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ไตรสิกขา
องครวมแหงการศึกษาที่สมบูรณ*

การนํ าหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใชกับ พอ.สท.นั้น ไดนํ าแนวคิดมาจากหลักคํ าสอนที่เปนแกนสํ าคัญ
ของพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา มาเปนฐานคิด ทฤษฎี หรือปรัชญาในการจัดการศึกษาอยางเปนองครวมรอบดานทั้ง
ดาน พฤติกรรม(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) และปญญา เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ครบทุกดานตามหลัก
ภาวนา ๔ หรือภาวิต ๔ คือ พัฒนาการทางกาย ทางสังคม(ศีล) ทางจิตใจ และทางปญญา  แตอยางไรก็ตาม การที่จะ
ท ําใหเกิดกระบวนการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขาขึ้นนั้น จํ าเปนตองมีขั้นตอนของการเตรียมการที่เหมาะสม

๑ - ๒ ปจจัยที่ทํ าใหเกิดไตรสิกขาครบสมบูรณ

จากหลักธรรมคํ าสอนที่พระพุทธองคไดตรัสไวถึงปจจัย ๒ อยางที่จะนํ ามาสูปญญา (สัมมาทิฏฐิ) ซ่ึงทํ าใหเกิด
ไตรสิกขาไดครบทั้ง ๓ สวน คือ (๑) ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) ทีห่มายถึงคํ าสอน เนื้อหาวิชา หนังสือ อุปกรณและ
ส่ือการเรียนรูตาง ๆ ที่จะเปนปจจัยใหกับ (๒) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) อันเปนกระบวนการเรียนรูผานการใสใจ
คดิพิจารณาของผูเรียนโดยแยบคาย       ในขณะเดียวกัน ปจจัยทั้ง ๒ ประการนี้จะเกิดมีขึ้นได ก็มาจากปจจัยที่
สํ าคัญที่สุด ๑ ประการคือ ผูจะมาทํ าหนาที่เปน “กัลยาณมิตร” ที่จะแสวงหา จัดเตรียม พัฒนา เนื้อหา หนังสือ ส่ือ
อปุกรณการเรียนการสอนตาง ๆ อันเปนปจจัยภายนอกตามที่กลาว และพรอม ๆ กับสรางเงื่อนไขเอื้อใหเกิดปจจัยภาย
ในแกผูเรียน ใหเกิดการสนใจใสใจคิดวิเคราะหพิจารณาไดอยางแยบคายเกิดปญญาแทจริงได

วิถีชีวิตที่ดีงาม คือ การศึกษาที่แท
“กัลยาณมิตร” เปนทั้งหมดของการศึกษาที่แทนั้น

ซ่ึงปจจัย ๒ อยางนี้เมื่อพรั่งพรอมถูกสวน ก็จะนํ าไปสูกระบวนการศึกษา “ไตรสิกขา” อยางเปนองครวมทั้ง ๓
ดานใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่ดีงามเปนวิถีแหงการเรียนรูที่แทจริง   ซ่ึงจะเห็นวากัลยาณมิตรนี้มีบทบาทสํ าคัญมากที่สุด
พระพุทธเจาจึงมีพระดํ ารัสตรัสวา กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของวิถีชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงก็คือระบบการศึกษาตามหลักไตร
สิกขาที่ทางพระเรียกวา “พรัหมจริยะ” หรือ ชีวิตพรหมจรรยนั่นเอง และเมื่อผูเรียนไดรับการศึกษาครบรอบดาน ก็จะ
เกิดผลมีพัฒนาการอยางสมบูรณทั้ง ๔ ดานไดในที่สุด ซ่ึงก็เทากับวาผูเรียนจะเปนกัลยาณมิตรที่ดีใหกับตนเองและผู
อืน่ตอไปได แมในระหวางการพัฒนาตนเองอยูก็ตาม

จากหลักการนี้พอสรุปเปนแผนภาพของระบบการศึกษาอยางงาย ที่ใหชื่อวา “การศึกษา ๑-๒-๓-๔” ไดดังนี้

                                                          
* คัดมาบางสวนจาก “จดหมายเหตุ โรงเรียนวิถีพุทธ” จากนอกกํ าแพงวัด สูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย หนังสือ “วิถีพุทธสูวิถีชีวิต” ที่ระลึก
งานมอบประกาศนียบัตร ปการศึกษา 2547 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดสุทัศนเทพวราราม (พอ.สท.) โดย พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส
หัวหนาฝายหลักสูตรและตํ ารา กก.บริหาร พอ.สท.



๒
แบบจ ําลองระบบการศึกษาอยางงาย

“การศึกษา ๑-๒-๓-๔”
“One-Two-Three-Four : Holistic Education”

โยนิโสมนสิการ ปญญา
 (ปจจัยภายใน) ปญญา จิตใจ

กัลยาณมิตร + จิตใจ สังคม
ปรโตโฆสะ พฤติกรรม กาย
(ปจจัยภายนอก)

ไตรสิกขา ภาวนา ๔
๑ ๒  ๓   ๔

ต้ังตน เตรียมการ – ดํ าเนนิการ – พัฒนาการ ผลผลิต

การศึกษาเพื่อการพัฒนาปญญา
กัลยาณมิตร ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา สู ภาวนา ๔
    (มิตรดี)  (คํ าสอนจากมิตรดี) (ใสใจพิจารณาดี) (การศึกษาดีมีวิถีชีวิตประเสริฐ)

สัปปุริสสังเสวะ สทัธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธมัมานุธัมมปฏิบัติ (ปญญาวุฒิธรรม ๔)
   (คบคนดี)  (ฟงคํ าสอนดี) (ใสใจพิจารณาดี) (ปฏิบัติดีตอเนื่องยิ่งขึ้นไป)

     สัทธา สุตมยปญญา จนิตามยปญญา ภาวนามยปญญา
   (ฉลาดเชื่อ)  (ปญญารูจํ า) (ปญญารูคิด) (ปญญารูแจง)

จากแผนภาพดังกลาว จึงเปนคํ าตอบวาทํ าไมโรงเรียนวิถีพุทธจึงใหความสํ าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปน
อันดับแรกโดยเฉพาะครูผูสอนซ่ึงจะตองทํ าหนาที่เปนกัลยาณมิตรที่ดีที่จะเปนปจจัยสํ าคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการศึกษา
แบบวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขาได ทาง พอ.สท.จึงปรับระบบการสอนของครูที่เนนเนื้อหาวิชาเปนหลัก ครูมาสอนตาม
คาบวิชาแลวก็ไป เปล่ียนเปนระบบการสอนแบบครูประจํ าชั้น สรางเงื่อนไขใหมีความเอาใจใสตอเด็กเปนรายบุคคลได
มากขึ้น เปดโอกาสใหพัฒนาสายตาของครูกัลยาณมิตรใหสามารถเห็นปญหาและพัฒนาการของลูกศิษยไดดีขึ้น  เปด
โอกาสใหดํ าเนินการเรียนการสอนไดอยางเปนอิสระ และมีเวลาตอเนื่องมากขึ้น  เปดโอกาสใหครูผูสอนไดทดลอง
พัฒนารูปแบบทักษะการสอนในลักษณะที่สรางเงื่อนไขใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย และผูสอน
กต็องเรียนรูและพัฒนาตนเองไปพรอมกันดวย

โรงเรียนไดพยายามใหครูผูสอนไดทํ าความรูจักกับผูปกครอง เปดโอกาสและเชื่อมประสานใหผูปกครองเขามา
มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็กในโอกาสตาง ๆ ใหมากที่สุด และพยายามจะแทรกเสริมใหความรู ทักษะการ
เล้ียงลูกตามแนววิถีพุทธแกพอแมผูปกครอง และใหทราบวาตนเองนั้นอยูในฐานะกัลยาณมิตรตนที่สํ าคัญที่สุด  ครู
ตามแนววิถีพุทธตองดํ ารงตนใหผูเรียนเกิดความศรัทธา เกิดความไววางใจ เกิดความเคารพรัก พรอมกันนั้นก็ตอง



๓
ตระเตรียมเนื้อหา หนังสือ ส่ืออุปกรณการเรียนการสอนตาง ๆ (ปรโตโฆสะ) ใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหลูกศิษยของ
ตนเกิดความสนใจใฝรู เกิดการพิจารณาคิดวิเคราะหอยางแยบคาย จนเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากภายในของ
ผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) แลวนอมนํ าใหลูกศิษยดํ าเนินวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ดาน คือ

(๑) พฤติกรรม ในเรื่องกิริยามารยาท-การกินอยูดูฟงเปน ฝกนิสัยการพิจารณาใหรูจักเลือกเสพส่ิงบริโภคและ
ส่ือตาง ๆ ใหเกิดคุณประโยชนดวยปญญา       ใหรูจัก ความพอดี-พอประมาณ ในการแสวงหา-บริโภค-ถือครอง-
สะสม ส่ิงเสพบริโภคตาง ๆ  จูงใจใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑอันเปนวินัยภายนอกดวยความเขาใจในเหตุผลซํ้ า
ๆ จนนํ าไปสูการปลูกฝงและเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง กํ ากับตนเองได  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นโดยมีศีล
๕ เปนพื้นฐานในการดํ าเนินชีวิต  มีวิถีชีวิตที่สัมพันธดวยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

(๒) จิตใจ  (๒.๑) ใหมี “สมรรถภาวะ” ที่ดี คือมีสมาธิ มีความตั้งมั่น เขมแข็ง มุงมั่นทํ าดีดวยใจกลาหาญ
อดทน สูส่ิงยากได ขยันหมั่นเพียร ไมยอทอ สามารถฟนฝาอุปสรรคผานความยากลํ าบากตาง ๆ ไปได พึ่งตนเองได
(๒.๒) ใหมี “คุณภาวะ” ที่ดี คือ มีความกตัญูรูคุณ มีจิตใจเมตตากรุณา โอบออมอารี มีนํ้ าใจ ละอายชั่วกลัวบาป ซ่ือ
สัตย รับผิดชอบ กลารับผิด เกิดจิตที่เปนบุญเปนกุศลอยางสมํ่ าเสมอ  (๒.๓) ใหมีสุขภาวะที่ดี คือใหมีความสุข ความ
ราเริงเบิกบาน มองโลกในแงดี มีกํ าลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ในการรวมกิจกรรมการงานตาง ๆ   และ
 (๓) ปญญา  (๓.๑) ใหเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัย ในกฎแหงกรรม และในหลัก
บาปบุญคุณโทษ  (๓.๒) ใหมีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูที่ดี  จูงใจใหใฝรู โดยเทคนิคการตั้งคํ าถามใหหาคํ าตอบ
ดวยตนเอง ฝกฝนใหคนควาจดบันทึก ใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง แลวคิดวิเคราะหประมวลผล ตลอดจนฝก
ใหสามารถนํ าเสนอถายทอดไดทั้งแบบกลุมและรายบุคคลอยูเสมอ ๆ  และสรางเงื่อนไขใหเกิดการนํ าไปปรับประยุกต
ใชไดในชีวิตจริง  (๓.๓) ใหมีทักษะชีวิต เทาทันตอส่ิงเราภายนอกและกิเลสภายในตน สามารถแกไขปญหาชีวิตได
สามารถนํ าหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดํ าเนินชีวิตได  (๓.๔) ใหมีฐานชีวิตที่ดี ใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติ
ธรรม ใหเกิดปญญาเขาใจสัจธรรมในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถที่จะตอยอดพัฒนาไปสูการปฏิบัติธรรมให
เกิดความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป

ซ่ึงกระบวนการศึกษาทั้ง ๓ ดานนี้ ตองเกื้อกูลสัมพันธกัน กลาวคือ การศึกษาทางดานพฤติกรรมจะเปนฐาน
ใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและปญญา การศึกษาทางดานจิตใจจะเปนกํ าลังรักษาและสืบตอพฤติกรรมที่ดีงาม
ใหคงอยูอยางยั่งยืน และพรอมที่จะพัฒนาไปสูปญญา การศึกษาทางดานปญญาจะยอนกลับมากํ ากับ เกื้อหนุน และ
พัฒนาพฤติกรรมและจิตใจใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก

วิถีพุทธสูวิถีชีวิต : วิถีแหงการเรียนรูที่แท

ดังนั้น ผูบริหารการศึกษา จึงตองออกแบบใหการศึกษาทั้ง ๓ ดานนี้ผสมผสานกลมกลืนอยูในวิถีชีวิตในโรง
เรียน ผานกิจวัตร ผานศาสนพิธีตาง ๆ ผานวฒันธรรมประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ผานเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ผานกิจกรรมพิเศษนอกชั้นเรียนในวาระตาง ๆ ผานการรับประทานอาหาร การเก็บลาง การ
ทํ าความสะอาดพัฒนาวัด ฯลฯ ซ่ึงจํ าเปนอยางยิ่งที่พระอาจารย ครู พี่เล้ียง และผูปกครอง ทุกฝายตองใหความรวมมือ
ชวยกันสนับสนุนอยางจริงจัง จริงใจ พรอมที่จะทํ าตนเปนแบบอยางที่ดี เรียนรูและพัฒนาตนเองไปพรอมกันกับเด็ก ๆ
ดวย เปนกัลยาณมิตรตอกันไปพรอมกันดวย จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางรวดเร็วและชัดเจน

ปรับปรุงเมื่อ ๑๖/๐๗/๒๕๔๘
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