
ระบบการศึกษาแนวพุทธ
“สกลมทิ  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตา”

 “ความเปนผูมีกัลยาณมิตร มีสหายดี มีเพื่อนดี น้ี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น”
(จากพระไตรปฎก เลมที่ ๑๙ ขอ ๑๑ สังยุตตนิกาย สารีปุตตสูตร)

การศึกษาแนวพุทธ คอื การศึกษาที่อยูบนฐานของความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ ที่มี
กระบวนการการศึกษา ๓ ดาน (ไตรสิกขา : ศีล(พฤติกรรม)-สมาธิ(จิตใจ)-ปญญา) เพื่อใหเกิด
พัฒนาการ ๔ ดาน (ภาวนา ๔ : กาย-ศีล(สังคม)-จิต-ปญญา) จนบรรลุถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ

แบบจํ าลองระบบการศึกษาอยางงาย
การศึกษา ๑-๒-๓-๔ : 1-2-3-4 Wholistic Education
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(ปจจัยภายใน)

+

ปรโตโฆสะ
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ปจจัย ๒ (ภายนอก-ภายใน)  ไตรสิกขา  ภาวนา ๔
๒  ๓  ๔

(เตรยีมการ – ดํ าเนินการ - พัฒนาการ)  (ผลผลิต)

รศึกษาเพื่อการพัฒนาปญญา  (ปญญาวุฒิธรรม)

รโตโฆสะ     โยนิโสมนสิการ   ไตรสิกขา สู ภาวนา ๔
อนจากมิตรดี) (ใสใจพิจารณาดี) (การศึกษาดีมีวิถีชีวิตประเสริฐ)

ธัมมัสสวนะ โยนิโสมนสิการ ธมัมานุธัมมปฏิบัติ (ปญญาวุฒิธรรม ๔)
งคํ าสอนดี) (ใสใจพิจารณาดี) (ปฏิบัติดีตอเนื่องยิ่งขึ้นไป)

ุตมยปญญา จนิตามยปญญา ภาวนามยปญญา
ปญญารูจํ า) (ปญญารูคิด) (ปญญารูแจง)

arning to know (Theoretical Education) =  ปริยัติ
arning to do (Practical Education) =  ปฏิบัติ
arning to be (Accomplished Education) =  ปฏิเวธ
arning to live together (Continuous Education for All)

สุทสฺสนาราเม ฐิตวํเสน ภิกฺขุนา วิคคฺหสงฺคโห (๑๓/๐๘/๒๕๔๘)



หนึ่งหนากระดาษ             (วิเคราะหโดย พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม  ๑๓/๘/๒๕๔๘)
ผลผลิต

(ระบบกัลยาณมิตร) (ปจจัยภายนอกสูภายใน) (มรรค ๘) องครวม ปร ภา
วน
า-ภ

าว
ิต มนุษยที่สมบูรณ  (ระดับฐานเจดีย)
กินอยูดูฟงเปน / เกง ดี มีสุข / พึ่งตนเองได

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

าอาชีวะ  ไมทุจริต มีอาชีพสุจริตไดโดยไมเบียดเบียนสรางปญหาใหสังคมสิ่งแวดลอม (อาชีวปาริสุทธิศีล) ดี 
(ม
ีศีล

ธร
รม

)

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

- สัมมาทิฏฐิ
- 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

• 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  ป ี่ดี
-ภสัสส หุสัจจะ
-อนุบุพพิกถา๕,กถาวัตถุ๑๐
• สถานที่/สภาพแวดลอม
(อาวาส-,โคจร-,อุตุสัปปายะ)

วยงาม,สะอาด,สงบ,สวาง
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พฤติกรรม : ปฏิสัมพันธกับโลกวัตถุ กายภาพ สิ่งแวดลอม ดวยสติปญญา
   ดูฟงเปน        ทักษะชีวิตดาน การรบัรูสื่อขอมูลขาวสารอยางรูเทาทัน (อินทรียสังวรศีล)
   กนิอยูเปน      ทกัษะชีวิตดาน การเสพบริโภคใชสอยปจจัยตาง ๆ ดวยปญญา (ปจจยสันนิสิตศีล)
   กิริยามารยาทงาม    มีกริิยามารยาทเรียบรอยงดงามอยางไทย ถูกกาลเทศะ (โคจร-อาจาร-วัตตสัมปนโน) กิน
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(อินทรีย ๕)
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ผลตอเนื่อง / ผลกระทบ
 (บ-ว-ร วิถีพุทธ) ♥

• ครอบครัวอบอุน
• ชุมชนเขมแข็ง
• สังคมเจริญอยางยั่งยืน
• น ําพาโลกสูสันติสุข

ชมุชนกัลยาณมิตร
สงัคมแหงการเรียนรู
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ตารางแสดง  ระบบการจัดการศึกษาวิถีพุทธ  แบบ
  ตั้งตน เตรียมการ-ดํ าเนินการ-พัฒนาการ

ตั้งตน เตรียมการ
กระบวนการ
♥เรียนรู

ไตรสิกขา
การศึกษา
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(ปจจัยภายนอก)

ปญญา
จิตใจ

พฤติกรรม

ปญญา
จิตใจ
สังคม
กาย

กัลยาณมิตร a b c
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แบบจํ าลองระบบการศึกษาอยางงาย: การศึกษา ๑-๒-๓-๔

เพื่อนดี
๑

(ตั้งตน)

   ปจจัย ๒  ไตรสิกขา
๒ ๓

(เตรียมการ – ดํ าเนินการ - พัฒนาการ)

ภาวนา ๔
๔

(ผลผลิต)

(ผลตอเนื่อง)

ระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ฉบับกลาง)

ระบบการจัดการศึกษาวิถีพุทธ แบบ
หนึง่หนากระดาษ มาจากการศึกษาวิเคราะห
พระไตรปฎก และคัมภีรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวม
ทัง้งานวิชาการของพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.
ปยตฺุโต) และพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ในเบื้องตน พระพรหมคุณาภรณ ไดใหแนวการอธิบาย
“การศึกษาแนวพุทธ” วาคือ “การศึกษาที่อยูบนฐาน
ของความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ ที่มีกระบวนการ
การศึกษา ๓ ดาน (ไตรสิกขา) เพื่อใหเกิดพัฒนาการ ๔
ดาน (ภาวนา ๔) จนบรรลุถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ” จากนั้น จึงไดประมวลออกมาเปนแผนภาพของ “ระบบการศึกษาอยาง
งาย” ซึ่งมี ๔ ขั้นสํ าคัญ ดังนี้คือ  (๑) ปจจัยเริ่มตนที่สํ าคัญที่สุดคือ กัลยาณมิตร พระพุทธองคไดตรัสยํ้ าไวหลายแหงวา
กัลยาณมิตรนั้นเปนพรหมจรรยทั้งส้ิน หรือทั้งหมดของชีวิตที่ดํ าเนินไปตามหลักแหงไตรสิกขานั่นเอง  (๒) กัลยาณมิตรนั้นเองมีบท
บาทในการเตรียมปจจัยสํ าคัญ ๒ ประการ คือปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอกนั้นจะสนับสนุนใหเกิดปจจัย
ภายในนอมนํ าผูเรียนใหเกิดความสนใจใสใจคิดพิจารณาอันจะนํ าไปสู  (๓) กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ก็จะดํ าเนินไป
อยางตอเนื่องเปนวิถีชีวิต ศึกษาและพัฒนาไปซํ้ าแลวซํ้ าเลา (๔) ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเปนองครวมรอบดานตามหลัก
ภาวนา๔  เปนผูที่สามารถจะยอนกลับไปเปนกัลยาณมิตรใหกับผูอื่นไดตอไป  และแมผูนั้นจะยังอยูระหวางทางแหงการศึกษา
พัฒนานี้ก็ตาม ก็สามารถที่จะเปนกัลยาณมิตรใหกับตนเองและผูอื่นตอไปไดเชนกัน  ดังนั้น วงจรของการศึกษา๑-๒-๓-๔ นี้จึงเกิด
ขึ้นเปนวัฏจักรแหงความเจริญ หมุนสืบตอพระพุทธศาสนาและอารยธรรมวิถีชีวิตของชาวพุทธมาไดยาวนานกวา ๒,๖๐๐ ป

ดวยเหตนุี ้ โรงเรียนวิถีพุทธจึงใหความสํ าคัญสูงสุดกับการสรางระบบกัลยาณมิตรข้ึน โดยมีพระภิกษุ
สงฆและผูทรงภูมิปญญามาเปนที่ปรึกษาใหกับโรงเรียน ผูบริหารและครูทุกกลุมสาระไดรับการชี้แจงประชุมระดม
ความคดิเหน็กนัจนมคีวามเขาใจรวมกัน และประกาศเปนวิสัยทัศนและนโยบายตาง ๆ ในการดํ าเนินงานโรงเรียน
วถิพีทุธอยางเปนทางการใหรับทราบโดยทั่วไป  บุคลากรทุกฝายตองพัฒนาตนเองใหเปนกลัยาณมิตร โดยรวมกัน
ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม จนสามารถดํ ารงตนเปนแบบอยางที่ดี ลดละเลกิอบายมุข มีศีล ๕ เปนพื้นฐานใน
การด ําเนนิชวีติ มคีวามเปนครูที่แทในจิตใจ และมีความเขาใจในแนวทางการศึกษาพัฒนาผูเรียนตามหลักไตร
สิกขาเปนอยางดี  นอกจากนั้นตองมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาธิปไตย ซึง่จะเกื้อกูลใหอยูรวมกัน
ดวยความสามัคคี และเปนองคกรเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ผูบริหารครูนักเรียนควรรวมกันเตรียมปจจัยภายนอกอันไดแกสภาพแวดลอมตามหลัก ๔ ส (สวยงาม-
สะอาด-สงบ-สวาง) ที่สอดคลองกับหลักไตรสิกขา และที่สํ าคัญยิ่งคือ ครูควรเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอนที่ดี รวม
ทัง้แหลงคนควาหาความรูที่ดี มีความหลากหลายและนาสนใจ นักเรียนสามารถเขาถึงและใชไดอยางสะดวก เรียก
วาเตรียมคํ าสอนหรือปรโตโฆสะทีดี่             และเพื่อกระตุนใหเกิด ปจจัยภายใน ทีจ่ะน ําไปสูกระบวนการเรียนรู
ตามหลกัไตรสิกขานั้น โรงเรียนวิถีพุทธตองมี กจิกรรม-การเรียนรู ใหครบทั้ง ๓ กลุม คือ

๑) กจิกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึง่โรงเรยีนวถิพีุทธโดยทั่วไปนิยมจัดขึ้น แตมักจะเปนเพียงรูปแบบเปลือก
นอกของศาสนพิธีที่นาเบื่อไมทํ าใหผูเรียนเห็นคุณคาแท โรงเรียนจึงควรจัดใหมีกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้น ไดแก
(๑) ผูเรียนสามารถจ ํา-พูดคํ าบาลีและปฏิบัติศาสนพธิีไดอยางถูกตอง  (๒) สามารถแปลความได (๓) อธิบายขยาย



ความจนเขาใจความหมายชดัเจน  (๔) ยกขออุปมาอุปไมยและตัวอยางเทียบเคียงจนสามารถเหน็คุณคาแทของ
ศาสนพธิีนั้นๆในวิถีชีวิตจริงได  (๕) ใหผูเรียนประเมินตนเองตามความเปนจริงวามีระดับการเรียนรูอยูที่ข้ันไหน
แลว   โรงเรียนควรเสริมสรางวิถวีฒันธรรมของชาวพุทธ มกีารสวดมนตรักษาศีลฟงธรรมเปนตน เปนวงรอบที่ชัด
เจนอยางตอเนื่อง เชนทกุๆวันพระ ทกุเดอืน หรือตามเทศกาลประเพณีของทองถิ่น

๒) กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต หรือทกัษะชีวิตดาน “กนิอยูดูฟงเปน” ซึง่โรงเรยีนวิถีพุทธที่เพิ่งจะเริ่มตน
ดํ าเนนิการมักจะละเลย โรงเรียนจึงควรจดัตารางวิถีชีวิตหรือกิจวัตรประจํ าวันที่เกิดขึ้นใหเปนวิถีการเรียนรู ต้ังแต
เชาเดนิเขามาสูโรงเรียน เวลาวางชวงเชา การสวดมนตทํ าสมาธิชวงเขาแถวเคารพธงชาติ วิถวีฒันธรรมในหอง
เรียน ชวงกลางวนัใหมกีารพิจารณาและรับประทานอาหารพรอมกัน และเก็บลางภาชนะดวยตนเอง และในชวง
ทายของวนัครคูวรใหมีการสรุปองคความรูและหลักธรรมที่ไดในแตละวันรวมกัน และสวดมนตแผเมตตากอนกลับ
บาน  กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต นี้ควรจดัท ําเปนกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีแผนการเรียนรูที่ชัดเจนตามหลักไตรสิกขา
กจิกรรมในสวนนี้โรงเรียนสามารถเริม่ตนดวยการจัดคายธรรมะในลกัษณะตางๆ โดยครูและผูบริหารตองไปมีสวน
รวมในการจัดคายกับพระอาจารย และนํ าสิ่งที่ไดจากคายมาปรับใชและสบืตอจนเปนวิถีชีวิตปกติทีโ่รงเรียน

๓) การเรียนการสอนดานวิชาการ ควรมีแผนการสอนที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในทุกกลุมสาระการเรียน
รูอยางชัดเจนและปฏิบัติไดจริงเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา และจัดใหมีการสอนวชิาพระพุทธศาสนาตาม
หลกัสตูรใหมของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนในทุกๆวิชา ควรจัดใหมีการบรหิารจิตเจริญสติกอนเรียน
ควรใหเด็กไดฝกทกัษะการเรียนรูดวยตนเอง ในการสงัเกตคนควาทดลองคิดวิเคราะหพิจารณา และรวมกันนํ า
เสนอสรางสรรคผลงานดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งแบบเดี่ยวและกลุม โดยใหผูเรียนเขาใจถึงคุณคาแทและที่มาที่
ไปของวิชานั้นๆ จนสามารถประยุกตใชประโยชนไดในชีวิตจริง และสามารถสรปุเชื่อมโยงมาสูหลักธรรมได

การจัดกิจกรรม-การเรียนรูทั้ง ๓ กลุมนี้ มุงใหเกิดปจจัยภายในคือ สัทธาและโยนโิสมนสิการ (ความสนใจ
ใสใจคดิพิจารณา) ซึ่งจะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา และพฒันาตนเองอยางรอบดานตาม
หลักภาวนา ๔ ซึง่สามารถน ํามาใชเปนหลักในการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลได โดยมีรายละเอียดตามที่แสดง
ไวในตารางฯ  การรวมกันดํ าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของทุกๆคน จะชวยกันถักทอสานกอใหเกิด วัฒนธรรม
เมตตา ♥ และ วฒันธรรมแสวงปญญา  ซึง่ทัง้สองวฒันธรรมนี้ก็จะโอบลอมและหลอหลอมใหทุกคนมี
ความเปนกลัยาณมิตรตอกัน และตางก็พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาไดอยางชัดเจนและตอเนื่องยิ่งขึ้นไป

โรงเรียนจะตองมทีัง้นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมประสานกับบาน และวัด ตองใหพอแม
ผูปกครองเขามารับรูเขาใจและมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูลูกไดอยางสอดคลองกับโรงเรียนตามหลักไตรสิกขา 
พอแมจะมทีกัษะในการเลี้ยงลูกที่ดี มีความเปนกัลยาณมิตรและเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก ทํ าใหครอบครัวมีความ
อบอุน กจิกรรมตางๆที่สรางเงื่อนไขใหแตละครอบครัวไดมาปฏิบัติและมีวิถีชีวิตรวมกันกับทางโรงเรียนและวัด
อยางตอเนือ่ง จะกอใหเกิดความรวมมือสามัคคีกันจนพลิกฟนใหกลับคืนมาเปนชุมชมที่เขมแข็งไดอีก และที่สํ าคัญ
ยิง่คอืจะท ําใหวดัและพระสงฆไดรับการฟนฟูศักยภาพใหกลับมามีความหมายตอสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อ
ทัง้ บาน วัด และโรงเรียน (บ-ว-ร) อันเปนรากฐานที่สํ าคัญของสังคมไทย ไดพัฒนาใหเปนวิถีพุทธขึน้ทุกสวน ก็
ยอมจะกอใหเกดิการพัฒนาสังคมไทยไดอยางยั่งยืนจากรากฐาน และจะนํ าพาโลกไปสูสันติสุขไดอยางแทจริง.. 

(พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส เรียบเรียง ๑๔/๘/๒๕๔๘)
 (หมายเหตุ ผูสนใจขาวสารและบทความเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ ติดตอขอรับไดที่ pong_bhikkhu@yahoo.com)
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