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บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษา  วิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจ
ในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน และวิเคราะห์อุดมการณ์ ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมหมมังค
ลาจารย์ ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือธรรมะอาจาริยบูชา 100 ปี ชาตกาล จำนวน 4 เล่ม  
 ผลการศึกษากลวิธีทางภาษาพบกลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการนำเสนอ
โครงสร้างทางวาทกรรมพบองค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่ ช่ือเรื่อง การเปิดเรื่อง การดำเนินเร่ือง และการ
ปิดเรื่อง และ 2) กลวิธีทางวัจนกรรม พบวัจนกรรม 4 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมการแนะนำ วัจน 
กรรมการปรารถนา วัจนกรรมการเตือน และวัจนกรรมการขอร้อง ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้าง
พลังอำนาจในการโน้มน้าวใจให้พุทธศาสนิกชน พบว่าปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่  1) การกระตุ้น
อารมณ์ของผู้รับสารได้ถูกจังหวะและสถานการณ์ 2) ลีลาการนำเสนอสารมีความเหมาะสม  3) การใช้
หลักฐานและเหตุผลประกอบเพื่อเพ่ิมน้ำหนัก  และ 4) ความสม่ำเสมอในการเผยแผ่หลักธรรมและ
การแสดงพระธรรมเทศนา และผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในปาฐกถาธรรมพบอุดมการณ์สำคัญ 1 ชุด
ความคิด ได้แก่ อุดมการณ์ศาสนา  
 คำสำคัญ: 1.วาทกรรม 2.คำสอน 3.ปัญญานันทภิกขุ 

 
ABSTRACT 

 
 This research was to study language strategies, analyze the factors that 
create the power to persuade Buddhists, and analyze the ideology from 4 Dharma 
teaching discourse books according to the centennial of Phra Phrommanggalājāraya 
(Paññānanda Bhikkhu). 

 
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 กลุ่มสาขาวิชาชวีวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 The results of this study showed 2  language strategies: 1) Discourse 
structure presentation strategies included the title, opening, continuity and closing 
the story. Also, 2) Speech acts strategies included recommence, wish, warning and 
request speech acts. In addition, there were four important factors that can create 
power to persuade Buddhists. Firstly, the emotional stimulation of the situation was 
appropriate. Secondly, the presentation style was suitable. Thirdly, the use of 
evidence and reasoning increased the reliability, and lastly, the consistency in 
disseminating the principles of Dharma was appropriate as well. Then, the results of 
the ideological analysis in the Dharma lecture displayed only one important set of 
idea such as religious ideology. 
 Keywords: 1. Discourse  2. Dharma Teaching 3. Paññānanda Bhikkhu 

 
1. ความสำคญัและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
 พระพุทธศาสนานับเป็นสถาบันหน่ีงในประเทศไทย ที่มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ของคน
ไทยมาอย่างแนบแน่น หลอมรวมจิตใจของคนในชาติเป็นศูนย์กลางของสังคมในการถ่ายทอด
สัญลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติซึ่งนับเป็น สถาบันที่ยังคงมีอัตลักษณ์และ
อุดมการณ์ของตนเองอย่างเด่นชัดมาอย่างยาวนาน พินิจ ลาภธนานนท์ (2529: 30-31) อธิบาย
บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมไว้ว่า 

 …บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมจะเน้น อยู่เฉพาะที่หลักพุทธธรรม 
เท่าน้ัน แต่ทั้งวัดและพระภิกษุสงฆ์ต่างมีความสำคัญควบคู่ กันไปโดยวัดและพระภิกษุสงฆ์ จะมี
บทบาทในการเป็นสถานที่และเป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนให้แก่ประชาชน ได้นําไปปฏิบัติ   
กล่าวคือ หลักพุทธธรรมเปรียบเสมือนนโยบายหรือแผนพัฒนา วัดเปรียบเหมือนระบบราชการ  และ
พระสงฆ์เปรียบเสมือนข้าราชการเพียงแต่มีแนวทาง ที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน 
คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม……. 

 พระภิกษุสงฆ์จึงเป็นบุคลที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองในการนําพาพุทธวจนะและคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ซึ่งเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมและยังเป็นผู้นําทางจิตใจ
รวมถึงเป็นแบบอย่างของผู้คนในสังคมให้ธํารงและครองตนอย่างมีสันติสุข พระภิกษุสงฆ์    ย่อมมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยการอาศัยเมตตา กรุณาธรรมของตน และ พุทธพจน์ที่
ตรัสสอนเกี่ยวกับหน้าที่ทางสังคมของพระภิกษุสงฆ์  (พระราชวรมุนีป .อ . ปยุตฺโต , 2530: 4)  
พระภิกษุสงฆ์จึงเป็นผู้มีสติปัญญา หมายถึงบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำ
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สอนผ่านวิธีการ หรือกระบวนการต่าง ๆ เช่นสมัยอดีตพระภิกษุสงฆ์จะเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมคำสั่งสอนผ่านวิธีการเทศน์ อบรมจริยธรรมตามโรงเรียนพุทธสมาคมและมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ฯลฯ จนปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาต่อเน่ืองจึงเป็นเสมือนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการ     เผยแผ่ศาสนาและหลักธรรมคําสั่งสอน 
ซึ่งสามารถทําให้การเผยแผ่ธรรมะทําได้อย่างรวดเร็ว สะดวกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งให้ผลสัมฤทธ์ิ
ในการเผยแผ่ธรรมะได้ดีกว่าการรอคอยให้พุทธศาสนิกชน  เข้าวัดเพ่ือรับฟังเทศน์ หากพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วน ปัจจุบันปรากฏการเผยแผ่ธรรมะ  ผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย  เช่น การเผยแผ่ทางวิทยุ  โทรทัศน์  
อินเทอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร ฯลฯ โดยเฉพาะหนังสือธรรมมะที่ผู้คนส่วนมาก หลากหลายอาชีพ 
หลากหลายวัยให้ความสนใจเพ่ิมจำนวนมากขึ้น หนังสือธรรมะบางเล่มถูกจัดอันดับ หรือนำมา
รวบรวมจากการเผยแผ่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2548: 19) ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับการอ่านหนังสือธรรมะที่
เพ่ิมมากขี้นไว้ว่า  “หลายปีมาน้ีหนังสือธรรมะกลายเป็นหนังสือขายดี บางเล่มขายดีอย่างไม่น่าเช่ือว่า
จะเป็นหนังสือธรรมะเพราะมียอดขายถล่มทลายกว่า 100,000 เล่ม หลายคนดีใจ ต่อตัวเลขหนังสือ
ขายดีเหล่าน้ี หลายคนดีใจ ใครต่อใครหันมาอ่าน หนังสือธรรมะ” จากความนิยมในการอ่านหนังสือ
ธรรมะที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ันสะท้อนให้เห็นความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการเขียนและการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีมากขึ้นประกอบกับกับการพัฒนาและประยุกต์คำ
สอนมาปรับให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์บริบทในสังคมปัจจุบัน ชุติมา วัฒนะคีรีมี (2561:103) กล่าว
ว่า การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษาย่อมต้องการ
ความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือวิเคราะห์หรือพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมน้ัน
สามารถทำให้คนเราแก้ปัญหากับสิ่งต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้เป็นอย่างดี  รวมถึงการ บูรณาการธรรมะ
ให้เข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ จึงทำให้ผู้อ่านมีโอกาสเลือกซื้อหนังสือธรรมะในหัวข้อที่ตนเองสนใจ มี
พ้ืนฐานความรู้ เหมาะสมกับอาชีพและวัยของตน อีกทั้งการปรับภาษา ปรับเน้ือหาและประยุกต์คำ
สอนให้ทันสมัย  สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลักพุทธธรรมมีความสัมพันธ์กับความเป็น
จริงในชีวิตและสังคมอันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นการจรรโลงใจช่วยขัดเกลาช่วยยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้น และก่อให้เกิดความผาสุกต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
  จากความนิยมในการอ่านหนังสือธรรมะข้างต้น ผู้วิจัยได้พบว่าพระภิกษุสงฆ์หลายรูปที่
ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งหน่ึงในจำนวนพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าว คือ พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) พระผู้อุทิศชีวิตเพ่ือสืบทอด พระพุทธศาสนา ความโดดเด่นของท่านคือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมา วิระวัลย์  ดีเลิศ (2557:91) กล่าวว่า พระพรหมมังคลาจารย์ 
(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ยังเป็นพระภิกษุในฐานะนักปฏิบัตินิยม พบว่ามี 1. อริยมรรคมีองค์ 8 
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ตามอรรถาธิบายของท่านปัญญานันทภิกขุ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นหลักพุทธจริยศาสตร์ ซึ่ง
นำไปสู่การฝึกพฤติกรรมที่สามารถทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่น 2. การปฏิบัติ
นิยม เป็นทฤษฎีทางปรัชญาที่ยืนยันว่า การปฏิบัติเท่าน้ันที่จะทำให้ ความคิดของมนุษย์เป็นจริงได้ 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ ย่ิงไปกว่าน้ันวิธีการปฏิบัติก็มีอเนกประการ 
สามารถที่จะเลือกมาปฏิบัติได้ เพ่ือให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืน  3. ทั้งสองแนวคิดมีความ
คล้ายคลึงกันในเร่ืองการปฏิบัติของมนุษย์เท่าน้ันที่ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยดี แต่
การปฏิบัติของทั้งสองต่างกัน โดยอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติที่เน้นการกระทำของมนุษย์เอง 
และต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนปฏิบัตินิยมเป็นการปฏิบัติของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการปฏิบัติที่สิ้นสุดเฉพาะสถานการณ์น้ัน ไม่จาเป็น
ต้องปฏิบัติต่อเน่ืองกัน กล่าวโดยสรุปการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินิยมเป็นเพียงการดำเนินชีวิตใน
ลักษณะหน่ึงตามหลักพุทธธรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นับเป็นวันครบรอบ 100 ปีชาตกาลที่ได้
มรณภาพ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นพระสงฆ์ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่สังคม
มากมาย สมควรที่จะเป็นแบบอย่างให้น้อมนำหลักคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ  ผู้วิจัยเห็นความสำคัญ
ของเร่ืองวาทกรรมคำสอนเพ่ือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา อีกทั้งเน้ือหาในการสอนมีความเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนิกชน และการดำรงชีวิตซึ่งสะท้อนภาพทางสังคมความคิดและความเช่ืออย่างมากมาย จึง
ต้องการที่จะศึกษาความคิด ความเช่ือดังกล่าวว่าสะท้อนอุดมการณ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ)  รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนของพระ
พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เพ่ือให้เป็นแนวคิดและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม
ต่อไป 
 
2. โจทย์วิจัย 
      2.1 กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมข้อปฎิบัติที่มุ่งเน้นการช้ีแจงและแนะนำผู้รับสาร 
       2.2 ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนของพระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) เป็นปัจจัยที่มีหลักฐาน และเหตุผลรวมทั้งความสม่ำเสมอในการเผยแผ่หลักธรรม
สำคัญเพ่ือมุ่งหวังปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
      2.3 อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ที่แฝง
อยู่ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       3.1 เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์  
(ปัญญานันทภิกขุ) 
       3.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนของพระ
พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
       3.3 เพ่ือวิเคราะห์อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ) 
 
4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
           การวิจัยเรื่องวาทกรรมคำสอนของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทำการศึกษาประวัติพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ)  กรอบแนวคิดวาทกรรมในมิติทางภาษาศาสตร์ และวาทกรรมในมิติทางสังคมศาสตร์และทฤษฎี
วาทกรรมคำสอน  
            การวิจัยน้ีเป็นข้อมูลประเภทเอกสาร คือรวบรวมข้อมูลคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) โดยเลือกจากหนังสือ อาจาริยบูชา 100 ปี ชาตกาล ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำ
ทั้งหมด ได้แก่ 1) อยู่กับความดีของชีวิต 2) อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีสุข 3) อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี 4) 
ชีวิตงามด้วยความดี  ในการวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี ได้รวบรวมข้อมูลวาทกรรม
คำสอนพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ดังต่อไปน้ี  

 4.1 การวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอโครงสร้างทางวาทกรรมใช้เกณฑ์ทฤษฎี วาทกรรม          
วิเคราะห์ (Discourse Analysis) ของ Longacre (1983) และ สมทรง บุรุษพัฒน์ (2537) 

 4.2 การวิเคราะห์ กลวิธีทางวัจนกรรมใช้เกณฑ์ทฤษฎีวัจนกรรมของ Searle (1969);        
สุจริตลักษณ์   ดีผดุง (2552) และกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ 

 4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างพลังอํานาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนใช้ เกณฑ์  
ทฤษฎีการวิเคราะห์ วาทะและหลักการโน้มน้าวใจของ Aristotle (2009) และอรวรรณ ปลันธน 
โอวาท (2542) 

 4.4 การวิเคราะห์ อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนในปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ ของ Fairclough (1995) และ ณัฐพร พาน
โพธ์ิทอง (2556) โดยเลือกใช้กรอบวิถีปฏิบัติทางสังคมและ วัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ใน
การวิเคราะห์ 
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5. ผลการวิจัย 
 การศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)   
ในด้านกลวิธีทางภาษา มีดังน้ี 

 5.1 กลวิธีการนำเสนอโครงสร้างทางวาทกรรม พบว่าเป็นการนำเสนอในลักษณะพีระมิด มี
ลักษณะโครงสร้างสร้างวาทกรรมเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง  การดำเนินเรื่อง 
และการปิดเรื่อง ดังน้ี 
                 5.1.1 ช่ือเร่ืองที่ปรากฏในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ) มีลักษณะเป็นช่ือที่จดจำง่าย ไม่ซับซ้อนและช่ือเรื่องครอบคลุมเน้ือหาในหนังสือได้ทั้งหมด เมื่อ
ผู้รับสารอ่านช่ือเรื่องแล้วสามารถมองเห็นภาพ มี 3 รูปแบบ ได้แก่  
   ช่ือเรื่องที่เป็นนามวลี  
   ตัวอย่างเช่น  พระพุทธเจ้าคือเคร่ืองรางป้องกันภยันตราย  สูงวัยอย่างมีคุณค่า  
                                                                     (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553) 
    ช่ือเรื่องที่เป็นกริยาวลี 
    ตัวอย่างเช่น  อย่าพอใจจนลืมตัว ลืมตน 
                                                                     (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553) 
                             ต่ืนรูกั้บชีวิตคิดก้าวหน้า 
                             อยู่อย่างผู้ฉลาด อยู่อย่างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า 
                                                                                 (อยู่อย่างไร ใช้ชีวิตสวัสดี: 2553) 
   ช่ือเรื่องที่เป็นประโยค      
   ตัวอย่างเช่น   พระพุทธเจา้คือเคร่ืองรางป้องกันภยันตราย 
                                                                     (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553) 
               5.1.2 การเปิดเร่ือง ที่ปรากฏในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) นำเสนอด้วยกลวิธีที่น่าติดตาม ชักนำให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเน้ือหา มีบางสิ่งบางอย่างที่น่า
ศึกษา น่าสนใจ น่าค้นหาคำตอบและมีสาระสำคัญที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ พบว่า มีการเปิดเรื่อง 3 
กลวิธีได้แก่ การเปิดเร่ืองด้วยสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการบรรยายธรรม การเปิดเรื่องด้วยการเข้าสู่
เน้ือหาที่บรรยายทันที  การเปิดเรื่องด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังธรรม ได้แก่ 
                     (1) การเปิดเรื่องด้วยสถานการณ์ที่สอดคลอ้งกับการบรรยายธรรม 
ตัวอย่างเช่น  
 ความรักตัวน้ีแหละจะช่วยให้เกิดความคุ้มครองป้องกันได้ คือ มารักพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ให้หนักแน่น ให้เกิดมากขึ้น แต่ว่าบางที่มันก็ยาก เพราะว่าไม่เคยคิดรักมาก่อน ไปรักสิ่งอ่ืน
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เสียแล้ว พูดว่าหัวใจไม่ว่างมันเต็มด้วยอะไร ๆ เสียเหลือเกินพอแล้ว อย่างน้ีมันก็ลำบาก มันต้องเพาะ
ไปต้ังแต่ยังน้อย ๆ คือลูกหลานนี่แหละ คนแก่ ๆก็ไม่เป็นไรปล่อยไปตามเร่ือง ที่น้ีคนใหม่เราต้องสร้าง
คนใหม่ คือเด็กของเราให้มีความโน้มเอียงมาในทางธรรมะให้มาก ๆ ให้รักศาสนา ให้รักพระพุทธเจ้า 
ให้รักพระธรรม พระสงฆ์ให้มาก ๆ 
                                                                           (อยู่อย่างไร ใช้ชีวิตสวัสดี: 2553:140) 

 ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปิดเรื่องด้วยการใช้สถานการณ์ ความรัก ที่จะเริ่มต้นได้น้ันและให้
ความมีสติ รอบคอบคือให้รักศาสนา ให้รักพระพุทธเจ้า ให้รักพระธรรม พระสงฆ์จากน้ันจึงแสดง 
ปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับการเคารพบูชาในพระรัตนตรัย 
                     (2) การเปิดเรื่องด้วยการเข้าสู่เน้ือหาที่บรรยายทันที ตัวอย่างเช่น   
                    การทำงานน้ันจะต้องลุกขึ้นทำงานเรียกว่า ให้มีอุฎฐานะ หมายความว่า ให้ลุกขึ้น 
อย่าน่ิงน่ังเฉยๆ ให้เวลาในชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ เป็นชาวนา ชาวสวน ถ้าหมั่นขุด
หมั่นปลูกแล้ว ไม่มียากจน แต่ถ้าเราเป็นคนประพฤติธรรม เราเป็นคนขยันขันแข็ง รู้จักคุณค่าของชีวิต 
รู้ว่าเราเกิดมาทำไม เราอยู่กันเพ่ืออะไร สิ่งที่เราควรทำในวินาทีน้ี ช่ัวโมงน้ี วันนี้คืออะไร แล้วเราก็ลุก
ขึ้นมาจัดทำสิ่งน้ันให้เป็นการเรียบร้อย เช่นเป็นชาวนาชาวสวน มีที่ดินก็อย่าปล่อยให้มันว่าง พลิก
ขึ้นมาปลูกมันลงไป เด๋ียวน้ีจะปลูกอะไร ก็ขายได้ทั้งน้ันสำหรับเมืองไทย   
                                                                            (อยู่อย่างไร ใช้ชีวิตสวัสดี: 2553, 60) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปิดเรื่องด้วยการเข้าสู่เน้ือหาที่บรรยายของการทำงาน 
จากน้ันปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับการทำงานเรียกว่า ให้มีอุฎฐานะอย่างไร จึงจะอยู่อย่างมีความสุข 
                (3) การเปิดเรื่องด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังธรรม ตัวอย่างเช่น   

เราทั้งหลายที่มาศึกษาธรรมะ จะโดยฟังก็ดี โดยการอ่านจากหนังสือก็ดี หรือด้วยการคิดค้น 
ด้วยการประสบพบเห็นก็ดี เพ่ือประโยชน์แกการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เหมือนกระจกส่ง
องอะไรต่าง ๆเพ่ือให้เห็นชัดด้วยปัญญา แล้วจะได้มีความสบายใจ คลายทุกข์ คลายร้อน เรื่อง
แก้ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องใช้ธรรมะเป็นเคร่ืองแก้ 

                                                                    (อยู่กับความดีของชีวิต :2553, 24) 
   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปิดเรื่องด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังธรรม และกล่าวถึง

การศึกษาธรรมะในการนำไปปรับใช้แก้ปัญหาของการดำเนินชีวิต 
 
              5.1.3 การดำเนินเรื่องที่ปรากฏในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ปรากฏ 1 ลักษณะ การดำเนินเร่ืองโดยสร้างประเด็น ได้แก่ 
                  การดำเนินเรื่องโดยสร้างประเด็น ตัวอย่างเช่น 
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   เมื่อพูดเรื่องสันโดษแล้ว มันมีคำคู่กันกับ “สันโดษ” อีกคำหน่ึงเขาเรียกว่า “ มัก
น้อย” เรามักจะได้ยินว่า “ เป็นคนสันโดษมักน้อย” มักน้อยน่ีมันเป็นพวกสมถะ เป็นคนเงียบ ๆ 
ลักษณะคนมักน้อยเป็นคนเงียบ ๆ ไม่อวด มักน้อยเป็นคนไม่ขี้อวด ไม่ขี่โอ่ไม่อวดใคร ว่าฉันเป็นอย่าง
น้ันอย่างน้ี อะไรต่ออะไรทุกอย่าง เช่นว่าไม่อวดรู้ ไม่อวดทรัพย์สมบัติ ไม่อวดเกียรติยศช่ือเสียงกับใคร 
ๆ เป็นคนที่เฉย ๆ เงียบ ๆ คมในฝักว่าอย่างน้ันเถอะ ไม่แสดงอะไรใคร ๆ ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย
อะไร แต่งเน้ือแต่งตัวง่าย ๆ ธรรมดา ๆ ไปไหนก็ธรรมดา ๆ ไม่ทำโอ่อ่าหรูหรา เพ่ือจะอวดให้เขาเห็น
ว่าอย่างน้ันว่าอย่างน้ี อย่างน้ีเขาเรียกว่าเป็นคนมักน้อย  

                                                      (อยู่กับความพอใจชีวิตดีมีความสุข: 2553, 57) 
     ตัวอย่างข้างต้นเป็นการดำเนินเรื่องโดยสร้างประเด็น เก่ียวกับคำว่าคำที่มาเป็นคู่กัน 

และมีความสำคัญอย่างไรสำหรับความหมายของคำว่า สันโดษ กับมักน้อย 
 
              5.1.4 การปิดเรื่องที่ปรากฏในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) จากการวิเคราะห์พบว่ามี 2 ลักษณะได้แก่ การปิดเรื่องแบบสรุปความ การปิดเรื่องแบบให้
คิดต่อไป ดังน้ี 
                 การปิดเรื่องแบบสรุปความ ตัวอย่างเช่น 
      ถ้าเห็นว่าขัดกันไม่ควรทำ  ถึงแม้การกระทำน้ัน นำผลมาให้มากหลาย เพราะผลที่
เกิดจากการกระทำช่ัว นำความทุกข์มาให้แก่ผู้กระทำ พระพุทธองค์จึงตักเตือนว่า ใคร่ครวญก่อนจึง
ทำดีกว่า เพราะสิ่งที่ทำลงไปแล้วจักทำคืนอีกไม่ได้ การกระทำที่จักนำความเดือดร้อน มาให้เป็นการ
กระทำที่ไม่ดี เป็นพระโอวาทท่ีผู้รักตนควรกระทำโดยแท้ 

                                                                      (ชีวิตงามด้วยความดี: 2553, 90) 
     ตัวอย่างข้างต้นเป็นการปิดเรื่องแบบสรุปความ ด้วยการสรุปความสำคัญ เก่ียวกับ

การทำความดี ให้ล่ะเว้นการกระทำช่ัว 
 5.2  กลวิธีทางวัจนกรรม 
         กลวิธีทางวัจนกรรมเป็นกลวิธีการใช้ภาษาประเภทหน่ึงที่ศึกษาและวิเคราะห์
ความหมายตามสถานการณ์ของการสื่อสาร วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความหมายหรือเจตนาที่แฝงอยู่
ในการสื่อสารหรือในข้อความ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ผู้รับสารเข้าใจความคิด หรือเจตนา
บางอย่างที่แฝงอยู่ในการนำเสนอสารได้ดีย่ิงขึ้น ผลการวิเคราะห์วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมัง
คลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พบว่ากลวิธีวัจนกรรมเป็น 3 ประเภทได้แก่ วัจนกรรมการแนะนำ  วัจ
นกรรมการปรารถนา  วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผล 
        5.2.1 วัจนกรรมการการแนะนำ     
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              วัจนกรรมการการแนะนำป็นกลวิธีแสดงเจตนาที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ใช้เพ่ือต้องการแนะนำหรือโน้มน้าวพุทธศาสนิกชนให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึง จากการวิเคราะห์พบว่าท่านใช้วัจนกรรมการแนะนำเพ่ือต้องการให้ผู้รับสารตระหนักถึงการ
ดำเนินชีวิตที่มีความสุขโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทาง 
ตัวอย่างเช่น 
   “ คนเราโดยปกติน้ันยังอ่อนอยู่ในเรื่องน้ี อ่อนอยู่ที่ว่าไม่พยายามที่จะช่วยตนเองไม่
พยายามที่จะพ่ึงตนเอง หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ัน สอนให้เราพ่ึงตนเองให้เราช่วยตนเอง 
อันน้ีสำคัญมาก” “ในการที่เราจะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน
ควรที่ต้องพยายามคิดพ่ึงตนเอง” 

                                                                        (ชีวิตงามด้วยความดี:2553, 36) 
   จากข้อความข้างต้นกลวิธีการใช้วัจนกรรมการแนะนำโดยปรากฏคำว่า “ควร” ซึ่งมี

เจตนาแนะนำให้คนเหล่าน้ัน คิดพ่ึงตนเองให้อยู่ให้ได้ 
       5.2.2 วัจนกรรมการปรารถนา 
               วัจนกรรมการปรารถนาเป็นกลวิธีแสดงเจตนาที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ใช้เพ่ือแสดงความคิด ความรู้สึก ความต้องการโดยมุ่งหวังให้ ผู้รับสารเข้าใจความคิดและ
ความรู้สึกดังกล่าวและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงและคาดหวัง หรือคาดคะเนให้ผลลัพธ์
เป็นไปตามท่ีปรารถนานอกจากน้ียังเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับสารมีจิตสำนึกร่วมกัน ในการแก้ไขหรือ
ร่วมมือกันกระทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งการแสดงวัจนกรรมการปรารถนาที่ปรากฏ มีคำว่า “ต้องการ” 
ตัวอย่างเช่น  
              “ หลักพระพุทธศาสนาของเราได้สอนให้เราเข้าใจว่า ความสุขความทุกข์ของเรา 
เป็นผลเน่ืองมาจากการกระทำของเรา หรือเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ทำมันด้วยตัวเราเอง ครูบาอาจารย์
เป็นเป็นแค่เพียงผู้บอกทางให้เท่าน้ัน การลงมือเดินเป็นกิจที่เราเองต้อง” 

                                                                       (ชีวิตงามด้วยความดี:2553, 55) 
    จากข้อความข้างต้นท่านใช้วัจนกรรมการปรารถนาโดยปรากฏคำว่า “ต้องการ” ซึ่ง

มีเจตนามุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
       5.2.3 วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผล 
              วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นกลวิธีแสดงเจตนาท่ีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ใช้เพ่ือแสดงเหตุแห่งที่มา และผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้กระทำหรือรับรู้ในเรื่องราว         
วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผลที่ปรากฏมีคำว่า “เพราะ เพราะฉะน้ันจึง” ตัวอย่างเช่น 
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   “ ถ้าคนไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจ จะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต และไม่รู้จัก
แก้ปัญหา เพราะไม่เข้าใจธรรมะ ความยุ่งยากในสังคมก็เกิดมากขึ้น” 

                                                                      (ชีวิตงามด้วยความดี:2553, 129) 
   จากข้อความข้างต้นท่านใช้วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผลโดยปรากฏคำว่า “เพราะ” ซึ่งมี

เจตนาถึงเหตุถ้าไม่มีธรรมะให้ผู้รับสารให้เข้าใจว่า จะเกิดความวุ่นวายในสังคม 
   จากการศึกษากลวิธีทางภาษาในหนังสือธรรมะของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา

นันทภิกขุ) ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลวิธีการนำเสนอโครงสร้างทางวาทกรรมนั้นมีความ
น่าสนใจโดยนำเสนอรูปแบบท่ีหลากหลายและมีความเป็นระบบเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
พุทธศาสนิกชน ในส่วนกลวิธีการเช่ือมโยงความมีลักษณะที่สร้างความสละสลวย มีเอกภาพ มี
สัมพันธภาพให้เน้ือความได้เป็นอย่างดี และในส่วนกลวิธีทางวัจนกรรมน้ัน พบว่า สะท้อนให้เห็น
ความหมายหรือเจตนาแฝง  
 5.3  ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนที่ปรากฏในวาทกรรมคำ
สอนของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ผลการศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมคำสอนของ
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  ในด้านปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจจุด
มุ่งหวังเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารให้เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ส่งสารเจตนา
ผลการวิจัยพบปัจจัยสำคัญที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน 2 ประการได้แก่      
1. การใช้หลักฐานและเหตุผลประกอบเพื่อเพ่ิมน้ำหนัก 2. ความสม่ำเสมอในการเผยแผ่หลักธรรมและ
การแสดงพระธรรมเทศนา   
              1. การใช้หลักฐานและเหตุผลประกอบเพ่ือเพ่ิมน้ำหนัก   

      อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท (2526: 70-76) อธิบายว่าการวิเคราะห์วาทะโดยอิง
หลักการโน้มน้าวใจเกิดขึ้นในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยนำเร่ืองสถิติ เหตุผล หลักฐานเข้ามาใช้ 
ประกอบการวิเคราะห์วาทะ แนวทฤษฎีสมัยใหม่ได้ประยุกต์มาจากแนวทฤษฎีของอริสโตเติลโดย
ยังคงปรากฏบุคลิกภาพความน่าเช่ือถือ พิจารณาอารมณ์ที่ผู้พูดพยายามก่อให้เกิดในตัวผู้ฟัง และ
ท้ายที่สุดได้นำหลักการใช้เหตุผล หลักฐานมาช่วยเพิ่มน้ำหนักของข้อมูลเพ่ือหวังผลในการโน้มน้าวใจ
ให้ประสบผลสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการนำเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การใช้
หลักฐาน (evidence) และการใช้เหตุผล (reasoning) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่าพระพรหมมัง
คลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)   

    5.3.1 การใช้หลักฐาน ใช้การยกตัวอย่างเป็นหลักฐานประกอบการปาฐกถาเพ่ืออธิบาย
รายละเอียดให้มีความชัดเจนมากข้ึน ตัวอย่างที่ยกมาจะเกี่ยวข้อง สอดคล้องการยกตัวอย่างปรากฏ  
1 ลักษณะ ดังน้ี 
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                   การใช้คำกล่าวอ้างของพระพุทธเจ้า 
        การใช้คำกล่าวอ้างของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเมื่อพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา

นันทภิกขุ) ต้องการสั่งสอนเก่ียวกับหลักธรรมคำสอนและข้อปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาหรือ
เรื่องราวทางธรรม โดยเป็นการนำคำกล่าวอ้างหรือคำพูดที่เป็นคำสอนที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามา
ผสมผสานกับเน้ือหาที่ปาฐกถาหรือสั่งสอน  
ตัวอย่างเช่น 
                    ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น พระพุทธเจ้าไม่ไดมองอย่างน้ัน คือมองอะไรให้
มองในแง่เดียว ให้มองในแง่ดี แง่สุขด้านเดียวก็ไม่ได้มองในแง่ทุกข์ด้านเดียวก็ไม่ได้ แต่เราต้องมองทั้ง
สองอย่าง เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันปนกันอยู่ คือว่าอะไรมันมีทั้งคุณ-โทษ มีประโยชน์-ไร้ประโยชน์มี
ความดี-มีความช่ัว มีความสุข-มีความทุกข์ มันปะปนกันอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าไม่ให้มองในแง่
เดียว เพราะถ้ามองในแง่เดียว มันก็ดีไปหมด 
                                                              (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553, 147) 
   จากตัวอย่างข้างต้นใช้คำกล่าวอ้างของพระพุทธเจ้าสอดแทรกในการสั่งสอนเรื่องการ
มองโดยให้มองอะไรให้มองทั้งสองด้าน  
                 5.3.2 การใช้เหตุผล  
                    การใช้หลักเหตุผลมาช่วยรองรับและสนับสนุนข้อความท่ีสื่อสารในการนำเสนอข้อมูล 
หรือการดำเนินเรื่องนับว่าสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้ผู้รับสารได้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ ผลการ
วิเคราะห์พบการใช้หลักเหตุผลของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  2 ประเภทได้แก่ การ
แสดงเหตุผลแบบอุปนัย และการแสดงเหตุผลจากผลไปสู่เหตุ ดังน้ี 
                   (1) การแสดงเหตุผลแบบอุปนัย 
                    การแสดงเหตุผลแบบอุปนัยที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  ใช้เป็นการ
กล่าวถึงหรืออ้างถึงเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ข้อสรุปที่เป็นส่วนรวมเพ่ือทำให้เกิดความน่าเช่ือถือ ส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้ในการสั่งสอนหรือปาฐกถา ตัวอย่างเช่น 
        คนมีธรรมะนั่นแหละ เขาเรียกว่า เป็นคนอุดมการณ์มีอุดมคติ สิ่งใดท่ีไม่เป็นธรรมะ 
ไม่ควรเรียกว่าอุดมคติ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะมันเป็นอย่างไร คำสอนก็ตาม การกระทำอันใดก็ตาม         
ที่เป็นไปเพ่ือทำให้คนอ่ืนเดือดร้อน สิ่งน้ันไม่ควรจะเรียกอุดมการณ์ที่สูงส่งไม่ควรจะเรียกว่าอุดมคติ 
เพราะมันทำให้คนเดือดร้อนเสียหายให้ได้รับความทุกข์ร้อนความวุ่นวายกันด้วยประการต่าง ๆบังคับ
อย่างน้ันบังคับอย่างน้ี ในรูปต่าง ๆ มนุษย์ไม่มีสิทธ์ิอะไรเป็นของตัว ไม่มีเสรีในทางทุถูกชอบเป็น
เด็กอมมืออยู่ตลอดเวลา จะต้องถูกบังคับให้เป็นอย่างน้ี น่ันไม่ใช่อุดมการณ์ที่ถูกต้อง ไม่ใช่อุดมการณ์ที่
สูงส่ง  
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                                                               (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553,153) 
      จากข้อความข้างต้นท่านนำเสนอและลำดับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลโดยใช้วิธีอุปนัย

เป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึงกรณีเฉพาะบางกรณีเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ข้อสรุปที่เป็นส่วนรวมหรือส่วนที่ 
 

ใหญ่กว่า เป็นการกล่าวถึงอุดมคติของชีวิต คนมีธรรมะน่ันแหละ เขาเรียกว่า เป็นคนอุดมการณ์มีอุดม
คติ เพ่ือเช่ือมโยงกับว่าถ้าทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนสิ่งน้ันไม่ควรจะเรียกอุดมการณ์ที่สูงส่งไม่ควรจะเรียกว่า
อุดมคติ   (อุดมคติ      ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) 
                    (2) การใช้วิธีผลมาหาเหตุ 
                    การใช้วิธีผลมาหาเหตุเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์หนึ่งจะเป็นสาเหตุ หรือ
ต้นเหตุให้เกิดอีกสถานการณ์หน่ึงตามมา พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  ใช้วิธีผลมาหา
เหตุโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการแสดงให้ผู้รับสารเข้าใจถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ที่กำลัง
กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น 
                  การปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำวันของเรา บางคนยังอยู่ในขณะงานเรียกว่ายังทำงาน
อยู่เป็นประจำ ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันเสาร์ อาทิตย์ก็หยุดพัก แต่ว่าบางท่านน้ันได้รับบำนาญ
แล้ว ปลดจากการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าเขาปลดปล่อยเราแล้ว เขาปลดแอกเอาออกจากคอแล้วเราก็
เป็นอิสระแก่ตัวแล้ว จะมาวัดมาวาก็ไม่มีความกังวลห่วงใยจะทำอะไรก็ทำอะไรได้สบายใจ ตามฐานะ 
ของของผู้ที่เสวยผลของงาน ที่ตนได้กระทำไว้ เช่นเราเป็นข้าราชการบำนาญ ก็เพราะว่าได้ปฏิบัติงาน
ดีมาตลอดเวลาไม่มีความผิดความเสียหาย 
                                                               อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553, 121) 

        จากข้อความข้างต้นท่านนำเสนอและลำดับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลโดยใช้คำว่า       
“ เพราะ” เป็นการใช้วิธีผลมาหาเหตุเพ่ือแสดงว่าสถานการณ์หน่ึงจะเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุ ให้เกิดอีก
สถานการณ์หน่ึงตามมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช้ีแนะให้ผู้รับสารเปิดใจยอมรับสภาวการณ์ หลังจาก
หมดวาระการทำงาน ไม่ควรยึดติดวัตถุหรือตำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น 
              5.3.3 ความสม่ำเสมอในการเผยแผ่หลักธรรมและการแสดงปาฐกถาธรรม 
                     พลังสำคัญในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน ได้แล้ว ผู้วิจัยยังพบว่าความสม่ำเสมอใน
การเผยแผ่หลักธรรมและความสม่ำเสมอในการแสดง ปาฐกถาธรรมก็ยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สามารถ
สร้างแรงศรัทธาและความน่าเลื่อมใส น่าเคารพ นับถือได้เพราะความสม่ำเสมอในการเผยแผ่ธรรมะ
นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  มีความต้ังใจ ต้ังมั่นในศีลธรรม
และมีความปรารถนาที่จะนำพาอุดมการณ์ของพระศาสดามาเผยแผ่ เพ่ือก่อให้เกิดความผาสุกและทำ
ให้คนเป็นคนดี ยึดมั่นในหลักธรรมอันจะนำไปสู่สังคมที่ดีและมีคุณภาพ  
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 5.4 อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)   
       ผลการศึกษาและวิเคราะห์วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ)  ในด้านการตีความความสัมพันธ์อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ ผลการวิจัยพบอุดมการณ์สำคัญ 1 ชุด
ความคิดได้แก่ อุดมการณ์ศาสนาปรากฏชุดความคิดสำคัญ 1 ชุดความคิดได้แก่ การเผยแผ่หลักคำ
สอนทางพระพุทธศาสนาในชุดความคิดน้ีสามารถจำแนกความคิดย่อยได้ 2 ความคิดย่อยได้แก่ การ
สอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักคำสอนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า การสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนัก
ว่าการเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาทำให้พ้นทุกข์ 
             5.4.1  การสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักคำสอนต่าง ๆของพระพุทธเจ้าตัวอย่างเช่น  
                 บาปก็ดี บุญก็ดี มันเกิดดับ เกิดดับอยู่ตลอดเวลา บาป เกิดเพราะเราขาดสติปัญญา 
บุญ เกิดเพราะเรามีสติปัญญา เราคิดถูกคิดชอบ บุญก็เกิดขึ้น ความดีความงามเกิดขึ้น เกิดแล้วก็ดับไป 
ไม่ได้ต้ังอยู่ถาวร 
                                                               (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553,113) 
                  จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักคำสอนเรื่องบาปก็ดี 
บุญก็ดีซึ่งถือเป็นหลกัคำสอนอันสำคัญของพระพุทธเจ้า 
              5.4.2  การสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักว่าการเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาทำให้พ้น
ทุกข์ ตัวอย่างเช่นคำว่า สันโดษกับมักน้อย มักจะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ผู้ใดมีความสันโดษ
จะเป็นสุขทุกเมื่อ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ก็มีความสุขแล้วเราเกิดมามีชีวิตอยู่ประจำวัน อยู่ให้
เป็นสุขดี หรืออยู่ให้เป็นทุกข์ดี 
                                                                (อยู่กับความพอใจ ชีวิตดีมีความสุข: 2553, 57) 

       จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักว่าการเข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนาทำให้พ้นทุกข์ซึ่งถือเป็นความพอใจ พอเพียง โดยปรากฏคำศัพท์ และกลุ่มคำ 
“สันโดษ” 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “วาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  โดยผู้วิจัย
เลือกศึกษาหนังสือธรรมะที่มีการรวบรวมตีพิมพ์โดยเลือกจากหนังสือ อาจาริยบูชา 100 ปี ชาตกาล 
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) งานวิจัยน้ีใช้วิธีการศึกษาโดยใช้กรอบทฤษฎีและแนวคิด
ต่าง ๆ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เช่น แนวคิดเรื่องวาทกรรม แนวคิดเรื่องกลวิธีการนำเสนอ 
แนวคิดเรื่องวัจนกรรม แนวคิดเรื่องการโน้มน้าวใจ แนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
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             6.1 กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)พบ
กลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอโครงสร้างทางวาทกรรมพบองค์ประกอบ 4 ส่วน 
ปรากฏในลักษณะพีระมิดหัวต้ัง ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง การเปิดเรื่อง การดำเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง 
โครงสร้างของช่ือเร่ืองพบช่ือเร่ืองที่เป็น คำนามวลี กริยาวลีและประโยค วิธีการต้ังช่ือเร่ืองปรากฏท้ัง
ช่ือเรื่องบอกเน้ือหาและช่ือเรื่องที่เป็นคำถาม การเปิดเรื่องปรากฏ 3 รูปแบบ ได้แก่ การเปิดเร่ืองด้วย
สถานการณ์ที่สอดคล้องกับการบรรยายธรรม การเปิดเรื่องด้วยการเข้าสู่เน้ือหาที่บรรยายทันที  การ
เปิดเรื่องด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังธรรม  การดำเนินเรื่องมีทั้งการดำเนินเรื่องโดยใช้ลำดับเวลา การ
ดำเนินเรื่องมี 1 ลักษณะโดยสร้างประเด็น การปิดเรื่องพบ 2 ลักษณะได้แก่ การปิดเรื่องแบบสรุป
ความ การปิดเร่ืองแบบให้คิดต่อ กลวิธีวัจนกรรมเป็น 3 ประเภทได้แก่ วัจนกรรมการแนะนำ  วัจนกร
รมการปรารถนา  วัจนกรรมเป็นเหตุเป็นผล 

 6.2 ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนของพระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ)  ในด้านปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจจุดมุ่งหวังเพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารให้เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ส่งสารเจตนา ผลการวิจัยพบปัจจัยสำคัญที่
สร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจ พุทธศาสนิกชน 2 ประการได้แก่  1. การใช้หลักฐานและเหตุผล
ประกอบเพื่อเพ่ิมน้ำหนัก  2. ความสม่ำเสมอในการเผยแผ่หลักธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนา 
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการสร้างพลังอำนาจในการโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนนั้น
เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหน่ึง อันเน่ืองมาจากความน่าเช่ือถือจากการครองเพศบรรพชิต ต้ังมั่นใน
ศีลธรรมรวมทั้งอยู่ในฐานะที่สังคมนับถือ  

 6.3 อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ความ
ความสัมพันธ์อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ ผลการวิจัยพบอุดมการณ์สำคัญ 1 ชุดความคิดได้แก่ อุดมการณ์
ศาสนาปรากฏชุดความคิดสำคัญ 2 ชุดความคิดได้แก่ การเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาใน
ชุดความคิดน้ีสามารถจำแนกความคิดย่อยได้ 2 ความคิดย่อยได้แก่ การสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจ
หลักคำสอนต่าง ๆของพระพุทธเจ้า การสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักว่าการเข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนาทำให้พ้นทุกข์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหนังสือธรรมะมีอุดมการณ์ศาสนาที่มี
จุดมุ่งหมายหลักในการเผยแผ่คำสอนที่สำคัญและดีงามทาง 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กับผลการวิจัยที่นำเสนอข้างต้น 
ผู้วิจัยสำหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยพบว่าวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)       
1. กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) จัดเป็น      
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วาทกรรมประเภทข้อควรปฏิบัติที่มุ่งเน้นการช้ีแจงและแนะนำผู้รับสารว่าควรประพฤติปฏิบัติตนเช่น
ไรให้เกิดความสุขซึ่งสอคล้องกับแนวคิดการจำแนกประเภทวาทกรรมของนักภาษาศาสตร์ที่จัด
ประเภทของคำแนะนำและคำสั่งสอนไว้ว่าเป็นวาทกรรมข้อควรปฏิบัติ นอกจากน้ีผลการวิจัยลักษณะ
ทางไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางวาทกรรมยังมีความสอดคล้องกับลักษณะทางไวยากรณ์ที่ Longacre 
(1983) และ สมทรง บุรุษพัฒน์ (2537) ในส่วนโครงสร้างทางวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลา
จารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) มีลักษณะร่วมกันกับงานวิจัยของ ชลธิชา บำรุงรักษ์ (2539) ผู้วิจัยพบและ
วิเคราะห์ได้น้ันปรากฏวัจนกรรมการกล่าวช้ีนำ (directives) ซึ่งนับเป็นวัจนกรรมเด่นและปรากฏมาก
ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)   2. ปัจจัยที่สร้างพลังอำนาจใน
การโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) มีอำนาจในการโน้มน้าว
ใจพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วอันเน่ืองมาจากความน่าเช่ือถือจากการครองเพศบรรพชิต ต้ังมั่นในศีลธรรม
รวมท้ังอยู่ในฐานะที่สังคมนับถือ 3.อุดมการณ์ในวาทกรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) การสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า การสอนให้พุทธศาสนิกชน
ยึดมั่นในการทำความดี การสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
   8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          จากผลการวิจัยพบว่าได้สะท้อนให้เห็นว่าการนำแนวคิดและทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์มาวิเคราะห์หนังสือธรรมะยังปรากฏไม่มากนัก จึงเห็นควรนำแนวคิดทางวัจนปฏิบัติศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห์การแสดงพระธรรมเทศนาในหนังสือธรรมะอย่างจริงจังต่อไป 
   8.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
          หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนานำเน้ือหาใน
งานวิจัยน้ีสรุปเผยแพร่  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านจำนวนมากทั้งในแง่มุมทางศาสนา แง่มุม
ทางภาษาศาสตร์ แง่มุมทางวาทวิเคราะห์ ฯลฯ จะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้หลากหลายด้าน 
  8.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
         ควรมีการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมประเภทอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อวิถีปฏิบัติและสามารถโน้ม
น้าวใจสาธารณชนจำนวนมากได้เช่นเดียวกับหนังสือธรรมะ เช่น วาทกรรมคำพยากรณ์วาทกรรม
ประเภทการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (How to) ต่าง ๆ เป็นต้น จะมองเห็นได้ว่าวาทกรรมดังกล่าวมีกลวิธี
ที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันกับวาทกรรมธรรมะหรือไม่ อย่างไร 
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