
หลักค�ำสอนเชิงนิเทศศำสตร์ทีป่รำกฏในพระไตรปิฎก
พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร, ผศ.

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

๑. บทน�ำ 

  ค�าสอนเชิงนิเทศศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซ่ึงเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ใช้ในการประกาศ

พระพทุธศาสนา พระองค์ถอืว่าเป็นบรมครขูองเทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย ในการประกาศหลกัค�าสอนของ

พระองค์ได้เผยแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางหลังจากที่ได้ตรัสรู ้ธรรม หลักการสื่อสารตามหลัก

นเิทศศาสตร์ถงึแม้ว่าจะเป็นศัพท์ใหม่ทางด้านวชิาการทีเ่ราได้บญัญติัเรยีกกต็าม แต่ในวธิกีารนเิทศค�าสอน

ของพระองค์นัน้จดัว่าล�า่ลกึและลกึซึง้ตามทีจ่ะได้น�าเสนอแนวทางและวธิกีารนเิทศบางส่วนท่ีพระพุทธองค์

ใช้เผยแผ่ค�าสอนซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าจะสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร์ที่สามารถเข้าใจความหมาย

ของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสารตลอดถึงหลักทฤษฏีและองค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งมี 

องค์ประกอบของผู้ส่งสาร สาร สื่อและผู้รับสาร กระบวนการของการสื่อสารและผลของการสื่อสาร ศึกษา

ถึงจุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้สอน  

แล้วน�าลงสู่เนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอน กระบวนการสอน รูปแบบและวิธีการสอน ตลอดกระทั่งกุศโลบาย 

ในการสอน 

นิเทศศำสตร์เชิงพุทธศำสนำ
 นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการสื่อสารที่รวมถึงการสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย์ จัดเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัย ๔ ที่จ�าเป็นเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์แม้การ

สือ่สารจะไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง แต่การท่ีจะได้มาซึง่ปัจจยัทัง้ ๔ ต้องอาศยัการสือ่สารเป็นเครือ่งมอืในการ

สือ่สารแน่นอน การสือ่สารจงึเป็นพ้ืนฐานของการตดิต่อมนษุย์ และเป็นเครือ่งมือส�าคญัของขบวนการสงัคม 

ท่ีมีความส�าคัญและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก หากเราสามารถพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้มีความรู ้

มากข้ึน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ก็ย่อมเป็นไปเพื่อรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ด�าเนินต่อไป นิเทศในพระไตรปิฎก 

ใช้เป็นศัพท์อธิบายขยายความแห่งพระพุทธพจน์เพื่อง่ายต่อระดับสติปัญญาของคน ถ้าจะมองหลักนิเทศ

ทางพุทธศาสนาอาจกล่าวได้ ๓ ระดับ คือ

   ๑) ระยะแรก การเริม่ต้นประกาศพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้สาวกตอนแรก ๖๐ องค์ และ

พระองค์ก็มีจุดประสงค์จะเผยแผ่พระศาสนาให้ได้มาก จึงเรียกประชุมสาวกทั้งหมดแล้วตรัสว่า “ภิกษ ุ
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ท้ังหลาย เราได้พ้นจากบ่วงทัง้ปวงทัง้ชนดิทีเ่ป็นทพิย์ และชนดิทีเ่ป็นของมนษุย์แล้ว แม้ท่านทัง้หลายกเ็ช่น

เดียวกัน เราทั้งหลายจงพากันจาริกไปยังชนบททั้งหลาย เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเถิด  

อย่าไปรวมกันทางเดียวถึงสองรูปเลย จงแสดงธรรมให้งามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด พร้อมท้ัง

อรรถ พร้อมทัง้พยัญชนะเถดิ จงประกาศพรหมจรรย์อนับรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชงิ สตัว์ทัง้หลายท่ีมีกิเลสเบาบาง

นั้นมีอยู่ เพราะโทษที่ไม่ได้ฟังธรรม ย่อมจะเสื่อมจากคุณที่จะพึงได้ถึง ผู้รู้ทั่วถึงธรรมคงจักมีอยู่ แม้ตัวเรา 

ก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมเช่นกัน”
1
 

  ๒)  ระยะเริ่มวำงระบบนิเทศ คล้ายกับเป็นวันปฐมนิเทศพระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ เพื่อวาง 

หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ อันเป็นหัวข้อธรรมต่างๆ คือ หลักธรรมท่ีควรน�าไปปฏิบัติ ได้แก่  

โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักค�าสอนค�าส�าคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

ต่างๆ ในชีวิต เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือค�าสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา

  ๓)  ระยะเริ่มจัดระเบียบสังคมแห่งหมู่คณะ โดยอาศัยจากสาเหตุหรือกรณีอธิกรณ์เกิดขึ้นใน 

หมู่สงฆ์ พระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อห้ามและข้ออนุญาตว่าสิ่งไหนที่กระท�าได้และสิ่งไหนที่กระท�า

ไม่ได้ เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งคณะสงฆ์และความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบมา

หลักกำรสื่อสำรตำมแนวพระพุทธเจ้ำ
  การเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า คือการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงอย่างมั่นคง  

ในดนิแดน ทีเ่ราเรียกกนัว่า “ชมพูทวปี” หรอืประเทศอนิเดียในคร้ังโบราณ
2
 การเผยแผ่ธรรมของพระองค์ 

เปรียบได้กับการที่ทรงจุดประทีปในดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืด จนกระทั่งดินแดนแห่งนี้ เกิดความ

สว่างไสวไปทั่วด้วยพุทธธรรม

 การเผยแผ่พุทธธรรมไปสู่ประชาชนในยุคแรกๆ ของการเริ่มประกาศพระศาสนา ไม่ใช่เรื่อง 

ง่ายๆ เลย เนื่องมากจากชมพูทวีปในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่มีความแตกต่างทางด้าน ลัทธิ ศาสนา  

เช้ือชาติ วรรณะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านลัทธิ  

ศาสนา ความเช่ือ ดังจะเห็นได้จากคณาจารย์ท่ีเป็นเจ้าลัทธิต่างๆ เช่น อชิต เกสกัมพล ปูรณะ กัสสปะ  

มักขลิโคศาล ปกุทธะ กัจจายนะ
3
 เป็นต้น

 1
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๓๒. 

 2
 พระเทพเวท ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต) , พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบับประมวลศพัท์), พมิพ์ครัง้ที ่๑๑, (กรงุเทพมหานคร: 

จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕.

 3
 แสง จันทร์งาม, พระพุทธศำสนำจำกพระโอษฐ,์ (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์บรรณาคาร,๒๕๒๑), หน้า 

๘๐-๘๖.
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 วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า มีหลากหลายวิธีที่ทรงใช้ ที่เรียกว่ารูปแบบวิธีการนั้น เช่น การใช้วิธี

สนทนา หรือเรียกว่าธรรมสากัจฉา ใช้ส�าหรับพบปะบุคคลท่ีจะทรงสอนคนเดียวหรือกลุ่มคนไม่มาก,  

การบรรยาย ใช้ส�าหรับการสอนคนเป็นจ�านวนมาก, การตอบปัญหา ใช้ส�าหรับสอนคนที่เข้ามาถามปัญหา 

หรือโต้ตอบปัญหา, และการวางกฎข้อบังคับ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทรงใช้ส�าหรับ บังคับควบคุม หรือสอน

บุคคลที่ไม่มีระเบียบวินัย นอกจากนั้นยังทรงมีวิธีการ ลีลา เทคนิค และกุศโลบายในการสอนต่างๆ  

อกีมากมาย ดงัปรากฏในคมัภร์ีต่าง เช่น พระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎกีา,อนฎุกีา เป็นต้น ตลอดถึงวรรณกรรม

งานเขียนของท่านผู้รู้ต่างๆ การวางเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายในการสอน เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะการสอน

ธรรมะนั้นเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ให้สูงขึ้น ถ้าไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอน อาจท�าให ้

การสอนได้ประสิทธิภาพ หรือได้ไม่เต็มก�าลัง พระพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายในการสอนไว้ ๓ ประการ
4
 

ดังนี้

  ๑)  เพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น (อภิญญายธรรมเทศนา) โดยความหมายก็คือ 

ทรงสอนเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์เท่านั้น ไม่ทรงสอนทุกเรื่องที่ทรงรู้ 

  ๒)  เพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล ที่ผู้ฟังพอตรองตามเห็น

ได้ด้วยตัวเอง(สนิทานธรรมเทศนา) 

  ๓)  เพื่อให้ผู้ฟังเห็นจริงได้ผลเป็นอัศจรรย์, ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้มองเห็นชัดเจนสมจริงจน

ต้องยอมรับและน�าไปปฏิบัติได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ (สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา) 

เนื้อหำหรือเรื่องที่จะสอน 

 เน้ือหาหรือเรื่องที่จะสอนเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ต่อกระบวนการสอน การเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับ 

ผู้เรียน จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เนื้อหาจะต้องไม่ยากเกินไป ต้องสอดคล้องกับความรู้ 

ความสามารถของผู้เรียนรู้ และก็จะต้องไม่ง่ายเกินไป จนท�าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าทรงเป็น

ผูท้ีม่พีระปรชีาสามารถในการจ�าแนกเนือ้หา ให้เหมาะสมแก่ผู้ทีจ่ะทรงสอน เนือ้หาทีพ่ระองค์ทรงสอนนัน้ 

สามารถพิจารณาได้จากหลักการดังต่อไปนี้

  ๑)  สอนจากสิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็เข้าใจง่าย หรอืรูเ้หน็เข้าใจอยูแ่ล้ว ไปหาสิง่ทีเ่หน็เข้าใจได้ยากหรอืยงัไม่รู้

ไม่เห็นไม่เข้าใจ เช่น ทรงสอนเรื่องทุกข์ ที่คนทั่วไปประสบรู้จักอย่างดี ทรงสืบสาวลึกไปหาวิธีทางแก้ไข 

จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์

  ๒)  สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล�าดับชั้น เช่น ทรงแสดงอนุพุพพิกถา ไตรสิกขา  

พุทธโอวาท ๓ เป็นต้น

 4
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๗, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒๙.
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  ๓)  ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง อย่างที ่

เรียกว่าประสบการณ์ตรง เช่น ทรงสอนพระนันทะ ที่คิดถึงนางชนบทกัลยาณีคู่รัก โดยการพาไปดูไปชม

นางเทพธิดา นางอัปสรสวรรค์ ให้เห็นกับตา เพื่อเป็นอุบายในการสอน

  ๔)  สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวนไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่องโดยไม่มี

อะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา

  ๕)  สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้
5
 อย่างที่เรียกว่า สนิทาน� ดังตัวอย่างในสิงคาลกสูตร

  ๖)  สอนเท่าที่จ�าเป็นพอดี ส�าหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้  

หรือสอนเพื่อแสดงภูมิของตนว่ามีความรู้มาก เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเท่าที่จ�าเป็น ที่เป็นประโยชน์ 

เท่านั้น 

  ๗)  สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง
6

 นอกจากนั้น ยังสามารถพิจารณาเนื้อหาของพระด�ารัสของพระพุทธเจ้าได้อีก โดยพระองค์ตรัส  

ค�านึงถึงประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นส�าคัญ ดังลักษณะพระวาจาที่ตรัส มี ๖ ประการ ดังนี้

  ๑)  ค�าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่ตรัส

  ๒)  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่ตรัส

  ๓)  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น เลือกกาลตรัส

  ๔)  ค�าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักชอบใจของผู้อื่น ไม่ตรัส

  ๕)  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่ตรัส 

  ๖)  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น เลือกกาลตรัส
7

 จากลกัษณะพระวาจาท่ีทรงตรสัดงักล่าว พระองค์จึงได้ช่ือว่าเป็นกาลวาท ีเป็นสจัจวาท ีเป็นภตูวาที 

เป็นอัตถวาที เป็นวินัยวาที ในธรรมทั้งหลายทั้งเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน

กระบวนกำรสอน
 การสอนของพระพุทธเจ้า ทรงมีกระบวนการสอนที่มีลักษณะประยุกต์ โดยค�านึงถึงผู้เรียน สภาพ

แวดล้อม บรรยากาศ เนื้อหา หรือแม้แต่ตัวของผู้สอนเองก็จะต้องมีความสอดคล้องกัน การสอนจึงจะ

ประสบความส�าเร็จ กระบวนการสอนดังกล่าวนั้น อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

 5
 คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ธรรมวิภำคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมำตรฐำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๕), หน้า ๑๕-๑๖.

 6
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในกำรสอน, หน้า ๓๓-๓๔.

 7
 ดูรายละเอียดใน ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๗/๘๘.
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  ๑)  ทรงสอนเชื่อมโยงจากสิ่งที่ใกล้ตัว ในการสอนทรงใช้วิธีการทักทายผู้ท่ีจะทรงสอนก่อนและ

เมื่อเริ่มสนทนา ก็จะตรัสเช่ือมโยงเรื่องท่ีใกล้ตัวคู่สนทนา หรือเรื่องที่เขาสนใจมากที่สุด เป็นประการแรก 

แล้วค่อยดึงเชื่อมโยงเข้าหาหลักธรรมที่จะทรงสอน 

   ๒)  การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของการสอนให้เหมาะสม เป็นที่สบาย แก่ผู้เรียน 

โดยสภาพแวดล้อมต้องปลอดโปร่ง ไม่รู้สึกอึดอัด หรือเกิดความเครียด และผู้สอนจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์

แบบเป็นกันเองกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้สึกในระหว่างสอนไม่ตึงเครียด และสบายใจ ท�าให้ผู้เรียนเกิด

อยากเรียนรู้ ดังเช่นที่พราหมณ์โสณทัณฑะ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงทราบว่า พราหมณ์มีความวิตกในเรื่อง

การถามตอบปัญหากับพระพุทธเจ้า ทรงทายใจได้ ถึงความล�าบากในของพราหมณ์จึงทรงตรัสถามเรื่องที่

เขารู้ดี คือ เรื่องไตรเพท อันเป็นค�าสอนของอาจารย์ฝ่ายเขาเอง ซึ่งท�าให้พราหมณ์นั้นสบายใจแล้วจึงทรง

ชักน�าพราหมณ์นั้นเข้าสู่ธรรม ที่จะทรงสอน

  ๓)  สอนโดยมุ่งเนื้อหา คือมุ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ได้เห็น ในเนื้อหาด้วยตัวเองเป็นส�าคัญ การสอน

แบบนี้ ท�าให้ไม่ต้องกระทบกระทั่งใคร ไม่เสียดสีเบียดเบียนใคร ตัวอย่างของการสอนที่ให้ผู้ที่จะสอนรู้ได้

ด้วยตัวของเขาเอง

หลักกำรนิเทศที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
 ความส�าเร็จในการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาล มีสิ่งที่น่าศึกษา คือ การใช้

ภาษาในการสื่อสาร การใช้วิธีกลมกลืนในภาษาท้องถ่ิน การใช้จิตวิทยาง่ายๆ เพ่ือเข้าถึงอารมณ์ความ

ต้องการของผู้คน ตามระดับฐานะของคนได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้น ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผล คือ 

   ๑)  พระพุทธเจ้าเป็นเสมือนเจ้าลัทธิใหม่ จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีกลมกลืนไปกับพิธีเก่าๆ ก่อน หรือ

ใช้ภาษาวัฒนธรรมเดิมๆ ไปด้วย เพราะการใช้ภาษาในการเผยแผ่ค�าสอนยังใหม่อยู่ จึงจ�าเป็นต้องอิงภาษา

ชาวบ้านที่ใช้ในยุคสมัยนั้น แต่พระองค์ก็ให้ค�าจ�ากัดความหมายแท้ๆ เอาไว้เฉพาะของพระองค์เอง เหมือน

เป็นการยืมภาษามาใช้ ตัวอย่างค�าว่า พราหมณ์ ความหมายเดิมคือนักบวชที่ท�าพิธีกรรม ส่วนความหมาย

ใหม่ของพระองค์คือ ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสหรือเป็นพระอรหันต์ 

   ๒)  การใช้ภาษาแบบเฉพาะง่ายๆ ซึง่เป็นการเลีย่งการโจมตีจากลทัธอิืน่ เพราะว่าการจ้องท�าลาย

ลัทธิใหม่ๆ นั้น คือ ลักษณะนิสัยของเจ้าลัทธิสมัยนั้น พระองค์จึงใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่ได้บัญญัติภาษาตัวเอง 

เพื่อป้องกันเป็นจุดอ่อนในการโจมตีในแง่ภาษา การตีความ การใช้ถ้อยค�าในการเผยแผ่ค�าสอน ถึงกระนั้น 

พระองค์ยังถูกโจมตีเรื่องนี้เช่นกัน 

  ๓)  การเผยแผ่ธรรมสมัยนั้น มีการเดินทางไปยังถิ่นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลออกไป ท�าให้ต้องใช้ภาษา

ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการเผยแผ่ การจะยึดเอาภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น จึงเหมือนเป็นการท้าทายสังคมอยู่ 

พระองค์จึงไม่ใช้ภาษาใดเป็นการเฉพาะในการเผยแผ ่
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  ๔)  พระองค์ใช้ภาษาธรรมะ ภาษาสากลของมนุษย์คือ ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาอารมณ์และ

ภาษาธรรมะเป็นพื้นฐาน จะพบว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดสามารถใช้อุปกรณ์นั้นๆ สอนสาวกได้ ดังนั้น  

จึงไม่มีภาษาสื่อกลางท่ีแน่นอน สิ่งใดอยู่ใกล้พระองค์ก็ใช้สิ่งนั้นเป็นสื่ออุปกรณ์การสอนด้วย จึงเป็นเรื่อง

แปลกกว่าเจ้าลัทธิอื่นๆ และเป็นเพราะพระปรีชาสามารถ พร้อมพระปฏิภาณของพระองค์เอง 

  ๕)  พระองค์เป็นผู้รู้วารจิตของบุคคลนั้นเป็นอย่างดี การที่จะสื่ออะไร พระองค์ค�านึงถึงหลัก

จิตวิทยาง่ายๆ สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่สังเกต มีพระเนตรที่คมและมีความละเอียดในเรื่องการใช้

ภาษาใจหรือภาษาทางอารมณ์ของผู้ฟังอย่างมาก 

รูปแบบและวิธีกำรสอน
 รูปแบบและวิธีการสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจ�าในการสอน มีรูปแบบ ๔ วิธีการสอน ดังนี้

  ๑)  รปูแบบกำรสนทนำ หรอืแบบธรรมสากจัฉา เป็นวิธีการท่ีทรงใช้มาก แต่ลกัษณะการสนทนา

ของพระพทุธเจ้า จะมแีต่สนทนาในทางธรรม โดยเร่ิมสนทนาท่ัวไป แล้วทรงพยายามชักจูงเข้าหาหลักธรรม

ที่ทรงสอน การสนทนาเป็นวิธีการท่ีได้ผลชัดเจน เพราะเป็นการสื่อสารท่ีเป็นกันเอง สามารถพูดชักจูง 

โน้มน้าวได้ง่าย แต่ผู้สอนต้องประกอบไปด้วยความสามารถอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ค�าพูดไพเราะ 

ชวนฟัง เป็นต้น

  ๒)  รูปแบบกำรบรรยำย เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอนคนเป็นจ�านวนมาก เป็นวิธีที่ทรง

ใช้ประจ�าวัน ส�าหรับสอนพระสงฆ์และประชาชนกลุ่มใหญ่ หรือในกรณีที่เสด็จไปโปรดพระราชา เศรษฐี 

คหบดี ที่มีบริวารมาก การสอนแบบรรยายนี้ ถึงแม้จะทรงสอนรวมกันทั้งหมดแต่ทุกคนที่ฟังธรรม ก็รู้สึก

เหมือนกับพระองค์ได้ตรัสเป็นการส่วนตัวกับตนเท่านั้น ซ่ึงเป็นความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้า 

อย่างหนึ่ง

  ๓)  รปูแบบกำรตอบปัญหำ พระพทุธเจ้าทรงเป็นผูช้าญฉลาดในการตอบปัญหา บคุคลทีม่าถาม

ปัญหานัน้ มหีลากหลายประเภท บางพวกมาทลูถามปัญหาเพราะต้องการความรู ้บางพวกมาทลูถามปัญหา 

เพราะต้องการจะทดสอบภูมิปัญญาของพระองค์ แต่พระองค์ก็มีวิธีตอบปัญหาเฉพาะส�าหรับบุคคล 

เหล่านี้ ซึ่งวิธีการตอบปัญหาของพระพุทธองค์มี ๔ ประการ คือ
8

   ก.  เอกังสพยำกรณียปัญหำ ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว เช่น ถามว่า จักษุ เป็น

อนิจจังหรือ? ตอบว่า ถูกแล้ว เป็นต้น

   ข.  ปฏิปุจฉำพยำกรณียปัญหำ ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ เช่น ถามว่า โสตะก็เหมือน

จักษุหรือ ? พึงย้อนถามว่า ที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใด ? ถ้าเขาว่าต่อว่า ในแง่เป็นเครื่องมองเห็น พึงตอบว่า 

ไม่เหมือน เป็นต้น

 8
 ดูรายละเอียดใน ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑.
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   ค.  วิภัชชพยำกรณียปัญหำ ปัญหาที่จะต้องแยกความตอบ เช่น ถามว่าสิ่งที่เป็นอนิจจัง 

ได้แก่ จักษุ ใช่ไหม ? พึงแยกความตอบว่า ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโน ก็เป็น

อนิจจัง เป็นต้น

   ง.  ฐปนียปัญหำ ปัญหาที่พึงยับยั้งเสียได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ 

อันเป็นเหตุให้ยึดเยื้อ ไขว้เขว สิ้นเปลืองเวลา จึงควรยับยั้งไว้เสียไม่ควรตอบ

  ๔)  แบบวำงกฎข้อบังคับ การวางกฎข้อบังคับ เกิดขึ้นเนื่องมาจากกรณีที่เกิดเรื่องเสื่อมเสีย 

แก่หมู่คณะ โดยมีการโจทย์กันระหว่างหมู่พระสงฆ์ และประชาชนโพนทะนากันมาก เมื่อทรงทราบเรื่อง  

กท็รงตรัสเรยีกภิกษรุปูนัน้มา สอบสวนหาความจรงิ เมือ่ภกิษรุปูนัน้ยอมรบัผดิ กท็รงตกัเตอืน แล้วชีถ้งึโทษ 

และประโยชน์ ทรงสอนแนะน�าแนวทางแก้ปัญหา แล้วทรงวางกฎระเบียบข้อบังคับส�าหรับเร่ืองนั้นๆ  

เป็นกรณีๆ ไป ข้อบังคับที่ว่าเรียกกันว่า “วินัย” หรือ “สิกขาบท”

กุศโลบำยในกำรสอนของพระพุทธเจ้ำ
 พระพุทธเจ้าทรงมีกุสโลบายในการสอนมากมายหลายวิธี แต่วิธีที่พระองค์ทรงใช้บ่อยและมากมี 

ดังต่อนี้ คือ

  ๑) การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบการสอน การน�าตัวอย่าง จากบุคคลตัวอย่าง

เรื่องเล่า นิทาน ชาดก ตลอดถึงตัวอย่างจากสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น พยับแดด ฟองน�้า เป็นต้น มาใช้ประกอบ

การสอน ช่วยท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นภาพ รู้จริง เห็นจริงได้ง่ายขึ้น และยังท�าให้การเรียนการสอนมีรสชาติ

มากยิ่งขึ้น

  ๒) การใช้อุปมาอุปไมย หรือการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาก ดังปรากฏใน

คัมภีร์ทางศาสนามากมาย การสอนแบบนี้ ท�าให้ผู้เรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นจากข้ออุปมา โดยเฉพาะ

การแสดงสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ซึง่เป็นสิง่ทีค่่อนข้างเข้าใจยาก ดงัตวัอย่างค�าอปุมาอปุไมย ทีต่รสัแก่พราหมณ์

ผู้หนึ่งในสคารวสูตรว่า

  “ดูก่อนพราหมณ์ ภาชนะใส่น�้า ซึ่งผสมด้วยสีครั่ง สีเหลือง สีเขียว สีแดง คนตาดี เมื่อมองดูเงา

หน้าของตนในน�้าที่ผสมสีนั้นๆ ย่อมมองไม่เห็นตามความเป็นจริงฉันใด ผู้มีจิตฟุ้งซ่านด้วยราคะ ย่อมไม่รู้

ไม่เห็น อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งราคะที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความเป็นจริงฉันนั้น”
9

  ๓) การใช้อุปกรณ์การสอน พระพุทธเจ้าทรงใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ เป็นส่วนใหญ่ 

เพราะการจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาโดยมากทรงสอนประชาชนตามแคว้นต่างๆ ก็ทรงเสด็จไปตัวเปล่า 

แต่ระยะทางโดยมากเป็นป่าเขา และเป็นธรรมชาติล้อมรอบตัว วัสดุอุปกรณ์ที่ทรงใช้เช่น ใบไม้ น�้าฟองน�้า 

 9
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พระสูตรส�ำคัญจำกพระไตรปิฎก, หน้า ๓๑.
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พยับแดด หรือแม้แต่ร่างกายของมนุษย์หรือซากศพ เป็นต้น วัสดุเหล่านี้บางอย่างก็ทรงหยิบแสดงให้ดู  

แต่บางอย่างก็ทรงชี้ให้ดู ให้เห็น เป็นอุปกรณ์ในการอธิบายธรรมของพระองค์

  ๔) การท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ใช้ตัวผู้สอนเองเป็นสื่อการสอน กล่าวคือตัวผู้สอน

จะต้องปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นแม่พมิพ์ เป็นวธิทีีไ่ด้ผลดท่ีีสดุโดยเฉพาะการสอนทางด้านคณุธรรม

และจริยธรรม พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสาวกทุกหมู่เหล่า โดยหาข้อติเตียนมิได้เลย

  ๕) การเล่นภาษา เล่นค�า และใช้ในความหมายใหม่ การรู้จักใช้ภาษา การรู้จักใช้ภาษาให้ 

เหมาะสมกับบุคคลหรือการตีความหมายที่เป็นคุณประโยชน์ เป็นลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 

อีกประการหนึ่ง ในการสอนแบบนี้ ดังตัวอย่างคราวหน่ึง ทรงผูกบทร้อยกรองเป็นเพลงขับให้มาณพ  

เพื่อขับแก้กับธิดาของพระยานาคราช 

  ๖) กุศโลบายเลือกบุคคล และปฏิบัติเป็นรายบุคคล การรู้จักเลือกผู้ที่จะทรงสอน เป็นวิธีหนึ่งที่

ท�าให้ทรงเผยแผ่พระศาสนาได้ยอย่างรวดเรว็ และกว้างไกลออกไป ในการเลอืกคนทีจ่ะทรงสอน เบือ้งแรก 

ทรงเลือกบุคคลที่มีอุปนิสัย มีก�าลังสติปัญญา สามารถ และมีศรัทธา ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อคราวที่ทรงตรัสรู้

ใหม่ๆ ทรงระลกึถงึอาจารย์ทัง้สอง เพราะเหน็ว่าท่านท้ังสองมสีตปัิญญา แต่ท่านทัง้สองได้จากโลกนีไ้ปแล้ว 

ต่อมาจึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ เมื่อทรงสอนปัญจวัคคีย์แล้ว เสด็จไปโปรด ยสกุลบุตร ซึ่งเป็นบุตรของ

เศรษฐี โปรดชฏิลสามพี่น้อง และโปรดพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น บุคคลต่างๆ ท่ีทรงโปรดนั้น นอกจาก 

จะเป็นผู้มีศรัทธา มีสติปัญญา แล้วบุคคลเหล่านี้ ยังเป็นผู้ที่มีบริวารมาก การที่เสด็จโปรดบุคคลเหล่านี้  

จนเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ยังได้ศรัทธาจากบริวารของ

คนเหล่านี้อีกเป็นจ�านวนมากด้วย

  ๗) การรู้จักจังหวะและโอกาสในการสอน จังหวะและโอกาสเป็นสิ่งที่จะต้องรอคอยและเมื่อมา

ถงึแล้วจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม บคุคลท่ีจะทรงสอน ทรงพิจารณาถึงความพร้อมเป็นส�าคญั 

ภาษาบาลีเรียกว่า “ปริปากะ” หมายถึงความแก่รอบแห่งญาณ ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องรอแต่เมื่อพร้อมแล้ว 

ก็ต้องรีบสอน ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความฉับไว คล่องแคล่ว และมีความพร้อมอยู่เสมอ

  ๘) การยืดหยุ่นในการสอน ในกระบวนการสอนนั้น ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ไปตามความ

เหมาะสม บางครั้งอาจต้องใช้ความรุนแรง บางครั้งอาจใช้วิธีโอนอ่อนผ่อนตาม หรือบางคราวอาจจ�าเป็น

ต้องใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันไป พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีสอนแบบนี้ ดังพระด�ารัสที่ทรงตรัสกับนายสารถี  

ผู้ฝึกม้าชื่อว่า เกสี ว่า

  “ดูก่อนเกสี เราย่อมฝึกบุรุษท่ีควรฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละมุนละม่อม 

ทั้งรุนแรงบ้าง”
10

 10
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๒๖๙.
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  ๙) การลงโทษและให้การชมเชย การลงโทษนั้น เป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งมีทั้งในทางธรรมและ

วินัย ในทางวินัยนั้นมีบทบัญญัติเหล่านี้ที่ทรงบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบของหมู่สงฆ์ เมื่อภิกษุรูปใด 

ท�าผิดก็ต้องได้รับโทษ ไถ่ถอนความผิดไปตามวิธีการ เพื่อให้สงฆ์ยอมรับเข้าหมู่ ส่วนในทางธรรมนั้น  

ถ้าภิกษุรูปใดไม่สามารถจะบอกกล่าวได้แล้ว ผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่พระองค์และหมู่พระสงฆ์ไม่ถือว่า 

เป็นผู้ควรว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งการลงโทษวิธีนี้เป็นวิธีที่รุนแรงที่สุด
11

  ส่วนการชมเชย ก็คือการยกย่อง ซึ่งเป็นการยอมรับในคุณงามความดีของบุคคลน้ันเป็นการ 

ให้ก�าลังใจในการท�าคุณงามความดีของผู้น้ัน แต่ก็ไม่ถึงกับยกย่องจนท�าให้ผู้นั้นสามารถน�าไปข่มคนอื่นได้ 

ทรงชมเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น ตัวอย่างในการชมนี้ เช่น ทรงชมพระนันทกะ
12

 ทรงชมพระสุชาต
13

 

และพระลกุณฏกภัททิยะ
14

 เป็นต้น

  ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าตลอด ๔๕ พรรษา 

ทรงพบกับอุปสรรคนานัปการ ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนต่างคร้ังต่างคราว ย่อมมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ออกไป การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ เฉพาะพระองค์ ดังตัวอย่างเรื่องย่อ ดังนี้

 พราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่าอักโกสกภารทวาชะ พอรู้ข่าวว่ามีพราหมณ์ตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยู่

กับพระพุทธเจ้า ก็โกรธ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทั้งด่าทั้งบริภาษพระองค์ด้วยค�าหยาบคายต่างๆ แต่ก็

ทรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนิง่ เพราะรูว่้าพราหมณ์ก�าลังโกรธ เมือ่พราหมณ์บริภาษจนพอแก่ใจแล้ว

ก็หยุด พระองค์จึงตรัสถามพราหมณ์นั้นว่า “ขอถามหน่อยเถิด พราหมณ์ พวกญาติมิตรมาหาท่านบ้าง 

หรือเปล่า ?

 พราหมณ์ทูลว่า ก็มีมาบ้างเป็นครั้งคราว

 พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า แล้วท่านจัดอาหารของรับประทานมาให้เขาบ้างหรือเปล่า ?

 พราหมณ์ทูลว่า ก็จัดบ้าง

 พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า ก็ถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่รับสิ่งของเหล่านั้นเล่า ของจะเป็นของใคร ?

 พราหมณ์กราบทูลว่า ถ้าเขาไม่รับ มันก็เป็นของฉันเองนะสิ

 พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า โดยสรุปความว่า “เอาละ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ท่านมาด่าเรานะ เราไม่

ขอรบัค�าด่าของท่านละ ของให้เป็นของท่านเองกแ็ล้วกนั” หลงัจากนัน้พระองค์กท็รงสนทนากบัพราหมณ์

ตามล�าดับไป จนในที่สุดพราหมณ์เกิดความเลื่อมใส ยอมเป็นสาวก
15

 11
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๒๗๐.

 12
 องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔/๔๓๔.

 13
 ส�.นิ.(ไทย) ๑๕/๒๓๙/๓๓๑.
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 ส�.นิ.(ไทย) ๑๕/๒๔๐/๓๓๒.
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 ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๕.
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บทสรุป
 หลักค�าเชิงนิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงศาสตร์แห่งการสื่อสารที่พระพุทธเจ้าใช้นิเทศ 

ค�าสอนของพระองค์โดยวิธีการตลอดกระบวนการหลายรูปแบบ หลักเบื้องต้นหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้

จากการเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาโดยส่งสาวก ๖๐ องค์โดยบอกถึงจุดประสงค์ที่จะเผยแผ่พระศาสนา

จงจารกิไปยงัชนบทเพือ่ประโยชน์และความสขุแก่มหาชนเถดิ ระยะทีส่องพระองค์เร่ิมนเิทศค�าสอนทีต่รัส

อุดมการณ์ ๔ หลักการ ๓ และวิธีการ ๖ และระยะเริ่มจัดระเบียบสังคมพระภิกษุสงฆ์เพื่อบัญญัติหลักการ

ให้คณะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 

  วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า มีหลากหลายวิธีที่ทรงใช้ ที่เรียกว่ารูปแบบวิธีการนั้น เช่น การใช้วิธี

สนทนา หรือเรียกว่าธรรมสากัจฉา ใช้ส�าหรับพบปะบุคคลท่ีจะทรงสอนคนเดียวหรือกลุ่มคนไม่มาก,  

การบรรยาย ใช้ส�าหรับการสอนคนเป็นจ�านวนมาก, การตอบปัญหา ใช้ส�าหรับสอนคนที่เข้ามาถามปัญหา 

หรือโต้ตอบปัญหา, และการวางกฎข้อบังคับ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทรงใช้ส�าหรับ บังคับควบคุม หรือสอน

บุคคลที่ไม่มีระเบียบวินัย
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