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บทคัดย่อ

			 การวิจยั เรือ่ ง “กระบวนการและกลวิธกี ารสือ่ สาร
เพือ่ ถ่ายทอดพุทธธรรม ในหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและกลวิธีการถ่ายทอด
ธรรมะทีป่ รากฏในผลงานหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี
และศึกษาวิธกี าร และรูปแบบในการถ่ายทอดพุทธธรรมผ่าน
หนั ง สื อ ธรรมะของท่ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คม
ส�ำหรับระเบียบวิธวี จิ ยั เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Textual Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการถ่ายทอด
หนังสือธรรมะในส่วนของเนื้อหามีกระบวนการโดยเริ่มจาก
แรงบันดาลใจของผู้เขียน หาความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ ก�ำหนดแนว
ทาง ลงมือท�ำงานเขียน ส่งให้บรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์
ตรวจแก้ให้ถกู ต้อง ดูแลเทคนิคการพิมพ์ และจัดพิมพ์หลัง
ได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียน ส่วนรูปเล่มแต่ละส�ำนักพิมพ์ จะ
สร้างสรรค์รปู เล่มตามกลุม่ เป้าหมาย และเอกลักษณ์ของส�ำนัก
พิมพ์นนั้ ๆ กลวิธที ใี่ ช้ในการถ่ายทอดหนังสือธรรมะ จ�ำแนกได้
2 ลักษณะ คือ กลวิธที างภาษา และกลวิธกี ารน�ำเสนอ โดย
กลวิธที างภาษาทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ สามอันดับแรก ได้แก่ การใช้
ค�ำสัมผัสคล้องจอง การใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมา และการ
เล่นค�ำประเภทค�ำซ�้ำ ตามล�ำดับ ส่วนกลวิธีการน�ำเสนอที่ผู้
เขียนใช้มากทีส่ ดุ สามล�ำดับ ได้แก่ การยกตัวอย่างประเภทวาทะ
ของบุคคล การยกตัวอย่างประเภทพฤติกรรมหรือประสบการณ์
ของบุคคล และการเปรียบเทียบ ตามล�ำดับ วิธกี ารทีท่ ่าน
ว.วชิรเมธีใช้ในการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคม คือ การยกตัวอย่างประเภทเหตุการณ์ ซึง่ สามารถ
จ�ำแนกได้เป็น 3 กลุม่ คือ บริบทภาพรวมของสังคม บริบท
เหตุการณ์รายวัน และบริบทเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์

			 รูปแบบการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมให้ความส�ำคัญโดยเน้น “การถ่ายทอดให้รว่ ม
สมัย” ประกอบด้วยการใช้ภาษาต้องเป็นภาษาของคนร่วม
สมัย ส�ำนวนการเขียนเข้าใจง่าย การยกตัวอย่าง เป็นการยก
ตัวอย่างทีส่ มจริง ใกล้ตวั และตัวตนของผูเ้ ขียนเป็นคนร่วม
สมัย ใช้ประสบการณ์ตรงเพือ่ ถ่ายทอดพุทธธรรมอย่างถึงแก่น

Abstracts

The objective of this research is to study
the process and tactics of Buddhist doctrine in composition of bhuddhist bhikku W. Wachiramaethee,
and to study his instructive patterns which conformed to the social context.  Using the qualitative
approach, this work involved the textual analysis
and depth interview.
In term of the compositing process, the
context was inspired by the buddhist bhikku W.
Wachiramaethee himself, then started gathering
information and specified the presenting method.  
After the composition was written, it was corrected
by press editor and published.   The appearance
of each book was taken care by its press so as to
match the market and present the press identity.
The tactics, which were used by the buddhist bhikku W. Wachiramaethee, could be divided
into two segmentations, literary tactics and delivering tactics.  The three most used literary tactics were
using assonance, using simile, and using repeating
words respectively, while the three most used
delivering tactics were quoting from someone’s
phrase, exemplification of someone’s behavior or
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experience, and using comparison respectively. His
composition conformed to the social context by using exemplification.  These exampled circumstances
used in his works could be categorized into overall
society context,   quotidian context, and   historical
context.

บทน�ำ

ประเทศไทยมี ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจ�ำ
ชาติ ซึง่ จากข้อมูลของส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สืบค้นจาก http://portal.nso.go.th)
พบว่ามีผนู้ บั ถือศาสนาพุทธมากถึง 57,324,600 คน จาก
จ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ 62,308,887 คน เหตุทจี่ �ำนวน
ประชากรผู้นับถือศาสนาพุทธมีมากเช่นนี้ เนื่องมาจากการ
นับถือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนาอย่างเหนียวแน่นของชาวไทย แต่สงิ่ ทีน่ า่ สังเกต คือ
ชาวไทยพุทธมีความสนใจศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาค่อน
ข้างน้อย แม้วา่ จะมีชอ่ งทางและวิธกี ารมากมายในการศึกษา  
ปันนัดดา นพพนาวัน (2533) ศึกษาเรือ่ ง“กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทย” พบว่า
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการสื่ อ สารเพื่ อ เผยแพร่ ธ รรมะ คื อ
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่กับรูปแบบการเผยแพร่ธรรมะ
แบบเดิม กล่าวคือ มีวธิ กี ารเทศน์ทไี่ ม่นา่ สนใจชวนติดตาม
โดยใช้ค�ำศัพท์ภาษาบาลีจ�ำนวนมาก มีการเทศน์ทขี่ าดจังหวะ
ไม่มชี วี ติ ชีวา ไม่สร้างความกระตือรือร้นแก่ผฟู้ งั และไม่มกี าร
ใช้ภาษาร่วมสมัย  
แต่ในปี พ.ศ. 2547 มีการเปลีย่ นแปลงในวงการ
ธรรมะเกิดขึน้ เมือ่ พระนักเขียนรูปหนึง่ ได้ปฏิวตั วิ งการศาสนา
ให้มคี วามแปลกใหม่ชวนติดตาม โดยไม่ยดึ ติดกับแนวปฏิบตั ิ
เดิมของพระนักเทศน์นกั เขียนในอดีต ท�ำให้เกิดกระแสความนิยมศึกษาธรรมะถึงขัน้ ทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ของสังคม พระนักเทศน์นกั เขียนท่านนี้ คือ “พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี” หรือที่
รูจ้ กั กันในนาม “ว.วชิรเมธี”
ด้วยความรูค้ วามสามารถ และศิลปะการถ่ายทอด
พุทธธรรมของท่าน ท�ำให้ทา่ นได้รบั การยอมรับในเวลาเพียง
ไม่นาน ท่านว.วชิรเมธีได้ถา่ ยทอดพุทธธรรมผ่านการประพันธ์
หนังสือธรรมะ  ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง สังเกตได้จากยอด

การพิมพ์ทสี่ งู ถึง 20 - 30 ครัง้ รวมถึงการเป็นหนังสือยอดนิยมติดอันดับหนังสือขายดี (Best Seller) ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
ออกหนังสือธรรมะเล่มใหม่ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ท่านว.วชิรเมธี เป็นพระนักเขียนนักเทศน์ที่โดดเด่นอย่างยิ่ง
ในยุคสมัยนี้ ท่านเป็นผูพ้ ลิกโฉมวงการธรรมะให้สามารถเข้า
ถึงผูอ้ า่ นทัง้ หน้าเก่าและหน้าใหม่ได้อย่างทัว่ ถึง ความคิดทีว่ า่
ธรรมะอยูใ่ นความสนใจเฉพาะผูส้ งู อายุ จึงไม่เป็นจริงอีกต่อไป
เพราะทุกวันนี้ธรรมะได้เข้าสู่กระแสความสนใจของผู้คน
หลากหลายช่วงวัยและอาชีพ   
ผูว้ จิ ยั เป็นหนึง่ ในบุคคลทีร่ สู้ กึ ว่า “หนังสือธรรมะ
เป็นยาขมหม้อใหญ่” ทีไ่ ม่ชวนให้อา่ น แต่เมือ่ ได้พบกับหนังสือ
ธรรมะของท่านว.วชิรเมธี ทีม่ รี ปู เล่มสวยงามสะดุดตา ดูตา่ ง
จากหนังสือธรรมะที่เคยพบมา ยิ่งได้อ่านก็พบว่างานเขียน
ของท่านมีเสน่ห์ ชวนติดตาม มีการร้อยเรียงภาษาทีน่ า่ สนใจ
ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความประทับใจในหนังสือของท่านอย่างยิ่ง
ขณะเดียวกันก็เกิดค�ำถามขึ้นในใจว่าเหตุใดยาขมหม้อใหญ่จงึ
กลายเป็นขนมหวานรสอร่อยได้ เป็นเหตุให้ศกึ ษาเรือ่ ง“กระบวนการและกลวิธีการถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะของ
ท่าน ว.วชิรเมธี”  
การวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มุง่ ศึกษากระบวนการตัง้ แต่วธิ ี
คิดในจุดเริม่ ต้น กระทัง่ การวางแผน จนลงมือเขียนงาน รวม
ถึงขัน้ ตอนอืน่ ๆ ทีค่ ณะท�ำงานต้องวางแผน และศึกษาในส่วน
ของกลวิ ธี ที่ ผู ้ เขี ย นใช้ ใ นการถ่ า ยทอดธรรมะให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจ รวมถึงศึกษาเนือ้ หาและรูปแบบทีผ่ เู้ ขียนใช้ในการ
น�ำเสนอสารให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในแต่ละสมัย  
การศึกษานี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคล
หรือสถาบันทีม่ บี ทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ไม่วา่ จะเป็น
สถาบันการศึกษา ทัง้ ทางโลกและทางธรรม หรือสถาบัน
สื่อสารมวลชนที่มีหน้าที่ในการส่งทอดข้อมูลข่าวสาร โดย
สามารถประยุกต์ใช้ให้มีความหลากหลายในเนื้อหาของการ
ถ่ายทอดได้มากกว่าการถ่ายทอดธรรมะตามกรณีศึกษา อัน
จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการน�ำวิธีการ หรื อ แนวทางการ
ถ่ายทอดสารของท่านว.วชิรเมธีมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ
การถ่ายทอดทีใ่ ช้อยู่ หรือบูรณาการให้มคี วามสอดคล้องกับ
ลักษณะการถ่ายทอดในรูปแบบทีต่ า่ งกันออกไป
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ปัญหาน�ำวิจยั

			 1.  ท่านว.วชิรเมธีและคณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือธรรมะ
มีกระบวนการและกลวิธเี ช่นไรในการถ่ายทอดธรรมะให้ได้รบั
ความนิยม
2. ท่านว.วชิรเมธีใช้วธิ กี ารและรูปแบบในการถ่าย
ทอดพุทธธรรมผ่านหนังสือธรรมะของท่านอย่างไรให้สอด
คล้องกับบริบทของสังคม

วัตถุประสงค์

			 1. เพือ่ ศึกษากระบวนการและกลวิธกี ารถ่ายทอด
ธรรมะทีป่ รากฏในผลงานหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี  
2. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารและรูปแบบในการถ่ายทอด
พุทธธรรมผ่านหนังสือธรรมะของท่านให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคม

ขอบเขตของงานวิจยั

			 ศึกษาจากผลงานหนังสือธรรมะที่ประพันธ์โดย
ท่าน ว.วชิรเมธี เพียงผูเ้ ดียวไม่นบั รวมผลงานทีป่ ระพันธ์รว่ ม
กับผูอ้ นื่   โดยศึกษาหนังสือเล่มทีพ่ มิ พ์จ�ำหน่าย  ตัง้ แต่เล่มแรก
ซึง่ จัดพิมพ์ในปีพ.ศ. 2545   ถึง  พ.ศ. 2552  จ�ำนวนทัง้ สิน้ 19
เล่ม  
นอกจากการศึกษาเอกสารแล้ว มีส่วนของการ
สัมภาษณ์ทา่ น ว.วชิรเมธี บุคคลใกล้ชดิ คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือ
ทัง้ ทีเ่ ป็นคณะท�ำงานของท่าน และคณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือในส่วน
ของส�ำนักพิมพ์ทจี่ ดั พิมพ์มากกว่า 1 เล่ม ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2
ส�ำนักพิมพ์
ค�ำจ�ำกัดความทีใ่ ช้ในการวิจยั
			 กระบวนการถ่ายทอดธรรมะ หมายถึง ขัน้ ตอน
และวิธกี ารในการถ่ายทอดธรรมะผ่านงานเขียน ประกอบด้วย
กระบวนการในส่วนเนือ้ หา และรูปเล่มโดยเริม่ ตัง้ แต่ทมี่ าของ
งานเขียน ขัน้ ตอนการเขียนงานในส่วนความรับผิดชอบของ
ท่าน ว.วชิรเมธี และกระบวนการผลิตหนังสือในส่วนความรับ
ผิดชอบของส�ำนักพิมพ์
กลวิธกี ารถ่ายทอดธรรมะ หมายถึง เทคนิควิธี
ต่างๆ ทีท่ า่ นว.วชิรเมธีใช้ในการเขียนหนังสือธรรมะให้มคี วาม
แตกต่างชวนติดตาม โดยจ�ำแนกเป็นกลวิธที างภาษา และ
กลวิธกี ารน�ำเสนอ

วิธีการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคม หมายถึง วิธกี ารทีท่ า่ น ว.วชิรเมธีใช้ เป็นวิธหี ลักใน
การน�ำเสนอพุทธธรรม ให้มคี วามสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือ
บริบทของสังคมสูผ่ อู้ า่ น
รูปแบบการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม หมายถึง รูปแบบทีท่ า่ น ว.วชิรเมธี ใช้ในการ
ถ่ายทอดสารให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสังคม โดยเน้น
ทีก่ ารท�ำให้รว่ มสมัย  
หนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี หมายถึง งานเขียน
ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับธรรมะประเภทหนังสือเล่มทีพ่ มิ พ์จ�ำหน่าย
ประพันธ์โดยพระมหาวุฒชิ ยั   วชิรเมธี   หรือ ว.วชิรเมธี   เพียงผู้
เดียว ไม่ได้ประพันธ์รว่ มกับผูอ้ นื่   ไม่ใช่บทสัมภาษณ์  หรือหนังสือ
ประกอบการเรียน  โดยจัดพิมพ์ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2545 - 2552
คณะท�ำงานหนังสือธรรมะ หมายถึง ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท�ำหนังสือธรรมะซึง่ เป็นคณะท�ำงานของ
ท่านว.วชิรเมธีในสถาบันวิมตุ ตยาลัย  
ผูจ้ ดั ท�ำในส่วนส�ำนักพิมพ์ หมายถึง ผูม้ หี น้าทีร่ บั
ผิดชอบในการออกแบบและจัดท�ำหนังสือธรรมะของท่าน
ว.วชิรเมธี โดยเป็นบุคลากรของส�ำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์หนังสือ
ธรรมะของท่านมากกว่า 1 ครัง้   คือ  ส�ำนักพิมพ์เรือนปัญญา  
และส�ำนักพิมพ์อมรินทร์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่น�ำมาใช้เป็นกรอบในการศึกษา มีดงั นี้
1. แนวคิดเรือ่ งพุทธวิธี และหลักการถ่ายทอดสาร
ของพระพุทธเจ้า มนุษย์มคี วามสามารถในการเรียนรูแ้ ละเข้าใจทีต่ า่ งกัน พระพุทธเจ้าได้จ�ำแนกมนุษย์ตามความแตกต่าง
ในการเรียนรูธ้ รรมะ พุทธวิธแี ละเทคนิคการสอนธรรมะของ
พระพุทธองค์จึงแตกต่างกันไปตามกาลเทศะและบุคคลที่จะ
สัง่ สอน ทัง้ ในส่วนของเนือ้ หา ตัวผูร้ บั การสอนและวิธกี ารสอน
2. แบบจ�ำลองการสือ่ สาร  เดวิด เค เบอร์โล ได้
เสนอแบบจ�ำลองที่เน้นความส�ำคัญขององค์ประกอบส�ำคัญ
4 อย่างในกระบวนการสือ่ สาร คือ ผูส้ ง่ สาร (Source) สาร
(Message) ช่องทางของสาร (Channel) และผูร้ บั สาร (Receiver)    หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ แบบจ�ำลอง SMCR ส�ำหรับ
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การสือ่ สารมวลชนช่องทางของสารมีหลายชนิดด้วยกัน คือ
โทรทัศน์ วิทยุ   หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม และนิตยสาร แบบ
จ�ำลองของเบอร์โลได้อธิบายถึงปัจจัยส่วนตัวบางอย่างที่ส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการสือ่ สารด้วย ซึง่ ได้แก่ ทักษะในการสือ่ สาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และสภาวะวัฒนธรรมทัง้
ของผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร  
3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับผูส้ ง่ สาร เดวิด เค
เบอร์โล (1960: 30-72 อ้างถึงในอวยพร พานิช, 2549: 318319) กล่าวไว้วา่ ปัจจัยของผู้สร้างสารที่ช่วยให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยต่อความส�ำเร็จ
และประสิทธิผลของการสือ่ สารทีผ่ สู้ ง่ สารจ�ำเป็นต้องมี ได้แก่
ทักษะในการสือ่ สาร (Communication Skills) ความรู้
(Knowledges) ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Social and
culture system) ส่วนอริสโตเติล (อ้างถึงในเถกิง พันธุ์
เถกิงอมร, 2539: 438)  กล่าวถึงความน่าเชือ่ ถือของผูส้ ง่ สาร
ว่าบุคลิกของผู้พูดเป็นสาเหตุส�ำคัญของการพูดโน้มน้าวใจ
ประกอบด้วย  Intelligence ผูพ้ ดู ต้องเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาลึกซึง้
มีไหวพริบเชาวน์ปญ
ั ญา Good will ผูพ้ ดู ต้องแสดงให้เห็นว่า
มีความปรารถนาดีตอ่ ผูฟ้ งั Good character ผูพ้ ดู ต้องแสดง
ให้เห็นว่าเป็นผูม้ นี สิ ยั ดี มัน่ คงในศีลธรรม
4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการวางแผนและ
กระบวนการสร้างสาร สมควร กวียะ (2546: 287) กล่าวถึง
กระบวนการสร้ า งสารไว้ว่า ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คื อ
1. ท�ำความเข้าใจสารทีจ่ ะน�ำมาสร้าง 2. เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย 3. ทบทวนทฤษฎีการสร้างสารเพือ่ ประยุกต์
ใช้ให้เหมาะกับเป้าหมาย 4. ก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการลงมือสร้างสาร
5. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับสาร ทัง้ เรือ่ งความหมายของสาร การใช้วัจนภาษาในสาร การผูกประโยคให้มี
น�ำ้ หนัก โวหารภาพพจน์ การจัดล�ำดับสาร กลยุทธ์การสร้าง
และตรึ ง ความสนใจ การเล่าเรื่อง หลักฐานสนับสนุนสาร
สารโน้มน้าวใจ คุณภาพสาร โดยผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดนีม้ าใช้ใน
การออกแบบตารางวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นกรอบในการวิเคราะห์สาร (Message) เพือ่ ศึกษากลวิธที ผี่ เู้ ขียนใช้ในการถ่ายทอดสาร  

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
			 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนีเ้ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานรวมถึงเป็น
แนวทางในการประยุกต์วิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ
การวิจยั การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องมีดงั นี้
กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจิตใจผู้เข้า
รับการอบรมของส�ำนักธรรมปฏิบตั ิ โดยนิตยา จึงเกษมสุข
(2531) การศึกษากระบวนการสือ่ สารเพือ่ เผยแพร่ธรรมะของ
สถาบันสงฆ์ไทย โดย ปันนัดดา นพพนาวัน (2533) การเปิด
รับธรรมะในยุคโลกาภิวตั น์ โดย สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ
(2539) วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดธรรมะของหลวงพ่ อ ชา สุ ภั ท โท
โดย   จิราพร เนติชาดา (2542) กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การ
โน้มน้าวใจในหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า โดย   อัญชลี ถิร
เนตร (2543) ปรัชญาการสือ่ สารในธรรมสารของพุทธทาส
ภิกขุ   โดย  ปุณยนุช ชุตมิ า (2543) ปุจฉา-วิสชั นา : กลวิธี
ทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา   โดย พิสฐิ กอบ
บุญ (2548)

ระเบียบวิธวี จิ ยั

			 งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Textual Analysis)  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเภท   คือ   ข้อมูล
ประเภทเอกสาร  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คล
โดยข้อมูลประเภทเอกสารแบ่งเป็น 3 จ�ำพวก  
ได้แก่   ผลงานหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี เป็นหนังสือ
ธรรมะที่ท่าน ว.วชิเมธีประพันธ์ขึ้นเพียงผู้เดียว ไม่ใช่งาน
ประพันธ์รว่ ม และเป็นหนังสือเล่มทีพ่ มิ พ์จ�ำหน่าย โดยจัด
พิมพ์ครัง้ แรกในปีพ.ศ. 2545 ถึงพ.ศ. 2552 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 19
เล่ม เพือ่ ใช้วเิ คราะห์ในส่วนของสาร เอกสารหรือหนังสือที่
เกีย่ วข้องกับชีวประวัติ และผลงาน รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการถ่ายทอดธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี  ซึง่ มีผอู้ นื่ ประพันธ์
ไว้  เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผสู้ ง่ สาร (Sender)  และ
เอกสาร หรือหลักฐานอ้างอิงทีแ่ สดงถึงบริบทของสังคมในช่วง
เวลาต่างๆ  เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการเทียบเคียงเหตุการณ์
ในแต่ละสมัยกับเนื้อหาธรรมะที่ท่านว.วชิรเมธีถ่ายทอดใน
การศึกษาความสอดคล้องของเนือ้ หา รูปแบบและวิธกี ารถ่ายทอดพุทธธรรมกับบริบทของสังคมทีต่ า่ งออกไปตามช่วงเวลา
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ส่วนข้อมูลประเภทการสัมภาษณ์บุคคลนั้นมีผู้ให้
ข้ อ มู ล หลั ก ในการวิ จั ย  4  กลุ่ม ได้แก่ ผู้ส่งสาร  คือท่าน
ว.วชิรเมธี  บุคคลใกล้ชดิ   คือ  คุณแทนคุณ จิตต์อสิ ระ  เป็น
ผูท้ มี่ คี วามสนิทสนม ได้รว่ มงานกับท่าน ว.วชิรเมธี ในฐานะ
เลขาฯและผูต้ ดิ ตาม คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือของผูส้ ง่ สาร คือ  
คุณเริงฤทธิ์ ธิชาญ ซึง่ เป็นหัวหน้าคณะจัดท�ำหนังสือของผูส้ ง่
สาร เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดท�ำหนังสือของท่าน
ว.วชิรเมธีอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอนในทุกเล่ม ส่วนคณะผูจ้ ดั ท�ำ
ของส�ำนักพิมพ์เลือกสัมภาษณ์บรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ เป็นส�ำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือ
ธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธีตงั้ แต่ 2 เล่มขึน้ ไป โดยส�ำนักพิมพ์
เรือนปัญญาสัมภาษณ์ คุณรักษ์ มนัญญา  ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์  
สัมภาษณ์ คุณเทวัลย์กานต์  มุง่ ปัน่ กลาง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. ตารางบันทึกกลวิธกี ารถ่ายทอดพุทธธรรม
2. แบบสัมภาษณ์ทใี่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก
(In-depth Interview) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ผสู้ ง่ สาร บุคคลใกล้ชดิ ผูส้ ง่ สาร  คณะจัดท�ำหนังสือ
ของผูส้ ง่ สาร  และคณะจัดท�ำหนังสือของส�ำนักพิมพ์ตา่ งๆ

ผลการวิจยั

			 1. กระบวนการและกลวิธที ที่ า่ น ว.วชิรเมธีใช้ใน
การถ่ายทอดธรรมะให้ได้รบั ความนิยม
1.1 กระบวนการในการถ่ายทอดหนังสือธรรมะ
ของท่าน ว.วชิรเมธี
จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถจ�ำแนกกระบวนการ
ในการถ่ายทอดธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1.1 ส่วนเนื้อหา การน�ำเสนอเนื้อหา
หลักในหนังสือธรรมะแต่ละเล่มนัน้    มีทมี่ าจาก 3 ลักษณะ
คือ 1) รวบรวมจากบทความทีเ่ คยตีพมิ พ์ 2) เขียนขึน้ ใหม่โดย
เนือ้ หาหลักมาจากแนวคิดของผูเ้ ขียนเอง หรือทางส�ำนักพิมพ์
เป็นผูก้ �ำหนดประเด็น 3) ถอดเทปเทศนาของท่าน ว.วชิรเมธี
กรณีทผี่ เู้ ขียนก�ำหนดเนือ้ หาเอง พบว่าผูเ้ ขียนมีหลักในการเลือก
เนือ้ หาทีจ่ ะน�ำเสนอ โดยต้องตอบโจทย์ของตนเองคือเป็นเรือ่ ง
ที่อยู่ในความสนใจหรือความถนัด เห็นว่าสังคมก�ำลังต้องการ
หรือจ�ำเป็นที่จะต้องรู้ ความถูกต้องของเนื้อหาที่จะน�ำเสนอ

วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ จ ะน�ำเสนออย่ า งได้ ผ ล และการส่ ง ไปยั ง
ผู้บริโภคโดยวิธไี หน
ส่วนความรับผิดชอบของท่านว.วชิรเมธีในการ
ถ่ายพุทธธรรมออกมาเป็นเนือ้ หาส�ำหรับตีพมิ พ์ มีกระบวนการ
การวางแผน จัดล�ำดับขัน้ ตอนต่างๆทีช่ ดั เจน และเป็นแนวทาง
เดียวกับการผลิตสือ่ ตัง้ แต่กระบวนการก่อนการเขียน ระหว่าง
การเขียน และหลังการเขียนเสร็จสิน้ โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดเริม่
จากแรงบันดาลใจของท่าน   ซึง่ ท่านจ�ำแนกออกเป็น 2 แบบ  
คือ แรงบันดาลใจจากสิง่ ทีท่ า่ นมีความสนใจ และแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนั้น ซึ่งจากการประมวล
พบว่า เรื่องที่อยู่ในความสนใจของท่านมีความหลากหลาย
ตามแต่ทา่ นจะได้พบเจอเรือ่ งใดๆ แล้วเกิดความสงสัยข้องใจ
หรือเกิดความคิดที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวหลักธรรมะให้
ผูอ้ า่ นได้เข้าใจคลายสงสัย เนือ้ หาทีน่ �ำเสนอจึงมีความแตกต่าง
กันออกไป ดังปรากฏในงานเขียนของท่านหลายช่วงหลาย
ตอน เช่น วิธแี ก้ความโกรธ เรือ่ งความตาย การวางตนอย่าง
เหมาะสมของผูท้ อี่ ยูใ่ นฐานะพระสงฆ์   การบริหารจัดการคน  
เวลา  และความรูส้ กึ   ปัญหาของคนท�ำธุรกิจ  เป็นต้น
ส่วนแรงบันดาลใจทีม่ าจากปัญหาสังคมนัน้ มีทงั้
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมหลากหลาย
ด้าน เช่น ค่านิยม วัฒนธรรม การเมือง เป็นต้น ปัญหา
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักค�ำสอนและพิธีกรรมในพระพุทธ
ศาสนา ปัญหาความรักและสัมพันธ์ของบุคคลกลุม่ ต่างๆ อาทิ
ครอบครัว เพือ่ นฝูง ญาติพนี่ อ้ ง เจ้านายลูกน้อง เพือ่ นร่วม
งาน  คนรัก  เป็นต้น  รวมถึงอีกหลากหลายสาเหตุทนี่ �ำมาสู่
ปัญหาต่างๆของสังคม เช่น การทุจริตคอรัปชัน่ ความไม่รจู้ กั
พอ  ความเห็นแก่ตวั ยาเสพติด เป็นต้น แรงบันดาลใจนีเ้ ป็น
ส่วนส�ำคัญทีท่ �ำให้งานของท่านตรงใจผูอ้ า่ น และให้ความรูส้ กึ
ว่าธรรมะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ใช้ได้จริง
เมื่อได้ประเด็นการเขียนจากแรงบันดาลใจแล้ว
เข้าสูข่ นั้ ตอนการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้ ก�ำหนด
แนวทางน�ำเสนอ ลงมือเขียน แล้วส่งเข้าสูก่ ระบวนการของ
ส�ำนักพิมพ์ตอ่ ไป จากนัน้ งานต้นฉบับส�ำหรับจัดพิมพ์จะถูกส่ง
กลับมาให้ทา่ น ว.วชิรเมธีเป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
อีกครัง้ ก่อนอนุญาตให้มกี ารจัดพิมพ์
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1.1.2  ส่วนรูปเล่ม
การจั ด ท�ำรู ป เล่ ม นั้ น เป็ น กระบวนการที่ ส�ำนั ก
พิมพ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบ  สามารถแสดงเป็นแผนผัง ดังนี้

อื่นๆ ภาพหน้าปก เป็นภาพเรียบๆ ภาพประกอบภายในเล่ม
มีสีสันงดงาม  เป็นภาพแนวนามธรรม ใช้เทคนิคการวาดสีน�้ำ 
ส่วนเทคนิคการพิมพ์ การเน้นค�ำ ดึงค�ำโปรย  ยังคงเป็นตาม
หนังสือธรรมะทั่วๆ ไป

ภาพที่ 2 ภาพหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี ที่จัดพิมพ์
โดยสำ�นักพิมพ์เรือนปัญญา

ภาพที่ 1 แผนผังกระบวนการจัดทำ�หนังสือธรรมะของท่าน
ว.วชิรเมธี
			 จากทุกกรณีพบว่าขั้นตอนการตรวจแก้ของทาง
ส�ำนักพิมพ์นั้น แทบจะไม่ต้องแก้ไขใดๆ เนื่องจากผู้เขียน
ตรวจสอบและพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว บางครั้งที่ทาง
ส�ำนักพิมพ์แก้ไขกลายเป็นการท�ำให้ผิดความหมายที่ท่าน
ต้องการสื่อสาร ส่วนการดึงค�ำโปรยนั้นทางบรรณาธิการจะ
เป็นผู้เลือกค�ำหรือข้อความที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งพบว่าด้วย
ลีลาการเขียนที่มักมีค�ำคล้องจอง มีค�ำคมหรือวรรคทองอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท่านท�ำให้การเลือกค�ำโปรย รวมถึงการ
ตั้งชื่อตอน ชื่อหนังสือของบรรณาธิการท�ำได้ง่ายขึ้น ส�ำหรับ
การจัดท�ำภาพประกอบพบว่าในส่วนของท่านว.วชิรเมธีจะ
พิจารณาเป็นพิเศษเฉพาะการน�ำรูปของท่านไปใช้ เนื่องจาก
ท่านเกรงว่าบางกรณีอาจเป็นเชิงการค้าที่ไม่เหมาะสมกับ
สถานะของสมณเพศ โดยแต่ละส�ำนักพิมพ์จะสร้างสรรค์รปู เล่ม
ตามกลุ่มเป้าหมาย และเอกลักษณ์ของส�ำนักพิมพ์นั้นๆ
ซึง่ การวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จาก 2 ส�ำนักพิมพ์ ได้แก่
ส�ำนักพิมพ์เรือนปัญญา และส�ำนักพิมพ์อมรินทร์
ส�ำนั ก พิ ม พ์ เรื อ นปั ญ ญาเป็ น ส�ำนั ก พิ ม พ์ แรกที่
บุกเบิกจัดพิมพ์งานของท่านว.วชิรเมธี รูปแบบการน�ำเสนอ
มีลักษณะเหมือนหนังสือธรรมะทั่วไป กล่าวคือ ลักษณะ
รูปเล่ม สีสันไม่ฉูดฉาด ขนาดรูปเล่มไม่แตกต่างจากหนังสือ

การออกแบบรู ป เล่ ม ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาจาก
เหตุผล 2 ประการ ได้แก่ สาเหตุจากการวางกลุม่ เป้าหมาย
เป็นกลุม่ คนตัง้ แต่วยั ท�ำงานขึน้ ไป และข้อจ�ำกัดของทางส�ำนักพิมพ์ ทีม่ ใิ ช่ส�ำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ท�ำให้กระบวนการผลิตและ
เทคนิคจึงยังไม่แตกต่างจากส�ำนักพิมพ์ทวั่ ๆ ไปมากนัก
ในส่วนของส�ำนักพิมพ์อมรินทร์ ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ จัด
ท�ำหนังสือธรรมะรูปเล่มแปลกตา จนได้รับกระแสตอบรับ
อย่างดี ท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมะอินเทรนด์ ได้มี
การน�ำรูปแบบขนาดเล่มของหนังสือที่ประสบความส�ำเร็จใน
การออกแบบขนาดรูปเล่มทีเ่ หมาะกับการอ่าน ผูอ้ า่ นสามารถ
หยิบจับ พลิกอ่านถนัดมือ พกพาได้อย่างเหมาะสม ส่วนภาพ
หน้าปก และภาพประกอบภายในมีความแตกต่างฉีกแนวจาก
หนังสือธรรมะทัว่ ๆ ไป เพราะใช้สสี นั สดใสหลากสี เป็นภาพ
วาดแนวน่ารัก คล้ายกับภาพทีป่ รากฏตามหนังสือนิทานหรือ
หนังสือการ์ตนู ดูมชี วี ติ ชีวาสดชืน่ หากดูเผินๆ อาจไม่ทราบว่า
เป็นหนังสือธรรมะ ด้วยหน้าตาทีพ่ ลิกโฉมวงการหนังสือธรรมะ

ภาพที่ 3 ภาพหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธีทจ่ี ดั พิมพ์โดย
สำ�นักพิมพ์อมรินทร์
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กระดาษทีส่ �ำนักพิมพ์อมรินทร์เลือกใช้เป็นกระดาษ
ถนอมสายตา (Green Read) เทคนิคการพิมพ์ การดึงค�ำ
โปรย การท�ำตัวหนา เหล่านีส้ ามารถสร้างความแตกต่างให้
กับรูปเล่มของหนังสือธรรมะได้ชนิดทีห่ ลุดจากกรอบเดิม  ซึง่
เนื่องมาจากการที่ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์วางกลยุทธ์ในการจัดท�ำหนังสือธรรมะ และก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีต่ า่ งไปจากเดิม
กล่าวคือ ส�ำนักพิมพ์ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่าน
หนังสือธรรมะให้สามารถอ่านได้ทกุ ช่วงวัย ทัง้ วัยรุน่ วัยท�ำงาน
และผูส้ งู อายุ จึงออกแบบรูปเล่มทีท่ นั สมัย สดใสจนกลาย
เป็นการพลิกมิตใิ หม่ของหนังสือธรรมะ และเป็นเอกลักษณ์ของ
หนังสือธรรมะของส�ำนักพิมพ์อมรินทร์
โดยสรุป กระบวนการน�ำเสนอพุทธธรรมะผ่าน
หนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิเมธีนนั้   แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วน
เนือ้ หา  ซึง่ มีทา่ น ว.วชิรเมธีเป็นผูร้ บั ผิดชอบ  อีกส่วนคือ  รูปเล่ม ทางส�ำนักพิมพ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบ กระบวนการทัง้ สองส่วน
นีม้ กี ารด�ำเนินการทีส่ อดประสานและต่อเนือ่ งกัน โดยเริม่ ต้น
ด้วยตัวผู้เขียนและสิ้นสุดที่การตัดสินใจอนุญาตให้จัดพิมพ์  
หลังผ่านกระบวนการอืน่ ๆ และการพิจารณาของผูเ้ ขียนแล้ว
1.2 กลวิธีที่ท่าน ว.วชิรเมธีใช้ในการถ่ายทอด
หนังสือธรรมะ
1.2.1 กลวิธีทางภาษา ส�ำหรับกลวิธีทาง
ภาษาเป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เฉพาะส่วนเนื้อหาของ
งานเขียน ไม่นบั รวมชือ่ หนังสือ หรือชือ่ ตอน เนือ่ งจากเป็น
ส่วนทีท่ างกองบรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์เป็นก�ำหนด จาก
การศึกษาพบว่า ผูแ้ ต่งใช้กลวิธที างภาษาทีห่ ลากหลายในงาน
เขียนแต่ละเล่ม โดยไม่พบข้อก�ำหนดตายตัวในการเลือกใช้กล
วิธใี ดเป็นพิเศษ  กลวิธที างภาษาทีป่ รากฏมี  ดังนี้
1) การสร้างค�ำใหม่ ประกอบด้วย 1) อาศัยแนว
เทียบจากค�ำเดิม มีทงั้ การเปลีย่ นเสียงพยัญชนะบางตัว เพือ่
สร้างค�ำใหม่ที่มีเสียงใกล้เคียงกับค�ำเดิม และการคงค�ำหรือ
พยางค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของค�ำประสมบางค�ำไว้ซึ่งผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ถงึ ความหมายของค�ำใหม่และสามารถอ้างอิง
ค�ำเดิมได้เช่นกัน 2) น�ำค�ำภาษาต่างประเทศมาประสมกับ
ค�ำไทย ผูเ้ ขียนใช้ค�ำภาษาต่างประเทศทีห่ ลากหลายมาประสม
กับค�ำไทย ซึ่งค�ำภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนน�ำมาใช้เป็น
ค�ำที่สงั คมรูจ้ กั รูค้ วามหมาย ถูกใช้ในการสือ่ สารของผูค้ นเป็น
ประจ�ำ  ผูอ้ า่ นจึงสามารถเข้าใจความหมายของค�ำใหม่ได้โดย

ไม่ตอ้ งอาศัยการนิยามหรือแปลความ แต่ในบางกรณีผเู้ ขียน
ได้นยิ ามความหมายของค�ำใหม่เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจ เนือ่ งจาก
ผูเ้ ขียนต้องการให้ความหมายชีเ้ ฉพาะบางประการ 3) สร้างค�ำ
ประสมขึน้ ใหม่ ค�ำใหม่บางส่วนผูเ้ ขียนใช้วธิ ปี ระสมค�ำขึน้ ใหม่
โดยดึงความหมายหรือนัยส�ำคัญของค�ำมาท�ำให้เกิดค�ำใหม่ที่
มีความหมายชวนฉุกคิด
2) การสร้างส�ำนวนใหม่อาศัยแนวเทียบจากค�ำเดิม
การสร้างส�ำนวนใหม่ทปี่ รากฏเป็นการน�ำส�ำนวนพูด หรือส�ำนวน
ค�ำพังเพยทีม่ แี ต่เดิมมาปรับแก้ใหม่  
3) การใช้ภาพพจน์ พบว่า โดยหลักแล้วไม่ได้ใช้
เพือ่ ความสละสลวยของภาษา แต่ใช้เพือ่ เปรียบให้ผอู้ า่ นเข้าใจ
ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงจะพบการใช้ภาพพจน์ชนิดต่างๆ เช่น
อุปมา อุปลักษณ์ ในลักษณะทีต่ า่ งออกไป เพราะเป็นการเปรียบ
เทียบกับชีวิตจริงในยุคปัจจุบัน หรือเป็นการเปรียบเทียบให้
เห็นภาพชัดเจนเข้าใจง่าย  
4) การเล่นค�ำ  ลักษณะของการเล่นค�ำทีป่ รากฏ  
พบว่า มีทงั้ การเล่นค�ำพ้อง ค�ำซ�ำ 
้ และการเล่นเสียงสัมผัสของ
ค�ำ
  
5) การใช้ค�ำสัมผัสคล้องจอง มีทงั้ สัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะ เพือ่ สร้างความไพเราะฟังแล้วรืน่ หู และท�ำให้
จดจ�ำได้งา่ ย โดยการใช้สมั ผัสคล้องจองในงานเขียนของท่าน
ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นกลวิธีที่พบมาก
ทีส่ ดุ ในกลวิธที างภาษาทัง้ หมด
6) การใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ พบการ
ใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยูเ่ ป็นระยะ คาดว่าบางกรณีเป็น
เพราะผูแ้ ต่งมุง่ สือ่ สารให้ผอู้ า่ นเข้าใจได้โดยง่าย  เพราะเหมาะกับ
บริบทของสังคมในปัจจุบันมากกว่าการเลือกใช้ค�ำไทย แต่
บางกรณีน่าจะเลือกใช้ค�ำทับศัพท์ต่างประเทศเพราะต้องการ
สร้างสีสนั และอรรถรสในการอ่านให้มากยิง่ ขึน้
7) การใช้ค�ำตามสมัยนิยมหรือภาษาปาก ภาษาที่
ผู้แต่งใช้ส่วนมากเป็นภาษาพูด ค�ำที่ใช้เป็นค�ำง่ายที่สื่อความหมายตรงตัว ไม่ตอ้ งแปลความ นอกจากนีย้ งั มีการใช้ค�ำสแลง
และค�ำศัพท์ทนี่ ยิ มตามยุคสมัยอีกด้วย  
8) การใช้เครือ่ งหมายนขลิขติ ผูแ้ ต่งใช้เครือ่ งหมาย
นขลิขติ อยูบ่ อ่ ยครัง้ เพือ่ แปลความหมายและเพือ่ สร้างอารมณ์
ขัน
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กลวิธีทางภาษาที่ผู้เขียนใช้มากที่สุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ การใช้ค�ำสัมผัสคล้องจอง การใช้ภาพพจน์ประเภท
อุปมาอุปไมย และการเล่นค�ำประเภทค�ำซ�ำ 
้ ตามล�ำดับ โดย
กลวิธีต่างๆ ที่ท่านใช้มาจากความมุ่งหมายหลักของผู้แต่ง คือ
ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจง่าย และสนใจติดตาม
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกกลวิธถี า่ ยทอดพุทธธรรม : กลวิธที าง
ภาษา
กลวิธีทางภาษา
การใช้ค�ำสัมผัสคล้องจอง
การเล่นค�ำ  ประเภทค�ำซ�้ำ
การใช้ภาพพจน์  ประเภทอุปมา

         รวม (ครั้ง)
106
79
81

1.2.2  กลวิธกี ารน�ำเสนอ
1) การยกตัวอย่าง ผูแ้ ต่งใช้วธิ กี ารสอนธรรมะผ่าน
ตั ว อย่ า ง หรือบางกรณีใช้วิธีการสอนธรรมะก่อนแล้วจึงยก
ตัวอย่างให้เห็นจริง โดยการยกตัวอย่างของผูแ้ ต่งจ�ำแนกได้ 5
ลักษณะ คือ 1) วาทะของบุคคลส�ำคัญจากหลากหลายวงการ
2) พฤติกรรมหรือประสบการณ์ของบุคคล โดยพบว่า สามารถ
จ�ำแนกได้เป็นพฤติกรรมหรือประสบการณ์ของบุคคลส�ำคัญ
บุคคลใกล้ชดิ ผูแ้ ต่ง และผูแ้ ต่ง 3) ข้อมูลจากเอกสารและสือ่
ต่างๆ การยกตัวอย่างนีผ้ เู้ ขียนได้แจ้งทีม่ าอย่างชัดเจน 4) เรือ่ งเล่าทีไ่ ม่ระบุแหล่งอ้างอิงปรากฏในกรณีทเี่ ป็นเรือ่ งเล่าแบบมุข
ปาฐะ ซึง่ ผูเ้ ขียนเคยได้รบั การถ่ายทอดมา  มีทงั้ เรือ่ งเล่าทีม่ คี ติ
สอนใจ  เรือ่ งเล่าแนวปรัชญา และเรือ่ งขบขัน  5) เหตุการณ์  
เป็นเหตุการณ์รว่ มสมัย ซึง่ อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
หรือบางกรณีเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญทีผ่ คู้ นสะเทือนใจ และได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์นนั้
		
2)  การอธิบายขยายความ มี 2 ลักษณะ คื อ
1) โดยจ�ำแนกเป็นข้อๆ ท�ำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจประเด็นที่
ผูเ้ ขียนต้องการสือ่ สารอย่างชัดเจน และแยกแยะได้งา่ ย 2) ใช้
เครือ่ งหมายนขลิขติ เป็นการขยายความทีใ่ ช้เสริม เพิม่ เติม
ข้อมูล หรือรายละเอียดในเรือ่ งทีก่ ล่าวถึง  
3) การใช้บทสนทนาโต้ตอบ นอกจากจะสร้าง
ความสนใจชวนติดตามให้กับผู้อ่านแล้ว ยังสามารถท�ำให้
ผู ้ อ่านจินตนาการตามเรื่องราวและเข้าใจความหมายที่ผู้แต่ง
ต้องการสือ่ สารได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ด้วย  โดยผูเ้ ขียนมักใช้บทสนทนา
โต้ตอบในการถ่ายทอดเรือ่ งเล่าเป็นหลัก

			 4) การเปรียบเทียบ  ผูแ้ ต่งใช้วธิ กี ารสร้างคูเ่ ปรียบ  
เพือ่ เทียบให้เห็นความแตกต่าง และความเหมือนอย่างชัดเจน  
โดยมักเปรียบกับสิง่ ใกล้ตวั หรือสิง่ ทีเ่ ราต้องข้องเกีย่ วในชีวติ
ประจ�ำวัน ซึง่ การใช้กลวิธนี ที้ �ำให้ผอู้ า่ นเห็นภาพและเข้าใจได้
ง่ายขึน้   
5) การสร้างอารมณ์ขัน เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
หนังสือธรรมะมีความสนุกสนานน่าอ่านมากยิ่งขึ้น มีทั้งการ
ล้อเลียนสังคม เสียดสีล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และ
มุขตลกทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ คิด
6) การตั้งค�ำถาม ผู้แต่งสร้างความน่าสนใจชวน
ติดตามด้วยการตัง้ ค�ำถาม ทัง้ ในลักษณะถาม-ตอบ และค�ำถาม
เชิงวาทศิลป์เพือ่ ให้ผอู้ า่ นฉุกคิด  
7) การนิยามค�ำ  เพือ่ ให้ผอู้ า่ นมีพนื้ ฐานความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกัน แก้ความเข้าใจทีผ่ ดิ หรือให้ความรูส้ �ำหรับ
ผูท้ มี่ พี นื้ ฐานพุทธธรรมไม่มากนัก
กลวิ ธี ก ารน�ำเสนอที่ ผู ้ เขี ย นใช้ ม ากที่ สุ ด สาม
ล�ำดับ ได้แก่ การยกตัวอย่างประเภทวาทะของบุคคล การยก
ตัวอย่างประเภทพฤติกรรมหรือประสบการณ์ของบุคคล และ
การเปรียบเทียบ  ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกกลวิธถี า่ ยทอดพุทธธรรม : กลวิธกี าร
น�ำเสนอ
กลวิธีการน�ำเสนอ                       รวม (ครั้ง)
การยกตัวอย่าง  ประเภทวาทะของบุคคล
232
การยกตัวอย่าง ประเภทพฤติกรรมหรือ
215
ประสบการณ์ของบุคคล
การเปรียบเทียบ
147

			 จะเห็นได้วา่ กลวิธที งั้ สองส่วน คือ กลวิธที างภาษา  
และกลวิธกี ารน�ำเสนออันเป็นสาร (Message) นัน้ สะท้อนมา
จากคุณลักษณะของท่าน ว.วชิรเมธี (Source) ซึง่ ประมวลได้
ดังนี้
1) ท่านเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่ดี (Ethos) ดังที่
อริสโตเติล (อ้างถึงใน เถกิง พันธุเ์ ถกิงอมร, 2539: 438)  กล่าวถึงความน่าเชือ่ ถือของผูส้ ง่ สารว่า บุคลิกของผูพ้ ดู เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของการพูดโน้มน้าวใจ ซึง่ ท่าน ว.วชิรเมธีเป็นผูท้ มี่ สี ติปญั ญาลึกซึง้
มีไหวพริบเชาวน์ปญั ญา มีความปรารถนาดีตอ่ ผูฟ้ งั ตัง้ ใจจริงทีจ่ ะ
รักษาประโยชน์ของผูฟ้ งั และเป็นผูม้ วี ตั รปฏิบตั ดิ ี มัน่ คงในศีลธรรม  
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2) ท่านเป็นผูม้ คี วามน่าเชือ่ ถือจากการศึกษาประวัตแิ ละผลงาน
ของท่านพบว่า ท่านมีประวัตชิ วี ติ ประสบการณ์และการศึกษา
ที่ดีพร้อม ทั้งทางโลกและทางธรรม นอกจากนี้ด้วยสถานภาพความเป็นพระสงฆ์ของ ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสถานะที่มี
อิทธิพลต่อสังคม และความรู้สึกของผูค้ น สอดคล้องกับที่ ภัส
วลี นิตเิ กษตรสุนทร (2549 : 47) กล่าวถึงสิ่งที่จะช่วยสร้าง
เสริมความน่าเชื่อถือได้ทางหนึ่งคือสถานภาพ (Status) 3)
ท่านมีมุมมองแง่คิดร่วมสมัย เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย
อายุที่ไม่มาก ยิ่งสะท้อนภาพการเป็นบุคคลร่วมสมัย เป็น
ตัวแทนความคิดความรู้สึกของคนยุคปัจจุบนั มีจดุ ร่วมเดียว
กับผูร้ บั สาร ท�ำให้ผรู้ บั สารเปิดใจรับฟัง เปลี่ยนมุมมองความ
คิดและความรู ้ สึ ก ต่ อ ธรรมะและศาสนาว่าธรรมะสามารถ
ควบคูก่ บั การใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ได้ กลายเป็นจุดเด่น ซึง่ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการในการท�ำให้เรื่องราวธรรมะมาอยู่ใน
กระแสหลัก เป็นธรรมะอินเทรนด์ได้ 4) ท่านมีทัศนคติที่ดี
ท่านมองว่าธรรมะเป็นเรือ่ งง่าย เข้าใจง่าย น�ำไปใช้งา่ ยส่งผล
ให้การสร้างสรรค์งานของท่านออกมาในลักษณะที่ต่างจาก
การน�ำเสนอธรรมะในอดีต 5) ท่านเป็น พหูสตู   ท่าน ว. วชิรเมธี
มีความเป็นพหูสูตอย่างเต็มตัว ท่านรู้มาก เพราะท่านอ่าน
มาก อ่านหนังสือทุกประเภท เพื่อเก็บเป็นคลังข้อมูลไว้ ส่งผล
ให้งานของท่าน นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ เป็นวัตถุดบิ การเขียนแล้ว ยังเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
ผลงานของท่านมีคุณภาพ มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลงาน
อืน่ ๆ เพราะท่านสามารถดึงคลังความรูท้ หี่ ลากหลายครอบคลุม
มุมมองทุกด้าน มาใช้ในงานเขียน ธรรมะของท่าน จึงผ่านการน�ำ
เสนอในมิติใหม่ ทันสมัย มีความหลากหลาย ตรงใจผู้อ่าน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐาน แตกต่างกันได้มากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นความรู้ความสนใจแตกต่าง
กันไป 6) ท่านรู้ใจผู้รับสาร ท่านสามารถวิเคราะห์ผู้รับสาร
และความต้องการของผู้รับสารได้อย่างตรงจุด สามารถเข้าถึง
ความรูส้ กึ ของผูฟ้ งั และสะท้อนความเข้าใจทีม่ ตี อ่ ผูฟ้ งั ซึง่ ปรากฏ
ในหนังสืออยูเ่ ป็นระยะ
2. วิธีการและรูปแบบในการถ่ายทอดพุทธธรรม
ผ่านหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธีให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคม
2.1 วิธีการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม คือ การยกตัวอย่างประเภทเหตุการณ์

ซึง่ สามารถจ�ำแนกได้เป็น  3 กลุม่ คือ 1) บริบทภาพรวมของ
สังคม โดยหยิบยกปัญหาของสังคมในภาพรวมที่ผู้คนก�ำลัง
ประสบมาชีใ้ ห้เห็นธรรมะในการด�ำรงชีวติ อย่างมีสติ การแก้ไข
ปัญหาด้วยปัญญาตามแนวพุทธ เช่น ปัญหาที่มากับสังคม
ทุ น นิ ย ม การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ภาวะคลั่ ง ไคล้ วั ต ถุ เ พื่ อ เป็ น
ทีพ่ งึ่ ทางใจ ปัญหาของครอบครัวสมัยใหม่ เป็นต้น 2) บริบท
เหตุการณ์รายวัน ซึง่ ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ สือ่
โทรทัศน์และวิทยุ น�ำมาเป็นตัวอย่าง หรือเป็นต้นเรือ่ งในการ
สอนธรรมะ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารป้องกันและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ 3)
บริบทเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยมีทั้งเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ เหตุการณ์การเมืองในยุคอดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้ง
ยิง่ ใหญ่ เป็นต้น  
2.2 รูปแบบการถ่ายทอดพุทธธรรมให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคม พบว่า ท่านให้ความส�ำคัญกับ
รู ป แบบที่ ใช้ ใ นการถ่ า ยทอดพุ ท ธธรรมะให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทสั ง คม โดยเน้ น ไปที่ “การถ่ า ยทอดให้ ร ่ ว มสมั ย ”
ประกอบด้วย 1) การใช้ภาษา ต้องเป็นภาษาของคนร่วมสมัย
มีค�ำศัพท์ตามสมัยนิยม ใช้ภาษาปาก ส�ำนวนการเขียนเข้าใจ
ง่าย ไม่รุงรังด้วยศัพท์วิชาการ 2) การยกตัวอย่าง เป็นการ
ยกตัวอย่างทีส่ มจริง ชัดเจน เหมาะกับเรือ่ งทีต่ อ้ งการสอน เป็น
เหตุการณ์ใกล้ตัว โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยของ
ผูอ้ า่ น 3) ตัวตนของผูเ้ ขียน เป็นคนร่วมสมัย มิใช่ผเู้ ขียนร่วม
สมัยเพียงวัยวุฒเิ ท่านัน้ แต่ผเู้ ขียนยังสัมผัสกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
ด้วยตนเองท�ำให้การน�ำเสนอสอดคล้องกับบริบทของสังคม
ชัดเจนในประเด็นปัญหา รวมถึงทางแก้ไขตามแนวพุทธ เนือ่ งจากผูเ้ ขียนได้เก็บข้อมูล และใช้ประสบการณ์ตรงเพือ่ ถ่ายทอด
พุทธธรรมอย่างถึงแก่น ตรงกับความรูส้ กึ ของผูร้ ว่ มเหตุการณ์
เมือ่ ประมวลผลการศึกษาแล้ว พบว่า สิง่ ที่
ผูส้ ง่ สาร (Source) ถ่ายทอดผ่านสาร (Message) ด้วยช่องทาง (Channel) หนังสือจนกลายเป็นทีน่ ยิ ม สร้างกระแส
ธรรมะอินเทรนด์ได้นั้น เพราะผู ้ รั บ สาร (Receiver) รับรู้
เอกลักษณ์ส�ำคัญในงานของท่าน และเกิดความประทับใจโดย
เอกลักษณ์ในผลงานของท่านมีดังนี้ 1) รูปเล่มโดดเด่น ถือ
เป็ น การพลิ ก วงการหนั ง สื อ ธรรมะส�ำหรั บ รู ป เล่ ม ผลงาน
ธรรมะของท่านว.วชิรเมธีที่ตีพิมพ์กับส�ำนักพิมพ์อมรินทร์
สามารถสร้างความแตกต่างจากหนังสือธรรมะทัว่ ไป   2)
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เข้ า ใจง่ า ย ด้ ว ยภาษาที่สื่อสารตรงไปตรงมา ใช้ภาษาพู ด  
3) ทั น สมั ย ใช้ ไ ด้ จ ริ ง พุ ท ธธรรมที่ ท ่ า นน�ำมาถ่ า ยทอดถู ก
น�ำเสนอในมุมมองทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยไม่ตอ้ งผ่านขัน้
ตอนท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะท่านยกตัวอย่างหรือ
แนะน�ำวิธีที่เป็นเหตุการณ์การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เรา
ต้องประสบกันทุกคน พร้อมด้วยเสนอหลักธรรมทีน่ �ำไปใช้แก้
ปัญหา  4) เป็นกันเอง ผูอ้ า่ นจะไม่รสู้ กึ ว่าก�ำลังอ่านหนังสือที่
พระเป็นผูเ้ ขียน เพราะท่วงท�ำนองการเขียนทัง้ หมดคล้ายกับ
การฟังเรื่องราวที่เพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องเล่าสู่กันฟัง
ท�ำให้ชอ่ งว่างในความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นทีม่ ตี อ่ ผูเ้ ขียน ต่อหนังสือ
ธรรมะ ต่อหลักธรรมลดลงไปอย่างมาก หลายช่วงผูเ้ ขียนได้ไป
นั่งอยู่ในใจผู้อ่านด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ผู้รับสาร  
และการถ่ายทอดสารอย่างมีศลิ ปะ 5) อ่านสนุก การน�ำเสนอ
ของท่านมีความสนุกสนานดึงดูดใจชวนติดตาม ท�ำให้ธรรมะ
ไม่ใช่เรือ่ งน่าเบือ่

อภิปรายผล

			 กระบวนการสร้างสรรค์งานของท่านนับได้ว ่ า
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างสารที่ สมควร กวียะ (2546:
287) กล่าวถึงกระบวนการสร้างสารไว้วา่ ประกอบด้วยขัน้
ตอน 4  ขัน้ ตอน  คือ ท�ำความเข้าใจสาร เรียนรูแ้ ละท�ำความ
เข้าใจกลุม่ เป้าหมาย ทบทวนทฤษฎีการสร้างสาร ก�ำหนด
แผนกลยุทธ์และการลงมือสร้างสาร ในส่วนของการวิเคราะห์
ผูร้ บั สารพบว่า ธรรมะมีความเป็นสากล สามารถน�ำหลักธรรม
ไปใช้ได้กบั ทุกคน เพียงแต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับภาวะ
ทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ธรรมะส่วนใหญ่ทที่ า่ น ว.วชิรเมธีน�ำเสนอจึง
สามารถเข้าถึงผู้รับสารหลากหลายกลุ่มในเวลาเดียวกันได้ไม่
ยากนัก แต่ เ หตุ ที่ ส�ำนักพิมพ์แต่ละแห่งมีกลุ่มเป้าหมายที่
ชั ด เจน ท�ำให้ ง านเขี ยนของท่านถูกก�ำหนดผู้รับสาร และ
ประเด็นในการน�ำเสนอจากส�ำนักพิมพ์ไปโดยปริยาย  
ส�ำหรับขั้นการลงมือเขียนของท่านที่เจาะลึกตรง
ไปตรงมาถึงแก่นทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ สอดคล้องกับที่ ปันนัดดา
นพพนาวั น (2533) กล่ า วถึ ง หลั ก ทั่ ว ไปในการสอนของ
พระพุทธองค์ ในส่วนของเนือ้ หาหรือเรือ่ งทีส่ อน “สอนตรง
เนือ้ หาตรงเรือ่ ง คุมอยูใ่ นเรือ่ ง มีจดุ ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออก
นอกเรือ่ งโดยไม่มอี ะไรเกีย่ วข้องกับเนือ้ หา  สอนมีเหตุผล ตรง
ตามทีเ่ ห็นจริงได้”

กลวิธีที่ท่านว.วชิรเมธีใช้ในการถ่ายทอดหนังสือ
ธรรมะ ในส่วนของกลวิธที างภาษาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การใช้
ค�ำคล้องจอง ซึง่ บางคนมองว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์
เฉพาะตัวของผูเ้ ขียน ส่วนการใช้ภาพพจน์ ประเภทอุปมา
อุปไมยเป็นกลวิธีทางภาษาที่ผู้เขียนใช้มากที่สุดเป็นล�ำดับที่
สอง มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารถจิตนาการตามได้ อัน
จะน�ำมาสูค่ วามรูส้ กึ เข้าใจ และความรูส้ กึ คล้อยตาม การใช้
ภาพพจน์ของท่านที่แตกต่างจากการใช้ภาพพจน์แบบเดิมๆ
สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด
ได้มากขึ้น โดยไม่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือหลักธรรมนั้นล้าสมัย
ด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งร่วมสมัย กลวิธที างภาษาทีผ่ เู้ ขียน
ใช้มากเป็นล�ำดับทีส่ าม คือ การใช้ค�ำซ�ำ ้ ซึง่ ผูเ้ ขียนมีจดุ ประสงค์
เพื่อเน้นย�้ำ สร้ า งจุ ด สะดุ ด ตาสะดุ ด ใจให้ ผู ้ อ ่ า นได้ ห ยุ ด คิ ด
พิจารณาตามข้อความนัน้ ๆ ตรงกับที่ วัลยา ช้างขวัญยืน
(2528: 149-150) กล่าวว่า เป็นการช่วยให้ขอ้ ความมีนำ�้ หนัก
ท�ำให้ข้อความที่เขียนแจ่มแจ้งขึ้นเพราะผู้อ่านสามารถทราบ
จุดประสงค์ของผูเ้ ขียนได้วา่ ต้องการเน้นส่วนใด
นอกจากนี้ผู้เขียนยังใช้กลวิธีการสร้างค�ำใหม่โดย
อาศัยแนวเทียบจากค�ำเดิม ซึง่ นอกจากจะสร้างอารมณ์ขนั ให้
กับผูอ้ า่ นได้แล้ว ยังสามารถสร้างการฉุกคิดในความหมายอัน
ลึกซึง้ ของค�ำทีผ่ เู้ ขียนประสมขึน้ จึงเป็นเหมือนจุดสะดุดให้ผู้
อ่านหยุดพินิจการสร้างค�ำใหม่เป็นส่วนที่แตกต่างอย่างมาก
กับหนังสือธรรมะในอดีตทีม่ กั จะใช้ค�ำศัพท์เชิงวิชาการ ภาษา
บาลี และถ้อยค�ำส�ำนวนแบบโบราณที่ท�ำให้ผู้อ่านเกิดความ
รูส้ กึ ไม่รว่ มสมัย  ไม่สนุก ไม่คล้อยตาม  เกิดความรูส้ กึ ห่างไกล
จากความเข้าใจเนือ้ หา รวมถึงการสือ่ สารความคิดของผูเ้ ขียน
ผิดกับการใช้ค�ำหรือส�ำนวนของท่าน ว.วชิรเมธี ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ
ของผู้อ่านเปลี่ยนไป กลายเป็นการนั่งฟังเรื่องราวสนุกสนาน
มีแง่คิด และสั ม ผั ส ได้ จ ริ ง การน�ำค�ำภาษาต่างประเทศมา
ประสมกับค�ำไทย เป็นอีกกลวิธที นี่ บั ว่ามีความโดดเด่นอย่างยิง่
ท�ำให้ผลงานของผู้แต่งกลายเป็นหนังสือธรรมะที่ทันสมัยมี
เสน่หแ์ ละกลิน่ อายทีต่ า่ งจากหนังสือธรรมะแบบเดิมๆ ด้วย
เหตุทคี่ �ำภาษาต่างประเทศทีผ่ เู้ ขียนหยิบยกมา เป็นค�ำทีใ่ ช้กนั
เป็นปกติในสังคมปัจจุบนั จึงยิง่ ท�ำให้ผอู้ า่ นเกิดความเข้าใจได้
ง่ายขึน้ ในความหมายทีผ่ เู้ ขียนต้องการถ่ายทอด และรูส้ กึ ถึง
ความร่วมสมัย มีความเป็นปัจจุบนั บางส่วนก็ใช้ค�ำทับศัพท์
ภาษาต่ า งประเทศ เพราะสามารถสื่ อ สารได้ ง ่ า ยขึ้ น และ
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ตรงกับความเข้าใจของบุคคลร่วมสมัยมากกว่าการเลือกใช้ค�ำ
ศัพท์บญ
ั ญัติ ซึง่ เป็นการสะท้อนว่าผูเ้ ขียนไม่ยดึ ติดกับกรอบ
เดิมๆ ของหนังสือธรรมะทีจ่ ะปรากฏค�ำศัพท์ทางการและค�ำ
ภาษาบาลีไม่มีการใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตามสมัย
นิยมเช่นนี้
ด้วยเหตุที่หลักธรรมในศาสนาพุทธจ�ำเป็นต้อง
เกีย่ วข้องกับศัพท์ภาษาบาลี ท�ำให้หนังสือธรรมะจ�ำนวนมาก
มีภาษาบาลีปรากฏอยู่ตลอดทั้งเล่มจนกลายเป็นเอกลักษณ์
ของหนังสือธรรมะทีท่ �ำให้ผอู้ า่ นหลายกลุม่ อ่านไม่เข้าใจ รูส้ กึ
ว่าหนังสือธรรมะไม่น่าสนใจและเกิดทัศนะในแง่ลบกับการเรียนรูธ้ รรมะ ท่านว.วชิรเมธีตระหนักในปัญหานีด้ ี งานเขียน
ของท่านจึงมีภาษาบาลีปรากฏอยูน่ อ้ ยมาก และยังถูกน�ำเสนอ
อย่ า งมีศิ ล ปะ กล่ า วคื อ ผู้แต่งน�ำเสนอค�ำศัพท์ภาษาบาลี
พร้อมการอธิบายความหมายด้วยค�ำทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย ไม่ใช้ศพั ท์
วิชาการ บางส่วนใช้เครือ่ งหมายนขลิขติ เพือ่ แปลความหมาย
ให้ผอู้ า่ น ท�ำให้การสอดแทรกค�ำศัพท์ภาษาบาลีไม่ท�ำให้ผอู้ า่ น
รูส้ กึ เบือ่ หน่ายหรืองุนงงแต่อย่างใด    
ในส่วนของกลวิธีการน�ำเสนอที่พบมากที่สุด  คือ
การยกตัวอย่างประเภทวาทะของบุคคล ซึ่งการยกตัวอย่าง
วาทะของบุคคลบางส่วนนัน้ เป็นการยกเพือ่ ให้ผอู้ า่ นทราบว่า
นอกจากผูเ้ ขียนแล้ว ยังมีบคุ คลอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นด้วยหรือสนับสนุน
ความคิ ด ของผู ้ เขี ย น โดยสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิด
การใช้หลักฐานสนับสนุนสาร (วรวัฒน์   จินตกานนท์, 2549:
283 - 285) ประเภทค�ำรับรอง โดยมีทงั้ ค�ำรับรองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ค�ำรับรองจากผูม้ ชี อื่ เสียง และค�ำรับรองจากบุคคลทั่วไป กลวิธี
การน�ำเสนอที่ พ บมากเป็นอันดับสองคือ การยกตัวอย่าง
พฤติกรรมหรื อ ประสบการณ์ ข องบุ ค คลโดยเป็นตัวอย่างที่
เกิดขึน้ จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเหตุผลทีม่ าทีไ่ ป ซึง่ ผูเ้ ขียน
ยกตัว อย่ า งให้ ส อดคล้ อ งกับหลักธรรมที่ต้องการน�ำเสนอ
นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่ไม่ระบุแหล่งอ้างอิง
ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่ งเล่าทีม่ เี หตุมผี ล ไม่ใช่เรือ่ งงมงาย เป็น
ไปตามจุดประสงค์หลักในการถ่ายทอดสารของผู้เขียนที่มี
ความมุง่ หมายให้ผอู้ า่ นเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน และรูส้ กึ ว่า
ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว กลวิธีที่พบมากเป็นล�ำดับที่สาม คือ
การเปรียบเทียบ ซึง่ มีทงั้ การเปรียบเทียบแบบอุปมา อุปลักษณ์
รวมถึงการเปรียบเทียบโดยยกเรื่องราวสองลักษณะมาเทียบ
เคียงกันเป็นอีกวิธนี �ำเสนอทีท่ �ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจได้งา่ ยขึน้   

ในส่วนของวิธกี ารถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม ผูเ้ ขียนใช้การยกตัวอย่างประเภทเหตุการณ์
เป็นหลัก ซึง่ การยกตัวอย่างลักษณะนีเ้ ป็นการดึงให้ผอู้ า่ นเข้า
มาใกล้กบั เรือ่ งราวทีน่ �ำเสนอมากขึน้ เนือ่ งจากผูอ้ า่ นสามารถ
เห็นภาพตามได้ บางเหตุการณ์ที่ยกขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ที่
ผูอ้ า่ นประสบด้วยตนเอง ท�ำให้การโน้มน้าวใจ และการถ่ายทอด
พุทธธรรมท�ำได้งา่ ยขึน้ หากเป็นกรณีทผี่ อู้ า่ นไม่มปี ระสบการณ์
ร่วม เช่นเหตุการณ์เชิงประวัตศิ าสตร์ ผูอ้ า่ นก็สามารถตระหนัก
ได้ถงึ เหตุผลทีม่ าทีไ่ ปของเรือ่ งราวตามการบันทึกและถ่ายทอด
กันมา  ซึ่งล้วนเป็นข้อเท็จจริง การที่ผู้เขียนใช้ต้นเรื่องเป็น
ตัวอย่างเหตุการณ์ทสี่ อดคล้องกับบริบทของสังคม มีประโยชน์
กับผูอ้ า่ นอย่างยิง่ ในการเป็นค�ำเตือนค�ำสอน หรือค�ำปรึกษาที่
ท�ำให้ผู้ตกในห้วงทุกข์แห่งบริบทสังคมขณะนั้นสามารถหลุด
พ้นได้ หรือบางคนทีก่ �ำลังจะตกหลุมพรางของกิเลสก็สามารถ
ถอนตัวคืนสติได้ทนั ซึง่ จุดนีเ้ องท�ำให้หนังสือธรรมะของท่าน
เป็นหนังสือธรรมะที่ร่วมสมัยด้วยการหยิบยกเหตุการณ์ที่
เป็นบริบทของสังคม น�ำมาจ�ำแนกแยกแยะ แนะหลักธรรมที่
เหมาะสมอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ผอู้ า่ น  
ส�ำหรับรูปแบบการถ่ายทอดพุทธธรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมผูเ้ ขียนใช้การถ่ายทอดให้รว่ มสมัย ตัง้ แต่
ตัวตนของผู้เขียน มีบุคลิกภาพของผู้น�ำเสนอธรรมะที่รู้จริง
น่าเชือ่ ถือเป็นคนแห่งยุคสมัย ภาษาเขียนเข้าใจง่ายใช้ ศาสตร์รว่ ม
สมั ย มาช่ ว ยในการอธิ บ าย วิธีคิด เรื่ อ งราวที่ น�ำมาเสนอมี
ลักษณะร่วมสมัย เป็นธรรมะส�ำหรับคนยุคนี้ และต้องน�ำไปใช้
งานได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน ผ่านการน�ำเสนอทีไ่ ม่ยดึ ติดกรอบ
แบบเดิมๆ ทัง้ ลีลาและช่องทางการน�ำเสนอ ทัง้ หมดนีจ้ งึ ท�ำให้
หนังสือธรรมะของท่านว.วชิรเมธีกลายเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้าง
กระแสธรรมะอินเทรนด์
นอกจากนีย้ งั พบว่า องค์ประกอบอวัจนภาษาต่างๆ
ที่ปรากฏในงานเขียน เป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้งานเขียนนี้
แตกต่างโดดเด่นและเสริมให้งานเขียนของท่าน ว.วชิรเมธีเป็น
หนังสือธรรมะทีอ่ นิ เทรนด์ตรงใจผูอ้ า่ นร่วมสมัย  กล่าวคือ รูป
เล่ม ภาพปก ภาพประกอบ สีสนั ทีใ่ ช้ เป็นปัจจัยส�ำคัญและ
เป็นปัจจัยต้นๆที่ท�ำให้ผู้อ่านเลือกหยิบหนังสือธรรมะของ
ท่านว.วชิเมธีมาอ่านด้วยหน้าตาที่ดึงดูดใจ ดูแตกต่างจาก
หนังสือธรรมะอื่นๆ เมื่อเปิดอ่านพบว่าท่วงท�ำนองการเขียน
เนือ้ หาสาระ และการน�ำเสนอโดดเด่นแปลกใหม่ เข้าใจง่าย
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ยิง่ ท�ำให้ ชือ่ ของท่าน ว.วชิรเมธีเป็นทีจ่ ดจ�ำในกลุม่ ผูอ้ า่ น ซึง่
ท�ำให้ในเวลาต่อมามีผู้อ่านจ�ำนวนมากติดตามงานเขียนของ
ท่าน ชือ่ ว.วชิรเมธีจงึ เป็นการดึงดูดผูอ้ า่ นเป็นหลักแทนทีอ่ วัจนภาษาทีป่ รากฏ ความนิยมผลงานทีเ่ กิดขึน้ จึงมาจากส่วนขอ
งอวัจนภาษาหน้าตารูปเล่มอยูไ่ ม่นอ้ ย
ส่วนวัจนภาษาในงานหนังสือธรรมะของท่านนั้น
แม้ว่างานเขียนบางเล่มจะถูกก�ำหนดกรอบจากทางส�ำนัก
พิมพ์ในส่วนของประเด็นการน�ำเสนอ แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรค
ท�ำให้สูญเสียเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนในการน�ำเสนอ
ของท่านแต่อย่างใด ท่านยังสามารถคงท่วงท�ำนอง ลีลาการเขียน การใช้ภาษา การน�ำเสนอสารในรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์
ของท่านได้อย่างชัดเจน
ส�ำหรั บ ข้ อสังเกตใหม่ที่ได้จากงานวิจัยนี้    คื อ
ทฤษฎีหลักที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยนี้“แบบจ�ำลองการสื่อสาร
ของเบอร์โล” ซึ่งในส่วนของผู้ส่งสาร (Source) นั้นเป็นผู้
ส่งสารเพียงคนเดียวแต่ในงานวิจัยนี้พบว่ามีผู้ส่งสารเป็นกลุ่ม
บุคคล ประกอบด้วยท่าน ว.วชิรเมธีในฐานะผูเ้ ขียน และคณะ
จัดพิมพ์ทางส�ำนักพิมพ์ ซึง่ มีทงั้ บรรณาธิการ ทีมวาดภาพประกอบ
เป็นต้น แต่งานเขียนทีป่ รากฏนัน้ ยังสามารถคงคุณภาพของ
การสือ่ สารเข้าขัน้ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สามารถเป็น
หนังสือทีไ่ ด้รบั ความนิยมทุกเล่ม จึงหมายความว่าผูส้ ง่ สารนัน้ ไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นเพียงบุคคลเดียวก็สามารถท�ำให้องค์ประกอบ
ของการสือ่ สารสมบูรณ์และสามารถถ่ายทอดสารทีม่ ปี ระสิทธิ์
ภาพได้  
อนึ่ง อาจเป็นผลมาจากการที่ท่าน ว.วชิรเมธี
เป็นผูค้ วบคุมการผลิตตลอดขัน้ ตอนการจัดท�ำหนังสือ ตัง้ แต่
การเป็นริเริ่มประเด็น การเขียน กระทั่งเข้าสู่กระบวนการ
เชิงเทคนิคของทางส�ำนักพิมพ์ทา่ น ว.วชิรเมธีกม็ สี ว่ นร่วมใน
การคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้องทัง้ เชิงเนือ้ หา และการน�ำเสนอ เพือ่ ให้สอดคล้องตรง
ตามความมุ่งหมายของท่าน ดังนั้น การท�ำงานของกลุ่ม ผู ้
ส่ ง สารทั้ ง หมดนี้ จึ ง ยั ง คงอยู ่ ใ นความควบคุ ม ของผู ้ เขี ย น
เจตจ�ำนงในการสื่อสารจึงไม่ผิดเพี้ยนไปจากความตั้งใจของผู้
ส่งสาร อันท�ำให้ความเป็นเอกภาพในการน�ำเสนองานชัดเจน
และแข็งแกร่ง

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาผูส้ ง่ สาร (Source) และสาร
(Message) ดังนัน้ ยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญในการสือ่ สารอีก
2 ส่วน คือ สือ่ (Channel) และ  ผูร้ บั สาร (Receiver)  หาก
มีการท�ำวิจยั สืบเนือ่ งควรศึกษาในส่วนของสือ่ และผูร้ บั สารให้
ครบทัง้ กระบวนการ อันจะท�ำให้เห็นผลลัพธ์จากสารของท่าน
ว.วชิรเมธีอย่างชัดเจน
2. งานวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะสือ่ ประเภท “หนังสือ”
ซึง่ มีมติ กิ ารน�ำเสนอสูผ่ รู้ บั สารแตกต่างจากสือ่ ประเภทอืน่ จึง
ควรศึกษาเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนการ
น�ำเสนอธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธีทปี่ รากฏในสือ่ หลากรูปแบบ
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