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บทคัดย่อ
 นวัตกรรมการสอนตามพุทธวิถีใหม่บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอนวัตกรรมการสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ได้ปรับจากการผลการวิจัยกล่าวถึงหลักการสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมี 

หลักการสอน เทคนิคการสอน สื่อประกอบการสอนและทรงมีเป้าหมายเจาะจงในการเลือกสอน เพื่อช่วย

คนเหล่าน้ันให้พ้นทุกข์โดยยกกรณีการสอนกลุ่มปัญจวัคคีย์และนักบวชชฎิลสามพ่ีสองพบว่า การเรียนรู้

ผ่านอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก โดยสร้างศรัทธา และแรงจูงในการเรียนเป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ : นวัตกรรมการสอน ; พุทธวิถีใหม่

Abstract
  Innovative teaching according to the new Buddhist way, this article aims to propose 
innovative teachings of the Buddha that adapted the research results to mention  
the teaching principles of the Buddha. The Buddha has teaching principles, teaching 
techniques, teaching aids and having specific goals in teaching to save those people  
from suffering. By the case of teaching the five ascetics who eventually became  
followers of the Buddha (the Panchawakkey) and priest ๓ brothers, it was found  
that learning through internal sense-fields and the external sense-fields by building  
faith and motivation to study as well.

Keywords : Innovative teaching; the new Buddhist way
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บทน�า
 การสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ได้วิวัฒนาการมามายาวนานแล้วเมื่อย้อนร้อยจากประวัติพระพุทธ-

ศาสนาทีพ่ระพทุธเจ้าเจ้าทรงได้ตรสัรูธ้รรม น�าความรูน้ัน้มาเผยแพร่เพือ่สอนคนในโลกนีใ้ห้เข้าใจหลกัธรรม

ที่ถูกต้องโดยมีเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ พระพุทธองค์ทรงมีหลักการสอน เทคนิคการสอน สื่อประกอบ 

การสอนและทรงมีเป้าหมายเจาะจงในการเลือกสอน เพื่อช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ ซึ่งมีหลายกรณีมาก 

เช่น การสอนกลุ่มปัญจวัคคีย์ และชฏิลสามพี่น้อง เป็นต้น ซึ่งท่านเล่านี้ล้วนแต่พระพุทธองค์ทรงต้องรีบ 

ไปสอนมิเช่นนั้นจะสายเกินไปและพุทธวิถีใหม่ในการสอนแต่ละคนนั้นดูอาจจะคล้ายกันแต่ข้อเท็จจริง 

แตกต่างกันด้วยปัญหาหรือความทุกข์ไม่เหมือนกันโดยมีเป้าหมายตรงกันคือการช่วยให้พวกเขาพ้นทุกข์ 

นี้คือนวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศในโลก

  ดงันัน้ พระพทุธเจ้าเป็นบรมครทูีย่ิง่ใหญ่ในการสอน จนได้รบัการยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นครขูอง

มนุษย์และเทวดา ดังที่ปรากฏในภาษาบาลีว่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน� ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เข้าชัดในบทความนี้

ขอให้ค�านิยามตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
1
 ค�าว่า นวัตกรรม (innovation) หมายถึง สิ่งที่ท�า 

ขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์เป็นต้น โดยขอเลือกกรณีการสอน

ตามพุทธวิถีใหม่ในพระไตรปิฎก ที่เห็นว่าแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้าสามารถมาประยุกต์ใช้ได ้

ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าสนใจมาก

หลักการสอนทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกแบบพุทธศาสตร์
 การสอนที่ดีควรน�าทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธีตามระดับ

พื้นฐานของผู้เรียน ดังนี้
2
 

  ๑. เมื่อผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้น ในการจัดการเรียน 

การสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสริมปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน

ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 

  ๒.  พุทธนวัตกรรมการสอนจะพบว่า พุทธองค์ทรงใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน

  ๓.  ผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

  เมื่อน�าแนวคิดทฤษฎีตะวันตกมาพิจารณากับพุทธนวัตกรรมการสอน ในพระไตรปิฎก พบว่า 

พระพุทธองค์ทรงใช้หลักการสอนลึกซึ้งกว่านั้นอีก คือ พระพุทธองค์ทรงใช้พุทธวิถีสอนคนที่มีจริต 

 1
 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน. [ออนไลน์],แหล่งที่มา : https://dictionary.sanook.com/

search/dict-th-th-royal-institute/นวัตกรรม [๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕]

 2
 ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 

๒๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐).
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แตกต่างกันและภูมิหลังและภูมิปัญญาที่แตกต่างกันโดยทรงเปรียบเทียบคนเหมือนดอกบัว ๔ ประเภท  

ซึง่สามารถสงัเคราะห์น�าไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนในสถานศกึษา และสถานทีอ่ืน่ ในสงัคมปัจจบุนั 

ได้เป็น ๕ ประเด็นอย่างชัดเจน ดังนี้

 ๑.  ครูผู้สอนต้องค�านึงถึงอัธยาศัยของผู้เรียนแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

  ๑) สอนโดยพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

  ๒) สอนให้เหมาะสมกับภูมิหลังและภูมิปัญญาของผู้เรียน

  ๓) สอนโดยค�านึงถึงความพร้อมของบุคคล

  ๔) สอนให้ผู้เรียนลงมือท�าด้วยตนเอง

  ๕) สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

  ๖) สอนเอาใจใส่เป็นรายบุคคล

  ๗) สอนช่วยเหลือผู้มีปัญหาพิเศษ

 ๒. เนือ้หาหรอืเรือ่งทีส่อนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบคุคลและกลุ่ม

บุคคล ซึ่งแยกเป็นกลุ่มพระภิกษุ และกลุ่มฆราวาส โดยมีหลักการดังนี้

  ๑) จัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

  ๒) สอนเรื่องง่ายไปหายาก

  ๓) สอนเนื้อหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวและสามารถสัมผัสได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ด้วยประสบการณ์โดยตรง

  ๔) สอนมีเหตุผลและสอนสิ่งที่มีความหมายสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง

  ๕) สอนเท่าท่ีจ�าเป็นพอดีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนท่ีสามารถรับรู้และเข้าใจได้ตามระดับสติ

ปัญญา ไม่ใช่สอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก

 ๓.  การก�าหนดรูปแบบการสอนให้สอดคล้องเนื้อหา ปัญหา ความต้องการ และอัธยาศัยของผู้เรียน 

ซึ่งประกอบด้วย

  ๑) การสอนแบบสนทนา ถาม-ตอบ

  ๒) การบรรยาย

  ๓) การตอบปัญหาและการวางกฎระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

ของอัธยาศัยของผู้เรียน

 ๔.  การเลือกใช้เทคนิคและศิลปะการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  

เพื่อให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดีและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายซึ่งมีองค์ประกอบแต่ละด้าน คือ  

ด้านเทคนิคการสอนสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้
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  ๑) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปไมย

  ๒) การเล่าเรื่อง

  ๓) การยกอุทาหรณ์

  ๔) การสื่ออุปกรณ์ธรรมชาติ

  ๕) การใช้เหตุการณ์ปัจจุบันหรืออดีต

  ๖) กรณีตัวอย่าง

 ๕.  การปฏบิตัเิป็นแบบอย่างและการเลอืกใช้ศลิปะการสอนให้เหมาะสมกบัความต้องการของผูเ้รยีน

ดังนี้ 

  ๑) สอนให้ร่าเริงเบิกบาน

  ๒) พาไปดูตัวอย่าง

  ๓) เร้าใจให้เกิดก�าลังใจ

  ๔) อธิบายให้แจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูด้วยตา

  ๕) สร้างแรงจูงใจชวนให้ปฏิบัติตามได้รับประโยชน์สูงสุด  

   ๖) ประเมินผลการเรียนโดยผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินผลโดยผู้สอน
3
 

นวัตกรรมการสอนพุทธวิถีใหม่
 รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า ที่พบมากในพระไตรปิฎก จะเน้นตรงปัญหา ความต้องการของ 

ผู้เรียน ดังนี้

  ๑.  การสอนแบบสนทนา ถาม-ตอบ ซ่ึงในพระไตรปิฎก ปรากฏมาก การสอนวิธีนี้ในปัจจุบัน  

ไม่ถือเป็นรูปแบบการสอน ถ้าจะมีการสนทนากันระหว่างพระภิกษุกับคฤหัสถ์ มักจะสนทนากันเรื่อง 

ปัญหาโลก ๆ เช่นเรื่องการบ้านการเมืองและอื่น ๆ แต่ก็มีการสนทนาธรรม โดยคฤหัสถ์มีปัญหาในการ

ด�าเนินชีวิต พระภิกษุก็น�าหลักธรรมมาประกอบการสนทนาแนะน�าให้ประพฤติปฏิบัติตามเหมาะสม  

เรือ่งนีค้วรทีจ่ะศกึษาวิธกีารในพระไตรปิฎกแล้วน้อมน�ามาใช้ให้มากยิง่ขึน้ การสอนแบบสนทนาถาม-ตอบ

ในพระไตรปิฎก เป็นการสอนที่ตรงประเด็นปัญหาชีวิตของผู้เรียนที่ดีที่สุด

  ๒.  การสอนแบบการบรรยายนัน้ ในปัจจบุนัใช้มาก การประยกุต์วธิกีารในพระไตรปิฎกมาใช้นัน้ 

กอ็ยูท่ีต่วัผูส้อนทีจ่ะต้องศกึษาเนือ้หาข้อธรรมเลอืกให้เหมาะสม ปัจจบุนัประชาชนปฏบิตัเิพือ่บรรลมุรรคผล

นพิพาน (พ้นทุกข์) การสอนเหมอืนนายแพทย์ทีจ่ดัยาตรงกบัอาการป่วยทีค่นไข้เป็นอยูต้่องมกีารตรวจก่อน

คนไข้ก่อน ก่อนบรรยายต้องมีการส�ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามที่ต้องการเรียนรู้

 3
 สิน งามประโคน, การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา, (๒๕๕๙), หน้า ๘๙.
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  ๓. การตอบปัญหาและการวางกฎระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

ของอัธยาศัยของผู้เรียน เป็นวิธีการที่ก�าหนดใช้ในสถานศึกษาเป็นส่วนมาก ผู้สอนต้องศึกษาหลักการที่จะ

น�ามาแก้ปัญหาทางธรรม ซึ่งคนส่วนมากก็มีความสงสัยคลายกับประชาชนในยุคพุทธกาล ข้อมูลที่จะใช้

ศึกษาโดยตรงก็มีหนังสือมิลินทปัญหาเป็นตัวอย่างที่ดี

  ๔. การเลือกใช้เทคนิคและศิลปะการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปไมย การเล่าเรื่อง การยกอุทาหรณ์ การสื่ออุปกรณ์ธรรมชาติ การใช้

เหตกุารณ์ปัจจบุนัหรอือดตี กรณตีวัอย่าง ในพระไตรปิฎกปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ส่ือทีเ่ป็นส่ิงแวดล้อม

พระองค์เป็นสื่อธรรมชาติประกอบการแสดงธรรมแก่บริษัท ในปัจจุบันนี้การใช้เทคนิคในการสอนมีมาก

  ๕. การประเมินผลการเรียนโดยผู ้ เรียนประเมินตนเองและประเมินผลโดยผู ้สอนนั้น  

ในพระไตรปิฎกปรากฏว่า พระพทุธเจ้าทรงประเมนิบคุคลผูท้ีฟั่งธรรมตามความเป็นจรงิซ่ึงแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 

คือ

  บุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู ผู้บรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง

  บุคคลผู้เป็นวิปจิตัญญู ผู้เมื่อเขาอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร จึงบรรลุธรรม 

  บคุคลผูเ้ป็นเนยยะ ผูบ้รรลธุรรมโดยล�าดบั คอื โดยการแสดง การถาม การมนสกิารโดยแยบคาย 

การเสพ การคบ การเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร 

  บุคคลผู้เป็นปทปรมะ ผู้ฟังก็มาก กล่าวก็มาก ทรงจ�าก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่ได้บรรลุธรรม

ในธรรมชาตินั้น
4

  บคุคล ๔ กลุม่นี ้พระพทุธเจ้าทรงประเมนิจากกลุม่บุคคลทีฟั่งธรรมของพระองค์ เป็นการประเมนิ

ตามความเป็นจริงที่ปรากฎชัดโดยพระองค์เอง ในพระไตรปิฎกไม่ปรากฏการที่บุคคลผู้ฟังประเมินตนเอง 

ไม่มีรูปแบบอย่างนี้ ปัจจุบันวิธีการเรียนการสอนได้ก�าหนดรูปแบบที่ต่างออกไป ถือว่าเป็นความเจริญ

ก้าวหน้าในการเรียนการสอนแต่มีเฉพาะในสถานศึกษา ในการแสดงพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาไม่มี 

การประเมินใด ๆ ทั้งสิ้น

 การออกแบบการสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกด้วยการแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน  

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้ยุทธวิธีหลากหลายแบบ เร่ิมจากรู้ภูมิหลัง รู้ภูมิธรรมของผู้เรียน ก�าหนดเนื้อหา 

การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทรงใช้วิธีการสอน รูปแบบการสอน สื่อประกอบการสอน ความพร้อม 

ของผู้เรียน และประเมินผลการสอนด้วยพระองค์เองตามความเป็นจริง หลังจากทรงพิจารณาเป้าหมาย

การสอนทุกคน ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างรูปแบบพุทธนวัตกรรมการสอนพระสาวกที่ส�าคัญในสมัยนั้น 

เพราะเป็นผู้เลิศด้วยปัญญามาประกอบการน�าเสนอดังต่อไปนี้

 4
 ดูรายละเอียดใน อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗.
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 เมื่อจะกล่าวถึงการสอน จะมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ สอนใคร คือผู้เรียน สอนอะไร คือเนื้อหา 

การสอน สอนอย่างไร คอื วธิกีารสอนหรอืรปูแบบการสอน ใช้สือ่อะไรช่วยสอน และผลการสอนเป็นอย่างไร 

คือการวัดและประเมินผล สุดท้ายผู้เรียนได้รับความรู้และน�าความรู้ไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับตนเอง

และคนอ่ืนอย่างไร ดังนั้นการสอนให้มีเป้าหมายชัดเจนคือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบความจริง  

ดังที่กล่าวว่า มืดมาก็สว่างไป หรือจุดไฟในมืดให้สว่างไสว ถ้าครูท�าได้อย่างนี้กล่าวว่าสุดยอดการสอนที่ดี

ขอยกตัวอย่างพุทธวิถีการสอนโดยเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนมีตัวอย่างดังนี้
 กรณีพระอัญญาโกณฑัญญเถระ

 พระอญัญาโกณฑญัญะเถระได้ชือ่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกเดมิท่านเป็นบตุรพราหมณ์มหาศาล

เกดิในบ้านโทณวัตถุกรงุกบิลพสัดุม์คีวามรูด้้านไตรเพทและเชีย่วชาญในลกัษณมนต์คอืมนต์ท�านายลกัษณะ

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโทนะโปรดให้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาเลี้ยง

โภชนาหารในพระราชพธิที�านายพระลกัษณะและขนานพระนามตามขัตติยราชประเพณแีล้วรับส่ังให้เลือก

พราหมณ์ ๘ คนจากพราหมณ์ทั้งหมดเพื่อท�านายพระลักษณะ

 โกณฑญัญพราหมณ์เป็นหนึง่ในจ�านวนพราหมณ์ ๘ คน นัน้และมอีายนุ้อยทีส่ดุในคณะพราหมณ์ทัง้ 

๘ ได้ตรวจดูพระลักษณะแล้ว ๗ คนแรกท�านายไว้เป็นสองแนวทางคือ ๑) ถ้าพระราชกุมารด�ารงอยู่ในเพศ

ฆราวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒) ถ้าเสด็จออกผนวชจักได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดา

เอกในโลก

 ท่านโกณทญัญะพราหมณ์ได้ท�านายเป็นอย่างเดียวว่า “พระราชกมุารจักเสด็จออกผนวชและจักได้

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกแน่นอน” แล้วได้ต้ังปณิธานไว้ว่าหากพระราชกุมารทรงออก

ผนวชเมื่อไรแล้วหากตนเองยังมีชีวิตอยู่ก็จะขอออกบวชตาม

 ต่อมาเม่ือพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกผนวชแล้วท่านโกณฑัญญะจึงได้ไปชักชวนบุตรของ

พราหมณ์ทั้ง ๗ ผู้ร่วมท�านายลักษณะให้ออกบวชด้วยกันแต่มีเพียง ๔ คนเท่านั้น คือ

 (๑) วัปปะ (๒) ภัททิยะ (๓) มหานามะ (๔) อัสสชิที่ออกบวชตามรวมเป็น ๕ คนเรียกว่า ปัญจวัคคีย์

เม่ือออกบวชแล้วได้เดนิทางไปสบืเสาะหาพระมหาบรุษุตามท่ีต่าง ๆ  กระทัง่ได้มาพบพระองค์ก�าลงับ�าเพญ็

เพียรอยู่ ณ ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคมและพากันเข้าไปอุปัฏฐากบ�ารุงท�ากิจต่าง ๆ ด้วยความหวังว่าเมื่อ 

พระมหาบุรุษได้ตรัสรู้แล้วจักแสดงธรรมให้ตนตรัสรู้ตามบ้าง

 ในขณะนั้นพระมหาบุรุษทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างยิ่งยวดจนพระวรกายซูบผอมและกาลเวลา

ล่วงเลยไปได้ ๖ ปีก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหวังไว้ทรงพิจารณาว่าการท�าทุกกรกิริยา 

เช่นนีไ้ม่ใช่ทางแห่งการตรสัรูเ้ป็นแน่จงึเลกิวธิกีารทรมานตนนัน้เสียหนักลับมาเสวยพระกระยาหารท�าให้มี
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พระวรกายกลับเป็นปกติดังเดิมและทรงเริ่มบ�าเพ็ญความเพียรทางจิต ซ่ึงพระองค์เชื่อว่าจักเป็นทางที่จะ

ตรัสรู้ได้
5
 (บ�าเพ็ญทุกกรกิริยา)

 ฝ่ายปัญจวัคคีย์ไม่ทราบพระประสงค์ต่างพากันคิดว่า พระมหาบุรุษทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาซึ่งเป็น 

การกระท�าทีท่�าได้ยากยิง่มาตัง้ ๖ ปี ยงัไม่บรรลธุรรมอะไรมาบดันีก้ลบักลายเป็นคนมักมากเสยีแล้วหนทาง

ที่จะบรรลุมรรคผลคงไม่มีแน่นอนจึงหมดความเลื่อมใสแล้วพากันหลีกหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

เมืองพาราณสี

 เมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงด�าริถึงบุคคล 

ผู้สมควรได้ฟังเทศนาครั้งแรกของพระองค์อันดับแรกทรงร�าลึกถึงอาจารย์สองท่านคือ อาฬารดาบสและ

อุทกดาบส แต่ทัง้สองกไ็ด้สิน้ชพีไปก่อนแล้วจากนัน้ทรงร�าลกึถงึนกับวชปัญจวคัย์ีทีป่รนนบิตับิ�ารงุพระองค์

ในคราวที่ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาว่า เป็นผู้มีสติปัญญาแก่กล้าพอที่จะแสดงธรรมโปรดได้เมื่อทรงทราบว่า 

ขณะนี้พวกเขาพักอยู่ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจึงเสด็จด�าเนินไปจนถึงที่ปัญจวัคคีย์พักอยู่ ฝ่ายปัญจวัคคีย์

ครัน้เหน็พระพทุธองค์ก�าลงัเสดจ็มาแต่ไกลจงึนดัหมายกันว่าพระสมณโคดมได้คลายความเพียรกลับกลาย

เป็นผู้มักมากก�าลังเสด็จมาที่นี้เราทั้งหลายไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกข้ึนยืนต้อนรับและไม่พึงรับบาตรและจีวร

จักปูลาดอาสนะไว้เท่านั้นหากพระองค์ประสงค์ก็จะประทับนั่งเอง

 ครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึงนักบวชทั้ง ๕ พากันลืมถ้อยค�าที่ได้นัดหมายกันไว้กลับลุกขึ้นต้อนรับ

อย่างนอบน้อมแต่ยงัพากนัใช้ค�าทกัทายว่า “อาวโุส” และเรยีกพระองค์ว่า “โคดม” ซึง่เป็นค�าทีแ่สดงความ

ไม่เคารพพระพุทธองค์ทรงห้ามแล้วตรัสว่า พวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เลย บัดนี้ เราตถาคตได้ตรัสรู้

อมตธรรมแล้วเธอทัง้หลายจงตัง้ใจฟังเถดิเราจกัแสดงธรรมให้ฟังเมือ่พวกเธอปฏบิตัติามธรรมทีเ่ราสอน

ไม่นานจักบรรลุอมตมธรรม แต่พวกปัญจวัคคีย์ยังไม่เช่ือพระพุทธองค์ตรัสซ�้าถึง ๓ ครั้งในที่สุดจึงมี 

พระด�ารัสเตอืนสตใิห้ปัญจวคัคย์ีระลึกถงึความหลงัว่า “ท่านท้ังหลายจ�าได้หรอืไม่ว่าวาจาเช่นนีเ้ราเคย

กล่าวกับพวกท่านหรือไม่”

 นกับวชปัญจวคัคย์ีคล้อยตามพระด�ารสัระลึกได้ว่า พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสเช่นนีม้าก่อนจึงต้ังใจฟัง

ธรรมเทศนาโดยความเคารพพระพทุธองค์จงึแสดงพระธรรมเทศนาชือ่ ธัมมจักกปัปวตัตนสูตรซ่ึงเป็นเทศนา

กัณฑ์แรก ในเวลาจบพระธรรมเทศนาธรรมจกัษ ุ(ดวงตาเหน็ธรรม) ได้เกดิแก่โกณฑัญญะว่า “สิง่ใดสิง่หนึง่

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา” 

 หลงัจากทีไ่ด้ดวงตาเหน็ธรรมแล้วโกณฑญัญะได้กราบทลูขออปุสมบทในพระธรรมวนิยัพระพทุธองค์

ประทานอุปสมบทให้ด้วยพระด�ารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติ

พรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” พอจบพระวาจาโกณฑัญญะ ก็อุปสมบทเสร็จเป็นภิกษุ

 5
 ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย), ๑๒/๑๕๕-๑๖๑/๑๕๗-๑๖๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๒-๓๓๕/๔๐๑-๔๐๕.
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รูปแรกในพระพุทธศาสนาและการบวชด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมปทา (ตรงกับวันเพ็ญอาสาฬหมาส

ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๘) ในวันต่อ ๆ มาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรด ๔ ท่านในกลุ่มปัญจวัคคีย์ คือ 

วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและอุปสมบททั้งหมด พระพุทธองค์

ทรงพิจารณาเห็นว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีบารมีแก่กล้าพอท่ีจะบรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วจึงตรัสเรียกท้ังหมดมา

และทรงแสดงธรรมเทศนาชื่ออนัตตลักขณสูตรโปรดเมื่อจบพระธรรมเทศนาปัญวัคคีย์ทั้ง ๕ ก็ได้บรรลุ 

พระอรหัตผลขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกรวมกับพระพุทธองค์ด้วยเป็น ๖ รูป
6
 

 ผลการสอนหลังจากที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังการบรรยายธรรมจากพระพุทธเจ้า

  ๑.  เป็นพุทธสาวกคนแรกที่บรรลุอริยธรรม

  ๒.  เป็นภิกษสุาวกผู้เลศิด้วยรูร้าตรนีาน (รตัตัญญ)ู ดังทีต่รสัว่า “ดูก่อนภกิษทุัง้หลายบรรดาภกิษุ

สาวกของเราผู้รัตตัญญูผู้รู้ราตรีนานอัญญาโกณฑัญญะเป็นเลิศ”
7
 ดังนี้

  ๓.  เป็นผู้ถ่อมตนไม่มีมานะ (ความถือตน) ว่าตนเองคือสาวกท่านแรกรู้กาลรู้วัยของตนจึงหลีก

ไปจ�าพรรษาในป่าเพื่อมิให้พระอัครสาวกต้องล�าบากในการท�าความเคารพท่าน ท่านจากพระศาสดาถึง 

๑๒ ปี ในเวลาจะปรินิพพานท่านเข้าเฝ้ากราบทูลลาพระศาสดาแทบจะไม่มีใครรู้จักหรือจ�าท่านได้ ท่านจึง

ต้องประกาศชื่อท่านว่าโกณฑัญญะมิให้มหาชนเข้าใจผิดว่าท่านต้องการความส�าคัญความเด่นดัง

  ๔.  พระวงัคสีะกล่าวชมเชยพระอญัญาโกณฑญัญะต่อหน้าพระพกัตร์ว่า “พระโกณฑญัญเถระนี้

เป็นผู้ตรสัรู้ตามพระพทุธองค์เป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งก้าวหน้าอย่างแรงกล้าเป็นผูไ้ด้ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ

ทั้งหลายอันเกิดจากวิเวกเนืองนิตย์คุณอันใดอันพระสาวกผู้ท�าตามค�าสอนของพระศาสดาพึงบรรลุคุณ 

อันนั้นทุกอย่างอันพระเถระน้ันเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่บรรลุแล้วโดยล�าดับพระเถระนี้เป็นผู้มีอานุภาพ

มากเป็นผู้ได้วิชชา ๓ เป็นผู้ฉลาดในเจโตปริยญาณ (การก�าหนดรู้ใจผู้อื่น) เป็นทายาทของพระองค์ไหว้อยู่

ซึ่งพระบาททั้งสองของพระศาสดาดังนี้”
8
 

  ๕.  ท้าวสกักเทวราชประกาศความเลือ่มใสของพระองค์ต่อพรเถระภายหลังฟังธรรมของท่านว่า 

“ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมมีรสอันประเสริฐจึงเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งธรรมอันคลายความก�าหนัดเพราะ 

ไม่ยึดถือมั่นโดยประการทั้งปวงพระผู้เป็นเจ้าได้แสดงแล้ว” ท่านแสดงธรรมแก่สัทธิวิหาริกของท่านผู้ไม่ 

เชื่อฟังก่อนเข้าไปอยู่ป่าถึง ๑๒ ปีว่า “ภิกษุมีใจฟุ้งซ่านกลับกลอกคบแต่มิตรท่ีเลวทรามถูกคล่ืนซัดให้จม 

อยู่ในห้วงน�้า คือ สังสารส่วนภิกษุมีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกลอกมีปัญญารักษาตัวรอดส�ารวมอินทรีย์คบหา

กัลยาณมิตรเป็นนักปราชญ์พึงท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้
9
 

 6
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. ๔ (ไทย) ๔/๑๐-๒๔/๑๕-๓๑, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘/๒๕, วิ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๐-

๒๔/๒๑-๒๕, องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๑๘๘/๑๕๗-๑๗๐, ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓๕๘-๓๗๐.

 7
 ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘/๒๕.

 8
 ดูรายละเอียดใน ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๒๕๕-๑๒๕๗/๕๔๔.

 9
 ดูรายละเอียดในขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๗๓/๔๕๕
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401นวัตกรรมการสอนตามพุทธวิถีใหม่

 จากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นท่านได้ใช้ประสาทในการรับฟังซึ่ง

เป็นส่วนส�าคัญของการบรรลุธรรมของท่าน ผู้เขียนจึงสังเคราะห์พุทธนวัตกรรมการสอนได้ ดังภาพที่ ๓.๓ 

ต่อไปนี้

การเรียนรู้ผ่าน
อายตนะภายใน

การเรียนรู้ผ่าน
อายตนะภายนอก

หลักพุทธธรรมที่ทรงสอน ผลที่เกิดจากการรับสาร
ที่เป็นหลักธรรม

จักขุ (ตา) รูป(รูป)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธรรมจักษุ (ดวงตาเห็นธรรม)  
ได้เกดิแก่โกณฑัญญะว่า “ส่ิงใด
ส่ิงห น่ึง มีความเกิดขึ้น เป ็น
ธรรมดาส่ิงนั้นทั้งหมดย่อมมี
ความดับไปเป็นธรรมดา”

โสตะ(หู) สัททะ (เสียง)

ฆานะ(จมูก) คันธะ (กลิ่น)

ชิวหา (ลิ้น) รส (รส)

กาย (กาย) โผฏฐัพพะ (สิ่งต้องกาย)

มโน (ใจ) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิด
กับใจหรือสิ่งที่ใจรู้)

ภาพที่ ๑ พุทธนวัตกรรมการสอนแบบบรรยายธรรมพระอัญญาโกณฑัญญะ
ที่มา: มาจากผลการวิจัยของ สิน งามประโคน, 

การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา (พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า๘๙)

 พุทธนวตักรรมการสอนแบบบรรยายธรรมของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้แสดงแก่พระอญัญาโกณฑญัญะนัน้

พระอัญญาโกณฑัญญะได้เรียนรู้ใช้อายตนะภายในด้านมโน (ใจ) รับรู้ผ่านธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ

หรือสิ่งที่ใจรู้) พิจารณาธรรมคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยมีผลที่เกิดคือได้ ธรรมจักษุ (ดวงตาเห็นธรรม) 

ได้เกิดแก่โกณฑัญญะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาส่ิงนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็น

ธรรมดา” เกดิปัญญาแจ่มแจ้งในความจรงิภายในจิตของพระอญัญาโกณฑัญญะ จะเหน็ชัดว่าเร่ิมจากการ

สร้างศรทัธากบัผู้เรยีน กระบวนการเรยีนจะเกดิกบัผู้เรียนคอื ต้ังใจฟัง เข้าใจชดัตามเนือ้หาท่ีสอน พิจารณา

ด้วยเหตุและผล เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในเนื้อหาตามความจริงแท้ 

 ดังนั้น การสอนที่ดีกล่าวได้ว่าครูสอนต้องสร้างศรัทธาให้เกิดกับนักเรียนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

อยากเรยีน อยากรูใ้นเนือ้หาการสอนและการเรียนรู้ประเด็นนีส้�าคญัท่ีสุดของการสอนในยคุนี ้คอื การสร้าง

ศรทัธาให้นกัเรยีนอยากเรยีนและไปสร้างแรงจงูใคร่อยากเรยีนเพิม่ขึน้โดยธรรมชาติ นอกจากนัน้ขอยกกรณี

การสอนนักบวชชฎิล สามพี่น้องที่พระพุทธองค์ตั้งใจไปสอน คือ อุรุเวลกัสสปะ

 มชีือ่เหมือนกนัน้องทัง้ ๒ ท่านว่า “กสัสปะ” เป็นพ่ีน้องร่วมสายโลหติเดียวกนัเกดิในตระกลูพราหมณ์

กัสสปโคตรในกรุงราชคฤห์เมื่อเจริญวัยขึ้นได้ศึกษาจนเรียนจบไตรเพทตามลัทธิพราหมณ์ต่อมาทั้ง ๓ คน 

ได้ชักชวนกันออกบวชเป็นชฏิลตั้งอาศรมอยู่ที่ริมฝังแม่น�้าเนรัญชรา โดยกัสสปะพี่ชายคนโต ตั้งอาศรมอยู่

ทีต้่นน�า้ต�าบลอรุเุวลาเสนานคิมจงึได้ชือ่ว่า “อรุุเวลกสัสปะ” น้องชายคนรองต้ังอาศรมอยูท่ี่ส่วนกลางแม่น�า้
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402 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ที่ต�าบลนทีจึงได้ชื่อว่า “นทีกัสสปะ” ส่วนน้องชายคนสุดท้องต้ังอาศรมอยู่ใต้สุดคุ้งแม่น�้าที่ต�าบลคยา 

จงึได้ชือ่ว่า “คยากสัสปะ”ทัง้สามพ่ีน้อง ตัง้ตนเป็นอาจารย์สอนลทัธบิชูาไฟมชีือ่เสยีงโด่งดงัและมผีูอ้อกบวช 

ตามเป็นบริวารจ�านวนมากโดยอุรุเวลกัสสปะมีบริวารมากถึง ๕๐๐ คน นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐ คน  

คยากัสสปะมีบริวาร ๒๐๐ คน

 พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่อาศรมของอุรุเวลกัสสปะนี้เป็นเวลา ๒ เดือนเต็มแล้วได้ทรงแสดง

ฤทธ์ิต่าง ๆ  นานา เพือ่ท�าลายทฏิฐิความถอืตวัของอรุเุวลกสัสปะ แต่ไม่ได้ผลเพราะว่าพระองค์จะแสดงฤทธิ์

อย่างไรอุรุเวลากัสสปะก็ยังถือตัวอยู่อย่างเดิมพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเตือนตรง ๆ ว่า “อุรุเวลกัสสปะ 

ท่านหาได้เป็นพระอรหันต์ไม่และลัทธิที่นับถืออยู่นี้ก็ยังห่างไกลความเป็นพระอรหันต์ยิ่งนักถึงกระนั้น 

ท่านก็ยงัดือ้ดงึหลอกตวัเองและผูอ้ืน่ว่าเป็นพระอรหนัต์ แต่ถ้าหากท่านจกัเชือ่ฟังและปฏบิตัติามค�าของเรา

ไม่นานก็จะได้บรรลุอรหันต์แน่นอน” อุรุเวลกัสสปะได้ฟังดังนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจก้มลงกราบ

แทบพระบาทแล้วพาบริวารถอดชฎาและบริขารพร้อมเครื่องอุปกรณ์บูชาไฟลอยลงแม่น�้าแล้วทูลขอ

อุปสมบทพระบรมศาสดาทรงอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

 กล่าวถึงนทีกัสสปะซ่ึงตั้งอาศรมอยู่ทางใต้น�้าเห็นบริขารของชฎิลพ่ีชายกับบริวารลอยน�้ามาคิดว่า 

คงเกิดเหตุร้ายแก่ชฎิลพี่ชายของตนเป็นแน่แท้จึงพร้อมด้วยบริวาร ๓๐๐ ท่านเดินทางมายังอาศรมของ

ชฎิลพี่ชายเมื่อมาถึงได้เห็นชฎิลพี่ชายและชฎิลบริวารออกบวชเป็นภิกษุจึงเข้าไปถามเมื่อได้ทราบจาก 

พีช่ายว่าลทัธิท่ีเรานับถือน้ันหาสาระมไิด้และการออกบวชตามพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นทางทีจ่ะท�าให้พ้นทกุข์

ได้จึงกราบทูลขออุปสมบทพร้อมกับบริวารทั้งหมดพระพุทธก็ทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิขุ-

อุปสัมปทา

 ส่วนคยากสัสปะน้องชายคนสดุท้อง ทีต้ั่งอาศรมอยูใ่ต้สุดแม่น�า้ได้เห็นบริขารของชฎลิพ่ีชายลอยมา

ตามน�้าคิดว่าจักเกิดภัยอันตรายแก่ชฎิลพี่ชายของตนจึงรีบรุดเดินทางมาได้พบชฎิลพี่ชายและได้รู้ถึง 

ความไม่มีสาระแก่นสารของลัทธิเดิมการบวชในลัทธิใหม่นี้เป็นทางประเสริฐก็ได้ลอยบริขารไปตามแม่น�้า

และทูลขออุปสมบทพร้อมกันบริวารของตนเช่นกัน

 หลังจากอุปสมบทให้ชฏิลทั้งหมดแล้วพระบรมศาสดาได้น�าภิกษุ ๑,๐๐๓ รูปเสด็จไปพ�านัก ณ  

ต�าบลคยาสสีะทรงพจิารณาเหน็ความแก่กล้าแห่งอนิทรีของภิกษเุหล่านัน้แล้วจึงได้ตรัสเรียกให้ภกิษทุัง้หมด

มาประชุมกันจากนั้นได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตปริยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยการอุปมากิเลส 

เหมอืนไฟทีเ่ผาจติใจซึง่เหมาะกบัอปุนสิยัของชฏลิท่ีนบัถือการบชูาไฟภกิษเุหล่านัน้ส่งใจไปตามกระแสแห่ง

พระธรรมเทศนาจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมด
10

 

 10
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๗-๕๔/๔๗-๖๕.
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 เมื่อประทับอยู่ ณ ต�าบลคยาสีสะพอสมควรแล้วทรงเห็นว่าเป็นเวลาท่ีควรแก่การประกาศศาสนา

ในกรุงราชคฤห์แล้วจึงได้พาบริวารท้ังหมดเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์โดยเข้าไปพักที่ลัฏฐิวันอุทยาน 

สวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสาร

 พระเจ้าพิมพิสารครั้นได้ทรงทราบว่าขณะนี้พระพุทธเจ้า พร้อมบริวารมาพ�านักที่อุทยานพระองค์

จึงพาอ�ามาตย์ราชมนตรีพร้อมชาวเมืองประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน เข้าเฝ้าขณะนั้นชาวเมืองทั้งหลาย

ต่างแสดงอาการท่ีไม่เคารพบ้างก็ประกาศชื่อโคตรของตนบางคนก็คุยเสียงดังเพราะยังมีความสงสัยอยู่

ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอุรุเวลกัสสปะนั้นใครเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันแน่พระพุทธเจ้าทรงทราบถึง

ความคิดของคนเหล่านั้นจึงตรัสให้พระอุรุเวลกัสสปะ แสดงให้เห็นชนเหล่านั้นให้หายสงสัย

 ล�าดบันัน้พระอรุเุวลกสัสปะได้เข้าฌานสมาบตัเิหาะขึน้ไปบนอากาศและกลบัลงมากราบท่ีพระบาท

ของพระพุทธเจ้า ๓ ครั้งแล้วพระบรมศาสดาว่าพระบรมศาสดาเป็นอาจารย์ของท่าน ท่านเป็นศิษย์ของ

พระบรมศาสดา เมือ่ชาวเมืองท้ังหลายเหน็ดงันัน้กส็ิน้สงสยัมใีจอ่อนน้อมต่อพระพทุธองค์จากนัน้ทรงแสดง

ธรรมชือ่อนปุพุพกิถาและอรยิสจั ๔ เมือ่จบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกบับริวารอกีประมาณ

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน ได้บรรลุโสดาบันและแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึงตลอด

ชีวิต

 พระอุรุเวลกัสสะพร้อมน้องชายท้ังสอง ได้เป็นก�าลังส�าคัญช่วยในการประดิษฐานพระพุทธศาสนา

ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในมคธรัฐได้ส�าเร็จและด้วยเหตุที่พระอุรุเวลกัสสปะเมื่อออกบวชแล้ว 

มีบริวารมากถึง ๑,๐๐๐ องค์ พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย

ด้านผู้มีบริวารมากดังนี้ 

 ผลการสอนพระอุรุเวลกัสสปะเถระ
11

 พบว่า

  ๑.  เป็นผู้เลิศทางมีบริษัทบริวารมาก 

  ๒.  ท่านเป็นเจ้าหมู่คณะมีบริวารถึง ๕๐๐ คน 

  ๓. เกดิการเรียนรูผ่้านอายตนะ ได้แก่ จกัข ุ(นยัน์ตา) โสตะ (หู) ฆานะ (จมกู) ชวิหา (ลิน้) โผฏฐพัพะ 

(อารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกาย) มโน (ใจ) เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนด้วยทุกข์

มีชาติชราและมรณะ เป็นต้น
12

 

 จากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของพระอุรุเวลกัสสปะเถระน้ันท่านได้ใช้ประสาทในการรับฟัง 

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการบรรลุธรรมของท่าน ผู้เขียนสังเคราะห์พุทธนวัตกรรมการสอนได้ดังภาพที่ ๑.๐ 

ดังนี้

 11
 ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๒๔/๒๙.

 12
 รายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๔/๖๔-๖๕ และ ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗-๒๘.
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404 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

การเรียนรู้ผ่าน
อายตนะภายใน

การเรียนรู้ผ่าน
อายตนะภายนอก

หลักพุทธธรรมที่ทรงสอน ผลที่เกิดจากการรับ
สารหลักธรรม

จักขุ (ตา) รูป (รูป)

อาทิตตปริยายสูตร ไฟ คือ 
ราคะ โทสะและโมหะร้อนด้วย
ทุกข์มีชาติชราและมรณะ

สิ่งทั้งปวงคือจักขุ (นัยน์ตา) 
โสตะ (ห)ู ฆานะ (จมกู) ชิวหา 
(ลิ้น) โผฏฐัพพะ (อารมณ์ที่
พงึถกูต้องด้วยกาย) มโน (ใจ) 
เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟ
คอืราคะโทสะและโมหะร้อน
ด ้วยทุกข ์มีชาติชราและ
มรณะเป็นต้น

โสตะ(หู) สัททะ (เสียง)

ฆานะ (จมูก) คันธะ (กลิ่น)

ชิวหา (ลิ้น) รส (รส)

กาย (กาย) โผฏฐัพพะ (สิ่งต้องกาย)

มโน (ใจ) ธรรมารมณ์ (อารมณ์
ที่เกิดกับใจหรือสิ่งที่ใจรู้)

ภาพที่ ๒ พุทธนวัตกรรมการสอนแบบบรรยายธรรมแก่พระอุรุเวลกัสสปะ
ที่มา : มาจาก สิน งามประโคน, การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

(พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า๙๒)

  พทุธนวตักรรมการสอนแบบบรรยายธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีได้แสดงแก่พระอุรุเวลกสัสปะเถระเกดิ

การเรียนรู้ผ่านการใช้อายตนะภายในด้านมโน (ใจ) รับรู้ผ่านธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจหรือสิ่งที่ใจรู้) 

พจิารณาธรรมคือ อาทติตปรยิายสตูร โดยมผีลทีเ่กดิคอืได้บรรลพุระอรหนัต์ด้วยการพจิารณาสิง่ทัง้ปวงคอื

จักขุ (นัยน์ตา) โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) โผฏฐัพพะ (อารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกาย) มโน (ใจ)  

เป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟคือราคะ โทสะและโมหะร้อนด้วยทุกข์มีชาติชราและมรณะเป็นต้น ส�าหรับ 

พุทธนวัตกรรมนี้จะพบว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนตามความรู้พื้นฐานเดิมที่พวกเขาเชื้อให้เห็นความแตกต่าง

ที่เห็นคุณค่าดีกว่าเดิมจนท�าให้อุรุเวลกัสสปะ เกิดศรัทธา และตั้งใจฟังการสอน พิจารณาด้วยเหตุและผล 

เข้าใจชัดด้วยปัญญา

 สรุปนวัตกรรมการสอนตามพุทธวิถีใหม่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

  ๑. หลักการสอนให้เป็นการเข้าใจสภาพความจริงตามธรรมชาติแต่ละบริบทความต้องการของ

ผู้เรียน 

  ๒. สอนตามปัญหาความต้องการของผู้เรียนเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ

  ๓. สอนให้สอดคล้องกับภูมิความรู้ของผู้เรียนหรือระดับชั้นเรียน

  ๔. ครูสอนต้องมีความรู้ดีในการสอนและมีหลักกัลยาณมิตร

  ๕. สร้างศรัทธากับผู้เรียนด้วยภูมิธรรม ภูมิความรู้ของครูสอนให้เด่นชัด

  ๖. สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

  ๗. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามสถานการณ์ 

  ๘. ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงเป็นรายบุคคล
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