปลดปล่อยตนเองจำกควำมกังวลทังหลำย
้
และกลับมำอยู่กับปั จจุบนั
ขณะ (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 32)
4.1.3.2 เท้ ำค่อยอย่ำงเข้ ำประตู
พระติ ช นั ท ฮั น ห์ มี กำรสื่ อ สำรที่ พ ยำยำมน ำเสนอโน้ มน้ ำวใจจู ง ใจให้
กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับ หรื อยอมเข้ ำร่วมปฏิบตั ิด้วยกำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนวิธีกำร
ฝึ กปฏิบตั ิที่ละเล็กที่ละน้ อยไปจนมำก เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยไม่ร้ ู สึกว่ำยำกเกินไป ซึ่งผลกำรวิจัย
พบว่ำ เท้ ำค่อยอย่ำงเข้ ำประตูพบ 3 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
โปรดนึกถึงควำมรักครัง้ แรกของเธอ ค่อยๆ คิดช้ ำๆ นึกภำพว่ำรักแรกนันเกิ
้ ดขึน้ อย่ำงไร
เกิดที่ไหน อะไรนำเธอไปสูห่ ้ วงเวลำนัน้ ย้ อนนึกถึงประสบกำรณ์นนั ้ มองเข้ ำไปอย่ำงสงบ
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ลึกซึ ้ง ด้ วยควำมเมตตำและเข้ ำใจ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 25)
ในอำณำจักรอวตัมสกะเวลำมีมำกมำยไม่หมดสิ ้น ที่นี่เรำขำดแคลนเวลำ แต่ที่โน่นเวลำไม่
เคยหมดแล้ วยังมีที่กว้ ำงขวำงให้ อยู่ พื ้นที่ประกอบด้ วยเวลำ และเวลำก็ประกอบด้ วยพื ้นที่
เช่นกัน ที่นี่เรำมีควำมคิดเกี่ยวกับช่วงชีวิต เรำคิดว่ำก่อนเกิดเรำไม่ดำรงอยู่ และเมื่อตำยก็
ไม่มีเรำอีกต่อไป ควำมคิดเกี่ยวกับช่วงชีวิตเช่นนี ้ทำให้ เรำมีเวลำไม่มำก แต่ที่โน่นควำมคิด
เกี่ยวกับช่วงชีวิตได้ ถกู กำจัดออก มีแต่อิสรภำพ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 127)
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
เรำจำเป็ นต้ องฝึ กฝนตนเองสักเล็กน้ อยเพื่อที่จะให้ ได้ มำซึ่งพลังนิสยั ใหม่ที่ดีนี ้ ในขณะที่
เธอแปรงฟั น หวีผม แต่งตัว เดิน ขับรถ หรื อทำสิ่งใดๆ ก็ตำม ขอให้ เธอใส่ใจกับสิ่งที่กำลัง
กระทำอยูอ่ ย่ำงเต็มเปี่ ยม แล้ วเธอจะพบควำมสุขควำมเบิกบำนในช่วงขณะนันๆ
้
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 39)
4.1.3.3 จูงใจโดยกำรสร้ ำงควำมสนใจ
พระติช นัท ฮันห์มี กำรสื่อสำรจูงใจโดยกำรนำเสนอด้ วยวิธีแปลกใหม่ ตลอดจน
กำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ หรื อควำมศรัทธำ สร้ ำงวิธีฝึกปฏิบตั ิให้ เกิดควำมน่ำสนใจ เพื่อกระตุ้นให้
กลุ่มเป้ำหมำยมำลองปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ จูงใจโดยกำรสร้ ำงควำมสนใจพบ 2 จำนวน
หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
เรำมักเริ่มอำชีพ ด้ วยควำมรักที่มีตอ่ ครอบครัวและชุมชน ในตอนแรกๆ เรำมีควำมตังใจที
้ ่ดี
แต่ในไม่ช้ำไม่นำน เรำกลับถูกกลืนจำกกำรไล่ล่ำคว้ ำควำมสำเร็ จในอำชีพ ควำมกระหำย
ในควำมสำเร็ จ อำนำจ และชื่อเสียง เข้ ำมำแทนที่ควำมใส่ใจที่มีต่อครอบครัวและชุมชน
นี่เองที่เรำเริ่มสูญเสียควำมสุขของเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 33)
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จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
ถ้ ำเรำสำมำรถแสดงให้ เขำเห็นถึงวิธีทำใจให้ สงบ และคลำยควำมยึดติดจำกควำมคิดที่ฆ่ำ
ตัวตำย เขำจะมีโอกำสกลับมำโอบกอดชีวิตตนเองได้ อีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำมเรำ
จำเป็ นต้ องฝึ กฝนกับตนเองให้ ดีเสียก่อนที่จะพยำยำมแนะนำผู้อื่น
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 59)
4.1.3.4 จูงใจให้ ลงมือปฏิบตั ิ
พระติช นัท ฮันห์กำรสื่อสำรที่ ใช้ วิธีจูงใจนำเสนอหลักธรรม วิธีกำรฝึ กปฏิบตั ิที่
กระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยกระทำหรื อลงมื อปฏิ บตั ิทันทีโดยปรำศจำกควำมลังเล ซึ่งผลกำรวิจัย
พบว่ำ จูงใจให้ ลงมือปฏิบตั ิพบ 2 จำนวนหลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ กลัว
เมื่อเธอปล่อยวำงทำงใจ เธอจะผ่อนคลำยทำงกำยด้ วยเพรำะกำยและใจเป็ นสองส่วนของ
ควำมจริงหนึง่ เมื่อใจของเธอตึงเครี ยดมีควำมยำกลำบำกมำกมำย สิ่งนันจะส่
้ งผลต่อกำย
ของเธอวันแล้ ววันเล่ำ ร่ ำงกำยของเธอย่อมต้ องมีกำรเคลื่อนไหวและหมุนเวียนเพื่อมิใ ห้
ควำมตึงเครี ยดนันเกิ
้ ดขึ ้นมำอีก (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 87)
สิ่งแรกที่ต้องทำคือมองไปรอบๆ และหำองค์ประกอบของสังฆะของเรำ เรำต้ องเริ่ มต้ น
เหมือนที่พระพุทธองค์เคยทำ อย่ำรอจนถึงงำนภำวนำหรื อช่วงลำพักร้ อนครัง้ ต่อไป เรำ
จำเป็ นต้ องเข้ ำร่วมสังฆะหรื อเริ่มสร้ ำงสังฆะในทันทีที่บ้ำน เพื่อให้ เรำสืบเนื่องกำรปฏิบตั ิได้
เพื่อที่เรำจะเดินนัง่ หำยใจ และฟั งเสียงระฆังสติ กำรสร้ ำงสังฆะเป็ นสิงสำคัญมำกและ
เป็ นงำนที่ประเสริฐ พวกเรำทุกคนควรคิดที่จะลงมือปฏิบตั ใิ ห้ เร็ วที่สดุ เท่ำที่จะทำได้
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 122)
4.1.4 กระตุ้นควำมต้ องกำร 5 ขัน้
จำกกำรศึกษำข้ อมูลกลยุทธ์กำรกำรกระตุ้นลำดับขันควำมต้
้
องกำร 5 ขันพระติ
้
ช นัท ฮันห์
ใช้ วิธีกำรกระตุ้นควำมต้ องกำรทำงด้ ำนร่ ำงกำย นำเสนอข้ อมูลให้ กลุ่มเป้ำหมำยรู้ ถึง ปั จจัย 5 ที่
เป็ นสิ่งที่มีควำมจำเป็ นในกำรดำรงชีวิต พระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรกระตุ้นด้ ำนควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคง กำรเสนอให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรมีชีวิตที่ปลอดภัย พระติ ช นัท ฮันห์ใช้
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วิธีกำรกระตุ้นให้ เป้ำหมำยต้ องกำรกำรได้ รับกำรยกย่องนับถือ นำเสนอกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำย
ต้ องกำรได้ รับกำรยอมรับจำกสังคมและประสบควำมสำเร็ จ สุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์กระตุ้นให้
กลุม่ เป้ำหมำยสำเร็ จได้ ดงั ใจปรำรถนำ ซึ่งกลยุทธ์กำรกำรกระตุ้นลำดับขันควำมต้
้
องกำร 5 ขันพบ
้
ข้ อมูลและหลักฐำนตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.4 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำวิธีกำรกระตุ้นควำมต้ องกำร 5 ขัน้
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร
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กระตุ้น ล ำดับ ควำม ควำมต้ องกำรทำงร่ำงกำย
ต้ อ งกำร 5 ขั น้ ของ ควำมต้ อ งกำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย
มำสโลว์
และควำมมัน่ คง
ควำมต้ องกำรที่จะได้ รับกำรยก
ย่องนับถือ
ควำมต้ องกำรส ำเร็ จ ที่ ไ ด้ ท ำดัง ใจ
ปรำรถนำหรื อควำมสมหวังของชีวิต
ควำมต้ องกำรทำงสังคม

พบ

ไม่ พบ

จำนวน



1



1



1



1



4.1.4.1 กระตุ้นควำมต้ องกำรทำงร่ำงกำย
กำรสื่อสำรนำเสนอข้ อมูลกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรกำรอยู่รอด
ควำมต้ องกำรเรื่ องอำหำร นำ้ ออกซิ เจน เสือ้ ผ้ ำเครื่ องแต่งกำย ยำรักยำโรค สิ่งของขัน้ ต่ำสุดที่
เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กระตุ้นควำมต้ องกำรทำงร่ ำงกำยพบ 1 จำนวน
หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
เป็ นสิ่งแน่นอนที่ว่ำกำรมีปัจจัยพื ้นฐำนต่ำงๆ ที่จำเป็ น เช่นอำหำร น ้ำ ที่อยู่อำศัย เสื ้อผ้ ำ
ควำมปลอดภัยทำงร่ำงกำย และรำยได้ เลี ้ยงชีพที่เพียงพอนัน้ ทำให้ เรำมีควำมสุข ควำม
ยำกจนข้ นแค้ นนำมำซึง่ ควำมทุกข์ (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 105)
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4.1.4.2 กระตุ้นควำมต้ องกำรด้ ำนควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คง
กำรสื่อสำรโดยนำเสนอข้ อมูลกระตุ้นควำมต้ องกำรที่จะมีควำมปลอดภัย ควำม
ต้ องกำรที่ปรำรถนำที่จะอยูห่ ำ่ งจำกสิ่งที่เป็ นภัยอันตรำยทังปวงต่
้
อชีวิตไม่วำ่ จะเป็ นอุบตั เิ หตุ
โรคภัยไข้ เจ็บต่ำงๆ ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กระตุ้นควำมต้ องกำรด้ ำนควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คง
พบ 1 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ กลัว
หำกเรำต้ องกำรควำมปลอดภัย เรำต้ องสร้ ำงมันขึน้ มำ เรำจะสร้ ำงควำมปลอดภำยขึน้
ด้ วยอะไร ป้อมปรำกำร ลูกระเบิด หรื อเครื่ องบิน สิ่งเหล่ำนี ้ไม่สำมำรถขจัดควำมกลัวของ
เรำออกไป ในควำมจริงแล้ วกลับจะเพิ่มพูนควำมกลัวให้ มำกขึ ้นอีก
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 106)
4.1.4.3 กระตุ้นควำมต้ องกำรที่จะได้ รับกำรยกย่องนับถือ
กำรสื่อสำรโดยนำเสนอข้ อมูลกระตุ้นกำรได้ รับกำรยกย่องนับถื อจำกผู้อื่น เป็ น
ควำมต้ อ งกำรควำมส ำเร็ จ ควำมมี เ กี ยรติ ศักดิ์ ศรี กำรได้ รั บควำมยอมรั บจำกสัง คม หรื อ กำร
ต้ องกำรเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรกระตุ้นควำมต้ องกำรที่จะได้ รับกำรยกย่อง
นับถือพบ 1 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
เรำทุกคนต่ำงต้ องกำรมีที่มีทำงสักแห่งหนึง่ ที่เรำรู้สกึ ว่ำเรำเป็ นส่วนหนึง่ ของสถำนที่นนั ้
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 19)
4.1.4.4 กระตุ้นควำมต้ องกำรสำเร็จที่ได้ ดงั ใจปรำรถนำควำมสมหวังของชีวิต
กำรสื่อสำรโดยนำเสนอข้ อมูลกระตุ้นควำมต้ องกำรขัน้ สูงสุด ที่ต้องกำรมีควำม
สมบูรณ์ แห่งตน ได้ ทำและได้ สำเร็ จในทุกอย่ำงที่ตนใฝ่ ฝั นและปรำรถนำ ได้ ใช้ ควำมสำมำรถ ซึ่ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กระตุ้นควำมต้ องกำรสำเร็ จที่ได้ ทำดังใจปรำรถนำหรื อควำมสมหวังของชีวิต พบ
1 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
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เธออำจเชื่อว่ำควำมสำเร็จที่ทำให้ มีอำนำจ ร่ ำรวย และมีชื่อเสียงนันจะท
้ ำให้ เธอมีควำมสุข
หำกเพียงเธอหยุดและพิจำรณำควำมเชื่อนันดู
้ สกั หน่อย เธอจะเห็นว่ำบำงคนที่ร่ ำรวยเงิน
ทอง มีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับนับถือ ก็ยงั ไม่มีควำมสุข ทำไมจึงเป็ นเช่นนัน้ นัน่ ก็เพรำะผู้คน
เหล่ำนี ้ยังไม่มีอิสรภำพที่แท้ จริง (ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 62)
4.1.5 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงควำมแตกต่ ำง
จำกกำรศึกษำข้ อมูลกลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรสร้ ำงควำม
แตกต่ำงจำกด้ วยตัวท่ำนเองมีดำรงชีวิต กำรใช้ ชีวิตที่แตกต่ำงจำกพระองค์อื่นๆ ซึ่งสำมำรถสร้ ำง
ควำมน่ำสนใจและควำมน่ำเชื่อให้ เกิดขึ ้น และกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกหลักธรรมคำสอนที่ ไม่
มุ่งเน้ นในเรื่ องลีล้ ับเหนือธรรมชำติ หลักคำสอนจะเป็ นธรรมชำติเป็ นที่ที่สำมำรถพิสูจน์ได้ และ
สุดท้ ำยรู ปแบบวิธี กำรฝึ กปฏิ บตั ิที่ง่ ำยไม่มำกพิธีทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยโดยทั่วไปสำมำรถร่ วมฝึ ก
ปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงพบข้ อมูลและหลักฐำนตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.5 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร
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กำรสร้ ำงควำม
แตกต่ ำง

สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยบุคคล
สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยกำรสื่อสำร

พบ



ไม่ พบ

จำนวน



1
1

4.1.5.1 สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยกำรสื่อสำร
พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงในกำรสื่อสำร เพื่อให้ เกิด
ควำมแตกต่ำงจำกบุคคลอื่นที่เผยแผ่ศำสนำพุทธและทำให้ กำรสื่อสำรของพระติชนัทฮัน ห์มีควำม
น่ำสนใจมำกกว่ำกำรเผยแผ่ ศำสนำของบุคคลอื่น ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรใช้ กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
ควำมแตกต่ำงด้ วยกำรสื่อสำรพบ 2 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกคลิปรำยกำร zen2010
กำรสวดมนต์เป็ นกำรร้ องเพลงอย่ำงหนึ่ง กำรร้ องเพลงก็เป็ นกำรสวดมนต์อย่ำงหนึ่ง เรำ
ร้ องเพลงธรรมะเพลงที่เอื อ้ ต่อกำรปฏิบตั ิ เพรำะเพลงเหล่ำนี เ้ ป็ นเพลงที่ ช่วยเรำในกำร
ประกำศธรรมะ (ชีพจรโลก, 2553, นำที 7.33-7.45)
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ภำวนำด้ วยบทเพลง ฝึ กธรรมะจำกกำรร้ องเพลงที่แต่งมำจำกบทภำวนำ บทสวดมนต์
เนื ้อหำเพลงจะเป็ นเนื ้อหำทำงศำสนำ ฝึ กฟั งเพลงพร้ อมปฏิบตั ิ พระของเรำสำมำรถร้ อง
เล่นเต้ นได้ เหมือนคนปกติ เพรำะสิ่งเหล่ำนันถื
้ อเป็ นกำรฝึ กธรรมะ
(ชีพจรโลก, 2553, นำที 23.01-24.15)
ส่วนที่ 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ
พระติช นัท ฮันห์
ส ำหรั บ ข้ อ มูล ในส่ว นกำรศึก ษำกลยุท ธ์ ก ำรสร้ ำงสำรที่ ใ ช้ ใ นกำรเผยแผ่ ศ ำสนำพุท ธ
นิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ฮนั ห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research)
จำกกำรวิเครำะห์หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียน เพื่อศึกษำกลยุทธ์วิธีกำรที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ใน
กำรสร้ ำงหลักคำสอนในกำรเผยแผ่ศำสนำ โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำย
2) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ
3) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและจูงใจในสำร

4.2 ผลวิ จั ย เอกสำรเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ำรสร้ ำงสำรเพื่ อ เผยแผ่ ศ ำสนำพุ ท ธ
นิกำยเซ็น
จำกกำรเก็บข้ อมูล จำกแบบบันทึก พบว่ำ กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยภำษำทัว่ ไปเข้ ำใจง่ำย ไม่ใช้ ภำษำหรื อ
ศัพท์ที่เข้ ำใจยำก และลีกเลี่ยงกำรใช้ ภำษำบำลีทำงศำสนำ ทำให้ บคุ คลโดยทัว่ ไปสำมำรถอ่ำนและ
เข้ ำใจได้ ง่ำย รองลงมำที่พบคือกำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมที่ไพเรำะ พระติช นัท ฮันห์มีควำมเป็ นกวี
ที่สำมำรถเขียนบทกลอน เพื่อใช้ ในกำรสอนหลักธรรมคำสอน ซึง่ สำมำรถช่วยให้ บทคำสอนมีควำม
นุ่นนวลมีควำมน่ำสนใจมำกขึ ้น และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรสร้ ำงสำรที่มีควำมจูงใจทัง้
กำรจูงใจด้ วยสิ่งที่นำ่ ดึงดูด กำรใช้ ควำมกลัวมำสร้ ำงกำรจูงใจให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ และสุดท้ ำยพระติช
นัท ฮันห์ใช้ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรให้ เกิดกำรคล้ อยตำมและร่วมฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรที่
ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พบข้ อมูลดังนี ้
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4.2.1 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ ำย
ตำรำงที่ 4.6 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำย
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำร
วิเครำะห์
กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำม
ง่ำย

พบ


ไม่ พบ

จำนวน
22

กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำยเป็ นหลักกำรขันต้
้ นของกำรสื่อสำร พระติช นัท ฮันห์มี
กำรใช้ กำรสร้ ำงสำรด้ วยภำษำทั่วไปที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงกำรใช้ ภำษำบำลี สร้ ำงสำร
ด้ วยภำษำที่เข้ ำใจง่ำย เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยโดยทัว่ ไปทังที
้ ่มีควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำและไม่มี ควำมรู้
เกี่ยวกับศำสนำสำมำรถอ่ำนและทำควำมเข้ ำใจได้ ด้วยตนเอง ไม่เกิดควำมรู้สึกยำกหรื อคิดว่ำเป็ น
สิ่งไกลตัว ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำยพบ 22 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ไม่มีอยู่ และ ขำดไปแล้ วจำกชีวิต นี่ก็เป็ นกำรยึดมัน่ อย่ำงหนึ่ง เมื่อเรำมองโต๊ ะ มองดอกไม้
หรื อมองจิตอันเลิศ รู้ ตื่น รู้ เบิกบำน ถ้ ำเรำเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนีด้ ำรงอยู่อย่ำงเป็ นอิสระจำก
ธรรมำรมณ์อื่นๆ นัน่ คือเรำหลงอยู่ในสัสสตทิฎฐิ แต่ตรงข้ ำม ถ้ ำเรำคิดว่ำทุกอย่ำงไม่มีอยู่
เรำก็หลงอยู่ในนัตถิกทิฏฐิ ทำงสำยกลำงที่พระพุทธเจ้ ำทรงสอนคือหนทำงซึ่งเป็ นอิสระ
จำกทิฏฐิ ทงสองประกำรนี
ั้
้ อิสรภำพไม่ใช่กำรตัดขำดจำกชีวิต หรื อพยำยำมไปให้ ถึงควำม
ไม่มีอยู่ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 113)
จำกหนังสือ กลัว
กำรยอมรับผู้อื่นอย่ำงที่เขำเป็ นด้ วยควำมจริ งใจต้ องเริ่ มที่ตวั เรำเอง หำกว่ำเรำไม่สำมำรถ
ยอมรับตัวเรำเองอย่ำงที่เป็ นอยู่ เรำก็จ ะไม่สำมำรถยอมรั บใครๆ ได้ เลย เมื่ อฉันมองดู
ตัวเอง ฉันเห็นสิ่งดีๆ ในตัวเอง สิ่งที่น่ำเลื่อมใส สิ่งที่โดดเด่น แต่ฉันก็ร้ ู ด้วยว่ำมีด้ำนลบอยู่
ในตัวฉัน ดังนันสิ
้ ่งแรกที่ฉนั ต้ องรับรู้และยอมรับก็คือตัวของฉันเอง
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 39)
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เมื่อเธอมองต้ นไม้ ที่อยูท่ ำ่ มกลำงพำยุ เธอจะเห็นว่ำกิ่งและใบกวัดแกว่งไปข้ ำงหน้ ำและข้ ำง
หลังอย่ำงรุ นแรงที่สมกลำงลมกรรโชก เธออำจมีภำพในใจว่ำต้ นไม้ ไม่อำจยืนต้ นอยู่ได้
ท่ำมกลำงลมพำยุ เธอเองก็เป็ นเช่นนัน้ เมื่อเธอถูกยึดไว้ ด้วยอำรมณ์ รุนแรง เธอจะรู้ สึก
เปรำะบำงเหมือนต้ นไม้ ที่อำจหักโค่นได้ ตลอดเวลำ แต่ถ้ำเธอมุ่งควำมสนใจลงไปที่ลำต้ น
เธอจะเห็นสิ่งที่แตกต่ำงไป เธอจะเห็นว่ำต้ นไม้ นนยั
ั ้ งมั่นคงและหยัง่ รำกลึกลงไปในพื ้นดิน
ถ้ ำเธอมุ่งควำมสนใจไปที่ลำต้ นของต้ นไม้ เธอจะเห็นได้ อย่ำงแท้ จริ งว่ำเพรำะต้ นไม้ หยั่ง
รำกอย่ำงมัน่ คงลงไปในผืนดิน มันจึงไม่ถกู พัดพำไป (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 91)
เรำต้ องเรี ยนรู้วิธีกำรสื่อสำร ถ้ ำเรำสำมำรถแสดงให้ กลุ่มที่เรำมีควำมขั ดแย้ งรับรู้ได้ ว่ำไม่มี
อะไรที่เขำต้ องกลัว จำกนันเรำก็
้
เริ่ มไว้ ใจซึ่งกันและกัน หลำยประเทศในทวีปเอเชีย ผู้คน
มัก จะต้ อนรั บ ด้ ว ยกำรโค้ ง ค ำนับ และประนมมื อ เข้ ำ หำกันให้ มี ลัก ษณะคล้ ำยดอกบัว
ประเทศทำงตะวันตกเมื่อพบกันพวกเขำจะจับมือกัน ฉันเข้ ำใจว่ำประเพณี นี ้สืบทอดมำ
ตังแต่
้ ยุคกลำงซึ่งผู้คนหวำดระแวงซึ่งกันและกัน ทุกครัง้ ที่พบกันจึงต้ องแสดงให้ อี กฝ่ ำย
เห็นว่ำเขำไม่พกพำอำวุธใดๆ มำด้ วย (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 107)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
เรำควรฝึ กสติทกุ ๆ วันและทุกๆ ชัว่ โมง ประโยคนี ้ดูพดู ง่ำยแต่ตอนปฏิบตั ิจริ งไม่ใช่ของง่ำย
เลย ด้ วยเหตุนี ้ครูจงึ เสนอแนะผู้ที่มำเรี ยนฝึ กสมำธิกบั ครูว่ำ ให้ หำวันในวันหนึ่งของสัปดำห์
เพื่ออุทิศให้ กบั กำรฝึ กสติทงวั
ั ้ นโดยเฉพำะ แม้ วำ่ ในทำงทฤษฏี ทุกวันทุกชัว่ โมงควรอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้ องเป็ นเวลำของเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 39)
ตำมธรรมดำคนเรำมักตัด “ควำมเป็ นจริ ง” ออกเป็ นชิ ้นๆ และแยกออกเป็ นส่วนๆ โดยไม่
สัมพันธ์กนั ซึง่ ทำให้ ไม่สำมำรถที่จะมองเห็นควำมเป็ นเหตุผลเป็ นปัจจัยเกี่ยวพันซึ่งกันและ
กันของสรรพปรำกฏกำรณ์ กำรที่เรำสำมำรถมองเห็นสิ่งหนึ่งในสรรพสิ่ง และเห็นสรรพสิ่ง
ในสิ่งหนึง่ ได้ นนก็
ั ้ หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถทำลำยเครื่ องกีดขวำงอันสำคัญที่ ทำให้ คนเรำ
มีทศั นะต่อ “ควำมเป็ นจริ ง” อย่ำงคับแคบ เครื่ องกีดขวำงนี ้ ทำงพุทธศำสนำเรี ยกว่ำกำร
ติดยึดในกำรมองตัวตนอย่ำงผิดๆ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 69)
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จำกหนังสือ เวลำนี ้ที่เป็ นสุข
เมื่ อเรำเข้ ำใจควำมทุกข์ ของเรำ เข้ ำใจธรรมชำติแห่ง ควำมทุกข์ ของเรำ ควำมทุกข์ จ ะ
น้ อยลงในทันที เมื่อเรำเข้ ำใจควำมทุกข์ เรำจะปล่อยให้ หวั ใจแห่งควำมกรุ ณำได้ เบ่งบำน
หำกเธอถำมว่ำฉันจะสร้ ำงควำมกรุณำในหัวใจของฉันได้ อย่ำงไร หลวงปู่ จะตอบว่ำ เพียง
มองอย่ำงลึกซึ ้งในควำมทุกข์ของเธอ เข้ ำใจควำมทุกข์ของเธอ เธอก็จะมีหวั ใจที่เปี่ ยมไป
ด้ วยควำมกรุ ณำ ถ้ ำเธอไม่สำมำรถที่จะเข้ ำใจควำมทุกข์ของเธอ ไม่สำมำรถที่จะสร้ ำง
ควำมกรุ ณ ำในหัวใจของเธอ เธอก็ ไ ม่สำมำรถที่ จ ะเข้ ำใจควำมทุกข์ ของคนอื่ นและไม่
สำมำรถที่จะมีควำมเมตตำกรุณำต่อคนอื่น (ติช นัท ฮันห์, 2555ข, น. 35)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
มนุษยชำติมกั แยกตัวเองออกจำกสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงธรรมชำติของโลกที่เรำอำศัยอยู่ เรำ
มักจัดหมวดหมู่และแยกแยะว่ำเรำคือมนุษ ย์ ส่วนสิ่ง มี ชี วิตอื่ นๆ ที่ อยู่ใ นธรรมชำติคื อ
“ธรรมชำติ” ซึง่ แยกออกจำกมนุษย์ เรำมักทำตัวแยกออกจำกธรรมชำติโดยสิ ้นเชิง และเรำ
ก็มำตังค
้ ำถำมกับตัวเองว่ำเรำจะจัดกำรอย่ำงไรกับธรรมชำติ แท้ ที่จริ งและเรำควรจัดกำร
กับธรรมชำติเสมือนเรำจัดกำรกับตัวเรำเอง นัน่ คือกำรไม่ใช้ ควำมรุนแรง กำรไม่แบ่งแยก
ตัวเองจำกธรรมชำติ กำรไม่ทำร้ ำยตัวเองและธรรมชำติ เพรำะกำรทำลำยธรรมชำติก็คือ
กำรทำลำยตัวเอง (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 56)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
กำรหำยใจเข้ ำและออกสำคัญมำก และน่ำเพลิดเพลินด้ วยลมหำยใจของเรำเป็ นตัวเชื่อม
ระหว่ำงกำยและจิต บำงครัง้ จิตของเรำคิดถึงสิ่งหนึ่ง แต่กำยของเรำทำอีกสิ่งหนึ่ง จิตและ
กำยไม่ได้ เป็ นเอกภำพกัน กำรรวมจิตที่ลมหำยใจ เข้ ำและออก ช่วยให้ เรำนำกำยและจิต
กลับมำรวมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันอีกครัง้ กำรหำยใจอย่ำงมีสติเป็ นสะพำนสำคัญ
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 33)
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ในตะวันตก เรำถูกอบรมให้ มีเป้ำหมำย เรำรู้ว่ำเรำต้ องกำรไปที่ไหน และเรำก็ม่งุ หน้ ำไปที่
นัน่ ซึง่ ก็อำจจะเป็ นประโยชน์ แต่บอ่ ยครัง้ เรำลืมที่จะสนุกกับตัวเรำเองระหว่ำงหนทำง”
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 63)
หำกเรำรู้วิธีกำรน้ อมรับควำมโกรธของเรำ เรำก็มีสนั ติ และมีควำมเบิกบำน เรำจะค่อยๆ
เปลี่ยนแปรควำมโกรธของเรำให้ เป็ นควำมสงบสันติ ควำมรัก และควำมเข้ ำใจ
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 87)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
เมื่อนัง่ ขัดสมำธิ หรื อนัง่ คุกเข่ำแบนรำบลงให้ ขำทับเท้ ำ เพื่อสะดวกแก่กำรภำวนำ เรำควร
ปล่อยวำงใจ ให้ ปลอดจำกกำรรบกวนใดๆ ให้ ร้ ูสกึ สงบและตื่นอยูเ่ สมอ
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 51)
ไม่จำเป็ นต้ องใช้ เวลำถึงสองชัว่ โมง ที่จะรู้ จักใครสักคน ถ้ ำเรำเข้ ำใจตัวเรำอย่ำงแท้ จริ ง
เพียงมองดูผ้ อู ื่นหนึ่งหรื อสองวินำที ด้ วยกำรหำยใจอย่ำงรู้ตวั ทัว่ พร้ อม ก็จะเห็นว่ำเขำเป็ น
มิตรได้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 87)
เวลำเรำรดน ้ำต้ นไม้ เรำขออุทิศน ้ำให้ แก่พื ้นพสุธำทังหมด
้
เมื่อเรำรดต้ นไม้ เรำพูดกั บพืช
นันๆ
้ ดังเรำพูดกับตัวเอง เพรำะเรำมีชีวิตอยูอ่ ย่ำงสัมพันธุ์กนั และกัน
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 113)
จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
เด็กน้ อยอ่อนแอและถูกกระทบได้ ง่ำย ฉะนันบิ
้ ดำมำรดำพึงสังวร ไม่ควรทำอะไรหรื อพูด
อะไรที่จะก่อให้ ลกู หญิงหรื อลูกชำยของเรำเกิดควำมทุกข์ขึ ้นได้ เพรำะควำมทุกข์ที่ว่ำนี จ้ กั
ตรำลงไปที่ตวั เขำจนตลอดชีวิต (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 31)
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เวลำใครพยำยำมจะตีเรำ เรำเลี่ยงไม่ให้ ถูกตี กำรหลบหลีกอย่ำงรวดเร็ วนี ้แลมำจำกมนัส
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 143)
เวลำเรำโกรธ ยำกที่คนรอบๆ เรำจะมีควำมสุข ฉะนี ้แลจึงกล่ำวได้ ว่ำควำมโกรธของเรำ
แสดงออกอย่ำงเป็ นสมุหภำพด้ วย คือคนอื่นก็พลอยได้ รับผลกระทบจำกควำมโกรธนัน้
(ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 223)
จำกหนังสือ ปลูกรัก
หำกเรำมองอย่ำงลึกซึ ้งเข้ ำไปในพระสูตรในยุคแรก เรำจะเห็นวิธีกำรหลำยอย่ำงที่พระสูตร
ในนิกำยมหำยำนได้ เสนอแก่เรำในเวลำต่อมำ บำงประโยคในปรัชญำปำรมิตตำวัชรสูตร
เหมือนกับข้ อควำมในพระสูตรนี ้คำต่อคำ แม้ แต่ธรรมะก็ต้องสลัดทิ ้งเสีย จักกล่ำวไปไยถึง
สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะ ต่อให้ เป็ นธรรมะที่แท้ เธอก็ต้องปล่อยวำง อย่ำยึดถือจนเกินไป
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 57)
ตอนคนใกล้ ตำย วำระสุดท้ ำยก่อนชีวิตจะค่อยๆ ดับไป เขำมักจะมีชีวิตชีวำเหมือนธูปติด
ไฟนี ้ และวิญญำณล่ะไปไหน ฉันมีธูปหลำยอัน ฉันรู้ ว่ำในช่วงสุดท้ ำยนัน้ ถ้ ำฉันนำธูปอีก
อันมำจ่อเข้ ำกับธูปอันแรก เปลวไฟก็จะถ่ำยทอดไปถึงธูปอันใหม่ ธูปก็จะมีชีวิตสืบเนื่อง
ต่อไป ทังหมดนี
้
้เป็ นแค่เรื่ องของเชื ้อเพลิง หรื อเหตุปัจจัยนัน่ เอง
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 73)
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ทุกสิ่งล้ วนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นๆ ควำมปกติสขุ ของเธอและของครอบครัวเธอนัน้ เป็ นปั จจัย
สำคัญที่ นำมำซึ่งควำมปกติสุขของธุรกิจ หรื อองค์กรที่ เธอทำงำนอยู่ กำรค้ นหำวิธี ที่จ ะ
ปกป้องตนเอง และทำให้ ควำมเป็ นอยูด่ ีขึ ้นนัน้ เป็ นกำรลงทุนขันพื
้ ้นฐำนที่สำคัญที่สดุ ที่เธอ
ทำได้ สิ่งนี ้จะส่ง ผลสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้ อมในกำรทำงำนของเธอ เหลือสิ่ง
อื่นใด ยังจะให้ ผลลัพธ์ในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของตัวเธอเองด้ วย
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 65)
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เรำต้ องเริ่ มต้ นที่ลมหำยใจของเรำ เรำต้ องหำยใจเข้ ำอย่ำงมีสติ เพื่อรับรู้ว่ำเรำยังมีชีวิตอยู่
ตระหนักรู้ถึงสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตภำยในและรำยรอบตัวที่เรำสำมำรถสัมผัสอยู่ในทุกนำที
เพื่อให้ กำรแปรเปลี่ยนและเยียวยำเกิดขึ ้นได้ เรำต้ องใช้ สองเท้ ำของเรำเรี ยนรู้ที่จะก้ ำวเดิน
อยู่ในปั จจุบนั ขณะ เพรำะทุกย่ำงก้ ำวคือกำรแปรเปลี่ยน กำรเยียวยำ และกำรบำรุ งหล่อ
เลี ้ยง (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 121)
เมื่อเรำประชุมกับเพื่อนร่ วมงำน เรำสำมำรถฝึ กปฏิบตั ิกำรพูดและกำรฟั งอย่ำงมีสติ โดย
อยู่กับลมหำยใจและผ่อนคลำยจิตใจของเรำ กำรสื่อสำรของเรำจะประสบควำมสำเร็ จ
อย่ำงดีถ้ำเรำไม่ตดิ อยูก่ บั พลังงำนแห่งควำมโกรธ ควำมสับสน หรื อควำมกลัว
(ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 173)
4.2.2 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ
ตำรำงที่ 4.7 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ

กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำม
ไพเรำะ



ไม่ พบ

จำนวน
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กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ วิธีกำรสร้ ำงสำรด้ วย
กำรเขียนกลอนที่มีควำมไพเรำะ กำรสร้ ำงบทกลอนมีกำรใช้ ภำษำที่สวยงำมและเข้ ำใจได้ ง่ำย อีก
ทังช่
้ วยลดควำมเครี ยดจำกกำรอ่ำนคำสอนทำงศำสนำ และทำให้ คำสอนมีควำมนุ่นนวลควำม
อ่อนโยนมำกขึ ้นและยังสำมำรถสร้ ำงควำมน่ำสนใจและยังสำมำรถเข้ ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ ง่ำย ซึ่ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยกลอนพบ 18 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ที่รัก
มำเถิดมำ ด้ วยดวงตำบริ สทุ ธิ์
มองมหำสมุทรสีครำมธรรมกำยสว่ำงใส

111
ต่อให้ โลกมลำยสลำยไป
รอยยิ ้มเจ้ ำจักแจ่มใสไม่จำงคลำย
วำนนี ้มีสิ่งใดได้ มำบ้ ำง
และวันนี ้มีสิ่งใดให้ สิ ้นสูญ
มำเถิดที่รัก
ฉันจักชี ้ไปที่โลกทันล้ นมำยำ
แม้ นมีดอกทำนตะวันที่นนั่ ไซร้
ดอกไม้ อื่นหมื่นพันจะหันไปครวญคิดพิจำรณำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 106)
จำกหนังสือ กลัว
ในอำหำรนี ้
ฉันเห็นอย่ำงแจ่มชัด
สรรพสิ่งในจักรวำล
ช่วยบำรุงเลี ้ยงฉัน (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 27)
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
น ้ำจำกต้ นธำรแห่งยอดเขำสูง
น ้ำจำกใจกลำงแผ่นดินอันลึกซึ ้ง
น ้ำไหลหล่อเลี ้ยงชีวิตอย่ำงมหัศจรรย์
สำนึกคุณด้ วยใจอันเต็มเปี่ ยม (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 130)
น ้ำไหลผ่ำนอุ้งมือ
ขออธิษฐำนให้ ทกุ คน
ใช้ สองมือนี ้ในวิถีแห่งกุศล
เพื่อถนอมรักษำผืนโลก (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 131)
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ในอำหำรนี ้
ฉันมองเห็นอย่ำงชัดเจน
ถึงจักรวำลและสรรพสิ่งทังมวล
้
ที่ชว่ ยเกื ้อกูลให้ ฉนั ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 132)
ในกองขยะ ฉันเห็นดอกกุหลำบ
ในดอกกุหลำบ ฉันเห็นกองขยะ
ทุกๆ สิ่งล้ วนอยูใ่ นกระบวนกำรแปรเปลี่ยน
แม้ สิ่งที่ยงั่ ยืนที่สดุ ก็ยงั ต้ องแปรเปลี่ยนไป (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 135)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
โสโครกหรื อบริ สทุ ธิ์
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ล้ วนเป็ นควำมคิดที่เกิดมำแต่จิตใจของเรำ
ควำมจริงแท้ ที่เถียงไม่ได้ คือต่ำงก็สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกัน (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 31)
นี่มือของใครกันเอ่ย
ที่ไม่ร้ ูจกั ตำย
ใครกันเล่ำที่เกิดมำแล้ วแต่อดีต
ใครกันเล่ำที่จะตำยไปอนำคต (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 41)
เวทนำมำแล้ วก็ไป
ดุจเมฆต้ องลมบนท้ องฟ้ำ
กำรหำยใจอย่ำงมีสติ
นี ้แลคือกำรทอดสมองลงไว้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 63)
ขณะหำยใจเข้ ำ
ขณะหำยใจออก

ก็ร้ ูอยูว่ ำ่ หำยใจเข้ ำ
ก็ร้ ูอยู่
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ขณะหำยใจเข้ ำ
หำยใจออก
หำยใจเข้ ำ
หำยใจออก
ขณะหำยใจเข้ ำ
ขณะหำยใจออก
ขณะหำยใจเข้ ำ
ขณะหำยใจออก

ลึกลง
ช้ ำลง
ทำให้ สงบ
ทำให้ สบำยอย่ำงง่ำยๆ
ยิ ้มเข้ ำไป
ปล่อยวำง
มีแต่ชว่ งเวลำในขณะนันเท่
้ ำนัน้
เป็ นช่วงเวลำอันอัศจรรย์แท้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 72)

จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
ในหนึง่ เรำเห็นทังหมด
้
ในทังหมด
้
เรำเห็นหนึง่
เวลำเรำสัมผัสหนึง่ เรำสัมผัสทังหมด
้
เวลำเรำสัมผัสทังหมด
้
เรำก็สมั ผัสหนึง่ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 98)
หนึง่ คือทังหมด
้
ทังหมดคื
้
อหนึง่
ฉันรู้วำ่ เธอยังอยูท่ ี่นี่
เพรำะฉันก็ยงั อยูท่ ี่นี่
มือของควำมจำได้ หมำยรู้โอบอุ้มทังหมด
้
ช่วยให้ ชีวิตเข้ ำกับควำมตำย อัตวิสยั เข้ ำกับภววิสยั
ทุกสิ่งเข้ ำกับทุกสิ่ง (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 208)
เรำรู้ถึงปมภำยในและแนวโน้ ม
ที่กำลังจะเกิดขึ ้นเพื่อที่จะได้ แปรเปลี่ยนมัน
เมื่อพลังทำงนิสยั สันดำนอย่ำงเดิมหำยไป
ย่อมเกิดกำรแปรสภำพได้ ที่ฐำนนัน่ เอง (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 290)
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ดวงตำลึกดังมหำสมุทร
ด้ วยลมแรงและน ้ำวน
และเงำมืดเบื ้องล่ำงผิวน ้ำ
ทังยั
้ งสัตว์ร้ำยในน ้ำที่ลกึ ลงไป
หำกเรื อน้ อยแล่นไปอย่ำงดำรงสติมนั่
ข้ ำพเจ้ ำขอตังจิ
้ ตอธิษฐำนในกำรถือหำงเสืออย่ำงแน่วแน่
เพื่อไม่จมลงในมหำสมุทรที่มีกำยเป็ นตัวล่อ
หำยใจอย่ำงมีสติ
ข้ ำพเจ้ ำดูแลตำของข้ ำพเจ้ ำเพื่อปกป้องตัวเองและตัวท่ำน
เพื่อให้ วนั นี ้ยังคงเป็ นวันที่งดงำม
ทังพรุ
้ ่งนี ้ เรำก็จะมีเรำแต่ละคนอยูอ่ ีกต่อไป (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 292)
จำกหนังสือ ปลูกรัก
ทุกสิ่งไม่มีรำกกำเนิด
ใครไม่อำจสร้ ำง
เมื่อไร้ ที่เกิด
ก็ไร้ กำรแบ่งแยก (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 115)
จิตแสดงรูปลักษณ์
มำกมำยนับอเนกอนันต์
รูปซึง่ ต่ำงไม่ร้ ูจกั กัน
จิตแสดงรูปได้ สำรพันไม่เคยหยุด
เฉกเช่นจิตรกร
ไม่ร้ ูจิตตน
แต่ก็วำดไปตำมจิต
ธรรมชำติของสรรพสิ่งเป็ นเช่นนี ้ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 120)
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จิตคือศิลปิ น
อำจวำดโลกได้ นำนำ
ขันธ์ทงห้
ั ้ ำเกิดจำกกำรทำงำนของจิตเช่นนี ้
ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดจำกจิตเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 121)
ชูดอกสงบริมรัว้
เจ้ ำยิ ้มยัว่ เริงร่ำ
ข้ ำฉงน สุดพรรณนำ
ข้ ำได้ ยินเจ้ ำขำนรับ
นับแต่ตอนไหนไม่ร้ ูได้
ข้ ำโค้ งคำนับเจ้ ำ (ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 126)
4.2.3 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรและกำรจูงใจในสำร
จำกกำรศึกษำข้ อมูล กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและกำรจูงใจในสำรพระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำร
สร้ ำงสำรด้ วยกำรจูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ พระติช นัท ฮันห์สร้ ำงสำรด้ วยกำรอ้ ำงอิงถึงควำมรัก ควำม
รั กชำติ ธรรมชำติสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อให้ ก ลุ่ม เป้ำ หมำยเกิ ดอำรมณ์ ร่วมแล้ วรู้ สึกว่ำเป็ นสิ่ ง ใกล้ ตัว
รองลงมำพระติ ช นัท ฮัน ห์ จ ะสร้ ำงสำรด้ ว ยกลยุท ธ์ ก ำรคล้ อ ยตำม สร้ ำงสำรด้ ว ยกำรท ำให้
กลุม่ เป้ำหมำยนึกถึงบุคคลที่มีบญ
ุ คุณในอดีตที่ผำ่ นมำ เพื่อได้ เกิดกำรอยำกเข้ ำร่วมปฏิบตั ิเพื่อตอบ
แทนบุญคุณ และพระติช นัท ฮันห์ยงั ใช้ วิธีกำรสร้ ำงสำรด้ วยกำรสร้ ำงให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์
ร่วม และเกิดควำมกลัว เพื่อที่จะได้ อยำกเข้ ำร่วมฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อลดหรื อแก้ ควำมกลัวที่ได้ ถูก สร้ ำง
ขึ ้นมำ ซึง่ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและกำรจูงใจพบข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับจำกมำกไปน้ อยตำม
นี ้
ตำรำงที่ 4.8 ตำรำงรวมรวบข้ อมูลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและกำรจูงใจ
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร
และจูงใจในสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำร
วิเครำะห์
จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ
กลยุทธ์กำรคล้ อยตำม
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ร่วม

พบ





ไม่ พบ

จำนวน

6
5
4
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ตำรำงที่ 4.8 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำร
วิเครำะห์
จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว
แ บ บ ผ น ว ก แ ล ะ ไ ม่ ผ น ว ก
เป้ำหมำยของผู้สง่ สำร
ใช้ วำทศิล ป์ ที่ ไ วต่อ ควำมรู้ สึก คู่
สื่อสำร
จูงใจโดยใช้ ควำมโกรธ
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ตลก
จูงใจโดยใช้ รำงวัล
เน้ นกฏแห่งควำมสุภำพในสังคม

พบ

ไม่ พบ

จำนวน

4









4.2.3.1 จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ
พระติช นัท ฮันห์มี กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ แรงจูงใจได้ แก่ กำรอ้ ำงถึง ควำมรักชำติ
ควำมรักในเพื่อนมนุษย์ ศำสนำ และค่ำนิยมต่ำงๆ เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยสำมำรถเรี ยนรู้ได้ ง่ำย ผ่ำน
ประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำในชีวิต เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยมีควำมรู้สึกร่วมกับคำสอนนันๆ
้ ซึ่งผลกำรวิจยั
พบว่ำ กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ กำรจูงใจโดยใช้ แรงจูงใจพบ 6 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
เวลำเรำแต่งตัวตอนเช้ ำ ก็ควรพิจำรณำว่ำเสื ้อผ้ ำมำจำกไหนและนำมำใคร่ ครวญด้ วยว่ำ
คนเป็ นอันมำกไม่มีเสื ้อผ้ ำพอใส่เพื่อกันร้ อนกันหนำวได้ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 45)
เวลำข้ ำพเจ้ ำหยิบชำมข้ ำวขึน้ หรื อตักข้ ำวจำกจำน ข้ ำพเจ้ ำรู้ ตัวว่ำเป็ นคนโชคดี ข้ ำพเจ้ ำ
ย่อมนึกถึงคนที่ขำดอำหำร คนที่ขำดญำติขำดมิตร ควำมเข้ ำใจในด้ ำนนีช้ ่วยให้ เรำเกิด
ควำมกรุ ณำต่อเพื่อนมนุษย์ที่ยำกไร้ บำงคนรวยมำก มีกินมำก แต่ขำดกัลยำณมิตร นีก้ ็
ควรแก่กำรพิจำรณำ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 89)
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กำรบริ โภคอย่ำงมีสติช่วยให้ เกิดควำมรักในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ และควำมรักนัน้
จะบันดำลให้ เรำเรี ยนรู้ เพื่อหำทำงช่วยคนยำกไร้ คนหิวโหย คนขำดเพื่อน
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 89)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เมื่อเรำนัง่ ลงเพื่อรับประทำนอำหำรค่ำ และมองไปยังจำนอำหำรที่ส่งกลิ่นหอมยัว่ น ้ำย่อย
เรำสำมำรถจะเสริ มสร้ ำงควำมตระหนักถึงควำมขมขื่นของผู้คนที่ปวดร้ ำวเพรำะควำมหิว
โหยทุกๆ วันเด็กๆ สี่หมื่นคนตำยเพรำะควำมหิวโหยและขำดสำรอำหำรทุกวัน ช่ำงเป็ นตัว
เลขที่นำ่ ตื่นกลัวในทุกๆ ครัง้ ที่เรำได้ ยิน มองให้ ลกึ ลงไปที่จำนอำหำรของเรำ เรำจะเห็นพระ
แม่ธรณี ชำวนำ และทุกขเวทนำของควำมหิวโหยและขำดอำหำร
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 140-141)
ก่อนอำหำรแต่ละมื ้อ เรำสำมำรถพนมมืออย่ำงมีสติ และระลึกถึงเด็กๆ ที่ไม่มีอนั จะกิน ทำ
อย่ำงนี ้จะช่วยให้ เรำมีสติสำหรับโชคดีของเรำ และบำงที สักวันหนึ่งเรำจักหำทำงที่จะทำ
บำงอย่ำง เพื่อช่วยให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ยตุ ธิ รรมที่ดำรงอยูใ่ นโลก
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 141)
กำรเป็ นผู้ลี ้ภัย เขำจึงรู้ ว่ำเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นข้ ำวหอมมะลิอย่ำงดีที่เขำกำลังจะ
กินอยู่ขณะนี ้ เป็ นกำรยำกที่จะอธิ บำยต่อเด็กๆ ที่อยู่ในประเทศที่พัฒนำมำกเกินไป ว่ำ
ไม่ใช่เด็กๆ ทัว่ โลกจะได้ กินอำหำรน่ำกินและมีคณ
ุ ค่ำ ควำมตระหนักรู้ ถึงข้ อเท็จจริ งอันนี ้
จะช่วยเรำให้ เ อำชนะควำมเจ็ บปวดในเชิ ง จิ ต วิท ยำของเรำเอง ท้ ำยสุด กำรพิ จ ำรณำ
ไตร่ ตรองของเรำ จักสำมำรถช่วยให้ เห็นวิธีกำรที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ต้องกำรช่วยเหลือ
ของเรำอย่ำงมำก (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 141-142)
4.2.3.2 กลยุทธ์กำรคล้ อยตำม
กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำมที่พระ ติช นัท ฮันห์ใช้ ที่พบคือ กำรทวงบุญคุณ กำรสร้ ำง
สำรโดยใช้ ก ำรทวงบุ ญ คุณ ให้ กลุ่ม เป้ ำ หมำยคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ เ คยช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ในอดี ต เพื่ อ ให้
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กลุม่ เป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรที่จะร่วมปฏิบตั ิเพื่อตอบแทนบุญคุณนัน้ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำร
สร้ ำงสำรโดยใช้ กำรทวงบุญคุณพบ 5 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
เวลำเรำอำบน ้ำ หรื อรดน ้ำ ขอให้ เรำมองดูเรื อนร่ำงของเรำแล้ วสำเหนียกว่ำบิดำมำรดำ
ของเรำสืบกันต่อๆ ไปถึง บรรพชน ได้ ให้ ของขวัญอันล ำ้ ค่ำนีแ้ ก่เรำ คนสมัยใหม่ในโลก
ตะวันตกเป็ นอันมำกไม่อยำกไยดีกบั บิดำมำรดำ เพรำะบิดำมำรดำอำจเคยทำให้ เรำช ้ำใจ
แต่ถ้ำมองลงไปให้ ลกึ แล้ ว ก็จะพบว่ำเรำจะหำเอกลักษณ์ให้ ตำ่ งไปจำกบิดำมำรดำเสียเลย
ทีเดียวหำได้ ไม่ (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 39)
เวลำชำระล้ ำงส่วนใดของเรื อนร่ ำง ขอให้ พิจำรณำธรรมชำติของร่ ำงกำยและจิตใจ แล้ ว
ถำมตัวเองว่ำ ร่ ำงกำยเรำนี เ้ คยเป็ นของใคร ใครก่อให้ เ กิ ดเป็ นตัว ของเรำขึน้ มำ อะไร
ก่อให้ เกิดเป็ นตัวตน (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 39)
เพลงชำวบ้ ำนของเวียดนำมบทหนึ่งมีควำมว่ำ บิดข้ ำทำนำให้ ได้ ข้ำวมำให้ ข้ำกิน มำรดำ
เย็บเสื ้อผ้ ำให้ ข้ำได้ ใส่ทกุ ฤดูกำล (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 45)
ถ้ ำ พระอำทิ ต ย์ ห ยุด ทอแสง ชี วิ ต บนพื น้ พิ ภ พนี ก้ ็ จ ะปลำสนำกำรไป เรำต้ อ งเข้ ำ ใจว่ ำ
ร่ำงกำยของเรำรวมถึงสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี ้ด้ วย พระอำทิตย์คือดวงใจนอกเรื อนร่ำงของเรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 43)
กำรหว่ำนพืชหรื อปลูกกล้ ำลงบนดิน เท่ำกับเข้ ำถึงแผ่ นดิน ต้ นไม้ ต้องถือเอำแม่พระธรณี
เป็ นสรณะ ต้ นไม้ เติบโตได้ ดีหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั ดิน (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 111)
4.2.3.3 จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ร่วม
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ ำงสำรที่ใช้ กำรจูงใจด้ วยอำรมณ์ ซึ่งทำให้ กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้สึกเชื่อมโยง และเกิดกำรคล้ อยตำม ทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรอำรมณ์ร่วมและร่วมฝึ ก
ปฏิ บัติ ซึ่ง ผลกำรวิ จัย พบว่ ำ กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ ก ำรจูง ใจโดยใช้ อ ำรมณ์ ร่ ว มพบ 4 จ ำนวน
หลักฐำนดังนี ้
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จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
พ่อแม่บำงคนไม่อำจเลี ้ยงลูกของตนได้ ต้ องขำยลูกไปเป็ นทำสกรรมกร แม้ จะเป็ นโสเภณีก็
มี ก่อนรับประทำนอำหำร ควรที่จะประสำรมือขึ ้นอย่ำงตังสติ
้ แล้ วคิดถึงเด็กเหล่ำนันที
้ ่มีไม่
พอกิน (ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 96)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
ถ้ ำใครบำงคนในชุมชนของเธอเกียจคร้ ำนไม่ยอมทำงำนหนักขณะที่คนอื่นๆ ทำกัน เธอ
อำจคิดว่ำ “แม่นนน่
ั ้ ำเกลียด อยูฟ่ ั งเพลงแต่ในห้ อง ส่วนเรำสิต้องทำงำนหนัก” ยิ่งคิดถึงคน
นัน้ มำกเท่ำ ไรเธอเองจะยิ่ ง หงุด หงิ ด ซึ่ง ถ้ ำเป็ น อย่ ำ งนัน้ แล้ ว กำรงำนของเธอก็ ไ ม่น ำ
ควำมสุขมำให้ ทงตั
ั ้ วเธอเองและคนอื่น เธอควรมีควำมสุขกับสิ่งที่กำลังทำ ทำไมปล่อยให้
คนซึง่ ไม่ได้ อยูต่ รงนันมี
้ ผลต่อกำรงำนของเธอได้ มำกมำยถึงเพียงนี ้เล่ำ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 37)
จำกหนังสือ กลัว
ถ้ ำเรำสูญเสียใครบำงคนที่ใกล้ ชิดมำก เรำเสียใจต่อกำรตำยของเธอ เรำต้ องพิจำรณำใหม่
อีกครัง้ ว่ำคนผู้นนก็
ั ้ ยงั คงสืบเนื่องต่อไป และเรำสำมำรถทำอะไรเพื่อให้ เธอสืบเนื่องต่อไป
อย่ำ งงดงำมยิ่ ง ขึน้ เธอยัง คงมี ชี วิ ต อยู่ใ นตัวเรำและรอบตัว เรำ เมื่ อ มองเช่น นี ้ เรำจะ
สำมำรถรับรู้ตอ่ เธอได้ ในรูปแบบอื่นเดียวกับที่เรำรับรู้เมฆในถ้ วยชำของเรำ เมื่อเธอดื่มน ้ำ
ชำสักถ้ วยอย่ำงมีสติและมีสมำธิ เธอจะเข้ ำใจได้ ว่ำก้ อนเมฆอยู่ใกล้ ชิดกับเธอในถ้ วยน ้ำชำ
ของเธอแล้ ว เธอไม่เคยสูญเสียคนที่เธอรัก เขำเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่ำนัน้
(ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 62)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
เมื่อเรำเฝ้ำดูพ่อแม่ด้วยควำมเมตตำ บ่อยครัง้ เรำเห็นท่ำนตกเป็ นผู้รับบำปจำกผู้ซึ ้งไม่เคย
ได้ มีโอกำสฝึ กฝนสติ ท่ำนไม่อำจเปลี่ยนแปรควำมทุกข์ทนในตัวของท่ำน ถ้ ำหำกว่ำเรำเห็น
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ท่ำนด้ วยดวงตำที่มีควำมกรุณำ เรำจะสำมำรถมอบควำมเบิกบำน ควำมสงบสุข และกำร
ให้ อภัยแต่ท่ำน ควำมเป็ นจริ ง เมื่อเรำเฝ้ำดูให้ ลึกซึง้ เรำจะพบว่ำเป็ นไปไม่ได้ ที่จะละทิง้
ลักษณะเฉพำะทังหมดของพ่
้
อแม่ของเรำ (ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 101)
4.2.3.4 จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ ำงสำรโดยกำรจูงใจที่ใช้ ควำมกลัว เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่กล้ ำที่จะกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็ นกำรพยำยำมช่วยหำวิธีให้ กลุ่มเป้ำหมำยฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
หำทำงออกและลดควำมกลัวนัน้ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ กำรจูงใจโดยใช้ ควำม
กลัวพบ 4 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงของดินฟ้ำอำกำศก็จะต้ องเกิดขึ ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดุลยภำพของสิ่งแวดล้ อมจะถูกทำลำยไป น ้ำทะเลจะขึ ้นสูงเมืองริ มทะเลเหล่ำนันก็
้ จะจม
ลงสูใ่ ต้ มหำสมุทร จนเกิดกำรอพยพทำให้ ผ้ คู นไร้ ที่อยู่อำศัย ก่อให้ เกิดกำรบุกรุกต่อกัน เกิด
สงครำม และโรคระบำดแพร่หลำยมำกมำย (ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 17)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
สรรพชีวิตต่ำงก็ดิ ้นรนเพื่อควำมอยู่รอด ยิ่งเรำเข้ ำไปในชีวิตลึกเข้ ำไปเท่ำใด เรำยิ่งจะพบ
ควำมมหัศจรรย์มำกยิ่งขึ ้น โดยที่พร้ อมๆ กันไปเรำก็จะพบเรื่ องรำวที่ทำให้ ปวดร้ ำวหัวใจ
และน่ำหวำดหวัน่ มำกยิ่งขึ ้นเท่ำนัน้ คุณเคยเห็นชีวิตของแมงมุมหรื อยัง คุณเคยมีชีวิตอยู่
ท่ำมกลำงสงครำมไหม คุณเคยเห็นโจรสลัดข่มขืนเด็ กสำวในทะเล ที่ไม่ได้ อยู่ในเขตของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ ไหม (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 68)
จำกหนังสือ สันติภำพทุกย่ำงก้ ำว
หำกผืนโลกคือร่ำงกำยของเธอ เธอจะรู้สึกถึงควำมทุกข์ยำกในหลำยๆ พื ้นที่ สงครำม กำร
กดขี่ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ ควำมอดอยำก และอำกำศเป็ นพิษ ได้ ทำลำยหลำยๆ ที่
จนยุ่งเหยิงเน่ำเสีย ทุกวันเด็กน้ อยต้ องตำบอดเพรำะขำดสำรอำหำร มือของเด็กเหล่ำนี ้
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ไขว่คว้ ำและคุ้ยเขี่ยภูเขำขยะอย่ำงสิ ้นหวัง เพียงเพื่อให้ ได้ เศษขยะเพียงสักเล็กน้ อย ผู้ใหญ่
กำลังตำยอย่ำงช้ ำๆ ในที่จองจำเพรำะเขำคัดค้ ำนควำมรุนแรง แม่น ้ำกำลังเน่ำ และอำกำศ
นับวันยิ่งยำกที่จะหำยใจเข้ ำไป แม้ ว่ำประเทศยักษ์ ใหญ่ทงสองจะมี
ั้
ท่ำทีเป็ นมิตรกันมำก
ขึ ้น แต่ก็ยงั คงครอบครองอำวุธนิวเคลียร์ มำกพอที่จะถล่มทลำยโลกได้ ถึงสิบสองครัง้
(ติช นัท ฮันห์, 2554ค, น. 130)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ตอนโกรธ เรำมักนึกว่ำคนอื่นเป็ นต้ นตอ ให้ เรำมีควำมทุกข์ เรำเห็นเขำเป็ นคนชัว่ เขำ
เลวร้ ำย เขำกดขี่ข่มเหงเขำ เขำต้ องกำรทำลำยเรำแท้ ที่จริ ง ควำมโกรธทำลำยเรำต่ำงหำก
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 123)
ส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พุทธนิกำยเซ็น
สำหรับข้ อมูลในส่วนกำรศึกษำคุณสมบัติผ้ สู ่งสำรในกำรแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่
พระติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนังสือและสื่อที่พระติช นัท ฮันห์เขียนและสื่อรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์
ดังนี ้
1) ควำมน่ำเชื่อถือผู้สง่ สำรกับกำรโน้ มน้ ำวใจ
2) แนวคิดผู้สง่ สำรอลิสโตเติล
3) แนวคิดคุณลักษณะผู้สง่ สำรเบอร์ โล
4) แนวคิดหมวก 6 ใบ เอดเวิร์ด เดอ โบโน

4.3 ผลวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำร
เผยแผ่ ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
จำกกำรเก็บข้ อมูล พบว่ำ คุณสมบัติพ ระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่ง สำรในกำรเผยแผ่
ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีควำมสำมำรถที่จะพูดโยงคำสอนของตนเองกับคำพูด
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ กลมกลืน มีกำรปฏิบตั ติ วั ในชีวิตประจำวันสอดคล้ องตำมหลักคำสอนและ
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หลักกำรปฏิบตั ิที่นำมำสอนบุคคลอื่นๆ ในกำรไปเผยแผ่ศำสนำพระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ ำม
ควำมสำคัญของผู้นำควำมคิดเดิมในแต่ละพื ้นที่ แต่จะพยำยำมปรับโยงหลักคำสอนใหม่ให้ เข้ ำกับ
หลักคิดเดิมของแต่ละพื ้นที่ พระติช นัท ฮันห์เป็ นผู้ที่บวชเป็ นพระและรักษำศีลจึงทำให้ มีบคุ คลเป็ น
คนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคณ
ุ ธรรม มีควำมเป็ นมิตรอีกทัง้ ยังมีกำรใช้ เหตุผลประกอบในกำรสอน
หลักคำสอน พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติเป็ นผู้ที่มีควำมรู้ อย่ำงลึกซึง้ มีประสบกำรณ์ เกี่ ยวกับ
พระพุทธศำสนำนิ กำยเซ็ น และยัง มี คุณ สมบัติเ ป็ นบุคคลที่ ควำมคิดบวกและมี ค วำมคิดรึ เริ่ ม
สร้ ำงสรรค์ ซึง่ คุณสมบัตพิ ระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้สง่ สำรพบข้ อมูลดังนี ้
4.3.1 ปั จจัยควำมน่ ำเชื่อถือผู้ส่งสำรกับกำรโน้ มน้ ำวใจ
จำกกำรศึกษำข้ อมูลปั จจัยควำมน่ำเชื่อถือผู้ส่งสำรกับกำรโน้ มน้ ำวใจ พบว่ำพระติช นัท
ฮันห์มีควำมสำมำรถที่จะกล่ำวอ้ ำงอิงถึงพระพุทธเจ้ ำซึ่งบุคคลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อใช้ ในกำร
สนับสนุนหลักคำสอนที่นำมำเผยแผ่ รองลงมำพบว่ำในแต่ละวันพระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ิตน
สอดคล้ องกับหลักคำสอนและหลักปฏิบตั ทิ ี่นำมำสอน ซึ่งสำมำรถเมื่อควำมน่ ำเชื่อถือได้ รองลงมำ
พบว่ำพระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ ำมควำมคิดเห็นของผู้นำสังคม หรื อของสังคม พระติช นัท ฮันห์
สำมำรถปรับหลักคำสอนให้ เข้ ำกับบุคคลโดยทัว่ ไปและหลักคำสอนเดิม ซึ่ง กลยุทธ์ กำรจูงใจพบ
ข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับจำกมำกไปน้ อยตำมนี ้
ตำรำงที่ 4.9 ตำรำงรวบรวมผลกำรศึกษำปัจจัยควำมน่ำเชื่อถือผู้สง่ สำรกับกำรโน้ มน้ ำวใจ
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

ควำมน่ ำเชื่อถือผู้ สำมำรถที่ จ ะอ้ ำงถึ ง ผู้ ที่ มี อ ำนำจ
ส่ งสำรกับกำร
หน้ ำที่ซงึ่ เป็ นที่เชื่อถือของผู้ฟัง
โน้ มน้ ำวใจ
มีกำรปฏิบัติตนให้ สอดคล้ องไปด้ วย
ในกิจกรรมที่กระทำประจำวัน
ควำมคล้ ำยคลึ ง กั น ในทั ศ นคติ ผู้
สื่อสำรอำจจะเรี ยนรู้ทศั นคติของกลุ่ม
ชนนันได้
้ จำกกลุม่ ต่ำงๆ
สำมำรถปรับให้ สำรของตนเองเข้ ำกับ
กลุม่ ผู้รับฟั ง

พบ

ไม่ พบ

จำนวน



8



6



3



3
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ตำรำงที่ 4.9 (ต่อ)
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์
ระวังผู้รับสำรสับสนในบทบำทหน้ ำที่
ของผู้ส่งสำรที่อยู่องค์กำรใดองค์กำร
หนึง่
ไม่ ม องข้ ำมควำมส ำคัญ ของผู้ น ำ
ควำมคิดเห็นในสังคมนัน้
ผู้สื่อสำรควรจะใช้ กำรแนะนำตัวเอง
ให้ เป็ นประโยชน์ในกำรที่จะได้ รับกำร
ยอมรับ

พบ

ไม่ พบ

จำนวน






4.3.1.1 ผู้สื่อสำรสำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้ที่มีอำนำจหน้ ำที่
พระติช นัท ฮันห์มีควำมสำมำรถที่จะกล่ำวอ้ ำงถึงบุคคลซึ่งเป็ นที่เชื่อถือของผู้ฟัง
ในที่นีอ้ ้ ำงอิง ถึงพระพุทธเจ้ ำ เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรสนับสนุนเรื่ องที่ตนพูดได้ ซึ่งผลกำรวิจัย
พบว่ำ ปัจจัยที่ผ้ สู ื่อสำรสำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้ที่มีอำนำจหน้ ำที่ซงึ่ เป็ นที่เชื่อถือของผู้ฟัง มีดงั นี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
ถ้ ำพระโพธิสตั ว์ใดยึดอยูก่ บั ควำมคิดว่ำ ตัวตน บุคคล สิ่งมีชีวิตหรื อช่วงชีวิต ดำรงอยูแ่ ล้ ว
ไซร้ นัน่ ไม่ใช่พระโพธิสตั ว์ที่แท้ ถ้ ำเรำรู้แจ้ งว่ำตัวตนย่อมประกอบด้ วยสิ่งที่ไม่ใช่ตวั ตน เรำก็
จะไม่ตกเป็ นทำส หรื อควำมกลัวควำมคิดเรื่ องตัวตนหรื อไม่มีตวั ตน
(ติช นัท ฮันห์, 2553ข, น. 66)
จำกหนังสือ ศิลปะแห่งอำนำจ
ไม่มีใครปฏิบตั ิข้อฝึ กอบรมสติห้ำประกำรได้ อย่ำงสมบูรณ์แบบ แม้ กระทัง่ พระองค์ก็ตำม
เป้ำหมำยนันไม่
้ ได้ อยู่ที่ควำมสมบูรณ์แบบ แต่เพียงแค่มีสติกับตัวเองเท่ำนัน้ แม้ ในยำมที่
เรำทำผิดก็ตำม (ติช นัท ฮันห์, 2552, น. 89)
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จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
จิตใจคือกำรรับรู้ กำรรับรู้รวมสิ่งที่เป็ นตัวรู้และสิ่งซึง่ ปรำกฏให้ ร้ ู สองสิ่งนี ้สัมพันธ์กนั พระ
อำจำรย์กรรมฐำนชำวเวียดนำมชื่อ ฮวงไฮเคยกล่ำวว่ำ เรำเห็นวัตถุภำยนอกนัน้ ก็เท่ำกับ
เห็นจิตตัวเองด้ วย ถ้ ำฝ่ ำยรับรู้ไม่เกิดขึ ้น สิ่งที่มำให้ ร้ ูก็เกิดขึ ้นไม่ได้
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 129)
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
อนึง่ สุภตู ิ เมื่อพระโพธิสตั ย์บำเพ็ญทำน ท่ำนย่อมไม่ยึดมัน่ ผูกพันอยู่กบั สิ่งใด กล่ำวคือ ไม่
ยึดรูป ไม่ยึดเสียง ไม่ยึดกลิ่น รสและธรรมำรมณ์ สุภูเอย พระโพธิสตั ย์พึงมีจิตใจเช่นนี ้ใน
กำรบำเพ็ญทำน คือไม่ยดึ มัน่ อยูก่ บั สัญญำใดๆ (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 5)
วันหนึง่ พระเทวะทัตประทุษร้ ำยแอบผลักก้ อนหินใส่พระพุทธเจ้ ำ ยังพระโลหิตให้ ห้อที่พระ
บำท พระพุทธเจ้ ำไม่ได้ ทรงสร้ ำงกรรมใหม่ แต่พระองค์ทรงรับผลกรรมจำกอดีตซึ่งยังมีแรง
เฉื่ อยอยู่ก่อนจะหยุดสนิท นี่ไม่ได้ หมำยควำมว่ำพระพุทธเจ้ ำจะไม่ทรงบรรลุถึงควำมดับ
สนิทเมื่อพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพำนไปแล้ ว (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 34)
อำตมำเขียนบทกวีส่งไปให้ พี่น้องที่โรงเรี ยน ขอร้ องให้ พวกเขำอ่ำนอย่ำงพินิจพิจำรณำ ใน
บทกวีนนอำตมำบอกเขำว่
ั้
ำ อย่ำมองคนอื่นด้ วยควำมเกลียดชัง ต่อให้ เขำเกลียดเรำ กดขี่
เรำ ฆ่ำเรำ หรื อเหยี ยบย่ำชีวิตเรำเหมือนเหยี ยบหญ้ ำหรื อแมลง ถ้ ำเธอเสียชีวิตไปเพรำะ
ควำมรุนแรง เธอต้ องภำวนำถึงเมตตำ เพื่อเรำจะได้ ยกโทษให้ แก่คนที่ฆำ่ เรำ
(ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 54)
จำกหนังสือ กลัว
เรำคงไม่อยำกที่จะกลำยเป็ นถักสุ่ง ผู้แสวงหำควำมสุขจำกกำรเก็บสะสมวัตถุสิ่งของ ครัง้
หนึง่ พระพุทธเจ้ ำตรัสกับบรรดำนักบวชว่ำ ขอให้ แหงนมองฟ้ำยำมค่ำคืนเพื่อชมจันทร์ และ
ตรัสถำมว่ำ เห็นหรื อไม่ว่ำพระจันทร์ มีควำมสุขมำกแค่ไหนเมื่อได้ ท่องเที่ยวไปในพื ้นที่อนั
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โล่งกว้ ำง ผู้ฝึกปฏิบตั กิ ็เช่นกัน เรำควรปล่อยให้ ตนเองเป็ นอิสระ เช่นเดียวกับพระจันทร์ ถ้ ำ
เรำยังยึดติดมำกขึ ้นและมำกขึ ้นกับควำมมัง่ คัง่ ร่ ำรวย ชื่อเสียง อำนำจ และกำมำรมณ์ เรำ
จะสูญเสียอิสรภำพของเรำไป (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 47)
แต่ถ้ำมองอย่ำงลึกซึ ้ง เรำจะสำมำรถเข้ ำใจถึงกำรมีชีวิตต่ำงไปจำกเดิมมำก เรำจะเห็นว่ำ
กำรเกิดและกำรตำยเป็ นเพียงควำมคิดเห็นซึ่งไม่ใช่ควำมจริ ง พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำ ไม่
มีกำรเกิดและไม่มีกำรตำย ควำมเชื่อของเรำเกี่ยวกับควำมคิดเห็นเรื่ องควำมจริ งของกำร
เกิดและกำรตำยได้ สร้ ำงมำยำคติที่ทรงพลังและเป็ นเหตุให้ เรำต้ องประสบกับควำมทุกข์ที่
ยิ่งใหญ่ เมื่อเรำมีควำมเข้ ำใจได้ ว่ำเรำไม่อำจถูกทำลำย เรำจะเป็ นอิสระจำกควำมกลัว ซึ่ง
เป็ นกำรบรรเทำอย่ำงใหญ่หลวง เรำจะดำเนินชีวิตอย่ำงเบิกบำน และรื่ นรมย์ในวิถีทำง
ใหม่ (ติช นัท ฮันห์, 2558, น. 51)
4.3.1.2 มีกำรปฏิบตั ติ นให้ สอดคล้ อง
พระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ติ นไปด้ วยในกิจกรรมที่กระทำประจำวัน ไม่ใช่เฉพำะ
แต่เวลำทำกำรสื่อสำรเท่ำนัน้ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมเชื่อถือในตัวผู้ส่งสำร ซึ่ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปัจจัยที่ผ้ สู ื่อสำรมีกำรปฏิบตั ติ นให้ สอดคล้ อง มีดงั นี ้
จำกหนังสือ เรำคือโลก โลกคือเรำ
กลุ่มสังฆะของเรำตังปณิ
้ ธำนที่ใช้ ชีวิตอยู่อย่ำงสมำนฉันท์กับพื ้นแผ่นดิน กับพืชผัก และ
สรรพสัตว์ รวมไปถึงพี่น้องของเรำ เมื่อเรำมีควำมสมำนฉันท์ซงึ่ กันและกัน
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 112)
เรำยังได้ จดั กิจกรรมวันปลอดรถยนต์ (No Car Day) สัปดำห์ละครัง้ เพื่อลดกำรใช้ น ้ำมัน
เพียง 1 ครัง้ ต่อสัปดำห์ ยังนับว่ำน้ อยไป แต่ก็เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีได้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงกำร
ตื่นรู้ของเรำ ควำมเพียรพยำยำมที่จะปฏิบตั กิ ำรบริโภคอย่ำงมีสติ
(ติช นัท ฮันห์, 2555ก, น. 113)
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จำกหนังสือ สันติสขุ ทุกลมหำยใจ
ฉันมักจะบิดก๊ อกน ้ำอย่ำงช้ ำๆ รองน ้ำเย็นสดชื่นไว้ ในอุ้มมือทังสอง
้
ก่อนจะค่อยๆ รดน ้ำนัน้
ลงที่ ดวงตำ ให้ นำ้ ปลุกเธอให้ ตื่น เบิกบำนกับควำมเย็นฉ่ ำของนำ้ เธอสุขใจเพรำะเธอ
สำมำรถซำบซึ ้งกับของขวัญจำกน ้ำ และวิธีถนอมควำมสำนึกในคุณของน ้ำให้ คงอยู่
(ติช นัท ฮันห์, 2555ค, น. 29)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
ทุกๆ คืน ฉันจะนัง่ สมำธิ เธอนอนในห้ องใกล้ ๆ ที่ฉันนัง่ สมำธิมีกำรตกลงกันว่ำ เวลำฉันนัง่
สมำธิ เธอจะเข้ ำนอนโดยไม่พดู อะไรอีก ในบรรยำกำศที่สงบสุขนัน้ เธอจะนอนหลับลงได้
อย่ำงง่ำยดำย ภำยในเวลำ 5 หรื อ 10 นำทีเท่ำนัน้ (ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 4)
จำกหนังสือ ปำฐิ หำริย์แห่งกำรตื่นอยูเ่ สมอ
กล่ำวกันว่ำกำรหำยใจอย่ำงถูกต้ องนัน้ สำคัญกว่ำอำหำร และคำพูดเหล่ำนี ้ล้ วนถูกต้ อง
ทังสิ
้ ้น เธอรู้ ไหมเมื่อหลำยปี มำแล้ วครู ป่วยหนักมำก หลังจำกกินยำและหำหมอรักษำอยู่
หลำยปี อำกำรก็ไม่ดีขึ ้นเลย ครู เลยหันกลับมำใช้ วิธีหำยใจและด้ วยวิธีนี ้อำกำรกลับหำย
เป็ นปกติ (ติช นัท ฮันห์, 2553ก, น. 36)
จำกคลิปรำยกำรพื ้นที่ชีวิต
ทุกครัง้ หลังกำรเทศน์สอนธรรมะเสร็ จ พระติช นัท ฮันห์จะเป็ นผู้นำทุกคนที่มำฟั งเทศน์
ออกไปฝึ กปฏิบตั กิ ำรเดินสมำธิ (พื ้นที่ชีวิต, 2555, นำที 9.29-10.05 )
4.3.1.3 ควำมคล้ ำยคลึงกันในทัศนคติ
พระติช นัท ฮันห์ มีควำมสำมำรถที่ จะเรี ยนรู้ ทัศนคติจำกกลุ่มต่ำงๆ แล้ วมำปรับ
หลักคำสอน เพื่อให้ เกิดควำมคล้ ำยคลึงกัน ทำให้ ไม่ต้องปรับควำมคิดเดิมสำมำรถรับสิ่งใหม่ได้ ง่ำย
ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปัจจัยเรื่ องของควำมคล้ ำยคลึงกันในทัศนคติ มีดงั นี ้
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จำกหนังสือ สูช่ ีวิตอันอุดม
กฎของฟิ สิกส์และคำสอนในทำงพระพุทธศำสนำตรงกันว่ำไม่มีอะไรที่เกิดขึ ้นได้ จำกควำม
เป็ นศูนย์ เช่นเดียวกัน เมื่อเป็ นเช่นนี ้อะไรๆ ก็กลำยไปเป็ นศูนย์ไม่ได้ จะให้ หำยไปหมด
และหมดสภำพจำกควำมมีควำมเป็ นย่อมไม่ได้ (ติช นัท ฮันห์, 2551, น. 101)
จำกหนังสือ ดวงตะวันดวงใจฉัน
นักวิทยำศำสตร์ ค้นพบว่ำ อนุภำคหนึ่งๆ จะรับผลกระทบจำกทุกๆ อนุภำคหรื อแม้ กระทัง่
จำกจิ ตของนักวิ ท ยำศำสตร์ ผ้ ูสัง เกตกำรณ์ นัน้ ส ำนัก หนึ่ง ของนักทฤษฏี ฟิ สิ ก ส์ ไ ด้ ว ำง
แนวคิดขึ ้นมำใหม่ว่ำ ทุกๆ สิ่งและทุกๆ ชีวิตอื่นในจักรวำล เรำเคยเชื่อกันว่ำอนุภำคเล็กๆ
ได้ รวมตัวกันขึ ้นเป็ นสิ่งต่ำงๆ ขึ ้นมำ แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ ว ทุกๆ อนุภำคต่ำงขึ ้นต่อทุกๆ
อนุภำคอื่นๆ และไม่มีอนุภำคใดดำรงตนอยูอ่ ย่ำงเป็ นเอกเทศ “ทุกๆ อนุภำคมีอยู่ได้ เพรำะ
อนุภำคอื่นทังมวล”
้
แนวควำมคิดนี ้คล้ ำยคลึงกับ อวตัมสกสูตร ทังหมดก็
้
คือหนึง่
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 25)
ทฤษฏีสมั พันภำพ ได้ รับรู้ มำว่ำถ้ ำคุณไม่ยอมละควำมคิดที่ว่ำเนื ้อที่และกำลเวลำเป็ นสิ่ง
สมบูรณ์ แยกขำดออกจำกกันไม่ขึน้ ต่อกันและกัน คุณจะไม่สำมำรถมีควำมเข้ ำใจต่อ
จักรวำลได้ มำกขึ ้นแต่อย่ำงใด ทฤษฏีควันตัม กล่ำวว่ำ ถ้ ำคุณต้ องกำรจะเข้ ำใจโลกของ
อนุภำคภำยในอะตอม คุณจะต้ องละควำมคิดเรื่ องสสำรและที่วำ่ งเปล่ำ (สูญญำกำศ)
เหตุและผล หน้ ำและหลัง ซึง่ แน่นอนควำมคิดเหล่ำนี ้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมำก
(ติช นัท ฮันห์, 2554ก, น. 41-42)
4.3.1.4 ผู้สง่ สำรสำมำรถปรับให้ สำรของตนเองเข้ ำกับกลุม่ ผู้รับฟั ง
พระติ ช นั ท ฮั น ห์ มี ค วำมสำมำรถในกำรปรั บ เปลี่ ย นสำรใหม่ ใ ห้ เข้ ำกั บ
กลุ่ม เป้ำ หมำยที่ รั บ ฟั ง เพื่ อ ให้ ก ลุ่ม เป้ำหมำยสำมำรถทำควำมเข้ ำ ใจในสำรนัน้ ได้ ง่ ำ ยขึน้ ซึ่ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปั จจัยเรื่ องผู้ส่งสำรสำมำรถปรับให้ สำรของตนเองเข้ ำกับกลุ่มผู้รับส่วนใหญ่ มี
ดังนี ้
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
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ถ้ ำไม่ค้ นุ กับดอกบัว จะทำมือให้ เป็ นดังดอกทิวหลิบก็ได้ แล้ วสวดว่ำ “ดอกทิวหลิบสำหรับ
เธอ พระพุทธเจ้ ำจักเกิดขึ ้น” ดอกทิวหลิบก็มีพทุ ธภำวะเช่นเดียวกับดอกบัว
(ติช นัท ฮันห์, 2542, น. 79)
จำกคลิปรำยกำรพื ้นที่ชีวิต
เรำเคยชินกับแบบปฏิบตั ิตำมประเพณีที่ปฏิบตั ิกันมำ และคุณคิดว่ำมันไม่ได้ ผลดี คุณจึง
มองหำสิ่งใหม่ๆ มีพวกเรำไม่กี่คนที่คำนึงว่ำจะทำในสิ่งนี ้ แต่เวลำเรำพูดถึงกำรดูแลวัด
ต่ำงๆ เรำให้ เวลำกับมันมำกมำย เรำไม่มีเวลำเหลือที่จะคิดถึงกำรปรับพุทธศำสนำให้ สด
ใหม่ จะทำอย่ำงไรที่จะเผยแผ่คำสอนในแบบใดแบบหนึ่งเพื่อที่ว่ำ เยำวชนคนหนุ่มสำวรุ่ น
ใหม่ๆ ในยุคของเรำจะเข้ ำใจได้ และสำมำรถแปรเปลี่ยนสภำพทุกข์ของเขำได้ เรำต้ องปรับ
คำสอนให้ สดใหม่ เข้ ำใจให้ ง่ำยกับคนรุ่นใหม่และคนทัว่ ไป
(พื ้นที่ชีวิต, 2555,นำที 32.34-34.02)
อำตมำได้ แปลพระสูตรเป็ นภำษำสมัยใหม่ ไม่ใช่เวียดนำม มีภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตำลี
และเยอรมัน กำรแต่งพระสูตรและบทสวดด้ วยภำษำสมัยใหม่ ทำให้ เรำเข้ ำใจเนื ้อหำได้
ทันที ที่เวียดนำมเรำสวดมนต์เป็ นภำษำจีนโบรำณมำหลำยศตวรรษ แต่ตอนนี ้เป็ นภำษำ
เวียดนำมสมัยใหม่ และตอนนี เ้ รำก็มีที่เป็ นภำษำฝรั่งเศส อิตำลี อังกฤษ และเยอรมัน คน
หนุม่ สำวที่นี่สำมำรถสวดและเข้ ำใจได้ เลย คำเทศน์จองเรำจะไม่เต็มไปด้ วยศัพท์ทำง
ศำสนำที่ยำก แต่เรำเลือกใช้ คำง่ ำยๆ ที่คนทัว่ ไปฟั งแล้ วเข้ ำใจได้ (พื ้นที่ชีวิต, 2555, นำที
36.54-38)
4.3.2 คุณสมบัตผิ ้ ูส่งสำร
จำกกำรศึกษำข้ อมูลคุณสมบัติผ้ สู ่งสำร พบว่ำพระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติเป็ นบุคคลที่มี
กำรใช้ เหตุผล หลักคำสอนมีกำรอ้ ำงอิงหรื อผ่ำนกำรทดสอบทดลองมำแล้ ว พระติช นัท ฮันห์เป็ น
นักบวชมีกำรถือศีลจึงมีคณ
ุ ธรรม มีควำมน่ำเชื่อถือ อีกทังยั
้ งมีควำมเป็ นมิตรควำมเอื ้อเฟื อ้ เข้ ำกั บ
บุคคลอื่นได้ ง่ำย และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ผ่ำนกำรศึกษำฝึ กฝนฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับศำสนำ จึงมี
คุณสมบัตเิ ป็ นผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์จริ ง เกี่ยวกับศำสนำพุทธนิกำยเซ็น ซึ่ง
คุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรพบข้ อมูลและหลักฐำนเรี ยงลำดับจำกมำกไปน้ อยตำมนี ้
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ตำรำงที่ 4.10 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำคุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำร
ผู้ส่งสำร
แนวคิดผู้ส่งสำร
อลิสโตเติล
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กำรใช้ เหตุผล
ควำมน่ำเชื่อถือ
มีคณ
ุ ธรรม
มีสติปัญญำลึกซึ ้ง
ปรำรถนำดีตอ่ ผู้ฟัง
มีควำมสำมำรถและควำมชำนำญ
แนวคิด คุ ณลั ก ษณะผู้ ปั จจัยที่สร้ ำงควำมอบอุ่นใจ
ส่ งสำรเบอร์ โล
เข้ ำกั บ ผู้ อื่ น ได้ ง่ ำ ย มี ค วำมเป็ น
เพื่อน
เอื ้อเฟื อ้
ไม่ขดั คอใคร
น่ำคบ
สุภำพ
ไม่เห็นแก่ตวั
ยุตธิ รรม
รู้จกั ให้ อภัย
ใจดี
ร่ำเริง
มีศีลธรรม
อดทด
สงบเยือกเย็น
แนวคิด คุ ณลั ก ษณะผู้ ปั จจั ย นี จ้ ะเน้ นควำมรู้ ควำม
ส่ งสำรเบอร์ โล
ชำนำญ ประสบกำรณ์ ของผู้ ส่ง
สำร
มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ ำนหนึง่
ได้ รับกำรฝึ กฝน

พบ

ไม่ พบ





จำนวน
2
1
1






1



1














1



1
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ตำรำงที่ 4.10 (ต่อ)
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ

มีควำมชำนำญ
มีอำนำจในหน้ ำที่
มีควำมสำมำรถ
มีเชำว์ปัญญำ
ปั จจัยที่แสดงควำมคล่ องแคล่ ว
กระตือรื อร้ น ควำมไม่ เฉื่อยชำ
ของผู้ส่งสำร
เป็ นฝ่ ำยรุก
รู้จกั เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ






ไม่ พบ

จำนวน
1
1
1
1





ตรงไปตรงมำ



มีควำมกล้ ำ



กระตือรื อร้ น



รวดเร็ว



คล่องแคล่ว



4.3.2.1 มีกำรใช้ เหตุผล
คุณสมบัตทิ ี่สำคัญที่พบในจำกพระติช นัท ฮันห์ คือมีเป็ นคนมีเหตุผล กำรสื่อสำร
คำสอนจะตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐำนของกำรใช้ เหตุผล หลักคำสอนมี แหล่ง อ้ ำงอิงหรื อผ่ำนกำรทดสอบ
ทดลองปฏิบตั ิมำแล้ ว ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ คุณสมบัติของผู้ส่งสำรที่มีกำรใช้ เหตุผลพบ 2 จำนวน
หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ เพชรตัดทำลำยมำยำ
อำตมำลงทุนลงแรงให้ กบั คนหนุ่มสำวอยู่เสมอ ไม่ใช่เพรำะรังเกียจคนรุ่ นเก่ำอำยุมำก แต่
ในประเทศของอำตมำนัน้ หลังจำกเรำผ่ำนควำมทุกข์ยำกในสงครำมกันมำอย่ำงยำวนำน
จิตใจของคนอำยุมำกมักจะบอบซำ้ สับสน กำรลงทุนลงแรงให้ กับคนหนุ่มสำวจึงน่ำจะ
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ได้ ผลดีกว่ำ ผู้คนในประเทศเรำไม่น่ำรักอย่ำงที่เคยเป็ นในอดีต พวกเขำมีแต่ควำมระแวง
เกลียดชัง และควำมไม่เข้ ำใจกัน ( ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 31 )
ถ้ ำเรำหว่ำนเมล็ดพืชแข็งแรงสมบูรณ์ลงในดินเสื่อมคุณภำพ อำจมีสกั ไม่กี่เมล็ดที่จะงอก
งำมขึน้ มำได้ แต่ถ้ำเรำหว่ำนเมล็ดแข็งแรงนี ้ลงในแดนในอันอุดมของหนุ่มสำว ซึ่งได้ รับ
บำดแผลจำกสงครำมค่อนข้ ำงน้ อย เมล็ดเหล่ำนันเกื
้ อบทังหมดก็
้
น่ำจะงอกงำมได้ นี่เป็ น
กำรลงทุนลงแรงที่ดี (ติช นัท ฮันห์, 2553ค, น. 32)
4.3.2.2 มีควำมเป็ นเพื่อนเป็ นมิตรเข้ ำกับบุคคลอื่นง่ำย
พระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติที่มีควำมเป็ นเพื่อนเป็ นมิตรกับกลุ่มเป้ำหมำย ทำให้
สำมำรถเข้ ำกับบุคคลทัว่ ไปได้ ง่ำย ทำให้ เพิ่มโอกำสในกำรเผยแผ่ศำสนำไปยังกลุ่มเป้ำหมำยใหม่
ได้ ง่ ำย และยัง สำมำรถท ำให้ กลุ่ม เป้ำหมำยเดิม รู้ สึกเหมื อนพระติช นัท ฮันห์ เป็ นเพื่ อ น ทำให้
สำมำรถรักษำกลุม่ เป้ำหมำยเดิมไว้ ซึง่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ คุณสมบัตขิ องผู้ส่งสำรที่มีควำมเป็ นเพื่อน
เป็ นมิตรเข้ ำกับบุคคลอื่นง่ำยพบ 1 จำนวนหลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
เวลำใครเอำนำ้ ชำมำให้ ข้ำพเจ้ ำ 1 ถ้ วย ข้ ำพเจ้ ำจะก้ มศีรษะลง และไหว้ เขำด้ วยควำม
เคำรพเสมอ เวลำข้ ำพเจ้ ำพนมมือ ข้ ำพเจ้ ำย่อมหำยใจเข้ ำและกล่ำวในใจว่ำ “ดอกบัว
สำหรับเธอ” เวลำข้ ำพเจ้ ำก้ มศีรษะลงข้ ำพเจ้ ำย่อมหำยใจออกและกล่ำวในใจว่ำ
พระพุทธเจ้ ำในอนำคต (สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ , 2542, น. 77)
4.3.2.3 มีควำมอบอุน่ ใจ เอื ้อเฟื อ้
พระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติที่มีควำมอบอุ่นใจ เอื ้อเฟื อ้ ทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิด
ควำมรู้ สึกอบอุ่น และมีกำลังใจในกำรฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งผลกำรวิจยั พบว่ำ คุณสมบัติของผู้ส่งสำรที่ มี
กำรสร้ ำงควำมอบอุน่ ใจ เอื ้อเฟื อ้ พบ 2 จำนวน หลักฐำนดังนี ้
จำกหนังสือ ปลูกรัก
วันนันฉั
้ นอยู่ในหมู่บ้ำนช่วยกลุ่มหนุ่มสำวซ้ อมละครซึ่งพวกเขำจะแสดงในเทศกำลตรุ ษ
เวียดนำม เหนือสิ่งอื่นใดฉันอยำกช่วยปรับปรุงพุทธศำสนำในเวียดนำม ให้ สอดคล้ องกับ
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ควำมต้ องกำรของคนหนุม่ สำว (สดใส ขันติวรพงศ์, 2553ข, น. 21)
จำกหนังสือ ปัจจุบนั เป็ นเวลำประเสริฐสุด
ข้ ำพเจ้ ำรู้สกึ เป็ นบุญ ที่มีอำหำรกิน และขออธิษฐำนที่จะช่วยให้ คนอื่นมีอำหำรกินด้ วย
(สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ , 2542, น. 91)
4.3.2.4 มีคณ
ุ ธรรมมีควำมน่ำเชื่อถือ
พระติช นัท ฮันห์ มีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม มีควำมน่ำเชื่อถือ พระติช
นัท ฮันห์บวชเป็ นพระทำให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือเพรำะต้ องรักษำศีล อีกทังยั
้ งทำงำนช่วยเหลือสังคม
และยังพยำยำมสอนลูกศิษย์โดยยึดหลักควำมถูกต้ อง ไม่สร้ ำงควำมเดือนร้ อนให้ กับสังคมและ
ผู้อื่น
4.3.2.5 มีควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำและควำมรู้ ที่ลึกซึ ้ง มีประสบกำรณ์จำก
กำรฝึ กฝน
พระติช นัท ฮันห์ มีคณ
ุ สมบัติ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำ ที่ลึกซึง้
เกี่ยวกับศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน พระติช นัท ฮันห์เริ่ มศึกษำหลักคำสอนและลงมือฝึ กฝนปฏิบตั ิ
จนเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ลึกซึ ้งเกี่ยวกับศำสนำพุทธ มีประสบกำรณ์ที่ได้ จำกกำร
ผ่ำนกำรฝึ กฝน ทำให้ สำมำรถตอบคำถำมและให้ ควำมรู้เกี่ยวกับหลักหลักสอนและหลักกำรปฏิบตั ิ
ได้ อย่ำงชำนำญ
4.3.3 ระเบียบควำมคิดของผู้ส่งสำร
จำกกำรศึกษำข้ อมูลระเบียบควำมคิด พบว่ำพระติช นัท ฮันห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสี
เหลือง มีควำมคิดเชิงบวก มองว่ำหลักคำสอนจะสำมำรถพัฒนำบุคคลโดยทัว่ ไปให้ มีสติ มีปัญญำ
มำกขึ ้นกว่ำเดิม และพระติช นัท ฮันห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสีเขียว มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ มี
กำรคิดหลักคำสอน หลักกำรฝึ กปฏิบตั ิในรูปแบบใหม่ๆ เสมอ ซึ่งคุณสมบัติผ้ สู ่งสำรพบข้ อมูลและ
หลักฐำนตำมนี ้
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ตำรำงที่ 4.11 ตำรำงรวบรวมข้ อมูลกำรศึกษำระเบียบควำมคิดของผู้สง่ สำร
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

แนวคิดหมวก 6
ใบ ดร.เอ็ดเวิร์ด
เดอ โบโน

หมวกสีเหลือง คิดบวก
หมวกสีเขียว คิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์
หมวกสีดำ คิดลบ เฝ้ำระวัง
หมวกสีขำว มีควำมเป็ นกลำง
หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง
หมวกสีฟ้ำ คิดถึงกำรจัดกำร ควบคุม

พบ

ไม่ พบ




จำนวน
1
1






4.3.3.1 ระเบียบแนวคิดหมวกสีเหลือง
พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเหลืองคือ มีควำมคิดเชิง
บวก หลักคำสอนจะพยำยำมทำให้ บคุ คลอื่นมีสติ มีปัญหำ และที่สำคัญช่วยให้ บคุ คลที่ได้ รับกำร
สอนไปมีกำรพัฒนำตนเองขึ ้น หลักคำสอนเป็ นกำรคิดบวกมองว่ำคนทัว่ ไปสำมำรถพัฒนำตนเอง
ได้
4.3.3.2 ระเบียบแนวควำมคิดหมวกสีเขียว
พระติช นัท ฮันห์ มีระเบียบควำมคิดตรงตำมแบหมวกสีเขียว คือ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ ำงสรรค์ มีคดิ รูปแบบกำรสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนื ้อหำหลักธรรมคำสอนให้ เชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ รอบตัวที่กำลังเกิดขึ ้นในปัจจุบนั มีกำรแต่งบทสวดมนต์ให้ เป็ นบทเพลง และยังแปลงหลักคำ
สอนให้ เป็ นบทกวีบทกลอนที่ไพเรำะ

บทที่ 5
สรุ ปผลกำรวิจยั อภิปรำย และข้ อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “ กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของพระติช
นัท ฮันห์ ” มีวตั ถุประสงค์ของกำรวิจยั คือ
1) เพื่อศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็ นของที่พระติช
นัท ฮันห์
2) เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ นิกำยเซ็นของ
พระติช นัท ฮันห์
3) เพื่อศึกษำคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พุทธนิกำยเซ็น
กำรนำเสนอผลกำรวิจัยจะประกอบด้ วยเนือ้ หำจำกกำรวิจัยเอกสำร (Documentary
Research) จำกกำรวิเครำะห์ หนัง สือที่พ ระติช นัท ฮันห์ เขียนเพื่อเผยแผ่ศำสนำ ที่ มีกำรแปล
ออกมำเป็ น ภำษำไทยและมี จ ำหน่ำ ยในร้ ำนหนัง สื อ พบทัง้ หมด 15 เล่ม และศึก ษำผ่ำ นคลิ ป
รำยกำรโทรทัศน์ในยูทูป (Youtube) ที่มีกำรนำเสนอเรื่ องรำวที่เกี่ยวข้ องกับพระติช นัท ฮันห์ในปี
พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบมีจำนวน 4 รำยกำร จำกข้ อมูลแบ่งหัวข้ อกำรวิเครำะห์แยกเป็ น 3 ส่วน
คือ กลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่
ศำสนำพุทธนิกำยเซ็ น คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่ง สำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น
กำรศึกษำวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งกำรศึกษำออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่พระติช นัท
ฮันห์ สำหรับข้ อมูลในส่วนกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของที่พระ
ติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research) จำกกำรวิเครำะห์
หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียน เพื่อศึกษำถึงกลยุทธ์ ที่พระติช นัท ฮันห์ได้ ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำ
โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1) กลยุทธ์กำรโฆษณำชวนเชื่อ
2) กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ
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3) แนวคิดกำรจูงใจ
4) กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
ส่วนที่ 2 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็นของ
พระติช นัท ฮันห์ สำหรับข้ อมูลในส่วนกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พุทธนิกำยเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research)
จำกกำรวิเครำะห์หนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียน เพื่อศึกษำกลยุทธ์วิธีกำรที่พระติช นัท ฮันห์ใช้ ใน
กำรสร้ ำงหลักคำสอนในกำรเผยแผ่ศำสนำ โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำย
2) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ
3) กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและจูงใจในสำร
ส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำ
พุทธนิกำยเซ็น สำหรับข้ อมูลในส่วนกำรศึกษำคุณสมบัติผ้ สู ่งสำรในกำรแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
ของที่พระติช นัท ฮันห์ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิจยั เอกสำร (Documentary Research) จำกกำร
วิเครำะห์หนังสือและสื่อที่พระติช นัท ฮันห์เขียนและสื่อรำยกำรโทรทัศน์ เพื่อศึกษำถึงคุณสมบัติ
ของพระติช นัท ฮันห์ที่มีในฐำนะผู้สง่ สำร โดยมีกลยุทธ์หลักในกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1) ควำมน่ำเชื่อถือผู้สง่ สำรกับกำรโน้ มน้ ำวใจ
2) แนวคิดผู้สง่ สำรอลิสโตเติล
3) แนวคิดคุณลักษณะผู้สง่ สำรเบอร์ โล
4) แนวคิดหมวก 6 ใบ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

5.1 สรุ ปผลกำรวิจัย
5.1.1 ส่ วนที่ 1 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
ของที่พระติช นัท ฮันห์
ผลวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีกำร
ใช้ กลยุทธ์โฆษณำชวนเชื่อ และกำรโน้ มน้ ำวใจเป็ นหลัก เพื่อให้ เป้ำหมำยสนใจ คล้ อยตำม ปฏิบตั ิ
ตำม และเปลี่ยนควำมคิด ทัศนคติใหม่ ซึ่งกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พบ
ข้ อมูลดังนี ้
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5.1.1.1 อันดับที่ 1 ที่พบคือกลยุทธ์กำรโฆษณำชวนเชื่อ
กลยุทธ์ โฆษณำชวนเชื่อ พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรอ้ ำงอิงถึงบุคคลสำคัญ ได้ แก่
พระพุทธเจ้ ำ นักวิทยำศำสตร์ และนักปรำชญ์ เพื่อให้ เกิดควำมน่ำเชื่อถือ หลังจำกกลุ่มเป้ำหมำย
เกิดควำมน่ำเชื่อถือ พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรปฏิบตั ิตำมหลักคำ
สอนหรื อวิธีกำรที่พระติช นัท ฮันห์สร้ ำงขึ ้นมำ พระติช นัท ฮันห์จะใช้ วิธีกำรให้ กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วน
ร่ ว มปฏิ บัติ หรื อ สนทนำแลกเปลี่ ย นควำมคิด เห็น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเป็ น กัน เองและเกิ ด ควำม
ควำมรู้ สึกเป็ นกลุ่มเดียวกัน และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์จะอ้ ำงถึงลูกศิษย์และผู้ที่ได้ ลองร่ วมฝึ ก
ธรรมะและลองทำตำมหลักคำสอน มำเล่ำให้ กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ฟัง เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยใหม่เกิด
กำรปฏิบตั ิ สรุปได้ ดงั นี ้
อันดับ 1 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรโฆษณำชวนเชื่อที่มีกำรอ้ ำงอิงถึงคำพูดแนวคิดของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมำนำเสนอสนับสนุนหลักแนวคิด เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเชื่อและคล้ อยตำม จน
เกิ ด กำรปฏิ บัติห รื อ เข้ ำ ร่ ว ม โดยมำกจะอ้ ำ งถึ ง ค ำสอนของพระพุท ธเจ้ ำ เป็ น หลัก และอ้ ำ งอิ ง
นักวิทยำศำสตร์ อ้ ำงอิงนักปรำชญ์
อันดับ 2 ที่พบคือ กำรโฆษณำชวนเชื่อเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิ ดกำรปฏิบตั ิ พระ
ติช นัท ฮัน ห์ มี ก ำรชวนให้ กลุ่ม เป้ำ หมำยเกิ ด กำรคล้ อ ยตำม พยำยำมสร้ ำงควำมต้ อ งกำรให้
กลุม่ เป้ำหมำยอยำกลองเข้ ำร่วมปฏิบตั ิ
อันดับ 3 ที่พบคือ กำรโฆษณำชวนเชื่อให้ เกิดกำรมีส่วนร่ วม พระติช นัท ฮันห์มี
กำร ชวนให้ ลงมือปฏิบตั ทิ นั ที เพื่อจะได้ ทำให้ ชีวิตมีควำมสุขมำกขึ ้น และกำรเสนอข้ อมูลด้ ำนลบให้
ผู้ที่ยงั ไม่เข้ ำร่วมปฏิบตั เิ กิดควำมรู้สกึ ไม่ดี เพื่อให้ มำร่วมปฏิบตั โิ ดยทันที
อันดับ 4 ที่พบคือ กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยใช้ ควำมคลุมเครื อ พระติช นัท ฮันห์มี
กำรสื่อสำรโฆษณำชวนเชื่อด้ วยกำรนำเสนอแนวคิด ข้ อมูลที่คลุมเครื อไม่ชดั เจน สำมำรถตีควำมได้
หลำยด้ ำนไปสูก่ ลุม่ เป้ำหมำย
อันดับ 5 ที่พบคือ กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำรอ้ ำงคำพูดผู้ที่ทดลอง พระติช นัท
ฮันห์มีกำรสื่อสำรโฆษณำชวนเชื่อโดยกำรนำเสนอคำพูด ของลูกศิษย์และผู้ทดลองปฏิบตั ิตำมคำ
สอน เพื่อใช้ เป็ นสิ่งสนับสนุนแนวคิดหลักคำสอนที่ นำเสนอ และชี ้ให้ กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับแนวคิด
และมำร่วมปฏิบตั ิ
อันดับ 6 ที่ พ บคือ กำรโฆษณำชวนเชื่ อด้ วยควำมกลัว พระติช นัท ฮันห์ มี กำร
นำเสนอข้ อมูลที่มีควำมน่ำกลัวเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมกลัว ในสิ่งนันๆ
้ จนต้ องกำรเข้ ำร่วม
ปฏิบตั เิ พื่อลดควำมกลัวที่เกิดขึ ้น
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อันดับ 7 ที่พบ คือ กำรโฆษณำชวนเชื่อว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ พระติช นัท ฮันห์มี
กำรโฆษณำชวนเชื่อโดยนำเสนอข้ อมูลแนวคิดหลักคำสอนทำให้ ผ้ รู ับสำรเชื่อถือว่ำสิ่งที่ทำ เป็ นสิ่งที่
คนทัว่ ไปคิดหรื อกระทำกัน เพื่อจะได้ เกิดควำมง่ำยในกำรยอมรับหลักคำสอนและหลักปฏิบตั ิ
5.1.1.2 อันดับที่ 2 ที่พบรองลงมำคือ กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจ
กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจพระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรพยำยำมชักจูงให้ กลุ่มเป้ำหมำย
ให้ ยอมรับหลักคำสอนแล้ วเปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติเดิมให้ เปลี่ยนมำเชื่อวิธีกำรและหลักคำสอนที่
ได้ เสนอ พระติช นัท ฮันห์ จ ะพยำยำมชักจูงด้ วยกำรเสนอหลักคำสอนและวิธีกำรฝึ กปฏิ บตั ิให้
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรยอมรับ พระติช นัท ฮันห์จะใช้ วิธีกำรพูดและแสดงตนเองว่ำอยู่เหนือกว่ำ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับในตัวพระติช นัท ฮันห์และยอมรับหลักธรรมคำสอน
สรุปได้ ดงั นี ้
อันดับ 1 ที่พบมำกที่สดุ คือ กลยุทธ์กำรโน้ มน้ ำวใจเพื่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนควำมเชื่อ
พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรโน้ มน้ ำวใจโดยนำเสนอแนวคิดคำสอนเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเปลี่ยน
ควำมเชื่อใหม่และคล้ อยตำม
อันดับ 2 ที่พบรองลงมำคือ กำรโน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับทำงเลือกที่เสนอ พระติช นัท
ฮันห์มีกำร แสดงให้ เห็นว่ำกำรฝึ กปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั อยู่ในชีวิตประจำวัน และนำเสนอวิธี
ปฏิบตั งิ ่ำยๆ สำหรับผู้ที่ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิ
อันดับ 3 ที่พบรองลงมำคือ กำรโน้ มน้ ำวใจที่พยำยำมอยู่เหนือกว่ำ พระติช นัท
ฮันห์มีกำรแสดงตนว่ำมีควำมรู้มำกกว่ำมีควำมเป็ นผู้ใหญ่
อันดับ 4 ที่พบน้ อยที่สดุ คือ พระติช นัท ฮันห์มีกำรสื่อสำรโน้ มน้ ำวใจโดยนำเสนอ
แนวคิดหลักคำสอนที่เชื่อมโยงกับควำมคิด ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมเชื่อ เดิมของกลุ่มเป้ำหมำย
ไว้ เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยมำเกิดกำรต่อต้ ำนหลักคำสอนที่ได้ รับ
5.1.1.3 อันดับที่ 3 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรจูงใจ
กลยุ ท ธ์ ก ำรจู ง ใจพระติ ช นั ท ฮั น ห์ ใ ช้ วิ ธี ก ำรจู ง ใจด้ วยกำรสร้ ำงภำพให้
กลุ่ม เป้ำ หมำยเห็ น ถึ ง ผลที่ จ ะได้ รั บ จำกกำรน ำหลัก ธรรมค ำสอนไปฝึ ก ปฏิ บัติ เพื่ อ กระตุ้น ให้
กลุม่ เป้ำหมำยเกิดมองเห็นถึงผลที่จะได้ รับแล้ วเข้ ำร่วมปฏิบตั ิและศึกษำหลักธรรมคำสอน พระติช
นัท ฮันห์จะพยำยำมกระตุ้นและให้ ข้อมูลที่ละน้ อยๆ และจะค่อยๆ เพิ่มขึน้ เมื่อกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลักธรรมมำกขึ ้น ไม่เร่งรี บในกำรสอนหลักธรรมจำนวนมำกๆ และสุดท้ ำย
พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิ ธี จูง ใจด้ ว ยกำรสร้ ำงวิธี ก ำรปฏิ บัติที่ มี ค วำมน่ำดึง ดูด สนใจ และ จูง ใจให้
กลุม่ เป้ำหมำยลงมือเข้ ำร่วมปฏิบตั ิ สรุปได้ ดงั นี ้
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อัน ดับ 1 ที่ พ บคื อ พระติช นัท ฮัน ห์ มี ก ำรสื่ อ สำรจูง ใจโดยน ำเสนอควำมคิ ด
หลักธรรมให้ เป็ นแนวทำง ให้ กลุม่ เป้ำหมำยมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น หรื อเกิดภำพเข้ ำใจ
สิ่งที่นำเสนอขึ ้นในใจ ว่ำจะได้ รับสิ่งใดเมื่อปฏิบตั ติ ำมหลักหลักสอน
อันดับ 2 ที่ พบคือ พระติช นัท ฮันห์มี กำรสื่อสำรที่ พยำยำมนำเสนอใจจูง ใจให้
กลุ่มเป้ำหมำยยอมรับ หรื อยอมเข้ ำร่วมปฏิบตั ิด้วยกำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนวิธีกำร
ฝึ กปฏิบตั ทิ ี่ละเล็กที่ละน้ อยไปจนมำก เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยไม่ร้ ูสกึ ว่ำยำกเกินไป
อัน ดับ 3 ที่ พ บคือ กำรจูง ใจโดยกำรสร้ ำงควำมสนใจ พระติช นัท ฮันห์ มี ก ำร
สื่อสำรจูง ใจโดยกำรนำเสนอด้ วยวิธี แปลกใหม่ ตลอดจนกำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่ อถื อ หรื อควำม
ศรัทธำ สร้ ำงวิธีฝึกปฏิบตั ใิ ห้ เกิดควำมน่ำสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้ำหมำยมำลองปฏิบตั ิ
อันดับ 4 ที่พบคือ กำรจูงใจให้ ลงมือปฏิบตั ิ พระติช นัท ฮันห์กำรสื่อสำรที่ ใช้ วิธีจงู
ใจนำเสนอหลักธรรม วิธีกำรฝึ กปฏิบตั ิที่กระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยกระทำหรื อลงมือปฏิบตั ิทนั ทีโดย
ปรำศจำกควำมลังเล
5.1.1.4 อันดับที่ 4 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรกระตุ้นควำมต้ องกำร 5 ขัน้
กลยุทธ์กำรกระตุ้นลำดับขันควำมต้
้
องกำร 5 ขันพระติ
้
ช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรกระตุ้น
ควำมต้ องกำรทำงด้ ำนร่ ำงกำย นำเสนอข้ อมูลให้ กลุ่มเป้ำหมำยรู้ ถึงปั จจัย 5 ที่เป็ นสิ่งที่มีควำม
จำเป็ นในกำรดำรงชีวิต พระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรกระตุ้นด้ ำนควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คง กำร
เสนอให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรมีชีวิตที่ปลอดภัย พระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรกระตุ้นให้
เป้ำหมำยต้ องกำรกำรได้ รับกำรยกย่องนับถือ นำเสนอกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยต้ องกำรได้ รับกำร
ยอมรับจำกสังคมและประสบควำมสำเร็ จ สุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์กระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยสำเร็ จ
ได้ ดงั ใจปรำรถนำ กำรกระตุ้นควำมต้ องกำรขันพื
้ ้นฐำนของมนุษย์จำกทัง้ 5 ขัน้
5.1.1.5 อันดับที่ 5 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
กลยุทธ์กำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำก
ด้ วยตัวท่ำนเองมีดำรงชีวิต กำรใช้ ชีวิตที่แตกต่ำงจำกพระองค์อื่นๆ ซึ่งสำมำรถสร้ ำงควำมน่ำสนใจ
และควำมน่ำเชื่อให้ เกิดขึ ้น และกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกหลักธรรมคำสอนที่ ไม่ม่งุ เน้ นในเรื่ องลี ้
ลับเหนือธรรมชำติ หลักคำสอนจะเป็ นธรรมชำติเป็ นที่ ที่สำมำรถพิสูจน์ ได้ และสุดท้ ำยรู ปแบบ
วิธีกำรฝึ กปฏิบตั ทิ ี่ง่ำยไม่มำกพิธีทำให้ กลุม่ เป้ำหมำยโดยทัว่ ไปสำมำรถร่วมฝึ กปฏิบตั ไิ ด้
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5.1.2 ส่ วนที่ 2 ผลวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรสื่อสำรเพื่อเผยแผ่ ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น
ผลวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรเพื่อเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มี
กำรใช้ กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรด้ วยภำษำทั่วไปเข้ ำใจง่ำย ไม่ใช้ ภำษำหรื อศัพท์ที่เข้ ำใจยำก และลีก
เลี่ยงกำรใช้ ภำษำบำลีทำงศำสนำ ทำให้ บคุ คลโดยทัว่ ไปสำมำรถอ่ำนและเข้ ำใจได้ ง่ำย กำรสร้ ำง
สำรด้ วยข้ อควำมที่ไพเรำะ พระติช นัท ฮันห์มีควำมเป็ นกวีที่สำมำรถเขียนบทกลอน เพื่อใช้ ในกำร
สอนหลักธรรมคำสอน ซึ่งสำมำรถช่วยให้ บทคำสอนมีควำมนุ่นนวลมีควำมน่ำสนใจมำกขึ ้น และ
สุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ใช้ วิธีกำรสร้ ำงสำรที่มีควำมจูงใจทัง้ กำรจูงใจด้ วยสิ่งที่น่ำดึงดูด กำรใช้
ควำมกลัวมำสร้ ำงกำรจูงใจให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ใช้ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร
ให้ เกิดกำรคล้ อยตำมและร่วมฝึ กปฏิบตั ิ สรุปได้ ดงั นี ้
5.1.2.1 อันดับที่ 1 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำย
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรด้ วยควำมง่ำย พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ กำรสร้ ำงสำรด้ วย
ภำษำทัว่ ไปหลีกเลี่ยงกำรใช้ ภำษำบำลี สร้ ำงสำรด้ วยภำษำที่เข้ ำใจง่ำย
5.1.2.2 อันดับที่ 2 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ
กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ พระติช นัท ฮันห์มีกำรใช้ วิธีกำรสร้ ำง
สำรด้ วยกำรเขียนกลอนที่มีควำมไพเรำะ กำรสร้ ำงบทกลอนมีกำรใช้ ภำษำที่สวยงำมและเข้ ำใจได้
ง่ำย และทำให้ คำสอนมีควำมนุ่นนวลควำมอ่อนโยนมำกขึ ้นและยังสำมำรถสร้ ำงควำมน่ำสนใจ
และยังสำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยได้ ง่ำย
5.1.2.3 อันดับที่ 3 ที่พบคือ กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรและจูงใจในสำร
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรและกำรจูงใจในสำร พระติช นัท ฮันห์ ใช้ วิธีกำรสร้ ำงสำร
ด้ วยกำรจูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ พระติช นัท ฮันห์สร้ ำงสำรด้ วยกำรอ้ ำงอิงถึงควำมรัก ควำมรักชำติ
ธรรมชำติสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์ร่วมแล้ วรู้สึกว่ำเป็ นสิ่งใกล้ ตวั พระติช นัท
ฮันห์จะสร้ ำงสำรด้ วยกลยุทธ์กำรคล้ อยตำม สร้ ำงสำรด้ วยกำรทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยนึกถึงบุคคลที่มี
บุญคุณในอดีตที่ผ่ำนมำ เพื่อได้ เกิดกำรอยำกเข้ ำร่วมปฏิบตั ิเพื่อตอบแทนบุญคุณ และพระติช นัท
ฮันห์ ยัง ใช้ วิธี กำรสร้ ำงสำรด้ วยกำรสร้ ำงให้ กลุ่ม เป้ำหมำยเกิ ดอำรมณ์ ร่วม และเกิ ดควำมกลัว
เพื่อที่จะได้ อยำกเข้ ำร่วมฝึ กปฏิบตั เิ พื่อลดหรื อแก้ ควำมกลัวที่ได้ ถกู สร้ ำงขึ ้นมำ สรุปได้ ดงั นี ้
อันดับ 1 ที่พบมำกที่สดุ คือ จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ
พระติช นัท ฮันห์มี กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ แรงจูงใจได้ แก่ กำรอ้ ำงถึง ควำมรักชำติ
ควำมรักในเพื่อนมนุษย์ ศำสนำ และค่ำนิยมต่ำงๆ เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยสำมำรถเรี ยนรู้ได้ ง่ำย ผ่ำน
ประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำในชีวิต เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยมีควำมรู้สกึ ร่วมกับคำสอนนันๆ
้
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อันดับ 2 ที่พบรองลงมำคือ กลยุทธ์กำรคล้ อยตำม
กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำมที่พระ ติช นัท ฮันห์ใช้ ที่พบคือ กำรทวงบุญคุณ กำรสร้ ำง
สำรโดยใช้ ก ำรทวงบุ ญ คุณ ให้ กลุ่ม เป้ ำ หมำยคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ เ คยช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ในอดี ต เพื่ อ ให้
กลุม่ เป้ำหมำยเกิดควำมต้ องกำรที่จะร่วมปฏิบตั เิ พื่อตอบแทนบุญคุณนัน้
อันดับ 3 ที่พบรองลงมำคือ จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ร่วม
กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ แรงจูงใจ พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ ำงสำรที่ใช้ กำรจูง
ใจด้ วยอำรมณ์ ซึ่งทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ สึกเชื่อมโยง เกิดอำรมณ์ร่วม และเกิดกำรคล้ อย
ตำม ทำให้ กลุม่ เป้ำหมำยเกิดกำรคล้ อยตำมและร่วมฝึ กปฏิบตั ิ
อันดับ 4 ที่พบน้ อยที่สดุ คือ จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว
กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรโดยใช้ แรงจูงใจ พระติช นัท ฮันห์มีกำรสร้ ำงสำรโดยกำรจูง
ใจที่ใช้ ควำมกลัว เพื่อให้ กลุ่มเป้ำหมำยไม่กล้ ำที่จะกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็ นกำรพยำยำม
ช่วยหำวิธีให้ กลุม่ เป้ำหมำยฝึ กปฏิบตั เิ พื่อหำทำงออกแบะลดควำมกลัวนัน้
5.1.3 ส่ วนที่ 3 ผลวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่ง
สำรในกำรเผยแผ่ ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
ผลวิจัย พบว่ำ คุณ สมบัติพระติช นัท ฮันห์ ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธ
นิกำยเซ็น พระติช นัท ฮันห์มีควำมสำมำรถที่จะพูดโยงคำสอนของตนเองกับคำพูดของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงได้ กลมกลืน มีกำรปฏิ บตั ิตัวในชีวิตประจำวั นสอดคล้ องตำมหลักคำสอนและหลักกำร
ปฏิบตั ทิ ี่นำมำสอนบุคคลอื่นๆ ในกำรไปเผยแผ่ศำสนำพระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ ำมควำมสำคัญ
ของผู้นำควำมคิดเดิมในแต่ละพื ้นที่ แต่จะพยำยำมปรับโยงหลักคำสอนใหม่ให้ เข้ ำกับหลักคิดเดิม
ของแต่ละพื ้นที่ พระติช นัท ฮันห์เป็ นผู้ที่บวชเป็ นพระและรักษำศีลจึงทำให้ มีบคุ คลเป็ นคนที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ มีคุณธรรม มีควำมเป็ นมิตรอีกทัง้ ยังมีกำรใช้ เหตุผลประกอบในกำรสอนหลักคำสอน
พระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้ที่มีควำมรู้อย่ำงลึกซึ ้ง มีประสบกำรณ์ เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ
นิ ก ำยเซ็ น และยัง มี คุณ สมบัติ เ ป็ น บุค คลที่ ค วำมคิ ด บวกและมี ค วำมคิ ด รึ เ ริ่ ม สร้ ำงสรรค์ ซึ่ ง
คุณสมบัตพิ ระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้สง่ สำรพบข้ อมูลดังนี ้
คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐำนะผู้ส่งสำรในกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธนิกำยเซ็น จำกผล
วิจยั พบดังนี ้
5.1.3.1 ปัจจัยควำมน่ำเชื่อถือผู้สง่ สำร
จำกกำรศึกษำข้ อมูล ปั จ จัยควำมน่ำเชื่ อถื อผู้ส่ง สำร พบว่ำพระติช นัท ฮันห์ มี
ควำมสำมำรถที่จะกล่ำวอ้ ำงอิงถึงพระพุทธเจ้ ำซึ่งบุคคลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อใช้ ในกำรสนับสนุน
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หลักคำสอนที่นำมำเผยแผ่ ในแต่ละวันพระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ิตนสอดคล้ องกับหลักคำสอน
และหลักปฏิบตั ิที่นำมำสอน ซึ่ งสำมำรถเมื่อควำมน่ำเชื่อถื อได้ พระติช นัท ฮันห์จะไม่มองข้ ำม
ควำมคิดเห็นของผู้นำสังคม หรื อของสังคม พระติช นัท ฮันห์สำมำรถปรับหลักคำสอนให้ เข้ ำกับ
บุคคลโดยทัว่ ไปและหลักคำสอนเดิม สรุปได้ ดงั นี ้
1) พระติช นัท ฮันห์สำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้ที่มีชื่อเสียง
พระติช นัท ฮันห์มีควำมสำมำรถที่จะกล่ำวอ้ ำงถึงบุคคลซึ่งเป็ นที่เชื่อถือ
ของผู้ฟัง ในที่นี ้อ้ ำงอิงถึงพระพุทธเจ้ ำ เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรสนับสนุนเรื่ องที่ตนพูดได้
2) พระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ติ นให้ สอดคล้ อง
พระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักคำสอนของจนเองไปด้ วยใน
กิจกรรมที่กระทำประจำวัน ไม่ใช่เฉพำะแต่เวลำทำกำรสื่อสำรเท่ำนัน้ ในกำรดำรงชีวิตทุกวันพระ
ติช นัท ฮันห์ จะปฏิบตั ติ นตำมหลักคำสอนของตนเอง เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ กบั กลุ่มลูกศิษย์ อีกทัง้
เป็ นกำรสร้ ำงให้ กลุม่ เป้ำหมำยเกิดควำมเชื่อถือในตัวพระติช นัท ฮันห์
3) เรื่ องของควำมคล้ ำยคลึงกันในทัศนคติ
พระติช นัท ฮันห์ มีควำมสำมำรถที่ จะเรี ยนรู้ ทศั นคติจำกกลุ่มต่ำงๆ แล้ ว
มำปรับหลักคำสอน เพื่อให้ เกิดควำมคล้ ำยคลึงกัน ทำให้ ไม่ต้องปรับควำมคิดเดิมสำมำรถรับสิ่ง
ใหม่ได้ ง่ำย
4) สำมำรถปรับให้ คำสอนของตนเองเข้ ำกับกลุม่ ผู้รับฟั ง
พระติ ช นั ท ฮั น ห์ มี ค วำมสำมำรถในกำรเปลี่ ย นสำรให้ เข้ ำกั บ
กลุม่ เป้ำหมำย เพื่อให้ กลุม่ เป้ำหมำยสำมำรถเข้ ำใจในสำรนันได้
้ ง่ำยขึ ้น
5.1.3.2 คุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรของพระติช นัท ฮันห์
จำกกำรศึกษำข้ อมูลคุณสมบัติผ้ สู ่งสำร พบว่ำพระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
บุคคลที่มีกำรใช้ เหตุผล หลักคำสอนมีกำรอ้ ำงอิงหรื อผ่ำนกำรทดสอบทดลองมำแล้ ว พระติช นัท
ฮันห์เป็ นนักบวชมีกำรถือศีลจึงมีคณ
ุ ธรรม มีควำมน่ำเชื่อถือ อีกทังยั
้ งมีควำมเป็ นมิตรควำมเอื ้อเฟื อ้
เข้ ำกับบุคคลอื่นได้ ง่ำย และสุดท้ ำยพระติช นัท ฮันห์ผำ่ นกำรศึกษำฝึ กฝนฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับศำสนำ
จึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์จริ ง เกี่ยวกับศำสนำพุทธนิกำยเซ็น
คุณสมบัตผิ ้ สู ง่ สำรของพระติช นัท ฮันห์ สรุปได้ ดงั นี ้
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1) มีกำรใช้ เหตุผล
คุณสมบัติที่สำคัญที่พบในจำกพระติช นัท ฮันห์ คือมีเป็ นคนมีเหตุผล
กำรสื่อสำรคำสอนจะตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของกำรใช้ เหตุผล หลักคำสอนมีแหล่งอ้ ำงอิงหรื อผ่ำนกำร
ทดสอบทดลองปฏิบตั มิ ำแล้ ว
2) มีควำมเป็ นเพื่อนเป็ นมิตรเข้ ำกับบุคคลอื่นง่ำย
พระติ ช นั ท ฮั น ห์ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ มี ควำมเป็ นเพื่ อนเป็ นมิ ต รกั บ
กลุม่ เป้ำหมำย ทำให้ สำมำรถเข้ ำกับบุคคลทัว่ ไปได้ ง่ำย ทำให้ เพิ่มโอกำสในกำรเผยแผ่ศำสนำไปยัง
กลุม่ เป้ำหมำยใหม่ได้ ง่ำย และยังสำมำรถทำให้ กลุม่ เป้ำหมำยเดิมรู้สึกเหมือนพระติช นัท ฮันห์เป็ น
เพื่อน ทำให้ สำมำรถรักษำกลุม่ เป้ำหมำยเดิมไว้
3) มีกำรสร้ ำงควำมอบอุน่ ใจ เอื ้อเฟื อ้
พระติช นัท ฮันห์ มีคณ
ุ สมบัติที่มีกำรสร้ ำงควำมอบอุ่นใจ เอื ้อเฟื อ้ ทำให้
กลุม่ เป้ำหมำยเกิดควำมรู้สกึ อบอุ่น และมีกำลังใจในกำรฝึ กปฏิบตั ิ
4) มีคณ
ุ ธรรมมีควำมน่ำเชื่อถือ
พระติช นัท ฮันห์มีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ธรรม มีควำมน่ำเชื่อถือ
พระติช นัท ฮัน ห์ บวชเป็ น พระท ำให้ เกิ ด ควำมน่ำ เชื่ อ ถื อเพรำะต้ อ งรั กษำศีล อี ก ทัง้ ยัง ทำงำน
ช่วยเหลือสังคม และยังพยำยำมสอนลูกศิษย์โดยยึดหลักควำมถูกต้ อง ไม่สร้ ำงควำมเดือนร้ อน
ให้ กบั สังคมและผู้อื่น
5) มีควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำและควำมรู้ ที่ลึกซึ ง้ มีประสบกำรณ์
จำกกำรฝึ กฝน
พระติช นัท ฮันห์ มีคณ
ุ สมบัติ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเชำว์ปัญญำ ที่
ลึกซึ ้งเกี่ยวกับศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน พระติช นัท ฮันห์เริ่ มศึกษำหลักคำสอนและลงมือฝึ กฝน
ปฏิบตั ิ จนเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ลึกซึ ้งเกี่ ยวกับศำสนำพุทธ มีประสบกำรณ์ที่ได้
จำกกำรผ่ำ นกำรฝึ กฝน ท ำให้ ส ำมำรถตอบค ำถำมและให้ ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ หลัก หลัก สอนและ
หลักกำรปฏิบตั ไิ ด้ อย่ำงชำนำญ
5.1.3.3 ระเบียบควำมคิดหมวก 6 ใบของผู้สง่ สำร
จำกกำรศึก ษำข้ อ มูล ระเบี ย บควำมคิด หมวก 6 ใบ พบว่ำพระติช นัท ฮัน ห์ มี
ระเบียบควำมคิดหมวกสีเหลือง มีควำมคิดเชิงบวก มองว่ำหลักคำสอนจะสำมำรถพัฒนำบุคคล
โดยทัว่ ไปให้ มีสติ มีปัญญำมำกขึ ้นกว่ำเดิม และพระติช นัท ฮันห์มีระเบียบควำมคิดหมวกสีเขียว มี
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ควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ มีกำรคิดหลักคำสอน หลักกำรฝึ กปฏิบตั ิในรู ป แบบใหม่ๆ เสมอ สรุ ปได้
ดังนี ้ดังนี ้
1) ระเบียบแนวคิดหมวกสีเหลือง
พระติช นัท ฮัน ห์ มี ร ะเบีย บควำมคิด ตรงตำมแบหมวกสี เ หลื องคือ มี
ควำมคิดเชิงบวก หลักคำสอนจะพยำยำมทำให้ บคุ คลอื่นมีสติ มีปัญหำ และที่สำคัญช่วยให้ บคุ คล
ที่ได้ รับกำรสอนไปมีกำรพัฒนำตนเองขึน้ หลักคำสอนเป็ นกำรคิดบวกมองว่ำคนทั่วไปสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้
2) ระเบียบแนวควำมคิดหมวกสีเขียว
พระติ ช นัท ฮัน ห์ มี ร ะเบี ย บควำมคิด ตรงตำมแบหมวกสี เ ขี ย ว คื อ มี
ควำมคิด ริ เ ริ่ ม สร้ ำงสรรค์ มี คิด รู ป แบบกำรสอนใหม่ๆ ปรั บ ปรุ ง เนื อ้ หำค ำสอนให้ เ ชื่ อ มโยงกับ
เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ รอบตัวที่กำลังเกิดขึ ้น ร่วมไปถึงกำรแต่งบทสวดมนต์ให้ เป็ นบทเพลง และยังแปลง
หลักคำสอนให้ เป็ นบทกวีบทกลอนที่ไพเรำะ

5.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
กำรเก็บข้ อมูลจำกหนังสือที่พระติช นัท ฮันห์เขียนและมีคนแปลออกมำเป็ นภำษำไทยและ
มี จ ำหน่ำ ยในร้ ำนหนัง สื อ พบมี ทัง้ หมด 15 เล่ม และศึก ษำผ่ำ นคลิ ป รำยกำรโทรทัศ น์ ใ นยูทูป
(youtube) ที่มีกำรนำเสนอเรื่ องรำวที่เกี่ยวข้ องกับพระติช นัท ฮันห์ในปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2557 พบ
มีจำนวน 4 รำยกำร ซึ่งได้ วิเครำะห์ กลยุทธ์กำรสื่อสำร กลยุทธ์กำรสร้ ำงสำร และคุณสมบัติของผู้
ส่งสำร กำรวิจยั เอกสำร พบว่ำ
5.2.1 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์
จำกผลวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ กำรสื่อสำรของพระติช นัท ฮันห์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็ นกำร
โฆษณำชวนเชื่อโดยกำรอ้ ำงคำสอนคำพูดของบุลคลที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้ ผ่ำนกำรทดลองแล้ วมำ
นำเสนอเพื่อสนับสนุนแนวควำมคิดของตนเองซึ่งส่วนมำกจะอ้ ำงถึงคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้ ำ
สอดคล้ องกับงำนวิจัยของ ณัฏฐพร สิงห์คำ (2555) ที่พบวัดป่ ำนำนำชำติมีกำรใช้ วิธีกำรอ้ ำงอิง
คำพูดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ ำเป็ นหลักในกำรเผยแผ่ศำสนำเป็ นหลัก ทำให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิด
ควำมเชื่อ เกิดกำรคล้ อยตำมและมำเข้ ำร่วมปฏิบตั ิหรื อยอมรับในแนวควำมคิดหลักคำสอน กำรใช้
กลยุทธกำรโน้ มน้ ำวใจให้ กลุ่มเป้ำหมำยเปลี่ยนควำมเชื่อยอมรับในแนวควำมคิดใหม่ ๆ โดยกำรนำ
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สิ่งรอบๆ ตัววิถีกำรดำรงชีวิตในแต่ละวันมำเสนอว่ำกำรฝึ กปฏิบัติเป็ นเรื่ องปกติ เรื่ องธรรมชำติ
สอดคล้ องกับทฤษฏีกำรโฆษณำชวนเชื่อ ที่ว่ำกำรโฆษณำชวนเชื่อมักจะส่งควำมเชื่อแนวคิดวิธีคิด
ผู้ส่งสำรไปยังผู้รับสำรเพื่อให้ เกิดกำรคล้ อยตำม กำรใช้ กลยุทธ์ โน้ มน้ ำวใจมีกำรนำเสนอหลักคำ
สอนที่สนเข้
ั ้ ำใจง่ำยและพยำยำมให้ ข้อมูลเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยคล้ อยตำม กำรใช้
กลยุทธ์กำรจูงใจ นำเสนอคำสอนที่ไม่มำกจนเกินไปในรูปแบบใหม่ที่นำ่ สนใจและพยำยำมแสดงให้
เห็นถึงผลที่จะได้ รับหำกเข้ ำร่ วมฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นกำรกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยต้ องกำรเข้ ำร่ วม
ปฏิบตั ิ ตรงตำมหลักทฤษฎีกำรโน้ มน้ ำวใจและจูงใจ ที่ว่ำ กำรสื่อสำรของมนุษย์ที่สร้ ำงขึ ้นเพื่อให้ มี
อิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยกำรเปลี่ ยนแปลงควำมเชื่อค่ำนิยมหรื อทัศนคติ และสอดคล้ องกับงำนวิจยั
ของ พระมนัส ธมฺมรโต (2554) ที่ศกึ ษำวิธีกำรสร้ ำงแรงจูงใจจำกพุทธวิธี และพบว่ำวิธีที่ดีคือกำรใช้
คำพูดโน้ มน้ ำวใจเพื่อกระตุ้นให้ ลงมือทำ และยังพบว่ำมีกำรใช้ กลยุทธ์กำรสร้ ำงรูปแบบวิธีที่มีควำม
แตกต่ำงจำกพระองค์อื่นๆ กำรสวดมนต์ที่เปลี่ยนเป็ นกำรร้ องเพลง มีกำรนำดนตรี เข้ ำมำใช้ ในกำร
เผยแผ่ศำสนำ เพื่อให้ เกิดควำมน่ำสนใจ เกิดควำมแปลกใหม่ในกำรเผยแผ่ศำสนำ
5.2.2 กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์
จำกผลวิจยั พบว่ำ กลยุทธ์ กำรสร้ ำงสำรของพระติช นัท ฮันห์ ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นกำร
สร้ ำงสำรด้ วยภำษำง่ำยและเข้ ำใจได้ ง่ำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ ภำษำคำบำลี สอดคล้ องกับหลักกำร
สร้ ำงสำรของเบอร์ โล (D.K. Berlo) ที่วำ่ สำร (Message) ควรง่ำยสันกระชั
้
บและเข้ ำใจได้ ง่ำย ซึ่งทำ
ให้ หลักคำสอนสำมำรถกระจำยไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้ ง่ำยเพรำะมีควำมเข้ ำใจในหลักคำสอนได้
ง่ำย กำรสร้ ำงสำรด้ วยข้ อควำมไพเรำะ สร้ ำงบทกวี บทกลอนที่ ไพเรำะและเข้ ำใจง่ำย ช่วยลด
ควำมเครี ยดจำกอ่ำนหลักธรรมคำสอนและยังช่วยเสริมให้ หลักคำสอนมีควำมอ่อนโยนมำกขึ ้น กำร
ใช้ กลยุทธ์จงู ใจในสำร จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว พยำยำมจูง
ใจถึงควำมรักชำติ ควำมรักในเพื่อนมนุษย์ ศำสนำ พยำยำมกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ำหมำยเกิดอำรมณ์
ร่วมและมำร่วมปฏิบตั หิ รื อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ ำงสำรที่สำมำรถช่วยให้ กลุ่มเป้ำหมำยบรรลุ
เป้ำหมำยในหลำยๆ ด้ ำน และช่วยเพิ่มกำลังใจให้ กลุ่มเป้ำหมำยไม่ท้อในกำรปฏิบตั ิ สร้ ำงสำรด้ วย
กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำมโดยกำรทวงบุญคุณ ให้ กลุ่มเป้ำหมำยคิดถึงสิ่งที่เคยช่วยเหลือเมื่ อในอดีต
แตกต่ำงจำกงำนวิจัยของ ธี ระพล มะอำจเลิศ (2556) ที่ศึกษำกลยุทธ์ กำรสื่อสำรในกำรเผยแผ่
ศำสนำของพระ ว.วชิรเมธี ที่ พบว่ำส่วนมำกพระว.วชิ รเมธี ใช้ วิธี จูง ใจโดยกำรเสนอแนะ แต่จ ะ
เหมือนกันตรงกำรสร้ ำงสำรที่มีกำรให้ เหตุผลข้ อเท็จจริงประกอบหลักคำสอน
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5.2.3 คุณสมบัตผิ ้ ูส่งสำรของพระติช นัท ฮันห์
จำกผลวิจัย คุณสมบัติผ้ สู ่งสำรของพระติช นัท ฮันห์ ที่พบคือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
เชำว์ปัญญำ ที่ลึกซึง้ เกี่ ยวกับศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน ผ่ำนกำรศึกษำหลักคำสอนและลงมือ
ฝึ กฝนปฏิบตั ิ จนเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ที่ได้ จำกกำรผ่ำนกำร
ฝึ กฝน เป็ นบุคคลที่มีเหตุผล คำสอนจะตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐำนของกำรใช้ เหตุผล หลักคำสอนมีแหล่ง
อ้ ำงอิงหรื อผ่ำนกำรทดสอบทดลองปฏิบตั ิมำแล้ ว และยังมีเหตุผลต่ำงๆ มำรองรับ มีคณ
ุ สมบัติมี
คุณธรรม มีควำมน่ำเชื่อถือ และยังพยำยำมสอนลูกศิษย์โดยยึดหลักควำมถูกต้ อง สอดคล้ องตำม
หลักขันต้
้ นตำมทฤษฏีของอลิสโตเติล (Aristotle) ที่ผ้ สู ง่ สำรควรมี ควำมน่ำเชื่อถือ กำรใช้ เหตุผลและ
ปรำรถนำดีต่อผู้ฟัง มีควำมเป็ นเพื่อนเป็ นมิตรเข้ ำกับบุคคลอื่นง่ำย มีควำมอบอุ่นใจ เอื ้อเฟื อ้ ใน
ส่วนปั จจัยควำมน่ำเชื่อถือพบว่ำ พระติช นัท ฮันห์มีกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักคำสอนของตนเองไป
ด้ วยในกิจกรรมที่กระทำประจำวัน สอดคล้ องตำมทฤษฏีผ้ สู ่งสำรของเบอร์ โล (David K.Berlo) ที่ว่ำผู้
ส่งสำรควรมีควำมอบอุน่ เป็ นมิตรและมีควำมชำนำญ พระติช นัท ฮันห์ยงั มีควำมสำมำรถที่จะอ้ ำง
ถึงผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็ นที่เชื่อถื อ ของผู้ฟังเพื่อสนับสนุนหลักคำสอนของตน มีควำมสำมำรถที่จะ
เรี ย นรู้ ทัศ นคติจ ำกกลุ่ม ต่ำงๆ หรื อกลุ่ม ผู้รั บสำรส่ว นใหญ่ เพื่ อ นำควำมคิด หรื อควำมเชื่ อ ของ
กลุม่ เป้ำหมำยใหม่ที่พบเจอ มำปรับเปลี่ยนให้ เชื่อมโยงและมำสนับสนุนควำมคิดหลักคำสอนของ
ตน ในส่วนระเบียบแนวควำมคิดหมวก 6ใบ (Dr. Edward de Bono) พบตรงตำมทฤษฏีคือหมวกสี
เหลืองคือ มีควำมคิดเชิงบวก และหมวกสีเขียว คือ มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ หลักคำสอนเป็ นกำร
คิดบวกมองว่ำคนทัว่ ไปสำมำรถพัฒนำตนเองได้ มีวิธีคิดรูปแบบกำรสอนใหม่ๆ ปรับปรุงเนื ้อหำคำ
สอนให้ เชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ รอบตัวที่เกิดขึ ้น

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะหน่ วยงำน
1) ผลกำรวิจยั ครัง้ นี ้พบว่ำ หลักสำคัญที่ใช้ ในกำรเผยแผ่ศำสนำคือกำรโฆษณำ
ชวนเชื่อและโน้ มน้ ำวใจ กำรพยำมยำมเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ใช้ วิธีกำรง่ำยๆ ทำให้ กำรฝึ ก
ธรรมปฏิบตั ิธรรมดูเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เรื่ องธรรมชำติทวั่ ไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทำงศำสนำควรให้
ควำมสำคัญในเรื่ องกำรปรับเปลี่ยน รู ปแบบหลักธรรม รู ปแบบฝึ กปฏิบตั ิไม่ยำกเกินไปสำหรับผู้ที่
ไม่เคยปฏิบตั ิ
2) ผลกำรวิจยั ครัง้ ที่พบว่ำ หลักคำสอนของพระติช นัท ฮันห์ที่ได้ รับกำรยอมรับ มี
กำรสร้ ำงสำรด้ วยภำษำที่ ง่ ำย มี ภำษำที่ไ พเรำะ ตัง้ อยู่เป็ นหลักควำมจริ ง หลักวิทยำศำสตร์ มี
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หลักฐำนอ้ ำงอิง มีผลทดลองกำรฝึ กปฏิบตั ิมำรองรับ หน่วยงำนทำงศำสนำที่มีหน้ ำที่ในกำรเผยแผ่
ศำสนำ ซึง่ กำรเผยแผ่พทุ ธศำสนำเถรวำทอำจนำผลกำรวิจยั ดังกล่ำว มำพัฒนำปรับปรุงใช้ ได้ เพื่อ
ศำสนำพุทธเถรวำทจะได้ รับควำมสนใจมำกขึ ้นจำกต่ำงชำติ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะงำนวิจัย
1) กำรวิจัยในครัง้ ต่อไปอำจเพิ่มกำรศึกษำวิเครำะห์ผ้ ทู ี่ได้ เข้ ำร่ วมฝึ กปฏิบตั ิ ว่ำ
ก่อนและหลังกำรเข้ ำร่วมปฏิบตั ผิ ลเป็ นไปตำมเป้ำหมำยของผู้สง่ สำรหรื อไม่
2) กำรวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษำเปรี ยบเทียบรูปกำรกำรเผยแผ่ศำสนำพุทธกับ
ศำสนำอิสลำมศำสนำคริ สต์ หรื อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ที่ทำหน้ ำที่เผยแผ่ศำสนำพุทธ ว่ำมี
รูปแบบกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่ศำสนำเหมือนและแตกต่ำงกันอย่ำงไร
3) กำรวิจยั ในครัง้ ต่อไปอำจมีกำรนำรูปแบบกลยุทธ์กำรสื่อสำร กลยุทธ์กำรสร้ ำง
สำร คุณสมบัติของผู้ส่งสำรของพระติช นัท ฮันห์ ไปเปรี ยบเทียบกับผู้นำควำมคิดในด้ ำนอื่นๆ เช่น
นักกำรเมือง นักบริ หำร ที่ประสบควำมสำเร็ จ เพื่อเปรี ยบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงใน
กำรใช้ กลยุทธ์ในกำรสื่อสำร
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
ประวัติ ติช นัท ฮันห์
ติช นัท ฮันห์ กำเนิดในปี พ.ศ. 2469 ที่จงั หวัดกวงสี ในตอนกลำงของประเทศเวียดนำม
ท่ำนมีชื่อเดิมว่ำ เหงียน ซวน เบ๋ำ (Nguyen Xuan Bao) “ติช นัท ฮันห์” เป็ นฉำยำเมื่อท่ำนได้ รับ
กำรอุปสมบทแล้ ว คำว่ำ “ติช” ในเวียดนำมใช้ เรี ยกพระ มีควำมหมำยว่ำเป็ นผู้สืบทอดพุทธศำสนำ
ส่วน “นัท ฮันห์” เป็ นนำมทำงธรรมของท่ำน มีควำมหมำยว่ำ “กำรกระทำเพียงหนึ่ง” (One Action)
หมู่ศิษย์ในทำงตะวันตก เรี ยกท่ำนว่ำ “Thay” (ไถ่) ซึ่งในภำษำเวียดนำมมีควำมหมำยว่ำ “ท่ำน
อำจำรย์” ในปี พ.ศ. 2485 เมื่ออำยุได้ 16 ปี ท่ำนบรรพชำเป็ นสำมเณรที่วดั ตื่อฮิ ้ว (Tu Hieu) วิถี
ชีวิตในวัดเซนแห่งนี ้เป็ นรำกฐำนอันสำคัญต่อชีวิต นักบวชของท่ำน สำมเณรต้ องเรี ยนรู้ กำรมีชีวิต
อยู่ในปั จ จุบันขณะในทุกกำรกระทำ อำจำรย์ ม อบหนังสื อเล่ม เล็กๆ กำชับให้ ศึกษำหนังสื อนัน้
จนกว่ำจะเข้ ำใจ “กำรนำสำรัตถะแห่งพระวินยั มำประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ” เป็ นตอนแรกของ
คูม่ ือเล่มเล็กนัน้ กล่ำวถึงอำกัปกิริยำของพระฝึ กหัด จะต้ องเกิดขึ ้นพร้ อมไปกับสัมมำสติ หรื อกำร
กำหนดรู้ในปัจจุบนั
ปี พ.ศ. 2492 ติช นัท ฮันห์ อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ เมื่ออำยุ 23 ปี ท่ำนเดินทำงไปไซ่ง่อน
เพื่อช่วยฟื น้ ฟูพทุ ธศำสนำและเขียนบทควำม ซึ่งถูกต่อต้ ำนอย่ำงมำกจำกผู้นำองค์กรชำวพุทธและ
จำกรัฐบำล ในปี พ.ศ. 2505 เมื่ อท่ำนได้ รับกำรเสนอทุนจำกมหำวิทยำลัยพริ นซ์ตนั เพื่อศึกษำ
ศำสนำเปรี ย บเที ย บ จึ ง เดิ น ทำงไปยัง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ จำกนั น้ หนึ่ ง ปี ได้ รั บ ทุ น จำก
มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย แต่ตดั สินใจเดินทำงกลับเวียดนำม เพื่อกลับมำทำงำนด้ ำนควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงพุทธมหำยำนและหินยำนในประเทศ และตังโรงเรี
้
ยนยุวชนรับใช้ สงั คม เพื่อเยียวยำสังคมที่
เสียหำยจำกสงครำม สำนต่อแนวคิดเรื่ องพุทธศำสนำที่ผกู สัมพันธ์กบั สังคม และพัฒนำวงกำรสงฆ์
ด้ วยกำรสอนและเขียนในสถำบันพุทธศำสนำขันสู
้ ง เป็ นกำรบ่งบอกถึงแนวคิดว่ำ กำรกระทำและ
ปั ญญำ ต้ องก้ ำวไปด้ วยกัน (Action and Wisdom Must Go Together) และจัดตังคณะเที
้
ยบหิน
(Order of Interbeing) ในปี พ.ศ. 2509 ได้ ตระหนักว่ำ ต้ องมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรกำรต่อสู้เพื่อ
สันติภำพ เพื่อแก้ ปัญหำที่ต้นเหตุ คือ หยุดกำรสนับสนุนสงครำมและมุ่งเน้ นสันติภำพ โดยปลุก
จิตสำนึกต่อคนทัว่ โลก
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กระทัง่ มำร์ ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ( Martin Luther King, Jr.) เสนอนำมพระติช นัท ฮันห์
เพื่อรับรำงวัลโนเบล สำขำสันติภำพ กำรทำงำนเช่นนี ้ ทำให้ รัฐบำลเวียดนำมใต้ ปฏิเสธกำรกลับ
ประเทศของท่ำน จนแม้ รวมประเทศแล้ วก็ตำม จึงลี ้ภัยอย่ำงเป็ นทำงกำรในประเทศฝรั่งเศส โดย
สอนประวัตศิ ำสตร์ พทุ ธศำสนำเวียดนำมที่มหำวิทยำลัย และสร้ ำงอำศรมแห่งหนึ่งนอกเมืองปำรี ส
เพื่อเขียนหนังสือและปลูกพืชผักสมุนไพร ซึ่งได้ ติดต่อลับๆ กับพระภิกษุที่ถูกจำคุกในเวียดนำม
เพรำะไม่เห็นด้ วยกับรัฐบำลคอมมิวนิสต์ ระหว่ำงนันท่
้ ำนยังคงทำงำนเพื่อสันติภำพและผู้ลี ้ภัย จำก
ประสบกำรณ์ ที่ได้ พบเห็นชะตำกรรมของผู้ลี ้ภัยด้ วยตนเอง จนสำมำรถช่วยเหลือผู้คนได้ อีกมำก
ในปี พ.ศ. 2525 เมื่อผู้มำปฏิบตั ิธรรมที่อำศรมของท่ำนทวีจำนวนขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว จึงเริ่ ม
ก่อตังชุ
้ มชนแห่งใหม่ทำงตะวันตกเฉี ยงใต้ ของฝรั่ งเศส ให้ ชื่อว่ำ หมู่บ้ำนพลัม (Plum Village)
ช่วงแรกหมู่บ้ำนพลัมเป็ นแหล่งพักพิงของผู้ลีภ้ ัย เพื่อปรับตัวก่อนเข้ ำสู่สงั คมใหม่ในประเทศใหม่
ปั จจุบนั หมู่บ้ำนพลัม ได้ ต้อนรับผู้คนมำกมำยในกำรปฏิบตั ิสมำธิ ภ ำวนำ และเริ่ มมี สมำชิกเป็ น
นักบวชตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2531
ในปี พ.ศ. 2549 มีนกั บวชกว่ำห้ ำร้ อยคน มำจำกยี่สิ บกว่ำประเทศทัว่ โลก ส่วนใหญ่อยู่ที่
หมู่บ้ำนพลัมในฝรั่งเศส ที่ Green Mountain Dharma Center รัฐเวอร์ มอนต์ และ Deer Park
Monastery รัฐแคลิฟอร์ เนีย ในสหรัฐอเมริกำ และที่วดั บัทหงำ เมืองบ๋ำวหลอบ และวัดตื่อฮิ ว้ เมือง
เว้ ประเทศเวียดนำมในปี พ.ศ. 2548 เมื่อสถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองของเวียดนำมเข้ ำสู่ภำวะปกติ
ติช นัท ฮันห์ได้ เดินทำงกลับไปเยือนประเทศเวียดนำม บ้ ำนเกิดอย่ำงเป็ นทำงกำร หลังกำรจำกมำ
เป็ นเวลำ 39 ปี และได้ รับกำรต้ อนรับจำกประชำชนชำวเวียดนำมอย่ำงอบอุน่
ปั จจุบนั พระ ติช นัท ฮันห์ ยังคงพำนักอยู่ที่หมู่บ้ำนพลัม ประเทศฝรั่ งเศส และยังเดินทำง
ไปนำกำรภำวนำในประเทศต่ำงๆ พระ ติช นัท ฮันห์เป็ นชำวเวียดนำมที่เป็ นพระมหำเถระในพุทธ
ศำสนำ และมีอดุ มกำรณ์แห่งพระโพธิสตั ว์อนั เป็ นพระที่เลื่อมใสแห่งสำกลโลกเป็ นอย่ำงยิ่ง
พระติ ช นัท ฮัน ห์ มำเยื อ นเมื อ งไทยครั ง้ แรกเมื่ อ รำว 30 ปี ที่ แ ล้ ว ครำวที่ ส.ศิ ว รั ก ษ์
ปั ญญำชนสยำม อำรำธนำท่ำนมำยัง อำศรมที่ วัดผำลำด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครัง้ นัน้
นัน่ เองที่ ส.ศิวรักษ์ สนับสนุนให้ มีกำรแปลงำนเขียนของท่ำนติช นัท ฮันห์ เป็ นภำษำไทยหลำยต่อ
หลำยเล่ม รวมถึงกลุ่มอื่นยังมีกำรจัดเสวนำในประเด็นที่ว่ำด้ วยธรรมของท่ำนติช นัท ฮั นห์ อยู่
หลำยครัง้ ส่งผลให้ คนไทยได้ ลิ ้มรสแห่งธรรมจำกท่ำนติช นัท ฮันห์ (ประวัติ ติช นัท ฮันห์, 2554ก;
ประวัติ ติช นัท ฮันห์, 2554ข; ประวัติ ติช นัท ฮันห์, ม.ป.ป.)

ภำคผนวก ข
แบบบันทึกข้ อมูลกำรวิเครำะห์
ตำรำงที่ 1 แสดงแบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับผู้สง่ สำร
ผู้ส่งสำร

แนวคิดผู้สง่
สำรอลิสโตเติล

แนวคิด
คุณลักษณะผู้สง่
สำรเบอร์ โล

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

กำรใช้ เหตุผล
ควำมน่ำเชื่อถือ
มีคณ
ุ ธรรม
มีสติปัญญำลึกซึ ้ง
ปรำรถนำดีตอ่ ผู้ฟัง
มีควำมสำมำรถและควำม
ชำนำญ
ปั จจัยที่สร้ ำงควำมอบอุ่นใจ
- ใจดี
-เข้ ำกับผู้อื่นได้ ง่ำย
-มีควำมเป็ นเพื่อน
-ไม่ขดั คอใคร
-น่ำคบ
-สุภำพ
-ไม่เห็นแก่ตวั
-ยุตธิ รรม
-รู้จกั ให้ อภัย
-เอื ้อเฟื อ้
-ร่ำเริง
-มีศีลธรรม

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง

154
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ผู้ส่งสำร

ควำมน่ำเชื่อถือผู้
ส่งสำรกับกำรโน้ ม
น้ ำวใจ

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

-สงบเยือกเย็น
ปั จจัยนีจ้ ะเน้ นควำมรู้ ควำม
ชำนำญ ประสบกำรณ์ ของผู้ส่ง
สำร
-มีประสบกำรณ์ด้ำนใดด้ ำนหนึง่
-ได้ รับกำรฝึ กฝน
-มีควำมชำนำญ
-มีอำนำจในหน้ ำที่
-มีควำมสำมำรถ
-มีเชำว์ปัญญำ
ปั จจัยที่แสดงควำมคล่ องแคล่ ว
กระตือรือร้ น ควำมไม่ เฉื่อยชำ
ของผู้ส่งสำร
-เป็ นฝ่ ำยรุก
-รู้จกั เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ
-ตรงไปตรงมำ
-กล้ ำ
-กระตือรื อร้ น
-รวดเร็ว
-คล่องแคล่ว
ระวังผู้รับสำรสับสนในบทบำท
หน้ ำที่ของผู้สง่ สำรที่อยู่องค์กำรใด
องค์กำรหนึง่
ไม่มองข้ ำมควำมสำคัญของผู้นำ
ควำมคิดเห็นในสังคมนัน้

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง

155
ตำรำงที่ 1 (ต่ อ)
ผู้ส่งสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง

เรื่ องของควำมคล้ ำยคลึงกันใน
ทัศนคติ ผู้สื่อสำรอำจจะเรี ยนรู้
ทัศนคติของกลุม่ ชนนันได้
้ จำก
กลุม่ ต่ำงๆ
สื่อสำรสำมำรถที่จะอ้ ำงถึงผู้ที่มี
อำนำจหน้ ำที่ซงึ่ เป็ นที่เชื่อถือของ
ผู้ฟัง
จะต้ องปรับให้ สำรของตนเองเข้ ำ
กับกลุม่ ผู้รับส่วนใหญ่ได้
แนวคิดหมวก 6 ใบ หมวกสีขำว มีควำมเป็ นกลำง
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ หมวกสีแดง อำรมณ์รุนแรง
โบโน
หมวกสีดำ คิดลบ เฝ้ำระวัง
หมวกสีเหลือง คิดบวก
หมวกสีเขียว คิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์
หมวกสีฟ้ำ คิดถึงกำรจัดกำร
ควบคุม
ตำรำงที่ 2 แสดงแบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์กำร
สื่อสำร
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

ลำดับควำม
กระตุ้นควำมต้ องกำร 5 ขัน้
ต้ องกำร ของมำส 1. ควำมต้ องกำรทำงร่ำงกำย
โลว์

พบ/ไม่ พบ หลักฐำน แหล่ ง
อ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

กำรโน้ มน้ ำวใจ

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

2. ควำมต้ องกำรด้ ำนควำม
ปลอดภัยและควำมมัน่ คง
3. ควำมต้ องกำรทำงสังคม
4. ควำมต้ องกำรที่จะได้ รับกำร
ยกย่องนับถือ
5. ควำมต้ องกำรสำเร็จที่ได้ ทำ
ดังใจปรำรถนำหรื อควำม
สมหวังของชีวิต
มีควำมตังใจที
้ ่จะมีอิทธิพลบำง
ประกำรเหนือผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจ
ผู้โน้ มน้ ำวใจจะพยำยำมชักจูงผู้
ถูกโน้ มน้ ำวใจให้ ยอมรับ
ทำงเลือกที่เสนอ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรสร้ ำงหรื อ
กำรดำรงไว้ ซงึ่ ควำมคิดเห็น
ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมเชื่อ
ของผู้ถกู โน้ มน้ ำวใจ
โน้ มน้ ำวใจทังในกิ
้ จกรรมและ
กระบวนกำรได้ แก่ แหล่งสำร
หรื อผู้สง่ สำร สำรช่องทำงหรื อ
สื่อ ผู้รับสำร ปฏิกิริยำตอบกลับ
และสิ่งแวดล้ อม
โน้ มน้ ำวใจและกำรข่มขู่
กระบวนกำรต่อเนื่องกันแต่อยู่
คนละปลำยขัว้

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ ง
อ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

กำรโน้ มน้ ำวใจทำให้ เกิดกำร
เปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติ
กระทำโดยควำมตังใจและ
้
บำงครัง้ กระทำโดยควำมไม่
ตังใจ
้
แนวคิดจูงใจ ของ สร้ ำงควำมสนใจ exสร้ ำงควำม
ศำสตรำจำรย์ด้ำน สนใจหรื อเรี ยกร้ องควำมสนใจ
จิตวิทยำ
ให้ เกิดขึ ้น
สร้ ำงควำมต้ องกำร exแสดงให้
ผู้ฟังหรื อผู้รับสำรเห็นถึงควำม
ต้ องกำร
ตอบสนองควำมต้ องกำร ex
กำรตอบสนองควำมต้ องกำร
และควำมพอใจแก่ผ้ รู ับสำร
ลงมือปฏิบัติ exขันตอนสุ
้
ดท้ ำย
ที่ผ้ รู ับสำรที่เชื่อฟั งหรื อลงมือ
ปฏิบตั ิ
สร้ ำงภำพให้ ผ้ ูฟังนึกเห็นถึง
ผลที่จะเกิดขึน้ exเสนอควำม
คิดเห็นแนวทำง
ประตูใส่ หน้ ำ ผู้สง่ สำรขอร้ อง
ในปริมำณมำกที่สดุ จนเชื่อแน่วำ่
ถูกปฏิเสธ เมื่อได้ รับกำรปฏิเสธ
ผู้สง่ สำรจะค่อยลดปริมำณกำร
ขอ

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน แหล่ ง
อ้ ำงอิง
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

กำรโฆษณำชวน
เชื่อ

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

เท้ ำค่ อยอย่ ำงเข้ ำประตู วิธีนี ้
คือ ผู้สง่ สำรพยำยำมโน้ มน้ ำวใจ
ผู้รับสำรด้ วยกำรขอร้ องที่ละเล็ก
ที่ละน้ อยไปจนมำก
กำรโฆษณำแบบขำว exจะ
พยำยำมสร้ ำงให้ ผ้ รู ับสำรเกิด
ควำมเชื่อถือ
กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบดำ
exกำรสร้ ำงสรรค์เพื่อกำร
หลอกลวง
กำรโฆษณำชวนเชื่อแบบสี
เทำ exกำรโฆษณำชวนเชื่อที่อยู่
ระหว่ำงขำวและดำ
ใช้ ควำมกลัว ให้ กลุม่ เป้ำหมำย
กลัวศัตรู
ใช้ อำนำจ กำรอ้ ำงอิงบุคคล
สำคัญในกำรสนับสนุนแนวคิด
กระตุ้นกลุม่ เป้ำหมำยให้ กระทำ
หรื อให้ มำรวมก๊ วน
สร้ ำงกำรไม่เห็นด้ วย
กำรสร้ ำงควำมประทับใจ
กำรมีส่วนร่ วม ใช้ วลีที่
คลุมเครื อหรื อน่ำพึงพอใจเพื่อ
สร้ ำงกำรกระทำหรื อควำมเชื่อ

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ ง
อ้ ำงอิง

159
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

กำรใช้ ควำมคลุมเครือ ด้ วย
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่
คลุมเครื อไปสูก่ ลุม่ เป้ำหมำย
แล้ วให้ ตีควำมเอำเอง
กำรถ่ ำยทอด ฉำยคุณสมบัตใิ น
ทำงบวกหรื อทำงลบ เพื่อให้ กำร
เกิดกำรยอมรับหรื อลดควำม
น่ำเชื่อถือ
ทำให้ เกิดควำมง่ ำย ให้ คำตอบ
ง่ำยๆ ต่อปัญหำสังคม
คนธรรมดำ ทำให้ ผ้ รู ับสำร
เชื่อถือว่ำสิ่งที่ทำกำรโฆษณำ
ชวนเชื่อ เป็ นสิ่งที่คนทัว่ ไปคิด
หรื อกระทำกัน
กำรทดลอง กำรอ้ ำงคำพูดผู้
ทดลอง เพื่อสนับสนุนหรื อ
คัดค้ ำน แนวคิดกำรกระทำ ทัง้
กำรใช้ ชื่อเสียงและบทบำท
กำรเหมำรวม ด้ วยกำรทำให้
กลุม่ เป้ำหมำยมองสิ่งที่โฆษณำ
ชวนเชื่อ แบบอคติ อำจทำให้
ผู้รับกลัว เกลียด ไม่นำ่ ปรำรถนำ
ใช้ แพะรับบำป ประณำมบุคคล
หรื อกลุม่ ซึง่ จริงแล้ วไม่ต้อง
รับผิดชอบใดๆ

พบ/ไม่
พบ

หลักฐำน

แหล่ ง
อ้ ำงอิง

160
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร

กลยุทธ์กำรตลำด
กำรสร้ ำงควำม
แตกต่ำง

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน แหล่ ง
อ้ ำงอิง

คำที่มีคณ
ุ ค่ำ เพื่อสร้ ำง
ภำพลักษณ์ทำงบวกเพื่อกำร
ดึงดูดใจบุคคลหรื อประเด็น
กำรใช้ คำขวัญ เพื่อกระตุ้นหรื อ
ให้ สมญำนำม หรื อกำรเหมำรวม
สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยบุคคล
สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยกำร
สื่อสำร

ตำรำงที่ 3 แสดงแบบฟอร์ มกำรบันทึกข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์กำร
สร้ ำงสำร
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร

กลยุทธ์กำรสร้ ำง
สำรและจูงใจใน
สำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

จูงใจโดยใช้ ควำมกลัว
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์
จูงใจโดยใช้ ควำมโกรธ
จูงใจโดยใช้ อำรมณ์ตลก
จูงใจโดยใช้ รำงวัล
จูงใจโดยใช้ แรงจูงใจ

พบ/ไม่ พบ

หลักฐำน

แหล่ งอ้ ำงอิง

161
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

กลยุทธ์ กำรคล้ อยตำม กล
ยุทธ์ แห่ งกำรยอมคล้ อยตำม
มุ่งเน้ นไปสู่ผลแห่ งพฤติกรรม
1.1 กำรให้ คำสัญญำ
1.2 กำรข่มขู่
1.3 กำรใช้ ควำมชำนำญของผู้
ส่งสำรที่จะพยำกรณ์ในทำงบวก
กับอนำคต
1.4กำรใช้ ควำมชำนำญของผู้สง่
สำรที่จะพยำกรณ์ในทำงลบ
เกี่ยวกับอนำคต
1.5 กำรให้ ผ้ รู ับสำรแสดงควำม
ชื่นชอบในตัวผู้สง่ สำรและยอม
ตำม
1.6 กำรให้ ก่อนแล้ วจึงรับ
1.7 กำรกระตุ้นที่เป็ นทำงลบ
จนกว่ำคูส่ ื่อสำรจะยอม
1.8 กำรทวงบุญคุณ
1.9 กำรพูดว่ำผู้รับสำรขำด
ศีลธรรมถ้ ำไม่คล้ อยตำม
1.10 กำรรู้สึกดีถ้ำตนเองยอม
คล้ อยตำม
1.11 กำรรู้สึกแย่ถ้ำตัวเองไม่
คล้ อยตำม
1.12 คนดีจะคล้ อยตำม
1.13 คนไม่ดีจะไม่คล้ อยตำม
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร
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1.14 กำรทำควำมดีเพื่อคนอื่น
1.15 กำรได้ รับกำรยอมรับนับถือ
ถ้ ำคล้ อยตำม
1.16 กำรไม่ได้ รับกำรยอมรับนัถือ
ถ้ ำไม่คล้ อยตำม
กลยุทธ์ กำรสื่อสำรแบบผนวก
และไม่ ผนวกเป้ ำหมำยของผู้ส่ง
สำร
2.1 กำรแสดงออกในกำรสื่อสำร
หรื อพวกมุง่ ให้ กิจธุระเสร็จ
2.2 ธรรมเนียมของกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำรส่วนหนึง่ จะพูดเรื่ อง
ธุรกิจแต่ในขณะที่สำรอีกส่วนหนึง่
จะมุง่ สัมพันธภำพ พูดอ้ อนพูด
สุภำพ แต่แยกเป้ำหมำยด้ ำนงำน
และสัมพันธภำพ
2.3 กำรสื่อสำรเชิงโวหำร คือ ผู้สง่
สำรที่สำมำรถบูรณำกำร
เป้ำหมำยทำงด้ ำนกิจธุระและ
ควำมสัมพันธภำพไว้ ในสำรชิ ้น
เดียวกัน
กลยุทธ์ กำรสื่อสำรแบบใช้
วำทศิลป์ ที่ไวต่ อควำมรู้ สึก
3.1 ผู้สง่ สำรเอำตัวเองเป็ น
ศูนย์กลำง ไม่วิเครำะห์ผลของสำร
ที่จะมีผลต่อผู้รับสำร
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร
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3.2 ผู้สื่อสำรที่เปลี่ยนพฤติกรรม
ของตัวเองให้ สอดคล้ องกับ
ปฏิกิริยำจำกคนอื่น
3.3 ผู้สื่อสำรที่พยำยำมเข้ ำใจ
และมองประเด็นต่ำงๆ จำก
มุมมองของคนอื่น
กลยุทธ์ กำรสื่อสำรแบบเน้ น
กฏแห่ งควำมสุภำพในสังคม
4.1 กลยุทธ์กำรพูดตรงไปตรงมำ
ถ้ ำมีควำมเสี่ยงน้ อยมำกผู้พดู ก็
จะต้ องพูดตรงไปตรงมำ
4.2 กลยุทธ์ควำมสุภำพเชิงบวก
เป็ นกำรเพิ่มพูนมิตทิ ำงบวกแก่
หน้ ำของคูส่ นทนำ
4.3 กลยุทธ์ควำมสุภำพเชิงลบ
คือ กำรพูดที่ให้ อิสระแก่คู่
สนทนำในกำรที่จะไม่ทำสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ ที่ฝืนใจควำมรู้สกึ คูส่ นทนำ
4.4 กลยุทธ์แบบไม่ต้องจด
บันทึก คือ กำรพูดลอยๆ ไม่พำด
พึงถึงใคร
4.5 กลยุทธ์เลือกที่จะไม่พดู
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ดีกว่ำ ถ้ ำมีควำมเสี่ยงมำก
เกินไปอำจที่จะไม่พดู ดีกว่ำ เพื่อ
รักษำหน้ ำและภำพลักษณ์
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
กลยุทธ์ กำรสร้ ำง
สำร

แนวคิดทฤษฏีในกำรวิเครำะห์

กลยุทธ์กำรโน้ ม
น้ ำวใจ ของ แรงค์

กำรเสนอสำรซำ้ ๆ อำจจะเปิ ด
เพลงจำกอัลบัมใหม่
้ ให้ ฟังซ ้ำๆ
กำรเชื่อมโยง เป็ นคนดี แน่นอน
เพรำะบิดำเป็ นข้ ำรับใช้ ในเบื ้อง
พระยุคล
กำรแต่ งรู ปโฉมของสำร
U.S.A ว่ำ U.$.A. เพื่อแสดงว่ำ
คิดแต่เรื่ องเงิน
วิธีกำรละเว้ นไม่ พูดถึง สอง
รำยแรกไม่ประกำศให้ ประชำชน
รู้เพรำะถือเป็ นจุดด้ อย
กำรหันเหควำมสนใจ ใช้
อำรมณ์ในกำรหันเหควำมสนใจ
ในกำรผ่อนหนักให้ เป็ นเบำ
กำรสร้ ำงควำมสับสน exกำรให้
ข้ อมูลที่มีรำยละเอียดมำกเกินไป บำงครัง้ ก็
ให้ ข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยเต็มที่ เช่น โฆษณำ
ว่ำให้ ก้ ดู อกเบี ้ยตำ่ เพียงร้ อยละ 2ต่อเดือน
โดยเขียนคำว่ำต่อเดือนให้ เลือกแทบมองไม่
เห็น
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