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ไตรสิกขา
องครวมแหงการศึกษาที่สมบูรณ* (ขยายความ)

การนํ าหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใชกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วดัสุทัศนเทพวราราม (พอ.สท.)
นั้น ไดนํ าแนวคิดมาจากหลักคํ าสอนที่เปนแกนสํ าคัญของพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา มาเปนฐานคิด ทฤษฎี หรือปรัชญา
ในการจัดการศึกษาอยางเปนองครวมรอบดานทั้งดาน พฤติกรรม(ศีล) จิตใจ(สมาธิ) และปญญา เพื่อพัฒนาผูเรียนไป
สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ครบทุกดานตามหลัก ภาวนา ๔ หรือภาวิต ๔ คือ พัฒนาการทางกาย ทางสังคม(ศีล) ทาง
จิตใจ และทางปญญา  แตอยางไรก็ตาม การที่จะทํ าใหเกิดกระบวนการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขาขึ้นนั้น จํ าเปนตองมี
ขัน้ตอนของการเตรียมการที่เหมาะสม

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 ก็มาจากปจจัยตัน
เริ่มที่สํ าคัญที่สุด ๑ ประการคือ ผูจะมาทํ าหนาที่เปน “กัลยาณมิตร” ที่จะแสวงหา จัดเตรียม พัฒนา เนื้อหา หนังสือ
ส่ืออุปกรณการเรียนการสอนตาง ๆ อันเปนปจจัยภายนอกตามที่กลาว และพรอม ๆ กับสรางเงื่อนไขเอื้อใหเกิดปจจัย
ภายในแกผูเรียน ใหเกิดการสนใจใสใจคิดวิเคราะหพิจารณาไดอยางแยบคายเกิดปญญาแทจริงได

วิถีชีวิตที่ดีงาม คือ การศึกษาที่แท
“กัลยาณมิตร” เปนทั้งหมดของการศึกษาที่แทนั้น

กลัยาณมิตรเปนทั้งหมดของ “วถีิชีวิตที่ดีงาม” ซ่ึงก็คือ ระบบการศึกษาตามหลักไตรสิกขา ที่ทางพระเรียกวา
“พรัหมจริยะ” หรือ ชวีิตพรหมจรรยนัน่เอง เพราะกัลยาณมิตรนั้นเองเปนผูจัดเตรียมปจจัย ๒ อยางดังกลาวใหพรั่ง
พรอมถูกสวน ซ่ึงจะชวยนอมนํ าใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูขึ้นภายในและพัฒนาไปสูกระบวนการของการศึกษา
ตามหลัก “ไตรสิกขา” อยางเปนองครวมทั้ง ๓ ดานใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่ดีงามเปนวิถีแหงการเรียนรูที่แทจริง   และเมื่อ
ผูเรียนไดรับการศึกษาครบรอบดาน ก็จะเกิดผลมีพัฒนาการอยางสมบูรณทั้ง ๔ ดานไดในที่สุด ซ่ึงก็เทากับวาผูเรียน
จะเปนกัลยาณมิตรที่ดีใหทั้งกับตนเองและผูอื่นตอไปได แมจะยังอยูในระหวางกระบวนการพัฒนาตนเองอยูก็ตาม

จากหลักการนี้พอสรุปเปนแผนภาพของระบบการศึกษาอยางงาย ที่ใหชื่อวา “การศึกษา ๑-๒-๓-๔” ไดดังนี้
                                                          
* ตอยอดจาก “จดหมายเหตุ โรงเรียนวิถีพุทธ” หนังสือ “วิถีพุทธสูวิถีชีวิต” ที่ระลึกงานมอบประกาศนียบัตร ปการศึกษา 2547 โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย วัดสุทัศนเทพวราราม (พอ.สท.) โดย พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส หัวหนาฝายหลักสูตรและตํ ารา กก.บริหาร พอ.สท.



๒

แบบจํ 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)

แผนภาพของแบบจํ าลอง “ระบบการศึกษาอยางงาย” ประกอบดวย ๔ ขั้นตอนสํ าคัญ ดังนี้คือ  (๑) ปจจัยเริ่ม
ตนที่สํ าคัญที่สุดคือ กัลยาณมิตร พระพุทธองคไดตรัสยํ้ าไวหลายแหงวา กัลยาณมิตรนั้นเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน หรือ
ทัง้หมดของชีวิตที่ดํ าเนินไปตามหลักแหงไตรสิกขานั่นเอง  (๒) กัลยาณมิตรนั้นเองมีบทบาทในการเตรียมปจจัยสํ าคัญ
๒ ประการ คือปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอกนั้นจะสนับสนุนใหเกิดปจจัยภายในนอมนํ าผูเรียน
ใหเกิดความสนใจใสใจคิดพิจารณาอันจะนํ าไปสู  (๓) กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ก็จะดํ าเนินไปอยางตอ
เนื่องเปนวิถีชีวิต ศึกษาและพัฒนาไปซํ้ าแลวซํ้ าเลา (๔) ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเปนองครวมรอบดานตามหลัก
ภาวนา๔  เปนผูที่สามารถจะยอนกลับไปเปนกัลยาณมิตรใหกับผูอื่นไดตอไป  และแมผูนั้นจะยังอยูระหวางทางแหง
การศึกษาพัฒนานี้ก็ตาม ก็สามารถที่จะเปนกัลยาณมิตรใหกับตนเองและผูอื่นตอไปไดเชนกัน  ดังนั้น วงจรของการ
ศึกษา๑-๒-๓-๔ นี้จึงเกิดขึ้นเปนวฏัจักรแหงความเจริญ หมุนสืบตอพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตวัฒนธรรมอารยธรรม
ของชาวพุทธมาไดยาวนานกวา ๒,๖๐๐ ป จากแบบจํ าลองดังกลาวที่ยอสรุปมาจากหลักธรรมสํ าคัญ ๆ ๔ ขั้นตอน ได
นํ ามาพัฒนาเปนตารางสรุปการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธแบบหนึ่งหนากระดาษ ดังนี้



นากระดาษ             (วิเคราะหโดย พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม  ๑๓/๘/๒๕๔๘)
  ตั้ง ผลผลิต

ตั้ง
(ระบบกัล

มนุษยที่สมบูรณ  (ระดับฐานเจดีย)
กินอยูดูฟงเปน / เกง ดี มีสุข / พึ่งตนเองได

ภาวนา-ภาวิต ๔ / อารยวฑัฒิ ๕ / อริยทรัพย ๗ / นาถกรณธรรม ๑๐

ปญญา

เห็นชอบ
ดํ าริชอบ

  ป
ญญ

าภ
าว
นา

   ภ
าว
ิตป
ญญ

า

  ฐานชีวิตที่ดี           พัฒนาสูการแสวงหาสัจธรรม เจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไป
  ทักษะชีวิต              เทาทันเขาใจตนเองและโลก แกปญหาชีวิตไดตามธรรม
  ทักษะการเรียนรู    มีอุปนิสัยใฝรู และทักษะในการเรียนรูเพื่อพัฒนาปญญา
  สัทธา+ปญญา        เลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัย, กฎแหงกรรม

ปญญา : ใฝรู รูรอบ รูจริงแท แกปญหาได
  ภาวนามยปญญา   รูสัจธรรมความจริงดวย สติ-สมาธิ-ปญญา ที่อบรมแลว
  จินตามยปญญา     เรียนรูดวยการใสใจคิดวิเคราะหพิจารณา โยนิโสมนสิการ
  สุตมยปญญา          ความรูสํ าเร็จรูปจํ าได แยกแยะได เขาใจ ใชถูก สัทธา-สัญญา-ปญญา    

 เก
ง  

   
   

   
   

   
พึ่ง

ตน
ได


สมาธิ
สติชอบ
สมาธิชอบ
เพียรชอบ  จิต

ตภ
าวน

า
   ภ

าว
ิตจ
ิต

จิตใจ : ดีงาม ตั้งมั่น เขมแข็ง เบิกบาน
  คุณภาวะ        มีคุณธรรม ความดีงาม บุญกุศลทุกอยาง เชน ความกตัญู เมตตากรุณา ละอายชั่วกลัวบาป…
  สมรรถภาวะ   มีสมาธ ิจดจอตั้งมั่น มีสติ เขมแข็งกลาหาญ อดทนขยันหมั่นเพียร มีกํ าลังใจ สูสิ่งยาก ไมยอทอ…
  สุขภาวะ          ราเริงเบิกบาน ผองใส แจมใส ไมเครียด สงบสันติ มีความสุขในการเรียนรู-พัฒนาตนเอง …

มีสุ
ข

    
ศีล
ภา
วน
า

    
 ภา

วิต
ศีล

พฤติกรรม : สํ ารวมระวัง ไมใหเบียดเบียนตนเองและผูอื่น มีวิถีชีวิตที่ปดทางเสื่อม เปดทางเจริญ
 มีปฏิสัมพันธที่ดี    กบับคุคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ธรรมชาติแวดลอม อยูรวมกันอยางปกติสุข  มีนํ้ าใจ

ชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคีกัน เปนกัลยาณมิตรตอกัน (สังคหวัตถุ๔, ทิศ๖, สาราณียธรรม๖,..)
 ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น   ปฏิบัติตามกฎกติกา มีวินัยจากภายใน ลดละเลิกอบายมุข (ปาฏิโมกขสังวรศีล)
 สัมมาอาชีวะ  ไมทุจริต มีอาชีพสุจริตไดโดยไมเบียดเบียนสรางปญหาใหสังคมสิ่งแวดลอม (อาชีวปาริสุทธิศีล) ดี 

(ม
ีศีล

ธร
รม

)

• ธรรมนูญ/ปรัชญา/
วิสัยทัศน/ นโยบาย/
พันธกิจ/คติพจน/..

- สัมมาทิฏฐิ(อริยสัจจ๔)
- ทิฏฐิสามัญญตา

• กัลยาณมิตร
(พระ,ที่ปรึกษา,ผูบริหาร,
ครู,บุคลากร,ผูปกครอง-
พอแม: ปคุคลสัปปายะ)
- กัลยาณมิตรธรรม ๗
- ศีล ๕, ปลอดอบายมุข
- พรหมวิหาร๔ -โกศล๓
- สัปปุริสธรรม๗ ..ฯลฯ..

• ระบบบริหารจัดการ
แบบธรรมาธิปไตย
สามัคคีธรรม
- สาราณียธรรม ๖
- อปริหานิยธรรม ๗
- ปวารณา ชี้ขุมทรัพย
พัฒนาตอเนื่อง
- จักร ๔  - พละ ๔
- อัปปมาทธรรม
(สติ+สัมมัปปธาน ๔)
- อุปญญาตธรรม ๒

• กิจกรรม-การเรียนรู
สู   โยนิโสมนสิการ

(อิริยาปถ-,โภชนสัปปายะ)

1) กิจกรรมพุทธศาสนา
- กระบวนการเรียนรู ๕ ขั้น
(พูด-ท ํา-จ ํา, แปล, เขาใจ,
รูคุณคา, ประเมินตนเอง)

- วิถีชีวิตชาวพุทธ (วันพระ,
วนัสํ าคัญ,ชวงเขาพรรษา,…)

2) กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
กินอยูดูฟงเปน+ทักษะชีวิต

(จตุปาริสุทธิศีล,โคจร-อาจารวัตร)
 –คายธรรมะ สูวิถีชีวิตปกติ

3) การเรียนการสอน
- บูรณาการหลักธรรมทุก
กลุมสาระการเรียนรู

- สอนวิชาพระพุทธศาสนา
- แทรกบริหารจิตเจริญสติ

• สื่อ/เทคโนโลยีการศึกษา
  เปน  ปรโตโฆสะที่ดี
-ภสัสสัปปา จะ
-อนุบุพพิกถ ุ๑๐
• สถานที่/สภาพแวดลอม
(อาวาส-,โคจร-,อุตุสัปปายะ)
- สวยงาม,สะอาด,สงบ,สวาง

มาธิ/ปญญา) สัท
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๔

จากแผนภาพดังกลาว จึงเปนคํ าตอบวาทํ าไมโรงเรียนวิถีพุทธจึงใหความสํ าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอันดับ
แรกโดยเฉพาะครูผูสอนซ่ึงจะตองทํ าหนาที่เปนกัลยาณมิตรที่ดีที่จะเปนปจจัยสํ าคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการศึกษาแบบวิถี
พุทธตามหลักไตรสิกขาได โรงเรียนวิถีพุทธจึงตองใหความสํ าคัญสูงสุดกับการสรางระบบกัลยาณมิตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการ
มีพระสงฆเถระครูบาอาจารยและผูทรงภูมิปญญามาเปนที่ปรึกษาใหกับโรงเรียน ผูบริหารพระอาจารยครูและพี่เล้ียงทุกรูป
ทกุคนควรไดรับการชี้แจงประชุมระดมความคิดเห็นกันจนมีความเขาใจรวมกัน และประกาศเปนวิสัยทัศนและนโยบายตาง
ๆ ในการดํ าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางเปนทางการ และเผยแพรใหไดรับทราบโดยทั่วไป  โรงเรียนตองมีระบบบริหารจัด
การทีด่ตีามหลักธรรมาธิปไตย ซ่ึงจะเกื้อกูลใหอยูรวมกันดวยความสามัคคี และเปนองคกรเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางตอ
เนื่อง บคุลากรทุกฝายตองพัฒนาตนเองใหเปนกัลยาณมิตร โดยรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม จนสามารถดํ ารง
ตนเปนแบบอยางที่ดีตามพระธรรมวินัย ครูและพี่เล้ียงฆราวาสตองเปนแบบอยางในการลดละเลิกอบายมุข และมีศีล ๕
เปนพื้นฐานในการดํ าเนินชีวิต มีกิริยามารยาทแบบชาวพุทธที่ดี มีความเปนครูที่แทในจิตใจ และมีความเขาใจในแนวทาง
การศึกษาพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขาเปนอยางดี  ดังนั้นในชวงกอนเริ่มตนปการศึกษาในแตละปจึงควรจะไดมีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อฝกอบรมทบทวนหลักการตาง ๆ ดังกลาวนี้ใหแกคณะพระอาจารย ครู และพี่เล้ียงใหเปนที่เขาใจ
ตรงกันใหดีเสียกอนเปนเบื้องตน

นอกจากนี้ ทาง พอ.สท. ยังไดปรับระบบการสอนของครูที่เนนเนื้อหาวิชาเปนหลัก ครูมาสอนตามคาบวิชาแลวก็ไป
แบบโรงเรียนกวดวิชา ใหเปล่ียนมาเปนระบบการสอนแบบครูประจํ าชั้น สรางเงื่อนไขใหรูจักและมีความเอาใจใสตอเด็กเปน
รายบุคคลไดมากขึ้น เปดโอกาสใหพัฒนาสายตาของครูกัลยาณมิตรใหสามารถเห็นปญหาและพัฒนาการของลูกศิษยไดดีขึ้น
เปดโอกาสใหดํ าเนินการเรียนการสอนไดอยางเปนอิสระและมีเวลาตอเนื่องมากขึ้น  เปดโอกาสใหครูผูสอนไดทดลองพัฒนา
รูปแบบทักษะการสอนในลักษณะที่สรางเงื่อนไขใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย และผูสอนก็ตองเรียนรู
และพัฒนาตนเองไปพรอมกันดวย

โรงเรียนควรจะไดมีนโยบายและความพยายามในทางปฏิบัติที่จะใหครูผูสอนไดทํ าความรูจักกับผูปกครอง เปด
โอกาสและเชื่อมประสานใหผูปกครองรวมกลุมกันและเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็กในโอกาสตาง ๆ ให
มากที่สุด และควรจะแทรกเสริมใหความรู-ทักษะการเลี้ยงลูกตามแนววิถีพุทธแกพอแมผูปกครอง และใหทราบวาตนเองนั้น
อยูในฐานะกัลยาณมิตรตนที่สํ าคัญที่สุดเชนกัน

ผูบริหารครูนักเรียนควรรวมกันเตรียมปจจัยภายนอกอันไดแกสภาพแวดลอมตามหลัก ๔ ส (สวยงาม-สะอาด-
สงบ-สวาง) ที่สอดคลองกับหลักไตรสิกขา และที่สํ าคัญยิ่งคือ ครูควรเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนที่ดี รวมทั้งแหลงคนควา
หาความรูที่ดี มีความหลากหลายและนาสนใจ นักเรียนสามารถเขาถึงและใชไดอยางสะดวก เรียกวาเตรียมคํ าสอนหรือ
ปรโตโฆสะที่ดี             และเพื่อกระตุนใหเกิด ปจจัยภายใน ที่จะนํ าไปสูกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขานั้น
โรงเรียนวิถีพุทธตองมี กิจกรรม-การเรียนรู ใหครบทั้ง ๓ กลุม คือ

๑) กจิกรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธโดยทั่วไปนิยมจัดขึ้น แตมักจะเปนเพียงรูปแบบเปลือกนอก
ของศาสนพิธีที่นาเบื่อไมทํ าใหผูเรียนเห็นคุณคาแท โรงเรียนจึงควรจัดใหมีกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้น ไดแก    (๑) ผูเรียน
สามารถจํ า-พูดคํ าบาลีและปฏิบัติศาสนพิธีไดอยางถูกตอง  (๒) สามารถแปลความได (๓) สามารถอธิบายขยายความจนเขา
ใจความหมายชัดเจน  (๔) ยกขออุปมาอุปไมยและตัวอยางเทียบเคียงจนสามารถเห็นคุณคาแทของศาสนพิธีนั้นๆ ในวิถี



๕
ชวีติจริงได  (๕) ใหผูเรียนประเมินตนเองตามความเปนจริงวามีระดับการเรียนรูอยูที่ขั้นไหนแลว   โรงเรียนควรเสริมสราง
วิถวีฒันธรรมของชาวพุทธ ในแตละสัปดาหควรใหมีการสวดมนตรักษาศีลฟงธรรมเปนตน และควรมีกิจกรรมใหระลึกถึง
วนัพระและวันสํ าคัญตามเทศกาลตางๆ และมีการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนอยางตอเนื่องทุกเดือน

๒) กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต หรือทักษะชีวิตดาน “กินอยูดูฟงเปน” ซ่ึงโรงเรียนควรจัดตารางวิถีชีวิตหรือกิจวัตร
ประจํ าวันที่เกิดขึ้นใหเปนวิถีการเรียนรู ตั้งแตเริ่มเดินเขามาสูวัด ชวงเตรียมเขาแถวตั้งแถวเดินแถว การสวดมนตทํ าสมาธิ
ฟงธรรมบนพระอุโบสถ วิถวีฒันธรรมในหองเรียน ชวงพักใหมีการพิจารณาและรับประทานอาหารพรอมกัน และเก็บลาง
ภาชนะดวยตนเอง และในชวงทายของวันครูควรใหมีการสรุปองคความรูและหลักธรรมที่ไดเรียนรูในแตละวันรวมกัน และ
สวดมนตแผเมตตากอนกลับบาน  กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต นี้ควรจัดทํ าเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีแผนการเรียนรูที่ชัด
เจนตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมในสวนนี้โรงเรียนสามารถเริ่มตนดวยการจัดคายธรรมะในลักษณะตางๆ โดยครูและพี่เล้ียง
ตองมีสวนรวมในการจัดคายกับพระอาจารย และนํ าส่ิงที่ไดจากคายมาปรับใชและสืบตอจนเปนวิถีชีวิตปกติที่โรงเรียน

๓) การเรียนการสอนดานวิชาการ ควรจัดใหมีการเรียนธรรมศึกษา หรือวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนในทุกๆวิชา ควรมีแผนการสอนและดํ าเนินการสอนที่บูรณาการหลักธรรมในวิชาการ
ตาง ๆ และควรจัดใหมีการบริหารจิตเจริญสติกอนเรียนสัก ๑-๒ นาทีกอนเริ่มเรียน และควรใหเด็กไดฝกทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ในการสังเกตคนควาทดลองคิดวิเคราะหพิจารณา และรวมกันนํ าเสนอสรางสรรคผลงานดวยวิธีการที่หลาก
หลายทั้งแบบเดี่ยวและกลุม โดยใหผูเรียนเขาใจถึงคุณคาแทและที่มาที่ไปของวิชานั้นๆ จนสามารถประยุกตใชประโยชนได
ในชีวิตจริง และสามารถสรุปเชื่อมโยงมาสูหลักธรรมได

การจัดกิจกรรม-การเรียนรูทั้ง ๓ กลุมนี้ มุงใหเกิดปจจัยภายในคือ สัทธาและโยนิโสมนสิการ (ความสนใจใสใจคิด
พจิารณา) ครูตามแนววิถีพุทธจึงตองดํ ารงตนใหผูเรียนเริ่มเกิดความศรัทธา เกิดความไววางใจ เกิดความเคารพรัก พรอม
กนันัน้ก็ตองตระเตรียมเนื้อหา หนังสือ ส่ืออุปกรณการเรียนการสอนตาง ๆ (ปรโตโฆสะ) ใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหลูก
ศิษยของตนเกิดความสนใจใฝรู เกิดการพิจารณาคิดวิเคราะหอยางแยบคาย จนเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากภายใน
ของผูเรียน (โยนิโสมนสิการ) แลวนอมนํ าใหลูกศิษยดํ าเนินวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา ทั้ง ๓ ดาน จนเกิดเปน
พฒันาการอยางเปนองครวมทั้ง ๔ ดานตามหลักภาวนา ๔ คือ

(๑) พฤติกรรม (สีลสิกขา) (๑.๑) พัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (กายภาวนา) ตั้งแตสุขนิสัยใน
การดูแลรักษารางกาย ในเรื่องกิริยามารยาท-การกินอยูดูฟงเปน ฝกนิสัยการพิจารณาใหรูจักเลือกเสพส่ิงบริโภคปจจัย ๔
และส่ือขอมูลตาง ๆ ใหเกิดคุณประโยชนดวยสติและปญญา       ใหรูจักความพอดี-พอประมาณ ในการแสวงหา-บริโภค-
ถือครอง-สะสม ส่ิงเสพบริโภคตาง ๆ   (๑.๒) มปีฏสัิมพันธที่ดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม (สีลภาวนา) มีการแบง
ปนสงเคราะหชวยเหลือกัน จูงใจใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑอันเปนวินัยภายนอกดวยความเขาใจในเหตุผลซํ้ า ๆ จน
นํ าไปสูการปลูกฝงและเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง กํ ากับตนเองได  มีวิถีชีวิตที่ปดทางเสื่อมจากอบายมุขและสิ่งมอมเมา
ทั้งหลาย ทํ าใหไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น โดยมีศีล ๕ เปนพื้นฐานในการดํ าเนินชีวิตที่จะนํ าไปสูความเจริญ

(๒) จิตใจ (จิตตสิกขา หรือ จิตตภาวนา)  (๒.๑) ใหมี “สมรรถภาวะ” ที่ดี คือมีสติมีสมาธิ มีความตั้งมั่น เขมแข็ง
มุงมั่นทํ าดีดวยใจกลาหาญ อดทน สูส่ิงยากได ขยันหมั่นเพียร ไมยอทอ สามารถฟนฝาอุปสรรคผานความยากลํ าบากตาง ๆ
ไปได พึ่งตนเองได (๒.๒) ใหมี “คุณภาวะ” ที่ดี คือ มีความกตัญูรูคุณ มีจิตใจเมตตากรุณา โอบออมอารี มีนํ้ าใจ ละอาย
ชั่วกลัวบาป ซ่ือสัตย รับผิดชอบ กลายอมรับความผิดพลาดได เกิดจิตที่เปนบุญเปนกุศลอยางสมํ่ าเสมอ  (๒.๓) ใหมีสุข



๖
ภาวะที่ดี คือใหมีความสุข ความราเริงเบิกบาน มองโลกในแงดี มีกํ าลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู ในการรวมกิจ
กรรมการงานตาง ๆ   และ
 (๓) ปญญา (ปญญาสิกขา หรือ ปญญาภาวนา)  (๓.๑) ใหเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัย
ในกฎแหงกรรม และในหลักบาปบุญคุณโทษ  (๓.๒) ใหมีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูที่ดี  จูงใจใหใฝรู โดยเทคนิคการ
ตัง้ค ําถามใหหาคํ าตอบดวยตนเอง ฝกฝนใหคนควาจดบันทึก ใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง แลวคิดวิเคราะห
ประมวลผล ตลอดจนฝกใหสามารถนํ าเสนอถายทอดไดทั้งแบบกลุมและรายบุคคลอยูเสมอ ๆ  และสรางเงื่อนไขใหเกิดการ
นํ าไปปรับประยุกตใชไดในชีวิตจริง  (๓.๓) ใหมีทักษะชีวิต เทาทันตอส่ิงเราภายนอกและกิเลสภายในตน สามารถแกไข
ปญหาชีวิตได สามารถนํ าหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดํ าเนินชีวิตได  (๓.๔) ใหมีฐานชีวิตที่ดี ใหมีทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติธรรม ใหเกิดปญญาเขาใจสัจธรรมในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถที่จะตอยอดพัฒนาไปสูการปฏิบัติธรรม
ใหเกิดความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป

ซึง่กระบวนการศึกษาทั้ง ๓ ดานน้ี ตองเกื้อกูลสัมพันธกัน กลาวคือ การศึกษาทางดานพฤติกรรมจะเปนฐานใหเกิดความ
เจรญิงอกงามทางจิตใจและปญญา การศึกษาทางดานจิตใจจะเปนกํ าลังรักษาและสืบตอพฤติกรรมที่ดีงามใหคงอยูอยางยั่งยืน และ
พรอมท่ีจะพัฒนาไปสูปญญา การศึกษาทางดานปญญาจะยอนกลับมากํ ากับ เกื้อหนุน และพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจใหเจริญงอก
งามยิง่ขึ้นไปอีก สํ าหรับหลักพัฒนาการอยางเปนองครวมตามหลักภาวนา ๔ ท่ีไดกลาวมาแลวขางตนน้ัน ก็เปนหลักการเดียวกันกับ
หลกัไตรสกิขาน่ันเองเพียงแตแจกแจงขยายสีลสิกขาใหละเอียดขึ้นเปน กายภาวนาและสีลภาวนานั่นเอง ซึ่งครูผูสอนสามารถที่จะนํ า
หลักภาวนา ๔ น้ีมาใชเปนกรอบของการประเมินผลผูเรียนอยางเปนองครวมและเปนรายบุคคลได

วิถีพุทธสูวิถีชีวิต : วิถีแหงการเรียนรูที่แท
ดังน้ัน ผูบริหารการศึกษา จึงตองออกแบบใหการศึกษาทั้ง ๓ ดานน้ีผสมผสานกลมกลืนอยูในวิถีชีวิตในโรงเรียน ผานกิจ

วัตร ผานศาสนพิธีตาง ๆ ผานวัฒนธรรมประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ผานเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผานกิจกรรมพิเศษนอกชั้นเรียนในวาระตาง ๆ ผานการรับประทานอาหาร การเก็บลาง การทํ าความสะอาดพัฒนาวัด ฯลฯ ซึ่งจํ าเปน
อยางยิง่ทีพ่ระอาจารย ครู พี่เลี้ยง และผูปกครอง ทุกฝายตองใหความรวมมือชวยกันสนับสนุนอยางจริงจัง จริงใจ พรอมท่ีจะทํ า
ตนเปนแบบอยางที่ดี เรียนรูและพัฒนาตนเองไปพรอมกันกับเด็ก ๆ ดวย เปนกัลยาณมิตรตอกันไปพรอมกันดวย จึงจะเกิดผล
สมัฤทธิ์ไดอยางรวดเร็วและชัดเจน  การรวมกันดํ าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของทุกๆคน จะชวยกันถักทอสานกอใหเกิด วัฒนธรรม
เมตตาและวฒันธรรมแสวงปญญา ซึง่ทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็จะโอบลอมและหลอหลอมใหทุกคนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน และ
ตางก็พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาไดอยางชัดเจนและตอเน่ืองยิ่งขึ้นไป

โรงเรียนจะตองมีท้ังนโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการเชื่อมประสานกับบาน ตองใหพอแมผูปกครองเขามารับรูเขา
ใจและมสีวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูลูกไดอยางสอดคลองกับโรงเรียนตามหลักไตรสิกขา  พอแมจะไดเพิ่มพูนองคความรู หลัก
ธรรม และมีทักษะในการเลี้ยงลูกท่ีดี มีความเปนกัลยาณมิตรและเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก ทํ าใหครอบครัวมีความอบอุนเพิ่มมาก
ขึน้ กจิกรรมตางๆที่สรางเงื่อนไขใหแตละครอบครัวไดมาปฏิบัติและมีวิถีชีวิตรวมกันกับทางโรงเรียนและวัดอยางตอเน่ือง จะกอให
เกดิความรวมมือสามัคคีกันจนพลิกฟนใหกลับคืนมาเปนชุมชมชาวพุทธที่เขมแข็งไดอีก และที่สํ าคัญยิ่งคือจะทํ าใหวัดและพระสงฆ
ไดรับการฟนฟูบทบาทและศักยภาพใหกลับมามีความหมายตอสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อท้ัง บาน วัด และโรงเรียน (บ-ว-ร)
อนัเปนรากฐานที่สํ าคัญของสังคมไทย ไดพัฒนาใหเปนวิถีพุทธขึ้นทุกสวน จนกลายเปนชุมชนกัลยาณมิตร-สังคมแหงการเรียนรูท่ี
แท กย็อมจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมไทยไดอยางยั่งยืนจากรากฐาน และจะนํ าพาโลกไปสูสันติสุขไดอยางแทจริงสืบไป..

ปรุงเมื่อ ๐๗/๑๑/๒๕๔๘
(หมายเหตุ ผูสนใจขาวสารและบทความเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ ติดตอขอรับไดที่ pong_bhikkhu@yahoo.com)
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