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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลา
จารย์ (หลวงพ่ อ ปั ญ ญานั น ทภิ ก ขุ ) เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ บ่ ง ผลการวิ จั ย
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม พบว่า ชื่อเรื่องที่มี
คาศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บทนาที่ขึ้นต้นด้วยการเกริ่นถึ งความเป็นมาหรือ
สาเหตุของเรื่อง เนื้อเรื่องพบว่าที่กล่าวถึงสาระ ประเด็นสาคัญไว้ตอนต้นเรื่อง และ
บทสรุปที่แสดงทรรศนะ ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ พบว่ามีมากที่สุด 2) กลวิธีการโน้มน้าว
ใจในปริเฉทปาฐกถาธรรมมีทั้งหมด 3 วิธี พบว่ากลวิธีประเภทที่ 3 คือกลวิธีการโน้ม
น้าวที่ใช้การอ้างพุทธศาสนาและพุทธภาษิต พบว่ามีมากเพื่อช่วยจูงใจและให้ผู้รับสาร
สนใจ
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Abstract
The research study of mind persuasive techniques in lecture of
Phra Phrommanggalājāraya (Ven. Paññānanda Bhikkhu) is a qualitative
research. This study can be divided into two parts as follows: 1.The
lecture components: the title contains words about Buddhism and the
introduction begins with the origin or cause of the issue. The story is to
focus on the content and the subject. A summary of the four elements
show the most vision. 2. Strategies of mind persuasion in lecture with
all three strategies found that the 3rd strategy shows the persuasion as
refer to proverbs of Buddhist and helps attract ion and keep audiences
interested.
Key Word: Persuasive, Devices, Phra Phrommanggalājāraya (Ven.
Paññānanda Bhikkhu)

บทนา
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา โดยมี
สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันหลักในการทาหน้าที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าไปสู่
กระแสสานึกของพุทธศาสนิกชน
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พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) พระผู้อุทิศชีวิตเพื่อสืบทอด
พระพุ ท ธศาสนา ความโดดเด่ น ของท่ า นคื อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ตามพระธรรมวินัยดังคากล่าวของ พิชชาภา ล้อสกุลธรรม (2550) ว่า
“เป็นพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระนักเทศน์และพระนักปฏิบัติที่
แสวงหาโอกาสในการเทศนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
การดับร้อนของคนในชาติและของโลกตามหลักศาสนธรรมจนทาให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธา
จานวนมาก การเทศน์อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใคร จุดเด่นของท่านคือการปรับ
หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์และสังคมที่เป็น สัจ
ธรรมที่สัมผัสและปฏิบัติได้จริง ชี้ทางให้คนก้าวพ้นจากความงมงายไร้เหตุผล ละ
อบายมุขและกิเลสทั้งปวง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอุทาหรณ์ ซึ่งข้อมูลในการเทศน์เป็น
ข้อมูลดิบที่ได้จากการไปเทศน์ในที่ต่างๆ ผสมกับความคิดของท่านเอง อีกทั้งเป็นผู้ที่มี
ความแตกฉานลุ่มลึกในหลักศาสนา มีทัศนคติที่ทันยุคทันเหตุการณ์” นอกจากนี้คณะ
ธรรมสถาพร (2553: 4) ได้กล่าวอีกว่า “ปัญญานันทภิกขุ” เป็นพระภิกษุที่ชาวไทย
และต่า งประเทศรู้จั กกันในฐานะ นักปาฐถาธรรมที่ยึ ดต้นแบบการยืนเทศนาจาก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่ธรรมะโดยไม่ระย่อท้อถอยต่ออุป สรรค ใดๆ
แม้กาลเวลาชีวิตที่ล่วงเลยและอานาจอิทธิพลใดๆ เป็นผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในพระ
รัตนตรัยและเป็นอยู่โดยธรรมอันพระตถาคตไว้ดีแล้ว”
นอกจากนี้ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ยังเป็นพระภิกษุ
ในฐานะนักปฏิบัตินิยม พบว่ามี 1. อริยมรรคมีองค์ 8 ตามอรรถาธิบายของท่าน
ปัญญานันทภิกขุ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นหลักพุทธจริยศาสตร์ ซึ่ง
นาไปสู่การฝึกพฤติกรรมที่สามารถทาให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่น
2. การปฏิบัตินิยม เป็นทฤษฎีทางปรัชญาที่ยืนยันว่า การปฏิบัติเท่านั้นที่จะทาให้
ความคิดของมนุษย์เป็นจริงได้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ได้
ยิ่งไปกว่านั้นวิธีการปฏิบัติก็มีอเนกประการ สามารถที่จะเลือกมาปฏิบัติได้ เพื่อให้การ
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ดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น 3. ทั้งสองแนวคิดมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการ
ปฏิบัติของมนุษย์เท่านั้นที่ทาให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยดี แต่การปฏิบัติ
ของทั้งสองต่างกัน โดยอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติที่เน้นการกระทาของมนุษย์
เอง และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนปฏิ บัตินิยมเป็นการ
ปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการปฏิบัติที่
สิ้นสุดเฉพาะสถานการณ์นั้น ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติต่อเนื่องกัน กล่าวโดยสรุปการปฏิบัติ
ตามหลักปฏิบัตินิยมเป็นเพียงการดาเนินชีวิตในลักษณะหนึ่งตามหลักพุทธธรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ถือเป็นวันครบรอบ 100 ปีชาตกาล พระพรหมมัง
คลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่สังคม
มากมาย สมควรที่จะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้น้อมนาหลักคาสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติ และกลวิธกี ารถ่ายทอดปาฐกถาธรรมเพื่อให้เป็นแนวคิดและประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตในสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์
(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
2. เพื่อศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลา
จารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลา
จารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยทาการวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเรื่องการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการ
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โน้มน้าวใจ องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม และกลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉท
ปาฐกถาธรรม เพื่อวิเ คราะห์ กลวิธีการโน้ มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระ
พรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
การวิจัยนี้เป็นข้อมูลประเภทเอกสาร คือรวบรวมข้อมูลปริเฉทปาฐกถาธรรม
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) โดยเลือกจากหนังสือ อาจริยบูชา
100 ปี ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ซึ่งเป็นหนังสือที่
รวบรวมคาปาฐกถาธรรมทั้งหมด ได้แก่ 1) อยู่กับความดีของชีวิต 2) อยู่กับความ
พอใจชีวิตดีมีสุข 3) อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี 4) ชีวิตงามด้วยความดี
การวิจัย มีขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะห์ดั งต่อไปนี้ ได้รวบรวมข้อมูลปริเฉท
ปาฐกถาธรรมพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) โดยผู้วิจัยเลือกจาก
หนังสือ อาจริยบูชา 100 ปี ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันท
ภิกขุ) ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคาปาฐกถาธรรมทั้งหมด ได้แก่ 1) อยู่กับความดีของ
ชีวิต 2) อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีสุข 3) อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี 4) ชีวิตงามด้วยความ
ดี มาวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้
1. องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม มี 4 องค์ประกอบ
1.1 ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องที่ดี จะต้องตั้งให้เหมาะแก่กาลเทศะ แปลกใหม่
และคมขา จาง่าย และคลุมเนื้อเรื่องได้ทั้งหมด
1.2 บทนา เป็นจุดดึงดูดความสนใจและความตั้งใจของผู้ฟังได้มากที่สุด
1.3 เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่สาคัญ เนื่องจากผู้พูดสามารถถ่ายทอดสาระสาคัญ
รายละเอียด เสนอข้อเท็จจริง และยังเป็นส่วนที่ผู้ฟังได้รับเนื้อหาสาระมากที่สุด
1.4 บทสรุป เป็นการนาประเด็นหลักที่ได้อรรถาธิบายไว้แล้วในส่วนของเนื้อ
เรื่องมากล่าวโดยสรุปย่อ บทสรุปจึงมีความสาคัญไม่ด้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่นๆ
เนื่องจากบทสรุปจะเน้นย้าเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้ว
2. ศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปริเฉทปาฐกถาธรรม มี 3 วิธี
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2.1 กลวิธีการแสดงตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างประกอบในการปาฐกถา
ธรรม เพื่อขยายความให้ผู้รับสารได้เข้าใจเรื่อง
2.2 กลวิธีการอ้างพุทธศาสนาและพุทธภาษิตเป็นการกล่าวอ้างถึงหลักความ
เชื่อและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาธรรมะหรือใช้บาลี
2.3 กลวิธีคาถามเชิงวาทศิลป์เป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ เป็นการถาม
คาถามที่คาดหมายให้ผู้รับสารคล้อยตาม และมีส่วนร่วมในการปาฐกถาธรรม
เมื่ อ รวบรวมเอกสารและข้ อ มู ล แล้ ว จึ ง น าไปสู่ ก ารศึ ก ษาโดยวิ ธี พ รรณนา
ตลอดจนวิเคราะห์ เรียบเรียง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อไป

ผลการวิจัย
เรื่องกลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวง
พ่อปัญญานันทภิกขุ) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมัง
คลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) โดยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม
นั้นมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อเรื่อง บทนา เนื้อเรื่อง และบทสรุป พบดังนี้
1.1 ชื่อเรื่องที่มีคาศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งชื่อเรื่องในลักษณะนี้
พบว่ามีปรากฏมากที่สุด พบจากคาศัพท์ในการปาฐกถาธรรม เพื่อนาเสนอสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับคาสอนของพระพุทธเจ้า เช่น
- รู้จักทาลายความชั่ว เอาชนะกิเลส
- พระพุทธเจ้าคือเครื่องรางป้องกันภยันตราย (อยู่กับความดีของชีวิต)
- เสรีภาพจากความทุกข์ สุขที่ใจเรา
- ฐานของชีวิต คือพระธรรมนาสู่ความดีมสี ุข
- จงเดินทางพระ ละทางมาร ด้วยองค์สามความดี
- ทิฏฐินั้นทาให้เกิดปัญญา (ชีวิตงามด้วยความดี)
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รองลงมาชื่อเรื่องที่มีคาศัพท์เกี่ยวกับอุปนิสัยของมนุษย์ เพื่อพิจารณาลักษณะ
อุปนิสัยของมนุษย์ เช่น
- รู้จักทาลายความชั่ว เอาชนะกิเลส
- เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ละความโกรธเกลียด (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมี
ความสุข)
1.2 บทนาพบว่ามี 2 ลักษณะ คือบทนาที่ขึ้นต้นด้วยการเกริ่นถึงความ
เป็นมาหรือสาเหตุของเรื่อง จากงานเขียนทั้งหมด พบว่ามี 80 เรื่อง มีปรากฏมากที่สุด
เป็ น การน าเสนอเพื่ อ สอนและน าค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและสังคม เช่น
“ทุกข์โจมตีโดยไม่รู้ตัว อะไรๆ มาโจมตีโดยไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวเลยก็หนักทุก
ที เพราะไม่ได้เตรียมตัวก่อนเลยก็หนักทุกที เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน คนที่ศึกษา
ธรรมะ ก็คือคนที่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ในการที่จะผจญกับปัญหาประเภทต่างๆ ที่มัน
จะเข้ามากลุ้มรุมจิตใจของเราโดยเราไม่เสียท่าแก่สิ่งนั้น อันนี้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์
จากสิ่งที่เราเรียนมาคือธรรมะที่จะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ” (ตื่นรู้กับชีวิต: อยู่
อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: 99)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ )
ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงสาเหตุของเรื่องที่ท่านจะเสนอต่อไปในเนื้อเรื่อง คือการตื่นรู้กับ
ชีวิต ไม่ว่าจะเกิดปัญหาจนเกิดความทุกข์เข้ามาในสถานการณ์ใด ให้ระลึกถึงธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า แล้วพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือขึ้นต้นด้วยการแจ้ง
หัวข้อเทศนาเพื่อแจ้งจุดประสงค์อย่างตรงไปตรงมา การใช้ภาษาที่ได้ใจความ ทาให้
ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหารชัดเจน จากงานเขียนทั้งหมด พบว่ามี 30 เรื่อง เช่น
“เราต้องการทาหน้าที่ด้วยความพอใจ เพราะถ้าเราไม่พอใจ ก็เหมือนกับเฆี่ยน
ตัวเราเอง”
“เราต้องพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้า พอใจในหน้าที่ ในการงานที่เราต้อง
ปฏิบัติ” (หน้าที่กับความพอใจ: อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีความสุข: 39)
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จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ )
ขึ้นต้นด้วยการแจ้งหัวข้อเทศนา ว่าเนื้อเรื่องที่ท่านจะเสนอต่อไป คือ หน้าที่กับความ
พอใจ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับรู้ถึงเนื้อเรื่องและรับทราบทันที สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้รับ
สารได้รับรู้ถึงความสาคัญของหน้าที่ เมื่อทาหน้าที่ได้ดีแล้วความพอใจก็จะเกิดขึ้น
1.3 เนื้อเรื่องพบว่ามี 2 ประเภท คือ เนื้อเรื่องที่กล่าวถึงสาระและประเด็น
สาคัญไว้ตอนต้นเรื่อง มี 99 เรื่อง เพื่อให้สัมพันธ์กับบทนา รวมถึงใช้คาสั่งสอนจาก
ธรรมะ ให้ผู้รับสารมีสติไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต เช่น
“ถ้าเราเป็นพุทธบริษัท ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรมะ คาสั่งสอนของ
พระองค์นั้นเป็นตัวธรรมะ คาสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นตัวพระธรรม ผู้ปฎิบัติสืบ
ต่อมา เรียกว่า พระอริยสงฆ์ คือผู้ที่ออกบวชปฏิบัติตนพ้นทุกข์ เป็นตัวอย่างชาวบ้าน
เราเรียกว่า พระอริยสงฆ์ สามประการนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจ เราจะเอาสิ่งสาม
ประการนี้ ม าเป็ นเครื่ อ งป้ อ งกั น ภัย อั น ตรายนั้ น ก็ต้ อ งมี ความเชื่ อให้ มั่ น คง นึ ก ถึ ง
พระองค์บ่อยๆ การนึกถึงสิ่งนั้นก็จะช่วยให้จิตใจของเราห่างออกไปจากสิ่งอื่นๆ”
(พระพุทธเจ้าคือเครื่องรางป้องกันภยันตราย: อยูก่ ับความพอใจชีวิตดีมีความสุข: 34)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ต้องการให้คนเราเวลาทาอะไรก็ตามให้หมั่นนึกถึงหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้
เสมอเพื่อที่จะได้พินิจพิจารณาว่าสิ่งนั้นดีหรือชั่ว
รองลงมาคือเนื้อเรื่องโดยใช้เรื่ องเล่าและการเปรียบเทียบมี 2 แบบ คือ 1)
เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ หรือเรื่องเล่าในลักษณะของนิทาน จานวน 2
เรื่อง โดยยังไม่มีการเปรียบเทียบของเนื้อเรื่อง จานวนทั้งสิ้น 2 เรื่องเป็นการยก
เหตุการณ์ของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามานาเสนอโดยสอดแทรกข้อหลักธรรมะ
เช่น
“กาลครั้งหนึ่งพระสารีบุตรท่านเดินไปทุ่งนา มีสามเณรน้อยลูกศิษย์ไปด้วย
ไปเห็นชาวนาเขาขุดเหมืองชักน้าเข้านา ท่านก็บอกเณรน้อยว่า “ชาวนาเขาขุดเหมือง
เอาน้าเข้านา เธอจะต้องฝึกจิตของเธอให้เหมือนกับชาวนาที่ทาหน้าที่การงานของ
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เขา” ไปเห็ นลู กศร ท่ านก็ บ อกว่ า “ช่ างแต่งลูก ศร แต่ งศรให้ มัน ตรง เพื่อจะได้ยิ ง
แม่นยา เธอก็ต้องฝึกจิตของเธอเหมือนกับช่างดัดลูกศร” มีคาสอนมากมายที่ว่าให้
พยายาม ฝึกจิต เฝ้าดูจิต ตบแต่งจิตของตนให้มันดีขึ้น ความจริงจิตมันดีอยู่แล้ว แต่ว่า
ที่ไม่ดีก็เพราะว่าเราไม่ รู้วิธีป้องกัน ปล่อยให้สิ่ง ต่างๆ เข้ามาเกาะกุมจิตใจ เรียกว่ามี
กิเลส เกิดขึ้น” (จักได้บาปหรื อบุญอยู่ที่จิตคิดดีหรือคิดชั่ว : อยู่กับความดีของชีวิต :
114)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ต้องการให้คนเรามีสติปัญญาคิดตริตรองว่าเรื่องที่กาลังทาอยู่เป็นเรื่องที่คิดดี สิ่งสาคัญ
คือจิตใจต้องแน่วแน่
2) เรื่องเล่าโดยใช้การเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย จานวน 10 เรื่องเป็น
การเปรียบเทียบข้อธรรมะที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เช่น
“การยกของมันต้องมีเครื่องมือ ไม่มีเครื่องยกไม่ไหว ยิ่งในสมัยนี้ของมัน
หนักๆ ที่เราใช้ มันต้องมีเครื่องทุนแรงเป็นเครื่องมือสาหรับที่จะยกจะวาง หรือจะเอา
ไปตั้งตรงนั้นตรงนี้ มันสะดวก ธรรมะก็เป็นเหมือนเครื่องทุนแรงของจิตใจ ทาให้เรา
เอาไปใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน เช่นมีเรื่องหนักใจขึ้นมา หนักอื่นมันไม่ร้าย
เท่ากับหนักใจ หนักข้าวหนักของยกไม่ไหวก็ทิ้งไว้นั่นก็แล้วกัน แต่ว่าของที่หนักใจมัน
ทิ้งไม่ได้ มันต้องแบกมันไปตลอดเวลา เป็นภาระที่เกาะจับเราตลอดเวลา เหมือนกับ
ตัวทากตัวปลิงที่มันเกาะแน่นเราไม่สามารถจะเอามันทิ้งได้ อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ใจของเราก็เหมือนกัน มันเกาะจับอยู่ในจิตใจของเรา หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่มี
เครื่องมือสาหรับที่ปลดมันออก เราก็ต้องเป็นทุกข์เจียนตาย ได้รับทุกข์ขนาดหนัก อัน
นี้มีอยู่ในชีวิตเราๆ ท่านๆ ทั้งหลาย ก็คงจะได้ประสบปัญหาเหล่านี้มามาบ้าง เป็น
ธรรมดา” (ธรรมะคือเครื่องมือป้องกันของชีวิต: อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: 92)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
กล่าวในเนื้อหาเป็นการเปรียบเทีย บอุปมาอุปไมย คืออุปมาเครื่องมือ ที่ใช้ยกสิ่งของ
เปรียบเหมือนธรรมะที่เป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยความทุกข์
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“ไฟเกิดขึ้นเพราะการสัมผัสของไม้สองอัน เกิดจากความร้อนแล้วก็เกิดไฟ
ขึ้นมา ถ้ายังมีเชื้อไฟมันก็ยังลุกอยู่ ถ้าหมดเชื้อเมื่อใดไฟมันก็ดับเมื่อนั้น ฉันใดกิเลสก็
เหมือนกับไฟ ฉันนั้น เพราะฉะนั้นในที่บางแห่งท่านจึงเรียกว่าไฟกิเลส เช่น ราคัคคิ ไฟ
คือราคะ โทสัค คิ ไฟคือ โทสะ โมหัคคิ ไฟคื อโมหะ ไฟคือ ความริษ ยา ไฟคือ ความ
พยาบาท เรียกว่าเป็นกองไฟนั่นเอง” (อย่าอยู่ร้อนด้วยไฟคือกิเลสแต่จงอยู่ให้เย็นด้วย
ธรรมะ: อยู่กับความดีของชีวิต: 95)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
กล่าวในเนื้อหาเป็นการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย คือการเปรียบเทียบไฟนั้นเสมือน
กิเลสที่คอยทาลายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความริษยา ความพยาบาท ความโกรธ เกลียด
ความอยากได้อยากมี ล้วนก่อให้เกิดกิเลส
1.4 บทสรุปแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ
1.4.1 บทสรุปที่แสดงทรรศนะ มีจานวนทั้งสิ้น 58 เรื่องเป็น
บทสรุป ที่เ กี่ย วกั บประเด็น ชี้แ จง ท าความเข้ าใจเสนอแนะทางเลื อก หรือ แนะน า
แนวทางต่างๆ ที่เหมาะสมในการเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคม เพื่อสามารถนาไป
ประพฤติปฏิบัติได้ เช่น
“มนุ ษ ย์ เ รานี้ มี ปั ญ ญามี ค วามคิ ด ความอ่ า นจึ ง ได้ ท าอะไรเป็ น
ระเบียบถูกต้อง มนุษย์ เราต้องแสวงหาสิ่งปลอบโยนจิตใจ ให้คลายจากความทุกข์
ความเดือดร้อนในชีวิตประจาวัน การแสวงหาสิ่งปลอบโยนจิตใจนี้ ก็แสวงหาตามฐาน
ของจิตใจ ตามความรู้ที่ตัวมีพอสมควร คือเกี่ยวด้วยปัญญา ถ้าปัญญาน้อยก็หาที่พึ่ง
ชั้นน้อยๆ ปัญญาสูงขึ้นไปหน่อยก็สูงขึ้นไปเป็นลาดับ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียกว่าศาสนา
ทีค่ นนับถืออยู่ในโลกนี้มีรูปต่างๆ กัน มีแบบต่างๆ กันไปตามชั้นของบุคคลนั้น คนชั้น
เด็กก็ถืออีกอย่างหนึ่ง ชั้นผู้ใหญ่ก็ถืออย่างหนึ่ง ผู้มีการศึกษาน้อยมีปัญญาน้อยก็รับได้
เท่าที่ตัวจะรับได้ ส่วนผู้มีปัญญาสูงขึ้นไปก็รับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อันเรื่องนี้เรียกว่าพื้นฐาน
เป็นธรรมดาของคน” (ชีวิตงามด้วยความดี: เรียนรู้ให้ทันทุกข์: 23)
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จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในทรรศนะคือ การคลายทุกข์จะต้องแสวงหาการคลาย
ทุกข์ด้วยจิตใจ ซึ่งจิตใจแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดที่ให้เกิดปัญญาตาม
วัยวุฒิ
1.4.2 บทสรุปที่ให้คิดต่อ มีจานวนทั้งสิ้น 14 เรื่องเป็นบทสรุปที่
ผู้รับสารต้องใช้การพิจารณาและทัศนคติของตนเอง เช่น
“เขาจะทาอะไรด้วยปัญญา ด้วยเหตุด้วยผล จะไม่ทาด้วยความ
บ้าคลั่ง ยึดมั่นถือมั่นด้วยชาตินิยม พวกบ้าคลั่งเหมือนกัน พวกฮิตเลอร์ก็เรียกว่าบ้า
คลั่งเหมือนกัน คลั่งชาตินิยม คือว่าคนพวกเยอรมันนีเป็นพวกอารยันเป็นพวกที่เจริญ
แล้วก็รังเกียจพวกยิวเป็นที่สุด ทาลายยิวจับยิวไปฆ่าเป็นพัน ๆ คนเอาไปฆ่ารวมกัน
พวกที่ไม่ตายเหลืออยู่ก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้สั่งฆ่า พวกยิวก็โกรธมากต้องจับคนฆ่ามาให้
ได้” (อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีความสุข: ยึดมั่นถือมั่นอย่างมีสติ: 87)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในบทสรุปที่ให้คิดต่อ คือการให้คนในศาสนาจงอย่ายึด
มั่นถือมั่นเพราะจะทาให้บ้านเมือง สังคม และประเทศชาติจะเดือดร้อน
1.4.3 บทสรุปทีอ่ ้างคาสอนมีจานวนทั้งสิ้น 28 เรื่องเป็นบทสรุปที่
ใช้คาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนยอมรับ เช่น
“การช่วยตนเองนั้น มีหลักแถมท้ายว่าต้องพึ่งธรรมะ ต้องศึกษา
ธรรมะแล้วนาธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจาวันพึ่งตนก็คือธรรมะนั่นเอง หมายความ
ว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยตนเองไม่ได้
หลักการมันมีอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้น ก็คือศึกษาทางให้เข้าใจ
เมื่อรู้ทางแล้วเดินตามทางนั้น เดินไปข้างหน้าอย่าหยุดยั้งแม้จะไม่มีใครมาตะโกนมา
เรียกร้องให้เราแวะข้างทางให้เราหยุด เราไม่เอา เราจะเดินของเราไปตามเส้นทางที่
เราได้รู้และได้เข้าใจ แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางด้วยตัวของเราเอง

[99]

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557)

คือเราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจาวันด้วยตัวของเราเอง” (ชีวิต
งามด้วยความดี: ที่พึ่งที่ดีที่สุด: 39)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในบทสรุปที่อ้างคาสอน คือ สอนให้ใช้ธรรมะในการ
แก้ปัญหา และเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้
“เบื้องต้นเราต้องยอมรับหลักการว่ากิเลสไม่ใช่ของดั้งเดิม อะไรๆ
ที่เ กิด ขึ้ นมานั้ น มั นเป็ นเรื่ องเกิด ขึ้ นดั บ ไป เกิ ด ขึ้น ดั บไปอยู่ ต ลอดเวลา เรีย กว่า รั บ
หลักการดั้งเดิมก่อนเป็นข้อมูลฐานไว้ได้อย่างนี้แล้ว ต่อจากนั้นเราค่อยพิจารณาอะไร
เป็นเหตุก่อให้เกิดขึ้น ทางเกิดของกิเลสมันก็ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ ที่เรา
เรียกว่าอายตนะ 6 บ้าง ทวาร 6 บ้าง “อายตนะ” แปลว่า “ที่ต่อ” คืออายตนะ
ภายในมันไปต่อกับภายนอก ภายในก็มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภายนอกก็คู่กัน รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ รูปต่อมาต่อกับตา เสียงมาต่อกับหู กลิ่นมา
ต่อกับจมูก รสมาต่อกับลิ้น โผฏฐัพพะมาต่อกับปลายประสาท ธรรมารมณ์ก็เกิดขึ้นที่
ใจของเรามั น ต่ อ เนื่ อ งกั น อย่ า งนี้ เมื่ อ สิ่ ง เหล่ า นี้ ม าเ ชื่ อ มโยงกั น เข้ า แล้ ว มั น ก็
เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทันที” (ชีวิตความดีของชีวิต : จงใช้สติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็น
เครื่องกรอง: 101)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นั น ทภิ ก ขุ ) กล่ า วในส่ ว นสรุ ป ในบทสรุ ป ที่ อ้ า งค าสอน คื อ สอนให้ ใ ช้ ส ติ ใ นการ
กลั่นกรอง แสดงให้เห็นเกี่ยวกับกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะการใช้สัมผัสทั้ง 5
อย่างของร่างกาย
1.4.4 บทสรุ ป ที่ ก ล่ า วสรรเสริ ญ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 2 เรื่ อ งเป็ น
บทสรุปเพื่อสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นธรรมราชา เช่น
“องค์พระมหากษัตริย์เองนั้น ทรงเป็นประพฤติธรรม ทรงนาหลัก
ธรรมะมาใช้ในชีวิตในการงานตลอดเวลา พระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกคืน ทรงฟังธรรมะที่
พระราชินีอ่านถวาย และก่อนที่เข้าที่บรรทม ก็ทรงนั่งทาสมาธิ อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมง
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แล้วจึงประทับบรรทม ตื่นบรรทมก็สงบพระทัย นั่งคิดว่าวางแผนว่าวันนี้ จะทาอะไร
ที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชน” (ชีวิตงามด้วยความดี: เดินตามคาพ่อ
สอน: 140)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นั น ทภิ ก ขุ ) กล่ า วในส่ ว นสรุ ป ในบทสรุ ป ที่ ที่ ก ล่ า วสรรเสริ ญ คื อ กล่ า วสรรเสริ ญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาและเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับประชาชนของพระองค์
“พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนๆ ท่านก็ฝึกของท่านเหมือนกัน ท่านมี
ภาระมากกว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยปัจจุบัน เพราะอานาจอยู่ที่พระองค์ทั้งนั้ น แม้
จะมีที่ปรึกษา แต่ก็ยกสิทธิถวายสุดแล้วแต่จะทรงกรุณาโปรดเกล้า เพราะฉะนั้นจิต
ของท่านก็มั่นคง สั่งงานสั่งการต้องเรียบร้อย จาได้ว่าได้สั่ งอะไรไปแล้ว ไม่หลงลืม มี
เรื่องมากมายที่จะต้องทาในวันหนึ่งๆ ถ้าสภาพจิตผิดปกติหรือสภาพจิตเสื่อมประเทศ
ก็จะลาบาก ประชาชนเดือดร้อน” (อยู่กับความดีของชีวิต: การฝึกจิตไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็
ต้องฝึก: 129)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในบทสรุปที่กล่าวสรรเสริญ คือ กล่าวสรรเสริญในการ
ประพฤติปฏิบัติในการปกครองแผ่นดินที่จะต้องนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะเรื่องจิตที่ต้องมั่นคง
1.4.5 บทสรุปที่เป็นพุทธภาษิต จากข้อมูลพบว่าเป็นบทสรุปที่
แสดงทรรศนะมากที่สุด รองลงมาคือบทสรุปที่อ้างคาสอน เช่น บทสรุปที่เป็นพุทธ
ภาษิต เป็นการกล่าวอ้างหลักคาสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้รับสารสนใจ และโน้ม น้าว
ให้คล้อยตามเนื้อเรื่องที่นาเสนอเป็นพุทธภาษิต เช่น มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่า “ธัมมะ
กาโร ภะวัง โหติ-ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ” (ชีวิตงามด้วยความดี: ความดีคือข้อธรรมที่
ช่วยป้องกัน: 97)
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จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในบทสรุปที่เป็นพุทธภาษิต ยกย่องผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้จะทาให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้า
“เราสวดว่า รูปัง อนิจจัง รูปไม่เที่ยง เวทนา อนิจจา เวทนาไม่
เที่ย ง สัญ ญา อนิจ จา สั ญญาไม่ เที่ ยง สั งขารา อนิ จจา สั งขารไม่ เที่ ยง วิ ญญาณั ง
อนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยง อันนี้แหละเป็นประโยชน์มากเหลือหลาย ถ้าเราได้เอาไปคิด
ไปตรองบ่อยๆ เพื่อให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงอย่างเรา มันเป็นทุกข์ในรูปใด มัน
เป็นอนัตตาอย่างไร” (อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: ภาวนาช่วยเสริมเพิ่มกาลังจิต: 157)
จากตัวอย่างข้างต้นท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) กล่าวในส่วนสรุป ในบทสรุปที่เป็นพุทธภาษิต ให้รู้จักปล่อยว่างในเรื่องของ
ความไม่แน่นอน แต่ให้หมั่นฝึกภาวนา เจริญสมาธิเพื่อเป็นการพัฒนาจิต
2. กลวิธีโน้มน้าวใจ พบว่ามีกลวิธีการโน้มน้าวใจ 3 กลวิธีได้แก่
2.1 กลวิธีการแสดงตัวอย่าง เป็นการยกตัวอย่างประกอบในการปาฐกถา
ธรรม เพื่อขยายความให้ผู้รับสารได้เข้าใจสิ่งที่นาเสนออย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ
แสดงตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง เช่น
“บางทีในครอบครัวของเราอาจจะมีคนประเภทอย่างนั้นก็ได้ เช่น เด็กหนุ่ม
เด็กสาว.. ก็เป็น สาวก็เป็น บางทีก็ไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วเป็นคนครองบ้านครองเรือนแล้ว
แต่มันก็ผิดพลาด ผิดหวังในเรื่องอะไรต่างๆ ที่ตนหวังแบบเพ้อฝัน ไม่สมหวังในสิ่งนั้น
สภาพจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป นั่ งเหม่ อลอยไป ไม่ยิ นดีอะไร ไม่ยิน ดียิน ร้าย” (อยู่
อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: ชีวิตที่ตั้งฐานไว้ผิดจึงวิปริตวิปลาส: 20)
“ส่ วนที่ส มบู รณ์ นี่ เป็ นกลไกที่ เคลื่อ นไหวไปตามอ านาจของสิ่ งเหล่ านั้ น
พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันทุกประการ ทาหน้าที่เรียบร้อย เอาตั้งแต่ภายนอก เช่น มือ
เรานี่ มัน ก็ทาหน้ าที่ ของมัน เรี ยบร้ อย คั นตรงไหน มือ ก็ไ ปเกายิ ก ๆ ตรงนั้ น แหละ
แขนขวาคัน มือซ้ายก็ไปช่วยเกาให้หน่อย แขนซ้ายคัน มือขวาก็ไปช่วยเกาให้ ” (อยู่
อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: อิริยาบถแห่งกายคือ.. ชีวิตที่ประณีต: 32)
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จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าการแสดงตัวอย่างของท่านพระพรหมมังคลา
จารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ไม่ได้เป็นการยกตัวอย่าง แต่เป็นการเริ่มต้นด้วยการ
แสดงตัวอย่างโดยอธิบายในสิ่งที่ต้องการสื่อให้เห็นชัดเจน และพบคาที่ใช้ในการแสดง
ตัวอย่างโดยใช้คาว่า “เช่น”
2.2 กลวิธีการอ้างพุทธศาสนาและพุทธภาษิตเป็นการกล่าวอ้างถึงหลักความ
เชื่อและหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาธรรมะหรือใช้บ าลี เพื่อทาให้
น่าเชื่อถือ มีจานวนทั้งสิ้น 90 เรื่อง เช่น
“พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า “อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปฏิกังเข อะนาคะ
ตัง-อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอาลัย” บอกว่า อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วย
ความอาลัย คาว่า อาลัย หมายความว่าเสียดายเรื่องนี้ เรียกว่าอาลัย เป็นทุกข์ ถ้าคิด
อย่างนั้นก็เป็นทุกข์ ท่านไม่ให้คิดอย่างนั้น ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรๆ
จะอยู่ กั บ เราถาวร เมื่ อ ได้ แ ล้ ว มั น ก็ ต้ อ งไม่ ไ ด้ พบแล้ ว มั น ก็ ต้ อ งจากกั น เป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดา คิดได้แล้วก็สบายใจ ยิ้มได้ไม่เป็นความทุกข์ในเรื่องนั้น ” (ชีวิตงามด้วยความ
ดี: อย่ายึดติดต่อสิ่งใด: 157)
“หลักการในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ บาป-บุญ นั้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ชั่วครั้งชั่วคราว เพราะมีอะไรมากระทบ ไม่ใช่มีอยู่เดิมตลอดเวลา ใจเรานี่ไม่ได้เป็น
บาปอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ไม่ได้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลา แต่มันเป็นอยู่ ตามธรรมชาติของ
มัน การเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้น คือเป็นอยู่ช นิดที่เรียกว่าไม่มีอะไร มันเฉยๆ
ปกติมันก็ไม่มีอะไร จะเรียกว่าดีหรือไม่ก็ได้ จะเรียกว่าชั่วก็ไม่ได้ จะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้
จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้ มันเป็นกลางๆ อยู่อย่างนั้นเอง เพราะไม่มีอะไรมาคุ้ยเขี่ย มันก็
อยู่ในสภาพกลางๆ ไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาป แต่ที่เป็นบุญเป็นบาปขึ้นในใจของเรา
หรือว่าเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นในใจของเรานั้น ก็เพราะสิ่งภายนอกเข้ามากระทบ แล้ว
ก็ทาให้เกิดความคิด ปรุงแต่งขึ้นมา เรียกว่าความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเรา ที่เรา
สวดมนต์ ว่า สังขารา อนิจจา สั งขารา ทุก ขา สังขารา อนัตตา สัง ขารตั วนี้แ หละ
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เรียกว่าปรุงแต่งจิต” (อยู่กับความดีของชีวิต: ศีล สมาธิ ปัญญา คือธรรมะชาระชีวิต :
91)
จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าการการอ้างถึงพระพุ ทธศาสนาและพุทธภาษิต
ของท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิ กขุ) เป็นการอ้างถึงคาตรัส
ของพระพุทธเจ้า และใช้การอธิบายถึงหลักธรรมคาสอนของพระองค์ เพื่อให้ ผู้รับสาร
คล้ อยตามและสนใจที่ จะปฏิ บั ติ ซึ่ งพบว่ า ท่า นพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่ อ
ปัญญานันทภิกขุ) ใช้การอ้างถึงพุทธศาสนาและพุทธภาษิตโดยใช้ภาษาไทยและภาษา
บาลีร่วมกัน
2.3 กลวิธีคาถามเชิงวาทศิลป์เป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ เป็ นการถาม
คาถามที่คาดหมายให้ผู้รับสารคล้อยตาม และมีส่วนร่วมในการปาฐกถา มีจานวน
ทั้งสิ้น 11 เรื่อง พบว่ากลวิธีการอ้างพุทธศาสนาและภาษิตมีจานวนมาก รองลงมาคือ
กลวิธีคาถามเชิงวาทศิลป์ เช่น
“ไม่ใช่มันจะดีขึ้นเพราะเขาว่าดี ไม่ใช่ว่าจะชั่วขึ้น เพราะเขาว่าเราชั่ว ไม่ใช่
จะเป็นสุขเพราะเขาว่าเป็นสุข ไม่ใช่เป็นทุกข์ เพราะเขาว่าเป็นทุกข์ แต่มันเป็นเพราะ
เราเป็น ใจเรามันเป็นเอง เราเป็นของเราเอง ไม่ได้ขึ้นกับบุคคลอื่น ” (อยู่กับความดี
ของชีวิต: ทั้งหมดเราเป็นเองโดยใจเรา: 44)
“แต่ถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมะ ไม่ปฏิบัติธรรมะ จะอยู่เย็นเป็นสุขกันอย่างไร”
(อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี: โลกนี้มืดเราจงแสวงหาประทีปธรรม: 59)
“ถามว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไร อาจารย์สุกิจ บอกว่าศาสนาพุทธดีตรงที่
สอนให้พุทธบริษัทเป็นคนใจกว้าง” (อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีความสุข: ธรรมะคือสิทธิ
ที่ถูกต้องเป็นอุดมคติของชีวิตที่ไม่ทุกข์: 59)
จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าการใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ของท่านพระพรหมมัง
คลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เป็นการใช้คาถามเชิงแบบข้อมูล
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการวิจัยพบว่า กลวิธี การโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระ
พรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) มีดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรมที่นามาวิเคราะห์
1.1 การตั้งชื่อเรื่องพบว่าการใช้ชื่อเรื่องที่มีคาศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
มีปรากฏมากที่สุด เช่น ธรรม พุทธะ เป็นต้น
1.2 บทนา ก่อนปาฐกถาธรรมท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุ) บทนาขึ้นต้นด้วยการเกริ่นนาถึงความเป็นมาหรือสาเหตุของเรื่องมีการใช้
มากที่สุดเพื่อต้องการให้ผู้ที่รับสารได้เข้าใจและนาหลักที่ได้มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
แก่ตน
1.3 เนื้อเรื่อง มีเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงสาระและประเด็นสาคัญไว้ตอนต้นหรือ
แสดงธรรม เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ สารพิ นิ จ พิ เ คราะห์ พิ จ ารณาเรื่ อ งแต่ ล ะเรื่ อ งที่ น าเสนอ
โดยเฉพาะหลักธรรมคาสอนที่ได้ปาฐกถาไว้
1.4 บทสรุปที่แสดงทัศนะเป็นการสรุปสิ่งที่ได้แสดงไว้ในปาฐกถาธรรม ทา
ให้ผู้รับสารสามารถจับใจความสาคัญหรือประเด็นสาคัญของเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อัน
จะนาไปสู่ความเข้าใจและมีผลต่อการโน้มน้าวให้ปฏิบัติ หรือเห็นจริง
2. ผลการวิจัยพบกลวิธีโน้มน้าวใจที่นามาวิเคราะห์ กลวิธีการโน้มน้าวที่ใช้การ
อ้ า งพุ ท ธศาสนาและพุ ท ธภาษิ ต พบว่ า มี ม ากเพื่ อ ช่ ว ยจู งใจและให้ ผู้ รั บ สารสนใจ
รวมทั้งเข้าใจข้อธรรมะที่จะนาไปปฏิ บัติ ทาให้ผู้รับสารเกิดความสนใจในเนื้อหาและ
เข้าใจหลักคาสอน ก็คือธรรมะได้ดียิ่งขึ้น เช่น
“พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า “อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปฏิกังเข อะนาคะตัง อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอาลัย” บอกว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความ
อาลัย คาว่า อาลัย หมายความว่าเสียดายเรื่องนี้ เรียกว่าอาลัย เป็นทุกข์ ถ้าคิดอย่าง
นั้นก็เป็นทุกข์ ท่านไม่ให้คิดอย่างนั้น ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรๆ จะอยู่
[105]

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557)

กับเราถาวร เมื่อได้แล้วมันก็ต้องไม่ได้ พบแล้วมันก็ต้องจากกัน เป็นเรื่องธรรมดา คิด
ได้แล้วก็สบายใจ ยิ้มได้ไม่เป็นความทุกข์ในเรื่องนั้น”

ข้อเสนอแนะ
การศึก ษาครั้ งนี้เ ป็ นการศึก ษากลวิ ธีก ารโน้ ม น้า วใจกลวิธี ก ารโน้ มน้ า วใจใน
ปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) พบว่ายังมี
ประเด็นอื่นที่น่าสนใจที่ควรมีการศึกษาต่อดังนี้
1. ควรมีการศึกษากลวิธีการแสดงความเด่นของข้อความในปาฐกถาธรรม
2. ควรศึ ก ษาโครงสร้ า งวจนะในปาฐกถาธรรมของพระพรหมมั งคลาจารย์
(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
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