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นอกจากหลักและลีลาการสอน และวิธีสอนแล้ว พระพุทธเจ้ายังทรงมีกลวิธีและอุบายประกอบการสอนที่หลากหลาย ในหนังสือ

“พุทธวิธใี นการสอน” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ประมวลกลวิธแี ละอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าไว้ดงั นี้
1. การยกอุทาหาณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยก
ตัวอย่างประกอบคำอธิบาย และการเล่านิทานประกอบการสอน
ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จำแม่น เห็นจริง
และเกิดความเพลิดเพลิน ทำให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนมาก
ดังจะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่างๆ มีอุทาหรณ์ และนิทาน
ปรากฏอยูท่ ว่ั ไป
2. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คำอุปมาช่วยให้เรื่อง
ทีล่ กึ ซึง้ เข้าใจยาก ปรากฏความหมายเด่นชัดออกมา และเข้าใจ
ง่ายขึ้น พระพุทธองค์มักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม
เปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเทียบเรื่อง
ทีเ่ ป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ชว่ ยให้เนือ้ ความหลัก
แน่นเข้า การใช้การอุปมาน่าจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้มากทีส่ ดุ มากกว่ากลวิธอี น่ื ๆ
3. การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มี
อุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ทีจ่ ดั ทำขึน้ ไว้เพือ่ การสอนโดยเฉพาะ
หากจะใช้อปุ กรณ์บา้ งก็ตอ้ งอาศัยวัตถุสง่ิ ของทีม่ ใี นธรรมชาติ หรือ
เครือ่ งใช้ทผ่ี คู้ นใช้กนั อยู่ อีกประการหนึง่ คำสอนของพระพุทธเจ้า
ทีม่ บี นั ทึกไว้กม็ กั เป็นคำสอนทีต่ รัสแก่ผใู้ หญ่ และเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
หลักธรรม ทั้งการสอนยังเคลื่อนที่ไปในดินแดนแว่นแคว้นต่างๆ
ความจำเป็นทีจ่ ะใช้อปุ กรณ์ในการสอนจึงมีนอ้ ย และโอกาสทีจ่ ะ
อาศัยอุปกรณ์กเ็ ป็นไปได้ยาก นอกจากนัน้ การใช้ขอ้ อุปมาต่างๆ
ก็สะดวกกว่า และให้ความเข้าใจชัดเจนอยูแ่ ล้ว แม้เมือ่ ใช้ของจริง
เป็นอุปกรณ์การสอนก็มกั ใช้ในแง่อปุ มา จึงปรากฏว่าคำสอนของ
พระพุทธเจ้าในแง่อุปมามีมากมาย แต่ไม่ค่อยปรากฏการใช้
อุปกรณ์การสอน อย่างไรก็ดี มีตวั อย่างการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงใช้
อุปกรณ์การสอนในกรณีสอนผู้เรียนที่อายุน้อยๆ โดยทรงใช้
เครือ่ งใช้ทม่ี อี ยูเ่ ป็นอุปกรณ์ในการสอน
4. การทำเป็ น ตั ว อย่ า ง วิ ธ ี ส อนที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด อย่ า งหนึ ่ ง
โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทำเป็นตัวอย่าง เป็นการสอน

แบบไม่ตอ้ งกล่าวสอน เป็นทำนองการสาธิตให้ดู แต่ทพ่ี ระพุทธเจ้า
ทรงกระทำนัน้ เป็นไปในลักษณะทีท่ รงเป็นผูน้ ำทีด่ ี การสอนโดย
ทำเป็นตัวอย่างของพระองค์กค็ อื พระจริยาวัตรอันดีงามทีเ่ ป็นอยู่
ตามปกติ แต่ก็มีบางเรื่องที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะ เช่น
คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จ ขณะ
ไปตามเสนาสนะทีอ่ ยูข่ องพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุ
รูปหนึง่ อาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรและคูถของตน
ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา จัดการทำความสะอาด
ให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมพระสงฆ์ ทรง
สอบถามเรือ่ งนัน้ และตรัสตอนหนึง่ ว่า “ภิกษุทง้ั หลาย พวกเธอ
ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอ
ไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจักพยาบาล ผูใ้ ดจะพึงอุปฐากเรา ขอให้
ผูน้ น้ั พยาบาลภิกษุอาพาธเถิด”
5. การเล่นภาษา เล่นคำ และใช้คำในความหมายใหม่
เป็นเรือ่ งของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข้อนี้
เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าทีม่ รี อบ
ไปทุกด้าน เมือ่ ผูใ้ ดถามมาเป็นคำร้อยกรอง พระองค์กท็ รงตอบ
เป็นคำร้อยกรองไปทันที บางทีมีคนทูลถามหรือกล่าวข้อความ
โดยใช้คำทีม่ คี วามหมายไปในทางไม่ดี พระองค์กต็ รัสตอบไปด้วย
คำพูดเดียวกันแต่เป็นคำพูดในความหมายที่ต่างออกไปเป็น
ฝ่ายดีงาม บางครั้งผู้มาเฝ้าบริภาษพระองค์ด้วยคำพูดต่างๆ
ทีร่ นุ แรงยิง่ พระองค์ทรงยอมรับคำบริภาษเหล่านัน้ ทัง้ หมด แล้ว
ทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรือ่ งทีด่ งี าม
แม้ในด้านการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองค์ก็ทรงรับเอา
คำศัพท์ที่มีใช้อยู่แต่เดิมในลัทธิศาสนาเก่ามาใช้ แต่ทรงกำหนด
ความหมายให้ใหม่ ซึง่ เป็นวิธกี ารช่วยให้ผฟู้ งั ผูเ้ รียนหันมาสนใจ
และกำหนดคำสอนได้ง่าย เพียงแต่มาทำความเข้าใจเสียใหม่
และเป็นการช่วยให้มีการพิจาณาเปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่า
อย่างไหนถูก อย่างไหนผิดอย่างไร
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6. อุบายเลือกคนและการปฏิบตั ริ ายบุคคล การเลือกคน
เป็นอุบายสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา ในการประกาศธรรม
ของพระพุทธเจ้า เริ่มแต่ระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนา
พระพุทธองค์ทรงดำเนินพุทธกิจด้วยพระพุทโธบายทีไ่ ด้ผลยิง่ ทรง
พิจารณาว่าเมือ่ จะเข้าไปประกาศพระศาสนาในถิน่ ใดถิน่ หนึง่ ควร
ไปโปรดใครก่อน พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายให้เห็นชัดเจน
ในเรือ่ งนีว้ า่ เมือ่ ตรัสรูใ้ หม่ๆ พระองค์ได้เสด็จไปโปรดเบญจวัคคี
ผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ พระองค์เมือ่ ครัง้ ออกแสวงธรรมก่อน ข้อนีพ้ จิ ารณา
ได้ทง้ั ในแง่ทเ่ี บญจวัคคีเป็นผูใ้ ฝ่ธรรม มีอปุ นิสยั อยูแ่ ล้ว หรือในแง่
ที่เป็นผู้เคยมีอุปการะกันมา หรือในแง่เป็นการสร้างความมั่นใจ
ทำให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความคลางแคลงใจในพระองค์ ตัด
ปัญหาในการที่ท่านเหล่านี้อาจไปสร้างความคลางแคลงใจขึ้น
แก่ผู้อื่นต่อไปด้วย เมื่อสั่งสอนเบญจวัคคีแล้ว ก็โปรดยสกุมาร
พร้อมทัง้ เศรษฐีผบู้ ดิ า และญาติมติ ร และเมือ่ จะเสด็จเข้าแคว้น
มคธ พระองค์กเ็ สด็จไปโปรดชฎิล 3 พีน่ อ้ ง พร้อมทัง้ บริวารทัง้ พัน
เริม่ ด้วยชฎิลคนพีก่ อ่ น แล้วนำชฎิลเหล่านีผ้ กู้ ลายเป็นสาวกแล้ว
เข้าสู่นครราชคฤห์ ประกาศธรรมได้พระเจ้าพิมพิสารเป็นสาวก
เห็นได้วา่ พอเริม่ ประกาศพระศาสนา ก็ได้ทง้ั นักบวช ผูใ้ หญ่ เศรษฐี
และราชา ซึ่งเป็นคนชั้นสูงสมัยนั้นเป็นสาวก เป็นการทำทาง
เสด็จเผยแผ่ให้ปลอดโปร่งต่อไป
การทรงสัง่ สอนคนแต่ละถิน่ หรือแต่ละหมูค่ ณะ พระพุทธองค์
มักทรงเริ่มต้นที่บุคคลผู้เป็นประมุข เช่น พระมหากษัตริย์ หรือ
หัวหน้าของชนหมู่นั้นๆ ทำให้การประกาศพระศาสนาได้ผลดี
และรวดเร็ว เป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองค์
ในการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวัน พระองค์ก็ทรงสอดส่อง
พิจารณาบุคคลผู้ควรโปรดในวันนั้นตั้งแต่เวลาจวนรุ่งสาง และ
เสด็จไปโปรดในเวลาเช้า เป็นการให้ความสนพระทัยสงเคราะห์
บุคคลเป็นรายๆ ซึง่ ให้ผลดีในการสอนยิง่ กว่าสอนแบบสาดๆ ไป
แม้เมือ่ ทรงแสดงธรรมในทีป่ ระชุม ก็ทรงกำหนดบุคคลทีค่ วร
เอาพระทัยใส่เป็นพิเศษในคราวนัน้ ๆ ทัง้ ทรงแสดงธรรมโดยวิธกี าร
ทีจ่ ะทำให้ทกุ คนในทีป่ ระชุมได้รบั ผลประโยชน์อย่างเป็นทีน่ า่ พอใจ
ให้เกิดความรูส้ กึ แก่ทกุ คนว่า พระพุทธเจ้าตรัสอยูก่ บั ตน
7. การรู ้ จ ั ก จั ง หวะและโอกาส ในการเผยแพร่ ธ รรม
แก่คนส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาส
เช่น ในระยะแรกเริม่ ประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณมี เมือ่
ประทับอยู่ ณ เวฬุวนั พระสงฆ์สาวกมาชุมชุมพร้อมกัน และเป็น
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โอกาสเหมาะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์สำหรับ
เป็นหลักยึดถือร่วมกันของสงฆ์ทจ่ี ะแยกย้ายกันไปบำเพ็ญศาสนกิจ
หรือเมื่อคราวนิครนถนาฏบุตรสิ้นชีวิต เกิดความแตกแยก
ในหมูน่ คิ รนถ์ พระสารีบตุ รถือเอาเหตุการณ์นน้ั เป็นตัวอย่าง ชีใ้ ห้
ภิกษุสงฆ์เห็นความสำคัญในการร้อยกรองธรรมวินัย ชักชวน
พระสงฆ์ให้พร้อมใจกันทำสังคายนา และได้ทำเป็นตัวอย่าง
พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวเสริมว่า ในการสอนผูส้ อนจึงต้อง
รูจ้ กั ใช้จงั หวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ เมือ่ ยังไม่ถงึ จังหวะ เช่น
ผูเ้ รียนยังไม่พร้อม ก็ตอ้ งมีความอดทน ไม่ชงิ หักหาญหรือดึงดันทำ
แต่ก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้อง
มีความฉับไวทีจ่ ะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้ผา่ นเลยไป
8. ความยึดหยุ่นในการใช้วิธีการ พระพุทธเจ้าทรงสอน
อย่างไม่มอี ตั ตา ทรงมุง่ ไปยังผลสำเร็จของการเรียนรูเ้ ป็นสำคัญ
สุดแต่จะใช้กลวิธใี ดให้การสอนได้ผลดีทส่ี ดุ ก็จะทรงทำในทางนัน้
บางคราวมีผบู้ ริภาษพระองค์ ก็ทรงรับสมอ้างตามคำบริภาษนัน้
ให้สมใจคนผู้นั้น แล้วจึงค่อยชี้แจงแก้ไขให้ผู้นั้นยอมรับตาม
พระองค์ภายหลัง ดังพุทธพจน์ว่า “เราย่อมฝึกคนด้วยวิธีละมุน
ละไมบ้าง ด้วยวิธรี นุ แรงบ้าง ด้วยวิธที ท่ี ง้ั อ่อนละมุน และทัง้ รุนแรง
ปนกันไปบ้าง”
9. การลงโทษและให้รางวัล มีคำสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทหนึ่งว่า “พระผู้มีพระภาคทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้
โดยไม่ตอ้ งใช้อาญา” แสดงว่า การใช้อำนาจลงโทษ ไม่ใช่วธิ กี าร
ฝึกคนของพระพุทธเจ้า แม้ในการแสดงธรรมตามปกติพระองค์
ก็ทรงแสดงไปตามเนือ้ หาธรรม ไม่กระทบกระทัง่ ใคร
และพุทธพจน์วา่ “พึงรูจ้ กั การยกยอ และการรุกราน ครัน้ รูแ้ ล้ว
ไม่พงึ ยกยอ ไม่พงึ รุกราน พึงแสดงแต่ธรรมเท่านัน้ ” พระพรหมคุณาภรณ์ขยายความว่า ข้อนีต้ คี วามไปได้ถงึ ว่า ไม่ใช้ทง้ั วิธลี งโทษ
และให้รางวัล แม้วา่ พระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชยยกย่องบ้าง
ก็เป็นไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผูน้ น้ั กล่าวชมโดยธรรม
ให้เขามั่นใจในการกระทำความดีของตน แต่ไม่ให้เกิดเป็น
การเปรียบเทียบข่มคนอืน่ ลง บางทีทรงชมเพือ่ ให้ถอื เป็นตัวอย่าง
หรือเพือ่ แก้ความเข้าใจผิด ให้ตง้ั ทัศนคติทถ่ี กู
10.กลวิธแี ก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ในการประกาศพระศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา และ
ทรงแก้สำเร็จไปในรูปต่างๆ กัน ด้วยหลัก วิธกี าร และกลวิธตี า่ งๆ
ทีเ่ หมาะสมกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งเฉพาะครัง้ เฉพาะคราวไป
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