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ศาสนาพุทธเป นศาสนาของพระพุ ทธองค ซึ่ งกํ าเนิ ดมานานกวา 2546 ป ศาสนาพุ ทธมี อิ ทธิพลต อวิ ถีชี วิ ตของชาว
ตะวันออก หลักคําสอนของพระพุทธองคไดครอบคลุมถึงเรื่องการสื่อสารของมนุษยทั้งในดานการรับรู การพูด การฟง การ
เปดรับการสื่อสาร การคิดและการเชื่อ ซึ่งหลักการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชไดในการสื่อสาร
ยุคปจจุบัน จัดเปนหลักการสื่อสารที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร และสงเสริมใหเกิดจริยธรรมในการสื่อสาร
ABSTRACT
Buddhism is the religion of Buddha which was founded over 2546 years ago. Buddhist principles have
influenced the way of life of eastern world people. The Buddha has taught the principles of human
communication in many ways such as the principle of perception, talking, listening, exposing, thinking and
believing. The Buddha’s communication principles can be applied to many communication situations and can
lead to effectiveness and ethic in communication.

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาเกิดขึ้นมานานกวา 2546
ป เปนศาสนาที่คนไทยสวนใหญนับถือ จนแทบกลาวไดวา
เปนศาสนาประจําชาติไทย โดยดั้งเดิมชนชาติไทยไดนับ
ถือพุทธศาสนามหายานมากอน ตอมาภายหลังใหหันมานับ
ถื อ พุ ท ธศาสนาเถรวาทหรื อ หิ น ยาน พุ ท ธศาสนาจึ ง มี
อิทธิพลแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
ในทุกๆ ดาน เปนฐานหรือรากเหงาที่ม าแหงวัฒ นธรรม
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา
วรรณกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนการเมืองการปกครอง
ศาสนาพุทธเปนปญญาตรัสรูของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาเมื่อกอน พ.ศ. 45 ป เปนศาสนาที่เนนหลักของเหตุ
และผล ซึ่งอัลเบิรต ไอนสไตน นักวิทยาศาสตร บิดาแหง
ฟสิกสยุคใหม ไดกลาววา ศาสนาในอนาคตนั้นเปนศาสนา
ของจักรวาล จะตองมองขามพระเจาที่เปนตัวตนหรือลัทธิ
ตางๆ จะตองมาจากประสบการณ จิตวิญญาณ ตองมาจาก
ความเป น ธรรมชาติ เป น เหตุ ผ ล เป น วิ ท ยาศาสตร และ
ศาสนาที่ตรงกับคําจํากัดความนี้มากที่สุด ก็คือ ศาสนาพุทธ
และถ า จะมี ศาสนาใดซึ่ งจะเข ากั น ได แ นวคิ ดของวิ ท ยา-

ศาสตร ศาสนานั้นก็คือ ศาสนาพุทธ (กัลยาณมิตร, 2544,
หนา 184) ซึ่งแสดงใหเห็นคุณคาความเปนเหตุผลและ
หลักการของพุทธศาสนา
นิเทศศาสตรเปนศาสตรใหมที่สนใจในเรื่องของการ
สื่อสารทุกรูปแบบของมวลมนุษย หลักการที่สั่งสอนเลา
เรียนกันในมหาวิทยาลัยสวนใหญลวนเปนแนวคิดทฤษฎี
ของนักวิชาการชาติตะวันตก แตกลับไมสนใจในหลักคํา
สอนของพุทธศาสนาที่มีมากอน และรับการยกยองวาเปน
วิท ยาศาสตร ตลอดจนเป น ศาสนาที่ เปน แก น แท ข องวิ ถี
ชี วิ ต คนไทย ในบทความนี้ จึ ง พยายามจะรวบรวมคํ า สั่ ง
สอนของพระพุทธองคที่เกี่ยวของกับหลักการสื่อสาร แต
จะเนนที่การสื่อสารประเภทการสื่อสารระหวางบุคคลและ
การสื่อสารดวยการพูดเปนหลักใหญ เพราะในยุคพระพุทธ
องคยังไมมีเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้น หลักการสื่อสาร
ตามแนวศาสนาพุทธนี้หวังวาคงจะเปนประโยชนตอการ
นําไปประยุกตใชใหการสื่อสารเพียบพรอมไปดวยคุณภาพ
และคุณธรรม

กระบวนการและช องทางการสื่อสารตามหลั กพุ ทธ
ศาสนา
พระพุ ทธเจ าสมณโคดม ซึ่ งเป นศาสดาของศาสนา
พุทธ ไดทรงอธิบายเรื่องของบุคคลไววา (วีรยุทธ วิเชียร
โชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, ม.ป.ป., หนา 543-548)
บุคคลประกอบดวยสวนประกอบ 5 ประเภท เรียกทาง
ธรรมวา เบญจขันธ คือ (พระธรรมปฎก, 2538, หนา 16-29)
รู ป (Corporeality) ไดแ ก รูป ธรรมทั้ง หมด รา งกาย
และพฤติกรรม
เวทนา (Feeling) ไดแก ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ
ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง 5 และทางใจ
สัญญา (Perception) ไดแก ความหมายรู (ในทางนิเทศ
ศาสตร เรี ย ก การรั บ รู ) คื อ กํ าหนดรู อ าการเครื่ อ งหมาย
ลักษณะตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณนั้นๆ ได
สังขาร (Mental Formations or Volitional Activities)
ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิตมีเจตนา
เปนตัวนํา ซึ่งจะปรุงแตงและแสดงออกทางกายทางวาจา
หรือเปนเครื่องปรุงของจิดของความคิดซึ่งนําไปสูปญญา
(Wisdom or Understanding)

วิญญาณ (Consciousness) ไดแก ความรูแจงอารมณ
ทางประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การเห็น การไดยิน การ
ไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ
โดยสรุ ป บุ ค คลประกอบด ว ยรู ป และนาม (วี ร ยุ ท ธ
วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, ม.ป.ป., หนา 543548)
รูป คือ รูปธรรมหรือรางกายมนุษย ซึ่งประกอบดวย
ธาตุ 4 คือ ดิ น น้ํา ลม ไฟ และหมายถึง รู ปธรรมที่ เข ามา
สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สวนของตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ เรียกวา อายตนะภายใน สวนรูป เสียง กลิ่น รส
โผฎฐั พ พะ และธรรมารมณ เรี ย กว า อายตนะภายนอก
อายตนะ แปลวา แดนตอเชื่อม
ตา สัมผัส รูป
หู สัมผัส เสียง
จมูก สัมผัส กลิ่น
ลิ้น สัมผัส รส
กายสัมผัส โผฎฐัพพะ (หมายถึง สิ่งที่สัมผัสไดดวย
กาย ไดแก ความรอน ความเย็น ความแข็ง ความออน)
ใจสัมผัส ธรรมารมณ (หมายถึง สิ่งที่ใจคิดเรื่องราว
ตางๆ ที่ระลึกไดเกี่ยวกับสิ่งที่พบหรือรับรูทางหู ตา จมูก
ลิ้น และกาย และปรากฏขึ้นทางใจ)

กระบวนการดังกลาวสามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี้ (พัฒนาจากวีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, ม.ป.ป.,
หนา 548)
พฤติกรรมตอบสนอง
อายตนะหรือแดนรับรู
อายตนะหรือแดนรับรู
สิ่งที่เกิดการรับรู
ภายนอก
ภายใน
(สิ่งเรา)
รูป
ตา
วิญญาณ (รับรู)
วาจาหรือการพูด
รส
ลิ้น
กลิ่น
จมูก
สัญญา (จําและตีความ)
เสียง
หู
โผฎฐัพพะ
กายรับรู
เวทนา (อารมณรูสึก)
การกระทํา
ธรรมารมณ
จิตรับรู
กระบวนการรับรูของมนุษยตามหลักธรรมพระพุทธองค สรุปงายๆ ไดดังนี้ (พระธรรมปฎก, 2538 หนา 37)
อายตนะ
+ อารมณ
+
วิญญาณ
=
ผัสสะ
เวทนา
ชองทางการรับรู สิ่งที่ถูกรับรู
ความรู
การรับรู
ความรูสึกตออารมณ

ซึ่งหลักคําสอนในเรื่องบุคคลนี้ทําใหเขาใจกระบวน
การของที่มาของการสื่อสารดวยการพูดของบุคคล ซึ่งมี
แบบจําลองของนักวิชาการตะวันตกทานหนึ่งคือ เบอรโล
(Berlo, 1960) ที่ไดกลาวไวใกลเคียงกันวา กระบวนการสื่อ
สารของมนุษยประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ
คื อ ผู ส ง สาร (Sender) สาร (Message) สื่ อ (Channel)
ผูรับสาร (Receiver) ซึ่งเรียกยอๆ วา S-M-C-R Model โดย
เฉพาะในส ว นของช อ งสารในการสื่ อ สารของมนุ ษ ย ที่
เหมือนกับของพระพุทธองคมาก กลาวคือ เบอรโล แนะวา
ชองสารในการสื่อสารของมนุษย ไดแก ประสาทสัมผัสทั้ง
5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส ที่เปนชองทางสําหรับการ
รับเขาและสงออกของการสื่อสาร แตแนวคิดของพระพุทธ
องคเกิดขึ้นกอนเบอรโลนับ 1503 ป และแนวคิดของพระ
พุทธองคทรงล้ําลึกกวามาก โดยไดเสนอลึกไปถึงสวนที่
ไมใชแตเฉพาะสวนของรูปธรรมเทานั้น แตทรงเสนอล้ําลํา
ไปถึงการรับรูผานนามธรรมที่จับตองไมได อันไดแกการ
รับรูทางใจไวดวย ในขณะที่ เบอรโลเสนอไวเพีย ง ตา หู
จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส (เทียบไดกับกายในนัยของพระพุทธเจา)
ซึ่งความรูที่รับรูมาจากทางมโนทวารหรือใจ นี่เองที่เรียก
ตามแนวอภิ ธ รรมวา ธรรมหรือ ธรรมารมณ (พระธรรม
ปฎก, 2538, หนา 46) ประกอบดวยเวทนาขันธ (ความรูตอ
เวทนา) สัญญาขันธ สังขารขันธ อนิทัสสนอัปปฎิฆรูป (รูป
ที่เห็นไมได กระทบหรือถูกตอ งไมได) และอสังขตธาตุ
หรือนิพพาน
สําหรับในหลักการสื่อสารทั่วๆไป ในยุคพระพุทธ
องคยังไมมีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสาร มี
เพียงการสื่อสารดวยการพูดและการเขียนเทานั้น หลักการ
สื่อสารที่พระองคทรงสั่งสอนจึงเนนไปที่การพูด การฟง
แต ห ลั ก การต า งๆ ที่ พ ระองค ท รงสั่ ง สอนดั ง ที่ จ ะกล า ว
ตอไปนี้ สามารถนําไปพัฒนาประยุกตใชไดกับการสื่อสาร
ในทุกรูปแบบ เชน การรายงานขาว การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ

หลักการพูดตามแนวพุทธศาสนา
พระพุ ท ธองค ได ท รงสั่ง สอนหลั ก การพู ด ในหลาย
ประการดังนี้
การพูดที่ดีและไมดี
พระพุ ท ธเจา ทรงแสดงไว ในพาลบั ณฑิต สูตร ทรง
ชี้ใหเห็นคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของบัณฑิตคือ มีการ

พูดถอยคําที่ดีที่ตนเคยพูดมาเปนปกติ ซึ่งวจีกรรมหรือการ
พูดของบัณฑิตจะเปนวจีกรรมที่สุภาพดีงาม ซึ่งมีลักษณะ
4 ประการคือ (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523, หนา 165-166)
1. พูดคําจริง คือ คําพูดแนนอนและคงที่ รักษาคําพูด
ไมเปลี่ยนแปลงไปมา
2. พูดคําสมานไมตรี คือ พูดคําผูกไมตรีและพูดคํา
ประสานสามัคคี พูดแนะนําคนที่ยังไมรูจักใหรูจักกันและ
พูดชักนําคนที่รูจักกันใหชอบพอกัน พูดชักจูงคนที่ชอบ
พอกันใหสนิทสนมกัน
3. คําไพเราะ คือ คําพูดที่ดูดดื่มและคําพูดออนหวาน
ถอยคําออกมาจากน้ําใจใสสะอาดของผูพูด พูดเราใจผูฟง
ใหเห็นควรถือเอาเปนเยี่ยงอยาง ซึ่งจัดเปนคําพูดดูดดื่ม พูด
ใหกําลังใจ ทําใหผูฟงชื่นบาน
4. พูดคําพูดที่มีประโยชน ซึ่งพระพุทธองคทรงสอน
วาคําพูดมีประโยชน คือ คําพูดมีเหตุผล มีหลักฐานยืนยัน
ผูอื่นคัดคานไมได
พระองค ไดทรงแสดงลักษณะการพูดที่ไม ดี ของคน
พาลในจตุกนิบาตอังบุตรนิกายวามีลักษณะดังนี้คือ (ชัยวัฒน
อัตพัฒน, 2523, หนา 162-163)
1. คนพาลชอบเผยโทษของคนอื่น
2. คนพาลไมชอบเผยคุณงามความดีของคนอื่น
3. คนพาลไมชอบเผยโทษของตน
4. คนพาลชอบอวดคุณงามความดีของตน
นอกจากนี้ ค นพาลมี ลั ก ษณะการสื่ อ สาร คื อ ชอบ
แนะนําสิ่งที่มิควรแนะนํา ไมรูจักอุบายแนะนํา และแมพูด
ดีๆ ก็โกรธ (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523, หนา 163)
พระพุ ท ธองค ยั ง ได ส อนเรื่ อ งการพู ด ไว ใ นหลั ก
สัมมาวาจาหรือวาจาชอบหรือเจรจาชอบ (Right Speech) ซึ่ง
เปนศีลพื้นฐานสําหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งใหปฏิบัติดังนี้ (พระ
ธรรมปฏก, 2538 หนา 769)
1. ละมุสา เวนการพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พูดคํา
จริง
2. ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด รวมถึงสมัคคกรณีวาจา พูดคําสมานสามัคคี
3. ละผรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ รวมถึง สัณหวาจา พูดคําออนหวานสุภาพ
4. ละสัมผัปปลาปะ เวนการพูดเพอเจอ รวมถึง อัตถสัณหิตาวาจา พูดคํามีประโยชน

หลักธรรมนี้กลาวงายๆ ก็คือ บุคคลไมพูดคําเท็จทําให
คนอื่นเสียหาย ไมพูดสอเสี ยดใหคนอื่นเขาใจผิดทะเลาะ
เบาะแวงกัน ไม พูดคํ าหยาบใหเกิดความเสียหายกับผูอื่น
และไม พู ด เพ อ เจ อ ไร ส าระประโยชน การสื่ อ สารด ว ย
สัมมาวาจา ยอมกอใหเกิดความเขาใจกัน (ซึ่งเปนเปาหมาย
หลักของการสื่อสารและเปนเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จของการสื่อสาร) ไววางใจ มีจิตใจสงบ (ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, 2518, หนา 31)
บุคคลไมควรพูดปดหรือพูดเท็จ
หลั ก การสื่ อ สารที่ สํ า คั ญ เด น ชั ด ที่ สุ ด ตามแนว
พระพุทธศาสนาก็คือ การหามพูดเท็จ ซึ่งทรงกําหนดไวศีล
5 ขอที่ 4 วา “มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ”
พระพุทธองคทรงกลาววา เมื่อบุคคลยังไมละธรรมขอ
หนึ่ง คือ การพูดปดทั้งๆ ที่รู เรายอมไมกลาววา มีบาปกรรม
อะไรบางที่ผูนั้นจะทําไมได (อิติวุตตก 25/243 อางในมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 52) และผูที่มักพูดปด ยอมตก
นรกเหมือนถูกนําตัวไปวางไว (ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
22/191 อางในมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 65)
ขณะเดียวกันทรงกลาวถึงคุณคาของการเวนจากการ
พู ดปดว า บุ ค คลผูป ระกอบด วยธรรมเว น จากการพูดปด
ยอมขึ้นสวรรค
คํ า ว า มุ ส า แปลว า ความเท็ จ ได แ ก การโกหก ซึ่ ง
แสดงออกได 2 วิธีคือ ทางวาจา ไดแก พูดโกหกชัดๆ และ
ทางกาย คื อ การแสดงออกใหคนอื่ นเข าใจผิ ด เชน เขียน
จดหมายโกหก รายงานเท็ จ ทํ า หลั ก ฐานปลอมทํ า
เครื่องหมายใหคนอื่นหลงเชื่อ สั่นศีรษะในเรื่องควรรับ พยัก
หนารับในเรื่องที่ควรปฏิเสธ ลวนถือวาผิดศีลขอนี้ ผิดทั้ง
ทางกายและวาจา ซึ่งการมุสาหรือเท็จนั้น มี 7 แนวทาง
ดวยกันคือ (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523, หนา 58-59)
1. ปด ไดแก โกหกชัดๆ ไมรไู มเห็น
2. ทนสาบาน ทําผิดจริง แตกลาสาบานวาไมไดทํา
ไมไดพูด
3. ทําเลหกระเท เชน ทําเปนคนพิการเพื่อใหคนเขาใจ
ผิดแลวใหทาน
4. มายา แสดงอาการลวงคนอื่น เชน เจ็บนอย แตแกลง
ทําเปนเจ็บหนักมาก
5. ทําเลศนัย พูดเลนสํานวนใหคนฟงเขาใจผิด

6. เสริมความ เรื่องมีมูลนอยแตพูดใหมากมายขึ้นกวา
ขอเท็จจริง
7. อําความ เรื่องมีมูลมาก แตพูดใหนอย เชน รายงาน
เหตุการณขอเท็จจริงเพียงบางสวน เพื่อปกปดขอบกพรอง
สวนองคประกอบของมุสาวาทา (ชัยวัฒน อัตพัฒน,
2523, หนา 59) ประกอบดวย
1. เรื่องนั้นไมจริง
2. มีจิตคิดจะพูด
3. มีความพยายามในการพูด
4. มีเจตนาที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจผิด
จะเห็นไดวา ศีลขอนี้สําคัญอยูที่เจตนา คือ มีความจง
ใจที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจผิด สวนคนอื่นจะเชื่อหรือไม ไม
สําคัญ
สําหรับโทษของการละเมิดศีลขอนี้ ไดแก (ชัยวัฒน
อัตพัฒน, 2523, หนา 60)
1. การพูดเท็จเปนการทําลายตนเอง
2. การพูดเท็จเปนการทําลายประโยชนของคนอื่น
3. การพูดเท็จยอมอาจทําลายชาติบานเมืองได
4. คนพูดเท็จยอมไมมีใครเชื่อ
ด า นเหตุ ผ ลในการห า มไม ใ ห พู ด เท็ จ (ชั ย วั ฒ น
อัตพัฒน, 2523, หนา 60) ก็เพื่อประโยชนตอไปนี้
1. เพื่อปองกันการทําลายประโยชนของคนอื่น
2. เพื่อใหคนอยูรวมกันดวยความซื่อสัตยตอกัน
3. เพื่อความสามัคคีในหมูคณะ
4. คนไมพูดเท็จยอมไดรับการเชื่อถืออยางสูง
พระพุทธองคไดแสดงถึงอานิสงคแหงการรักษาศีล
มุสาวาทาไว 14 ประการ ไดแก (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523,
หนา 60)
1. มีอินทรียทั้ง 5 ผองใส
2. มีวาจาไพเราะ สละสลวย
3. มีไรฟนเสมอชิดและขาวสะอาด
4. ไมอวนจนเกินไป
5. ไมผอมจนเกินไป
6. ไมสูงจนเกินไป
7. ไมเตี้ยจนเกินไป
8. ปากหอมเหมือนดอกบัว
9. ไดแตสัมผัสอันเปนสุข
10. มีบริวารชนลวนแลวแตขยันขันแข็ง

11. มีถอยคําที่เชื่อถือได
12. มีลิ้นบางแดงออนเหมือนกลีบบัว
13. มีใจไมฟุงซาน
14. ไมเปนอาง ไมเปนใบ
บุคคลไมควรพูดมาก
พระพุทธองคสอนวาไมควรที่จะพูดมาก โดยกลาววา
คนพู ดมากมี โ ทษ 5 ประการคื อ (ป ญ จกนิ บาต อั งคุ ต ตร
นิกาย 22/282 อางในมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 67)
1. ยอมพูดปด
2. ยอมพูดสอเสียด (คือยุใหแตกราวกัน)
3. ยอมพูดคําหยาบ
4. ยอมพูดเพอเจอ
5. สิ้ น ชี วิ ต แล ว ยอมเข า ถึ ง อบาย ทุ ค คติ วิ นิ บ าต
(ความลมจมตกต่ํา) นรก
บุคคลควรพูดดวยปญญา
พระพุ ท ธเจา ทรงสั่ง สอนว าควรพูดด วยปญ ญา คื อ
(ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย 22/282 อางในมหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2539, หนา 65)
1. ไมพูดปด
2. ไมพูดสอเสียด
3. ไมพูดคําหยาบ
4. ไมพูดเพอเจอ
5. สิ้นชีวิตแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
บุคคลไมควรพูดมากแลวไมทํา แตควรพูดนอยแลวทํา
พระพุทธองคทรงสอนวา คนที่พูดถอยคํามีประโยชน
แมมาก แตเปนผูประมาท ไมทําตามถอยคํานั้น ผูนั้นยอม
ไมไดมีสวนแหงคุณธรรมที่ ทําใหเปนสรณะ เหมือนคน
เลี้ยงโค นับโคใหผูอื่น แตไมมีสวนแหงน้ํานมโค ฉะนั้น
คนที่พูดถอยคํามีประโยชน แมนอย แตประพฤติตามธรรม
ละราคะ โทสะ และโมหะได รูอยูโดยชอบ มีจิตหลุดพน
แลวดวยดี ไมถือมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่น ยอมเปนผูมีสวน
แหงคุณธรรมทําใหเปนสมณะ
บุคคลควรระมัดระวังการพูดจา
พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบวาคนที่เกิดมีขวานเกิด
มาในปากดวย คนพาลเมื่อกลาวคําชั่ว ชื่อวาใชขวานนั้นฟน

ตัวเอง ผูใดสรรเสริญคนที่ควรติ ติคนที่ควรสรรเสริญ ผูนั้น
ชื่อวาใชปากเลือกเก็บความชั่วไว จะไมไดประสบความสุข
เพราะความชั่วนั้น (ทสกติบาต อังคุตตรนิกาย 24/185 อาง
ในมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 77)

หลักการฟง
พระพุทธเจาทรงสอนใหฟงสิ่งที่ดีมีประโยชน เชน
หลักธรรม พระพุทธองคไดกลาวถึงประโยชนของการฟง
ในสิ่งที่ดีมีประโยชน โดยไดชี้ถึงอานิสงสในการฟงธรรม
5 ประการคือ (ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย 22/267 อางใน
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 68)
1. ยอมไดฟง ในสิ่งที่ไมเคยฟง
2. สิ่งที่ไดฟงแลว ยอมชัดเจนขึ้น
3. บรรเทาความสงสัยเสียได
4. ทําความเห็นใหตรงได
5. จิตของผูฟงยอมแจมใส
นอกจากนี้พระพุทธองคไดทรงสอนเกี่ยวกับการฟง
การสนทนา ไวในหลักธรรม 5 ประการ ดังนี้ (พระธรรม
ปฎก, 2538, หนา 647)
1. ไมนึกหมิ่นในเรื่องที่เขาพูด
2. ไมนึกหมิ่นผูพูด
3. ไมนึกหมิ่นตัวเอง
4. ใจไมฟุงซาน ฟงโดยมีจิตหนึ่งเดียว
5. มนสิการโดยแยบคาย หรือโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปน
หลักในการทําหนาที่ทางปญญาใหเกิดความรูความเขาใจ
พระองคยังไดสอนอีกวาในการฟงนั้นควรจะปฏิบัติ
ดังนี้ (พระธรรมปฎก, 2538 หนา 647)
1. ไมฟงโดยมีความรูสึกลบหลู
2. ไมฟงโดยมีจิตแขงดี
3. ไมฟงโดยคอยจองจับผิด มีจิตกระทบกระทั่งตอผู
แสดง (ผูพูด)
4. ไมคิดหมายวาเขาใจแลวในสิ่งที่ยังไมเขาใจ
ซึ่งหลักการขางตนนี้ เบอรโล (Berlo, 1960, pp. 4143) ไดเสนอไวคลายๆกันวา ในการสื่อสาร ผูสงสารและ
ผูรับสาร จะสื่อสารไดมีประสิทธิภาพ จะตองมีทัศนคติที่ดี
ตอตนเอง ตอคูส่อื สาร และตอเนื้อหาสาร

หลักการเลือกใชชองสารในการเปดรับขอมูลขาวสาร
ในเรื่องชองทางการสื่อสาร ซึ่งในทางพุทธศาสนาชี้
วาไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พระพุทธองคทรงสอนวา
ไมควรชื่นชมลุมหลงมาก เพราะเปนชองทางแหงการเกิด
ทุกขได เปนชองทางของมาร (สิ่งที่ขัดขวางความดี กอให
เกิดทุกข) ทรงกลาววา
ผูใดชื่นชมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชื่นชมรูป เสียง กลิ่น
รส โผฎฐัพพะ (สิ่งที่ถูกตองได) ธรรมะ (สิ่งที่รูไดดวยใจ) ผู
นั้นชื่อวาชื่นชมทุกข ผูใดชื่นชมทุกข ผูนั้นเรากลาววา ยอม
ไมพน ไปจากทุกขได (สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค18/16,17
อางใน มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 98)
ในที่ใดมีตา มีรูป (สิ่งที่เห็นไดดวยตา) มีความรูแจง
ทางตา มีธรรมที่พึงรูแจง ดวยความรูแจงทางตา ในที่ใดมีหู
มีเสียง ฯลฯ มีธรรมะ (สิ่งที่รูไดดวยใจ) มีความรูแจงทางใจ
มีธรรมะที่พึงรูแจง ดวยความรูแจงทางใจในที่นั้น ยอมมี
มาร (สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 18/46 อางในมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, 2539, หนา 99)
นอกจากนี้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ยังเปนชองทางไป
ยังหนทางของนรกไดดวย ทรงกลาววา นรกอันชื่อวาเนื่อง
ด ว ยอาตนะสํ า หรั บ ถู ก ต อ งอารมณ 6 ชนิ ด ในนรกนั้ น
บุคคลยอมเห็นรูปใดๆ ดวย ก็เห็นแตรูปที่ไมนาปรารถนา
ไมเห็นรูปที่นาปรารถนา เห็นแตรูปที่ไมนาใคร ไมเห็นรูป
ที่นาใคร เห็นแตรูปที่ไมนาพอใจ ไมเห็นรูปที่นาพอใจ
เขาฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองในโผฎฐัพพะ (สิ่ง
ที่ถูกตองได) รูธรรมะ (สิ่งที่รูไดดวยใจ) ก็ไดฟง ไดดม ได
ลิ้ม ไดถูกตอง ไดรูแตสิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
พอใจ ไมไดฟง ไมไดดม ไมไดลิ้ม ไมไดถูกตอง ไมไดรูสิ่ง
ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
ขณะเดี ย วกั น ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ สามารถเป น
ชองทางที่ใชรับรูในสิ่งที่ดีได ทรงสอนถึงสวรรคที่ตา หู วา
สวรรค อั น ชื่ อ ว า เนื่ อ งด ว ยอายคนะสํ า หรั บ ถู ก ต อ ง
อารมณ 6 ชนิด ในสวรรคนั้น บุคคลยอมเห็นรูปใดๆ ดวย
ตาก็เห็นแตรูปที่นาปรารถนา ไมเห็นรูปที่ไมนาปรารถนา
เห็นแตรูปที่นาใคร ไมเห็นรูปที่ไมนาใคร เห็นแตรูปที่นา
พอใจ ไมเปนรูปที่ไมนาพอใจ
เขาฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองโผฎฐัพพะ (สิ่งที่
ถูกตองได) รูธรรมะ (สิ่งที่รูไดดวยใจ) ก็ไดฟง ไดดม ไดลิ้ม
ไดถูกตอง ไดรูแตในสิ่งที่ปรารถนา นาใคร นาพอใจ ไมได
ฟ ง ไม ไ ด ด ม ไม ไ ด ลิ้ ม รส ไม ไ ด ถู ก ต อ ง ไม ไ ด รู สิ่ ง ที่

ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ (สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 18/158 อางใน มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539 : 99-100)
ธรรมะขางตนแสดงใหเห็นวา ชองทางการรับรูขอมูล
ขาวสารของกายมนุษยทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส
(กาย) ใจ สามารถรับรูหรือรับเขาซึ่งขาวสารที่อาจกอให
เกิดทุ กข (หรือ นรกทางใจ) และสุข (หรือ สวรรค ในใจ)
บุคคลจึงควรรูจักเลือกรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนที่
สร า งสุ ข ให กั บ ตน และควรหลี ก เสี่ ย งการรั บ รู ข อ มู ล
ขาวสารที่ไรประโยชนที่จะสรางทุกขไดกับตน ซึ่งนับเปน
หลักการเลือกรับรูขอมูลขาวสารของพระพุทธเจานั่นเอง

หลักการเลือกเชื่อถือขอมูลขาวสาร
พระพุทธองคไดทรงมีคําสอนใหบุคคลเลือกเปดรับ
และเลือกเชื่อ ดังนี้ (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523, หนา 113)
1. อยาดวนเชื่อเพราะฟงตามๆ กันมา
2. อยาดวนเชื่อเพราะเปนประเพณีแตโบราณ
3. อยาดวนเชื่อเพราะเปนขาวลือ
4. อยาดวนเชื่อเพราะมีในคัมภีร
5. อยาดวนเชื่อเพราะเพียงมีเหตุผลตามตรรกวิทยา
6. อยาดวนเชื่อเพราะเห็นเพียงลักษณะภายนอก
7. อยาดวนเชื่อเพราะเพราะนึกเดาเอาดวยตนเอง
8. อยาดวนเชื่อเพราะตรงกับทัศนะเดิมของตน
9. อยาดวนเชื่อเพราะมีลักษณะนาเชื่อ
10. อยาดวนเชื่อเพราะผูพูดเปนครูของตน
นอกจากนี้ ไ ด ท รงสอนหลั ก การให เ กิ ด ความเชื่ อ
ตอเมื่อ “เมื่อเขาใจดวยตนเองวาอะไรเปนกุศล เปนสิ่งที่ดีไม
มีโทษ ผูรูสรรเสริญ ทําแลวไดรับประโยชนและความสุข ก็
ควรยอมรับ” (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2523, หนา113)

หลักการวิเคราะหผูรับสารตามแนวพุทธศาสนา
พระพุ ท ธเจ า ทรงแยกวิ เ คราะห ผู รั บ สารตามระดั บ
ปญญา ซึ่งแตกตางไปจากหลักการสื่อสารของนักวิชาการ
ตะวั นตกที่ วิเคราะห ผู รับสารตามหลั กพื้นฐานง ายๆ เช น
ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ เชน หลักทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอร
เฟลอร (De Fleur, 1966 อางในพัชนี เชยจรรยา. เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2538, หนา 185) ที่
ให ข อ คิ ด ว า บุ ค คมี ค วามแตกต า งกั น ในด า นบุ ค ลิ ก ภาพ
สภาพจิตวิทยา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ แตกตางกัน

เนื่องจากมีการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน แต
สําหรับพระพุทธองคทรงแบงบุคคลที่จะสั่งสอนตามระดับ
ปญญา ซึ่งลึกซึ้งกวานักวิชาการตะวันตก พระองคจะทรง
แสดงธรรม (หรือสื่อสาร) ตามความเหมาะสมของบุคคล
ทรงมองเห็นวาบุคคลมีความสามารถทางปญญาแตกตางกัน
เปน 4 ระดับ คือ (สุวัฒน จันทรจํานง, 2540, หนา 315)
1. อุคฆติตัญู ไดแก ผูมีภูมิปญญาที่สามารถเรียนรู
และเขาใจพระธรรมคําสอนไดทันทีเมื่อไดฟงเปรียบเสมือน
ดอกบัวเจริญเต็มที่ที่ผลิโผลเหนือระดับน้ํา เตรียมที่จะบาน
ไดทันทีเมื่อไดรับแสงจากดวงอาทิตย
2. วิ ป จิ ตั ญ ู ได แ ก ผู ส ามารถเรี ย นรู ไ ด เ มื่ อ มี ก าร
อธิบายขยายความเพิ่มเติม เปรียบเสมือนดอกบัวที่ชูกาน
มาถึงระดับพื้นน้ํารอที่จะโผลพนน้ําในวันรุงขึ้นและเตรียม
บานเมื่อไดรับแสงตะวัน
3. เนยยะ คือ ผูอาจเรียนรูธรรมดวยอาศัยความเพียร
อย างยิ่ งยวดทั้ งด วยการฟ ง การคิ ด การถาม การท องบ น
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยูใตน้ํา ตองการเวลาในการโผลขึ้น
สูพนผิวน้ําเพื่อเบงบานในโอกาสตอไป
4. ปทปรมะ ไดแกผูซึ่งไมอาจเรียนรูและเขาใจในพระ
ธรรมวิเศษ แมจะฟง คิด และทองบนอยางไรก็ตามเปรียบ
เสมือนบัวที่จมติดอยูใตตม
การสื่อสารจะตองสื่อใหเหมาะสมกับระดับปญญาที่
แตกต า งกั น ของผู รั บ สาร โดยใช เ ทคนิ ควิ ธีก ารสื่ อ สารที่
เหมาะสมกับผูรับสาร คําสั่งสอนของพระพุทธองควาดวย
การสื่อสารในดานกระบวนการสื่อสาร หลักการพูด การฟง
การเลื อกเชื่อ การวิเ คราะห บุ คคล ดังที่กลาวมาลว นเปน
หลักการที่ล้ําลึกที่สรางสรรคใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
หลักคํา สั่งสอนวาด วยการสื่อสารของพระองคยั งครอบ
คลุมถึงหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของการสื่อสารอีก
ด ว ย เป น หลั ก การสื่ อ สารที่ ช ว ยให บุ ค คลมี ค วามสุ ข มี
ความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับบุคคลอื่นๆ และเปนหลักการ
สื่ อ สารที่ ช ว ยให สั ง คมทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว
ชุมชน ประเทศชาติ และโลก คงไวซึ่งสันติสุข
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