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อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุริยา รัตนกุล. (2555). อรรถศาสตร์ เบือ้ งต้ น. นครปฐม : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
หนั ง สื อ เล่ ม นี เ้ รื่ อง อรรถศาสตร์ เบื อ้ งต้ น จั ด พิ ม พ์ โ ดยส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เป็ นจานวน 2 ครัง้ โดยจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และ
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 เนื ้อหาของหนังสือเล่มนี ้ประกอบไปด้ วย บทที่ 1 บทนา บทที่ 2
แนวคิดเรื่ องความหมาย บทที่ 3 ประเภทต่า งๆของความหมาย บทที่ 4 หน่ว ยต่า งๆ
ของความหมาย บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ ภาคประวัติ และ
บทที่ 6 การศึกษาเรื่ องความหมายตามแนวของนักภาษาศาสตร์ สาหรับบทวิจารณ์
ของหนังสือเล่มนี ้ผู้วิจารณ์ได้ กาหนดแบ่งการวิจารณ์ออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบไปด้ วย
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของหนังสือ ส่วนที่ 2 เนื ้อหา ส่วนที่ 3 จุดเด่น จุดด้ อยและ
ข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของหนังสือ
หนังสือเล่มนี ้ผู้เขียนคือศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิ งสุริยา รัตนกุล ได้ เขียนขึ ้น
เพื่อใช้ สาหรับสอนนักศึกษาในกระบวนวิชา GRLG 536 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้ เขี ย นได้ เริ่ ม รวบรวมข้ อมู ล และเขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี ข้ ึ น้ ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ.2529
โดยใช้ ระยะเวลาเขี ย น ปรั บ แก้ ไขก่ อ นการพิ ม พ์ อ ยู่ ห ลายครั ้ง และทุ ก ครั ้ง
ที่ปรับแก้ ไขก็จะนาไปทดลองใช้ สอนกับนักศึกษาเป็ นระยะเวลามากกว่าสิบปี ก่อนจะมี
การจัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 และมีการปรับปรุงแก้ แล้ วทวนต้ นฉบับหลายครัง้ ก่อน
จะมีตีพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งทิ ้งระยะความห่างถึง 11 ปี เพื่อให้ หนังสือเล่มนี ้
ออกมามีความสมบูรณ์มากที่สดุ
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อรรถศาสตร์ เ บื อ้ งต้ น เป็ นหนัง สื อ อรรถศาสตร์ ที่ เ ป็ นภาษาไทยเล่ม แรก
ของประเทศ คุณลักษณะของหนังสือเล่มนี ้ใช้ สาหรับศึกษาความหมายของภาษาหรื อ
การศึก ษาศาสตร์ แ ห่ง ความหมาย (meaning) อัน เป็ น ศาสตร์ แ ขนงหนึ่ง ของสาขา
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) ซึ่งภาษาศาสตร์ นี ้ มุ่งศึกษาภาษาว่าประกอบไปด้ วยโครงสร้ าง
ใดบ้ างและในโครงสร้ างนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั อย่างไร เป็ นต้ น
ด้ วยความที่ ผ้ ู เขี ย นมี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ ดัง กล่ า ว คุ ณ ลัก ษณะ
ของหนัง สือ เล่ม นี จ้ ึ ง ถูก ออกแบบด้ ว ยองค์ ป ระกอบของเนื อ้ หาที่ ไ ด้ รั บ การบรรยาย
อธิบายขยายความ เสนอแนวคิดและการวิเคราะห์ทฤษฎีตา่ งๆ ด้ วยข้ อมูลอย่างละเอียด
ครอบคลุมทุกหัวข้ อ ทาให้ ผ้ อู ่านเหมือนตกอยู่ในภวังค์ของบรรยากาศการรับฟั งข้ อมูล
จากไกด์ผ้ ทู รงคุณวุฒิพานาเที่ยวและบรรยายข้ อมูลของแต่ละสถานที่ด้วยอรรถรสภาษา
ที่ลื่นไหล เชื่อมโยงต่อเนื่อง พร้ อมกับข้ อมูลอ้ างอิงและแหล่งที่มา พร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ทาให้ ผ้ อู ่านนันสามารถจิ
้
นตนาการตามและมองเห็นภาพครบทุกด้ าน ทาให้
หนังสือเล่มนี ้มีความสนใจน่าหลงใหลน่าติดตามอ่านจนกระทัง่ ไม่สามารถวางมือลงได้
คุณลักษณะของหนังสือเล่มนี ้ อีกประการหนึ่ง คาศัพท์เฉพาะ (specific words)
ผู้เขียนได้ ใช้ วิธีการเน้ นตัวหนังสือเป็ นสีดาเข้ มเพื่อต้ องการเน้ นและอธิบายขยายความ
คาศัพท์นนให้
ั ้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น พร้ อมกับมีคาศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในวงเล็บด้ านหลัง
ของค าที่ มี ก ารเน้ น นัน้ ด้ ว ย ตอนท้ า ยของเนื อ้ หาในแต่ ละบท ผู้เ ขี ย นได้ เ พิ่ ม ข้ อ มูล
เชิงอรรถเป็ นจานวนมากเพื่ออธิ บายขยายความเพิ่มเติมสาหรับต่อยอดความรู้ ต่อไป
ให้ กบั ผู้อา่ นที่มีความสนใจอยากจะศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเองต่อไปอีกด้ วย
และในตอนท้ า ยเล่มผู้เขียนได้ เพิ่มดรรชนีสาหรั บช่วยให้ ผ้ ูอ่านสามารถค้ นหาข้ อมูล
ที่ เ ป็ น ค าศัพ ท์ เ ฉพาะโดยเรี ย งตามตัว อัก ษรพยัญ ชนะภาษาอัง กฤษและตามด้ ว ย
การเรี ยงตามตัวอักษรในภาษาไทยอย่างเป็ นระบบ
คุณลักษณะของทัว่ ไปของหนังสือเล่มนี ้ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงนับว่าหนังสือ
เล่มนี ้มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
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ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา
ในส่วนของเนือ้ หาผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อในการเขียนหนังสือออกเป็ น 6 บท
โดยในแต่ละบทมีเนื ้อหาโดยสรุปดังนี ้
บทที่ 1 บทนาในบทนานันผู
้ ้ เขียนได้ แบ่งหัวข้ อการอธิบายออกเป็ น 5 ประเด็นหลักคือ
1.1 วิชาอรรถศาสตร์ เป็ นวิชาศึกษาเรื่ องความหมายในภาษา ในประเด็นที่ 1
นัน้ ผู้เ ขี ย นต้ อ งการอธิ บ ายให้ ผ้ ูอ่า นเห็ น ถึง การศึก ษาวิ ช าอรรถศาสตร์ ซึ่ง เป็ น เรื่ อ ง
ของการศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งวิ ธี ก ารที่ ภ าษาสื่ อ ความหมาย ศึ ก ษาประเภทต่ า งๆ
ของความหมาย ศึกษาว่าภาษาศาสตร์ สอื่ ความหมายได้ อย่างไร มีความหมายอะไรบ้ าง
ที่ภาษาสือ่ อกมา การสือ่ ความหมายผ่านขันต่
้ างๆ ของภาษา เป็ นต้ น
1.2 คาว่าอรรถศาสตร์ และวิชาอรรถศาสตร์ ประเด็นนี ้ผู้เขียนได้ ให้ คาจัด
ความหมายและอธิ บายถึงความหมายของอรรถศาสตร์ และวิชาอรรถศาสตร์ เพื่อให้
ผู้อา่ นนันเข้
้ าใจเกี่ยว 2 คาศัพท์นี ้
1.3 คาว่า (Semantics) หัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงประวัติโดยย่อของ
คาว่า Semantics ว่าประวัติและความเป็ นมาเป็ นอย่างไร
1.4 วิชาอรรถศาสตร์ ในปั จจุบนั ศึกษาความหมายในภาษาพูด ในประเด็นนี ้
ผู้เขียนได้ ให้ เหตุผลเกี่ ย วกับการที่นัก ภาษาศาสตร์ ในปั จ จุบันสนใจศึกษาภาษาพูด
มากกว่าภาษาเขียน โดยได้ เสนอเหตุผลจานวน 4 ข้ อคือ 1) ภาษาพูดเป็ นสิ่งที่ค่กู ับ
มนุษยชาติ 2) เด็กทัว่ ไปหัดเรี ยนภาษาพูดก่อนเรี ยนภาษาเขียน 3) ภาษาเขียนเป็ นสิ่งที่
สืบเนื่องมาจากภาษาพูด และ 4) คนทัว่ ไปใช้ ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
1.5 วิชาอรรถศาสตร์ กบั วิชาอื่นๆ ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อนี ้เพื่อให้ ง่าย
ต่อการอธิบายให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจมากขึ ้นออกเป็ น 2 ข้ อย่อยคือ 1) วิชาอรรถศาสตร์ กบั
วิชาอื่นๆภายในวิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้ อย่อยนี ้ผู้เขียนได้ แสดงรู ปจาลอง (model)
ของภาษาตามที่ปรากฏในหนังสือภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปจานวน 2 รู ปและแสดงรู ปจาลอง
ของภาษาเป็ นแผนภูมิกิ่งไม้ จานวน 5 รู ป ประกอบไปด้ วย แบบสองระดับ (2-level)
แบบสามระดับ (3-level) แบบสี่ระดับ (4-level) แบบห้ าระดับ (5-level) และแบบหก
ระดั บ (6-level) และ2) วิ ช าอรรถศาสตร์ กั บ วิ ช าอื่ น ๆภายนอกวิ ช าภาษาศาสตร์
ในประเด็ น หัว ข้ อ ย่ อ ยนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นอธิ บ ายและแสดงให้ ผู้อ่ า นเห็ น ว่ า อรรถศาสตร์ นัน้
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มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าอื่ น ๆภายนอกวิ ช าภาษาศาสตร์ อี ก ด้ ว ยเช่ น วิ ช าปรั ช ญา
(Philosophy) วิชาจิตวิทยา (Psychology) วิชาวาทศาสตร์ (Rhetorics) และวิชานิเทศ
ศาสตร์ (Communication arts) ซึง่ วิชาเหล่านี ้ล้ วนให้ ความสาคัญกับความหมายในภาษา
บทที่ 2 แนวคิดเรื่ องความหมายในบทที่ 2 นี ้ผู้เขียนได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็นหลัก
คือ
2.1) ความหมาย (Meaning) และหมายความ (To mean) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เขียน
อธิ บายเกี่ ยวกับความหมาย (Meaning) และหมายความ (Tomean) โดยยกตัวอย่างของ
การแต่งประโยคจานวน 12 ประโยคพร้ อมกับวิเคราะห์ว่าทัง้ 12 ประโยคนันข้
้ อไหนจัดอยู่ใน
กลุ่มที่เป็ นความหมาย (Meaning) และข้ อไหนจัดอยู่ในกลุม่ ที่เป็ นหมายความ (To mean)
พร้ อมกับอธิบายให้ เหตุผลว่าทาไมถึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่แตกต่างกัน
2.2) แนวความคิดเรื่ องนามบัญญัติ (Naming) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอ
มุม มองและแนวคิ ดเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนามบัญ ญัติ ใ นมุม มองของศาสนาคริ สต์ แนวคิ ด
ทางภาษา นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
2.3) แนวความคิดเรื่ องมโนทัศน์ (Concept) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เสนอมุมมอง
แนวคิ ด เรื่ อ งมโนทัศ น์ โ ดยได้ แ ยกอธิ บ ายเป็ น หัว ข้ อย่ อ ยคื อ 1) แนวความคิ ด ของ
เดอ โซซูร์ และ 2) แนวความคิดของออกเด็นและริ ชาร์ ดส์ ในแต่ละหัวข้ อนันผู
้ ้ เขียนได้
อธิบายแนวคิดของนักวิชาการทังสองท่
้
าน พร้ อมกับเสนอมุมมองและแนวคิดของตัวเอง
โดยมีการตัง้ ข้ อสังเกตพร้ อมกับอธิ บายให้ เหตุผลประกอบว่าทาไมผู้เขียนถึงมีความ
คิดเห็นเช่นนัน้ โดยได้ มีการยกหลักพุทธธรรมของพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ
นักวิชาการท่านอื่นๆเช่น โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) มาประกอบ
2.4) แนวความคิดของนักพฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้
ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ เลโอนาร์ ด บลูม
ฟี ลด์ (Leonard Bloomfield) ซึง่ มีแนวคิดที่ไม่เห็นด้ วยกับแนวความคิดเรื่ องมโนทัศน์
2.5) แนวความคิดเรื่ องความหมายในภาษาอยู่ที่การใช้ (use) ภาษา ผู้เขียน
ได้ อธิ บาย พร้ อมยกตัวคาในภาษาไทยตามแนวคิดของลุตวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig
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Wittgenstein) ซึ่งถือว่าเป็ นผู้มีอิทธิพลที่จุดชนวนแห่งความคิดให้ นกั ภาษาศาสตร์ รุ่น
หลังนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาความหมายในภาษาในสานักศึกษาภาษาอื่นๆ
บทที่ 3 ประเภทต่างๆของความหมาย ในบทนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงเรื่ องความหมาย
ประเภทต่างๆซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการศึกษาเรื่ องอรรถศาสตร์ ในมุมมองของ
นักอรรถศาสตร์ ต่างๆ โดยได้ แบ่งหัวข้ อย่อยเพื่ออธิ บายเกี่ ยวกับความหมายประเภท
ต่างๆออกเป็ น 4 หัวข้ อคือ
3.1) ความหมายประจารู ปภาษา (Sense) และความหมายอ้ างอิง (Reference)
ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของกอตลอบ เฟฺรกา (Gottlob Frege) ซึ่งมีชีวิต
อยู่ในระหว่าง ค.ศ. 1848-1925 และเป็ นเจ้ าของต้ นคิดเรื่ องนี ้ โดยได้ อธิ บายถึงเรื่ อง
ความหมายประจารูปภาษา (Sense) และความหมายอ้ างอิง (Reference) พร้ อมกันนี ้
ผู้เขียนก็ได้ ยกตัวอย่างที่ เป็ นคาและวลีในภาษาไทยเพื่ออธิ บายแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถเข้ าใจได้ อย่างง่าย และนอกเหนือจากแนวคิดของกอตลอบ
เฟฺรกา แล้ วผู้เขียนก็ ได้ นาเสนอหลักแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ท่านอื่นๆ ประกอบ
อีกด้ วย เพื่อจะอธิ บายถึงหลักแนวคิดนีซ้ ึ่งเป็ นการจาแนกประเภทของความหมาย
โดยแบ่งตามที่อยูข่ องความหมาย โดยให้ ความหมาย ประจารู ปภาษา (Sense) ว่าเป็ น
ความหมายที่ถูกจากัดกรอบอยู่ในภาษา และให้ ความหมายอ้ างอิง (Reference) ว่า
เป็ นความหมายที่ออกมาอิงอยูก่ บั สรรพสิง่ ต่างๆที่มีอยูใ่ นโลกความเป็ นจริ ง
3.2) ความหมายสื่อสาระ (Descriptive meaning) ความหมายสอดสังคม
(Social meaning) และความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้
ผู้เขียนได้ อธิบายถึงการจาแนกประเภทของความหมายอีกแบบหนึ่งโดยแบ่งตามหน้ าที่
ที่ความหมายต่างๆ แสดง ซึ่งสามารถแยกประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ1) ความหมายสื่อ
สาระ (Descriptive meaning) คือความหมายตรงที่พรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความหมาย
สอดสังคม (Social meaning) คือการเลือกใช้ ภาษาเพื่อนามาพูดให้ มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ของสังคม และ3) ความหมาย อารมณ์ (Expressive meaning) คือ
การใช้ ภ าษาที่ ไม่ มี ก ารสื่อ ความหมายอย่า งตรงไปตรงมาแต่ มี ก ารใส่สีสัน ซึ่ ง เป็ น
การแสดงอารมณ์เข้ าไปเจือปนด้ วย
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3.3) ความหมายอุปลักษณ์ (Denotation) และความหมายปริ ลกั ษณ์ (Connotation)
ในหัวข้ อเรื่ องนีผ้ ้ ูเขี ยนได้ อธิ บายถึงความหมายของอุปลักษณ์ (Denotation) ของค า
(Lexeme) ซึ่งเป็ นความหมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ระหว่างคา (Lexeme)
นันกั
้ บคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ กิ จกรรม เป็ นต้ น อันใด
อันหนึง่ ซึง่ คน สัตว์ พืช สิง่ ของ สถานที่ คุณสมบัติ กระบวนการ เป็ นต้ นเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มี
อยู่นอกระบบของภาษา แต่ ภาษาก็ สามารถบ่งชี ค้ วามหมายของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นอก
ระบบของภาษาได้ ด้วยการอุปลักษณ์หรื อด้ วยการบ่งบอก (Denote) ด้ วยคา (Lexeme)
นัน้ ส่วน ความหมายปริ ลกั ษณ์ (Connotation) นันเป็
้ นความหมายที่ทาให้ คนเราระลึก
ถึงเมื่อพบหรื อเจอคานัน้ สิง่ ที่ระลึกถึงนี ้เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากความหมายอุป
ลักษณ์ (Denotation) ที่สอื่ ออกมาตามปรกติ นอกเหนือจากการให้ ความหมายเกี่ยวกับ
คาเหล่านี ้แล้ ว ผู้เขียนได้ พยายามยกตัวอย่างที่เป็ นคาในภาษาไทยประกอบเป็ นจานวน
มาก
3.4) ความหมายหลัก (Literal meaning) และความหมายเปรี ยบ (Figurative
meaning หรื อ metaphorical meaning) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ ให้ คาจัดความเกี่ยวกับ
ความหมายหลัก (Literal meaning) ซึ่งเป็ นความหมายตรงและเป็ นความหมายที่เกิดขึ ้น
ในการพูดอย่างตรงไปตรงมาและ ความหมายเปรี ยบ (Figurative meaningหรื อ metaphorical
meaning) ซึ่งเป็ นความหมายที่เกิ ดขึน้ จากการเปรี ยบเทียบโดยอิงความหมายหลัก
ไว้ เป็ นแนวคิด
บทที่ 4 หน่วยต่างๆของความหมาย ในบทนี ้ผู้เขียนได้ กล่าวถึงหน่วยต่างๆ ของ
ภาษาซึ่งเป็ นสิ่งทรงความหมาย ซึ่งประกอบไปด้ วยเรื่ องเสียง หน่วยคา คา คาประสม
วลีสาเร็ จรูป วลีและประโยค ซึง่ ทุกๆหน่วยเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิ่งที่ทรงความหมายในภาษา
ในบทนี ้ผู้เขียนได้ เขียนอธิบายแยกเป็ นหัวข้ อต่างๆ ประกอบไปด้ วยหัวข้ อเหล่านี ้คือ
4.1) หน่วยที่เล็กกว่าคา หน่วยที่เล็กกว่าคานี ้ผู้เขียนได้ เขียนอธิบายแยกเป็ น
ประเด็นย่อยให้ ลึกลงไปอีก โดยอธิ บายถึงหน่วยที่เล็กกว่าคานัน้ ซึ่งประกอบไปด้ วย
1) หน่วยเสียง ซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ในภาษาและไม่มีความหมาย 2) สัทสัญลักษณ์
(Sound-symbolism) หรื อสั ท สุ น ทรี ย์ (Phonaesthesia)เป็ นเสี ย งที่ ตั ว ของมั น เอง
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มี ลัก ษณะพิ เ ศษที่ พ าดพิ ง ไปถึ ง ความหมายใดความหมายหนึ่ง เช่ น อาจจะพาดพิ ง
ตามธรรมชาติ เป็ นการเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ เป็ นต้ น และ 3) หน่ วยค า (morpheme)
เป็ นหน่วยคาที่เล็กที่สดุ ในภาษาที่มีความหมาย
4.2) คา (Lexeme) ในหัวข้ อเรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ เน้ นย ้าการศึกษาเรื่ องคาเป็ นหน่วยคา
ที่สาคัญที่ สุดที่ เป็ น หัว ใจของการทรงความหมายในภาษา โดยในประเด็น นีผ้ ้ ูเ ขีย น
ได้ หยิบยกนามาอภิปรายเป็ นหัวข้ อย่อยซึ่งประกอบไปด้ วย 1) ปั ญหาเรื่ องนับเป็ นหนึ่งคา
(Lexeme) 2) คาโปร่ งใส (Transparent word) คือคาที่มีความหมายซึ่งเกิดขึ ้นจากการเลียน
เสียงตามธรรมชาติและคาพร่ ามัว (Opaque word) คือคาที่แยกความหมายลงเป็ นส่วนย่อย
อีกไม่ได้ 3) คาในพจนานุกรม เป็ นการอธิบายถึงหลักการจัดทาพจนานุกรมโดยย่อและ
ชนิดของพจนานุกรมซึ่งมีทงั ้ พจนานุกรมที่เป็ นพจนานุกรมเอกภาษา (Monolingual
dictionary) มีหนึง่ ภาษา และพจนานุกรมทวิภาษา (Bilingual dictionary) มีสองภาษา
4) ปั ญหาเรื่ องอะไรคือคา ในประเด็นโจทย์หวั ข้ อนี ้ผู้เขียนได้ ให้ หลักการตอบปั ญหาข้ อนี ้
3 ประการคือ ก.ต้ องพยายามเรี ยนรู้ และจาคาพื ้นฐาน ข. พยายามจับเสียงของพยางค์ และ
ค. ให้ ทดลองสร้ างประโยคดู และ 5) คาสองประเภทในภาษา ผู้เขียนได้ อ้างอิงหลักการ
แบ่งชนิดตามความหมายของคาในภาษาตามนักปรัชญาชาวอังกฤษชื่อเบอร์ ทรันด์ รัสเซลล์
(Bertrand Russell)โดยจั ด แบ่ ง ออกเป็ น2ประเภทคื อ แบ่ ง เป็ น1)คาสรรพ
สิ่ ง (object word) เป็ นคาที่เรี ยนรู้ ความหมายได้ โดยการชี เ้ ช่น ออกเสียงคาว่า สุนัข
พร้ อมกับชีไ้ ปที่สนุ ขั ตัวนันและ
้ 2) คาในพจนานุกรม (Dictionary word) เป็ นคาที่เรี ยนรู้ จาก
ความหมายตามพจนานุกรม
4.3) คาประสม(Compound word) ในหัวข้ อ เรื่ อ งนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้ อ ธิ บ ายถึงหลักการ
พิจาณาดูคาใดเป็ นคาประสม อย่างไรเรี ยกเป็ นคาประสม อย่างไรเรี ยกว่าเป็ นวลีหรื อ
ประโยค โดยอ้ างอิงนักวิชาการชื่อ ลาดิสลาฟ ซกุสตา (Ladislav Zgustaในหนังสือ Manual
of Lexicography ในปี 1971 ซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณาทังหมด
้ 9 เกณฑ์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้
ยกเกณฑ์การพิจารณาของลาดิสลาฟ ซกุสตามาอธิบายไว้ เพียงแค่ 3 เกณฑ์เท่านันคื
้ อ
1) เกณฑ์การแทนที่ (substitution) 2) เกณฑ์การเพิ่มส่วนขยายไม่ได้ (Lmpossibility of
addition)และ 3) เกณฑ์ทางความหมาย (Meaning)
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4.4) วลีสาเร็ จ รู ป (Multiword lexical unit) ในหัว ข้ อ เรื่ อ งนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้
ยกตัวอย่างวลีสาเร็ จรู ปจากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็ นตัวอย่าง
มาประกอบคาอธิ บาย อย่างไรก็ ตามผู้เขียนก็ ได้ แสดงทัศนคติส่วนตัวเพิ่มเติมว่าใน
พจนานุกรมฉบับนี ้มีการอธิบายเกี่ยวกับสานวนยังไม่ชดั เจนมากนัก
4.5) วลี (Phrase) ในประเด็นนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงความหมายของวลี โดยให้
ความหมายว่าวลีเป็ นการนาคาตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปมาเรี ยงกันเข้ าให้ มีความหมายตาม
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษานันๆ
้ โดยวลีจะมีความเพียงความเดียว พร้ อมกันนี ้
ผู้เ ขี ย นก็ ไ ด้ ย กตัว อย่ า งมาประกอบค าอธิ บ ายทัง้ ที่ เ ป็ น วลีใ นภาษาไทยและวลี ใ น
ภาษาอังกฤษเป็ นจานวนมาก
4.6) ประโยค (Sentence) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงความหมายของประโยค
ซึ่งเป็ นการนาคาตังแต่
้ สองคาขึ ้นไปมาเรี ยงกันทาให้ มีความหมายตามกฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ของภาษานันๆ
้ ซึ่งมีใจความบริ บรู ณ์มีทงภาคประธานและภาคแสดง
ั้
พร้ อม
กับยกตัวอย่างประโยคที่เป็ นภาษาอังกฤษและประโยคในภาษาไทยประกอบคาอธิ บาย
บทที่ 5 การศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ ภาคประวัติ ในบทนี ้
ผู้ เขี ย นได้ กล่ า วถึ ง ในแง่ มุ ม ของภาษาศาสตร์ ภาคประวั ติ โดยได้ กล่ า วถึ ง เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงความหมาย โดยเกิ ด ขึน้ มาจากสาเหตุต่างๆ โดยผู้เขียนได้ ระบุถึ ง
สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง การตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายและ
ผลจากเปลีย่ นแปลงนันเกิ
้ ดผลกระทบในทางใดบ้ าง โดยแยกอธิบายเป็ นประเด็นดังนี ้
5.1) สาเหตุแห่งการเปลีย่ นแปลงความหมายของคา ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ เสนอ
ประเด็นที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงความหมายของคาโดยชี ้ให้ เห็นสาเหตุสาคัญๆ คือ
1) การเรี ยนรู้ ภาษาเป็ นกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ 2) คามีความหมายไม่ชดั เจน (Vagueness)
3) ค าเปลี่ ย นแปลงความหมายเพราะสิ่ ง ที่ เ คยใช้ ค านั น้ เรี ย กเปลี่ ยนแปลงไป หรื อ
สูญหายไป 4) คาหลายความหมาย (Polysemy) และ 5)ในบริ บทที่คามีความหมาย
กากวม (Ambiguous) ในสาเหตุหลักทัง้ 5 ข้ อนี ้ผู้เขียนได้ แสดงตัวอย่างคาศัพท์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นคาศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษากรี ก
เป็ นต้ น เพื่ออธิบายให้ ผ้ อู า่ นได้ มองเห็นภาพชัดเจนในแต่ละสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
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ด้ วยหลัก การและเหตุ ผ ล ตัว อย่ า งประกอบ เจื อ ปนไปด้ วยเนื อ้ หาวิ ช าการทาง
ภาษาศาสตร์ และความรู้ทางประวัติศาสตร์
5.2) สาเหตุการเปลี่ ยนแปลงความหมายของค าตามแบบอ็ อ งตวน เมยเยต์
(Antoine Meillet)ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ตามหลักแนวคิดของอ็องตวน เมยเยต์ โดยได้ แยกเป็ นประเด็นปลีกย่อยระบุถึงสาเหตุ
ความเปลีย่ นแปลงนันออกเป็
้
น 1) สาเหตุทางภาษา (Linguistic cause) และ 2) สาเหตุ
ทางประวัติศาสตร์ (Historical causes) ซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วัตถุสงิ่ ของ สถาบันทางสังคม ความคิด ความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น ประเด็น
ปลี ก ย่ อ ยแต่ ล ะข้ อนั น้ ผู้ เขี ย นได้ มี ก ารยกตั ว อย่ า งค าศั พ ท์ จ ากภาษาสัน สกฤต
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาละติน ประกอบคาอธิบายในแต่ละหัวข้ อ
5.3) สาเหตุทางสังคม เป็ นภาษาที่ ใ ช้ เฉพาะอาชี พ หรื อ เฉพาะกลุ่ม ผู้เ ขี ย น
ได้ อ ธิ บ ายและยกตัว อย่า งภาษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เฉพาะอาชี พ หรื อ เฉพาะกลุ่ม
ว่าใช้ แตกต่างกันอย่างไรบ้ าง นอกเหนือจากนี ้ผู้เขียนก็พยายามที่จะชีใ้ ห้ ผ้ อู ่านเห็นว่า
สังคมก็มีบทบาทต่อการที่จะเป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษา
แต่ ล ะภาษา ซึ่ ง สาเหตุ เ หล่ า นี ผ้ ้ ู เขี ย นระบุ ว่ า เกิ ด มาจาก 1) สาเหตุ ท างจิ ต วิ ท ยา
(Psychological causes) 2) คาต่างประเทศมาเป็ นสาเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของคาในภาษา และ 3) การคิดคาใหม่สาหรับเรี ยกสิง่ ใหม่ๆ
5.4) ธรรมชาติ ของการเปลี่ ย นแปลงความหมายในภาษา ผู้เ ขี ย นกล่า วถึ ง
ธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงความหมายในภาษาแบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภทคื อ
1) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะความคล้ ายในทางความหมาย
(SimilarityjofjSenses หรื อเรี ยกเป็ นค าศั พ ท์ จ าเพาะว่ า การอุ ป มา Metaphor)
2) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะความใกล้ เคียงกันของความหมาย
ของคาสองคา (Contiguity of Senses หรื อ Metonymy) 3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของ
คาที่เกิดขึ ้นเพราะการใช้ แนวเทียบผิด (Similarity of Names หรื อ Popular Etymology)
และ 4) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาที่เกิดขึ ้นเพราะการละทิ ้งบางคา หรื อบางส่วนของ
คา (Ellipsis)
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5.5) ข้ อสั ง เกตเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงความหมายของค า ผู้ เขี ย น
ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาโดยระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ว่า 1) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาส่วนมากจะเห็นว่า อุปมา (Metaphor)
มีใช้ มากที่สุด 2) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาที่เกิดขึน้ เพราะความใกล้ เคียงกัน
ของความหมายของคาสองคาที่เรี ยกว่าความเคียง (Contiguity of Sensesหรื อ Metonymy)
3) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาแบบผสม (Composite changes)4) การเปลี่ยน
ความหมายของคาบางคามีมาหลายทอด และ 5) การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาเป็ น
เรื่ องที่ไม่มีเหตุผลหรื อว่าสามารถอธิบายได้
5.6) ผลของการเปลี่ยนแปลงความหมาย (The Consequences of Semantic
Change) จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาจากข้ อที่ 5.1-5.4 ในข้ อ
เรื่ องนี ้ผู้เขียนได้ สรุปการรวบรวมผลที่เห็นได้ ชดั ภายหลังการเปลีย่ นแปลงความหมายคา
จากการศึกษาของนักอรรถศาสตร์ ซึ่งมีความครอบคลุมทังหมด
้
4 ประการคือ 1) ผลที่
ทาให้ ความหมายแคบเข้ า (Restriction of meaning) 2) ผลที่ทาให้ มีความหมายกว้ าง
ออก(Extension of meaning)3) ผลที่ทาให้ ความหมายเลวลง (Pejorative Development)
และ 4) ผลที่ทาให้ ความหมายดีขึน้ (Ameliorative Development) ในแต่ละข้ อนัน้
ผู้เขียนผู้เขียนได้ แทรกตัวอย่างเพื่อใช้ ประกอบคาอธิ บายถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายนันๆ
้
บทที่ 6 การศึกษาเรื่ องความหมายตามแนวของนักภาษาศาสตร์ สานักเน้ น
โครงสร้ าง (Structural semantics) ในบทนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอแนวคิดของการศึกษาเรื่ อง
ความหมายโดยได้ นาหลักแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ู จักอย่าง
กว้ างขวางโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในแวดวงวิ ช าการการศึ ก ษาภาษาศาสตร์ และ
นักภาษาศาสตร์ เหล่านี ้เป็ นต้ นกาเนิดของเจ้ าของทฤษฎีภาษาศาสตร์ และเจ้ า สานัก
การศึกษาทางด้ านภาษาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้ นาเสนอหลักและแนวคิด
ของเจ้ าของนั ก ภาษาศาสตร์ เพี ย งเท่ า นั น้ แต่ ผ้ ู เขี ย นได้ ยกตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ นค า
ในภาษาไทยอธิบายประกอบเทียบเคียงกับเนื ้อหาในทฤษฎีเหล่านันด้
้ วย และสาหรับใน
บทนี ้ผู้เขียนได้ แบ่งหัวข้ อหลักๆดังนี ้
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6.1) การแสดงความหมายด้ วยการสร้ างขึ ้นเป็ นคา (Lexicalize) ในหัวข้ อนี ้
ผู้เขียนได้ อธิบายถึงระบบการสร้ างคาขึ ้นมา และนอกเหนือจากนี ้ผู้เขียนได้ บอกถึงหลัก
และแนวทางของนักอรรถศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ ยวความหมายของคาในการพยายาม
อธิบายความหมายของคา และอธิบายความหมายของประโยคที่ใช้ คานัน้ ซึ่งเป็ นการ
อธิ บ ายเรื่ อ งการน าไปใช้ (Applicability) เพราะบางค ามี ค วามหมายเหมื อ นกั น
แต่ไม่สามารถนาไปใช้ ในสถานการณ์เดียวกันได้ ดังนันหลั
้ กการอธิ บายด้ วยการสร้ าง
คาขึ ้นมานันจึ
้ งมีความสาคัญต่อนักอรรถศาสตร์ ที่จะใช้ เป็ นแนวทางการอธิบายในกรณี
ที่เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของคา
6.2) ความคิดหลักของแฟร์ ดินองด์ เดอ โชซูร์ (Fedinand de Saussure)
นักภาษาศาสตร์ คนสาคัญของ คริ สตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นนักภาษาศาสตร์ ที่ได้ นาเสนอ
หลัก คิ ด ของการศึ ก ษาภาษาศาสตร์ จ นเป็ นพื น้ ฐานของการศึ ก ษาภาษาศาสตร์
ในปั จจุบนั ผู้เขียนได้ อธิบายหลักแนวคิดของแฟร์ ดินองด์ เดอ โชซูร์ ว่ามีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร โดยแบ่งการอธิบายออกเป็ นข้ อย่อยๆประกอบไปด้ วย 1) ความแตกต่างระหว่าง
ภาษา (Langue) กับคาพูด (Parole) 2) ความแตกต่างระหว่างมวลสาร (Substance)
กับรู ป (Form) 3) ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ แบบเรี ยงร้ อย (Syntagmatic
relations) กับความสัมพันธ์แบบแทนที่ (Paradigmatic relations)และการแยกระหว่าง
การพิจารณาภาษาในกาลเดียว (Synchronic) และการพิจารณาภาษาในหลายกาล
(Diachronic) เปรี ยบเทียบกัน
6.3) การศึกษาภาษาในแนวสัมพัทธ์ (Relativism) และการศึกษาภาษา
ในแนวเน้ นหน้ าที่ (Functionalism) หลักคิดทัง้ 2 นี ้เป็ นหลักคิดซึ่งสานักภาษาศาสตร์
ในยุโรปคือสานักกรุ งปร๊ าก (Prague School) และสานักกรุ งโคเปนฮาเกน (Copenhagen
School) ได้ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ สาหรับแนวคิดการศึกษาภาษาทัง้ 2 นี ้ผู้เขียนได้
อธิบายความเป็ นมาของหลักแนวคิดที่มีความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาแบบคร่ าวๆ
พร้ อมกันนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอตัวอย่างเปรี ยบเทียบที่เป็ นภาษาไทยกากับไว้ ด้วยเพื่อทา
ให้ ผ้ ูอ่านนัน้ สามารถเข้ าใจได้ ง่า ยขึน้ และผู้เขียนได้ สรุ ปหน้ าที่ของนักภาษาศาสตร์
ตามแนวคิดนี ้ว่าพวกเขาพยายามที่จะเรี ยนรู้ ให้ ร้ ู จกั กลไกของภาษา ไม่ว่าจะเป็ นกลไก
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ประเภทใด เพื่อที่จะได้ ใช้ กลไกเหล่านันให้
้ ถูกกับหน้ าที่และสามารถพรรณนาให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าใจด้ วยว่ากลไกแบบใดใช้ แสดงหน้ าที่แบบใด ซึ่งเป็ นการมองหน้ าที่ตามมุมมองของ
นักภาษาศาสตร์ สานักเน้ นโครงสร้ างนี ้
6.4) บริ เวณความหมาย (Semantic fields) แนวคิดนี ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการศึก ษาความหมายซึ่งเป็ นผลงานของนัก ภาษาศาสตร์ ช าวเยอรมันตัง้ แต่ราว
ค.ศ. 1920,1930 เป็ นต้ นมาซึง่ มีจานวนมาก อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ นาเสนอหลักแนวคิด
เรื่ องบริ เวณความหมายของทริ เอร์ -ไวส์เกอร์ เบอร์ (Trier - Weisgerber theory) โดย
ผู้เขียนได้ แสดงความคิดส่วนตัวซึ่งเห็นด้ วยกับหลักแนวคิดของทริ เอร์ -ไวส์เกอร์ เบอร์
ที่วา่ คาในภาษามีความหมายก็เพราะเราพิจารณามันเมื่อมันอยู่ในบริ เวณความหมาย
(Semantic field) เท่านัน้
6.5) การพิ จารณาเรื่ อ งการประจุ ค วามหมายเข้ า เป็ น ค า (Encapsulation)
ความรู้ เรื่ องความประจุความหมายเข้ าเป็ นคาในข้ อนี ้ ผู้เขียนได้ อธิ บายว่าการประจุ
ความหมายเข้ าเป็ นคาคื ออะไร พร้ อมกับยกตัวอย่างประกอบ และนอกเหนือจากนัน้
ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้ อธิบายถึงประโยชน์เกี่ยวกับหลักการประจุความหมายเข้ าเป็ นคา
3 ประการคือ 1) ทาให้ เราทราบว่าภาษาสองภาษามักมีวิธีการสร้ างคาขึ ้นเป็ นคา
ในภาษา (Lexicalization) ไม่เหมือนกัน 2) การประจุความหมายเข้ าเป็ นคาทาให้ เรา
ไม่ใช้ ถ้อยคาที่เยิ่นเย้ อและ 3) การประจุความหมายเข้ าเป็ นคาเป็ นประโยชน์มากสาหรับ
นักทาพจนานุกรม
6.6) ความสัมพันธ์ ของความหมาย (Sense relations) ในหัวข้ อนี ้ผู้เขียนได้
อธิ บายถึงความสัมพันธ์ ของความหมายซึ่งมีองค์ ประกอบเกี่ ยวกั บการศึกษาเรื่ องนี ้
ประกอบไปด้ ว ย1) การศึก ษาความสัม พัน ธ์ แ บบแย้ ง ความหมายในแนวดิ ่ ง
(Paradigmatic opposition) 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของความหมายเกี่ยวกับคาบ่งชนิด
และลู ก ค า(Hyponymy)3) ความสั ม พั น ธ์ 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) และการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Componential Analysis)
ในแต่ละข้ อย่อยนัน้ ผู้เขียนได้ ยกคาจากภาษาต่างๆมาเป็ นตัวอย่างเพื่อคาประกอบ
คาอธิบายในแต่ละหัวข้ อ
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ส่ วนที่ 3 จุดเด่ น จุดด้ อยและข้ อเสนอแนะ
จุดเด่ น
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี ้มีความสาคัญและมีประโยชน์ดงั นี ้
1. เป็ นหนังสืออรรถศาสตร์ ที่เป็ นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
หนังสือวิชาการที่ผ้ เู ขียนใช้ เวลารวบรวมข้ อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี ้เป็ นระยะเวลา
มากกว่าสิบปี รวมทังมี
้ การปรับปรุงแก้ ไขและมีการนาไปทดลองใช้ สอนกับนักศึกษาจริ ง
จึงทาให้ ข้อมูลในหนังสือวิชาเล่มนี ้มีความสมบูรณ์อย่างมากและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2. ในท้ ายบทแต่ละบทผู้เขียนได้ อธิบายข้ อมูลเพิ่มเติมในรู ปแบบของเชิงอรรถ
ทาให้ ผ้ อู ่านสามารถได้ รับข้ อมูลอย่างครบสมบูรณ์ และสามารถค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติม
เพื่อศึกษาด้ วยตนเองได้
3. ผู้เขียนร้ อยเรี ยงภาษาเพื่ออธิบายเนื ้อหาข้ อมูลด้ วยภาษาที่เรี ยบง่าย เข้ าใจ
ง่า ย ลื่นไหลต่อเนื่องและไม่สะดุด จึงทาให้ หนังสือวิชาการซึ่งเป็ นศาสตร์ เฉพาะทาง
ด้ านภาษาศาสตร์ ซึ่ ง ค่ อ นข้ างยาก แต่ ผ้ ู เขี ย นสามารถท าให้ เป็ นเรื่ อ งง่ า ยและ
น่าติดตาม
4. หัวข้ อแต่ละหัวข้ อ เนือ้ หาการอธิ บายผู้เขี ยนจะยกตัวอย่างซึ่ง เป็ น คาและ
ภาษาที่เข้ าใจง่ายและเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มาประกอบคาอธิ บาย วิธีการนี ้สามารถทาให้
ผู้อา่ นมองเห็นภาพและเข้ าใจได้ อย่างง่าย
5. ข้ อมูล หนังสือ เอกสารต่างๆซึง่ ผู้เขียนได้ นามาใช้ สาหรับการเขียนอ้ างอิงใน
หนังสือเล่มนี ้มีจานวนมากกว่า 100 เล่มทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาไทย จึงทาให้ ข้อมูล
ในหนังสือนันมี
้ ความชัดเจนและน่าเชื่อถือเป็ นอย่างมาก
6. ตอนท้ า ยเล่ม ผู้เ ขี ย นได้ จัด ทาดรรชนี เ พื่ อ ค้ น หาคาศัพ ท์ โ ดยเรี ย งตาม
ตัวอักษรทังที
้ ่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทาให้ ผ้ อู ่านสามารถค้ นหาคาเพื่อศึกษา
ได้ ง่ายขึ ้น
7. หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่สามารถนามาใช้ ศึกษา อ้ างอิงเรื่ องอรรถศาสตร์
ได้ อย่างดีที่สดุ
8. มีเนื ้อหาที่ทนั สมัยข้ อมูลวิชาการตัวอย่างเหมาะและสอดคล้ องกับเหตุการณ์ ใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก
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จุดด้ อย
1) จุดด้ อยของหนังสือเล่มนี ้มีบางหัวข้ อย่อยที่ผ้ เู ขียนไม่ได้ เน้ นตัวหนังสือสีดา
เหมือนหัวข้ อย่อยข้ ออื่นๆเช่น หัวข้ อที่ 6.2.1, 2.6.3 และ 6.2.4 หัวข้ อย่อยนี ้ไม่มีการเน้ น
คาเป็ นสีดา ซึ่งแตกต่างจากหัวข้ อย่อยที่ 2.6.2 หัวข้ อมีการเน้ นคาเป็ นสีดา อาจจะเป็ น
เพราะว่าความผิดพลาดของการจัดพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ ถือว่าเป็ นจุดด้ อยที่มี
ผลกระทบต่อเนื ้อหามากแต่ประการใด
2) หนังสือเล่มนี ้ผู้เขียนได้ สรุ ปข้ อมูลในภาพรวมของเนื ้อหาทังหมดอยู
้
่ที่หวั ข้ อ
6.6.5 ความเป็ นจริ งควรจะเปลี่ยนจากหัวข้ อ 6.6.5 เป็ นบทที่ 7 บทสรุ ป ซึ่งแยกเป็ นอีก
บทหนึง่
ข้ อเสนอแนะ
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่ดีมาก เหมาะสาหรับนักวิชาการ นักศึกษาซึ่งสนใจ
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ ซึ่งเป็ นศาสตร์ แขนงของภาษาศาสตร์ และคนทัว่ ไป
ที่สนใจในศาสตร์ แขนงนี ้ ไม่ควรพลาดที่จะสรรหาเพื่อนามาเก็บไว้ ศึกษา ใช้ เป็ นหนังสือ
อ้ างอิงในงานวิชาการและเป็ นสมบัติสว่ นตัว
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บทวิจารณ์ หนังสือ
ผศ.นพดล จันระวัง
อาจาย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการเป็ นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หัวใจอุดมศึกษา : เสียงเรียกร้ องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษาโดยการสนทนา
ในสถาบัน
The Heart of Higher Education : A Call to Renewal Transforming
the Academy through Collegial Conversation

ผู้เขียน : ปาร์ กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ ซายองค์
ผู้แปล : กรรณิการ์ พรมเสาร์
บรรณาธิการ : สดใส ขันติวรพงศ์
สานักพิมพ์ : สานักพิมพ์สวนเงินมีมา
คาสาคัญ : การศึกษาแบบบูรณาการ, การเรียนรู้เพือ่ การเปลีย่ นแปลง, การสนทนาเพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
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ประวัติผ้ เู ขียน
ปาร์ ก เกอร์ เจ. ปาล์ ม เมอร์ (Parker J. Palmer) เป็ น นัก เขี ย น ครู และ
นักกิ จกรรมที่ได้ รับความเคารพอย่างสูง สนใจประเด็นการศึกษา ชุมชน ภาวะผู้นา
จิ ต วิ ญ ญาณ การเปลี่ย นแปลงสัง คมปั จ จุบัน ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาอาวุโ สอยู่ที่
สถาบันเฟตเชอร์ เป็ นผู้ก่อตังศู
้ นย์ความกล้ าหาญและการฟื น้ ฟู (Center for Courage
and Renewal)ทาหน้ าที่ดแู ลครูผ้ สู อนสาหรับนักการศึกษาและโครงการคู่ขนานสาหรั บ
บุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้ แก่ การแพทย์ กฎหมาย คณะสงฆ์ และองค์กรการกุศล
ต่า งๆ ได้ รั บปริ ญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ตสาขาสัง คมวิ ท ยาจากมหาวิ ทยาลัยแคลิฟอร์ เ นี ย
แห่งเบิร์กลีย์ มีผลงานที่แปลเป็ นไทยแล้ วอีกเล่มหนึ่งคือ กล้ าที่จะสอน : การสารวจโลก
ภายในของชีวิตครู (The courage to teach : Exploring the inner landscape of
a teacher’s life,พ.ศ. 2556, สนพ.สวนเงินมีมา)
อาร์ เธอร์ ซายองค์ (Arthur Zaionc) เป็ นศาสตราจารย์ทางฟิ สิกส์ที่วิทยาลัย
แอมเฮิร์สต์ จบการศึกษาปริ ญญาโทและเอกสาขาวิชาฟิ สิกส์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
เคยเป็ นศาสตราจารย์อาคันตุกะและนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ที่ Ecole Normale Superieure
ที่ปารี ส สถาบันคอนตัมออพติกส์ มักซ์พลังก์ (Max Planck institute for Quantum
Optics) ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึ กษาสภาอนาคตโลก(World Future Council) และผู้อานวยการ
โครงการศูนย์จิตภาวนาในสังคม(Academic Program of the Center for Contemplative
Mindin Society) ซึ่งส่งเสริ มให้ ใช้ วิธีการภาวนาที่เหมาะสมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็ นผู้ ร่ วมก่ อตั ง้ สถาบั นคิ รา(KiratInstitute) เป็ นเลขาธิ การมนุ ษยปรั ชญาสมาคม
(Anthroposophical Society)ประธานสมาคมลินดีสฟาร์ น (Lindisfarme Association)
และเป็ นผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายโครงการของสถาบันแฟตเชอร์ ผลงานของซายองค์ที่
แปลเป็ นไทยแล้ วคือ ไล่คว้ าแสง (Catching the Light, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557),
กระบวนการภาวนาศึกษา : เมื่อความรู้ แปลเป็ นความรั ก(Meditation as Contemplative
Inquiry, สนพ.สวนเงินมีมา, 2557), ร่ วมเขียน The Quantum Challenge (Jones & Bartiett)
และบรรณาธิการร่วม Goethe’s Way of Science (SUNY Press)
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ความเป็ นมาของหนังสือ
หนั ง สื อ หั ว ใจอุ ด มศึ ก ษา เป็ นหนั ง สื อ ในโครงการหนั ง สื อ วิ ช าการ
จิตตปั ญญาศึกษา โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) โครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) ซึ่งสานักพิมพ์
เลือกพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อการสร้ างสรรค์สกู่ ารเปลี่ยนแปลงทางสังคม หนั งสือ หัวใจ
อุดมศึกษา เป็ นผลมาจากการประชุมของบรรดานักการศึกษาที่จดั ขึ ้นที่เมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี 2550 หนังสือนาเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการ
เปลีย่ นแปลง ศาสตร์ ตา่ งๆที่วางอยูบ่ นพื ้นฐานจากประสบการณ์ตรง ความสัมพันธ์ การ
เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งบนโลกและมนุษยชาติ การเผยตนสู่การรับรู้ ซึ่งผู้เขียน
หนังสือทังสองเชื
้
่อว่าสานึกรู้ด้านจิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียมทางศาสนา รวมทังความ
้
หลากหลายของความคิดความเชื่ อจะช่วยเรารั งสรรค์ให้ เกิดการวางจิ ตใจให้ ถูกต้ อง
เหมาะสมและนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ แบบจิตภาวนาได้ ปาร์ กเกอร์ ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์
ซายองค์ อุทิศชีวิตของตนเพื่อสร้ างรู ปแบบการศึกษาที่รับใช้ เป้าหมายของมนุษย์เพิ่ม
ความเข้ าใจและการปฏิ บั ติ ใ ห้ ลุ่ ม ลึ ก ขึ น้ ในด้ านการเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Transformative learning) ซึง่ เป็ นหัวใจของอุดมศึกษา
องค์ ประกอบของหนังสือ
หนังสือเล่มนี ้ได้ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 9 ส่วน
ส่ ว นแรก เป็ น บทนา ผู้เขี ยนได้ กล่า วถึ งที่ มาของหนัง สือเล่ม นีว้ ่าเกิ ด ขึน้
จากการสนทนาอย่างต่อเนื่องยาวนานระหว่างผู้เขียนสองคน เพื่อนร่ วมงานที่ใกล้ ชิด
และคนอื่นๆ อีกมากมายและได้ ตงค
ั ้ าถามเชิ ญชวนผู้ อ่านให้ ร่วมสารวจไปกับผู้เขียน
ด้ วยคากล่าวว่า “การอุดมศึกษาเป็ นภารกิจที่มีความหลากหลายมิติกว่านี ้ได้ อย่างไร
ภารกิ จ ที่ ดึ ง ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ใ นการแสวงหาความรู้ การสอนและการเรี ย น
ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่ อมช่องว่างระหว่างสาขาวิชาเข้ าด้ ว ยกัน เพื่อสร้ างข้ อต่อ
ทีแ่ ข็งแกร่งระหว่างการรู้ จกั โลกกับการดารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างสร้ างสรรค์ ทังอยู
้ ่อย่าง
สันโดษและอยู่เป็ นชุมชน” ในส่วนของบทนายัง ได้ กล่าวถึง ความเป็ นมาโดยสังเขป
ของการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการโดยเน้ นย า้ ว่ า การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการที่ แ ท้ นั น้
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เป็ นการให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในการสารวจอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาโลกในเชิง “วัตถุวิสยั ” กับเป้าหมาย ความหมายขีดจากัด และความ
มุง่ มาดปรารถนาในชีวิตของนักศึกษา
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย สู่ปรั ชญาการศึกษาแบบบูรณาการ เขียนโดย
ปาร์ กเกอร์ เจ ปาล์มเมอร์ เป็ นการอธิ บายต่อข้ อวิจารณ์ ต่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ข้ อวิจารณ์ แรกคือการศึกษาแบบบูรณาการมีพื ้นฐานทางปรัชญาอ่อนแอ ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายภายใต้ กรอบของภววิทยา (การมีอยู)่ ญาณวิทยา (ความรู้) ครุศาสตร์ (การเรี ยน
การสอน) และ จริ ยศาสตร์ (ผลลัพธ์ ในเชิงศิลธรรมที่เกิดขึ ้นกับชีวิตนักศึกษา) ผู้เขียน
อธิบายถึงธรรมชาติของความจริ งที่เราฝั งตัวอยู่ และก็ฝังลึกในตัวเราด้ วย ฐานคิดของ
การศึก ษาแบบบูร ณาการว่า ตัว เราฝั ง ตัว อยู่ใ นความจริ ง ร่ ว ม และเราไม่สามารถรู้
ความจริ งร่วมนี ้ได้ อย่างแท้ จริ งและดีพอ จนกว่าเราจะได้ อยู่ในชุมชนร่ วมกับมันอย่างมี
สานึกและกระตือรื อร้ นในฐานะผู้ร้ ู (Knowers) เป็ นการเรี ยนการสอนที่สร้ างสรรค์สมั พันธภาพ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปของนักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษาต่อนักศึกษา และนักศึกษากับ
อาจารย์กบั วิชาที่สอน ที่มีโอกาสที่จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์แบบศีลธรรมมากกว่า
ส่ วนที่ 3 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย เมื่อนาปรั ชญามาปฏิบัติ เขียนโดย ปาร์ กเกอร์
เจ ปาล์มเมอร์ เป็ นการตอบประเด็นข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ในอีก 4 ประเด็นได้ แก่ ข้ อวิจารณ์
ที่ 2 การศึกษาแบบบูรณาการไร้ ระเบียบเกินไป ไม่เหมาะกับการเรี ยนระดับอุดมศึกษา
ปาล์มเมอร์ ตงค
ั ้ าถามกลับว่า ความไร้ ระเบียบนันไม่
้ ต่างจากชีวิตคนเราที่เราควรจะมา
ทบทวนว่า เราอยากให้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวข้ องกับชีวิตหรื อไม่ ข้ อวิจารณ์
ที่ 3 ห้ องเรี ยนไม่เปิ ดพื ้นที่ให้ แก่อารมณ์ ปาล์มเมอร์ อธิบายว่า การรู้คิด (Candace pert)
เป็ นงานที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับอารมณ์ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสมองกับหัวใจ ข้ อ
วิจารณ์ที่ 4 ต่อต้ านชุมชน การศึกษาแบบบูรณาการจาเป็ นต้ องร่วมมือกันทางาน ชุมชน
เป็ นมิติความจริ งที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ข้ อวิจารณ์ที่ 5 วิชาการกับจิต
วิญญาณประสานกันไม่ได้ ปาล์มเมอร์ เห็นว่าเป็ นสิ่งอันตรายยิ่งถ้ าจะไม่ให้ การศึกษา
ระดับ อุด มศึ ก ษาไปเข้ า ใจศาสนาและจิ ต วิ ญ ญาณในฐานะที่ เ ป็ น ส่ว นส าคัญ ของ
“สภาพไร้ ระเบียบ” ของมนุษย์
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ส่ วนที่ 4 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วย พ้ นไปจากชีวิตทางวิชาการที่แบ่ งแยก เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในบทนีซ้ ายองค์ ได้ พูดถึง “ชี วิตที่ แบ่ง แยก” ในสมัยที่ยังเป็ น
นักศึกษาที่รายรอบด้ วยความไร้ วิญญาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นวิกฤตการณ์ตลอด
กาลที่เกิดขึ ้นกับคนทุกรุ่ น และกล่าวถึงการค้ นพบ การเรี ยนรู้ ที่สาคัญที่สดุ ที่เกิดขึ ้นโดย
อาศัย ความสัม พัน ธ์ น อกห้ อ งเรี ย น และย า้ เตื อ นถึ ง การคุก คามของ “แนวคิ ด เฉื่ อ ย
(Inert idea) หรื อความรู้ ที่ตายแล้ ว” ที่จะมีต่อจินตนาการหรื อการหยัง่ รู้ ที่จาเป็ นต้ อง
เปิ ดตัวเองไปสูก่ ารรับประสบการณ์ความเป็ นมนุษย์ให้ เต็มที่
ส่ วนที่ 5 เป็ นส่วนที่วา่ ด้ วย ใส่ ใจโยงใยสัมพันธ์ ใช้ ชีวิตเป็ นบทเรียน เขียน
โดย อาเธอร์ ซายองค์ ในตอนนี ้ผู้เขียนได้ เขียนถึงศาสตร์ ข องการสอนแบบบูรณาการ
ที่จะทาให้ เห็นโยงใยความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็ นความจริ งพื ้นฐาน ไม่ใช่ความจริ งที่สกัด
มาแล้ ว อะไรคือความหมายของประสบการณ์ เชิงลึกของโยงใยสัมพันธ์ เพื่อแสวงหา
ความรู้ การเรี ยน การสอนและชีวิต เป็ นการสอนที่ใช้ ประสบการณ์ และโยงใยสัมพันธ์
และการสอนแบบสหวิทยาการอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยการสืบค้ นด้ วยการใคร่ ครวญ
เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการศึกษาที่จะเสริ มวิธีวิเคราะห์ เป็ นการแสดงออกของญาณวิทยา
แห่งความรัก (Epistemology of love) ซึ่งมี 7 ขันคื
้ อ ความเคารพ ความอ่อนโยน
ความใกล้ ชิด ความเปราะบาง การมีส่วนร่ วม การเปลี่ ยนแปลง และการหยั่งรู้ ด้ วย
จินตนาการ
ส่ วนที่ 6 เป็ นส่ ว นที่ ว่ า ด้ วย ประสบการณ์ การใคร่ ครวญ และ
การเปลี่ยนแปลง เขียนโดย อาเธอร์ ซายองค์ ในส่วนนี ้ ซายองค์ได้ เขียนถึงหัวใจของ
การอุ ด มศึ ก ษาแบบบูร ณาการที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ต้ องใช้ ประโยชน์ จ ากการส ารวจอย่ า ง
กว้ างขวางและความเข้ าใจลึ ก ซึ ง้ ในขั น้ ตอนต่ า งๆ ของการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ทั ง้
ด้ า นพุท ธิ ปั ญญา อารมณ์ ค วามรู้ สึก ศี ลธรรม และจิ ต วิ ญญาณ ที่ จ ะต้ อ งมี รูป แบบ
การเรี ยนการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ การเรี ยนการสอน
ด้ ว ยการใคร่ ครวญ ความหมาย เป้ าหมาย และคุณค่ าของจิ ตวิ ญญาณในอุดมศึ กษา
ที่จะเชื่อมโยงถึงความเป็ นครู
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ส่ วนที่ 7 เป็ นส่วนที่ว่าด้ วยการสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย
เขียนโดย ปาร์ กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ ในส่วนนีป้ าล์มเมอร์ ในเขียนถึงกลยุทธ์ ในการ
สนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเข้ าสู่การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ที่จะสามารถตอบสนอง “ความหิวกระหายและความต้ องการของนักศึกษา ต่อคาถาม
ที่รออยู่เกี่ยวกับมนุษย์และความท้ าทายของสังคม เศรษฐกิจการเมืองในยุคสมัยของ
เรา” ปาล์มเมอร์ เห็นว่า การสนทนาเป็ นทังยาถอนพิ
้
ษความโดดเดี่ยวในสถานศึกษาและ
เป็ นกลยุทธ์สาหรับการเปลีย่ นแปลงสถาบัน การสนทนาเป็ นกุญแจสาคัญไปสูก่ ารเพาะ
เมล็ดพันธุ์ความเปลีย่ นแปลงลงในรัว้ มหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 8 บทส่ งท้ าย เขียนโดย ปาร์ กเกอร์ จ. ปาล์มเมอร์ และ อาเธอร์ ซายองค์
เป็ นบทส่งท้ ายที่ผ้ ูเขียนทัง้ สองในสรุ ปสาระสาคัญของสิ่งที่ ต้องการสื่อ สารถึงผู้อ่า น
ความสาคัญของการศึกษาของคนหนุม่ สาวซึง่ เป็ นภาระหน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่ทสี่ ดุ ของชุมชน
การศึกษาเป็ นภาระหน้ าที่ลา้ ค่า เรี ยกร้ องสูง และมีค วามสาคัญยิ่ง โดยบทสนทนา
เกี่ยวกับหัวใจของอุดมศึกษาจะสามารถเกิดขึ ้นได้ ภายใต้ บริ บทที่อดุ มศึกษาต้ องได้ รับ
การฟื น้ ฟูคือปรัชญาการศึกษาแบบบูรณาการ
ส่ วนที่ 9 ภาคผนวก เป็ นส่วนของการเสนอตัวอย่างของการศึกษาแบบบูรณา
การที่ หลากหลายรู ปแบบ โดยแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนคื อ ในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน และ
การริ เริ่ มของฝ่ ายบริ หารและทัว่ ทังมหาวิ
้
ทยาลัย ภาคผนวก ก ในห้ องเรี ยน มีตวั อย่าง
ได้ แก่ การใช้ ดนตรี เพื่อการเจริ ญสติและการฝึ กใคร่ ครวญก่อนเริ่ มชัน้ เรี ยน โครงการ
จัดสรรทุน เพื่ อการปฏิบัติภาวนาเป็ นโครงการสนับ สนุนวิ ธีก ารแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
การใคร่ ครวญในหลากหลายวิชาเพื่อนักศึกษาเข้ าใจตนเอง การเรี ยน และโลกอย่าง
ลึกซึ ้งขึ ้น โครงการโอกาสให้ บริ การในภาวะผู้นา (Service Opportunities in Leadership :
SOL) เป็ นโครงการระยะ 1 ปี เต็มของนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ผสมผสานการศึกษาทาง
วิ ชาการ การให้ บริ การชุมชนและการใคร่ ครวญอย่างมี วิ จารณญาณเข้ าด้ วยกัน และ
การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ส่งเสริ มการใช้ ชีวิตให้ มีจดุ มุง่ หมายและมีความหมาย
ภาคผนวก ข นอกห้ องเรี ยน ตัวอย่างได้ แก่ การสร้ างหอพักประจาวิชาซึ่งเป็ นการ
ผสมผสานวิชาการเข้ ากับชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย แบบจาลองโปรแกรมสหวิทยาการ
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ศิลปะและอาศรม (Interdisciplinary arts and residential program) ใช้ กระตุ้นความใฝ่ ร้ ูของ
นักศึกษาด้ วยเทคนิคการใคร่ครวญ โปรแกรมการเรี ยนรู้ ด้วยการให้ บริ การ โครงการยูคา
ทั น โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ช า ว ร า ก ห ญ้ า ที่ ตั ้ง อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
การนาจิตวิญญาณสาธารณะ (Civil engagement) กับการเรี ยนรู้ ด้วยการให้ บริ การ
มาใช้ ในวิชาบังคับของพลศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรการแพทย์แบบบูรณาการของ
สถาบันเพื่อสุขภาพและการเยียวยา ภาคผนวก ค การริ เริ่ มของฝ่ ายบริ หารและทั่ว
ทัง้ มหาวิทยาลัย ตัวอย่างได้ แก่ มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริ ด้า การให้ ผ้ บู ริ หารเสนอตัวเข้ า
ช่วยเหลือนักศึกษาในสถาบันที่มี ขนาดใหญ่ด้วยแนวคิด “อยู่ให้ เห็นและพร้ อมช่วย”
การตังสภาผู
้
้ อาวุโส ของมหาวิทยาลัยนาโรปะ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างอธิการบดี
คณาจารย์และพนักงาน การรับประทานอาหารมื ้อค่าระหว่างอธิการบดีกับคณาจารย์
ของวิทยาลัยสเปลแมน เพื่อสร้ างโอกาสที่การสนทนาและความสัมพันธ์ งอกงาม และ
การสร้ างชุมชนที่ วิ ทยาลัยชุมชนพริ นท์ จอร์ จ ไฮแอทวิ ลล์ แมรี่ แลนด์ โดยการใช้ บทกวี
ทีละบทเพื่อนาไปสู่ “การสนทนาเพื่อความเปลีย่ นแปลง” การกาหนดให้ “การเรี ยนรู้ ของ
นัก ศึก ษาคื อ สิ่ง ที่เ ราให้ ความสาคัญ สูง สุด ” เป็ นตัวก าหนดทุก เรื่ องในวิท ยาลัย ของ
วิทยาลัยเวลเลสลีย์และโรงเรี ยนเทววิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด และโปรแกรมซอตอก
วา/สุนทรี ยสนทนา การส่งเสริ มวัฒนธรรมความรับผิดชอบที่ MSU
ความคิดเห็นของผู้แนะนาหนังสือ
เป็ น เช่ น ที่ผ้ ูเ ขี ย นได้ บ อกจุดหมายของหนัง สือ เล่ม นี ว้ ่า หนัง สือ เล่ม นี ไ้ ม่ใ ช่
หนัง สื อ เกี่ ย วกับ เทคนิ ค การสอนหรื อ การเขี ย นโครงการเสนอโปรแกรมการสอน
(Programmatic proposal) จุดเน้ นของหนังสืออยู่ที่การสารวจคาถามเชิงปรัชญาของ
การศึกษาแบบบูรณาการ และการนาความเชื่อมโยงอันจะนาทาให้ เกิ ดพลังสู่ขบวน
การเคลือ่ นไหวให้ มากขึ ้น ทาให้ หนังสือเต็มไปด้ วยคาถามและการสารวจ การตรวจสอบ
และข้ อ เสนอ วิ สัย ทัศ น์ แ ละความหวัง ที่ ผ้ ูเ ขี ย นพยายามหาทางเปิ ด เผยหัว ใจของ
อุดมศึกษา ซึ่งจะทาให้ การเรี ยนรู้ มีชีวิตชีวาและให้ ความพอใจที่ล ้าลึกแก่การสอน ซึ่ง
เป็ นความพยายามที่จะใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิ บายถึงความสาคัญสูงสุด
ของประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กนั ของมนุษยชาติกบั โลก
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โดยผ่ านมุ มมองทางจิ ตวิ ทยา ประสาทวิ ทยาศาสตร์ น าธรรมเนี ยมทางศาสนาและ
จิตวิญญาณมาประดิษฐ์ ศาสตร์ การสอนที่ว่าด้ วยการแสวงหาความรู้ อย่างใส่ใจ จิตใจ
สงบ มัน่ คงและรู้ จักใคร่ ครวญ และที่ ท้าทายคือการใช้ ประโยคที่เป็ นเส้ นตรงถ่ายทอด
ความอ้ อมค้ อม ซับซ้ อน อย่างที่ใช้ องค์รวมในการถ่ายทอดความจริ ง เป็ นสิ่งที่ท้า ทาย
นักการศึกษา ผู้บริ หาร และผู้สอนของประเทศไทยที่จะกลับมาทบทวนการจัดการเรี ยน
การสอนของเราว่ า ก าลังสร้ างคนแบบใดออกไปจากรั ว้ มหาวิ ทยาลัย มี อะไรอยู่ บ้ าง
ที่เป็ นคุณค่าสาคัญในการเรี ยนการสอนของเรา มีอะไรอยู่บ้างที่เป็ นทุนสาคัญของการศึกษา
ไทยที่ จะน าไปสู่ กา รสร้ างทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณค่ า มี ความเป็ นมนุ ษย์
อย่างแท้ จริ ง ที่ มี ทัง้ สมอง หัวใจ และจิ ตวิ ญญาณ ที่ สุดแล้ วจะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิ ด
การริ เริ่ มวิธีการสอนใหม่ๆ ขึ ้นมา นักการศึกษา ผู้บริ หารและผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุกคนควรจะได้ หยิบหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมาอ่านอย่างใคร่ครวญ
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