วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน วันทนียตระกูล
ปัญหาการเรียนการสอนของไทยเราปัจจุบันพอจะสรุปได้ว่าเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ของ
ครูสู่ผู้เรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดจากผู้เรียนขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียน ตลอดทั้ง
สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออานวย จึงทาให้ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และประเทศชาติอย่างที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ครูทุกคนต้องตระหนัก การสอนคือกรรมวิธีสาหรับเร้าให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ต่าสุดถึงสูงสุด และรู้สัจจะระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สมมติสัจจะถึงอริยสัจจะเพื่อให้เขาได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางดี การสอนที่จะมีผลดีนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น สติปัญญาและความเอาใจ
ใส่ของผู้เรียนความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ของครูและวิธีการสอนที่ดี จึงขอนาเสนอวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้ามาให้ทุกท่านพิจารณาเพื่อจะได้นาไปปรับปรุงวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูชั้นยอดพระองค์หนึ่ง ในบรรดาคุณสมบัติของพระองค์นั้น มีอยู่ 2 ประการที่
บอกถึงความเป็นครูโดยตรง คือ อนุตฺตโร ปุริสธมฺมสารถิ ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ไม่มีผู้เทียมเท่า สตฺถา เทว
มนุสฺสานํ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะพระพุทธเจ้าสามารถสอนให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุ
ญาณและสัมโพธิญาณได้ด้วยการพูดธรรมดา และสามารถให้ผู้ฟัง รู้ถึงขั้นอริยสัจจะ และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ถึงขั้นจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้เสียแล้ว ด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงเป็น
ครูชั้นยอดนี้เอง จึงทรงทางานประกาศคาสอนใหม่อย่างได้ผล ในชั่วระยะเวลาเพียง 8 เดือน ที่พระองค์ใช้ใน
การเผยแพร่พระศาสนา สามารถทาให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นโพธิญาณ กลายเป็นพระอริยบุคคลถึง 1,250 องค์
และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นเอง พระพุทธศาสนาก็ตั้งเป็นหลักแหล่งลงอย่างมั่นคงในดินแดนแถบลุ่ม
แม่น้าคงคาและต่อมากลายเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก การศึกษาคุณสมบัติ และวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
จึงเท่ากับเป็นการศึกษาวิธีสอนตามหลักพุทธศาสตร์ และเราอาจจะได้หลักการบางอย่างเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในหลักการศึกษาของเราในปัจจุบันก็ได้
พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีสอนคน 3 วิธีด้วยกัน ท่านเรียกแต่ละวิธีว่า “ปาฏิหาริย์” แปลว่า สิ่งน่าอัศจรรย์
หมายความว่า มีผลสาเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะสามารถทาให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณได้ และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลวิธีสอนทั้ง3นั้น ได้แก่
1. อิทธิปาฏิหาริย์
การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อปราบคนร้าย ๆ ที่ไม่ยอมรับคาสอน
ง่ายๆให้สิ้นพยศ
2. อาเทสนาปาฏิหาริย์
การสอนโดยวิธีดักใจ วิธีนี้พระองค์ทรงใช้กับบุคคลประเภท อุคฆฏิตัญญู
และวิปจิตัญญู
3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการบรรยายองค์เดียว หรือการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนา
พระองค์ทรงใช้วิธีนี้กับคนประเภท เนยยะ
วิธีสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ คือการใช้ความสามารถพิเศษ พระพุทธองค์ทรงใช้กับบุคคลประเภท
ปทปรมะ ที่มีลักษณะร้าย เป็นนักเลง หรือเป็นคนหัวแข็งไม่เชื่อฟังใคร ๆ ง่ายอยากลองดี พระพุทธองค์ทรงใช้
ในโอกาสบางครั้ง ดังต่อไปนี้
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ทรงบันดาลไม่ให้เศรษฐีเห็นบุตร
ขณะที่ประทับอยู่ที่สวนกวาง แขวงเมืองพาราณสีนั้นพระองค์ได้มี
โอกาสต้อนรับเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ยสะ ซึ่งเกิดเบื่อโลกชีวิต หนีจากบ้านมาพบพระพุทธองค์ในตอนเช้ามืด และ
เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ในตอนเช้า เศรษฐีผู้บิดาได้ออกเ ดินทางติดตาม
มาหาบุตรจนถึงปุาอิปตนมฤคทายวัน พระพุทธองค์ทรงเกรงว่าถ้าบิดาได้เห็น บุตรอาจจะพลาดจากคุณวิเศษที่
ควรได้ควรมี จึงทรงพระดาริว่า “ไฉนหนอ เราพึงบันดาลด้วยการสร้างสรรค์ด้วยฤทธิ์ ให้เศรษฐีคหบดีซึ่งนั่งอยู่
ที่นี้ไม่เห็นยสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ที่นี่” แล้วทรงบันดาลด้วยการรสร้างสรรค์ ด้วยฤทธิ์ดังพระพุทธดาริ ต่อมาเศรษฐี
ผู้คหบดีได้เข้าเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นยสะกุลบุตรบ้างไหม พระเจ้าข้า
พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบโดยตรง ได้ตรัสเชิญให้เขานั่ง แล้วตรัสว่า บางทีถ้านั่งอยู่ที่นี่ อาจจะเห็นบุตรก็ได้
ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมให้ทั้งบิดาทั้งบุตรฟัง เมื่อจบพระธรรมเทศนา เศรษฐีได้เป็นพระโสดาบัน ส่วนยสะ
กุลบุตรได้บรรลุอรหันต์ ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงคลายการสร้างสรรค์ด้วยฤทธิ์เสียทาให้พ่อกับลูกได้พบ
กัน ณ จุดนั้นนั่นเอง เศรษฐีเมืองพาราณสี และบุตรเป็นคฤหัสถ์คนแรกที่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธองค์
แล้วเกิดวิชชุญาณและความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพระอริยบุคคล วิธีการสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์นี้ พระ
พุทธเจ้าทรงใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นเท่านั้น
วิธีสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย์
อาเทสนา แปลว่า การดักใจ หมายถึงการรู้สภาพจิตใจของผู้เรียนหรือผู้ฟังแล้ว ก็สอนเขาตามสภาพ
จิตใจนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีนี้ กับบุคคลประเภท อุคฆฏิตัญญู คือคนที่มีปัญญาบารมีสูง สามารถเกิดความรู้
อย่างต่าถึงขึ้นทิฐิได้ เพียงแต่ได้ฟังหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงเท่านั้น อาเทสนาปาฏิหาริย์ มี 2 วิธีด้วยกัน คือ 1. การ
สอนด้วยคาพูดสั้น ๆ แต่ประทับใจหรือกินใจ 2. การสอนด้วยการไม่พูด แต่ให้ลงมือกระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง การสอนด้วยคาพูดสั้น ๆ แต่กินใจนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้กับบุคคลบางคน
และบางโอกาส และการสอนแบบนี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความรู้ระดับทิฐิเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความรู้ระดับทิฐิที่เป็น
สัมมาทิฐิแล้ว ก็เป็นการเตรียมตัวพร้อมที่จะรับการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพื่อให้เกิดความรู้ระดับวิชชุ
ญาณต่อไป แต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่สามารถได้ความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณและโพธิญาณ ด้วยการฟังคาสอนสั้น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น
ทรงปราบความหัวดื้อของพระปัญจวัคคีย์ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง
5 เป็นผู้เลื่อมใสในการ
บาเพ็ญตบะทรมานตน ได้ติดตามปรนนิบัติพระโพธิสัตว์ ด้วยหวังจะได้รับสัจธรรม แต่เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์ละ
เลิกตะบะ ก็หมดศรัทธาเลยหนีไปอยู่ที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพารณสี หลังจากตรัสรู้แล้วไม่
นาน พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ถึงเมืองพาราณสี พอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล
พระปัญจวัคคีย์ก็นึกดูถูกทันทีว่า พระสมณะโคคมผู้ล้มเหลว ได้ซมซานมาขอพึ่งพาอาศัยอีกแล้ว แม้
พระพุทธเจ้าจะตรัสบอกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ก็ไม่เชื่อ ยังคงกล่าวออกนามและใช้คาเรียกอย่างยโสโอหัง แต่
ในตอนสุดท้าย พระพุทธองค์ก็สามารถปราบปรามหัวดื้อของปัญจวัคคีย์ได้ ด้วยการใช้พระดารัสสั้นๆ ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจาได้หรือว่า ถ้อยคาเช่นนี้(ว่าเราได้ตรัสรู้แล้ว) เราได้เคยพูดแล้วในกาลก่อนแต่กาลนี้
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พระปัญจวัคคีย์ยอมฟังธรรม เพราะจาได้ว่าคาพูดเช่นนี้พระองค์ ไม่เคยพูดมาก่อนเลย และพระพุทธองค์ทรงมี
คาพูดที่เชื่อถือได้มากที่สุด
ทรงทําให้ชายหนุ่ม 30 คนได้คิด
และกลับตัว ในระหว่างเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ พระพุทธ
องค์ได้แวะพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้น มีชายหนุ่ม 30 คน แวะพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันนั้น มีชายหนุ่ม 30 คนชื่อภัททวัคีย์พาคนรักมาเที่ยวหาความสาราญกัน แต่ชายหนุ่มคนหนึ่งไม่มี
คนรัก จึงพาเอาหญิงแพศยาคนหนึ่งมาเป็นคู่แทนขณะที่กาลังเล่นเพลินกันอยู่นั้น หญิงแพศยาได้ลักเอาของมี
ค่าของเขาเหล่านั้นหลบหนีไป คนเหล่านั้นออกติดตามหาจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้ จึง
เข้าไปทูลถามว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือไม่ ทรงถามว่า มีอะไรจะต้องทากับผู้หญิงหรือ ชายหนุ่มเหล่านั้นได้
เล่าเรื่องตั้งแต่แรกถวาย พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ดูก่อนกุมารทั้งหลาย พวกเธอจะมีความเห็นเป็นอย่างไร การ
ที่พวกเธอแสวงหาหญิง กับการที่พวกเธอแสวงหาตนเองนั้น อย่างไหนเป็นความดีสาหรับเธอเล่า
ชายหนุ่ม
เหล่านั้นต่างเห็นว่าแสวงหาตนดีกว่า จึงยอมรับฟังธรรมของพระพุทธองค์ แล้วได้บรรลุธรรมในที่สุด
ทรงสะกด
โจรองคุลิมาลด้วยคําพูดที่ดักใจ ในการปราบโจรร้ายองคุลิมาลนั้น นอกจากจะทรงใช้อิทธิ
ปาฎิหาริย์ คือการทรงกระทาให้องคุลิมาลวิ่งไล่ไม่ทันแล้วยังทรงใช้วิธีอาเทศนาปาฏิหาริย์คือพูดดักใจอีกด้วย
เมื่อองคุลิมาวิ่งไล่พระพุทธเจ้าจนเหนื่อยอ่อน แต่ไล่ไม่ทันสักทีนั้น เขาได้ตะโกนออกมาว่า “หยุดก่อนสมณะ
หยุดก่อน” พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบไปว่า
“เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด” พระดารัสนี้ ต้องการจะให้
องคุลิมาลเกิดความงุนงงซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อไป “ท่านสมณะพูดมุสา ท่านเดินอยู่ ไฉนจึงว่าเรา
หยุดแล้ว” พระพุทธองค์ทรงดักใจด้วยประโยคต่อไปว่า “เราหยุดทาบาปแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด ” เท่านั้นเอง
แสงสว่างก็เกิดขึ้นในดวงใจขององคุลิมาล เขาหยุดวิ่ง โยนดาบทิ้งแล้วก็คุกเข่าลงแทบพระยุคลบาท เพื่อฟังการ
สอนแบบอนุสาสนีปาฎิหาริย์ต่อไป
ทรงสอนพระพาหิยะอย่างย่อ ๆ คราวหนึ่ง มีนักบวชนกศาสนาคนหนึ่งชื่อพาหิยะ มาจากเมืองท่าสุ
ปารกะ ที่ริมฝั่งสมุทรอันเป็นแดนไกล เขาได้มาพบพระพุทธเจ้า ขณะที่พระองค์กาลังทรงบิณฑบาต และขอให้
พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเขาถึง 3 ครั้ง เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่เหมาะกับการ
แสดงธรรมแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงยินยอมโดยแสดงธรรมอย่างย่อๆว่า
“ดูก่อนพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นสัก
ว่าฟัง เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง.. พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อท่านเห็นจักเป็นสัก
ว่าเห็น. ในกาลนั้น “ท่าน” ย่อมไม่มี ในกาลใดท่านไม่มี ในกาลนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้.. ในโลกหน้า.. ใน
ระหว่างโลกทั้งสอง นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ” เมื่อพาหิยะได้ฟังคาสอนย่อ ๆ นี้ ก็เกิดความรู้ถึงระดับวิชชุญาณ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน กลายเป็น พระอรหันต์ไป มาภายหลัง พระพุทธเจ้าตรัสชมพระพาหิยะว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พาหิยะเป็นบัณฑิต ปฏิบัติธรรมควรแก่ธรรม ทั้งไม่ทาให้เราลาบากเพราะเหตุแห่งการแสดง
ธรรม”
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การสอนแบบไม่พูดแต่ให้ลงมือทํา ในบางกรณี พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนอะไร ด้วยพระวาจาเลย แต่
ทรงมอบหมายงานบางอย่างให้คนกระทา จนกระทั่งเกิดความรู้ขึ้นมาพบความจริงด้วยตนเอง เท่าที่ได้สังเกต
จากหลักฐาน ปรากฏว่า วิธีนี้พระพุทธองค์ทรงใช้กับคนที่มีจิตใจอยู่ในภาวะไม่ปกติอย่างมาก จนไม่พร้อมที่จะ
ฟังสิ่งใด ดังเช่น ทรงให้พระจูฬปันถกลูบผ้าขาว ในสมัยพุทธกาล มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อ มหาปันถกต่อมาพระ
มหาปันถกได้นาเอาน้องชายชื่อจุฬปันถกมาบวชด้วย ครั้งบวชแล้ว พี่ชายก็มอบหมายหน้าที่ให้ท่องจาคาถา
หรือคาฉันท์ บทหนึ่งซึ่งมีความยาวเพียง 4 บาทเท่านั้น แต่พระจุฬปันถก ก็ท่องจาไม่ได้ แม้เวลาจะล่วง
ไปตั้ง 4 เดือนก็ตาม
พระมหาปันถกผู้พี่เห็นว่าน้องชายจะไปไม่ไหวแน่ ก็เลยขับไล่ให้ลาสิกขาออกไปเป็น
คฤหัสถ์เสียเลย แต่พระจูฬปันถกยังไม่อยากสึก แต่ก็จาต้องไป จึงเดินร้องไห้เพื่อจะไปสึกพระพุทธเจ้าเสด็จมา
ทอดพระเนตรเห็นเข้า ทรงถามทราบเรื่องราวแล้ว จึงพาพระจุฬปันถกกลับเข้าไปในพระคันธกุฎี ทรงบอกให้
พระจูฬปันถกนั่งลง ประทานผ้าขาวให้ผืนหนึ่งแล้วทรงสั่งให้นั่งเอามือลูบผ้าขาวนั้นไปมา พร้อมกับท่องค่า รโช
หรณ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น
เมื่อพระจูฬปันถกท่อง
ไปลูบไป จิตก็เป็นสมาธิมีความสว่าง สะอาด สงบเป็นลักษณะ เมื่อถึงเวลาอัน
เหมาะสม ความรู้ระดับวิชชุญาณก็เกิดขึ้น พระจูฬปันถกผู้ปุถุชนก็กลับกลายเป็นพระอรหันต์ไป เรื่องนี้แสดง
ให้เห็นว่า การบรรลุมรรคผลนั้นไม่เกี่ยวกับสติปัญญา ( Intelligence) หรือความสามารถทั่วไปของจิตแต่อย่าง
ใด คนมีสติปัญญาต่า อาจจะบรรลุได้เร็วก็ได้ เช่น ในกรณีของพระจูฬปันถกนี้ ความสามารถในการจดจาต่า
มาก แต่ก็สามารถบรรลุธรรมได้เร็ว คนที่มีสติปัญญาสูงกลับบรรลุช้าเพราะมัวแต่คิดเหตุผล ติดอยู่ในตาข่าย
แห่งเหตุผล ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตร เป็นต้น
ทรงให้นางกิสาโคตรมีรู้จักความตาย
มีลูกสะใภ้ของเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อกิสาโคตรมี ซึ่งมีบุตรคนเดียว
ต่อมาบุตรของนางได้ตายลงโดยปัจจุบันทันด่วน นางเสียอกเสียใจจนมีสติวิปลาสไปบ้าง ด้วยความรักอาลัยใน
บุตร นางจึงไม่ยอมเอาศพไปเผาหรือฝัง แต่อุ้มลูกตระเวนไปตามหมู่บ้าน เพื่อขอยาชุบลูกของนางให้ฟื้น เป็นที่
น่าสมเพชเวทนาสาหรับบางคนแต่ก็เป็นที่น่าขบขันสาหรับบางคน นางจะได้ยินแต่คาว่า
“ไม่มี” จากทุก
บ้านเรือน บางแห่งยังถูกขับไสไล่ส่งเสียอีก เวลาผ่านไปหลายวันจนกระทั่งศพลูกของนางขึ้นอืด นางก็ยังคงอุ้ม
ต่อไป วันหนึ่งนางได้ไปพบกับอุบาสกคนหนึ่ง ซึ่งได้แนะนาให้นางไปขอยาจากพระพุทธเจ้า นางรีบไปยัง
พระเชตวันทันที เมื่อนางออกปากขอยา พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า “ยามีแน่” นางดีใจอย่างล้นพ้นที่ได้ยินคาว่า
“มี” เป็นครั้งแรก นางทูลถามว่ายานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ประกอบด้วยเมล็ด
พันธุ์ผักกาด นางดีใจยิ่งขึ้น เพราะเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นของหาง่าย ขณะที่นางกาลังจะรีบเดินทางไปหาเมล็ด
พันธุ์ผักกาดนั่นเอง พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตาย นางกิสา
โคตรมี ออกตระเวนขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง แต่เดินจนเหนื่อยอ่อนก็หาไม่ได้ เพราะทุก
บ้านเรือนล้วนแต่เคยมีคนตายทั้งสิ้น ในที่สุดแสงสว่างก็เกิดขึ้นในดวงจิตของนางว่า ความตายเป็นของธรรมดา
คนในโลกทุกคนต้องตาย ในโลกนี้มีคนตายมากกว่าคนเป็น ลูกของนางไม่ใช่รายพิเศษอะไร เขาได้ปฏิบัติตาม
กฎ อันเที่ยงธรรมแห่งจักรวาลแล้วพร้อม ๆ กับเกิดความรู้ใหม่นี้ขึ้นมา นางก็นาศพลูกไปฝังแล้ว ก็กลับไปเฝูา
พระพุทธเจ้า ต่อมาก็ได้บรรลุพระอรหัตผล
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วิธีสอนแบบอานุสาสนีปาฏิหาริย์
การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นการบรรยายหรือการแสดงแบบธรรมดา โดยไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดช
หรืการดักใจเข้าช่วยแต่อย่างใด ในการสอนคน พระพุทธเจ้าทรงใช้วิ ธีอนุสาสนีมากที่สุดและได้ผลดีที่สุด ดร.ดุรุ
เก นักการศึกษาชาวลังกา กล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้ว่า
“พระพุทธเจ้าทรงเชื่อมั่นในคาพูดที่เปล่งออกมาว่า
สามารถทาให้คนเกิดความเชื่อมั่นถึงขั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ ยอมรับค่านิยมใหม่ได้ แสวงหาเปูาหมายใหม่ได้ ในยุค
ที่ศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายหันไปใช้ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ดึงดูดคนมาเป็นสาวก พระพุทธเจ้าทรงยึดปาฏิหาริย์เพียง
อย่างเดียวนั่นก็คือปาฏิหาริย์แห่งการสั่งสอน(อนุสาสนีปาฏิหาริย์)”
อนุสาสนีของพระพุทธองค์มีผลดีอย่างน่าประหลาด ทุกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบลง ผู้ฟัง
จานวนมากจะเกิดความรู้ตั้งแต่ระดับทิฐิขึ้นไป จนถึงระดับโพธิญาณ คนธรรมดา กลายเป็นกัลยาณปุถุชนและ
อริยบุคคลจานวนมากอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าประสบผลสาเร็จด้วยดีเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
ทรงพิจารณาจนรู้จักจริต ภูมิปัญญา และภูมิหลังของผู้ฟัง แล้วก็ทรงปรับปรุงเนื้อหาของเรื่องที่จะ
สอน และวิธีสอนให้เหมาะสมกับคนฟัง ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ “ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมี
ธุลีคือ กิเลสในจักษุน้อย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรีย์แก่กล้า บางพวกมีอินทรีย์อ่อน
บางพวกมีอาการดี บางพวกมี อาการทราม บางพ วกสอนให้รู้ได้ง่าย บางพวกสอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมีปรกติ
เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่..” ก่อนทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้าทรงทราบอนาคตของผู้ฟังด้วย
การพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลชั้นไหน “พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่น ด้วย
การพิจารณาอย่างรอบคอบเฉพาะองค์ว่า บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่า
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ 3 สิ้นไป ... บุคคลนี้.. จักเป็นพระสกทาคามี
จักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล จัก ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เพราะสังโยชน์ 3 สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ
โมหะเบาบาง.. บุคคลนี้ จักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปปาติกะ ปรินิพพานในภาพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจาก
โลกนั้น เพราะสังโยชน์เบื้องต่า 5 สิ้นไป.. บุคคลนี้จักได้ บรรลุเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอา
สวะทั้งหลายสิ้นไปจักทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ”
ทรงเลือกสอนคนประเภทต่างๆ ในการสั่งสอนคน พระพุทธองค์มิได้ทรงสอนคนทุกประเภทเท่า
เทียมกัน แต่ทรงสอนตามฐานะความสัมพันธ์กับพระองค์ คราวหนึ่งนายบ้านอสิพันธกบุตร ได้เข้าไปทูลถาม
พระองค์ว่า ถ้าพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยเกื้อกูลแก่สัตว์ทั่วหน้า “ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมโดย
เคารพแก่คนบางพวก ไม่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพเหมือนอย่างนั้นแก่คนบางพวก ” พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้า
เจ้าของนามีนาอยู่ 3 ประเภท คือ นาดี นาปานกลาง และนาเลว เขาย่อมจะหว่านข้าวในนาดีก่อนพระพุทธ
องค์ทรงสอนธรรมแก่ภิกษุและภิกษุณีของพระองค์ก่อนต่อจากนั้นจึงจะสอนพวก
อัญเดียรถีย์ สมณะ
พราหมณ์ และ ปริพาชกเหล่านั้น ในการพิจารณาดูพื้นฐานทางจิตใจของผู้ฟังนั้น บางทีพระองค์ก็ทรงใช้ญาณ
พิเศษ (ความรู้ชั้นอภิญญา) เครื่องกาหนดรู้ใจของผู้อื่นเข้าช่วยด้วย “ลาดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรง
กาหนดใจของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยแล้ว ได้ทรงพิจารณาว่า ในบริษัทนี้ใครหนอแลจะรู้แจ้งธรรม พระ
ผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐินั่งอยู่ในบริษัทนั้นครั้นแล้วได้ทรงพระดาริว่าในบริษัทนี้บุรุษนี้ ควรจะรู้
แจ้งธรรม..”
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ทรงสอนตามจริตของคน ในการสอนคน หรือมอบหมายข้อปฏิบัติให้ พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาดู
จริตของคนก่อนทุกครั้ง ชึ่งจริตของคนจาแนกได้ 6 ประเภทตามคุณภาพทางจิตใจ หรื อแนวโน้มทางจิตใจที่
เรียกว่า จริต คือ 1. ราคจริต มีความโน้มเอียงในทางรักใคร่ 2. โทสจริต มีความโน้มเอียงในทางโกรธเคือง 3.
โมหจริต มีความโน้มเอียงในทางลุ่มหลง 4. วิตกจริต มีความโน้มเอียงในทางฟุูงซ่าน 5. สัทธาจริต มีความโน้ม
เอียงในทางเชื่อง่าย 6. พุทธิจริต มีความโน้มเอียงในทางใคร่ครวญไตร่ตรอง
ตัวอย่างเช่น บิดาของนางมาคันทิยาผู้มีรูปงาม เป็นราคะจริต หลงใหลในความงาม ใครจะมาสู่ขอลูก
สาวต้องดูลักษณะหน้าตาเสียก่อน เขาไม่พอใจ และไม่ยกลูกสาวให้ใครเลย ต่อมาเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้
ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ก็เกิดความชอบใจ จะนานางมาคันทิยาไปถวาย พระพุทธองค์จึงสอนเขา
ด้วยอสุภกถา คือการชี้ให้เห็นความน่ารังเกียจข องสรีระร่างกาย ที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะ ซึ่งเหมาะกับ
จริตของเขา พอทรงแสดงจบ พราหมณ์พร้อมทั้งภรรยาก็บรรลุอนาคามิผล
ทรงสอนตามสติปัญญาของคน ถ้าคนฟังมีสติปัญญาสูง มีพื้นความรู้พอที่จะเข้าใจธรรมชั้นสูงได้ พระ
พุทธองค์ก็ทรงสอนธรรมชั้นสูงคืออริยสัจ 4 ทันที อย่างในกรณีที่พระองค์เสด็จไปสอนพระปัญจวัคคีย์
พระองค์ก็ทรงสอนอริยสัจทันที เพราะพระปัญจวัคคีย์เป็นนักบวช มีความรู้และประสบการณ์ทางศาสนาสูงอยู่
แล้ว แต่พอทรงสอนบิดาของพระยส ซึ่งเป็นฆราวาส ไม่มีพื้นฐานทางศาสนา พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการให้
ทานก่อน ต่อไปก็ว่าด้วยการรักษาศีล ต่อไปก็ว่าด้วยผลของทาน และศีล คือความสุขอันเลอเลิศในสวรรค์
ต่อจากนั้นก็เริ่มหักมุมโดยพรรณนาถึง “โทษความต่าทราม และความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย ว่าด้วย
อานิสงส์ในการออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า เศรษฐีผู้คฤหบดีมีจิตสงบ มีจิตอ่อนมีจิตปลอด
จากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วย
พระองค์เอง
ทรงสอนตามภูมิหลังผู้ฟัง
ก่อนจะทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาดูก่อนว่า คนฟังมีภูมิ
หลังในทางศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและทางสังคมอย่างไร เมื่อทราบแล้ว ก็ทรงเลือกเรื่อง และวิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับฐานะของเขา ตัวอย่างเช่นในการสอนพระปัญจวัคคีย์ พระพุทธองค์ทรงเริ่มด้วยวิ ธีการปฏิบัติ
สุดโต่ง 2 ข้างเสียก่อน คือวิธีมั่วสุมในกามสุข (กามสุขัลิกานุโยค) และวิธีทรมานตนให้ลาบาก (อัตตกิลมถานุ
โยค) เพราะว่าพระปัญจวัคคีย์เลื่อมใสในวิธีหลัง ในการสอนครั้งแรก มีพระอัญญาโกณทัญญะเท่านั้นที่ได้
ดวงตาเห็นธรรม องค์อื่น ๆ ยังไม่ได้ เพราะยังติดในแนวคิดเรื่องอัตตา คือตัวตนอันเป็นอมตะที่แฝงอยู่ในชีวิต
ต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ทรงชี้ให้เห็นว่า “อัตตา” ดังกล่าวนั้นไม่มี จึงบรรลุ
ธรรม
หลักการและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุดสาหรับครูผู้สอนในปัจจุบัน
เพราะการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child Center) คือจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่พระพุทธเจ้า ทรงใช้
สอนพุทธศาสนิกชนในอดีตจนบรรลุผลสาเร็จ ดังที่กล่าวมา จึงหวังว่าบทความนี้จะยังประโยชน์แก่เพื่อนครูที่มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

7
เอกสารอ้างอิง
แสง จันทร์งาม.
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, 2540.
เขียน วันทนียตระกูล. หลักการและวิธีการสอน. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านา, 2551.

