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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสหลักธรรมไตรสิกขาดังปรากฏใน วัชชีปุตตสูตร และทุตยิ สิกขัตตยสูตร
และตติยสิกขาสูตร ขณะทรงประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน กรุงเวสาลี หลักไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนา
ความประพฤติทางกาย ทางจิต และปั ญญา เพืFอการแก้ปัญหาของมนุ ษย์ เพืFอความดับทุกข์ นําไปสู่ความสุขและความ
เป็ นอิสระแท้จริงสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ ในสมัยแรกเริมF แห่งพระพุทธศาสนา ภิกษุทงั I หลายตังI ใจประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ดําเนินชีวติ อยู่
ในไตรสิกขา ไม่มใี ครประพฤตินอกรีตผิดไปจากความเป็ นภิกษุ เพราะหลักธรรมไตรสิกขา เป็ นทีศF นู ย์รวมของสิกขาบท
ในพระปาฏิโมกข์ เป็ นสิกขาบทพืIนฐานแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ มีสาระสําคัญประกอบด้วย อธิศลี สิกขา คือ
ข้อปฏิบตั ทิ ตFี ้องศึกษาเกียF วกับเรืFองของศีล อธิจติ ตสิกขา คือ ข้อปฏิบตั ทิ ตFี ้องศึกษาเกียF วกับเรืFองของจิตใจหรือสมาธิ
และ อธิปัญญาสิกขา คือ ข้อปฏิบตั ทิ ตFี ้องศึกษาเกียF วกับเรืFองของปั ญญา เรียกสันI ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา หลักการ
ทังI สาม ส่งผลให้มนุษย์มพี ฤติกรรมทีดF งี าม เกือI กูลในสังคม ไม่เบียดเบียนกัน ประสานสังคมนําไปสู่การเผืFอแผ่แบ่งปั น
และการบําเพ็ญประโยชน์ต่อกันและสังคม
คําสําคัญ : ไตรสิกขา, การพัฒนา

Abstract
As shown in the threefold training, the Lord Buddha had said in Watcheeputtasuttra and
Tatiyasuttra while stying at Kutakala pavilion, Mahawana forrest, Vesali. The main principle is threefold
physical, spiritual, and intellectual development behavior to solve human problems, end suffering, and lead to
real happiness and independence to the practice. In the beginning of Buddhism, the monks tended to
practice Dharma by conducting their lives with the threefold training, and no one misbehaved from his status.
Because of the threefold training is a center of the disciplines in Patimok, a fundamental of
practicing celibacy. The threefold training is consisted with 1) the morality; a regulation about the precepts, 2)
the concentration; a regulation about the mental or meditation, and 3) the intellectual virtue; a regulation
about wisdom.
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They are called Sila (morality), Samathi (concentration), and Panya (wisdom). These threefold
training has resulted in good human behavior, compassionate in society, not to harm each other, social
integration that lead to generous sharing, and to benefit from each other and society.
Key word: Threefold training, development.

บทนํา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทยในทางพฤตินัยตังI แต่สมัยกรุงสุโ ขทัยเป็ นราชธานี และนํ า
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็ นพืนI ฐานในการดํารงอยู่ตลอด จนเป็ นบ่อเกิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม ปั จจุบนั คนไทยนับถือศาสนาพุทธเกินกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ ได้รบั การยอมรับจากชาวต่างชาติว่าเป็ น
“ดิ นแดนแห่งความสงบสุขและเป็ นเมืองแห่งผ้าเหลือง” คงจะด้วยเหตุผลสําคัญทีชF าวต่างชาติเหล่านันI ได้มาสัมผัส
และประจักษ์กบั วิถชี วี ติ ความเป็ นจริงของคนไทยในสังคมไทย ทีมF วี ดั เป็ นศูนย์กลางของการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็ น
ศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนคนไทยทังI ชาติ ปั จจุบนั มีวดั จํานวนมาก มีพระภิกษุ สามเณรผูเ้ ป็ นศาสนทายาท ทํา
หน้าทีเF ผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธองค์ ภาพสําคัญอีกประการหนึFงทีเF กิดขึนI คือความมีอธั ยาศัยไมตรีทงFี ดงาม มี
ใบหน้ าทีFมีร อยยิIมแจ่ม ใส แสดงให้เห็น ถึง ภาวะแห่ ง จิต ใจทีFดีง ามและงดงามเป็ น ผลมาจากการได้ร ับ อิท ธิพ ลด้า น
พระพุทธศาสนาและการได้รบั อิทธิพลทางด้านคําสอน ด้านคุณธรรม ด้านพุทธธรรมและด้านจริยธรรม ทีกF ล่อมเกลา
จิตใจคนไทยให้มคี วามอ่อนโยนเยือกเย็นและเป็ นกัลยาณมิตรทีดF ตี ่อชนทุกชาติทุกภาษาทุกชันI วรรณะ1
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ เป็ นสิงF ทีถF ูกต้อง เป็ นหลักธรรมชาติเป็ นวิทยาศาสตร์ สามารถทีจF ะพิสจู น์
ได้ดว้ ยเหตุผล เป็ นสภาวะทีเF ป็ นอมตะ ไม่ประกอบด้วยกาลเวลามีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยเน้นหลักการประพฤติดี
และปฏิบตั ชิ อบ หลักพุทธธรรมหลักคุณธรรม หลักจริยธรรมเป็ นศาสตร์ทใFี ห้คุณและรักษาผูป้ ระพฤติธรรมทีดF งี ามโดย
สมํFาเสมอดังบาลีได้อา้ งว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ หมายความว่า ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติธรรม สําหรับหลัก
พุทธธรรมทีจF ะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ดFี งี ามนันI มี 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ระดับต้นเป็ นธรรมสําหรับ
สาธุชนคนธรรมดาทัวไป
F ระดับกลางเป็ นธรรมสําหรับคนทัวไปที
F หF วังความก้าวหน้าขึนI ไปสูร่ ะดับสูง และระดับสูงสําหรับ
ผูท้ ปFี ระสงค์กา้ วไปสู่ความสะอาด สว่าง สงบ พบความสุขทีเF ป็ นอมตะ ได้แก่ การปฏิบตั วิ ปิ ั สสนากัมมัฏฐานและศึกษา
ธรรมในเรืFองของจิตมนุษย์เป็ นต้น
ดังนันI การศึกษาเป็ นสิงF สําคัญทุกยุคทุกสมัยเพราะการศึกษาเป็ นการพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ทสFี มบูรณ์ ทังI
ทางด้านกาย สังคม จิตใจ และปั ญญา หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความสําคัญกับคําว่า “สิกขา” หรือทีF
เรียกกันว่า “ศึกษา” เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นหลักธรรมทีFมคี วามหมายครอบคลุมการปฏิบตั ิธรรมทังI หมดใน
พระพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าเรืFองของการศึกษาเป็ นเรืFองพระพุทธศาสนาทังI สินI ในคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกพระพุทธเจ้าได้
ตรัสเน้นให้เห็นถึง2ความสําคัญของสิกขานีIว่า ภิกษุผูท้ มFี คี วามเพียรเอาใจใส่ปฏิบตั ติ ามหลักสิกขา 3 ประการ คือ
ประพฤติอธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็ นนิจบัณฑิตย่อมเรียกภิกษุเช่นนันI ว่าเป็ นนักศึกษา เป็ น
นักปฏิบตั ิ มีความประพฤติบริสุทธิ m เป็ นผู้ตรัสรู้ชอบ เป็ นนักปราชญ์ เป็ นผู้ถงึ ทีสF ุดแห่งการปฏิบตั ใิ นโลก เป็ นผู้
ประกอบด้วยวิมุตติอนั เป็ นทีสF นIิ ตัณหา ย่อมมีจติ หลุดพ้นจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแห่ง
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หลักไตรสิกขาเป็ นหลักธรรมภาคปฏิบตั ิทไFี ด้รวมเอาหลักการศึกษาทังI หมดในพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วย
ดังนันI หลักไตรสิกขาจึงมีลกั ษณะเด่นพิเศษเห็นได้ดงั ต่อไปนีI หลักไตรสิกขาเป็ นทีหF ลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์
คือ พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ภกิ ษุศกึ ษาในหลักไตรสิกขาแทนการฟั งหรือการสวดปาฏิโมกข์ในทีปF ระชุมสงฆ์ทุกกึFง
เดือนได้4หลักไตรสิกขาเป็ นสิกขาบทเบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์ คือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการทีภF กิ ษุทมFี ศี ลี สมาธิ ปั ญญา
บริบรู ณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่สมาทานศึกษาในสิกขาบททีเF ป็ นเบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมันคง
F ทํา
5
เจโตวิมุตติ ปั ญญาวิมุตติให้แจ้ง สินI อาสวะกิเลสด้วยปั ญญาจึงเข้าถึงปรินิพพานในปั จจุบนั 3หลักไตรสิกขามีอทิ ธิพลต่อ
คัมภีรส์ าํ คัญทางพระพุทธศาสนา คือ คัมภีรส์ าํ คัญทางพระพุทธศาสนาทีเF กิดขึนI ในภายหลังคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกก็ได้ให้
ความสําคัญกับหลักไตรสิกขานีIเป็ นอย่างมาก เช่น คัมภีรว์ มิ ุตติมรรค ทีFแต่งขึนI โดยพระอุปติสสเถระ ชาวศรีลงั กา
คัมภีรว์ มิ ุตติมรรคนีI จัดอยู่ในประเภทปกรณ์พเิ ศษทีนF ําเอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิ ฏก คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา มาแต่ง
อธิบายขยายความได้อย่างละเอียด และ คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรค ทีแF ต่งขึนI โดย พระพุทธโฆสาจารย์ คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคนีIจดั อยู่
ในประเภทปกรณ์พเิ ศษ เช่น เดียวกันกับคัมภีรว์ มิ ุตติมรรคทีนF ําเอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิ ฏก คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
มาแต่งอธิบายขยายความได้อย่างละเอียดและพิสดารเป็ นอย่างมาก หลักไตรสิกขาในคัมภีรว์ มิ ุตติมรรค และคัมภีรว์ ิ
สุทธิมรรคนีIได้มคี วามสําคัญต่อการศึกษาและการปฏิบตั ธิ รรมของชาวพุทธทีFนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
ประเทศต่าง ๆ เป็ นอย่างมากหลักไตรสิกขาเป็ นทีหF ลอมรวมหลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดในพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดในพระพุทธศาสนาจัดเข้ารวมอยู่ในหลักไตรสิกขานีIทงั I สินI พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ได้ให้ทศั นะ
ว่า ไตรสิกขานันI ถือกันว่าเป็ นระบบการปฏิบตั ธิ รรมทีคF รบถ้วนสมบูรณ์ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทังI หมด และเป็ นการ
นําเอาเนืIอหาของมรรคไปใช้อย่างหมดสินI สมบูรณ์ จึงเป็ นหมวดธรรมมาตรฐานสําหรับแสดงการปฏิบตั ธิ รรม และมักใช้
เป็ นแม่บทในการบรรยายวิธกี ารปฏิบตั ธิ รรม”6 พระพุทธศาสนาได้เน้นความสําคัญเกียF วกับหลักไตรสิกขาเป็ นอย่างมาก
เนืFองจากว่าหลักปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนาทังI หมดจัดเข้ารวมอยู่ในหลักสิกขานีI เมืFอไตรสิกขาเป็ นหลักคําสอนทีF
ครอบคลุมหลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดในพุทธศาสนา
จากการสืบค้นเกียF วกับความเป็ นมาของหลักไตรสิกขาในพระไตรปิ ฎกเบือI งต้นพบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัส
เกียF วกับหลักไตรสิกขาไว้ในสถานทีตF ่าง ๆ ดังนีI คือ ในวัชชีปุตตสูตร มีขอ้ ความตอนหนึFงว่า พระพุทธเจ้าขณะทรง
ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ขณะนันI ได้มภี ิกษุ ชFอื วัชชีบุตรเข้าไปเฝ้ า แล้วกราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า สิกขาบท 150 ทียF กขึนI แสดงทุกกึงF เดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาได้หมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถาม
ว่าเธอจักสามารถศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ สิกขา และอธิปัญญาสิกขา ได้หรือไม่ ภิกษุวชั ชีบุตรจึงกราบ
ทูลรับแล้วปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของพระพุทธเจ้า ครันI ต่อมาเมืFอภิกษุวชั ชีบุตรได้ศกึ ษาสิกขา 3 แล้วก็สามารถละราคะ
โทสะ และโมหะได้อนั เป็ นการทําให้ภกิ ษุวชั ชีบุตรไม่ทาํ กรรมทีเF ป็ นอกุศล ไม่ประพฤติสงิF เลวทรามอีก7
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรืFองของไตรสิกขา ซึงF ปรากฏอยู่ใน ทุตยิ สิกขัตตยสูตร ซึงF มีใจความสําคัญดังนีI คือ
พระพุทธเจ้าตรัสเกียF วกับสิกขา 3 ประการในลักษณะปุจฉาและวิสชั ชนาด้วยพระองค์เองว่า สิกขาบท 3 ประการ
อะไรบ้าง คือ 1) อธิศลี สิกขา 2) อธิจติ ตสิกขา 3) อธิปัญญาสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนีIมศี ลี ...สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททังI หลาย นีIเรียกว่า อธิศลี สิกขา ภิกษุในธรรมวินยั นีIสงัดจากกามทังI หลาย...บรรลุจตุถฌานทีไF ม่มที ุกข์ ไม่มสี ุข
มีสติบริสทุ ธิเพราะอุ
เบกขาอยู่ นีIเรียกว่า อธิจติ ตสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนีIทําให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปั ญญาวิมุตติขนIึ ไม่มี
m
อาสวะเพราะอาสวะสินI ไปด้วยปั ญญาอันยิงF เอง เข้าถึงอยู่ในปั จจุบนั นีIเรียกว่า อธิปัญญาสิกขา8นอกจากนันI พระพุทธเจ้า
4

องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/310-311.
องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/314-320.
6
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครังI ทีF 8. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542),
5

หน้า 601.

7

องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/310-311.
องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/319-320.
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ได้ตรัสเรืFองของไตรสิกขา ซึงF ปรากฏอยู่ใน ตติยสิกขาสูตร ซึงF มีใจความสําคัญดังนีI คือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการทีภF กิ ษุทFี
มีศลี สมาธิ ปั ญญาบริบูรณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่สมาทานศึกษาในสิกขาบททีFเป็ นเบืIองต้นแห่ง
พรหมจรรย์อย่างมันคง
F ทําเจโตวิมุตติ ปั ญญาวิมุตติให้แจ้งสินI อาสวะกิเลสด้วยปั ญญาจึงเข้าถึง (ปรินิพพาน) ในปั จจุบนั
หรือเมืFอละสังโยชน์เบือI งตํFา 5 ประการ อันเป็ นเหตุให้เข้าถึงอันตราปรินิพพายีบา้ ง อุปหัจจปรินิพพายีบา้ ง อสังขารปริ
นิพพายีบา้ ง สสังขารปรินิพพายีบา้ ง อุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบา้ ง เมืFอละสังโยชน์ 3 ประการได้และทํา ราคะ โทสะ
โมหะ ให้เบาบางจึงเป็ นสกทาคามี เมืFอละสังโยชน์ 3 ประการได้ จึงเป็ นเอกพีชโี สดาบันบ้าง เป็ นโกลังโกละโสดาบันบ้าง
เป็ นสัตตักขัตตุปรมะโสดาบันบ้าง9 ความสําคัญของหลักไตรสิกขา หมายถึงข้อกําหนดทีเF ป็ นลักษณะเด่นพิเศษของหลัก
ไตรสิกขา พุทธพจน์ต่อไปนีIเป็ นสิงF ยืนยันให้เห็นถึงความสําคัญอันเป็ นข้อกําหนดทีFเป็ นลักษณะเด่นพิเศษของหลัก
ไตรสิกขาได้เป็ นอย่างดี คือ “ภิ กษุทงั O หลาย สิ กขา 3 ประการนีO แล ภิ กษุผ้มู ีความเพียร มีความเข้มแข็ง มีปัญญา
เพ่งพิ นิจ มีสติ คุ้มครองอิ นทรีย์ ครอบงําทุกทิ ศด้วยอัปปมาณสมาธิ ประพฤติ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และ
อธิ ปัญญาสิ กขา เมือก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนันO ภายหลังฉันใด เมือก่อนก็ฉันนันO เบืOองตําฉันใด เบืOองบนก็
ฉันนันO เบือO งบนฉันใด เบือO งตําก็ฉันนันO กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนันO กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนันO ภิ กษุ
เช่นนันO บัณฑิ ตกล่าวว่าเป็ นนักศึกษา เป็ นนักปฏิ บตั ิ และมีความประพฤติ บริ สุทธิZ ภิ กษุเช่นนันO บัณฑิ ตกล่าว
ว่าเป็ นผูต้ รัสรูช้ อบ เป็ นนักปราชญ์ เป็ นผูถ้ ึงทีสุดแห่งการปฏิ บตั ิ ในโลก ท่านผู้ประกอบด้วยวิ มุตติ อนั เป็ นที สิO น
ตัณหา ย่อมมีจิตหลุดพ้นจากสังขารธรรมเพราะวิ ญญาณดับสนิ ท เหมือนความดับแห่งประที ปฉะนันO ”10 จาก
พระสูตรแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับหลักของไตรสิกขาเป็ นอย่างมาก สําหรับ
ข้อกําหนดทีเF ป็ นลักษณะเด่นพิเศษของหลักไตรสิกขาดังกล่าวเห็นได้ดงั ต่อไปนีI
1. หลักไตรสิกขาเป็ นทีหF ลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์คอื พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ภกิ ษุศกึ ษาใน
หลักไตรสิกขาแทนการฟั งหรือการสวดปาฏิโมกข์ในทีปF ระชุมสงฆ์ทุกกึงF เดือนได้ ดังข้อความในคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกว่า
สมัยหนึFง พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ครังI นันI ภิกษุวชั ชีบุตรรูปหนึFงเข้าไป
เฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีปF ระทับ ถวายอภิวาทแล้วนังF ณ ทีสF มควร ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคดังนีIว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ สิกขาบท 150 ถ้วนนีIมาถึงวาระทีจF ะยกขึนI แสดงเป็ นข้อ ๆ ตามลําดับทุกกึงF เดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาใน
สิกขาบทนีIได้”พระผูม้ พี ระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุ ก็เธอจักสามารถศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขาได้หรือไม่” ภิกษุวชั ชีบุตรนันI กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริญ ข้าพระองค์สามารถศึกษาในสิกขา 3
คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาได้” พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสว่า ถ้าเช่นนันI เธอจงศึกษาในสิกขา 3 คือ
อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาเถิด เมืFอใด เธอศึกษาอธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เมืFอ
นันI เธอ ก็จกั ละราคะ โทสะ และโมหะได้ เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได้ เธอจักไม่ทํากรรมทีเF ป็ นอกุศล จักไม่
ประพฤติสงิF ทีเF ลวทราม ครันI ต่อมา ภิกษุนนั I ศึกษาอธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ก็ทําให้ ละราคะ โทสะ
และโมหะได้ จึงไม่ทาํ กรรมทีเF ป็ นอกุศล ไม่ประพฤติสงิF ทีเF ลวทรามอีก11
2. หลักไตรสิกขาเป็ นสิกขาบทเบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์ ภิกษุ ทปFี ฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขาบริบูรณ์ แม้จะ
ละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่ถ้าได้สมาทานศึกษาในสิกขาบททีเF ป็ นเบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมันคงก็
F
สามารถ
บรรลุนิพพานได้คอื พระพุทธเจ้าตรัสถึงการทีภF กิ ษุทมFี ศี ลี สมาธิ ปั ญญาบริบูรณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่
สมาทานศึกษาในสิกขาบททีเF ป็ นเบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมันคง
F ทําเจโตวิมุตติ ปั ญญาวิมุตติให้แจ้ง สินI อาสวะ
กิเลสด้วยปั ญญาจึงเข้าถึง (ปรินิพพาน) ในปั จจุบนั 10
3. หลักไตรสิกขามีอทิ ธิพลต่อคัมภีรส์ าํ คัญทางพระพุทธศาสนานอกจากคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกจะได้ให้
9

องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/319-320.
องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/320.
11
องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/310-311.
10

ความสําคัญกับหลักไตรสิกขาดังข้อความทียF กมากล่าวแล้วนันI คัมภีรส์ าํ คัญทางพระพุทธศาสนาทีเF กิดขึนI ในภายหลัง
คัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกก็ได้ให้ความสําคัญกับหลักไตรสิกขานีIเป็ นอย่างมาก เช่น คัมภีรว์ มิ ุตติมรรค ทีแF ต่งขึนI ในระหว่าง
พ.ศ 609-653 โดยพระอุปติสสเถระ ชาวศรีลงั กา คัมภีรว์ มิ ุตติมรรคนีI จัดอยู่ในประเภทปกรณ์พเิ ศษทีนF ํ าเอาหลัก
ไตรสิกขาในพระไตรปิ ฏก คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา มาแต่งอธิบายขยายความได้อย่างละเอียด และ คัมภีรว์ สิ ุทธิมรรค ทีF
แต่งขึนI ประมาณ พ.ศ. 956 โดยพระพุทธโฆสาจารย์ ท่านนีIเป็ นปราชญ์ผยู้ งิF ใหญ่ในพระพุทธนิกายเถรวาท คัมภีรว์ สิ ุทธิ
มรรคนีIจดั อยู่ในประเภทปกรณ์พเิ ศษ เช่น เดียวกันกับคัมภีรว์ มิ ุตติมรรคทีนF ําเอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิ ฏก คือ ศีล
สมาธิ ปั ญญา มาแต่งอธิบายขยายความได้อย่างละเอียดและพิสดารเป็ นอย่างมาก หลักไตรสิกขาในคัมภีรว์ มิ ุตติมรรค
และคัมภีรว์ สิ ุทธิมรรคนีIได้มคี วามสําคัญต่อการศึกษาและการปฏิบตั ธิ รรมของชาวพุทธทีนF ับถือพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในประเทศต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก
4. หลักไตรสิกขาเป็ นทีหF ลอมรวมหลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดในพระพุทธศาสนา หลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดใน
พระพุทธศาสนาจัดเข้ารวมอยู่ในหลักไตรสิกขานีIทงั I สินI พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทศั นะว่า “ไตรสิกขานันI ถือ
กันว่าเป็ นระบบการปฏิบตั ธิ รรมทีคF รบถ้วนสมบูรณ์ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทังI หมด และเป็ นการนําเอาเนืIอหาของ
มรรคไปใช้อย่างหมดสินI สมบูรณ์ จึงเป็ นหมวดธรรมมาตรฐานสําหรับแสดงการปฏิบตั ธิ รรม และมักใช้เป็ นแม่บทในการ
บรรยายวิธกี ารปฏิบตั ธิ รรม”12

ระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
การศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลพบว่า เกิดแทรกขึนI มาในสังคมดังI เดิมของชาวอารยันซึงF สังคม
ของชาวอารยันนันI มีโครงสร้างทางสังคมแบบวรรณะ สถานภาพและบทบาทของปั จเจกบุคคลเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
แต่ละวรรณะ การศึกษาทีมF อี ยู่ในสังคมแบบวรรณะนีIได้จาํ กับอยู่เฉพาะกับกลุ่มคนทีถF อื กําเนิดในวรรณะสูงเท่านันI ส่วน
คนทีถF อื กํานิดในวรรณะตํFา เช่น ศูทรและจัณฑาล ไม่มโี อกาสทีจF ะได้รบั การศึกษาในระบบสังคมแบบวรรณะเช่นนีIเลย
พระพุทธเจ้าเป็ นชนชาติอารยันไม่ทรงเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดของระบบสังคมแบบวรรณะดังI เดิมของชาวอารยัน
พระองค์เห็นว่ามนุษย์ควรมีความเป็ นอิสระและมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษา จึงได้จดั ตังI สังคมแบบใหม่ขนIึ มาอีก
รูปแบบหนึFงแทรกขึนI ในระบบสังคมแบบวรรณะนันI สังคมใหม่ทพFี ระพุทธเจ้าจัดตังI ขึนI นีI เรียกว่า “สังฆะ” คําว่า “สังฆะ”
แปลว่า หมู่ หรือ รวม ซึงF คํานีIเป็ นคําทีเF คยใช้ในระบบการปกครองของอินเดียโบราณ สมัยทีอF ารยันได้อพยพเข้ามาใน
ชมพูทวีประยะเริมF แรก เทียบได้กบั คําในภาษาอังกฤษว่า Republics ในความหมายนีI สังฆะ จึงเป็ นระบบการปกครอง
ซึงF มีมาแต่เดิมอยู่แล้ว เมืFอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และให้กําเนิดสังคมสงฆ์คําว่าสังฆะ จึงถูกนํามาใช้เรียกสังคมใหม่ทFี
พระพุทธเจ้าจัดตังI ขึนI มาว่า “สงฆ์” หมายถึง สังคมแห่งการเรียนรูร้ ่วมกัน การอุปสมบทของปั ญจวัคคีย์ ซึงF เป็ นสาวก
กลุ่มแรกในพุทธศาสนาถือเป็ นจุดเริมF ต้นของการจัดตังI สังคมแบบสังฆะและการให้การศึกษาใน พระพุทธศาสนา สมัย
พุทธกาลก็มกี าํ เนิดจากทีมF คี นกลุ่มแรกเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธนา ซึงF ในทีนF Fีหมายถึง กลุ่มปั ญจวัคคีย์ ทังI 5
ลัก ษณะการศึก ษาในพระพุ ท ธศาสนาสมัย พุ ท ธกาล กํ า เนิ ด ขึIน เมืFอ มีค นกลุ่ ม แรกเข้า มาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา ประเด็นทีFจะนํ ามาวิเคราะห์ต่อไปก็คอื ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนามีการจัดแบ่งกลุ่มบุคคลผู้
ศึกษาอย่างไร พระพุทธศาสนามีการกําหนดคุณสมบัติ บุคคลผูศ้ กึ ษาอย่างไร และพระพุทธศาสนากําหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว้อย่างไร ซึงF จะได้ทาํ การวิเคราะห์ให้เห็นในรายละเอียดต่อไปดังนีI
- กลุ่มบุคคลผู้ศึก ษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุท ธกาลในวัชชีปุ ตตสูตรทีFได้นํา แสดงไว้แล้วนันI พบว่ า
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไตรสิกขาแก่ภกิ ษุวชั ชีบุตรรูปหนึFงทีเF ข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีปF ระทับ และทรงแนะนําให้ภกิ ษุ
วัชชีบุตรรูปนันI ศึกษาในหลักไตรสิกขา คือ อธิศลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เพราะไตรสิกขาเป็ นสิกขาบท
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พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครังI ทีF 8, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542),

หน้า 601.

เบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไตรสิกขา พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ภกิ ษุ แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่าจะ
นํ าไปใช้ในกลุ่มของคฤหัสถ์ไม่ได้ จากข้อมูลทีFได้ศกึ ษาในบททีFผ่านมาได้พบว่า หลักปฏิบตั ิธรรมในคําสอนของ
พระพุทธศาสนาทังI หมดได้รวมอยู่ในหลักไตรสิกขานีIทงั I สินI จากการศึกษาประวัตพิ ระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลยังได้
พบว่ามีคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนาจนได้เป็ นพระอริยบุคคลอยู่หลายคน เช่น มหาอุบาสกอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขา เป็ นต้น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทีไF ด้ทาํ การศึกษามาในเบือI งต้นทําให้เห็นได้ว่า
พระพุทธศาสนามีการจัดแบ่งกลุ่มบุคคลผูศ้ กึ ษา ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนีI
- กลุ่มบรรพชิตหรือนักบวช ได้แก่ กลุ่มภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี กลุ่มนีIเริมF จากคน
ในวรรณพราหมณ์ คือ ปั ญจวัคคียท์ มFี โี กณฑัญญะ เป็ นผูน้ ํา ถือได้ว่าเป็ นคนกลุ่มแรกทีไF ด้อุปมสมบทเข้ามาเพืFอเป็ นผู้
ศึกษาเรียนรูใ้ นพระพุทธศาสนา ต่อจากนันI ในกลุ่มของบรรพชิตนีIกไ็ ด้ขยายออกไปเป็ นสามเณรภิกษุณี สิกขมานา และ
สามเณรี เหล่านีIลว้ นเป็ นกลุ่มของนักบวชทีเF ข้ามาเพืFอศึกษาเรียนรูใ้ นทางพระพุทธศาสนาทังI สินI ถ้าบวชเป็ นสามเณร
หรือสามเณรี เรียกว่า “บรรพชา” คําว่า บรรพชา มีความหมายว่า การออกจากเรือนไปสู่ความไม่มเี รือน ถ้าบวชเป็ น
ภิกษุหรือภิกษุณี เรียกว่า “อุปสมบท” คําว่า “อุปสมบท” มีความหมายว่า ขันI ตอนการเข้าสู่สงั คมใหม่ สังคมใหม่ในทีนF Fี
คือ “สังฆะ” ซึงF หมายถึงสังคมแห่งการเรียนรูร้ ่วมกัน เพราะคําว่า “อุปสมบท” มาจากคําว่า “อุปสัมปทา” แปลว่า การเข้า
ไป คือ การเข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชดิ สังฆะ จึงกลายเป็ นสังคมใหม่ซงFึ เป็ นสังคมแห่งการศึกษาเรียนรูร้ ่วมกันทีถF ูก
กําหนดขึนI โดยพระพุทธเจ้า ต่อมา สังฆะ นีIได้ขยายกว้างออกไปถึงกลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนาอืFน ๆ อีก ได้แก่
สามเณร ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี ด้วย กลุ่มบรรพชิตหรือนักบวชเหล่านีIได้สละเรือนออกบวชเพืFอศึกษาเล่า
เรียนกับพระพุทธศาสนา และการอุปสมบทระยะเริมF แรกนันI ก็ไม่มพี ธิ กี ารอะไรมากนัก เพียงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอ
จงมาเป็ นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพืFอทําทีสF ุดทุกข์โดยชอบเถิด”13 พระองค์ทรง
ตรัสให้ผทู้ จFี ะบวชด้วยประโยคนีIกเ็ ป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วและในการบรรพชาอุปสมบทต่อจากนันI ก็ใช้วธิ กี าร
แบบทีเF รียกว่า“ไตรสรณคมน์” ด้วยการเปล่งวาจาอ้างถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็ นทีพF งFึ
เป็ นทีรF ะลึก หลังจากทีไF ด้กล่าวเสร็จสินI 3 จบ ก็ถอื ว่าได้เป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว และการอุปสมบทต่อมาอีก
หลายแบบก็มวี ธิ กี ารทีคF ล้ายกันกล่าวคือ การอุปสมบทนันI ได้สนIิ สุดลงทีบF ุคคลผูท้ ําหน้าทีใF ห้การอุปสมบทเพียงผูเ้ ดียว
เท่านันI จนกระทังพระพุ
F
ทธเจ้ามีพุทธานุ ญาตให้ใช้วธิ กี ารอุปสมบทด้วย “ญัตติจตุตถกรรม”114 การบรรพชา หรือ การ
อุปสมบทก็ได้กลายมาเป็ นระบบทีมF รี ะเบียบมากขึนI โดยวิธกี ารอุปสมบทแบบนีIได้ใช้กนั มาจนถึงสมัยปั จจุบนั 15 กลุ่ม
คฤหัสถ์หรือกลุ่มผูค้ รองเรือน ได้แก่ อุบาสก และอุบาสิ กา กลุ่มนีIเริมF จากคนในวรรณะแพศย์ คือ ตปุสสะและภัลลิกะ
สองพีนF ้องทีมF อี าชีพเป็ นพ่อค้า เดินทางค้าขายมาจากอุกกลชนบท ผ่านมาพบพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ ภายใต้
ต้นไม้ราชายตนะภายหลังตรัสรูใ้ หม่ ๆ ตปุสสะและภัลลิกะ ได้ถวายเสบียงเดินทาง คือ ข้าวสัตตุผง ข้าวสัตตุกอ้ น แล้ว
แสดงตนเป็ นอุบาสก ถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็ นสรณะ นับเป็ นปฐมอุบาสกผูถ้ งึ สรณะ 2 ก่อนผูอ้ Fนื ในโลก ต่อมาก็
ได้มเี ศรษฐี ครอบครัวของพระยสกุลบุตร ตลอดถึงได้พระเจ้าพิมพิสารผูเ้ ป็ นกษัตริยแ์ ห่งแคว้นมคธ กษัตริยแ์ คว้นอืFน ๆ
และ ประชาชนทัวไปอี
F กจํานวนมากเข้ามาร่วมเป็ นชุมชนชาวพุทธ คนกลุ่มนีIถ้าเป็ นเพศชายเรียกว่า “อุบาสก” ซึงF มี
ความหมายว่า ชายผูน้ ังF ใกล้พระรัตนตรัย ถ้าเป็ นเพศหญิงเรียกว่า “อุบาสิกา” ซึงF มีความหมายว่า หญิงผูน้ ังF ใกล้พระ
รัตนตรัย เป็ นต้น เมืFอบุคคลทังI สองกลุ่ม คือ บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เข้ามาอยู่ร่วมเป็ นสังคมเดียวกันกลายเป็ นสังคม
แห่งการเรียนรูท้ ใFี หญ่โตขึนI จึงมีอกี ศัพท์หนึFงทีใF ช้เรียกสังคมใหม่นIีว่า “บริษทั ” คําว่าบริษทั ภาษาบาลีใช้ว่า “ปริสา”
ภาษาสันสกฤตใช้ว่า “ปริษทฺ” ซึงF มีความหมายตรงกับคําว่า “หมู่”หรือ“กลุ่ม” โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ภิกษุ
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ภิกษุณี (สามแณร สิกขมานา สามเณรี ก็จดั เข้าในกลุ่มนีIดว้ ย) อุบาสก และอุบาสิกา สําหรับกลุ่มภิกษุ และภิกษุณี มีคํา
ทีใF ช้เติมหลังได้ทงั I บริษทั และ สังฆะ คือ ภิกษุบริษทั เป็ นภิกษุสงั ฆะ ภิกษุณีบริษทั เป็ นภิกษุณีสงั ฆะ หรือ ภิกษุสงฆ์
และภิกษุณีสงฆ์ ส่วนกลุ่มอุบาสกและอุบาสิกานันI ไม่ปรากฏมีคําว่า “สังฆะ” ต่อท้าย คงมีเฉพาะคําว่า “บริษทั ” เท่านันI
ต่อท้าย คือ อุบาสกบริษทั อุบาสิกาบริษทั บริษทั หรือปาริสา กับ สังฆะ มีความหมายใกล้เคียงกันมาก โดยความหมาย
ของสังฆะมุ่งใช้กบั นักบวช ส่วนบริษทั นันI มีความหมายกว้างกว่าคําว่า สังฆะ เพราะนอกจากจะใช้กบั กลุ่มนักบวชแล้ว
ยังใช้กบั กลุ่มอุบาสก อุบาสิกาได้ดว้ ยดังนันI สังคมแบบสังฆะ คือ สังคมแห่งการเรียนรูร้ ่วมกันของชาวพุทธจึงมีศพั ท์
เรียกชืFอเฉพาะว่า “บริษทั ” บางครังI เรียกว่า “พุทธบริษทั ” ซึงF ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบสก และอุบาสิกา

ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนา
ในทางพระพุทธศาสนา ศัพท์ว่า “สิกขา” แปลว่า การศึกษา หรือ ข้อปฏิบตั ทิ เFี ป็ นหลักสําหรับศึกษา คือ
ฝึ กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปั ญญา ให้ยงิF ขึนI ไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวติ คือ พระนิพพาน มีอยู่ 3 อย่าง
คือ อธิศลี สิกขา การฝึกอบรมในเรืFองศีล อธิจติ ตสิกขา การฝึ กอบรมในเรืFองจิต และ อธิปัญญาสิกขา การฝึ กอบรมเรืFอง
ปั ญญา เรียกให้สนั I ว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา ทังI 3 อย่าง จัดเข้ารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา และหลักไตรสิกขานีIเป็ นทีหF ลอม
รวมหลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดในพระพุทธศาสนา ดังนันI ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงรวมอยู่ในหลักของ
ไตรสิกขานีIทงั I สินI ไตรสิกขาแต่ละข้อมีวเิ คราะห์ดงั นีI 1) การศึกษาตามหลักศีล หมายถึง ข้อปฏิบตั ทิ เFี ป็ นหลักสําหรับ
ฝึกอบรมในด้านความประพฤติ สําหรับบทวิเคราะห์นIีให้ถอื ว่า ศีลและวินัย มีสาระอย่างเดียวกัน คือ เป็ นเครืFองมือของ
การศึกษา ส่วนความหมายระดับลึกของศัพท์ทงั I สองใช้ในความหมายตามทัศนะของพระธรรมปิ ฎกทีFแบ่งศีลเป็ น 2
ระดับ ได้แก่ ศีลระดับธรรม ซึงF หมายถึงข้อแนะนําสังสอน
F
หรือหลักความประพฤติททFี รงบัญญัตติ ามกฎธรรมดาแห่ง
ความดีความชัวF (กฎแห่งกรรม) กับ ศีลระดับวินัย คือ เป็ นแบบแผนข้อบังคับทีบF ญ
ั ญัตขิ นIึ ไว้เป็ นทํานองประมวล
กฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึFง โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่
คณะหรือชุมชนนันI โดยเฉพาะ ผูล้ ะเมิดบทบัญญัตแิ ห่งศีลประเภทวินัยนีIมคี วามผิดตามอาณาของหมู่164ตามนัยนีIศลี จึง
เป็ นทังI ธรรมและเป็ นทังI วินยั สาระสําคัญของศีลคือเป็ นแกนกลางในการจัดระเบียบแบบแผนสําหรับสังคม เมืFอจะกล่าว
เฉพาะความหมายของวินัยท่านให้ความหมายไว้ 2 อย่าง คือ 1) การฝึ กให้มคี วามประพฤติและความเป็ นอยู่เป็ น
ระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบ แบบแผน รวมทังI การใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็ น
เครืFองจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็ นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชน 2) ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีวF างไว้สาํ หรับเป็ นหลักหรือเป็ นมาตรฐานสําหรับใช้ฝึกคน วินัยมีทงั I ส่วนทีเF ป็ นของคฤหัสถ์และบรรพชิต คือ
ส่วนทีเF ป็ นของคฤหัสถ์เรียกว่า อาคาริยวินัย และส่วนทีเF ป็ นของบรรพชิตเรียกว่า อนาคาริยวินัย คําว่าวินัยสําหรับ
บรรพชิตมิใช่ศลี ในความหมายแคบๆ แต่ครอบคลุมเรืFองเกียF วกับความเป็ นอยู่ดา้ นนอกของพระภิกษุทงั I หมด เริมF ตังI แต่
กําหนดคุณสมบัติ สิทธิ หน้าทีF วิธรี บั และวิธฝี ึกอบรมสมาชิกใหม่ เป็ นต้น
ภาพรวมของวินัยมีความหมายครอบคลุม ระบบแบบแผนเกียF วกับการปกครอง การบริหาร การศาล นิติ
บัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาก็เป็ นเรืFองของศีลด้วยเหมือนกัน โดยสาระสําคัญของ
แนวคิดการศึกษาตามหลักของศีลนีIเป็ นเรืFองของการฝึกมนุษย์ในเรืFองความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อม 2 ด้าน คือ
1) ด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทางวัตถุ เช่น การรูจ้ กั บริโภคใช้สอยปั จจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพทีF
เหมาะสม การรูจ้ กั ดูแลร่างกายและการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การรูจ้ กั ดํารงชีวติ อย่างเกือI กูลสิงF แวดล้อม เป็ นต้น
2) ด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทางทางสังคม เช่น การมีศลี 5 เป็ นพืนI ฐานในการดําเนินชีวติ ความเป็ น
คนมีวนิ ยั ซืFอสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทํางานเลียI งชีพด้วยความสุจริต เป็ นต้น
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การศึกษาตามหลักสมาธิ หมายถึง ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับฝึ กอบรมจิตใจเพืFอให้เกิดคุณธรรม มีสมาธิสงู คือ
ฝึกอบรมให้บุคคลผูเ้ ข้ามาศึกษาเป็ นผูท้ มFี คี ุณลักษณะของจิตใจทีดF ดี งั ต่อไปนีI คือ 1) ด้านสมรรถภาพจิต คือ ฝึ กอบรม
จิตใจให้มคี วามสามารถในการคิดสูง เช่น คิดได้เก่ง คิดได้แคล่วคล่อง คิดได้รวดเร็ว คิดได้มาก เป็ นต้น 2) ด้านคุณภาพ
จิต คือ ฝึกอบรมจิตใจให้มคี ุณธรรม ซึงF ทําให้เห็นถึงลักษณะทีดF เี ด่นของจิต เช่น มีความเข้มแข็ง หมันเพี
F ยร อดทน มีสติ
สมาธิ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีความซืFอสัตย์ มีเมตตา เอือI เฟืI อเผืFอแผ่ เสียสละเพืFอส่วนรวมประหยัด กตัญ|ู เป็ นต้น
3) ด้านสุขภาพจิต คือ ฝึกอบรมจิตใจให้มสี ขุ ภาพจิตทีดF ี เช่น มีจติ ใจเป็ นสุข สดชืFน แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน ปลอดโปร่ง
สงบ ผ่องใส โล่ง สบาย เป็ นต้น
หลักการทางพุทธศาสนา อาศัยคําสอนระดับศีลหรือวินัยทีไF ด้กล่าวมาแล้วนันI เป็ นการเน้นไปทาง ด้านของ
โครงสร้าง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ต่าง ๆ เพืFอเป็ นเครืFองมือสําคัญในการฝึ กอบรมด้านภายนอกตัวบุคคล
ทังI หมด ในทัศนะของพุทธศาสนามองว่า หากจะฝึ กอบรมจิตของบุคคลเพืFอให้เกิดคุณธรรม มีสมาธิสงู ได้ประสบ
ผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบต้องมีการฝึ กอบรมด้านจิตใจซึงF อยู่ภายในของตัวบุคคลด้วย คือ สร้างจิตสํานึกให้บุคคลผู้
เข้ามาศึกษา ให้มคี ุณธรรม เกิดความสํานึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคม สามารถทีจF ะดํารงตน
ให้อยู่ในองค์กร ชุมชน และสังคม ทีตF นเข้าไปเกียF วข้องอยู่ดว้ ยนันI ได้อย่างมีความสุขการฝึ กอบรมจิตเพืFอให้ผูเ้ ข้ามา
ศึกษาเกิดคุณธรรม มีสมาธิสูง เป็ นสิงF ทีมF คี วามสําคัญถ้าผู้ศกึ ษามีสภาพจิตใจทีดกี จ็ ะเป็ นปั จจัยส่งผลให้สภาพการ
ดําเนินชีวติ ประจําวันในด้านต่าง ๆ ดีตามไปด้วย ดังนันI จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงF ทีจF ะต้องมีการฝึ กฝนอบรมสภาพจิตทีF
พึงประสงค์ให้เกิดขึนI กับผูเ้ ข้ามาศึกษา คําว่า “สภาพจิตทีพF งึ ประสงค์” หมายถึง การฝึ กคิดในเชิงบวก ซึงF สภาพของจิต
ทีคF ดิ ได้ในลักษณะเช่นนีIจะต้องอาศัยการฝึ กอบรมและการพัฒนาให้เกิดมีขนIึ การฝึ กคิดในเชิงบวกนีI พระธรรมปิ ฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้นําเสนอไว้ทสFี าํ คัญมีอยู่ 2 ชุด พอสรุปไว้ ดังนีI คือ
(1) ด้านพัฒนาการทางสังคม เป็ นการคิดเชิงบวกซึงF จะต้องพัฒนาขึนI มาให้ได้ เนืFองจากเป็ นคุณสมบัตปิ ระจํา
ใจทีจF ะทําให้บุคคลมีความสัมพันธ์ทดFี งี ามกับผูอ้ Fนื อยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็ นสุขร่วมกันทังI ด้วยตนเอง และ
กับผูอ้ Fนื เรียกว่าพรหมวิหาร 4 ประการ คือ (1) เมตตา ใช้ในสถานการณ์ปกติทวไป
ั F คือ ความรัก ปรารถนาดี มีไมตรี
อยากให้คนอืFนเป็ นสุข (2) กรุณา ใช้ในสถานการณ์ทผFี อู้ Fนื ตกตํFาเดือดร้อน มีใจพลอยหวันไหว
F
ไวต่อความทุกข์ของผูอ้ Fนื
อยากช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ (3) มุทติ า ใช้ในสถานการณ์ทผFี อู้ Fนื ก้าวขึนI สูค่ วามสุข มีใจพลอยยินดีกบั ความสุข ความดี
งาม ความสําเร็จ ของเขา อยากส่งเสริมสนับสนุนเขา สภาพจิตหรือการคิดเชิงบวกทังI 3 นีI เป็ นปั จจัยให้เกิดพฤติกรรม
ทีดF งี าม เกือI กูลในความสัมพันธ์ทางสังคม พูดให้สนั I ก็คอื เป็ นปั จจัยแก่ศลี ทําให้ไม่เบียดเบียนกัน และเป็ นเครืFองประสาน
สังคมโดยนําไปสู่การให้เผืFอแผ่แบ่งปั น (ทาน) การช่วยเหลือเกือI กูลกันด้วยวาจา (ปิ ยวาจา) และการบําเพ็ญประโยชน์
(อัตถจริยา) สภาพจิตหรือการคิดเชิงบวกเหล่านีI เกือI หนุ นการพัฒนาชีวติ ของตนเองไปพร้อมกันด้วย โดยทําให้เกิด
สภาพผ่อนคลายสงบสุขภายในทังI กายและจิตใจ ซึงF ไปรวมศูนย์ทสFี มาธิ ซึงF เป็ นภาวะอยู่ตวั เข้าสู่ดุลยภาพของจิต จึงจัด
อยู่ในหมวดแห่งการศึกษาพัฒนาด้านจิตใจ ทีเF รียกสันI ๆ ว่า สมาธิ (4) ใช้ในสถานการณ์ทตFี ้องรักษาธรรม คือ หลักการ
ความจริง ความดีงามถูกต้อง วางใจเป็ นกลาง เรียบ สงบนิFง ไม่หวันไหว
F
ไม่เอนเอียง ให้ปัญญาทําหน้าทีไF ปตามธรรม
ทําให้รกั ษาธรรม และรักษาหลักการ กฎ กฏิกา ของสังคมไว้ได้ พร้อมทังI รักษาจิตใจของตนให้สงบเข้าสู่ดุลยภาพโดย
สมบูรณ์
(2) ด้านพัฒนาการของชีวติ หรือการพัฒนาภายในตนเอง เป็ นการคิดเชิงบวกซึงF เป็ นสภาพจิตทีแF สดงถึง
ความก้าวหน้าของจิตใจ ในการพัฒนาชีวติ ตามหลักไตรสิกขา ซึFงควรทําให้เกิดมีเป็ นคุณสมบัติประจําใจของตน
เรียกว่า ธรรมสมาธิ มี 5 อย่าง ได้แก่ ปราโมทย์ คือ ความร่าเริง เบิกบานใจ ปี ติ คือ ความอิมF ใจ ปราบปลืมI ดีใจ ในเรืFอง
ทีดF งี ามเป็ นธรรม ปั สสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อนคลาย สุข คือ ความสุข ความคล่องสะดวกใจ ปราศจากสิงF บีบคันI
ติดขัดคับข้อง สมาธิ คือ ภาวะทีจF ติ ตังI มันแน่
F วแน่ ลงได้ อยู่ตวั สงบ อยู่กบั สิงF ทีดF งี าม ไม่มอี ะไรรบกวน เมืFอทําจิตให้เป็ น
สมาธิได้ ถือว่าเป็ นการฝึ กพัฒนาด้านจิตใจทีบF รรลุผลสําเร็จ สมาธินันI จะเป็ นศูนย์กลางพัฒนาของคุณสมบัตทิ ุกอย่าง
ของจิตใจ และทําให้จติ เป็ น “กัมมนีย”์ คือเหมาะแก่การใช้งาน ทังI มีกาํ ลัง เข้มแข็ง มันคง
F สงบสุข และผ่องใส โดยเฉพาะ

เอือI ต่อปั ญญา จึงเป็ นบาทฐานของการก้าวไปในการพัฒนาปั ญญาด้วย6Øลักษณะของการศึกษาหรือการฝึกอบรมจิตใจ
เพืFอให้เกิดคุณธรรมทีมF บี ริบทดังได้กล่าวมาทังI หมดในหัวข้อนีI เรียกว่า เป็ นการศึกษาตามหลักสมาธิ
(3) การศึกษาตามหลักปั ญญา หมายถึง ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับฝึ กอบรมปั ญญาเพืFอให้เกิดความรู้แจ้ง คือ
ฝึกอบรมปั ญญาให้ผูเ้ ข้ามารับการศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรูต้ ามความเป็ นจริง หรือรูต้ ามทีมF นั เป็ น ได้
เคยกล่าวมาแล้วก่อนหน้านีIว่า คําว่า ปั ญญา และ คําว่า สัมมาทิฏฐิ เป็ นคําทีใF ช้แทนกันได้ ดังนันI ทังI ปั ญญาหรือ
สัมมาทิฏฐิ คือ ความรูร้ อบ เข้าใจชัดเจน หรือ ความเห็นชอบ เห็นถูกต้อง จึงเป็ นจุดเริมF ต้นและเป็ นตัวนําทีมF บี ทบาท
สําคัญอยู่ตลอดเวลาในทุกขันI ตอนของการศึกษา ยิงF การศึกษาได้รบั ความก้าวหน้าไปมากขึนI เท่าไร ทังI ปั ญญาหรือ
สัมมาทิฏฐิ ก็จะยิงF เพิมF พูนงอกงามมากยิงF ขึนI ตามไปด้วย ในทีสF ุดก็จะกลายเป็ นตัวการสําคัญทีทF ําให้การศึกษาเข้าถึง
จุดหมายปลายทางตามทีกF ําหนดไว้ได้ ดังนันI ทังI ปั ญญาหรือสัมมาทิฏฐิ จึงเป็ นทังI จุดเริมF ต้น และเป็ นทังI ตัวการทีFมี
บทบาทสําคัญในทุกขันI ตอนของการศึกษาจนถึงปลายสุดของการศึกษา ในทัศนะพุทธศาสนามองว่า หากจะเป็ น
การศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องมีพฒ
ั นาด้านปั ญญาภายในของตัวบุคคลด้วย คือ การพัฒนาปั ญญาของบุคคลให้มี
ความรูค้ วามสามมารถถึงขันI ทีจF ะเป็ นผูน้ ําพาสังคมให้ดาํ เนินไปสูเ่ ป้ าหมายได้อย่างงดงาม สะดวก และมีความปลอดภัย
ในทุก ๆ ขันI ตอนการพัฒนาปั ญญาแบ่งได้ดงั นีI ปั ญญาขันI แรก คือ ปั ญญาทีเF ป็ นความรูค้ วามเข้าใจในศิลปวิทยาการ
ต่อจากนันI ลึกซึงI ลงไปอีกคือการรับรู้ เรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง ตามความเป็ นจริง ไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติ เหนือ
จากการรับรูน้ ันI ยังมีขนั I ต่อไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย ซึงF หมายถึงการคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิใจ
m
ปั ญญาอีกขันI หนึFง คือ ปั ญญาทีรF เู้ ข้าใจถึงสาระแห่งความเป็ นไปของโลกและชีวติ รูท้ างเสืFอม ทางเจริญและเหตุปัจจัยทีF
เกียF วข้อง รูว้ ธิ แี ก้ไขปั ญหา และสร้างสรรค์ความสําเร็จทีทF าํ ให้พฒ
ั นาตน พัฒนาชีวติ และสังคมให้เจริญดีงามยิงF ๆ ขึนI ไป
ขันI สุดท้ายได้แก่ ปั ญญาทีFรูเ้ ท่าทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวติ เข้าถึงความเจริญแท้ของการทีสF งิF ทังI หลาย
เป็ นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ทําให้คลายความยึดติดถือมันโดยวางใจได้
F
ถูกต้องต่อสิงF ทังI หลาย แยกจิตใจออกมาเป็ น
อิสระได้ เลิกเอาความอยากของตนเป็ นตัวกําหนดเปลียF นมาเป็ นอยู่และทําการด้วยปั ญญาเป็ นขันI ทีจF ติ ใจเข้าถึงอิสรภาพ
หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์17 ลักษณะของการฝึ กฝนอบรมหรือพัฒนาปั ญญาของผูท้ เFี ข้ามาศึกษาทีมF บี ริบทดัง
ได้กล่าวมาทังI หมดในหัวข้อนีI เรียกว่า เป็ นการศึกษาตามหลักปั ญญาการศึกษาตามหลัก ศีล สมาธิ และปั ญญา ดังทีไF ด้
กล่าวมาแล้วนันI มีความสัมพันธ์อย่างเกือI กูลต่อกันและกัน ดังนีI คือ ด้านศีล เป็ นการจัดระเบียบ ด้านสภาพแวดล้อมให้
เกือI กูลแก่การพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นสิงF ทีนF ํามาใช้ฝึกมนุษย์ ให้มรี ะเบียบวินยั มีความสุจริตกาย วาจา มีแรงงานทีเF ป็ น
สัมมาชีพ มีพฤติกรรมทีดF งี ามและร่วมสร้างสรรค์สงั คมให้ดงี าม และการอาศัยสภาพแวดล้อมทีเF อือI เช่นนีIกจ็ ะเป็ นพืนI ฐาน
ให้เอือI ต่อการพัฒนาสมาธิหรือพัฒนาจิตใจต่อไป ด้านสมาธิ เป็ นการพัฒนาจิตใจให้ประณีต มีสมรรถภาพ มีคุณภาพ
และมีสขุ ภาพจิตทีดF ี การอาศัยสภาพจิตใจทีดF กี จ็ ะเป็ นพืนI ฐานให้เอือI ต่อการพัฒนาปั ญญาต่อไป
ด้านปั ญญา เป็ นการพัฒนาปั ญญาให้เกิดความรูเ้ ข้าใจในสิงF ทังI หลายตามเป็ นจริง ทําการต่าง ๆ ด้วยความรู้
เข้าใจ จนบรรลุถงึ ความรูป้ ระเภททีทF ําให้มชี วี ติ หลุดพ้นเป็ นอิสระ เป็ นอยู่ดว้ ยความผ่องใสเบิกบานตลอดทุกเวลา เมืFอ
พัฒนามาจนถึงตรงนีIแล้วการบรรจบประสานของด้านจิตกับด้านปั ญญา ก็จะทําให้ปัญญาส่งผลต่อจิตใจอีก โดยปั ญญา
จะปลดปล่อยจิตให้เป็ นอิสระ และทําให้เกิดสภาพจิตอุเบกขาแต่เป็ นอุเบกขาทีปF ระกอบด้วยปั ญญา ซึงF ทําให้จติ อยู่ตวั มี
ดุลยภาพ สภาพจิตเช่นนีIกจ็ ะเป็ นปั จจัยแก่ ศีล คือ ส่งผลทําให้มนุษย์เกิดมีพฤติกรรมทีดF งี ามเกือI กูลในความสัมพันธ์ทาง
สังคม ทําให้ไม่เบียดเบียนกัน และเป็ นเครืFองประสานสังคมโดยนําไปสู่การให้เผืFอแผ่แบ่งปั น การช่วยเหลือเกือI กูลกัน
ด้วยวาจา และการบําเพ็ญประโยชน์ต่อกัน เป็ นต้น นีIคอื เหตุผลทีวF ่า ทําไมจึงต้องมีการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา
เพราะว่าการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญญา มีความสัมพันธ์อย่างเกือI กูลต่อกันและกันดังทีไF ด้กล่าว
มาแล้วนันI เอง จึงสรุปได้ว่าขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนาจัดเข้ารวมอยู่ในเรืFองของไตรสิกขานีIทงั I สินI
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ลักษณะการเรียนการสอนในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
จากการศึกษาการเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลในเบือI งต้นได้พบว่า มีลกั ษณะทีเF ป็ นแบบมุขปาฐะ คือ เป็ น
การถ่อยทอดท่องจํากันแบบปากต่อปาก หรือเป็ นข้อความทีทF ่องจํากันมาด้วยปากเปล่าโดยมิได้เขียนไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร การเรียนการสอนในลักษณะอย่างนีI บุคคลทีทF าํ หน้าทีเF ป็ นผูส้ อนก็คอื อุปัชฌาย์หรืออาจารย์ทอFี ยู่ในสํานักต่าง ๆ
ดังมีขอ้ ความในพระไตรปิ ฎกได้บนั ทึกไว้ว่า “พระทัพพมัลลบุตร ได้รบั แต่งตังI ให้เป็ นเสนาสนปั ญญาปกะและจัดภัตตุท
เทสกะแล้ว...ย่อมจัดแจงเสนาสนะสําหรับหมู่ภกิ ษุผูม้ คี ุณสมบัตเิ สมอกันรวมไว้ทเFี ดียวกัน ดังนีI คือ จัดแจงเสนาสนะ
สําหรับภิกษุผูท้ รงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึFง ด้วยประสงค์ว่า ภิกษุเหล่านันI จักซักซ้อมพระสูตรกัน จัดแจงเสนาสนะ
สําหรับภิกษุผูท้ รงพระวินัยรวมกันไว้แห่งหนึFง ด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านันI จักซักซ้อมพระวินัยกัน จัดแจงเสนาสนะ
สําหรับภิกษุผทู้ รงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึFง ด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านันI จักซักซ้อมพระอภิธรรมกัน”18
ข้อความนีIทาํ ให้เห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลว่า กลุ่มทีมF คี วามเชียF วชาญทางพระวินัย
ก็มกั จะเป็ นผูส้ อนหรือถ่ายทอดพระวินยั กลุ่มทีมF คี วามเชียF วชาญพระสูตรก็มกั จะเป็ นผูท้ สFี อนหรือถ่ายทอดพระสูตร และ
กลุ่มทีเF ชียF วชาญพระอภิธรรมก็มกั จะเป็ นผูส้ อนหรือถ่ายทอดพระอภิธรรม รูปแบบการสอนเป็ นการซักซ้อมกันแบบปาก
ต่อปากเพราะในสมัยนันI ยังมิได้บนั ทึกหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรดังเช่นสมัยปั จจุบนั ดังนันI จึง
เห็นได้ว่า พระทัพพมัลลบุตร ท่านได้อํานวยความสะดวกให้พระภิกษุแต่ละกลุ่มให้มโี อกาสได้อยู่ร่วมกัน ด้วยมีความ
ประสงค์ว่าภิกษุเหล่านันI จักทําการศึกษาซักซ้อมพระวินยั พระสูตร และพระอภิธรรมกัน คําว่า “ซักซ้อม” ในทีนF Fีจงึ น่ าจะ
เป็ นลักษณะการเรียนการสอนแบบมุขปาฐะในสมัยนันI

การศึกษาตามหลักไตรสิ กขา
การศึกษาข้อมูลในบททีผF ่านมาทําให้ได้ทราบว่าการศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีหลักการทีสF าํ คัญ 4 ประการ
คือ ประการแรกต้องจัดหาหรือสร้างปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึนI มาก่อน เมืFอปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเกิดขึนI พร้อมมูลก็
จะเป็ นเหตุทําให้สมั มาทิฏฐิเกิดขึนI เมืFอสัมมาทิฏฐิเกิด กระบวนการศึกษาตามหลักไตรสิกขาก็ดําเนินการได้ เมืFอได้
ดําเนินการศึกษาตามหลักไตรสิกขาแล้ว ก็มกี ารวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขาตามลําดับ ซึงF ในแต่
ละประเด็นมี ดังนีI
1. การจัดหาหรือสร้างปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หมายถึง เหตุทFเี ป็ นเครืFองหนุ นให้
สัมมาทิฏฐิเกิดขึนI มี 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ19 ปรโตโฆสะ ตามศัพท์ แปลว่า เสียงจากผูอ้ Fนื หรือ
การกระตุน้ ชักจูงจากภายนอก ปั จจัยภายนอกทีวF ่านีIหากจะเป็ นสิงF ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ ต้องเกิดจากแหล่งทีดF ี มีความ
เป็ นกัลยาณมิตร เป็ นสิงF ทําให้ผูพ้ บเห็นเกิดศรัทธา เกิดความเลืFอมใส ให้ความเชืFอถือไว้วางใจ ปรโตโฆสะ ดังกล่าว
สามารถนํามาจัดแบ่งย่อยออกไปได้อกี เป็ น 2 ด้าน ดังนีI
1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ธรรมชาติต่าง ๆ ทีอF ยู่รอบตัวมนุ ษย์ซงFึ เป็ นปั จจัยเกือI หนุ นทําให้ผู้
พบเห็นเกิดศรัทธาทังI เป็ นแหล่งจูงใจทําให้อยากเข้ามาใช้เป็ นแหล่งสําหรับฝึกฝนพัฒนาตนให้มคี วามเจริญงอกงามยิงF ๆ
ขึนI ไป จากเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาหลายเหตุการณ์ได้เน้นเกียF วกับความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีF
ดี ดังนีI คือ เจ้าชายสิทธัตถะ เมืFอมีพระชนมายุ 7 พรรษา ทรงเลือกสถานทีใF ต้ต้นหว้าในบรรยากาศทีเF งียบสงบเจริญอา
นาปานสติกรรมฐาน ดังพุทธพจน์ทตFี รัสว่า “เราจําได้อยู่ เมืFอคราวงานของท้าวสักกาธิบดีซงFึ เป็ นพระราชบิดา เรานังF อยู่
ใต้ตน้ หว้าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทังI หลายแล้ว บรรลุปฐมฌานทีมF วี ติ ก วิจาร ปี ตแิ ละสุข อันเกิดจาก
วิเวกอยู่”20 เหตุการณ์นIีทาํ ให้เห็นว่าสถานทีสF งัดเงียบสงบเป็ นบรรยากาศทีเF อือI อํานวยเพืFอให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี
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เหตุการณ์อกี ตอนหนึFงเมืFอเจ้าชายสิทธัตถะผนวชแล้วทรงเลือกสถานทีใF กล้ชดิ ธรรมชาติและชุมชน ณ ตําบล
อรุเวลาเสนานิคมเป็ นสถานทีสF าํ หรับบําเพ็ญเพียร เพราะสถานทีแF ห่งนันI เป็ นสิงF เกือI กูล เมืFอนักบวชสิทธัตถะทรงเห็น
แล้วทําให้เกิดศรัทธาอยากเข้าไปใช้เป็ นแหล่งสําหรับฝึกฝนพัฒนาตนให้มคี วามเจริญงอกงามยิงF ๆ ขึนI ไป ดังพุทธพจน์
ทีตF รัสว่า “เมืFอเทียF วจาริกไปในแคว้นมคธโดยลําดับ ได้ไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นภูมปิ ระเทศทีนF ่ ารืFนรมย์ มี
ราวป่ าน่าเพลิดเพลินใจ มีแม่นIําไหลรินไม่ขาดสาย มีท่านํIาสะอาดดี น่ ารืFนรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบ เราจึงคิดว่า ภูมิ
ประเทศเป็ นทีนF ่ารืFนรมย์ มีราวป่ าน่าเพลิดเพลินใจ มีแม่นIําไหลรินไม่ขาดสาย มีท่านํIาสะอาดดี น่ารืFนรมย์ มีโคจรคามอยู่
โดยรอบ เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูป้ รารถนาจะบําเพ็ญเพียร เราจึงนังF ณ ทีนF ันI ด้วยคิดว่า ทีนF Iีเหมาะแก่
การบําเพ็ญเพียร”21 สําหรับในพระวินัยปิ ฎก ยังมีเรืFองอย่างนีIอกี เป็ นจํานวนมาก เช่น ขณะตรัสรูไ้ ด้ประทับใต้ต้นโพธิ m
และเมืFอตรัสรูแ้ ล้วทรงเปลียF นสถานทีจF ากทีตF รัสรูไ้ ปประทับใต้ต้นไทร ต้นจิก ต้นเกด และทีอF Fนื ๆ อีก ณ ทีใF กล้กบั แม่นIํา
เนรัญชรา เป็ นต้น ตัวอย่างเหล่านีIได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญกับ ปรโตโฆสะ คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีดF ี มีความเป็ นกัลยาณมิตร ซึงF ในการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาอย่างน้อยควรจะมี
ป่ า มีนIําสําหรับใช้สอย มีคมนาคมทีสF ะดวกสบาย มีทอFี ยู่ไม่ไกลจากหมู่บา้ นและชุมชนเกินไป มีสภาพทางภูมปิ ระเทศ
เป็ นทีนF ่ารืFนรมย์ เป็ นต้น
2) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ความหมายของสังคมตามนัยของพระพุทธศาสนา หมายถึง กิจกรรมทีF
บุคคลคบหาหรือเกีFยวข้องสัมพันธ์กนั ซึFงก่อให้เกิดการกระทําหรือไม่กระทํากิจ กรรมอย่างใดอย่างหนึFงร่วมกัน
พระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทางสังคมทีดF ี จึงสนับสนุนการคบหากับบุคคลทีเF ป็ นกัลยาณมิตรดัง
พุทธพจน์ทวFี ่า “ภิกษุทงั I หลาย เราไม่พจิ ารณาเห็นธรรมอืFนแม้อย่างหนึFงทีเF ป็ นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8 ทียF งั ไม่เกิดก็
เกิดขึนI หรือเป็ นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8 ทีเF กิดขึนI แล้วถึงความเจริญเต็มทีF เหมือนกัลยาณมิตตตานีI”1222 พุทธพจน์นIี
ได้ยIาํ เตือนให้เห็นถึงความมีกลั ยาณมิตรทีเF ป็ นสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นอย่างมาก เพราะสิงF กระตุน้ จากภายนอกทีมF ี
ความเป็ นกัลยาณมิตร ย่อมก่อประโยชน์เกือI กูลต่อผูท้ กFี ําลังศึกษาเรียนรูไ้ ด้มาก เช่น การสังสอน
F
แนะนํา การถ่ายทอด
การโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน คําชีแI จง คําอธิบาย ทังI หมดนีIกจ็ ะออกมาเป็ นส่วนทีถF ูกต้องดีงาม ส่งเสริม
สนับสนุนชักจูงให้ผศู้ กึ ษาดําเนินการศึกษาเข้าสูเ่ ป้ าหมายตามทีกF ําหนดไว้ได้ ดังนันI ในเบือI งต้นของการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาจึงต้องจัดหาหรือสร้าง ปรโตโฆสะ ในด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเF ป็ นกัลยาณมิตรขึนI มาไห้ได้ โยนิโส
มนสิการ ตามศัพท์ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี ถูกต้องและเป็ นระบบ การ
คิดหาเหตุผล สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิงF ทีนF ํ ามาคิดออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์สบื ทอดแห่งเหตุ
ปั จจัย โดยไม่เอาความรูส้ กึ ด้วยตัณหาทีตF นมีเข้าไปเกียF วข้อง โยนิโสมนสิการนีIเป็ นองค์ประกอบฝ่ ายภายในตัวบุคคลซึงF
หากมีมากก็จะทําให้สามมารถใช้ความคิดได้ถูกต้อง คิดได้เป็ นระบบ คิดได้เป็ นขันI ตอนอันจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีสF ง่ ผลทํา
ให้สมั มาทิฏฐิเกิดขึนI ได้ง่าย พระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญกับโยนิโสมนสิการเป็ นอย่างมาก พุทธพจน์ต่อไปนีIเน้นให้
เห็นเกียF วกับความสําคัญของโยนิโสมนสิการได้เป็ นอย่างดี คือ “ภิกษุทงั I หลาย เมืFอดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยั ย่อมมีแสง
อรุณขึนI มาก่อนเป็ นบุพนิมติ ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา ก็เป็ นตัวนํา เป็ นบุพนิมติ เพืFอความเกิดขึนI แห่งอริยมรรคมี
องค์ 8 ฉันนันI ภิกษุผูถ้ งึ พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนีIได้ว่า จักเจริญ จักทําให้มากซึงF อริยมรรคมีองค์ 8
ประการ”23และในอีกตอนหนึFงพระพุทธเจ้าได้ตรัสยํIาให้เห็นถึงความสําคัญของโยนิโสมนสิการว่า “ภิกษุทงั I หลาย เมืFอ
ดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยั ย่อมมีแสงอรุณขึนI มาก่อน เป็ นบุพนิมติ ฉันใด โยนิโสมนสิการก็เป็ นตัวนํา เป็ นบุพนิมติ เพืFอ
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ความเกิดขึนI แห่งโพชฌงค์ 7 ประการ ฉันนันI ภิกษุผูถ้ งึ พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนีIได้ว่า จักเจริญ จักทําให้
มากซึงF โพชฌงค์ 7 ประการ”24

การดําเนิ นการศึกษาตามหลักไตรสิ กขา
การดําเนินการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเป็ นขันI ตอนของการฝึกหัดอบรมตามหลักของ ศีล สมาธิ และปั ญญา
ซึงF ศีล เป็ นข้อปฏิบตั สิ าํ หรับฝึ กอบรมในด้านความประพฤติเพืFอให้มนุ ษย์ปฏิสมั พันธ์กบั สิงF แวดล้อมได้ถูกต้อง สมาธิ
เป็ นเป็ นข้อปฏิบตั สิ าํ หรับฝึ กอบรมในด้านจิตใจเพืFอให้เกิดคุณธรรม และปั ญญา เป็ นข้อปฏิบตั สิ าํ หรับฝึ กอบรมในด้าน
ปั ญญาเพืFอให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็ นจริง ซึFงรายละเอียดของการดําเนินการศึกษาตามไตรสิกขาแต่ละข้อมี
ดังต่อไปนีI
1. การดําเนินการศึกษาตามหลักของศีลโดยสาระสําคัญของการศึกษาตามหลักของศีลนีIเป็ นเรืFองของการ
พัฒนาหรือฝึ กอบรม 2 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทางวัตถุและด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทาง
สังคม ซึงF ความสัมพันธ์ของแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนีI
1.1 ด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทางวัตถุ คือ พัฒนาหรือฝึ กอบรมให้มนุ ษย์รูจ้ กั ติดต่อเกียF วข้องกับสิงF
ทังI หลายภายนอกทางอินทรียท์ งั I ห้า ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลินI กาย ด้วยดี และปฏิบตั ติ ่อสิงF เหล่านันI ในทางทีเF ป็ นคุณ มิ
ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมทังI หลายเจริญงอกงาม ให้อกุศลธรรมทังI หลายเสือF มสูญไป เช่น การรูจ้ กั บริโภคใช้สอยปั จจัย ๔
ในปริม าณและคุณภาพทีFเหมาะสม ตัวอย่างจากพระวินัยปิ ฎกในเรืFองทีFว่าด้วยเสนาสนวัตรและเสนาสนขันธกะ
พระพุทธเจ้าทรงสอนเกียF วกับธรรมเนียมหรือข้อทีภF กิ ษุควรปฏิบตั เิ กียF วกับเสนาสนะไว้ว่า “ภิกษุทงั I หลาย ถ้าเช่นนันI เรา
จะบัญญัตเิ สนาสนวัตรแก่ภกิ ษุทงั I หลาย โดยทีภF กิ ษุทงั I หลายต้องประพฤติชอบ ภิกษุทงั I หลาย ตนอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหาร
นันI สกปรก ถ้าสามารถพึงชําระให้สะอาด เมืFอจะชําระวิหารให้สะอาด พึงขนบาตรและจีวรออกก่อนวางไว้ ณ ทีสF มควร
พึงขนผ้าปูนงั F ผ้าปูนอน ฟูก หมอนออกไปวางไว้ ณ ทีสF มควร เตียง ตังF พึงยกอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ครูด ไม่ให้กระทบ
บานประตูและกรอบประตู ขนออกไปตังI ไว้ ณ ทีสF มควร เขียงรองเตียง กระโถน พนักพิง พึงขนออกมาวางไว้ ณ ทีF
สมควร พรมปูพนIื พึงสังเกตทีปF ูไว้เดิม ค่อยขนออกมาวาง ณ ทีสF มควร ถ้าในวิหารมีหยากเยืFอ พึงกวาดเพดานลงมา
ก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้อง พึงเช็ด ถ้าฝาทีทF านํIามันหรือพืนI ทาสีดําขึนI รา พึงใช้ผา้ ชุบนํIาบิดแล้วเช็ด ถ้าเป็ นพืนI
ไม่ได้ทา พึงใช้นIําประพรมแล้วเช็ด อย่าให้วหิ ารคลาคลํFาด้วยฝุ่ นละออง พึงเก็บหยากเยืFอไปทิงI ณ ทีสF มควรไม่พงึ เคาะ
เสนาสนะใกล้ภกิ ษุ ใกล้วหิ าร ใกล้ นํIาดืFม นํIาใช้ บนเนินเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะใต้ลม พรมปูพนIื พึงผึงF แดด ชําระ ตบ
ขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง พึงผึงF แดด เช็ด ขนกลับวางไว้ตามเดิม เตียง ตังF พึงผึงF แดด ชําระ ปั ด ยกอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้ครูด ไม่ให้กระทบ บานประตูและกรอบประตู ขนกลับตังI ไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนงั F ผ้าปูนอน พึงผึงF
แดด ชําระ ตบ ขนกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักพิง พึงผึงF แดด เช็ดถู ขนกลับวางไว้ตามเดิม...ถ้าบริเวณ ซุม้ โรง
ฉัน โรงไฟ วัจกุฎี รก พึงปั ดกวาด ถ้านํIาฉันนํIาใช้ไม่มี พึงจัดเตรียมไว้ ถ้าหม้อชําระไม่มนี Iํา พึงตักนํIาใส่หม้อชําระ...
ภิกษุทงั I หลาย นีIคอื วัตรในเสนาสนะของภิกษุทงั I หลาย โดยทีภF กิ ษุทงั I หลาย ต้องประพฤติชอบ”1625
ตัวอย่างนีIเป็ นการพัฒนาหรือการฝึกอบรมภิกษุผอู้ าศัยเสนาสนะ ให้รูจ้ กั บริโภคใช้สอยปั จจัย 4 ในด้านทีอF ยู่
อาศัยให้เป็ นไปตามหลักของศีล คือให้รูจ้ กั ดูแลรักษาทําความสะอาด ให้รู้จกั ดูแลรักษาอุปกรณ์เครืFองอํานวยความ
สะดวก จัดเก็บให้เป็ นระเบียบ ถูกทีถF ูกทาง การใช้เสนาสนะและอุปกรณ์เครืFองอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ใช้สอย
อย่างระมัดระวัง เช่น มิให้ครูด มิให้กระทบบานประตูและกรอบประตู อันอาจจะทําให้สงิF ของเกิดความเสียหายได้
ตัวอย่างเหล่านีIพระพุทธเจ้าบัญญัตไิ ว้ในหมวดเกียF วกับเสนาสนะขันธกะ26
24
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1.2 ด้านความสัมพันธ์กบั สิงF แวดล้อมทางสังคม คือ พัฒนาหรือฝึ กอบรมให้มนุ ษย์รูจ้ กั ตังI ตนอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผูอ้ Fนื ได้ดว้ ยดี เช่น ถ้าเป็ นสามเณรหรือสามเณรีต้องถือ
สิกขาบท 10 ข้อ ถ้าเป็ นภิกษุ ต้องถือสิกขาบท 227 ข้อ นอกจากนีIยงั ต้องถือสิกขาบทฝ่ ายอภิสมาจาริกาสิกขา คือ หลัก
การศึกษาอบรมในฝ่ ายขนบธรรมเนียมอีกด้วย หากเป็ นภิกษุณีต้องถือสิกขาบท 311 ข้อ ถ้าเป็ นคฤหัสถ์กจ็ ะต้องมีศลี
5 หรือศีล 8 เป็ นพืนI ฐานในการดําเนินชีวติ เป็ นคนมีวนิ ัย ซืFอสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทํางานเลียI งชีพด้วยความสุจริต
เป็ นต้น เหล่านีIเรียกว่าการพัฒนาหรือฝึ กอบรมตามหลักของศีล ดังนันI หน้าทีFประการหนึFงของการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาก็คอื ต้องพัฒนาหรือฝึ กอบรมให้มนุ ษย์รูจ้ กั ตังI ตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อน
เสียหาย อยู่ร่วมกับผูอ้ Fนื ได้ดว้ ยดี ดังนันI หลักไตรสิกขา มีประเด็นทีนF ่าสนใจสรุปได้ดงั นีI
1) ความเป็ นมาของหลักไตรสิกขา พบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกียF วกับหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตตสูตร
ขณะทรงประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี นอกจากนีIยงั พบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรืFองของ
ไตรสิกขาไว้ใน ทุตยิ สิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตรอีกด้วย
2) ความหมายและประเภทของไตรสิกขา หมายถึง การฝึ กปรือความประพฤติ การฝึ กปรือจิต และการ
ฝึกปรือปั ญญา ชนิดทีทF าํ ให้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้ เป็ นไปเพืFอความดับทุกข์ นําไปสูค่ วามสุขและความเป็ นอิสระแท้จริง
ประเภทของไตรสิกขา ทีไF ด้นําเสนอในหัวข้อนีI มีการจัดอยู่ 3 ประเภท คือ จัดประเภทตามหลักไตรสิกขา จัดประเภท
โดยนําเนืIอหามรรคมีองค์ 8 มาสงเคราะห์ และ จัดประเภทตามธรรมขันธ์สาม
3) ความสําคัญของหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขาเป็ นทีหF ลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็ นสิกขาบท
เบือI งต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอทิ ธิพลต่อคัมภีร์สาํ คัญทางพระพุทธศาสนา เป็ นทีหF ลอมรวมหลักปฏิบตั ธิ รรมทังI หมดใน
พระพุทธศาสนา
4) สาระสําคัญของหลักไตรสิกขา คือ หลักปฏิบตั ทิ ตFี ้องศึกษา 3 อย่างได้แก่ อธิศลี ลสิกขา คือ ข้อปฏิบตั ทิ Fี
ต้องศึกษาเกียF วกับเรืFองของศีล อธิจติ ตสิกขา คือ ข้อปฏิบตั ทิ ตFี อ้ งศึกษาเกียF วกับเรืFองของจิตใจหรือสมาธิ และ อธิปัญญา
สิกขา คือ ข้อปฏิบตั ทิ ตFี อ้ งศึกษาเกียF วกับเรืFองของปั ญญา มักเรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา
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