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บทคัดย่อ
พุทธวิธีเพื่อการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ นับว่าเป็นรากฐานที่สาคัญ
อย่างยิ่งสาหรับเวไนยสัตว์บนโลกใบนี้ เป็นเสียสละและการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความ
เจริญทางมโนธรรม และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างสันติวิธี เป็นสิ่งประเสริฐและสาคัญใน
การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสัง คม ซึ่งถือว่ามี
ความจาเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นจากการประกาศพระศาสนา ถ้าหากบุคคลในสังคม รากฐานแห่ง
มโนธรรมที่ดี ก็เป็นกระบวนการที่ทาให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต ตั้งแต่
การวางรากฐานการพัฒนาชีวิต ตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
อื่น ๆ ที่จะดารงชีพ และประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
และเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาจิตใจได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: พุทธวิธี, การประกาศ, พระพุทธศาสนา.
Abstract
Buddha Method for Buddhist Announcement that we regard for important
basic for all tractable animals on this world. Buddha gave creation for advance
development and problems resolving in social by peacefully. Those were all the most
important for human developing to all parts such as economic political and the social.
There were important points for starting with religions, then if human in social got in
good mental moral and then everything should be along by good all parts and long life
too. Therefore, since their basic development from their born until potentiality
development and all other part of ability to make a living and then for their purely career
with happiness, and knowing with all changing and have creating power for their mental
development by sustainability.
Keywords: Buddha Method, Announcement, Religions.
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อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

(หน้า ๑๑๐) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
๑. บทนำ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศเผยแผ่ พระธรรมคาสั่งสอนที่พระองค์ได้
ตรัสรู้แจ้งแล้วด้วยเองแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระองค์นั้นสามารถ
เอาชนะความขัดแย้ งของสังคม และความเชื่อในอินเดียโบราณซึ่งมีการแบ่งชั้นวรรณะได้
พระองค์ทรงมีความกล้าในการเสนอสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ ทรงสามรถเลือกใช้วิธี
สอนให้ เหมาะกับบุ คคล และชุมชน ทรงมีลักษณะที่น่าเลื่ อมใสศรัทธา และ การสอนของ
พระองค์นั้นเน้นการ คิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล แล้วฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยตนเอง ดัง ที่พระ
ธรรมราลังการ (วัดโสมนัสวิหาร) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าในแง่ของการฝึก ว่า
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอน ที่สามารถฝึกบุคคลผู้มีนิสัยแตกต่างกัน พระองค์ทรงเป็น อนุตฺต
โร ปุริสธมฺมสารถิ เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึก โดยใช้พระญาณ คือ เจโตปริยาญาณ (รู้จักกาหนดใจ
ผู้อื่น) นานาวิมุตติกญาณ (กาหนดรู้อัธยาศัยของคนและสัตว์ทั้งหายอันต่างกัน) เมื่อรู้ จักแล้ว
จึงแสดงธรรมแก่ผู้นั้นการฝึกของพระองค์จึงไม่มีการฝึกของผู้อื่นใดจะยิ่งไปกว่า เนื่องด้วย มี
ความถูกต้องเหมาะสมกับอุปนิสัย จิตใจและความสามารถของคนทุกชั้นวัย
หลักจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็น “สตฺถาเทวมนุสฺสาน คือเป็นครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ได้ทรงบาเพ็ญพระบารมีต่าง ๆ มาถึง ๒ อสงไขกับปลายแสนมหา
กัปล์ ยากยิ่งที่จักบุคคลใดในโลกนี้มีความเสมอเหมือน เพราะพระองค์ทรงสละในสิ่งผู้อื่นสละ
ได้ยาก ทรงบาเพ็ญบารมีอย่างอุกกฤตในสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติได้ยาก เหมาะสมโดยประการทั้งปวง
ที่พระนามของพระองค์ดังกึกก้องไปทั่วสากลโลก เช่น พระศาสดา พระตถาคต พระสุคต พระ
โลกวิทู พระสัมมาสัมพุทธเข้า เป็นอาทิ หลังจากการตรัสรู้ ๔๙ วัน พระธรรมเทศนากัณฑ์และ
ครั้งแรกพระองค์ก็ประกาศแก่คณะบุคคลกลุ่มแรก ได้แก่ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤ
ทายวัน เกี่ย วกับ เหตุและผลในการเกิ ดขึ้ น ของสิ่ ง ทั้ง หลายในโลกนี้ และในขณะเดีย วกั น
พระอัสสชิเถระก็ได้นาคาสอนของสมเด็จพระศาสดาไปสอนแก่สารีบุตรปริพาชกว่าดังนี้ ธรรม
เหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรม
เหล่ านั้ น พระมหาสมณะมีป กติทรงสอนอย่ างนี้ 2 และสารีบุตรปริพาชกในขณะนั้นก็ได้
ดวงตาเห็นธรรม ครั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความเป็นเหตุและผลหรือความเป็นเหตุและ
ปั จ จั ย ในสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องพระสารี บุ ต ร ดั ง นั้ น หลั ก ศี ล ธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา จึงมีความเป็นเหตุและผลหรือ ชี้นาวิธีการสอนในปัจจุบัน คือ แบบมีปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning, PBL) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นาไปพัฒนาตนและ
สังคม เช่น หลักอริยสัจจ์ เป็นวิทยาการที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาชีวิต หลักปฏิจจสมุปบาทเป็น
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แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการเรียนรู้มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประกอบ
ไปด้วยสายเกิดสมุทัยวาร และหลักศีลธรรมคาสอนอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องที่
ดีงามทั้งตนเอง สังคม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป
๒. สถานการณ์การประกาศพระพุทธศาสนาท่ามกลางเจ้าลัทธิต่าง ๆ
สภาพของสถานการณ์ ในดินแดนชมพูทวีปในครั้งก่อนพุทธกาลนั้น นับว่าเป็นแดน
แห่งฤาษีนักพรตและเต็มไปด้วยเจ้ าลัทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายต่างก็มีความเชื่อมั่นในการ
ประพฤติปฏิบัติไปต่าง ๆ นานา ตามลัทธิความเชื่อของผู้นาหรือของเหล่าเจ้าลัทธิในเพลานั้น
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เช่น ลัทธินิครนนาฏบุตร บางลัทธิอาจแสดงอิทธิฤทธิ์ถึงขั้นเข้าฌาน
เหาะเหินเดินอากาศ เป็นที่สรรเสริญเยินยอกันก็มากมี ซึ่งมหาบุรุษสิทธัตถะก็ได้เคยไปสัมผัส
อยู่บ้าง เป็นเวลาแห่งการทดลองบนเส้นทางโยคาวรเหล่านั้นถึง ๖ ปี โดยเฉพาะสานัก อาฬา
รดาบสการามโคตร และอุท กดาบสรามบุต ร ในที่ สุ ด พระองค์ท รงเห็ น ว่า ในบรรดาลั ท ธิ
เหล่านั้นเน้นไปในทางพิธีกรรมยัณยะ คือการเพ่งและบูชายัณย์ เป็นที่สุดโต่งอยู่ ๒ ประการ
คือตึงเกินไปและหย่อนยานจนเกินไปในโลกียโลก ยากที่จะหลุดพ้นไปถึงฝั่งโลกุตตรโลกได้
พระองค์จึงตั้งปณิธานปรับเปลี่ยนมาเป็นการบาเพ็ญเพียรตามทางสายกลาง และก็เป็นสาย
ประเสริฐที่มีความเหมาะสมแก่ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เลือกชั้นวรรณะใด ๆ เพราะเป็นการปฏิบัติ
ออกไปจากอินทรีย์ขันธ์ อันมี จักร ๔ ทวาร ๙ เป็นเครื่องอานวยการ และแล้วรุ่งอรุณแห่งวัน
เพ็ ญ เดื อ นหกวิ ห รื อ สาขมาศ พระองค์ ก็ ไ ด้ ต รั ส รู้ เ ป็ น พระอนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ
(Enlightenment) ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บนฝั่งแม่น้าเนรัญชรามหานที จากนั้น พระพุทธองค์
ก็ทรงทบทวนองค์คุณแห่ งพระสั ม มาสั มโพธิ ญาณอันมีค วามสุ ขุมคั มภีรภาพ ยากที่ปุถชน
ทั้งหลายจักเข้าถึงได้ อยู่อีก เป็นเวลา ๗ สัปดาห์ ๔๙ วัน และก็เกิดเป็นบุคลาธิษฐานเมื่อท้าว
สหัมบดีพรหมมากราบทูลอาราธนา เกิดอุปมาสติปัญญาเวไนยสัตว์ประดุจดอกบัว ๔ เหล่า
หรือ บุคคล ๔ (Four kinds of persons) 3 ได้แก่
(๑) อุคติตัญญู เสมือนดอกบัวที่พ้นน้า คือ ผู้ฟังที่มีสติปัญญาพอยกหัวข้อก็รู้ เข้าใจได้
ฉับพลัน พอแต่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้น
(๒) วิปจิตัญญู เสมือนดอกบัวที่ปริ่มน้า คือ ผู้ฟังที่มีสติปัญญารับรู้ต่อเมือขยายความ
เข้าใจต่อเมือท่านอธิบายความให้พิสดารออกไป
(๓) เนยยะ เสมือนดอกบัวที่อยู่กลางน้า คือ ผู้ฟังที่พอจะแนะนาได้ พอที่จะคอยชี้
แนะนาให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึกสอนอบรมต่อไป และ
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(๔) ปทปรมะ เสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตม คือ ผู้ฟังที่มีบทเป็นอย่างยิ่ง หมายถึง
อัปปัญญา สอนให้ได้รู้ได้แต่เพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือถ้อยคา ไม่อาจเข้าถึงอรรถคือความ
หายที่เป็นแก่นธรรมได้
สรุ ป ว่า แม้เจ้ าลั ทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในเพลานั้น ก็จัดอยู่ในกลุ่ มบุคคล ๔ ประเภทนี้
เพราะเต็มไปด้วยอัตตา ทิฐิมานะ ด้วยกาลเวลาและพิธรกรรมที่เคยปฏิบัติมานั่นเอง
๓. ความหมายของพุทธวิธีกับการประกาศพระพุทธศาสนา
พุทธวิธีกับการประกาศพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ภารกิจสาคัญยิ่งที่ทรงบาเพ็ญ
ของพระพุทธองค์และเป็นไปเพื่อปรหิตประโยชน์ ที่ทรงอนุเคราะห์ต่อเวไนยสัตว์น้อยในโลกใบ
นี้ ในการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง และในแต่ละวัน ที่เรียกว่า
พุทธกิจประจาวัน ๕ ประการ ของพระพุทธองค์ ที่พระองค์ทรงบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องเสมอต้น
เสมอปลายตลอด ๔๕ พรรษา ได้แก่
๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าทรงเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดเวไนยสัตว์
ทั้งหลาย
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสน ยามสายบ่ายมาก็ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลาย
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท ยามค่ามาก็ทรงแสดงธรรมสอนพระสาวกทั้งหลาย
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหาน ยามดึกทรงพยากรณ์ปัญหาให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย
๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล พพฺพาภณฺเพเทวโลกน ใกล้สว่างมาก็ทรงตรวจตราดูสัตว์โลก
ทั้งหลายผู้มีธุลีที่เบาบางและเข้ามาปรากฏในข่ายคือพระญาณ ที่จักได้บรรลุมรรคผลมีดวงตา
เห็นธรรม
โดยสรุป คือ เช้าบิณฑบาตโปรดสัตว์ บ่ายประกาศธรรม ค่าทรงแสดงธรรมแก่เหล่า
สาวก ดึ ก ถกปั ญ หาเทวดา ใกล้ ส ว่ า งมาทรงตรวจตราดู สั ต ว์ โ ลก เป็ น การประกาศ
พระพุทธศาสนา ที่ พระพุทธองค์จะดาเนิน ไปจนถึงผลสาเร็จ ให้ เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการ
กับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตนแก่ผู้รับรู้อมตธรรม คือ ความมี
ชีวิตอยู่อย่างสาเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเป็นอิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ และประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อ
มองกว้า งๆ การประกาศพระพุ ทธศาสนาของพระพุทธเจ้ าแต่ ล ะครั้ง จะดาเนิน ไปจนถึ ง
ผลสาเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพุทธลีลาในการประกาศหรือในการสอน ๔ อย่าง
ดังนี้
๑. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา
๒. สมาทปนา จูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและนาไป
ปฏิบัติ
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๓. สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกาลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจ
ว่าจะทาให้สาเร็จได้ ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก
๔. สัม ปหังสนา ชโลมใจให้ แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้ว ย
ความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ
พระพุท ธศาสนา หมายถึ ง ศาสตร์ที่ มีอั ตลั ก ษณ์ เฉพาะในวิ ช าของศาสนาแห่ ง
ความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม
และ พระสงฆ์ โดยพระรัตนตรัยทั้ง ๓ นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกัน จะแยกออกจากกัน
โดยเฉพาะไม่ได้ ด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้พระสงฆ์รู้ธรรม พระธรรม
นั้น พระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมจาทรงไว้ ปฏิบัติและสั่งสอนสืบต่อพระศาสนา
พระรัตนตรัยนี้เปรียบด้วยวัตถุวิเศษที่มีราคาอย่างสูง คือ แก้ว จึงเรียกพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ว่า รัตนะ คาว่า "รัตนะ" แปลว่าแก้ว, สิ่งมีค่าสูงยิ่ง,สิ่งประเสริฐ ซึ่งคาว่ารัตนะในที่นี้
จะหมายถึง พระรัตนตรัย ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้ว ๓ ดวงนี้ว่ามีคุณ ย่อมจะ
เป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ตน 4
๔. แนวคิดพุทธวิธีของการประกาศพระพุทธศาสนา
หากยกเอาผลงานและพระจริ ย าของพระพุ ท ธเจ้ า มาพิ จ ารณา จะมองเห็ น แนว
ทางการบ าเพ็ ญ พุ ท ธกิ จ ที่ ส าคั ญ หลายอย่า ง เช่ น ทรงล้ ม ล้ า งความเชื่อ ถื อ งมงายในเรื่ อ ง
พิธีกรรมอันเหลวไหลต่าง ๆ โดยเฉพาะการบูชายัญ ด้วยการสอนย้าถึงผลเสียหายและความไร้
ผลของพิธีกรรมเหล่านั้นที่ ทาให้คนเห็นแก่ ตัว แล้วกลับทรงสอนย้าหลักการให้ทาน เสียสละ
สงเคราะห์ในสังคมยกเลิกระบบความเชื่อถือระบบวรรณะ ตั้งคณะสงฆ์รับคนทุกวรรณะให้เข้า
สู่ความเสมอภาคกันซึ่งเป็นเรื่องน่าศึกษาว่าพระพุทธองค์ทรงทาอย่างไร ทรงให้สิทธิแก่สตรีที่
จะได้รับประโยชน์จากพุทธธรรม ทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้ วยภาษาสามัญที่ประชาชนใช้ ทรง
ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทาเวลาให้สูญเสียไปกับการถกเถียงปัญหาที่เกี่ยวกับการเก็งความจริง
ทางปรัชญา สิ่งที่รู้ด้วยคาพูดทรงแนะนาด้วยคาพูด สิ่งที่รู้ด้วยการเห็น ทรงให้เขาดู ทรงสอน
พุทธธรรมโดยปริ ย ายต่าง ๆ เป็น อัน มาก มีคาสอนหลายระดับ ทั้ งส าหรับผู้ ครองเรือน ผู้
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม ผู้สละเรือนแล้ว ทั้งคาสอนเพื่อประโยชน์ทางวัตถุ และเพื่อประโยชน์
ลึกซึ้งทางจิตใจ ซึ่งหากมิใช่มหาบุรุษแล้วการกระทาอย่างนี้จะเกิดขึ้นมิได้เลย 5
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การสอนนั้นการเริ่มต้นเป็นจุดสาคัญมากอย่างหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่ วยให้การ
สอนส าเร็ จผลดีเป็น อย่ างมากอย่ างน้ อยก็เป็ นเครื่ องดึงความสนใจ และนาเข้าสู่ เนื้อหาได้
พระพุทธเจ้ามีวิธีเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเริ่มสอนด้วยการเข้าสู่เนื้อ
ธรรมที่เดียว แต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรงพบหรือผู้มาเข้าเฝ้าด้วยเรื่องที่เขารู้เ ข้าใจดี หรือ
สนใจอยู่ เช่น พบพราหมณ์ก็ส นทนาเรื่ องไตรเพท หรือเรื่องธรรมของพราหมณ์ เมื่อทรง
สนทนากับควานช้าง ก็ทรงเริ่มต้นวิธีฝึกช้าง พบชาวนาก็สนทนาเรื่องทานา บางทีทรงจี้จุด
สนใจ หรือเหมือน สะกิดให้สะดุ้งเป็นการปลุกเร้าความสนใจ เช่น เมื่อเทศน์โปรดชฎิลผู้บูชา
ไฟ ทรงเริ่มต้นด้วยคาว่า “อะไรๆร้อนลุกเป็นไฟไปหมดแล้ว ” ต่อจากนั้นจึงถามและอธิบาย
ต่อไปว่าอะไรร้อน อะไรลุกเป็นไฟ นาเข้าสู่ธรรมะ บางทีก็ใช้เรื่องที่เขาสนใจหรือที่เขารู้นั่นเอง
เป็นข้อสนทนาไปโดยตลอดแต่แทรกความหมายทางธรรมเข้าไว้ 6
วิธีการตอบปัญหา การสนทนา การชี้แนะ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างกาลังใจ และ
การอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายแบบอย่าง ดังตัวอย่างจากหนังสือพุทธวิธีในการสอน
ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พอสรุปได้ดังนี้แบบสากัจฉา หรือแบบสนทนา
ทรงใช้กับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรม พระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้ถาม
นาเข้าสู่ความเข้าใจธรรม และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน แบบบรรยาย ทรงใช้แสดง
ธรรมประจาวัน ที่มีผู้ฟังเป็นจานวนมากซึ่งเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจเลื่อมไสศรัทธาอยู่แล้ว
และทุกคนจะรู้สึกว่าพระพุทธองค์ตรัสกับตนโดยเฉพาะซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของ
พระพุทธเจ้า แบบตอบปัญหา มีทั้งผู้สงสัยในข้อธรรม ถามเพราะต้องการรู้คาสอน ถามเพื่อ
เทียบเคียงกับคาสอนในลัทธิของตน ผู้ที่จะมาลองภูมิมาข่มมาปราบให้จนหรือให้ได้รับความ
อับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีต อบให้
เหมาะสมกัน พร้อมทั้งให้คานึงถึงเหตุแห่งปั ญหาด้วยแบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อมีเหตุภิกษุ
กระทาผิด จนมีผู้นาความกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์จะเรียกประชุมสงฆ์ ตรัสสอบสวนหา
ความจริง พร้อมทั้งตาหนิชี้โทษในการทาความผิดและประโยชน์ในการทาให้ถูกต้อง และทรง
แสดงธรรม กถาที่สมควรเหมาะสมกับเรื่องนั้น แล้วทรงบัญญัติสิขาบท ตรัสให้สงฆ์ทราบถึง
วัตถุประสงค์ โดยความเห็นพร้อมกันของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ์ และโดยรับทราบร่วมกันของ
สงฆ์
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วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๑๕)

ในบางคราวพระองค์ทรงรอคอยให้อินทรีย์ของพระสาวกบางท่านแก่กล้าพอเสียก่อน
แล้วจึงทรงแสดงธรรม จะเรียกว่าทรงรอคอยความพร้อมก็ได้ เช่น ที่ทรงรอคอยอินทรีย์ของ
พระวักกลิเป็นเวลาหลายเดือนเพียงเพื่อจะตรัสพระวาจาว่า “ดูก่อนวักกลิ จะมีประโยชน์
อะไรด้วยร่าง กายที่เปื่อยเน่าซึ่งเธอตามดูอยู่ วักกลิ! ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้
นั้นเห็นธรรม” 7 เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าด้วยวิธีอันชาญฉลาดและมีประโยชน์แก่ผู้ฟังนี่เอง
จึงทรงสามารถตั้งพุทธศาสนาจักรขึ้นท่ามกลางศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งล้วนแต่
ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อคาสอนของพระองค์ เสมือนดอกบัวโผล่ขึ้นท่ามกลางหนามและโคลน
ตม
๕. พุทธวิธีการสร้างแรงจูงใจของการประกาศพระพุทธศาสนา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการดึงคน
เข้าหาพุทธธรรม เพื่อนามาเปรียบเทียบกับหลักจิตวิทยา “เรื่องแรงจูงใจ” ในวิทยาการสมัย
ปัจจุบันซึ่งพอจะยกตัวอย่างบางส่วนที่รวบรวมจากพระไตรปิฎกได้ดังนี้
๕.๑ พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์ได้เกิดความรู้สึกไม่พอใจที่
เห็ น พระพุทธองค์ทรงกลั บ มาเสวยอาหารอีก จึงพากันหนีมาอยู่ที่ป่าอิสิ ปตนมฤคทายวัน
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ด้วยพระมหากรุณาจึงเสด็จมาแสดงธรรม ให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ปัญจวัคคีย์ เห็ น พระพุทธเจ้ าเสด็จ มาแต่ไกล ก็นัดหมายกันไม่ให้ ลุ กต้อนรับ ไม่ให้ ทาการ
อภิวาทแต่ให้ปูอาสนะไว้ ถ้าทรงประสงค์จะนั่งก็นั่ง แต่ถ้าไม่ทรงประสงค์ก็แล้วไป แต่ครั้น
พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลืมกติกาที่ตั้งกันไว้ พากันลุกขึ้นรับและอภิวาทกราบไหว้ และนา
น้าล้างพระบาทตั่งรองพระบาท ผ้าเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับ
บนอาสนะ ทรงล้างพระบาทแล้วพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็พากันเรียกพระองค์ด้วยถ้อยคาตีเสมอ
คือเรียกพระองค์ว่าอาวุโส พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้าม และได้ตรัสว่า ตถาคตมาก็เพื่อจะแสดง
อมตธรรมให้ท่านทั้งหลายฟัง เมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรู้จน
เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลคัดค้าน ว่า เมื่อทรงบาเพ็ญทุกรกิริยายังไม่ได้
ตรัสรู้ เมื่อทรงเลิกเสียจะตรัสรู้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสยืนยันเช่นนั้น และภิกษุปัญจ
วัคคีย์ก็คงคัดค้านเช่นนั้นถึง ๓ ครั้ง พระพุทธองค์จึงทรงสร้างแรง จูงใจโดยตรัสให้ระลึกว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังจาได้หรือว่าถ้อยคาเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่กาล
นี้”8
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(หน้า ๑๑๖) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
พวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ระลึกได้ว่า พระองค์ไม่เคยตรัสวาจาเช่นนี้ จึงได้ยินยอมเพื่อฟัง
ธรรมพระ พุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าพวกภิกษุปัญจวัคคีย์มีความพร้อมตั้งใจที่จะฟังธรรมของ
พระองค์แล้ว จึงได้ทรงแสดง ปฐมเทศนา 9 เป็นครั้งแรกที่ทรงแสดงธรรมมีผู้ฟังแค่ ๕ คน
เท่านั้นจะเห็ นได้ว่าตอนแรกภิกษุปัญจวัคคีย์ไม่มีความมั่นใจในพระพุทธองค์ โดยการแสดง
อากัปกริยาต่าง ๆ ในการต้อน รับ เมื่อพระพุทธองค์จะแสดงธรรม แม้ว่าพระพุทธองค์จะตรัส
ยืนยันถึง ๓ ครั้งแล้วก็ตาม ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็คัดค้านทั้ง ๓ ครั้ง แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่า แต่
ก่อนนี้เราเคยตรัสวาจาเช่นนี้หรือไม่ เป็นการกระตุกเตือนใจสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพร้อม
ในการที่จะเรียนรู้ ถึงแม้จะไม่มั่นใจในตอนแรก แต่ความศรัทธาและความนับถือในพระพุทธ
องค์ยังคงอยู่สังเกตได้ในขณะให้การต้อนรับ เกิดการทาผิดข้อตกลงที่นัดหมายกันไว้ พระพุทธ
องค์ ทรงใช้ค วามนั บ ถื อ และความเชื่อ ถือ ที่ปั ญจวัค คีย์ ได้ ประสบพบเห็ นเมื่อ ครั้ งยั งอยู่กั บ
พระองค์มาสร้างแรงจูงใจจึงเป็น สาเหตุให้การแสดงปฐมเทศนา ประสบส าเร็จหมุนวงล้ อ
กงจักรพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธองค์ทรงใช้บุคลิก ภาพของพระองค์เองเป็นตัว
สร้างแรงจูงใจ
๕.๒ พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับยสะกุลบุตรกับครอบครัวและสหาย 10 ยสะเป็น
บุตรเศรษฐีในกรุงพาราณสี มารดาบิดาหวงแหนรักษาเป็นอย่างดี จนถึงสร้างปราสาทให้อยู่ใน
๓ ฤดู คืนวันหนึ่งยสะกุลบุตรนั้นได้รับความบาเรอให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่าง ๆ บนปราสาทที่มี
แต่สตรีล้วน ได้หลับไปก่อน สตรีทั้งหลายผู้บาเรอหลับภายหลัง แต่ยสะกุลบุตรได้ตื่นขึ้นก่อน
และได้เห็นอาการต่าง ๆ ของสตรีผู้นอนหลับ ประดุจดังซากศพ ก็เกิดความเบื่อหน่ายจนถึง
อุทานขึ้น ว่า ที่นี่ วุ่นวายหนอ ที่นี่ ขัดข้องหนอ แล้วก็ลงจากปราสาทเดินไปออกประตูเมือง
พาราณสีตรงไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แล้วก็เดินบ่นไปอย่ างนั้น ในขณะนั้นพระพุทธเจ้า
กาลังเสด็จเดินจงกรมอยู่ ทรงได้ยินเสียงยสะกุลบุตรบ่นไปอย่างนั้น ตรัสขึ้นว่า “ที่นี่ไม่ขัดข้อง
ที่นี่ไม่วุ่นวาย” ยสะกุลบุตรได้ฟังก็มีความยินดีว่า ที่นี่ไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายก็นั่งลง พระพุทธเจ้าก็
ตรัส อนุปุพพิ กถาและอริ ย สั จ ๔ จบแล้ ว ยสะกุล บุตรก็เกิดดวงตาเห็ นธรรมในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับยสะกุลบุตรที่กาลังเบื่อหน่ายจากการเห็นภาพดุจป่าช้าผีดิบของหญิงบริวาร
ทั้งหลาย ขณะที่ตัวเองกาลังเบื่อหน่ายสุดๆ อยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับตัวเองอย่างไร พระ
พุทธองค์ทรงใช้ คาพูดนาก่อน คือ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิดยสะ นั่งลงเราจะแสดง
ธรรมแก่เธอ ทาให้ยสะกุลบุตรเห็นทางมีความร่าเริงบันเทิงใจ 11 เมื่อพร้อมแล้วพระองค์จึง
แสดง อนุปุพพิกถา ในการสร้างความพร้อมเพื่อจูงใจเข้าหาอริยสัจ ๔ ตลอดจนบิดามารดา
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วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๑๗)

ภรรยาเก่าและสหายของยสะกุลบุตรอีก ๕๕ คน จนทุกคนดวงตาเห็ นธรรม เป็นผลให้เกิด
พระอรหันต์เพิ่มขึ้นอีก ๕๕ องค์ และอุบาสก อุบาสิกาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา
ซึ่งจะอธิบายอนุปุพพิกถาในตอนสรุปท้ายบทต่อไป พระพุทธองค์ทรงใช้คาตรัสในการสร้าง
ความพร้อมก่อนแล้วจึงทรงใช้อนุปุพพิกถาเป็นตัวสร้างแรงจูงใจ ต่อยสะและญาติพร้ อมทั้ง
สหายทั้งหลาย
๕.๓ พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับชฎิล ๓ พี่น้องและบริวาร พระบรมศาสดาได้
เสด็จจาริ กจากป่าอิสิ ปตนมฤคทายวัน ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม มุ่งจะเสด็จไปโปรดชฎิล
๑,๐๐๐ คนมีหัวหน้าอยู่ ๓ คน ชื่อ อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร ๕๐๐ คน ตั้งสานักอยู่ตาบลหนึ่ง
น้องคนที่สองมีชื่อว่า นที กัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐ คน น้องคนสุดท้องชื่อว่า คยากัสสปะ มี
บริวาร ๒๐๐ คน พระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปยังสานักของอุรุเวลกัสสปะก่อนอุรุเวลกัสสปะนั้น
สาคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ จึงเป็นบุคคลที่มีทิฏฐิมานะสูงมาก 12
พระพุทธองค์จึงทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ คือแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ อาเทสนาปาฏิหาริย์ แสดง
วิธีดักใจต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจ จนอุรุเวลกัสสปะคลายจาก
ความสาคัญผิดนั้น และทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ไปบอกบริวารเสียก่อน เมื่อบอก
บริวารๆ เห็นชอบด้วย จึงพร้อมกันนาเครื่องสาหรับชฎิลบริ ขารลอยทิ้งน้าจนหมด แล้วทูลขอ
อุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ฝ่ายนทีกัสสปะและคยากัสสปะ เห็นบริขารของพี่ชายและ
บริวารลอยน้ามาคิดว่าเกิดอันตรายแก่พี่และคณะก็ตามกันมา เห็นพี่และคณะอุปสมบทเป็น
พระ ภิ กษุ ก็พ ากัน ลอยบริ ข ารชฎิ ล ของตนทูล ขออุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงอนุญ าต จึ ง
เป็นอันว่าชฎิลรวม ๑,๐๐๐ คน ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับชฎิล ๓ พี่น้อง พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นที่อุรุ เวลกัสสปะก่อนจะเห็นได้ว่าอุรุเวลกัสสปะ
เป็นพี่ใหญ่สุด มีบริวารมากที่สุด เป็นผู้นาในหมู่ชฎิล และมีทิฏฐิมานะอย่างแรงกล้า เพราะ
สาคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ และเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้า
ทรงสร้างแรงจูงใจด้วยปาฏิหาริย์ ๓ โดยเริ่มที่อิทธิปาฏิหาริย์ การแสดงฤทธิ์ให้เป็นอัศจรรย์
และอาเทศนาปาฏิหาริย์ การทายใจต่างๆ จนอุรุเวลกัสสปะหมดทิฏฐิมานะทูลขออุปสมบท
เป็นเหตุให้น้องทั้ งสองและบริวารทั้งหมดขออุปสมบทตาม เมื่อเตรียมการขั้นแรกเสร็จแล้ว
พระพุทธเจ้าจึงใช้ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คาสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริง นาไปปฏิบัติได้ผล
สมจริง เป็นอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทรงนาพระ ภิกษุสงฆ์คณะใหม่ทั้งพันรูป เสด็จไปยังตาบล
คยาสีสะและ ณ ตาบลนี้ พระองค์ได้ทรงแสดง อาทิตตปริยายสูตร พระองค์ทรงเริ่มพระสูตร
ด้วยพระดารัสว่า สพฺพ ภิกฺขเว อำทิตฺต แปลว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้ว
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(หน้า ๑๑๘) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
ชฎิลทั้งหลายเป็นผู้บูชาไฟ มีชีวิตเกี่ยวข้องกับไฟมาโดยตลอด ประสบ การณ์ และความคิด
คานึงต่าง ๆ ก็พัวพันอยู่กับเรื่องบูชาไฟ แม้เลิกบูชาไฟแล้ว เรื่องพิธีกรรม กิจวัตร ที่เกี่ยวกับไฟ
ก็ยังคงอยู่ในความทรงจา เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟ ที่ลุกไหม้เผาผลาญ ก็เป็นที่
สนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจชฎิลให้เพลินคิดไปตามกระแสธรรมเทศนาได้ง่าย ผลจากการ
เทศนาพระสู ต รนี้ ท าให้ เ กิ ด พระอรหั น ต์ ขึ้ น ในโลกอี ก ๑,๐๐๐ องค์ พระพุ ท ธองค์ ท รงใช้
ปาฏิหาริย์ ๓ และการตรัสเรื่องไฟเป็นตัวสร้างแรงจูงใจกับชฎิลทั้งหมด
๖. พุทธวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อความเสมอภาค
การประกาศพระพุท ธศาสนาของพระพุ ทธเจ้า จะมีการกาหนดให้ ส มาชิกทุกคน
เริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้นา ยศ ฐานะ ชาติกาเนิด ชั้นวรรณะหรือตาแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ในเพศฆราวาสเข้ามาในองค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
“เปรียบเหมือนแม่น้าใหญ่บางสายคือ แม่น้าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึง
มหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุ ทรเหมือนกันวรรณะ ๔
เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ในธรรมวินัยที่ตถาคตได้ประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อ
สายศากยบุตรเหมือนกัน”
การประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ตามพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกคน
ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด การอยู่ร่วมกันของคนที่เท่า
เทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายในองค์กร เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือ
ตัวว่า เท่าเทียมกับคนอื่นก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้ใคร ดังที่พุทธภาษิตว่า “การอยู่
ร่วมกันของคนที่เสมอกันนาสุขมาให้ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี วุฑฺมิตา”
เพื่อสร้างระบบระเบีย บให้เป็นที่ป ระจักษ์ และส่งเสริมความเสมอภาคในหมู่คณะ
ให้อยู่ยงและเป็นระบบ ในการประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตร
ให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรองประธานบริหาร อยู่ในลาดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า
และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก
ฝ่ายซ้ายรับผิดชอบ งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้ง
สาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ชานาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ
ที่ โ ลกตะวั น ตกเรี ย กว่ า (Put right man on the right job) เช่ น ทรงตั้ ง เอตทั ค คะให้
พระมหากัสสปะเป็นผู้ชานาญด้านธุดงค์ พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ชานาญด้านการแสดง

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๑๙)

ธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป็นผู้ชานาญด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ชานาญด้านการแสดงธรรม
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การประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า กับการแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่าง
ของกระจายอานาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา ประเพณีปฏิบัติในสมัย
ปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณะศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้มีความชานาญในด้านต่าง
ๆ ก็มีความสอดคล้องกับการแต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส่วนการที่มหาวิทยาลัย
ทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยกย่อง
พระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่า ง ๆ ได้เหมือนกัน ก็ด้วยอานิสงส์ที่มาจากการตั้งเอตทัคคะ
ของพระพุทธองค์เป็นปุริมบท
การประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ที่เป็น หั ว ใจหลั ก ๆ กระบวนการ
จัดการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือการประกาศให้ ตระหนักและยึดหลั กไตรสิกขาคือศีล
สมาธิ ปั ญ ญา เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ และสม่ าเสมอซึ่ ง เป็ น การฝึ ก อบรม (Training) ที่ เ น้ น
ภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงการ
บริหารเราต้องยอมรับว่า การประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ให้ความสาคัญแก่การ
จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาพระสาวกและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุ นี้ พระพุทธศาสนา
จึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
การประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงเทียบความพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และทรงจาแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษา
อบรมไปตามจริต ๖ และที่สาคัญมากก็คือ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติด้ว ย
ตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา เธอทั้งหลายต้องทา
ความเพียรเผากิเลสเอง พระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง” นี่คือการจุดประกายตรรกทาง
ความคิดคิดของเหล่าเวไนยสัตว์ ที่จักก้าวไปสู่วิถีแห่งผู้ประเสริฐ ตามภาษิตที่ว่า “ทนฺโต เสฏฺ
โฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนเท่านั้น เป็นผู้ประเสริฐที่สุด”
พุทธวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อความเสมอภาคและการบริหารงานบุคคลใน
พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ได้วางให้มีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบได้กับ
การใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครทาดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครทาผิดก็ควร
ได้รับการลงโทษดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ข่มคนที่ควรข่ม
ยกย่องคนที่ควรยกย่อง” เราจะเข้าใจระบบการให้รางวัลและการลงโทษได้ดีจากเรื่องต่อไปนี้
ในเกสีสูตร เช่น การที่ทรงประกาศให้คณะสงฆ์สาวกลงพรหมทัณฑ์แก่ พระฉันนะ และ พระ
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เสถียรพงษ์ วรรณปก, บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์บุ๊คเซ็น
เตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๐.

(หน้า ๑๒๐) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
เทวทัต เป็นต้น 14 อนึ่ง พุทธวิธีการประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อการอานวยการการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันต้องอาศัยภาวะผู้นาเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบการใช้กาลัง
บังคับให้ปฏิบัติตามผู้นาในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทาตามคาสั่งของผู้บริหารหรือไม่
จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาในผู้ บริหารที่ทรงคุณธรรมในสายตาของผู้ตามและให้การยอมรับด้วย
พระเดชและพระคุณเป็นสาคัญ
ดังนั้ น บุ คคลที่จะเป็น ผู้ บริ ห ารต้องมีคุณสมบัติส าคัญ ๒ ประการดังกล่าวมาแล้ ว
คือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึง ความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะกับการเป็นผู้นา
และปรหิตปฏิบัติ หมายถึง ความมีน้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์กรของตน
พุ ท ธวิ ธี ก ารประกาศพระพุ ท ธศาสนาและการบริ ห ารใด ๆ พระพุ ท ธเจ้ า ทรง
เพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตสมบั ติจึงสามารถใช้ภาวะผู้นาบริหารกิจการและ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัตตหิตสมบัติ ที่สาคัญในการบริหารและ
ประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป ในการ
ประกาศและสื่อสารเพื่อการบริหารแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก ๔ ส. ซึ่งคาอธิบายเชิง
ประยุกต์เข้ากับการประกาศนาการบริหาร ได้ดังต่อไปนี้
๑. สั น ทั ส สนา (แจ่ ม แจ้ ง ) หมายถึง การประกาศและอธิ บ ายขั้ น ตอนของการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย
๒. สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง การประกาศและอธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับ
วิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธาและความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง
๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึง การประกาศและปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเองและมีความกระตือรือร้นในการดาเนินการไปสู่เป้าหมาย
๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง การประกาศและสร้างบรรยากาศในการทางาน
ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน
๗. พุทธวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อการเกื้อกูล
พุทธวิธี การบริ ห ารการสอนที่ เป็ น ความสามารถในการจูง ใจคนของพระพุทธเจ้ า
ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึง คนที่พูดอย่างไรแล้วทาอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงมี
ภาวะผู้นาสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ทาให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที
ตถาการี) ยิ่งไปกว่านั้น การสั่งการแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่ายเพราะไม่ทรง
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พระพรหมคุณาภรณ์ (.ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:
สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๑.

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๒๑)

ใช้วิธีเผด็จการ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจาแนกแรงจูงใจใน
การทาความดี ซึ่งเรียกว่า อธิปไตย ๓ (Dominant Influence) ประการได้แก่ 15
๑. อัตตาธิปไตย การทาความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็น
ที่ตั้ง
๒. โลกาธิปไตย การทาความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยกย่อง นั่นคือ ยึดทัศนะ
หรือคะแนนนิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง
๓. ธรรมาธิปไตย การทาความดีเพื่อความดี ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่ นั่นคือยึดธรรมคือ
หน้าที่เป็นสาคัญ
และพุท ธวิธี การประกาศพระพุท ธศาสนาทรงใช้ พุท ธจริ ย า ๓ (The Buddha’s
Conduct) คื อ พระจริ ย า หรื อ การที่ ท รงบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ของพระพุ ท ธเจ้ า ในฐาน
พระพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ทรงจาแนกแรงจูงใจในการทาความดี ซึ่งเรียกว่า พุทธจริยา ๓
ประการ ได้แก่16
๑. โลกัตถจริยา คือ พระพุทธจริยา ที่ทรงเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่โลก
๒. ญาตัตถจริยา คือ พระพุทธจริยา ที่ทรงเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่พระญาติตาม
ฐานะ
๓. พุทธั ตถจริ ยา คือ พระพุทธจริยา ที่ทรงบาเพ็ญเพื่อประโยชน์ตามหน้าที่ของ
พระพุทธเจ้า
อย่างไรก็ตาม พุทธวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาต้องมีความเป็นภราดรภาพ แม้
พระพุทธเจ้าจะประกาศว่า พระองค์เป็นธรรมราชา แต่ก็ไม่ทรงใช้อานาจเบ็ดเสร็จโดยลาพัง
พระองค์เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศและกระจายอานาจใน
การบริหารให้กับคณะสงฆ์ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจในการประกาศและการบริหาร
ของพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้ว ย่อมไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ส่วนพระองค์ การบริหารของ
พระพุทธเจ้ าจึ งไม่ใช่อัตตาธิป ไตย นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบริห ารกิจการพระ
ศาสนาไปตามค านิ น ทา และสรรเสริ ญ ของชาวโลก การบริ ห ารของพระองค์ จึ ง ไม่ ใ ช่
โลกาธิปไตย พุทธวิธีบริหารเป็นธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจ้าทรงยึดธรรมคือ หลักการ
สร้างประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักการบริหาร
ของพระองค์ไว้ว่า “พระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรง
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แสง จั น ทร์ งาม, วิ ธี ส อนของพระพุ ท ธเจ้ า , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๒, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐.
16
ดูรายละเอียดใน, องฺ.อ. (ไทย) ๑/๑๔๐; ธ.อ. ๗/๙๓.

(หน้า ๑๒๒) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
อาศัย ธรรมสั ก การธรรม เคารพธรรม ย าเกรงธรรม มีธ รรมเป็น ธง มี ธ รรมเป็ นตรา เป็ น
ธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม”
พุ ท ธวิ ธี ก ารประกาศพระพุ ท ธศาสนาต้ อ งมี ค วามเสถี ย รภาพภาพ เพราะเหตุ ที่
พระพุทธเจ้าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตยนี่เอง จึงไม่มีการตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อจากพระพุทธ
องค์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า จะทรงตั้งใครเป็น
ศาสดาสืบต่อจากพระองค์หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า จะไม่ทรงตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อ
จากพระองค์ ทั้งนี้เพราะทรงประสงค์จะให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็น
หลักในการปกครองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็น
ศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไป” 17
กาลภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นาน พระมหากัสสปะได้ปฏิบัติตาม
พุ ท ธพจน์ นี้ โ ดยเรี ย กประชุ ม พระอรหั น ต์ ๕๐๐ รู ป เพื่ อ สั ง คายนาพระธรรมวิ นั ย ให้ เ ป็ น
หมวดหมู่สาหรับใช้เป็นหลักอ้างอิงการประกาศพระพุทธศาสนาและในการบริหารกิจการพระ
ศาสนา นับแต่นั้นมาการบริหารกิจการพระศาสนาก็ยึดพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเป็นหลัก
โดยมีคณะสงฆ์เป็นองค์กรบริหารสูงสุดสืบต่อคู่สังคมทุกระดับชั้นมาโดยลาดับ
จึงสรุปได้ว่า การประกาศพระพุทธศาสนา คือมวลประสบการณ์สัจจธรรมแห่งพุทธ
จริยาแก่ชาวโลก และการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกิดขึ้น เพื่อให้เวไนยสัตว์มีการดาเนินไป
อย่ า งสั น ติ สุ ข มี ภ ราดรภาพ มี สั น ติ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น่ า สนใจและผู้ ฟั ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนด การรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับ
ข้อมูล ต่าง ๆ จาการรั บ ฟั ง ที่จ ะเกิดขึ้น เป็ น กิจ กรรมที่ช่ว ยให้ ผู้ ฟั งเกิดการเคลื่ อนไหวทาง
สติปัญญา หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้ฟัง สามารถกระตุ้นสมองของ
ผู้ฟัง เกิดการเคลื่อนไหว ช่วยให้ ผู้ ฟังเกิดความจดจ่อในการรับฟัง สนุกที่จะคิดและมีสันติสุข
ในการดาเนินชีวิต
๘. บทบาทของผู้รับรู้การประกาศพระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนาโดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เอาชีวิตจริง และเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ผู้เรียนมี
อิสรภาพได้รับการส่งเสริมให้การพัฒนาเด็กศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ ร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการฝึกให้มีศักยภาพ
ในการสร้างรูปแบบการคิดของผู้เรียนการสร้างบุคลิกภาพที่ดีคิดอย่าง มีระบบและวิจารณ์อยู่
ร่วมกันคนอื่นได้อย่างมีความสุขเรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สาหรับบทบาท
สาคัญของผู้เรียน ได้แก่
17

ดูรายละเอียดใน, ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๑๗๗/๑๔๐.

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๒๓)

๑) ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทของตนเอง ที่จะเป็นผู้ครองกิจกรรมและร่วม
ประเมินการเรียนการสอนตลอดเวลา และถ้าเป็นคนร่วมออกแบบการเรียนการสอนด้วยซึ่งก็
ยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง ลงมือทา
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองจากการมี ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวิเคราะห์ประสบการณ์เรียนรู้กับ
ผู้อื่น ต้องรู้หลักความจริง หลักการ เหตุผล กฎเกณฑ์กฎธรรม และหลักการที่จะทาให้เกิดผล
รู้ความหมาย รู้จุดมุ่งหมาย รู้จักประโยชน์ที่ต้องการ รู้ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจาการ
กระทา รู้ว่าตนเองนั้ นมีฐ านะ ภาวะ เพศ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม ขณะนี้เป็น
อย่างไร และประพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้น
๒) รู้ความพอดีด้านต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายทรัพย์การบริโภคอาหาร และการกระทา
ต่าง ๆ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ ต้องการใช้ประกอบกิจกรรมในหน้าที่การ
งาน เช่น การตรงต่อเวลา และเหมาะสมกับเวลา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า เขามี
ความสามารถและคุณธรรมอย่างไร ใครยิ่งหย่อนกว่ากัน การปฏิบัติต่อบุคคลนั้นว่า ควรคบ
หรือไม่จะตาหนิยกย่องและนาสั่งสอนอย่างไร
๓) มีศรัทธา มีหิริความละอายต่อบาป มีโอตตัปปะ๕ ความเกรงกลัวต่อบาป มีความ
เพียร มีสติ มีจิตใจมั่นคง และปัญญา รู้จักจะปรึกษาสิ่งกับใครต้องไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับตนเอง และผู้อื่น ไม่คิด ไม่พูด และไม่ทาสิ่งใดที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น มี
ความเห็ น ชอบว่ า ท าดี ไ ด้ ดี ท าชั่ ว ได้ ชั่ ว ให้ ท านด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ คื อ เอื้ อ เฟื้ อ ตามก าลั ง
ความสามารถโดยไม่หวังผลการตอบแทน 18
สุมน อมรวิวัฒน์ อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีสอนอันชาญฉลาด เมื่อพระองค์
แสดงพระธรรมเทศนาจบลงผู้ฟังจะสรรเสริญเสมอว่า “แจ่มแจ้งจริงพระองค์ผู้เจริญ แจ่มแจ้ง
พระธรรมเทศนาของพระองค์เสมือนหงายของที่คาว่า เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง
ส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูป” พระพุทธเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายในการสอน ๓ อย่าง
คือ 19
๑) ทรงสอนให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น
๒) เพื่ อ ให้ ผู้ ฟัง ตรองตามแล้ ว เห็ น จริง ได้ ทรงแสดงธรรมอย่า งมีเ หตุผ ลให้ ผู้ ฟั ง
ไตร่ตรอง
18

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔,
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๐.
19
สุมน อมรวิวั ฒน์ , การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๑).

(หน้า ๑๒๔) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
๓) เพื่ อ ให้ ผู้ ฟั ง ได้ รั บ ผลแห่ ง การปฏิ บั ติต าม ทรงแสดงธรรมมี คุ ณเป็ น อั ศ จรรย์
สามารถทาให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผลตามสมควรแก่กาลังแห่งการปฏิบัติ เพื่อแสดงการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ ตั้งไว้ พระพุทธองค์ต้องทาตนให้เป็นกัลยามิตร คือเป็นเพื่อน
ที่ดีเป็นพี่เลี้ยงที่ดี และทาพระองค์เป็นแบบอย่างให้เห็น โดยให้ความเมตตาแก่ผู้เรียนทุกคน
ให้อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจ มีจิตใจหนักแน่น อดทนต่อคาตาหนิ ฝึกฝนอบรม
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสาคัญที่สุดในวิชา
สาระพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิธีการเรียนรู้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่เป็นกระบวนทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเอื้อให้ผู้ เรีย นเกิดการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติของตนเอง โดยใช้ทักษะการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งครูและผู้เรียน สามารถให้นักเรี ยนเกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
เรื่องของหลักธร รมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง
๙. ทิศทางการประกาศพระพุทธศาสนาตามนิยามการศึกษา
ทิศทางการประกาศพระพุทธศาสนาตามนิยามการศึกษา การศึกษา คือกระบวนการ
เรียนรู้ความจริงระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีในตัวผู้รู้เอง “เอหิปสฺสิโก
หมายถึง อันผู้ บ รรลุ แล้ ว จะพึงเห็ นเอง ในคนอื่น และในสิ่ งแวดล้อม” ดังนั้น การศึกษาใน
พระพุทธศาสนาจึงประกอบด้วยสัทธรรม ๓ ขั้นตอนเสมอ คือ
๑) ปริยัติสัทธรรม หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้รู้ถึงหลักทฤษฎีคือความจริง
๒) ปฏิบัติสัทธรรม หมายถึง การดัดกาย วาจา ใจของตนตามหลักการเท่าที่ได้ศึกษา
มาแล้วอย่างถ่องแท้ โดยย่อ ได้แก่ การดัดกายวาจาด้วยศีล ดัดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญา
๓) ปฏิเวธสัทธรรม หมายถึง ความรู้ระดับที่สูงเกิดขึ้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ดีขึ้นในตัวผู้รู้และผู้ปฏิบัติเอง
การสอนคือกรรมวิธีสาหรับเร้าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ต่าสุดถึงสูงสุด
และรู้สัจจะระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สมมติสัจจะถึงอริยสัจจะเพื่อให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางดีค รบทั้ ง ๓ ระดับ ดั งกล่ าวแล้ ว การสอนที่จ ะมีผ ลดีนั้ น ย่ อมขึ้ นอยู่ กับปั จจัย หลาย
อย่างเช่น สติปัญญาและความเอาใจใส่ของผู้เรียน ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ของ
ครูและวิธีการสอนที่ดี 20
พระพุทธเจ้า ทรงเป็นครูชั้นยอดพระองค์หนึ่ง ที่สามารถสอนโจรให้กลับตัวกลับใจ
เช่น องคุลีมาล สอนคนบ้าให้กลับได้สติ เช่น นางปฏาจารา คนคนที่หลงรักในปิยชนชนญาติ
ชนผู้ละสังขารไปแล้ว ให้เห็นแสงแห่งสัจจ ธรรมในวัฏกสงสาร เช่น นางกีสาโคตรมี เป็นต้น
20

แสง จั น ทร์ งาม, วิธี ส อนของพระพุ ท ธเจ้ า , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๒, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐.

วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) (หน้า ๑๒๕)

และในบรรดาคุณสมบัติของพระองค์นั้นมีอยู่ ๒ ประการที่บอกถึงความเป็นครูโดยตรง คือ
“อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิสตฺถา เทวมนุสฺสาน ” ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ไม่มีผู้เทียมเท่า เป็น
ครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 21
๑๐. บทสรุป
พระพุทธเจ้าสามารถประกาศและสอนให้คนเกิดความรู้ จากปุถุชนถึงขั้นวิชชุญาณ
และสัมโพธิญาณได้ด้วยการพูดธรรมดาและสามารถให้ผู้ฟัง รู้ถึงขั้นอริยสัจจะและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้เสียแล้ว ด้วยเหตุผล
ที่ พ ระองค์ ท รงเป็ น ครู ชั้ น ยอดนี้ เ องจึ ง ทรงท างานประกาศค าสอนใหม่ อ ย่ า งได้ ผ ล ในชั่ ว
ระยะเวลาเพียง ๘ เดือน ที่พระองค์ใช้ในการเผยแพร่พระศาสนาสามารถทาให้คนเกิดความรู้
ถึงขั้น โพธิญาณ กลายเป็นพระอริยบุคคลถึง ๑,๒๕๐ องค์และในชั่วพระชนม์ชีพของพระองค์
นั้นเอง พระพุทธศาสนาก็ตั้งเป็นหลักแหล่งลงอย่างมั่นคงในดินแดนบริเวณแถบลุ่มแม่น้าคงคา
และต่อมากลายเป็นศาสนาที่สาคัญ และเมื่อปี ๒๕๔๒ ก็ได้รับการรับรองว่าด้วยวันที่เกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้า คือวิสาขบูชา ก็ได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาสาคัญสากลของโลกไปแล้ว และ
ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนของเมืองไทยจะไม่ภูมิกับพระพุทธวิธีการประกาศพระศาสนาของ
พระพุทธองค์อีกหรือ?
๑๑. เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ สั ง คมศึ กษาศาสนาและวัฒ นธรรม ตามหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔.
พระพรหมคุณาภรณ์ (.ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในกำรสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร:
สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๙.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถระ). คากล่าวสัมโมทนียกถา: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๗.
สุมน อมรวิวัฒน์ . การพัฒนาการเรี ยนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๕๑.
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