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 หนังสือ เล่มนี เ้ ร่ื อง  อรรถศาสต ร์ เบื อ้ ง ต้น  จัดพิม พ์ โดยส านักพิม พ์
มหาวิทยาลยัมหิดล จดัพิมพ์เป็นจ านวน 2 ครัง้โดยจดัพิมพ์ครัง้ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และ
ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 เนือ้หาของหนงัสือเล่มนีป้ระกอบไปด้วย บทที่1 บทน า บทที่ 2 
แนวคิดเร่ืองความหมาย บทที่3 ประเภทต่างๆของความหมาย บทที่4 หน่วยต่างๆ
ของความหมาย บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ภาคประวตัิ และ
บทที่ 6 การศึกษาเร่ืองความหมายตามแนวของนกัภาษาศาสตร์ ส าหรับบทวิจารณ์ 
ของหนงัสือเลม่นีผู้้วิจารณ์ได้ก าหนดแบ่งการวิจารณ์ออกเป็น 4 สว่น ประกอบไปด้วย
สว่นที่ 1 คณุลกัษณะทัว่ไปของหนงัสือ สว่นที่ 2 เนือ้หา สว่นที่ 3 จุดเด่น จุดด้อยและ
ข้อเสนอแนะ  
  
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหนังสือ 
 หนงัสือเล่มนีผู้้ เขียนคือศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิงสริุยา รัตนกุล ได้เขียนขึน้
เพื่อใช้ส าหรับสอนนกัศกึษาในกระบวนวิชา  GRLG  536 ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยผู้ เขียนได้เ ร่ิมรวบรวมข้อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี ข้ึ น้ตัง้แต่ ปี  พ.ศ.2529  
โดยใ ช้ ระยะเวลา เขี ยน  ป รับแ ก้ ไขก่อนการพิม พ์อยู่หลายค รั ้งและทุกค รั ้ง  
ที่ปรับแก้ไขก็จะน าไปทดลองใช้สอนกบันกัศกึษาเป็นระยะเวลามากกว่าสิบปี ก่อนจะมี
การจดัพิมพ์ครัง้ที่ 1 ปีพ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงแก้แล้วทวนต้นฉบบัหลายครัง้ก่อน
จะมีตีพิมพ์ครัง้ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทิง้ระยะความห่างถึง 11 ปี เพื่อให้หนงัสือเลม่นี ้
ออกมามีความสมบรูณ์มากที่สดุ  
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 อรรถศาสตร์เบือ้งต้น เป็นหนังสืออรรถศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยเล่มแรก 
ของประเทศ  คณุลกัษณะของหนงัสือเลม่นีใ้ช้ส าหรับศึกษาความหมายของภาษาหรือ
การศึกษาศาสตร์แห่งความหมาย (meaning) อันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขา
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) ซึ่งภาษาศาสตร์นี ้มุ่งศึกษาภาษาว่าประกอบไปด้วยโครงสร้าง
ใดบ้างและในโครงสร้างนัน้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร เป็นต้น   
 ด้วยความที่ผู้ เขียนมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ดังกล่าว คุณลักษณะ 
ของหนังสือเล่มนีจ้ึงถูกออกแบบด้วยองค์ประกอบของเนือ้หาที่ได้รับการบรรยาย 
อธิบายขยายความ เสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ทฤษฎีตา่งๆ ด้วยข้อมลูอยา่งละเอียด
ครอบคลมุทกุหวัข้อ  ท าให้ผู้อ่านเหมือนตกอยู่ในภวงัค์ของบรรยากาศการรับฟังข้อมลู
จากไกด์ผู้ทรงคณุวฒุิพาน าเที่ยวและบรรยายข้อมลูของแตล่ะสถานท่ีด้วยอรรถรสภาษา
ที่ลื่นไหล เช่ือมโยงต่อเนื่อง พร้อมกับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งที่มา พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  ท าให้ผู้อ่านนัน้สามารถจินตนาการตามและมองเห็นภาพครบทกุด้าน ท าให้
หนงัสอืเลม่นีม้ีความสนใจนา่หลงใหลนา่ติดตามอา่นจนกระทัง่ไมส่ามารถวางมือลงได้  
 คณุลกัษณะของหนงัสือเลม่นี ้อีกประการหนึ่ง ค าศพัท์เฉพาะ (specific words) 
ผู้ เขียนได้ใช้วิธีการเน้นตวัหนงัสือเป็นสีด าเข้มเพื่อต้องการเน้นและอธิบายขยายความ
ค าศพัท์นัน้ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ พร้อมกบัมีค าศพัท์ภาษาองักฤษอยู่ในวงเล็บด้านหลงั
ของค าที่มีการเน้นนัน้ด้วย  ตอนท้ายของเนือ้หาในแต่ละบท ผู้ เขียนได้เพิ่มข้อมูล
เชิงอรรถเป็นจ านวนมากเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมส าหรับต่อยอดความรู้ต่อไป
ให้กบัผู้อา่นท่ีมีความสนใจอยากจะศกึษาค้นคว้าเพิ่มพนูความรู้ด้วยตวัเองตอ่ไปอกีด้วย 
และในตอนท้ายเล่มผู้ เขียนได้เพิ่มดรรชนีส าหรับช่วยให้ผู้ อ่านสามารถค้นหาข้อมูล  
ที่เป็นค าศัพท์เฉพาะโดยเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษและตามด้วย  
การเรียงตามตวัอกัษรในภาษาไทยอยา่งเป็นระบบ  
 คณุลกัษณะของทัว่ไปของหนงัสือเลม่นีด้งัที่กลา่วมาข้างต้น จึงนบัว่าหนงัสือ
เลม่นีม้ีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก  
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ส่วนที่ 2 เนือ้หา  
 ในส่วนของเนือ้หาผู้ เขียนได้แบ่งหัวข้อในการเขียนหนงัสือออกเป็น 6 บท  
โดยในแตล่ะบทมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้ 
 บทที่ 1 บทน าในบทน านัน้ผู้ เขียนได้แบง่หวัข้อการอธิบายออกเป็น 5 ประเด็นหลกัคือ 
 1.1 วิชาอรรถศาสตร์เป็นวิชาศึกษาเร่ืองความหมายในภาษา ในประเด็นที่ 1 
นัน้ ผู้ เขียนต้องการอธิบายให้ผู้ อ่านเห็นถึงการศึกษาวิชาอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นเร่ือง  
ของการศึกษาแนวคิด เ ร่ืองวิธีการที่ภาษาสื่อความหมาย ศึกษาประเภทต่างๆ 
ของความหมาย ศกึษาวา่ภาษาศาสตร์สือ่ความหมายได้อยา่งไร มีความหมายอะไรบ้าง
ที่ภาษาสือ่อกมา การสือ่ความหมายผา่นขัน้ตา่งๆ ของภาษา เป็นต้น  

1.2 ค าว่าอรรถศาสตร์และวิชาอรรถศาสตร์ ประเด็นนีผู้้ เขียนได้ให้ค าจัด
ความหมายและอธิบายถึงความหมายของอรรถศาสตร์และวิชาอรรถศาสตร์เพื่อให้
ผู้อา่นนัน้เข้าใจเก่ียว 2 ค าศพัท์นี ้ 

1.3 ค าว่า (Semantics) หวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้กล่าวถึงประวตัิโดยย่อของ 
ค าวา่ Semantics วา่ประวตัิและความเป็นมาเป็นอยา่งไร  

1.4 วิชาอรรถศาสตร์ในปัจจุบนัศึกษาความหมายในภาษาพดู ในประเด็นนี ้
ผู้ เขียนได้ให้เหตุผลเก่ียวกับการที่นักภาษาศาสตร์ในปัจจุบันสนใจศึกษาภาษาพูด
มากกว่าภาษาเขียน โดยได้เสนอเหตุผลจ านวน 4 ข้อคือ 1) ภาษาพูดเป็นสิ่งที่คู่กับ
มนษุยชาติ 2) เด็กทัว่ไปหดัเรียนภาษาพดูก่อนเรียนภาษาเขียน 3) ภาษาเขียนเป็นสิ่งที่
สบืเนื่องมาจากภาษาพดู และ 4) คนทัว่ไปใช้ภาษาพดูมากกวา่ภาษาเขียน  

1.5 วิชาอรรถศาสตร์กบัวิชาอื่นๆ ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้แบ่งหวัข้อนีเ้พื่อให้ง่าย
ต่อการอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึน้ออกเป็น 2 ข้อย่อยคือ 1) วิชาอรรถศาสตร์กบั
วิชาอื่นๆภายในวิชาภาษาศาสตร์ ในหวัข้อย่อยนีผู้้ เขียนได้แสดงรูปจ าลอง (model) 
ของภาษาตามที่ปรากฏในหนงัสือภาษาศาสตร์ทัว่ไปจ านวน 2 รูปและแสดงรูปจ าลอง
ของภาษาเป็นแผนภูมิก่ิงไม้จ านวน 5 รูป ประกอบไปด้วย แบบสองระดบั (2-level) 
แบบสามระดบั (3-level) แบบสี่ระดบั (4-level) แบบห้าระดบั (5-level) และแบบหก
ระดับ(6-level) และ2) วิชาอรรถศาสตร์กับวิ ชาอื่นๆภายนอกวิชาภาษาศาสตร์  
ในประเด็นหัวข้อย่อยนีผู้้ เขียนอธิบายและแสดงให้ผู้ อ่านเห็นว่าอรรถศาสตร์นัน้  
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มีความเก่ียวข้องกับวิชาอื่นๆภายนอกวิชาภาษาศาสตร์อีกด้วยเช่น วิชาปรัชญา 
(Philosophy) วิชาจิตวิทยา (Psychology) วิชาวาทศาสตร์ (Rhetorics) และวิชานิเทศ
ศาสตร์ (Communication arts) ซึง่วิชาเหลา่นีล้้วนให้ความส าคญักบัความหมายในภาษา 
 บทที่ 2  แนวคิดเร่ืองความหมายในบทที่ 2  นี ้ผู้ เขียนได้แบง่ออกเป็น 5 ประเด็นหลกั
คือ  

2.1) ความหมาย (Meaning) และหมายความ (To mean) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เขียน
อธิบายเก่ียวกับความหมาย (Meaning) และหมายความ (Tomean) โดยยกตัวอย่างของ 
การแต่งประโยคจ านวน 12 ประโยคพร้อมกบัวิเคราะห์ว่าทัง้ 12 ประโยคนัน้ข้อไหนจดัอยู่ใน
กลุ่มที่เป็นความหมาย (Meaning) และข้อไหนจัดอยู่ในกลุม่ที่เป็นหมายความ (To mean) 
พร้อมกบัอธิบายให้เหตผุลวา่ท าไมถึงจดัอยูใ่นกลุม่ที่แตกตา่งกนั  

2.2) แนวความคิดเร่ืองนามบญัญัติ (Naming) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้น าเสนอ
มุมมองและแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองนามบัญญัติในมุมมองของศาสนาคริสต์ แนวคิด  
ทางภาษา นกัปรัชญา นกัวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2.3) แนวความคิดเร่ืองมโนทศัน์ (Concept) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เสนอมมุมอง
แนวคิดเร่ืองมโนทัศน์โดยได้แยกอธิบายเป็นหัวข้อย่อยคือ 1) แนวความคิดของ 
เดอ โซซูร์ และ 2) แนวความคิดของออกเด็นและริชาร์ดส์ ในแต่ละหวัข้อนัน้ผู้ เขียนได้
อธิบายแนวคิดของนกัวิชาการทัง้สองทา่น พร้อมกบัเสนอมมุมองและแนวคิดของตวัเอง 
โดยมีการตัง้ข้อสงัเกตพร้อมกับอธิบายให้เหตุผลประกอบว่าท าไมผู้ เขียนถึงมีความ
คิดเห็นเช่นนัน้ โดยได้มีการยกหลกัพทุธธรรมของพระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) และ
นกัวิชาการทา่นอื่นๆเช่น โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) มาประกอบ  
 2.4) แนวความคิดของนกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) ในหวัข้อเร่ืองนี ้
ผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของนกัภาษาศาสตร์ที่มีช่ือเสียงท่านหนึ่งคือ เลโอนาร์ด บลมู
ฟีลด์ (Leonard Bloomfield) ซึง่มีแนวคิดที่ไมเ่ห็นด้วยกบัแนวความคิดเร่ืองมโนทศัน์  
 2.5) แนวความคิดเร่ืองความหมายในภาษาอยู่ที่การใช้ (use) ภาษา ผู้ เขียน
ได้อธิบาย พร้อมยกตวัค าในภาษาไทยตามแนวคิดของลุตวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig 
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Wittgenstein) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่จุดชนวนแห่งความคิดให้นกัภาษาศาสตร์รุ่น
หลงัน าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาความหมายในภาษาในส านกัศกึษาภาษาอื่นๆ   
 บทที่ 3 ประเภทต่างๆของความหมาย ในบทนีผู้้ เขียนได้กลา่วถึงเร่ืองความหมาย
ประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการศึกษาเร่ืองอรรถศาสตร์ในมุมมองของ  
นกัอรรถศาสตร์ต่างๆ โดยได้แบ่งหวัข้อย่อยเพื่ออธิบายเก่ียวกับความหมายประเภท
ตา่งๆออกเป็น 4 หวัข้อคือ  

3.1) ความหมายประจ ารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้างอิง (Reference) 
ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของกอตลอบ เฟฺรกา (Gottlob Frege) ซึ่งมีชีวิต 
อยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1848-1925 และเป็นเจ้าของต้นคิดเร่ืองนี ้โดยได้อธิบายถึงเร่ือง 
ความหมายประจ ารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้างอิง (Reference) พร้อมกนันี ้
ผู้ เขียนก็ได้ยกตวัอย่างที่เป็นค าและวลีในภาษาไทยเพื่ออธิบายแนวคิดของกอตลอบ 
เฟฺรกา เพื่อให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้อยา่งง่าย และนอกเหนือจากแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา แล้วผู้ เขียนก็ได้น าเสนอหลกัแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ท่านอื่นๆ ประกอบ  
อีกด้วย  เพื่อจะอธิบายถึงหลกัแนวคิดนีซ้ึ่งเป็นการจ าแนกประเภทของความหมาย 
โดยแบง่ตามที่อยูข่องความหมาย โดยให้ความหมาย ประจ ารูปภาษา (Sense) ว่าเป็น
ความหมายที่ถูกจ ากัดกรอบอยู่ในภาษา และให้ความหมายอ้างอิง (Reference) ว่า
เป็นความหมายที่ออกมาอิงอยูก่บัสรรพสิง่ตา่งๆที่มีอยูใ่นโลกความเป็นจริง  

3.2) ความหมายสื่อสาระ (Descriptive meaning) ความหมายสอดสงัคม 
(Social meaning) และความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) ในหวัข้อเร่ืองนี ้
ผู้ เขียนได้อธิบายถึงการจ าแนกประเภทของความหมายอีกแบบหนึ่งโดยแบ่งตามหน้าที่
ที่ความหมายต่างๆ แสดง ซึ่งสามารถแยกประเภทใหญ่ๆ ได้3 ประเภทคือ1) ความหมายสื่อ
สาระ (Descriptive meaning) คือความหมายตรงที่พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความหมาย
สอดสงัคม (Social meaning) คือการเลือกใช้ภาษาเพื่อน ามาพดูให้มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ของสงัคม และ3) ความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) คือ
การใช้ภาษาที่ไม่มีการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่มีการใส่สีสันซึ่งเป็น 
การแสดงอารมณ์เข้าไปเจือปนด้วย  
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3.3)  ความหมายอุปลักษณ์ (Denotation) และความหมายปริลกัษณ์ (Connotation)  
ในหัวข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของอุปลกัษณ์ (Denotation) ของค า 
(Lexeme) ซึ่งเป็นความหมายที่บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ซึ่งมีอยู่ระหว่างค า (Lexeme) 
นัน้กับคน สตัว์ พืช สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ กิจกรรม เป็นต้น อนัใด
อนัหนึง่ซึง่คน สตัว์ พืช สิง่ของ สถานท่ี คณุสมบตัิ กระบวนการ เป็นต้นเหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่มี
อยู่นอกระบบของภาษา แต่ภาษาก็สามารถบ่งชีค้วามหมายของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นอก
ระบบของภาษาได้ด้วยการอปุลกัษณ์หรือด้วยการบง่บอก (Denote) ด้วยค า (Lexeme) 
นัน้  สว่น ความหมายปริลกัษณ์ (Connotation) นัน้เป็นความหมายที่ท าให้คนเราระลกึ
ถึงเมื่อพบหรือเจอค านัน้ สิง่ที่ระลกึถึงนีเ้ป็นข้อมลูเพิ่มเติมนอกเหนือจากความหมายอปุ
ลกัษณ์ (Denotation) ที่สือ่ออกมาตามปรกติ นอกเหนือจากการให้ความหมายเก่ียวกบั
ค าเหลา่นีแ้ล้ว ผู้ เขียนได้พยายามยกตวัอยา่งที่เป็นค าในภาษาไทยประกอบเป็นจ านวน
มาก    

3.4) ความหมายหลกั (Literal meaning) และความหมายเปรียบ (Figurative 
meaning หรือ metaphorical meaning) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้ให้ค าจัดความเก่ียวกับ
ความหมายหลกั (Literal meaning) ซึ่งเป็นความหมายตรงและเป็นความหมายที่เกิดขึน้ 
ในการพดูอยา่งตรงไปตรงมาและ ความหมายเปรียบ (Figurative meaningหรือ metaphorical 
meaning) ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดขึน้จากการเปรียบเทียบโดยอิงความหมายหลกั  
ไว้เป็นแนวคิด  

บทที่  4 หน่วยต่างๆของความหมาย ในบทนีผู้้ เขียนได้กลา่วถึงหน่วยต่างๆ ของ
ภาษาซึ่งเป็นสิ่งทรงความหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยเร่ืองเสียง หน่วยค า ค า ค าประสม 
วลสี าเร็จรูป วลแีละประโยค ซึง่ทกุๆหนว่ยเหลา่นีล้้วนเป็นสิ่งที่ทรงความหมายในภาษา 
ในบทนีผู้้ เขียนได้เขียนอธิบายแยกเป็นหวัข้อตา่งๆ ประกอบไปด้วยหวัข้อเหลา่นีค้ือ  

4.1) หน่วยที่เล็กกว่าค า หน่วยที่เล็กกว่าค านีผู้้ เขียนได้เขียนอธิบายแยกเป็น
ประเด็นย่อยให้ลึกลงไปอีก โดยอธิบายถึงหน่วยที่เล็กกว่าค านัน้ซึ่งประกอบไปด้วย  
1) หน่วยเสียง ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุในภาษาและไม่มีความหมาย 2) สทัสญัลกัษณ์ 
(Sound-symbolism) หรือสัทสุนทรี ย์  (Phonaesthesia)เ ป็นเสียงที่ ตัวของมันเอง 
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มีลักษณะพิเศษที่พาดพิงไปถึงความหมายใดความหมายหนึ่งเช่นอาจจะพาดพิง  
ตามธรรมชาติ  เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ  เป็นต้น และ 3) หน่วยค า (morpheme) 
เป็นหนว่ยค าที่เลก็ที่สดุในภาษาที่มีความหมาย  

4.2) ค า (Lexeme) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้เน้นย า้การศึกษาเร่ืองค าเป็นหน่วยค า 
ที่ส าคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการทรงความหมายในภาษา โดยในประเด็นนีผู้้ เขียน  
ได้หยิบยกน ามาอภิปรายเป็นหวัข้อย่อยซึ่งประกอบไปด้วย 1) ปัญหาเร่ืองนบัเป็นหนึ่งค า 
(Lexeme) 2) ค าโปร่งใส (Transparent word) คือค าที่มีความหมายซึ่งเกิดขึน้จากการเลียน
เสียงตามธรรมชาติและค าพร่ามวั (Opaque word) คือค าที่แยกความหมายลงเป็นสว่นย่อย
อีกไมไ่ด้ 3) ค าในพจนานกุรม เป็นการอธิบายถึงหลกัการจดัท าพจนานกุรมโดยย่อและ
ชนิดของพจนานุกรมซึ่งมีทัง้พจนานุกรมที่เป็นพจนานุกรมเอกภาษา (Monolingual 
dictionary) มีหนึง่ภาษา และพจนานกุรมทวิภาษา (Bilingual dictionary) มีสองภาษา 
4) ปัญหาเร่ืองอะไรคือค า ในประเด็นโจทย์หวัข้อนีผู้้ เขียนได้ให้หลกัการตอบปัญหาข้อนี ้
3 ประการคือ ก.ต้องพยายามเรียนรู้และจ าค าพืน้ฐาน ข. พยายามจบัเสียงของพยางค์ และ  
ค. ให้ทดลองสร้างประโยคด ูและ 5) ค าสองประเภทในภาษา ผู้ เขียนได้อ้างอิงหลกัการ
แบ่งชนิดตามความหมายของค าในภาษาตามนกัปรัชญาชาวองักฤษช่ือเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์
(Bertrand Russel l ) โดยจัดแบ่งออกเ ป็น2ประเภทคือแบ่ง เ ป็น1)ค าสรรพ
สิ่ง (object word) เป็นค าที่เรียนรู้ความหมายได้โดยการชีเ้ช่น ออกเสียงค าว่า สนุัข 
พร้อมกับชีไ้ปที่สนุขัตวันัน้และ 2) ค าในพจนานุกรม (Dictionary word) เป็นค าที่เรียนรู้จาก
ความหมายตามพจนานกุรม  

4.3) ค าประสม(Compound word) ในหวัข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงหลกัการ
พิจาณาดคู าใดเป็นค าประสม อย่างไรเรียกเป็นค าประสม อย่างไรเรียกว่าเป็นวลีหรือ
ประโยค โดยอ้างอิงนกัวิชาการช่ือ ลาดิสลาฟ ซกสุตา (Ladislav Zgustaในหนงัสือ Manual 
of Lexicography ในปี 1971 ซึง่มีเกณฑ์การพิจารณาทัง้หมด  9 เกณฑ์ อย่างไรก็ตามผู้ เขียนได้
ยกเกณฑ์การพิจารณาของลาดิสลาฟ ซกุสตามาอธิบายไว้เพียงแค่ 3 เกณฑ์เท่านัน้คือ  
1) เกณฑ์การแทนที่ (substitution) 2) เกณฑ์การเพิ่มส่วนขยายไม่ได้ (Lmpossibility of 
addition)และ 3) เกณฑ์ทางความหมาย (Meaning) 
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4.4) วลีส าเร็จรูป (Multiword lexical unit) ในหัวข้อเร่ืองนีผู้้ เขียนได้
ยกตวัอย่างวลีส าเร็จรูปจากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็นตวัอย่าง
มาประกอบค าอธิบาย อย่างไรก็ตามผู้ เขียนก็ได้แสดงทัศนคติส่วนตัวเพิ่มเติมว่าใน
พจนานกุรมฉบบันีม้ีการอธิบายเก่ียวกบัส านวนยงัไมช่ดัเจนมากนกั  

4.5) วล ี(Phrase) ในประเด็นนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของวลี โดยให้
ความหมายว่าวลีเป็นการน าค าตัง้แต่สองค าขึน้ไปมาเรียงกนัเข้าให้มีความหมายตาม
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ โดยวลีจะมีความเพียงความเดียว พร้อมกนันี ้
ผู้ เขียนก็ได้ยกตัวอย่างมาประกอบค าอธิบายทัง้ที่เป็นวลีในภาษาไทยและวลีใน
ภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก  

4.6) ประโยค (Sentence) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงความหมายของประโยค 
ซึ่งเป็นการน าค าตัง้แต่สองค าขึน้ไปมาเรียงกันท าให้มีความหมายตามกฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ ซึ่งมีใจความบริบรูณ์มีทัง้ภาคประธานและภาคแสดง พร้อม
กบัยกตวัอยา่งประโยคที่เป็นภาษาองักฤษและประโยคในภาษาไทยประกอบค าอธิบาย  

บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ภาคประวตัิ  ในบทนี ้
ผู้ เขียนได้กล่าวถึงในแง่มุมของภาษาศาสตร์ภาคประวัติ  โดยได้กล่าวถึงเ ร่ือง  
การเปลี่ยนแปลงความหมาย โดยเกิดขึน้มาจากสาเหตุต่างๆ โดยผู้ เขียนได้ระบุถึง
สาเหตขุองการเปลีย่นแปลง การตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงความหมายและ
ผลจากเปลีย่นแปลงนัน้เกิดผลกระทบในทางใดบ้าง โดยแยกอธิบายเป็นประเด็นดงันี ้   

5.1) สาเหตแุหง่การเปลีย่นแปลงความหมายของค า ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้เสนอ
ประเด็นที่ระบถุึงความเปลี่ยนแปลงความหมายของค าโดยชีใ้ห้เห็นสาเหตสุ าคญัๆ คือ 
1) การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการที่ไม่สมบรูณ์ 2) ค ามีความหมายไม่ชดัเจน (Vagueness) 
3) ค าเปลี่ยนแปลงความหมายเพราะสิ่งที่ เคยใช้ค านัน้เรียกเปลี่ยนแปลงไป หรือ  
สญูหายไป 4) ค าหลายความหมาย (Polysemy) และ 5)ในบริบทที่ค ามีความหมาย
ก ากวม (Ambiguous) ในสาเหตหุลกัทัง้ 5 ข้อนีผู้้ เขียนได้แสดงตวัอย่างค าศพัท์ต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นค าศพัท์ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษากรีก 
เป็นต้น เพื่ออธิบายให้ผู้อา่นได้มองเห็นภาพชดัเจนในแตล่ะสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง
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ด้วยหลักการและเหตุผล ตัวอย่างประกอบ เจือปนไปด้วยเนื อ้หาวิชาการทาง
ภาษาศาสตร์และความรู้ทางประวตัิศาสตร์  

5.2) สาเหตุการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าตามแบบอ็องตวน เมยเยต์ 
(Antoine Meillet)ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ตามหลกัแนวคิดของอ็องตวน เมยเยต์ โดยได้แยกเป็นประเด็นปลีกย่อยระบถุึงสาเหตุ
ความเปลีย่นแปลงนัน้ออกเป็น 1) สาเหตทุางภาษา (Linguistic cause) และ 2) สาเหตุ
ทางประวตัิศาสตร์ (Historical causes) ซึ่งอาจจะเกิดขึน้มาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วตัถสุิง่ของ สถาบนัทางสงัคม ความคิด ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ประเด็น
ปลีกย่อยแต่ละข้อนัน้ผู้ เขียนได้มีการยกตัวอย่างค าศัพท์จากภาษาสันสกฤต 
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ประกอบค าอธิบายในแตล่ะหวัข้อ  

5.3) สาเหตุทางสังคม เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุ่ม ผู้ เขียน 
ได้อธิบายและยกตัวอย่างภาษาเพื่อเปรียบเทียบกับเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุ่ม  
ว่าใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากนีผู้้ เขียนก็พยายามที่จะชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นว่า
สงัคมก็มีบทบาทต่อการที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา  
แต่ละภาษา ซึ่งสาเหตุเหล่านี ผู้้ เขียนระบุว่า เกิดมาจาก 1) สาเหตุทางจิตวิทยา 
(Psychological causes) 2) ค าต่างประเทศมาเป็นสาเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของค าในภาษา และ 3) การคิดค าใหมส่ าหรับเรียกสิง่ใหม่ๆ    

5.4) ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา ผู้ เขียนกล่าวถึง
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษาแบ่ง ออกเป็น 4 ประเภทคือ  
1) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความคล้ายในทางความหมาย 
(SimilarityjofjSenses ห รือ เ รียกเ ป็นค าศัพ ท์จ า เพาะว่าการอุปมา  Metaphor) 
2) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความใกล้เคียงกนัของความหมาย
ของค าสองค า (Contiguity of Senses หรือ Metonymy) 3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ค าที่เกิดขึน้เพราะการใช้แนวเทียบผิด (Similarity of Names หรือ Popular Etymology) 
และ 4) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะการละทิง้บางค า หรือบางสว่นของ
ค า (Ellipsis)  
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5.5) ข้อสังเกตเก่ียวกับการ เปลี่ยนแปลงความหมายของค า ผู้ เ ขี ยน 
ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าโดยระบขุ้อสงัเกตเก่ียวกับ
เร่ืองนีว้า่ 1) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าสว่นมากจะเห็นว่า อปุมา (Metaphor) 
มีใช้มากที่สุด 2) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าที่เกิดขึน้เพราะความใกล้เคียงกัน 
ของความหมายของค าสองค าที่เรียกว่าความเคียง (Contiguity of Sensesหรือ Metonymy)  
3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของค าแบบผสม (Composite changes)4) การเปลี่ยน
ความหมายของค าบางค ามีมาหลายทอด และ 5) การเปลีย่นแปลงความหมายของค าเป็น
เร่ืองที่ไมม่ีเหตผุลหรือวา่สามารถอธิบายได้  

5.6) ผลของการเปลี่ยนแปลงความหมาย (The Consequences of Semantic 
Change) จากสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าจากข้อที่ 5.1-5.4 ในข้อ
เร่ืองนีผู้้ เขียนได้สรุปการรวบรวมผลที่เห็นได้ชดัภายหลงัการเปลีย่นแปลงความหมายค า
จากการศกึษาของนกัอรรถศาสตร์ ซึ่งมีความครอบคลมุทัง้หมด 4 ประการคือ 1) ผลที่
ท าให้ความหมายแคบเข้า (Restriction of meaning) 2) ผลที่ท าให้มีความหมายกว้าง
ออก(Extension of meaning)3) ผลที่ท าให้ความหมายเลวลง (Pejorative Development) 
และ 4) ผลที่ท าให้ความหมายดีขึน้ (Ameliorative Development) ในแต่ละข้อนัน้
ผู้ เขียนผู้ เขียนได้แทรกตวัอย่างเพื่อใช้ประกอบค าอธิบายถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายนัน้ๆ  

บทที่ 6 การศึกษาเร่ืองความหมายตามแนวของนกัภาษาศาสตร์ส านกัเน้น
โครงสร้าง (Structural semantics) ในบทนีผู้้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดของการศกึษาเร่ือง
ความหมายโดยได้น าหลกัแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ซึ่งมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในแวดวงวิชาการการศึกษาภาษาศาสตร์ และ
นกัภาษาศาสตร์เหล่านีเ้ป็นต้นก าเนิดของเจ้าของทฤษฎีภาษาศาสตร์และเจ้าส านัก
การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้ เขียนไม่ได้น าเสนอหลกัและแนวคิด
ของเ จ้าของนักภาษาศาสตร์เพียงเท่านัน้  แต่ผู้ เขียนได้ยกตัวอย่างซึ่ง เ ป็นค า 
ในภาษาไทยอธิบายประกอบเทียบเคียงกบัเนือ้หาในทฤษฎีเหลา่นัน้ด้วย และส าหรับใน
บทนีผู้้ เขียนได้แบง่หวัข้อหลกัๆดงันี ้ 
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6.1) การแสดงความหมายด้วยการสร้างขึน้เป็นค า (Lexicalize) ในหวัข้อนี ้
ผู้ เขียนได้อธิบายถึงระบบการสร้างค าขึน้มา และนอกเหนือจากนีผู้้ เขียนได้บอกถึงหลกั
และแนวทางของนักอรรถศาสตร์ซึ่งศึกษาเก่ียวความหมายของค าในการพยายาม
อธิบายความหมายของค า และอธิบายความหมายของประโยคที่ใช้ค านัน้ ซึ่งเป็นการ
อธิบายเร่ืองการน าไปใช้ (Applicability) เพราะบางค ามีความหมายเหมือนกัน 
แต่ไม่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์เดียวกนัได้  ดงันัน้หลกัการอธิบายด้วยการสร้าง
ค าขึน้มานัน้จึงมีความส าคญัตอ่นกัอรรถศาสตร์ที่จะใช้เป็นแนวทางการอธิบายในกรณี
ที่เกิดข้อสงสยัเก่ียวกบัความหมายของค า  

6.2) ความคิดหลกัของแฟร์ดินองด์ เดอ โชซูร์ (Fedinand de Saussure) 
นกัภาษาศาสตร์คนส าคญัของ คริสตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นนกัภาษาศาสตร์ที่ได้น าเสนอ
หลักคิดของการศึกษาภาษาศาสตร์จนเป็นพืน้ฐานของการศึกษาภาษาศาสตร์  
ในปัจจุบนั ผู้ เขียนได้อธิบายหลกัแนวคิดของแฟร์ดินองด์ เดอ โชซูร์ ว่ามีลกัษณะเป็น
อยา่งไร โดยแบง่การอธิบายออกเป็นข้อยอ่ยๆประกอบไปด้วย 1) ความแตกตา่งระหวา่ง
ภาษา (Langue) กบัค าพดู (Parole) 2) ความแตกต่างระหว่างมวลสาร (Substance) 
กบัรูป (Form) 3) ความแตกต่างระหว่างความสมัพนัธ์แบบเรียงร้อย (Syntagmatic 
relations) กบัความสมัพนัธ์แบบแทนที่ (Paradigmatic relations)และการแยกระหว่าง
การพิจารณาภาษาในกาลเดียว (Synchronic) และการพิจารณาภาษาในหลายกาล 
(Diachronic) เปรียบเทียบกนั   

6.3) การศึกษาภาษาในแนวสมัพทัธ์ (Relativism) และการศึกษาภาษา 
ในแนวเน้นหน้าที่ (Functionalism) หลกัคิดทัง้ 2 นีเ้ป็นหลกัคิดซึ่งส านกัภาษาศาสตร์ 
ในยุโรปคือส านกักรุงปร๊าก (Prague School) และส านกักรุงโคเปนฮาเกน (Copenhagen 
School) ได้มีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ส าหรับแนวคิดการศึกษาภาษาทัง้ 2 นีผู้้ เขียนได้
อธิบายความเป็นมาของหลกัแนวคิดที่มีความส าคญั ประวตัิความเป็นมาแบบคร่าวๆ 
พร้อมกนันีผู้้ เขียนได้น าเสนอตัวอย่างเปรียบเทียบที่เป็นภาษาไทยก ากบัไว้ด้วยเพื่อท า
ให้ผู้ อ่านนัน้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้ และผู้ เขียนได้สรุปหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์ 
ตามแนวคิดนีว้่าพวกเขาพยายามที่จะเรียนรู้ให้รู้จกักลไกของภาษา ไม่ว่าจะเป็นกลไก
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ประเภทใด เพื่อที่จะได้ใช้กลไกเหล่านัน้ให้ถูกกับหน้าที่และสามารถพรรณนาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยวา่กลไกแบบใดใช้แสดงหน้าที่แบบใด ซึ่งเป็นการมองหน้าที่ตามมมุมองของ
นกัภาษาศาสตร์ส านกัเน้นโครงสร้างนี ้ 

6.4) บริเวณความหมาย (Semantic fields) แนวคิดนีเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ในการศึกษาความหมายซึ่งเป็นผลงานของนักภาษาศาสตร์ชาวเยอรมันตัง้แต่ราว  
ค.ศ. 1920,1930 เป็นต้นมาซึง่มีจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามผู้ เขียนได้น าเสนอหลกัแนวคิด
เร่ืองบริเวณความหมายของทริเอร์-ไวส์เกอร์เบอร์ (Trier - Weisgerber theory) โดย
ผู้ เขียนได้แสดงความคิดส่วนตวัซึ่งเห็นด้วยกับหลกัแนวคิดของทริเอร์ -ไวส์เกอร์เบอร์ 
ที่วา่ค าในภาษามีความหมายก็เพราะเราพิจารณามนัเมื่อมนัอยู่ในบริเวณความหมาย 
(Semantic field) เทา่นัน้   

6.5) การพิจารณาเร่ืองการประจุความหมายเข้าเป็นค า (Encapsulation) 
ความรู้เร่ืองความประจุความหมายเข้าเป็นค าในข้อนี ้ผู้ เขียนได้อธิบายว่าการประจุ
ความหมายเข้าเป็นค าคืออะไร พร้อมกับยกตวัอย่างประกอบ และนอกเหนือจากนัน้ 
ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้อธิบายถึงประโยชน์เก่ียวกบัหลกัการประจุความหมายเข้าเป็นค า  
 3 ประการคือ 1) ท าให้เราทราบว่าภาษาสองภาษามกัมีวิธีการสร้างค าขึน้เป็นค า 
ในภาษา (Lexicalization) ไม่เหมือนกนั 2) การประจุความหมายเข้าเป็นค าท าให้เรา 
ไมใ่ช้ถ้อยค าที่เยิ่นเย้อและ 3) การประจคุวามหมายเข้าเป็นค าเป็นประโยชน์มากส าหรับ
นกัท าพจนานกุรม  

6.6) ความสมัพนัธ์ของความหมาย (Sense relations) ในหวัข้อนีผู้้ เขียนได้
อธิบายถึงความสมัพันธ์ของความหมายซึ่งมีองค์ประกอบเก่ียวกับการศึกษาเร่ืองนี ้
ประกอบไปด้วย1) การศึกษาความส ัมพันธ์แบบแย้งความหมายในแนวดิ ่ง  
(Paradigmatic opposition) 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ของความหมายเก่ียวกบัค าบง่ชนิด
และลูกค า (Hyponymy)3) ความสัมพันธ์ ข อ ง ค ว า ม ห ม า ย เ กี ่ย ว ก ับ ห ล ุม ด า  
ทางความหมาย (Lexical gaps) และการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ (Componential Analysis)  
ในแต่ละข้อย่อยนัน้ผู้ เขียนได้ยกค าจากภาษาต่างๆมาเป็นตัวอย่างเพื่อค าประกอบ
ค าอธิบายในแตล่ะหวัข้อ  
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ส่วนที่ 3 จุดเด่น จุดด้อยและข้อเสนอแนะ  
 จุดเด่น  
 จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นีม้ีความส าคญัและมีประโยชน์ดงันี ้ 

1. เป็นหนังสืออรรถศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หนงัสือวิชาการที่ผู้ เขียนใช้เวลารวบรวมข้อมูลและเขียนหนงัสือเล่มนีเ้ป็นระยะเวลา
มากกวา่สบิปี รวมทัง้มีการปรับปรุงแก้ไขและมีการน าไปทดลองใช้สอนกบันกัศกึษาจริง 
จึงท าให้ข้อมลูในหนงัสอืวิชาเลม่นีม้ีความสมบรูณ์อยา่งมากและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. ในท้ายบทแตล่ะบทผู้ เขียนได้อธิบายข้อมลูเพิ่มเติมในรูปแบบของเชิงอรรถ 
ท าให้ผู้อ่านสามารถได้รับข้อมลูอย่างครบสมบรูณ์ และสามารถค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติม
เพื่อศกึษาด้วยตนเองได้ 

3. ผู้ เขียนร้อยเรียงภาษาเพื่ออธิบายเนือ้หาข้อมลูด้วยภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจ
ง่าย ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด จึงท าให้หนังสือวิชาการซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะทาง 
ด้านภาษาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างยาก  แต่ผู้ เขียนสามารถท าให้เป็นเ ร่ืองง่ายและ 
นา่ติดตาม 

4. หัวข้อแต่ละหัวข้อ เนือ้หาการอธิบายผู้ เขียนจะยกตัวอย่างซึ่งเป็นค าและ
ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นเร่ืองใกล้ตวัมาประกอบค าอธิบาย วิธีการนีส้ามารถท าให้
ผู้อา่นมองเห็นภาพและเข้าใจได้อยา่งง่าย 

5. ข้อมลู หนงัสอื เอกสารตา่งๆซึง่ผู้ เขียนได้น ามาใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิงใน
หนงัสอืเลม่นีม้ีจ านวนมากกวา่ 100 เลม่ทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย จึงท าให้ข้อมลู
ในหนงัสอืนัน้มีความชดัเจนและนา่เช่ือถือเป็นอยา่งมาก 

6. ตอนท้ายเล่มผู้ เขียนได้จัดท าดรรชนีเพื่อค้นหาค าศัพท์โดยเรียงตาม
ตวัอกัษรทัง้ที่เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย ท าให้ผู้อ่านสามารถค้นหาค าเพื่อศึกษา
ได้ง่ายขึน้ 

7. หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นหนงัสอืที่สามารถน ามาใช้ศึกษา อ้างอิงเร่ืองอรรถศาสตร์
ได้อยา่งดีที่สดุ  

8. มีเนือ้หาที่ทนัสมยัข้อมลูวิชาการตวัอย่างเหมาะและสอดคล้องกบัเหตกุารณ์ใน
ปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก 
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จุดด้อย 
1) จดุด้อยของหนงัสอืเลม่นีม้ีบางหวัข้อย่อยที่ผู้ เขียนไม่ได้เน้นตวัหนงัสือสีด า

เหมือนหวัข้อยอ่ยข้ออื่นๆเช่น หวัข้อที่ 6.2.1, 2.6.3 และ 6.2.4 หวัข้อย่อยนีไ้ม่มีการเน้น
ค าเป็นสดี า ซึ่งแตกต่างจากหวัข้อย่อยที่ 2.6.2 หวัข้อมีการเน้นค าเป็นสีด า อาจจะเป็น
เพราะว่าความผิดพลาดของการจดัพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดด้อยที่มี
ผลกระทบตอ่เนือ้หามากแตป่ระการใด  

2) หนงัสอืเลม่นีผู้้ เขียนได้สรุปข้อมลูในภาพรวมของเนือ้หาทัง้หมดอยู่ที่หวัข้อ 
6.6.5 ความเป็นจริงควรจะเปลี่ยนจากหวัข้อ 6.6.5 เป็นบทที่ 7 บทสรุป ซึ่งแยกเป็นอีก
บทหนึง่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นหนงัสอืที่ดีมาก เหมาะส าหรับนกัวิชาการ นกัศึกษาซึ่งสนใจ
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบัอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงของภาษาศาสตร์ และคนทัว่ไป 
ที่สนใจในศาสตร์แขนงนี ้ไมค่วรพลาดที่จะสรรหาเพื่อน ามาเก็บไว้ศึกษา ใช้เป็นหนงัสือ
อ้างอิงในงานวิชาการและเป็นสมบตัิสว่นตวั  
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บทวิจารณ์หนังสือ 
ผศ.นพดล  จนัระวงั 

อาจาย์ประจ าสาขาวชิาการจดัการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

 
หัวใจอุดมศึกษา : เสียงเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษาโดยการสนทนา 

ในสถาบัน 
The Heart of Higher Education : A Call to Renewal Transforming  

the Academy through Collegial Conversation 
 

 
ผู้เขียน : ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ ซายองค์ 
ผู้แปล : กรรณิการ์ พรมเสาร์  
บรรณาธิการ : สดใส ขนัตวิรพงศ์ 
ส านักพิมพ์ : ส านกัพมิพ์สวนเงินมีมา 
ค าส าคญั : การศกึษาแบบบรูณาการ, การเรียนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลง, การสนทนาเพื่อการ
เปลีย่นแปลง 
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ประวัติผู้เขียน 
 ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ (Parker J. Palmer)  เป็นนักเขียน ครู และ 
นกักิจกรรมที่ได้รับความเคารพอย่างสูง สนใจประเด็นการศึกษา ชุมชน ภาวะผู้น า  
 จิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสอยู่ที่
สถาบนัเฟตเชอร์ เป็นผู้ก่อตัง้ศนูย์ความกล้าหาญและการฟืน้ฟู (Center for Courage 
and Renewal)ท าหน้าที่ดแูลครูผู้สอนส าหรับนกัการศกึษาและโครงการคู่ขนานส าหรับ 
บคุคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ การแพทย์ กฎหมาย คณะสงฆ์ และองค์กรการกุศล
ต่างๆ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  
แหง่เบิร์กลย์ี มีผลงานท่ีแปลเป็นไทยแล้วอีกเลม่หนึ่งคือ กล้าที่จะสอน : การส ารวจโลก
ภายในของชีวิตครู (The courage to teach : Exploring the inner landscape of  
a teacher’s life,พ.ศ. 2556, สนพ.สวนเงินมีมา) 
 อาร์เธอร์ ซายองค์ (Arthur Zaionc) เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ที่วิทยาลยั
แอมเฮิร์สต์ จบการศกึษาปริญญาโทและเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน 
เคยเป็นศาสตราจารย์อาคนัตุกะและนกัวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ Ecole Normale Superieure 
 ที่ปารีส สถาบนัคอนตมัออพติกส์ มกัซ์พลงัก์ (Max Planck institute for Quantum 
Optics) ปัจจุบนัเป็นที่ปรึกษาสภาอนาคตโลก(World Future Council) และผู้อ านวยการ
โครงการศนูย์จิตภาวนาในสงัคม(Academic Program of the Center for Contemplative 
Mindin Society) ซึ่งสง่เสริมให้ใช้วิธีการภาวนาที่เหมาะสมในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้สถาบันคิรา(KiratInstitute) เป็นเลขาธิการมนุษยปรัชญาสมาคม 
(Anthroposophical Society)ประธานสมาคมลนิดีสฟาร์น (Lindisfarme Association) 
และเป็นผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายโครงการของสถาบนัแฟตเชอร์ ผลงานของซายองค์ที่
แปลเป็นไทยแล้วคือ ไล่คว้าแสง (Catching the Light, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), 
กระบวนการภาวนาศึกษา : เมื่อความรู้แปลเป็นความรัก(Meditation as Contemplative 
Inquiry, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), ร่วมเขียน The Quantum Challenge (Jones & Bartiett) 
และบรรณาธิการร่วม Goethe’s Way of Science (SUNY Press)  
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ความเป็นมาของหนังสือ 
 หนังสือ หัวใจอุดมศึกษา  เ ป็นหนังสือในโครงการหนังสือวิชาการ 
จิตตปัญญาศึกษา โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) โครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) ซึ่งส านกัพิมพ์
เลือกพิมพ์และเผยแพร่เพื่อการสร้างสรรค์สูก่ารเปลี่ยนแปลงทางสงัคม หนังสือ หัวใจ
อุดมศึกษา เป็นผลมาจากการประชมุของบรรดานกัการศกึษาที่จดัขึน้ท่ีเมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 หนงัสือน าเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการ
เปลีย่นแปลง ศาสตร์ตา่งๆที่วางอยูบ่นพืน้ฐานจากประสบการณ์ตรง ความสมัพนัธ์การ
เห็นความเช่ือมโยงของสรรพสิ่งบนโลกและมนษุยชาติ การเผยตนสู่การรับรู้ซึ่งผู้ เขียน
หนงัสอืทัง้สองเช่ือวา่ส านกึรู้ด้านจิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียมทางศาสนา รวมทัง้ความ
หลากหลายของความคิดความเช่ือจะช่วยเรารังสรรค์ให้เกิดการวางจิตใจให้ถูกต้อง
เหมาะสมและน าไปสูก่ารเรียนรู้แบบจิตภาวนาได้ ปาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ 
ซายองค์ อทุิศชีวิตของตนเพื่อสร้างรูปแบบการศึกษาที่รับใช้เป้าหมายของมนุษย์เพิ่ม
ความเข้าใจและการปฏิบัติ ให้ลุ่มลึกขึน้ในด้านการเ รียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ซึง่เป็นหวัใจของอดุมศกึษา  
 
องค์ประกอบของหนังสือ 
 หนงัสอืเลม่นีไ้ด้แบง่เนือ้หาออกเป็น 9 สว่น 
 ส่วนแรก เป็น บทน า ผู้ เขียนได้กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนีว้่าเกิดขึน้ 
จากการสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานระหว่างผู้ เขียนสองคน เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด
และคนอื่นๆ อีกมากมายและได้ตัง้ค าถามเชิญชวนผู้ อ่านให้ร่วมส ารวจไปกับผู้ เขียน 
ด้วยค ากล่าวว่า “การอุดมศึกษาเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายมิติกว่านีไ้ด้อย่างไร 
ภารกิจที่ดึงศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรียน  
ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเช่ือมช่องว่างระหว่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อต่อ  
ทีแ่ข็งแกร่งระหว่างการรู้จกัโลกกบัการด ารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้างสรรค์ ทัง้อยู่อย่าง
สนัโดษและอยู่เป็นชุมชน” ในส่วนของบทน ายังได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยสงัเขป 
ของการศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นย า้ว่าการศึกษาแบบบูรณาการที่แท้นัน้ 
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เป็นการให้นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส ารวจอย่างเป็นระบบเก่ียวกับความสมัพนัธ์
ระหวา่งการศกึษาโลกในเชิง “วตัถวุิสยั” กบัเป้าหมาย ความหมายขีดจ ากดั และความ
มุง่มาดปรารถนาในชีวิตของนกัศกึษา  
 ส่วนที่  2 เป็นสว่นที่ว่าด้วย สู่ปรัชญาการศึกษาแบบบูรณาการ เขียนโดย 
ปาร์กเกอร์ เจ ปาล์มเมอร์ เป็นการอธิบายต่อข้อวิจารณ์ต่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
ข้อวิจารณ์แรกคือการศึกษาแบบบูรณาการมีพืน้ฐานทางปรัชญาอ่อนแอ ซึ่งผู้ เขียนได้
อธิบายภายใต้กรอบของภววิทยา (การมีอยู)่ ญาณวิทยา (ความรู้) ครุศาสตร์ (การเรียน
การสอน) และ จริยศาสตร์ (ผลลพัธ์ในเชิงศิลธรรมที่เกิดขึน้กบัชีวิตนกัศึกษา) ผู้ เขียน
อธิบายถึงธรรมชาติของความจริงที่เราฝังตวัอยู่ และก็ฝังลกึในตวัเราด้วย ฐานคิดของ
การศึกษาแบบบูรณาการว่าตัวเราฝังตัวอยู่ในความจริงร่วม และเราไม่สามารถรู้  
ความจริงร่วมนีไ้ด้อย่างแท้จริงและดีพอ จนกว่าเราจะได้อยู่ในชุมชนร่วมกบัมนัอย่างมี
ส านกึและกระตือรือร้นในฐานะผู้ รู้ (Knowers) เป็นการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์สมัพนัธภาพ
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปของนกัศกึษากบัอาจารย์ นกัศกึษาต่อนกัศึกษา และนกัศึกษากบั
อาจารย์กบัวิชาที่สอน ที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์แบบศีลธรรมมากกวา่  
 ส่วนที่  3 เป็นสว่นที่ว่าด้วย เมื่อน าปรัชญามาปฏิบัติ เขียนโดย ปาร์กเกอร์ 
เจ ปาล์มเมอร์ เป็นการตอบประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอีก 4 ประเด็นได้แก่ ข้อวิจารณ์
ที่ 2 การศกึษาแบบบรูณาการไร้ระเบียบเกินไป ไม่เหมาะกบัการเรียนระดบัอดุมศึกษา 
ปาล์มเมอร์ตัง้ค าถามกลบัว่า ความไร้ระเบียบนัน้ไม่ต่างจากชีวิตคนเราที่เราควรจะมา
ทบทวนวา่ เราอยากให้การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเก่ียวข้องกบัชีวิตหรือไม ่ข้อวิจารณ์
ที่ 3 ห้องเรียนไมเ่ปิดพืน้ท่ีให้แก่อารมณ์ ปาล์มเมอร์อธิบายวา่ การรู้คิด (Candace pert) 
เป็นงานท่ีเช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดกบัอารมณ์ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างสมองกบัหวัใจ ข้อ
วิจารณ์ที่ 4 ตอ่ต้านชมุชน การศกึษาแบบบรูณาการจ าเป็นต้องร่วมมือกนัท างาน ชมุชน
เป็นมิติความจริงที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ข้อวิจารณ์ที่ 5 วิชาการกับจิต
วิญญาณประสานกันไม่ได้ ปาล์มเมอร์เห็นว่าเป็นสิ่งอนัตรายยิ่งถ้าจะไม่ให้การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปเข้าใจศาสนาและจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นส่วนส าคัญของ  
“สภาพไร้ระเบียบ” ของมนษุย์ 
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 ส่วนที่  4 เป็นสว่นที่ว่าด้วย พ้นไปจากชีวิตทางวิชาการที่แบ่งแยก เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในบทนีซ้ายองค์ได้พูดถึง “ชีวิตที่แบ่งแยก” ในสมัยที่ยังเป็น
นกัศึกษาที่รายรอบด้วยความไร้วิญญาณของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ตลอด
กาลที่เกิดขึน้กบัคนทกุรุ่น และกลา่วถึงการค้นพบ การเรียนรู้ที่ส าคญัที่สดุที่เกิดขึน้โดย
อาศัยความสัมพันธ์นอกห้องเรียน และย า้เตือนถึงการคุกคามของ “แนวคิดเฉ่ือย 
(Inert idea) หรือความรู้ที่ตายแล้ว” ที่จะมีต่อจินตนาการหรือการหยัง่รู้ ที่จ าเป็นต้อง
เปิดตวัเองไปสูก่ารรับประสบการณ์ความเป็นมนษุย์ให้เต็มที่  
 ส่วนที่ 5 เป็นสว่นท่ีวา่ด้วย ใส่ใจโยงใยสัมพันธ์ ใช้ชีวิตเป็นบทเรียน เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในตอนนีผู้้ เขียนได้เขียนถึงศาสตร์ของการสอนแบบบรูณาการ  
ที่จะท าให้เห็นโยงใยความสมัพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นความจริงพืน้ฐาน ไมใ่ช่ความจริงที่สกดั
มาแล้ว อะไรคือความหมายของประสบการณ์เชิงลึกของโยงใยสมัพนัธ์เพื่อแสวงหา
ความรู้ การเรียน การสอนและชีวิต เป็นการสอนที่ใช้ประสบการณ์และโยงใยสมัพนัธ์ 
และการสอนแบบสหวิทยาการอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยการสืบค้นด้วยการใคร่ครวญ 
เป็นรูปแบบหนึง่ของการศกึษาที่จะเสริมวิธีวิเคราะห์ เป็นการแสดงออกของญาณวิทยา 
แห่งความรัก (Epistemology of love) ซึ่งมี 7 ขัน้คือ ความเคารพ ความอ่อนโยน 
ความใกล้ชิด ความเปราะบาง การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง และการหยั่งรู้ด้วย
จินตนาการ  
 ส่วนที่  6  เ ป็นส่วนที่ ว่า ด้วย ประสบการณ์ การใคร่ครวญ และ 

การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย อาเธอร์ ซายองค์ ในสว่นนี ้ซายองค์ได้เขียนถึงหวัใจของ  
การอุดมศึกษาแบบบูรณาการที่แท้จริงที่ต้องใช้ประโยชน์จากการส ารวจอย่าง
กว้างขวางและความเข้าใจลึกซึ ง้ ในขัน้ตอนต่างๆ ของการพัฒนามนุษย์ทั ง้  
ด้านพุทธิปัญญา อารมณ์ความรู้สึก ศีลธรรม และจิตวิญญาณ ที่จะต้องมีรูปแบบ  
การเรียนการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนการสอน
ด้วยการใคร่ครวญ ความหมาย เป้าหมาย และคุณค่าของจิตวิญญาณในอุดมศึกษา  
ที่จะเช่ือมโยงถึงความเป็นครู  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

291 

 ส่วนที่  7 เป็นสว่นที่ว่าด้วยการสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 
เขียนโดย ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ ในส่วนนีป้าล์มเมอร์ในเขียนถึงกลยุทธ์ในการ
สนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ที่จะสามารถตอบสนอง “ความหิวกระหายและความต้องการของนกัศึกษา ต่อค าถาม 
ที่รออยู่เก่ียวกับมนุษย์และความท้าทายของสงัคม เศรษฐกิจการเมืองในยคุสมยัของ
เรา” ปาล์มเมอร์เห็นวา่ การสนทนาเป็นทัง้ยาถอนพิษความโดดเดี่ยวในสถานศกึษาและ
เป็นกลยทุธ์ส าหรับการเปลีย่นแปลงสถาบนั การสนทนาเป็นกญุแจส าคญัไปสูก่ารเพาะ
เมลด็พนัธุ์ความเปลีย่นแปลงลงในรัว้มหาวิทยาลยั 
 ส่วนที่  8 บทส่งท้าย เขียนโดย ปาร์กเกอร์ จ. ปาล์มเมอร์และ อาเธอร์ ซายองค์  
เป็นบทส่งท้ายที่ผู้ เขียนทัง้สองในสรุปสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ อ่าน 
ความส าคญัของการศกึษาของคนหนุม่สาวซึง่เป็นภาระหน้าที่อนัยิ่งใหญ่ทีส่ดุของชมุชน 
การศึกษาเป็นภาระหน้าที่ล า้ค่า เรียกร้องสูง และมีความส าคัญยิ่ง โดยบทสนทนา
เก่ียวกบัหวัใจของอดุมศกึษาจะสามารถเกิดขึน้ได้ ภายใต้บริบทที่อดุมศึกษาต้องได้รับ
การฟืน้ฟคูือปรัชญาการศกึษาแบบบรูณาการ  
 ส่วนที่  9 ภาคผนวก เป็นส่วนของการเสนอตวัอย่างของการศึกษาแบบบูรณา
การที่หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ  
การริเร่ิมของฝ่ายบริหารและทัว่ทัง้มหาวิทยาลยั ภาคผนวก ก ในห้องเรียน มีตวัอย่าง
ได้แก่ การใช้ดนตรีเพื่อการเจริญสติและการฝึกใคร่ครวญก่อนเร่ิมชัน้เรียน โครงการ
จัดสรรทุนเพื่อการปฏิบัติภาวนาเป็นโครงการสนับสนุนวิธีการแสวงหาความรู้ด้วย  
การใคร่ครวญในหลากหลายวิชาเพื่อนกัศึกษาเข้าใจตนเอง การเรียน และโลกอย่าง
ลกึซึง้ขึน้ โครงการโอกาสให้บริการในภาวะผู้น า (Service Opportunities in Leadership : 
SOL) เป็นโครงการระยะ 1 ปีเต็มของนกัศึกษาปริญญาตรีที่ผสมผสานการศึกษาทาง
วิชาการ การให้บริการชุมชนและการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณเข้าด้วยกัน และ 
การพฒันานกัศกึษาแบบองค์รวม สง่เสริมการใช้ชีวิตให้มีจดุมุง่หมายและมีความหมาย 
ภาคผนวก ข นอกห้องเรียน ตวัอย่างได้แก่ การสร้างหอพกัประจ าวิชาซึ่งเป็นการ
ผสมผสานวิชาการเข้ากับชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั แบบจ าลองโปรแกรมสหวิทยาการ
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ศิลปะและอาศรม (Interdisciplinary arts and residential program) ใช้กระตุ้นความใฝ่รู้ของ
นกัศกึษาด้วยเทคนิคการใคร่ครวญ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการให้บริการ โครงการยคูา
ทั น  โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ กษ า เ พื่ อ ช า ว ร า กห ญ้ าที่ ตั ้ง อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ 
การน าจิตวิญญาณสาธารณะ (Civil engagement) กบัการเรียนรู้ด้วยการให้บริการ 
มาใช้ในวิชาบงัคบัของพลศกึษาในมหาวิทยาลยั หลกัสตูรการแพทย์แบบบรูณาการของ
สถาบนัเพื่อสขุภาพและการเยียวยา ภาคผนวก ค การริเร่ิมของฝ่ายบริหารและทั่ว
ทัง้มหาวิทยาลัย ตวัอย่างได้แก่ มหาวิทยาลยัรัฐฟลอริด้า การให้ผู้บริหารเสนอตวัเข้า
ช่วยเหลือนักศึกษาในสถาบันที่มีขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด “อยู่ให้เห็นและพร้อมช่วย”  
การตัง้สภาผู้อาวโุส ของมหาวิทยาลยันาโรปะ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งอธิการบดี 
คณาจารย์และพนกังาน การรับประทานอาหารมือ้ค ่าระหว่างอธิการบดีกับคณาจารย์
ของวิทยาลยัสเปลแมน เพื่อสร้างโอกาสที่การสนทนาและความสมัพนัธ์งอกงาม และ
การสร้างชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนพรินท์จอร์จ ไฮแอทวิลล์ แมร่ีแลนด์ โดยการใช้บทกวี  
ทีละบทเพื่อน าไปสู ่“การสนทนาเพื่อความเปลีย่นแปลง” การก าหนดให้ “การเรียนรู้ของ
นักศึกษาคือสิ่งที่เราให้ความส าคัญสูงสุด” เป็นตัวก าหนดทุกเร่ืองในวิทยาลยัของ
วิทยาลยัเวลเลสลย์ีและโรงเรียนเทววิทยา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และโปรแกรมซอตอก
วา/สนุทรียสนทนา การสง่เสริมวฒันธรรมความรับผิดชอบท่ี MSU  
 
ความคิดเห็นของผู้แนะน าหนังสือ 
 เป็นเช่นที่ผู้ เขียนได้บอกจุดหมายของหนังสือเล่มนีว้่า หนังสือเล่มนีไ้ม่ใช่
หนังสือเก่ียวกับเทคนิคการสอนหรือการเขียนโครงการเสนอโปรแกรมการสอน 
(Programmatic proposal) จุดเน้นของหนงัสืออยู่ที่การส ารวจค าถามเชิงปรัชญาของ
การศึกษาแบบบูรณาการ และการน าความเช่ือมโยงอันจะน าท าให้เกิดพลงัสู่ขบวน  
การเคลือ่นไหวให้มากขึน้ ท าให้หนงัสอืเต็มไปด้วยค าถามและการส ารวจ การตรวจสอบ
และข้อเสนอ วิสัยทัศน์และความหวัง ที่ผู้ เขียนพยายามหาทางเปิดเผยหัวใจของ
อดุมศึกษา ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาและให้ความพอใจที่ล า้ลึกแก่การสอน ซึ่ง
เป็นความพยายามที่จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายถึงความส าคัญสูงสุด 
ของประสบการณ์ ความสมัพนัธ์ และความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัของมนษุยชาติกบัโลก 
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โดยผ่านมุมมองทางจิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์  น าธรรมเนียมทางศาสนาและ 
จิตวิญญาณมาประดิษฐ์ศาสตร์การสอนที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้อย่างใสใ่จ จิตใจ
สงบ มัน่คงและรู้จักใคร่ครวญ และที่ท้าทายคือการใช้ประโยคที่เป็นเส้นตรงถ่ายทอด
ความอ้อมค้อม ซบัซ้อน อย่างที่ใช้องค์รวมในการถ่ายทอดความจริง เป็นสิ่งที่ท้าทาย 
นกัการศกึษา ผู้บริหาร และผู้สอนของประเทศไทยที่จะกลบัมาทบทวนการจดัการเรียน 
การสอนของเราว่า ก าลังสร้างคนแบบใดออกไปจากรัว้มหาวิทยาลัย มีอะไรอยู่บ้าง 
ที่เป็นคณุค่าส าคญัในการเรียนการสอนของเรา มีอะไรอยู่บ้างที่เป็นทนุส าคญัของการศึกษา
ไทยที่ จะน า ไปสู่ กา รส ร้ างท รั พยากรมนุษ ย์ ที่ มี คุณค่ า  มี ความเ ป็ นมนุ ษ ย์ 
อย่างแท้จริง ที่มีทัง้สมอง หัวใจ และจิตวิญญาณ ที่สุดแล้วจะเป็นการกระตุ้ นให้เกิด 
การริเร่ิมวิธีการสอนใหม่ๆ  ขึน้มา นกัการศกึษา ผู้บริหารและผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษา
ทกุคนควรจะได้หยิบหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มาอา่นอยา่งใคร่ครวญ  

 
 
 
 
 
 


