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QA NEWS ฉบับนีน้ ำวิธสี อนของพระพุทธเจ้า ซึง่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ประมวลไว้ในหนังสือ “พุทธวิธใี นการสอน”

มาเผยแพร่ตอ่
พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวธิ กี ารสอน
หลายแบบหลายอย่าง โดยได้ยกวิธสี อนทีน่ า่ สังเกตหรือพบบ่อย
ได้แก่
1. แบบสากัจฉา หรือแบบสนทนา เป็นวิธที ท่ี รงใช้บอ่ ย
ไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น
ยังไม่ได้เลือ่ มใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม
ในการสนทนาพระพุทธเจ้ามักทรงเป็นฝ่ายถาม นำคูส่ นทนาเข้าสู่
ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด แม้ในหมู่
พระสาวกพระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และยังทรงส่งเสริมให้
สาวกสนทนาธรรมกันด้วย
2. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่
ในการแสดงธรรมประจำวั น ซึ ่ ง มี ป ระชาชน หรื อ พระสงฆ์
จำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจ กับมี
ความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจ
เพิม่ เติม และหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้วา่ เป็นคนประเภท
และระดับใกล้เคียงกัน พอจะใช้วธิ บี รรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้
ลักษณะพิเศษของพุทธวิธสี อนแบบนี้ ทีพ่ บในคัมภีรบ์ อกว่าทุกคน
ที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนจะรู้สึกว่า
พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยูก่ บั ตนเองโดยเฉพาะ เป็นความสามารถ
อัศจรรย์อย่างหนึง่ ของพระพุทธเจ้า
3. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มี
ความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผูน้ บั ถือลัทธิ
ศาสนาอืน่ บ้างมาถามเพือ่ ต้องการรูค้ ำสอนฝ่ายพระพุทธศาสนา
หรือเทียบเคียงกับคำสอนในลัทธิของตน ถามเพือ่ ลองภูมิ บางคน
เตรียมมาถามเพื่อข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับความอับอาย
ในการตอบ พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของ
ปัญหา และใช้วธิ ตี อบให้เหมาะกัน ในสังคีตสิ ตู รได้แยกประเภท
ปัญหาตามลักษณะวิธตี อบเป็น 4 อย่าง คือ
1. เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาทีพ่ งึ ตอบตรงไปตรงมา
ตายตัว

2. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้ว
จึงแก้
3. วิภชั ชพยากรณียปัญหา ปัญหาทีจ่ ะต้องแยกแยะตอบ
4. ฐปนียปัญหา ปัญหาทีพ่ งึ ยับยัง้ เสีย ได้แก่ ปัญหาทีถ่ าม
นอกเรือ่ ง ไร้ประโยชน์ อันจักเป็นเหตุให้เขว ยืดเยือ้ สิน้ เปลืองเวลา
เปล่า พึงยับยั้งเสีย แล้วชักนำผู้ถามให้กลับเข้าสู่แนวหรือเรื่อง
ทีป่ ระสงค์ตอ่ ไป
นอกจากนี้ ท่านยังสอนให้คำนึงถึงเหตุแห่งการถามปัญหา
ด้วย ในเรือ่ งนี้ พระสารีบตุ รเคยแสดงเหตุแห่งการถามปัญหาไว้วา่
บุคคลผูใ้ ดผูห้ นึง่ ย่อมถามปัญหากับผูอ้ น่ื ด้วยเหตุ 5 อย่าง คือ
1. บางคนย่ อ มถามปั ญ หาเพราะความโง่ เ ขลา เพราะ
ความไม่เข้าใจ
2. บางคนมีความปราถนาลามก เกิดความอยากได้ จึงถาม
ปัญหา
3. บางคนย่อมถามปัญหาด้วยต้องการอวดเด่นข่มเขา
4. บางคนย่อมถามปัญหาด้วยประสงค์จะรู้
5. บางคนย่อมถามปัญหาด้วยมีความดำริว่า เมื่อเราถาม
แล้ว ถ้าเขาตอบได้ถกู ต้องก็เป็นการดี แต่ถา้ เราถามแล้วเขาตอบ
ไม่ถกู ต้องเราจะได้ชว่ ยแก้ให้เขาโดยถูกต้อง
ในการตอบปัญหานอกจากรู้วิธีตอบแล้ว ถ้าได้รู้ซึ่งถึงจิตใจ
ของผูถ้ ามว่าเขาถามด้วยความประสงค์ใด ก็จะสามารถกล่าวแก้
ได้เหมาะแก่การ และตอบปัญหาได้ตรงจุด ทำให้การสอนได้ผลดี
ยิง่ ขึน้
4. แบบวางกฎข้ อ บั ง คั บ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทำ
ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก และมีผู้นำความมา
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถาม
พระภิกษุผกู้ ระทำความผิด เมือ่ เจ้าตัวรับได้ความเป็นสัตย์จริงแล้ว
ก็จะทรงตำหนิ ชีแ้ จงผลเสียหายทีเ่ กิดแก่สว่ นรวม พรรณาผลร้าย
ของความประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติ
ทีด่ งี าม แล้วทรงแสดงธรรมกถาทีส่ มควรเหมาะสมกันกับเรือ่ งนัน้
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จากนัน้ จะตรัสให้ทป่ี ระชุมสงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบ แล้วทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบทข้อนัน้ ๆ ไว้โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์
ในท่ามกลางสงฆ์ โดยความรับทราบร่วมกันของสงฆ์ ในการสอน
แบบนี้ สังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทโดยชี้แจง

ให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมีผลดี
อย่างไร จนพระสงฆเห็นชอบพร้อมกันร์ บั คำของพระองค์วา่ ดีแล้ว
จึงทรงบัญญัติ ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ
ฉบับต่อไปจะนำเรือ่ งลีลาการสอนของพระพุทธเจ้ามาเสนอ
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ส่วนงาน

วันทีป่ ระเมิน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 คณะครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสร
ิ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ อุตสาหกรรม
 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-ฝรัง
่ เศส
 สำนักงานอธิการบดี
 สำนักวิจย
ั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุดกลาง


1 - 2 กรกฎาคม 2557
8 กรกฎาคม 2557
9 - 10 กรกฎาคม 2557
17 - 18 กรกฎาคม 2557
22 - 23 กรกฎาคม 2557
23 กรกฎาคม 2557
23 - 24 กรกฎาคม 2557
24 - 25 กรกฎาคม 2557
24 - 25 กรกฎาคม 2557
24 - 25 กรกฎาคม 2557
28 กรกฎาคม 2557
28 - 29 กรกฎาคม 2557
29 กรกฎาคม 2557
29 กรกฎาคม 2557
30 กรกฎาคม 2557
30 กรกฎาคม 2557
30 - 31 กรกฎาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557
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18 สิงหาคม 2557
19 สิงหาคม 2557

20 สิงหาคม 2557
25 สิงหาคม 2557

พบผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผร
ู้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้
 เยีย
่ มชมหน่วยงาน (คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ)
 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นักศึกษา และผูแ้ ทนหน่วยงานทีร่ บั บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย)
 เยีย
่ มชม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
 นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
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