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บทบาทของพระสงฆ์กบั การสอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน
Role of Monks and Buddhist Teaching in School

พระปลัดมานะ ตสีโล1

บทคัดย่อ
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน คือการพัฒนาจิตวิญญาณผู้เรียนควรเป็น
บทบาทโยตรงของพระสงฆ์ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต
และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ พระสงฆ์นับว่ามีบทบาทคณะแรก ในการสอนโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย พระสงฆ์จะต้องมีภาวะ
ผู้นาในการดารงชีวิตภายใต้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรมการดารงชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์น่าจะมีบทบาทในการสอนได้ดีที่สุด
คาสาคัญ: บทบาท, พระสงฆ์, พระพุทธศาสนา.
Abstract
Buddhist Teaching in School was the main spirit development and
emphasize monks’ role with in provision of the National Education Act B.E.
2542 (2nd issue) B.E. 2545. The purpose to develop Thai people have perfectly
all physical mental wisdom knowledge and moral, then have ethic and cultural
for living and live in social by happiness. So that, monks were the first group for
using Buddhist principle, to put learners perfectly. On the other hand, by give
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อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

(หน้า ๑๒๘) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
earners chance with full time for emphasize them to be good persons good
wisdom happiness and have been Thai citizen. Monks must have been the
leadership for living with in Buddhist principle to affect for their and organize
quality especially morality ethical for living according to Buddhism. Buddha has
given doctrine principle to be guide line to live with each other with happily then
Buddhist principle should have been with the most for monks only.
Keywords: Role, Monks, Buddhist.

๑. บทนา
พุทธบริ ษัท สี่ ประกอบด้ว ย ภิก ษุ ภิก ษุณี อุบ าสก และ อุบ าสิ กา ที่ เหมาะสมใน
ถ่ายทอดและการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน น่าจะเป็นกลุ่มแรกคือ พระสงฆ์ ดังนั้น
จึงต้องทาความเข้าใจในบริบทตามหลักสูตร และวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรรายวิชาแนะแนวและพัฒนาการของวัยรุ่น โดยการเขียนแผนการการ
จัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนวแต่ละครั้ง เพื่อกาหนด เนื้อหาวิชา เจตคติที่ดี และประสบการณ์ ที่
ต้องการให้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรโดยการฝึกหัด และใช้หลักการเรียนรู้
ที่ว่าการ เรียนรู้ที่ดีควรสอนเนื้อหาสาระหนึ่งเรื่องในหนึ่งครั้ง และสร้างสถานการณ์การจูงใจ
ให้แก่ ผู้เรียน ตลอดจนใช้หลักการเสริมแรงอย่างเหมาะสมกับ ความสาคัญของการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีแบบแผน เช่น
๑. ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนที่ดี เพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
วิชาแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางและรายวิชาไว้ล่วงหน้า
๒. ทาให้อาจารย์แนะแนว (โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกสอนวิชาแนะแนว) มีการเตรียม
ความพร้อมหรือเตรียมความรู้ สื่อการสอน / กิจกรรม วิธีการวัดและประเมินผล
๓. ใช้เป็นคู่มือสาหรับอาจารย์วิชาการอื่น ๆ ที่มาช่วยสอนวิชาแนะแนว ให้ดาเนินการ
ได้อย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง
๔. นาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนวิชาแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผล
ที่เกิดตามมาคือนักเรียนจะได้รับการพัฒนาตนเอง อาชีพ หรือส่วนตัว – สังคม ได้อย่างฉลาด
หรือมีคุณภาพการดารงชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดี และการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
๑. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติ พัฒนาการ และปัญหาของผู้เรียน
๒. กิจกรรมที่จัดต้องสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
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๓. ต้องจั ดกิจ กรรมเพื่อผู้ เรี ยนทุกคน หรือในรูปของกลุ่มหรือเป็นรายบุ คคล โดย
ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหา
และ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน (หรือมุ่งสู่อนาคต)
๔. เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การวั ด ผลด้ า นเนื้ อ หาสาระน้ อ ย แต่ มุ่ ง
ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นมากกว่า เนื่องจากเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการแนะแนว คือ ช่วยให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ เพราะทุก
คนมีศั กยภาพในการน ามาใช้ แ ก้ไ ขปั ญหา และคนทุ กคนมี ค วาม แตกต่ างระหว่ างบุค คล
อาจารย์แนะแนวเพียงแต่จัดการเรียนรู้เพื่อให้โอกาสนักเรียนทุกคนเท่า เทียมกัน และคาดหวัง
ความสาเร็จที่แตกต่างกันตามความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งเน้นในด้าน “การทา
ให้ช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนแคบลง” รวมทั้งนักเรียนเกิดความไว้วางใจและศรัทธาต่อ
อาจารย์แนะแนวทาให้นั กเรีย นมีบุคคลที่ สามารถปรึกษาหารือเกี่ ยวกับการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัวและสังคม ต่อไป
๕. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๖. ให้ผู้เรียนจดบันทึกหรือทารายงานส่งทุกครั้ง
๗. ใช้วิธีการสอนหลายวิธีตามความแตกต่างของนักเรียน กาลเทศะ และยืดหยุ่น ได้
ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
๘. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนในแต่ล ะครั้งโดยอาจารย์ผู้ สอน และ
นักเรียน เพื่อนาไปพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น 2

๒. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ร่วมกันดาเนินงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ เจคติ และพฤติกรรม ที่พึ่งประสงค์
โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาในกิจกรรม และหน่วยงานทางการศึกษา ได้ให้ความหมายของการ
จัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้
สุมิต ร คุณ านุกร ได้ให้ ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การ
กระทาใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการที่สอนสื่อความหมายติดต่อกับผู้เรียนโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อ
สื่อสารความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้วางไว้ การ
กระทาที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเกิดจากการวางแผนของผู้สอน ที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกตามลาดับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ได้กาหนดไว้
2 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, การวางแผนการพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , (กรุ ง เทพมหานคร:

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), หน้า ๙-๑๐.
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กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียน และ
มีการพัฒนาตนเองตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปไว้
ว่า การจัดกิจกรรมการสอน ควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้
๑) จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น กระบวนการต่ า ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต จะต้องฝึกให้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
จริง จนเกิดทักษะ และความชื่นชมที่ได้ปฏิบัติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการการ
แสวงหาความรู้กระบวนการฝึกทักษะ กระบวนการจัดการ เป็นต้น
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ยืดหยุ่นได้ตามเงื่อนไข และสภาพความต้องการ
ของท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ จากการเรียนรู้จากท้องถิ่นตน และเพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักรักและความผูกพันกับท้องของตนเองด้วย
๓) นักเรียนค้นคว้าความรู้ สรุป และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยที่ครูต้องฝึกให้นักเรียน
รู้จักคิดให้ค้นคาตอบด้วยตนเอง รู้จักหาเหตุผล รู้จักเลือกตัดสินใจได้ถูกต้อง
๔) ภาพปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี โดยให้มีเวลาปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับทฤษฎี
๕) ครูผู้ปฏิบัติการสอนใช้วิธีการสอนหลายวิธี ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
๖) ครูปฏิบัติการสอนใช้วิธีสอน โดยเน้นกระบวนการกลุ่มโดยให้นักเรียนทางานเป็น
กลุ่ม โดยให้หลักการ ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมกันรับผล
ที่เกิดขึ้น ตามวิถีทางพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย 3
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้สรุปหลักการเลือกวิธีสอนไว้ ดังนี้ 4
๑) วัตถุประสงค์ของเรื่องที่สอน การเลือกวิธีสอน ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์เพื่อจะ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒) วิ ธี ส อนที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาที่ ส อน เช่ น เนื้ อ หาที่ เ ป็ น หลั ก การหรื อ ทฤษฎี
สามารถใช้วิธีบรรยายและฝึกทักษะควบคู่กันไป
๓) วิธีสอน ควรเหมาะสมกับความถนัดของผู้สอน เป็นความถนัดของผู้สอนที่จะสอน
ด้วยวิธีการสอนแบบนั้น
๔) วิธีสอนต้องเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในหลักสูตร ข้อจากัดของเวลาเป็นตัวกาหนดวิธีสอน
๕) วิ ธี ส อนเหมาะสมกั บ จ านวนผู้ เ รี ย น และขนาดของห้ อ งเรี ย น การสอนแบบ
บรรยายสามารถสอนผู้เรียนได้มากกว่า การสอนแบบอภิปราย
3
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4 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ศูนย์สื่อเสริม, ๒๕๕๑), หน้า ๙๐ – ๙๑.

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๓๑)

๖) วิธีสอน เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ความรู้เดิม ความสนใจ เป็นข้อพิจารณาในการ
เลือกวิธีสอนด้วย

๓. แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์สอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับ พระสงฆ์สอนวิช าพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน เริ่มต้นจาก
รัฐบาลของพันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้สนับสนุนโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะให้มี พระสงฆ์สอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาใน
โรงเรียน ตาบลละ ๑ รูป ทั่วประเทศ การดาเนินโครงการเน้นเรื่องหลักธรรม คาสอนของพระ
พุทธองค์ที่เป็นประโยชน์ โดยไม่เน้นเรื่องพิธีกรรม ในช่วงแรก ๆ ได้กาหนดจานวนครูพระสอน
ศีลธรรมเข้าไปสอนในพื้นที่ และในแต่ระดับชั้น ดังนี้
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มี ๓ ตาบล ต่อ ๑ รูป
๒. ระดับอาชีวศึกษา กาหนดให้มี ๓ รูป ต่อ ๑ จังหวัด
๓. จานวนพระสงฆ์สอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน ที่เหลือจากข้อ ๑ – ๒
ให้ลงพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร โดยกระจายไปตามสถานศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใน
ส่วนคุณสมบัติของครูพระนั้นต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรื อประโยค ๑ – ๒
ขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง หรือเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
ขึ้นไป
ความเป็นมาของพระสงฆ์สอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน จากสภาพ
วิถีชีวิตของชาวไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม
จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชน ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ไปในทางที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น ขาดระเบี ย บวิ นั ย เกี่ ย วข้ อ งยาเสพติ ด ทะเลาะวิ ว าท มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวั ยอันควร และขาดวินัยในการดาเนินชีวิต ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างเร่งด่วนใน
การปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้มีสานึกผิดชอบชั่วดี
มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็ง 5
โดยนัยนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ์จึงร่วมมือกับภาครัฐ จัดทาโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จึงถือกาเนิดขึ้นและเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้
พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งใน
ระยะแรก รั ฐ บาลได้ จั ดสรรงบประมาณให้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระที่เข้าไปสอนในสถานศึกษาระดับ
5

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๕-๙.

(หน้า ๑๓๒) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค จานวน
๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มคือ
๑. เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อปลู กฝั ง ให้ นั กเรี ย น นั กศึกษา มีค วามรู้คู่คุณธรรม สามารถนาความรู้และ
คุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
ตลอดระยะเวลาของการดาเนินโครงการฯ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ได้มี
พัฒนาการโดยลาดับ อาทิ การได้รับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพื่ออุดหนุนโครงการ
พระสอนศีลธรรม จากครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จานวน ๔,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จานวน ๖,๐๐๐ รูป และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุมัติเพิ่มเป็นจานวน ๑๐,๐๐๐ รูป อีกทั้งประมาณการณ์ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ จะได้รับอนุมัติเป็น ๒๐,๐๐๐ รูป เช่นกันในปี งบประมาณโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ไปตั้งที่กระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินโครงการฯ

๔. เทคนิคประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
พระพุทธศาสนานั้น ได้นาเอาแบบอย่างการสอนมาจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ทรงสอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่าย หรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจได้ยากหรือยังไม่
รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์
แก่ผู้รับคาสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทน ทรงทาได้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดี ดังที่ได้
แสดงดังต่อไปนี้
๑. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
และการเล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จาได้แม่นยา
เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทาให้การเรียนการสอนมีอรรถรสยิ่งขึ้นเช่น เมื่อจะอธิบาย
ให้เห็นว่า คนมีความปรารถนาดี อยากช่วยทาประโยชน์แต่หากขาดปัญญา อาจกลับทาลาย
ประโยชน์เสียก็ได้ ก็เล่านิทานชาดก เรื่องลิงเฝ้าสวน หรือคนขายเหล้า เป็นต้น พระพุทธเจ้า
ทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนมากมายเพียงใดจะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง
ๆ มีการยกอุทาหรณ์ และนิทานปรากฏ อยู่ทั่วไปเฉพาะคัมภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มีนิทานชาดก
ถึง ๕๔๗ เรื่อง

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๓๓)

๒. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คาอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏ
ความหมายเด่นชัดออกมา และเข้าใจง่ายขึ้นโดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม
เปรียบเทียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมา
แบบรูปธรรม ก็ช่วยให้ความหนักแน่นเข้าการใช้อุปมานี้น่าจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่
พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุดมากกว่ากลวิธีอื่นใด
๓. การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาล ย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เหมือน
สมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่างกว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์
บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่ งของที่มีอยู่ ในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่อีก
ประการหนึ่ง คาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ก็เป็นคาสอนที่ตรัสแก่ผู้ใหญ่และเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับหลักธรรม ทั้งสอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ อย่างอิสระชนิดที่ผู้สอนไม่มี
ทรัพย์สินสมบัติติดตัว ด้วยเหตุนี้ ความจาเป็นที่จะใช้อุปกรณ์จึงมีน้อยและโอกาสที่จะอาศัย
อุปกรณ์ก็เป็นไปได้ยาก
๔. การทาเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการ
ท าเป็ น ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ น การสอนแบบไม่ ต้ อ งกล่ า วสอน เป็ น ท านองการสาธิ ต ให้ ดู แต่ มี
พระพุทธเจ้าทรงกระทานั้นเป็นไปในรูปทรงเป็นผู้นาที่ดี การสอนโดยทาเป็นตัวอย่างก็คือ พระ
จริยาวัตรอันดีงามที่เป็นอยู่โดยปกตินั่นเอง
๕. การเล่นภาษา เล่นคา และใช้คาในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นคา เป็นเรื่อง
ของความสามารถในการใช้ภาษาผสมปฏิภาณข้อนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจ้าที่มีความรอบรู้ไปทุกด้านเมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นคาร้อยกรองพระองค์ก็ทรงตอบเป็นคา
ร้อยกรองไปทันที ทานองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความโดยใช้คาที่มีความหมายไป
ในทางไม่ดีงามพระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยคาพูดเดียวกันนั้นเอง แต่เป็นคาพูดในความหมายที่ต่าง
ออกไปเป็นฝ่ายดีงาม คาสนทนาโต้ตอบแบบนี้มีอรรถรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออกสู่ภาษาอื่นย่อม
เสียอรรถรสเสียความหมาย ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ เช่นในภาษาไทยว่า “ปากกาหัก” อาจใช้ใน
ความหมายต่างกันได้ในภาษาไทย แต่เมื่อแปลเป็นภาษาอื่น ย่อมเสียอรรถรส
๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคน เป็นอุบายสาคัญในการ
เผยแผ่ พ ระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า เริ่ ม แต่ ร ะยะแรกประดิษ ฐาน
พระพุทธศาสนา จะเห็น ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงดาเนิน พุทธกิจด้ว ยพระพุทโธบายอย่าง ที่
เรียกว่าการวางแผนที่ไ ด้ผลยิ่ง ทรงพิจารณาว่าเมื่อจะเข้าไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่น
หนึ่ง ควรไปโปรดใครก่อน
๗. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์
เมื่อยั งไม่ถึงจั งหวะ ไม่เป็ นโอกาส เช่น ผู้ เรี ยนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่ งญาณหรื อ
อินทรีย์ ก็ต้องมีความอดทนไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันทา แต่ก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อถึงจังหวะ

(หน้า ๑๓๔) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
หรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่า
แม้ในการเผยแผ่ศาสนาแก่คนส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสด้วย
๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอน ๆ อย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฎฐิ
เสียให้เหลือน้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลสาเร็จในการเรียนรู้เป็นสาคัญ สุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้
การสอนได้ผลดีที่สุด ก็จะทาในทางนั้นไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บาง
คราวเมื่อสมควรยอมก็ต้องยอมให้ผู้เรียนรู้สึกตัวว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม บางคราว
สมควรโอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตามสมควรขัดก็ขัด สมควรคล้อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ
๙. การลงโทษและการให้รางวัล มีคาสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้น
แล้วว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย น่า อัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคทรง
แนะนาบริษัทอย่างดีเช่นนี้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา โดยไม่ต้องใช้ศัสตราเลย” ซึ่งแสดงว่าการใช้
อานาจลงโทษไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า แม้ในการแสดงธรรมตามปกติพระองค์ทรง
แสดงไปตามเนื้อหาพระธรรม ไม่กระทบกระทั่งใคร อย่างที่ว่า“ก็ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไม่
ทรงยกย่องบริษัท ไม่ทรงรุกรานบริษัท โดยที่แท้ ทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไป
ปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถา”“ภิกษุพึงรู้จัก
การยกย่อง และการตาหนิ ครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่อง ไม่พึงตาหนิ พึงแสดงธรรมเท่านั้น”
๑๐. กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างคราว ย่อมมี
ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ไปไม่ มี ที่ สุ ด การแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ย่ อ มอาศั ย ปฏิ ภ าณ คื อ
ความสามารถในการประยุกต์หลักวิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่ องเฉพาะ
ครั้งเฉพาะคราวไป อย่างไรก็ดี การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในแนวทางที่จะนาไปใช้ปฏิบัติได้บ้าง 6

๕. ความหมายของการสอนตามแนวพุทธวิธี
แนวการสอนพุทธวิธีนั้น เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบสก อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาหรือมนุษย์ ตามพระนามที่ได้รับยกย่องว่า
สตฺถา เทวมนุสฺสาน ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสอนตาม
ระดับชั้นความรู้ของพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรม ได้บรรลุธรรมตามชั้นต่าง ๆ ดังนี้
๑. วิธีสอนแบบอุปมา อุปไมย วิธีสอนแบบอุปมา อุปไมย หมายถึง วิธีสอนโดยการ
บรรยายเนื้อหาเปรียบเทียบกับคนสัตว์หรือสิ่งของเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นภาพ เกิด
มโนทัศน์ง่าย ชัดเจนและสมจริง ใช้วิธีการบรรยายอธิบายเนื้อหามี่เป็นนามธรรมหรือเรื่องที่
เข้ า ใจยาก เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นจะเข้ า ใจและมองเห็ น เป็ น รู ป ธรรมได้ ในการ
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เนาวนิต ย์ ใจมั่ น , พระพุท ธศาสนา เพื่ อพั ฒนาผู้เรีย น, พิ มพ์ ค รั้งที่ ๒, (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๕.

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๓๕)

เปรียบเทียบอุปมา อุปไมย จะต้องเลือกตัวอย่างสิ่งของที่นามาเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ที่
ชัดเจนและตรงกับเนื้อหา ตรงกับจุดมุ่งหมายของการสอบเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด
๒. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา วิธีการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา หมายถึง วิธีสอนที่ใช้
การถาม-ตอบ ระหว่ างผู้ ส อนกั บ นั กเรียน โดยผู้ ส อนเป็น ผู้ ถาม นัก เรีย นเป็น ผู้ ตอบ หรื อ
นักเรียนเป็นผู้ถาม นักเรียนเป็นผู้ตอบเพราะในการถาม-ตอบนี้ผู้สอนจะไม่ตอบคาถามเอง แต่
จะกระตุ้นเร้าหรือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันตอบ เป็นวิธีทาให้นักเรียนเกิดปัญญาขึ้นในตนเอง
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
๓. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาการสอนแบบธรรมสากัจฉา หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอน
เสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของการปฏิบัติศีล หรือการขาดหลักธรรม ให้นักเรียนสนทนา
กันจนได้ข้อสรุปความรู้ทางธรรมโดยมีลักษณะการสนทนา 7
๔. วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔ การสอนแบบอริยสัจเป็นทางแก้ปัญหาตามพุทธวิธี เป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผู้ เรี ยนพยายามค้นคิดการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ล าดับ
ขั้นตอนทั้ง ๔ ขั้นของอริยสัจ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วนตนเอง วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔
๕. วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ ระบบการเรียนการสอน
แบบสืบสวน สอบสวน มีแนวคิดว่า การสืบสวน สอบสวนเป็นกระบวนการหาความจริงและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคาถามในแนวกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม
โดยมีขั้นตอนการจั ดการเรี ย นการสอน ดังนี้ ๑) การเห็ นปัญหา และการวิเคราะห์ ปัญหา
๒) การเสนอเหตุแห่งปัญหาในรูปของการตั้งสมมติฐาน ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล ๔) การ
ทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูล ๕) การสรุปผล
๖. วิธีสอนแบบไตรสิกขา การสอนแบบไตรสิกขา เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติสิ่งที่เรียนจริง ๆ แล้วพิจารณาผลการปฏิบัตินั้นให้เห็นประโยชน์ คุณโทษ ตาม
ความเป็นจริงด้วยตนเอง แล้วนาความรู้นั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างจริงจัง วิธีการสอน
แบบไตรสิกขา เป็นวิธีการสอนที่ประกอบด้วย ขั้นตอนในการศึกษา ๓ ขั้น ดังนี้
๑) ขั้นศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งทางกายและ
วาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน
๒) ขั้นสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝึกสมาธิขั้นต้นในการควบคุมสติ ให้นักเรียนรวม
จิตใจความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียว นักเรียนตัดสิ่งรบกวนอื่น ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ
๓) ขั้นปัญญา (ปัญญาสิกขา) คือ ขั้นนักเรียนใช้สมาธิ ความมีจิตใจแน่วแน่ทาความ
เข้าใจในปัญหา การหาเหตุของปัญหาเพื่อการแก้ไข พิจารณาผลที่เกิดขั้นจนเกิดความรู้แจ้ง
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พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), พุ ท ธวิธี ส อนของพระพุ ท ธเจ้ า , (กรุ ง เทพมหานคร:
โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน้า ๓๕ – ๕๐.

(หน้า ๑๓๖) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
เข้าใจและแก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นได้
ถูกต้องตามความเป็นจริง
๗. วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ การสอนแบบเบญจขันธ์ ใช้หลักการยึดมั่น ถือมั่นใน
ขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งมี ๕ ขั้นตอนคือ ๑) ขั้นกาหนด
และเสนอสิ่งเร้า (ขั้นรูป) โดยครูกาหนดสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่สัมผัสรับรู้แล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึก
เป็นสถานการณ์หลาย ๆ สถานการณ์ ๒) ขั้นรับรู้ (ขั้นเวทนา) ครูควบคุมการสัมผัสให้นักเรียน
ได้สัมผัสโดยอายตนะทั้ง ๖ ให้ถูกช่องทางการับรู้อย่างแท้จริง และใช้คาถามการเรียนการสอน
ทางรับรู้ ๓) ขั้นวิเคราะห์เหตุผลและสังเคราะห์ความรู้สึก (ขั้นสัญญา) ครูตั้งคาถามเพื่อให้
นักเรียนคิดแยกแยะ ว่ามีอะไรเกิ ดขึ้น ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร ใช้คาถาม
เพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้สึกขั้นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ๔) ขั้นตัดสินความดีงาม (ขั้นสังขาร)
เป็นขั้นที่นักเรียนวิจารณ์ความผิด ความถูก ความดีงาม ความชั่วร้าย ความเหมาะสม ควร
ประพฤติ และไม่ควรประพฤติ ๕) ขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝังใจ (ขั้นวิญญาณ) เป็นขั้น
ใช้คาถามเพื่อโน้มนาความดีหรือความรู้สึกอันชอบธรรมเข้ามาไว้ในใจของตน เป็นคาถามให้
นักเรียนตอบโดยคานึงถึงตาเองเป็นที่ตั้ง
๘. วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ การนาหลักการสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีลาดับขั้นตอน
ส่งผลดีต่อผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะแนวคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก ซึ่งเน้น
กระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นขั้นหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทาให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วย
๙. วิ ธี สอนตามหลักพหูสูต พหู สู ตแปลตามหลั ก หมายถึง การได้ส ดับมาก เป็น
วิธีการเรียนรู้จากคาบอกเล่า เป็นการฝึกหัด ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูตสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง ทั้งยัง
สามารถสร้างศรัทธาต่อวิชาที่เรียน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมได้ผลดีด้วยกระบวนการเรียน
การสอนกระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต

๖. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า มีวิธีดังต่อไปนี้
๑. แบบสากัจ ฉาหรื อสนทนา วิธีนี้ น่ าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ
โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่
เข้าใจหลักธรรม ในการสนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถามนาคู่สนทนาเข้าสู่ความ
เข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุดแม้ในหมู่พระสาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย
และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน
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๒. แบบบรรยาย วิ ธี ส อนแบบนี้ น่ าจะทรงใช้ใ นที่ป ระชุ มใหญ่ใ นการแสดงธรรม
ประจาวันซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์จานวนมากและส่วนมากเป็นผู้มีพื้นฐานความเข้าใจ
เพิ่มเติม และหาความสงบสุขทางจิตใจนับได้ว่าคนประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธี
บรรยายอันเป็นแบบกว้าง ๆ ได้ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ที่ พบในคัมภีร์บอกว่า ทุก
คนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชมนั้นแต่ละคนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับ ตัวเอง
โดยเฉพาะซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างของพระพุทธเจ้า
๓. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่ความสงสัยข้องใจในข้อธรรม
ต่าง ๆ แล้วโดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น บ้างก็มาถามเพื่อต้องการรู้คาสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงคาสอนในลัทธิตนบ้างก็ถามเพื่อลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถาม
เพื่อข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดู
ลักษณะของปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ อย่าง คือ
๑) เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา ตายตัว พระอรรถกถา
จารย์ ยกตัวอย่าง เช่น ถามว่า “จักษุ เป็นอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่า “ถูกแล้ว”
๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ ท่านยกตัวอย่างเช่นเขา
ถามว่า “โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงย้อนถามก่อนว่า “ที่ถามนั้นหมายถึงในแง่ใด” ถ้าเขาว่า “ในแง่
เป็นเครื่องมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นอนิจจัง” จึงตอบรับว่า “เหมือน”
๓) วิภัชชพยากรณีย ปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกความตอบ เช่น เมื่อเขาถามว่า
“สิ่งที่เป็นอนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม?” พึงแยกความออกตอบว่า ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโส
ตะ ฆานะ ฯลฯ ก็เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “ พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของคนอื่นไหม?” ก็ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา ๖ หรือปัญหาว่าพระพุทธเจ้าทางติ
เตียนตบะทั้งหมดจริงหรือ ก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียนชนิดใดไม่ติเตียน ดังนี้เป็นต้น
๔) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึ่งยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์อัน
จักเป็นเหตุให้เขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาเปล่า พึงยับยั้งเสียแล้วชักนาผู้ถามกลับเข้าสู่แนวเรื่อง
ที่ป ระสงค์ต่อไปท่านยกตัว อย่ าง เมื่อถามว่า “ชีวะอันใดสรีระก็อันนั้นหรือ ?” อย่างนี้เป็น
คาถามประเภทเก็งความจริง ซึ่งถึงอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจเข้าใจ เพราะไม่อยู่ในฐานะที่
เขาจะเข้าใจได้ พิสูจน์ไม่ได้ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย 8

๗. บทบาทของพระสงฆ์สอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในฐานะที่เป็นครูที่จะต้องเตรียมวิธีการในด้านต่าง ๆ
ต่อไปนี้
๑) วิธีการเสริมสร้างความศรัทธาแก่ผู้เรียน การเสริมสร้างศรัทธาเป็นเรื่องสาคัญ
มาก ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมวั ย ประมาณไม่ เ กิ น ๖ ปี และ (เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา อายุ
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แสง จัน ทร์ งาม, วิธี สอนของพระพุ ทธเจ้ า , พิ ม พ์ค รั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านั กพิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕๖.

(หน้า ๑๓๘) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
ประมาณ ๖-๑๐ ปี เป็นช่วงส าคัญที่ผู้เรียนกาลั งหล่ อหลอมความเข้มแข็งในเชิงจริยธรรม
ครูผู้สอนควรปลูกฝังด้วยโอวาท ๓ ให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ทาความดี ละเว้น
ความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ มุ่งให้เกิดภาพการเรียนรู้ที่ตัวผู้เรียน คือเป็นคนอ่อนโยน ว่านอน
สอนง่าย เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง และฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม และมีศรัทธาใน
พระรัตนตรัย ส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีถึง ๑๗ ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่งมี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางร่ า งกายจิ ต ใจ บุ ค ลิ ก ภาพ มี ค วามเห็ น ใจตนเอง
เหตุ ก ารณ์ บุ ค คลสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะความสนใจ เอื้อให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนา
๒) วิธีการด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู แต่เดิมมาถ้าจะมีการแสดงประเภทใดก็
ตาม ผู้ที่แสดงเป็นครูต้องเลือกคนที่หน้าตาเคร่งขรึม ยิ้มยาก แต่งกายล้าสมัย อายุมาก พูดจา
เสียงดัง ท่าทางดุ เจ้าระเบียบ ปัจจุบันนี้ ความคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ครูสมัยใหม่
มิใ ช่ ค รู ที่ค ร่ าครึ เป็ น กั น เอง สามารถใช้ภ าษาสื่ อ ความหมายกั บ เด็ ก วั ย รุ่น ได้ และเข้ า ใจ
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนว่า เขากาลังสนใจใครเรื่องอะไร ครูที่มีบุคลิกภาพดีไม่จาเป็นต้อง
เป็นหนุ่มหล่อ สาวสวย ครู คือ ธรรมดานี้เอง แต่ได้ฝึกหัดกิริยาวาจาดีแล้ว วางตนได้เหมาะสม
กับสถานภาพของครูตามประเพณีไทย ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ละมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าศิษย์
ครูจึงสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่คอยชี้แนะและช่วยเหลือศิษย์อยู่เสมอ ครูนั้น นอกจากจะมี
กิริยาวาจาดีแล้วจิตใจของครูต้องดีด้วย มีความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา ทา
ตนเป็ น ตัว อย่ างให้ ศิ ษย์ได้เลี ย นแบบการดาเนิ น ชีวิตที่ดีงาม เมื่อครูมีจิตใจที่รักศิษย์ความ
เมตตาจะฉายออกมาจากใจเป็นกิริยาที่สุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส นักเรียนได้เรียนกับครู
แล้วเกิดความรู้สึกสบายใจ เลื่อมใสอยากเรียนด้วย ขอให้เรามาช่วยกันสร้างบุคลิกภาพของครู
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศรัทธา เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้จริงและปฏิบัติจริงในสิ่งที่สอนผู้อื่นครูที่ดี
จึงเป็นผู้ที่มีความเรียบง่ายไม่มีปมเด่นหรือปมด้อยในการที่ต้องมาสอนพระพุทธศาสนา
๓) วิธีการสร้า งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์และระหว่า งเพื่อนนักเรียน
มนุ ษ ย์ มี ใ จเป็ น ใหญ่ หากครู มี ใ จรั ก การสอน รั ก และเข้ า ใจศิ ษ ย์ ย่ อ มท าให้ ค รู แ ละศิ ษ ย์ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ที่ดี หมายถึง การที่ทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รับฟังการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล ทางานร่วมกันได้ เรียนรู้และช่วยกันแก้ปัญหาได้ ทั้งครูและศิษย์ต่างมีเจตคติที่ดีต่อ
กันความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าครูใช้วิธีเดินเข้าห้องเรียนให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วครู
ยืนอธิบายไปจนจบชั่วโมงก็ออกจากห้องไป การสอนแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการสอนโดยใช้
โทรทัศน์หรือเทปบัน ทึกเสียง เป็นการส่งความรู้ทางเดียวโดยไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบนักเรียน
น่าจะเกิดความรู้สึกอบอุ่น เมื่อครูเดินเข้าห้องเรียนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเริ่มต้นบทเรียน
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ด้วยการทักทายนั กเรี ยน คุยกันถึงเหตุการณ์ ข่าว หรือเรื่องที่นักเรียนสนใจเกี่ยวเนื่องกับ
บทเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่า ได้บอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกข์ร้อนหรือตื่นเต้นดีใจ ครู
แสดงความสนใจ รับฟังและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผลัดเปลี่ยนกันพูดในเวลาและวาระต่าง ๆ
กัน การปฏิบัติดังกล่าวนี้ย่อมทาให้ครูรู้จักศิษย์และศิษย์ก็เกิดความไว้วางใจครูมีความมั่นใจว่า
ครูเป็นมิตร ความสัมพันธ์ที่ดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ครูใช้สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่นักเรียนได้
สนทนา ถกเถียงขัดแย้งกันอย่างมีเหตุผลย่อมทาให้นักเรียนต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครู คอย
จัดแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยกันแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนจึง
เกิดขึ้น นักเรียนไม่ใช่หุ่นที่นั่งเรียนแถวนิ่งๆ อยู่อีกต่อไป
๔) วิธีการเสนอสิ่งเร้าและจูงใจ นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่อง
ของอุดมคติสูงส่ง ไกลตัว บางครั้งเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ เรื่องของอดีตอันยาวนาน เรื่อง
ของกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุมมิให้ทาสิ่งใดได้ดั่งใจตน ดังนั้น การที่จะสร้างศรัทธาให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกตระหนักในความสาคัญของการนับถือศาสนาจึงต้องใช้สื่อสิ่งเร้าเชื่อมโยงให้เห็นว่า
พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของเขา และช่วยให้เขาประสบ
ความสาเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงนักเรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิต มีภูมิหลัง มีความสามารถความ
สนใจที่แตกต่างกันครอบครัว ของนั กเรียนมีถานภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมแตกต่างกัน
นักเรียนจึงมีความรู้สึกนึกคิดและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย
๕) วิ ธี ก ารจั ด บรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม บรรยากาศของการเรี ย น เป็ น
องค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่ทาให้การเรียนซ้าซากจาเจ ดังนั้น การจัดชั้นเรียน การจัดที่นั่ง
เรียน การจัดป้ายนิเทศและสื่อการเรียนต่าง ๆให้มีลักษณะหลากหลาย จึงช่วยให้การเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นวิชาการที่ทันสมัย น่าค้นคว้าแสวงหาคาตอบ เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อไป 9

๘. บทสรุป
บทบาทของพระสงฆ์กับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาประจาในโรงเรียน ผู้สอนควร
ศึกษาและดาเนินตามพระพุทธเจ้ าที่ทรงใช้วิธีส อนคน ๓ วิธีด้วยกัน ท่านเรียกแต่ละวิธีว่า
“ปาฏิห าริ ย์ ” แปลว่า สิ่ งน่ าอัศจรรย์ หมายความว่า มีผ ลส าเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะ
สามารถทาให้คนเกิดความรู้ถึงขั้น วิชชุญาณได้ และมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขั้นเป็นพระ
อริยบุคคล วิธีสอนทั้ง ๓ นั้น คือ
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔,
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘๒-๑๘๔.

(หน้า ๑๔๐) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
๑. อิทธิปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อปราบคนร้าย ๆ ที่ไม่
ยอมรับคาสอนง่าย ๆ ให้สิ้นพยศ
๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนโดยวิธีดักทายใจ วิธีนี้พระองค์ทรงใช้กับบุคคล
ประเภทอุคฆฏิตัญญู และวิปจิตัญญู
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการบรรยายองค์เดียว หรือการบรรยายแบบ
โต้ตอบสนทนา พระองค์ทรงใช้วิธีนี้กับคนประเภทเนยยะ
และบทบาทของพระสงฆ์ กั บการสอนวิ ชาพระพุ ทธศาสนาประจ าในโรงเรี ยน ควร
สอดคล้องกับเสขิยวัตรข้อวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย ๓ แบบเช่นกัน อาทิกัลยาณัง มีความ
ในเบื้องต้น มัชฌฌกัลยาณัง มีความในท่ามกลาง และ ปริโยสานกัลป์ยาณัง มีความในที่สุด
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