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บทน�า

 พระพุทธศำสนำให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเรยีนรูข้องมนษุย์ โดยมแีนวคดิว่ำมนษุย์จะเป็นผูป้ระเสรฐิ

หรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกำรฝึก ดังพุทธพจน์ว่ำ “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ บุคคลผู้ฝึกแล้วเป็นผู้

ประเสริฐในหมู่มนุษย์” มนุษย์จึงควรมีกำรฝึกฝนพัฒนำตนจนประสบผลส�ำเร็จไปตำมล�ำดับตำมสติ

ปัญญำและควำมพร้อมของแต่ละบคุคล กำรฝึกตนจะท�ำให้มนษุย์เกดิกำรเรยีนรูแ้ละจดัเป็นกระบวนกำร

ที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิต เพรำะมนุษย์ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์

กับโลกในฐำนะปัจเจกบุคคลและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

 มนุษย์จึงต้องมีกำรเรียนรู้เพื่อที่ตนเองจะได้มีควำมสำมำรถปรับตัวและพัฒนำตนเองตำมสภำพ

แวดล้อม ตำมยคุตำมสมยั ตำมกำลเวลำ เพือ่กำรด�ำรงชวีติอยูร่่วมกันได้อย่ำงปกติสุข เช่นเดียวกบัทฤษฎี

กำรเรียนรู้ทำงตะวันตกท่ีมีควำมคิดว่ำ มนุษย์สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทำงที่ดี

ขึ้นได้ภำยหลังจำกกำรเรียนรู้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่ำกำรเรียนรู้ท�ำให้คนเกิดกำรปรับเปลี่ยนตนเองได ้ 

ส่วนจะดีขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่เดิมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมที่คนๆ นั้นเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 กระบวนกำรเรยีนรู้ตำมแนวพทุธ มลัีกษณะทีเ่ป็นไปตำมขัน้ตอนกำรเรียนรู้ด้วยหลักธรรมเก่ียวกบั

กำรบริหำรกำรศึกษำ เร่ือง อิทธิบำท ๔ โดยผู้เรียนควรเร่ิมจำก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสำ  

ตำมล�ำดับ และนัยหนึ่งมีกล่ำวไว้ใน อนุบุพพสิกขำ คือ กำรเรียนรู้ไปตำมล�ำดับ ๗ ขั้น ได้แก่ มีศรัทธำ 

ศึกษำค�ำสอน จดจ�ำเรือ่งรำว พจิำรณำควำมหมำย เข้ำใจควำมสมัพนัธ์ เกิดฉนัทะควำมพอใจและอตุสำหะ

รับไปปฏิบัติ เพรำะฉะนั้น ขอบข่ำยของเนื้อหำในบทนี้จะเริ่มจำกควำมหมำยและควำมส�ำคัญของ

กระบวนกำรเรยีนรู ้ทักษะกระบวนกำรและประเภทของกำรเรยีนรูต้ำมแนวพทุธ ควำมถกูต้องและควำม

ผิดพลำดของควำมรู้ มีรำยละเอียดของเนื้อหำ ดังต่อไปนี้ 

14. ��.��.��������� (173-193).indd   173 28/4/2559   10:15:43



174 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

๑. ความหมายและความส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้

 ความหมายของกระบวนการเรียนรู ้กำรศึกษำควำมหมำยของกระบวนกำรเรียนรู้ ควรเริ่มจำก

ค�ำว่ำ “กระบวนกำร” เป็นเบ้ืองต้นก่อน แล้วจึงค่อยกล่ำวถึงควำมหมำยของค�ำว่ำ “กำรเรียนรู้” ตำมล�ำดับ 

ทั้งนี้ จะมุ่งเสนอตำมแนวค�ำสอนในพระพุทธศำสนำเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

เนื้อหำ 

 ค�ำว่ำ “กระบวนกำร” มีควำมหมำยตำมพจนำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำนว่ำ เป็นค�ำนำม 

หมำยถงึ ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตท่ีิค่อยๆ เปลีย่นแปลงอย่ำงมรีะเบยีบ ไปสูผ่ลอย่ำงหน่ึง เช่น กระบวนกำร

เจริญเติบโตของเด็ก หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กรรมวิธีหรือล�ำดับกำรกระท�ำซ่ึงด�ำเนินต่อเนื่องกันไปจน 

ส�ำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนกำรเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Process  

ค�ำว่ำ “กระบวนกำร” นี ้จงึสำมำรถน�ำไปใช้กบัเร่ืองรำวต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้องกับกำรเปล่ียนแปลง หรือล�ำดับ

กำรกระท�ำที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ในแวดวงกำรศึกษำเรำก็จะพบค�ำพูดที่ว่ำ “กระบวนกำรเรียนรู้” 

ซึ่งหมำยถึงล�ำดับขั้นกำรเรียนรู้ซึ่งด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องจนประสบควำมส�ำเร็จ และอีกค�ำหนึ่งท่ี

เกี่ยวข้องกันก็คือ “ทักษะกระบวนกำร” กล่ำวเฉพำะค�ำว่ำ “ทักษะ” (Skill) จะหมำยถึง ควำมชัดเจน

หรือควำมช�ำนำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และเมื่อใช้ว่ำ 

“ทกัษะกระบวนกำร” (Process skills) จะมคีวำมหมำยเกีย่วกบัทกัษะทำงปัญญำ กล่ำวคอื เป็นเครือ่งมอื

ในกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมด้ำนกำรปฏิบัติและด้ำนควำมคิดอย่ำงมีระบบ ซ่ึงจะได้

กล่ำวถึงต่อไป

 ส�ำหรับค�ำว่ำ “กำรเรยีนรู”้ มนัีกวิชำกำรให้ค�ำนยิำมไว้หลำกหลำย ควำมหมำยโดยภำพรวม ได้แก่ 

กำรได้รับควำมรู ้พฤติกรรม ทักษะ คุณค่ำ หรือควำมพึงพอใจที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ และกำรเรียนรู้ของ

มนุษย์อำจเกิดขึ้นจำกส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ กำรพัฒนำส่วนบุคคล กำรเรียนกำรสอน หรือกำรฝึกฝน 

กำรเรียนรู้อำจมกีำรยึดเป้ำหมำยและอำจมคีวำมจูงใจเป็นตัวช่วย 

 นักจิตวิทยำหลำยท่ำน อย่ำงเช่น คิมเบิล (Kimble), ฮิลกำร์ด และ เบำเวอร์ (Hilgard & Bower) 

และ คอนบำค (Cronbach) กล่ำวถึงควำมหมำยของกำรเรียนรู้ สรุปควำมว่ำ 

  - กำรเรียนรู้ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงถำวรในพฤติกรรม อันเป็นผลมำจำกกำรฝึกที่ได้

รับกำรเสริมแรง 
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  - กำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์และ

กำรฝึก ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรตอบสนองตำม สัญชำตญำณ  

ฤทธิ์ของยำ หรือสำรเคมี หรือปฏิกริยำสะท้อนตำมธรรมชำติของมนุษย์ 

  - กำรเรียนรู้ เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมำจำก

ประสบกำรณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมำ

 ควำมหมำยดงักล่ำวตรงกบัที ่ประดนินัท์ อปุรมัย นกักำรศกึษำของไทย สรปุควำมไว้ว่ำ กำรเรยีนรู ้

คือ กำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมำจำกกำรได้รับประสบกำรณ์ โดยกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 

เป็นเหตทุ�ำให้บุคคลเผชิญสถำนกำรณ์เดมิแตกต่ำงไปจำกเดมิ ประสบกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดกำรเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมนี้ หมำยถึงทั้งประสบกำรณ์ทำงตรง และประสบกำรณ์ทำงอ้อม
1
 เมื่อพิจำรณำควำมหมำย

ของกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำแล้ว มีเนื้อหำและมีควำมพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบำยเกี่ยวกับ “กำรเรียนรู้” ไว้ว่ำ เดิมเรำมีแต่ค�ำว่ำ “เรียน” 

เวลำนีเ้มือ่พดูถงึค�ำว่ำ “เรยีนรู”้ ในฐำนะวทิยำกำรต่ำงๆ เรำมกันยิมตำมแนวคดิตะวนัตก เรำกเ็ทยีบกบั

ศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ learning แต่เดิมเรำแปลว่ำ เรียน คือ กำรศึกษำก็เท่ำกับค�ำว่ำ “เรียน” เท่ำนั้น 

เพรำะค�ำว่ำ “เรียน” เป็นค�ำไทย ส่วนค�ำว่ำ “ศึกษำ” เป็นค�ำที่มำจำกภำษำสันสกฤต คือ ศิกฺษำ และ

ตรงกับภำษำบำลีว่ำ สิกฺขำ
2 

และกล่ำวในหนังสือ ปรัชญำกำรศึกษำไทย ว่ำ “กำรศึกษำ (สิกขำ) ก็คือ

กำรพฒันำชวีติทีด่ ี(มรรค=พรหมจรยิะ) ซึง่มปัีญญำเป็นแกนน�ำโดยตลอด เร่ิมด้วยใช้ปัญญำพัฒนำชวีติ 

ไปจนถงึชวีติทีเ่ป็นอยูด้่วยปัญญำ”
3 

ฉะนัน้ กำรเรียนต้องม ี“ตัวรู้” เป็นแกน และไม่ใช่แค่ “รู้” อย่ำงเดียว 

แต่ “เรียน” เท่ำกับ “รู้” หมำยควำมว่ำ เรียน คือ รู้ แล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น ในควำม

หมำยนี้เรียนก็มำตรงกับค�ำว่ำ “พัฒนำ” ด้วย แต่ค�ำว่ำ “เรียน” ถ้ำเอำตัวศัพท์แท้ก็คือ “ศึกษำ” นั่นเอง 

 1
 ประดินันท์ อุปรมัย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพื้นฐำนกำรศึกษำ หน่วยที่ ๔ มนุษย์กับการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๕, (นนทบุรี : ส�ำนักพิมพ์แห่งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๒๑.

 2
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคนสู่ประชำธิปไตย”, ใน สาระความรู้ที่ได้

จากการสมัมนาทางวิชาการเพือ่น�าเสนอผลการวจิยั/ผลงานทางวชิาการเกีย่วกบัเรือ่งกระบวนการเรยีนรู,้ รวบรวม
และจัดพิมพ์โดยกรมวิชำกำร, (กรุงเทพมหำนคร : องค์กำรค้ำของคุรุสภำ, ๒๕๔๔), หน้ำ ๓๖-๓๗.

 3
 พระรำชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย ฉบับแก้ไขรวบรวมใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพ-

มหำนคร : กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร, ๒๕๒๘), หน้ำ ๔๘.
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 พุทธทำสภิกขุ อธิบำยว่ำ ค�ำว่ำ “ศึกษำ” ในภำษำไทยอำจจะแคบไปกว่ำภำษำบำลีว่ำ สิกฺขำ  

ในภำษำสันสกฤตเรียกว่ำ ศิกฺษำ ค�ำ ๓ ค�ำนี้ แม้จะแตกต่ำงกันโดยชื่อหรือโดยพยัญชนะแต่ก็เป็นค�ำ 

ค�ำเดียวกัน สิกฺขำ ในภำษำบำลี หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติ กำรท�ำเพื่อให้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง รวมถึง

ควำมรู้ด้วย เพรำะฉะนั้นควำมรู้กับกำรปฏิบัติต้องไปด้วยกันไม่แยกกัน
4

 ประเวศ วะสี นักกำรศึกษำไทยให้ควำมหมำยว่ำ กำรเรียนรู้ หลักปฏิบัติทำงพระพุทธศำสนำนั้น

เรียกว่ำ สิกขำ หรือ ศึกษำ วิถีชีวิต คือ กำรศึกษำ วิถีชีวิตที่ดีประกอบด้วยระบบกำรอยู่ร่วมกันที่ดี คือ 

ศีล หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมปกติ ระบบกำรอยู่ร่วมกันของชีวิตควรจะต้องประกอบด้วยกำร

พัฒนำจิตและพัฒนำปัญญำให้ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย ท�ำให้ระบบกำรอยู่ร่วมกันดียิ่งๆ ขึ้น ศีลสิกขำ จิตตสิกขำ 

และปัญญำสิกขำ ที่เรียกว่ำกำรศึกษำทั้ง ๓ หรือไตรสิกขำนั้น เพรำะเป็นวิถีชีวิตทั้งหมด วิถีชีวิตทั้งหมด 

คือ กำรศึกษำ กำรศึกษำจึงไม่เป็นกำรเรียนวิชำ
5

 สมุน อมรววิฒัน์ กล่ำวว่ำ “กำรเรยีนรูเ้ป็นกระบวนกำรของผูเ้รยีนทีป่ระกอบด้วยองค์ควำมรู ้คอื 

ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ที่น�ำไปสู่ควำมเจริญงอกงำมของสติปัญญำ”
6

 จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ค�ำว่ำ เรียนรู้ เรียน สิกขำ ศึกษำ และพัฒนำ จึงเป็นค�ำที่ใช้แทน

กันได้ โดยท่ีพระพุทธศำสนำให้ควำมส�ำคัญกับ สิกขำ แปลว่ำ ธรรมชำติอันบุคคลพึงศึกษำ ปฏิปทำ 

อันบุคคลพึงศึกษำ กำรพัฒนำ กำรฝึก ฝึกปรือ ฝึกอบรม และปฏิปทำอันบุคคลพึงศึกษำนี้ ตำมแนวคิด

ของพระพทุธศำสนำมุง่เน้นไปทีข้่อประพฤติปฏบิติั ๓ อย่ำง คอื อธสีิลสิกขำ อธจิิตตสิกขำ และอธปัิญญำ

สิกขำ
7
หรือเรียกว่ำ ไตรสิกขำ 

 สำระส�ำคญัของไตรสกิขำกค็อื กำรฝึกฝนอบรมตนเพือ่ควำมถงึพร้อมแห่งธรรมทีเ่ป็นกศุล เพือ่กำร

ด�ำรงอยูด้่วยดหีรอืควำมสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมไม่ว่ำจะเป็นวตัถหุรอืสงัคม ด้วยกำย วำจำ ใจ (อธสิลีสกิขำ) 

 4
 พุทธทำสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์ธรรมบูชำ, ม.ป.ป.), หน้ำ ๑๙๙-๑๒๐.

 5
 ประเวศ วะส,ี ศ.,นำยแพทย์, “พทุธธรรมกบัอดุมกำรณ์ส�ำหรบัศตวรรษที ่๒๑”, ใน พทุธธรรมกบัอดุมการณ์

ส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ : ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒) หน้ำ ๑๑๕-๑๑๖.

 6
 สุมน อมรวิวัฒน์, ศ., “แนวคิดเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม”, ใน วิถีการเรียนรู้

ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด, รวบรวมและจัดพิมพ์โดยส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, (กรุงเทพมหำนคร : โครงกำรวิถีกำรเรียนรู้ของคนไทย, ๒๕๔๖) : ๕๘.

 7
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘-๓๐๙, ๘๕/๓๑๐-๓๑๑.
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กำรฝึกฝนคณุภำพจติใจให้เกดิควำมตัง้มัน่ แน่วแน่ ไม่ฟุง้ซ่ำน รวมถงึกำรฝึกฝนจติให้มคีณุธรรม ส่งเสรมิ

ต่อกำรด�ำรงชีวิตท่ีดีงำมและสำมำรถท่ีจะก้ำวสู่กำรฝึกฝนอบรมด้ำนปัญญำต่อไป (อธิจิตตสิกขำ) และ

กำรฝึกฝนปัญญำให้รูเ้ท่ำทันระบบควำมสมัพนัธ์ของสิง่ทัง้ปวงตำมธรรมชำติ (อธปัิญญำสกิขำ) ซ่ึงหมำยถงึ

อำยตนะภำยในกับอำยตนะภำยนอก ที่มีควำมสัมพันธ์ ดังนี้ ๑) จักขุ (ตำ) กับรูป (รูป) ๒) โสตะ (หู) กับ 

สทัทะ (เสยีง) ๓) ฆำนะ (จมูก) กบั คนัธะ (กลิน่) ๔) ชวิหำ (ลิน้) กับ รส (รส) ๕) กำย (กำย) กบั โผฏฐพัพะ 

(สิ่งที่ถูกต้องกำย) ๖) มโน (ใจ) กับธรรมำรมณ์ (สิ่งที่ใจนึกคิด)
8
 

 เกี่ยวกับเรื่องน้ีสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ พระพุทธศำสนำมีจุดหมำยของกำรเรียนรู้สูงสุดท่ีปัญญำ 

กล่ำวคือ ปัญญำท่ีรู้เท่ำทันสิ่งท้ังปวงตำมธรรมชำติ ฉะนั้น มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนควบคุม

ระมัดระวังตนให้รู้เท่ำทันเมื่อตำเห็นรูป จมูกได้กลิ่น หูได้ยินเสียง ลิ้นลิ้มรส กำยสัมผัส ใจรับรู้อำรมณ์ 

ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองภำยในขอบเขตของส่ิงท่ีได้เรียนรู้นั้นๆ สำมำรถท่ีจะด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง  

ดีงำม แก้ปัญหำในชีวิตและดับทุกข์ได้ ดังที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสไว้ว่ำ

 ภกิษทุัง้หลำย บคุคลเมือ่ยงัไม่รูย้ิง่ ไม่ก�ำหนดรู้ ไม่คลำยก�ำหนดั ไม่ละจักข ุเป็นผู้ไม่ควรเพ่ือควำม

สิ้นทุกข์...โสตะ ฯลฯ ฆำนะ ฯลฯ ชิวหำ ฯลฯ กำย ฯลฯ บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่ก�ำหนดรู้ ไม่คลำยก�ำหนัด 

ไม่ละมโน เป็นผู้ไม่ควรเพื่อควำมสิ้นทุกข์

 ภิกษุทั้งหลำย ส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง ก�ำหนดรู้ คลำยก�ำหนัด ละจักขุได้ เป็นผู้ควรเพื่อควำมสิ้นทุกข์ 

ฯลฯ ชิวหำ ฯลฯ กำย ฯลฯ บุคคลเมื่อรู้ยิ่ง ก�ำหนดรู้ คลำยก�ำหนัด ละมโนได้ เป็นผู้ควรเพื่อควำม 

สิ้นทุกข์
9

 ภิกษุทั้งหลำย บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่ก�ำหนดรู้ ไม่คลำยก�ำหนัด ไม่ละรูป เป็นผู้ ไม่ควรเพื่อควำม

สิ้นทุกข์...สัททะ ฯลฯ คันธะ...รส...โผฏฐัพพะ...ฯลฯ บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่ก�ำหนดรู้ ไม่คลำยก�ำหนัด 

ไม่ละธรรมำรมณ์ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อควำมสิ้นทุกข์ ภิกษุทั้งหลำย ส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง ก�ำหนดรู้ คลำย

ก�ำหนัด ละรูปได้ เป็นผู้ควรเพื่อควำมสิ้นทุกข์...สัททะ ฯลฯ คันธะ...รส...โผฏฐัพพะ...ฯลฯ บุคคลเมื่อรู้

ยิ่ง ก�ำหนดรู้ คลำยก�ำหนัด ละธรรมำรมณ์ได้ เป็นผู้ควรเพื่อควำมสิ้นทุกข์
10

 8
 ส�. สฬำ. (ไทย) ๑๘/๒๓/๒๒.

 9
 ส�.สฬำ. (ไทย) ๑๘/๑๑๑/๑๒๕.

 10
 ส�.สฬำ. (ไทย) ๑๘/๑๑๒/๑๒๕.
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 เพรำะฉะนั้น กำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำจึงหมำยถึง กระบวนกำรฝึกฝนพัฒนำตนด้วย

อำยตนะภำยในตัวมนุษย์หรืออินทรีย์ ๖ ได้แก่ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ สัมพันธ์กับอำยตนะภำยนอก

หรอือำรมณ์ ๖ ได้แก่ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ (สิง่ทีถ่กูต้องกำย) ธรรมำรมณ์ (อำรมณ์ ทีเ่กดิกบัใจ) 

พร้อมกับกำรประพฤติปฏิบัติตำมกระบวนกำรของไตรสิกขำ ได้แก่ อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำและ 

อธิปัญญำสิกขำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ท�ำให้มนุษย์เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ควำมเจริญงอกงำม

ของชีวิตและเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษย์ 

๒. ความส�าคัญของกระบวนการเรียนรู ้

 นักกำรศึกษำชำวตะวันตกส่วนใหญ่มองกระบวนกำรเรียนรู้ไปท่ีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

อันเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์และกำรฝึกของมนุษย์ เขำจึงให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้ไปที่

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ๓ ด้ำน ได้แก่ พฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เจตพิสัย 

(Affective Domain ) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ตำมทัศนะของ บลูม และคณะ 

(Bloom and Others ) มีเนื้อควำมพอสรุปได้ ดังนี้ 

  ๑) ด้านพทุธพิสิยั (Cognitive Domain) คอื ผลของกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นควำมสำมำรถทำงสมอง 

ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ควำมจ�ำ ควำมเข้ำใจ กำรน�ำไปใช้ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์และ

ประเมินผล 

  ๒) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้สึก 

ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ควำมรู้สึก ควำมสนใจ ทัศนคติ กำรประเมินค่ำและค่ำนิยม 

  ๓) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของกำรเรียนรู้ที่เป็นควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภทกำรเคลื่อนไหว กำรกระท�ำ กำรปฏิบัติงำน กำรมีทักษะ

และควำมช�ำนำญ

 นอกจำกนี้ยังมีทัศนะของนักกำรศึกษำชำวตะวันตกอีก ๒ คน คือ ดอลลำร์ด และมิลเลอร์ 

(Dallard and Miller) ได้ให้ควำมส�ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้โดยเสนอเป็นหลักกำรไว้ว่ำ กำรเรียนรู้

ควรมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่ 

  ๑) แรงขับ (Drive) เป็นควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นภำยในตัวบุคคล เป็นควำมพร้อมที่จะเรียนรู้

ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสำทสัมผัสและกล้ำมเนื้อ แรงขับและควำมพร้อมเหล่ำนี้จะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยำ หรือพฤติกรรมที่จะชักน�ำไปสู่กำรเรียนรู้ต่อไป 
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  ๒) สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซ่ึงเป็นตัวกำรที่ท�ำให้

บุคคลมีปฏิกิริยำ หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมำ ในสภำพกำรเรียนกำรสอน สิ่งเร้ำจะหมำยถึง ครู 

กิจกรรมกำรสอน และอุปกรณ์กำรสอนต่ำงๆ ที่ครูน�ำมำใช้ 

  ๓) การตอบสนอง (Response) เป็นปฏกิริยิำ หรอืพฤตกิรรมต่ำงๆ ทีแ่สดงออกมำเมือ่บคุคล

ได้รบักำรกระตุน้จำกสิง่เร้ำ ทัง้ส่วนทีส่งัเกตเหน็ได้และส่วนทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตเหน็ได้ เช่น กำรเคลือ่นไหว 

ท่ำทำง ค�ำพูด กำรคิด กำรรับรู้ ควำมสนใจ และควำมรู้สึก เป็นต้น 

  ๔) การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นกำรให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลในกำร 

เพิ่มพลังให้เกิดกำรเชื่อมโยง ระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนองเพิ่มขึ้น กำรเสริมแรงมีทั้งทำงบวกและ 

ทำงลบ ซึ่งมีผลต่อกำรเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมำก 

 ในพระพุทธศำสนำได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้ โดยมุ่งไปที่จุดหมำยสูงสุดของกำร

เรียนรู้ คือ กำรพัฒนำปัญญำขั้นสูง กล่ำวคือ ปัญญำที่รู้เท่ำทันสิ่งทั้งปวงตำมธรรมชำติ ฉะนั้น มนุษย์จึง

ต้องเรียนรูท้ีจ่ะฝึกฝนควบคมุระมดัระวงัตนให้รูเ้ท่ำทันเมือ่ตำเหน็รปู จมกูได้กลิน่ หูได้ยนิเสยีง ลิน้ลิม้รส 

กำยสมัผสั ใจรบัรูอ้ำรมณ์ ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองภำยในขอบเขตของสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูน้ัน้ๆ สำมำรถทีจ่ะ 

ด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดีงำม แก้ปัญหำในชีวิตและดับทุกข์ได้ ตำมหลักไตรสิกขำ และท�ำให้กำรเรียนรู้

เป็นกำรศึกษำเพื่อชีวิต มีล�ำดับขั้นควำมส�ำคัญของกำรกระบวนกำรเรียนที่เรียกว่ำ อนุบุพพสิกขำ ดังนี้

  ๑)  มีศรัทธำแล้วเข้ำไปหำอำจำรย์ 

  ๒)  ศึกษำค�ำสอนของท่ำน 

  ๓) จดจ�ำเรื่องที่ศึกษำ 

  ๔)  พิจำรณำควำมหมำยของค�ำที่จดจ�ำมำนั้น 

  ๕)  เกิดควำมเข้ำใจเพรำะเห็นควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 

  ๖)  เกิดฉันทะคือควำมพอใจ กำรศึกษำต้องสร้ำงฉันทะนี้ให้ได้

  ๗)  อุตสำหะคือรับไปปฏิบัติ

 ล�ำดับขั้นควำมส�ำคัญทั้ง ๗ นี้ สำมำรถสรุปให้เหลือเพียง ๓ ขั้นใหญ่ๆ คือ

  ๑)  กำรรับฟังและจดจ�ำข้อมูลที่ได้จำกผู้อื่น

  ๒)  กำรมีปฏิกิริยำต่อข้อมูลนั้น นั่นคือคิดพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน และ

  ๓)  กำรเกิดเจตคติต่อเรื่องนั้นว่ำดีหรือเลว ถ้ำเป็นว่ำดีก็มีฉันทะคือพอใจที่จะท�ำตำมแล้ว

อุตสำหะพยำยำมจนเกิดทักษะ
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 เพรำะฉะนั้น ควำมส�ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำก็คือ กำรเรียนรู้ท่ี

สำมำรถน�ำไปสูก่ำรคดิ คอื มีอนสุตคิดิทบทวนตรวจสอบได้ว่ำ เรำจะท�ำหรอืไม่ท�ำอะไรในอนำคต สำมำรถ

บอกตัวเองได้ว่ำ เรำจะท�ำอย่ำงไรถ้ำเรำไปเจอสถำนกำรณ์อย่ำงนั้นอีก เมื่อรับข้อมูลเข้ำมำแล้ว จิตจะ

กระท�ำตอบ คอื มีปฏกิริยิำต่อเรือ่งนัน้แล้วคดิย้อนกลบัมำหำตวัเรำอกีทหีนึง่ หำกใช้เพยีง “สตุมยปัญญำ” 

คือ กำรรับรู ้ข้อมูลอย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอ กระบวนกำรเรียนรู้ที่ส�ำคัญควรประกอบพร้อมด้วย  

“จินตำมยปัญญำ” คือ กำรคิดย่อยข้อมูลนั้นก�ำกับอยู่ด้วยเสมอ

๓. ทักษะกระบวนการและประเภทของการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

 กำรเรียนรู้จัดเป็นทักษะกระบวนกำรที่ส�ำคัญของชีวิต ตรำบใดที่ยังด�ำรงชีวิตอยู่ก็ต้องมีกำร 

เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัให้เข้ำกบัสิง่แวดล้อม เพรำะบคุคลจะมชีวีติควำมเป็นอยูอ่ย่ำงไร จะมพีฤตกิรรมอย่ำงไร

นั้นขึ้นอยู่กับกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยกำรรับรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับร่ำงกำยและจิตใจ  

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศำสนำจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยมีแนวคิดว่ำ มนุษย์ประกอบ

ขึ้นด้วยรูปขันธ์ (ร่ำงกำย) ได้แก่ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุลม และธำตุไฟ หรือธำตุ ๔ และนำมขันธ์ (จิตใจ) 

ได้แก่ เวทนำ (ควำมรู้สึก) สัญญำ (ควำมจ�ำ) สังขำร (กำรคิด) และวิญำณ (จิตใจ)
11

 ทั้งรูปขันธ์ (ร่ำงกำย) 

และนำมขนัธ์ (จติใจ)ประกอบเข้ำเป็นชวีติและองิอำศยัซึง่กนัและกนั ร่ำงกำยต้องอำศยัจติใจจงึจะแสดง

พฤติกรรมต่ำงๆ ได้ และจิตใจต้องอำศัยร่ำงกำยคอยรับรู้อำรมณ์ภำยนอก หรือกล่ำวได้ว่ำมนุษย์เป็น

ผู้รับรู้อำรมณ์โลก ส่วนโลกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ

 “จักขุ รูป จักขุวิญญำณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทำงจักขุวิญญำณมีอยู่ในที่ใด โลกหรือกำรบัญญัติว่ำ 

โลกก็มีอยู่ในที่นั้น ฯลฯ ชิวหำ ฯลฯ มโน ธรรมำรมณ์ มโนวิญญำณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทำงมโนวิญญำณ 

มีอยู่ในที่ใด โลกหรือกำรบัญญัติว่ำโลกก็มีอยู่ในที่นั้น ส่วนจักขุ รูป จักขุวิญญำณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทำง

จักขุวิญญำณไม่มีในที่ใด โลกหรือกำรบัญญัติว่ำโลกก็ไม่มีในที่นั้น ฯลฯ ชิวหำ ฯลฯ มโน ธรรมำรมณ์ 

มโนวิญญำณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทำงมโนวิญญำณไม่มีในที่ใด โลกหรือกำรบัญญัติว่ำโลกก็ไม่มีในที่นั้น”
12

 จำกพระพทุธพจน์นี ้ค�ำว่ำโลกตำมแนวคดิของพระพทุธศำสนำกค็อื อำยตนะภำยในหรอือนิทรย์ี 

๖ ได้แก่ จักขุ (ตำ) โสต (หู) ฆำนะ (จมูก) ชิวหำ (ลิ้น) กำย (กำย) และมโน (ใจ) กับอำยตนะภำยนอก

 11
 อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๒๘/๒๒๐.

 12
 ส�.สฬำ. (ไทย) ๑๘/๖๘/๕๘.
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หรอือำรมณ์ ๖ ได้แก่ รปู (รปู) สทัทะ (เสยีง) คนัธะ (กลิน่) รส (รส) โผฏฐพัพะ (สิง่ทีต้่องกำย) ธรรมำรมณ์ 

(อำรมณ์ท่ีเกิดกับใจ) เมือ่อำยตนะภำยในกระทบกบัอำยตนะภำยนอกจะเกดิเป็นควำมรูเ้ฉพำะด้ำนของ

แต่ละอำยตนะขึน้ หรอืเรยีกว่ำ วญิญำณ แปลว่ำ ควำมรู้ทีเ่กดิข้ึนเมือ่อำยตนะภำยในกบัอำยตนะภำยนอก

กระทบกัน เช่น ตำกระทบวัตถุสิ่งหนึ่งเกิดกำรเห็นขึ้น เรียกว่ำ เกิดวิญญำณทำงตำ
13

 

 ดังนั้น กำรรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่ำง คือ ๑) อำยตนะภำยใน คือ ตำ หู 

จมูก ลิ้น กำย ใจ ๒) อำยตนะภำยนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้องกำย) ธรรมำรณ์ 

(อำรมณ์ที่เกิดกับใจ) ๓) วิญญำณ คือ ควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่ออำยตนะภำยในกับอำยตนะภำยนอก 

กระทบกัน
14

 องค์ประกอบทัง้สำมเมือ่ประจวบกันเข้ำพร้อมกนัจงึเกดิเป็นผสัสะ แปลว่ำว่ำ กำรกระทบ ซึง่เป็น

ขั้นตอนส�ำคัญหรือจุดเริ่มต้นของกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ ถ้ำไม่มีผัสสะกำรรับรู้และกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้น

ไม่ได้ หมำยควำมว่ำ เมื่อผัสสะเกิดขึ้น กระบวนธรรมก็ด�ำเนินต่อไป คือ จำกผัสสะน�ำไปสู่เวทนำ เวทนำ 

หมำยถึงควำมรู้สึกท่ีมีต่ออำรมณ์ท่ีรับรู้นั้น ได้แก่ ควำมรู้สึกสุขสบำย (สุขเวทนำ) ควำมรู้สึกไม่สบำย 

(ทกุขเวทนำ) หรอืควำมรูส้กึไม่ทกุข์ไม่สขุ (อทกุขมสขุเวทนำ)
15

กล่ำวคอื ถ้ำสขุสบำยหรือชอบใจกด้ิ็นรน

ปรำรถนำ (ตัณหำ) ถ้ำไม่สบำยหรือไม่ชอบใจก็อยำกให้พ้นจำกสภำพนั้นๆ (วิภวตัณหำ) ซึ่งควำม 

สุขสบำยหรือควำมไม่สุขสบำยจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อันเป็นประสบกำรณ์แต่ละอย่ำงที่ผ่ำนเข้ำมำจิตจะ

จ�ำไว้ (สัญญำ) ตัวอย่ำงเช่น 

 เมื่อเด็กเห็นเตำรีดท่ีก�ำลังร้อนอยู่ ครั้งแรกที่เห็นยังไม่รู้ว่ำเป็นอะไร เมื่อเอำมือไปจับ (ผัสสะ)  

เกิดกำรรับรู้เป็นทุกขเวทนำขึ้นคือรู้สึกทุกข์เพรำะควำมร้อน แล้วจิตเอำไปจ�ำไว้ว่ำถ้ำจับเตำรีดจะมี 

ควำมทุกข์ เมื่อเด็กเห็นเตำรีดอีกก็จะไม่จับเพรำะรู้ว่ำร้อน กำรรู้นี้มำจำกควำมจ�ำ และกำรที่เอำมือ 

ไปจบัหรอืไม่จบันัน้ต้องผ่ำนควำมคิดและเจตจ�ำนงหรอืควำมจงใจ เจตจ�ำนงนีข้ึน้อยูก่บัเวทนำและสญัญำ 

กล่ำวคือ ก่อนที่จะรู้ว่ำเตำรีดร้อนเด็กต้องกำรจับ หลังจำกรู้ว่ำเตำรีดร้อนและเมื่อเห็นอีกก็จ�ำได้ จึงไม่

ต้องกำรจับ กำรต้องกำรหรือไม่ต้องกำรนั้นเกิดจำกกำรคิดปรุงแต่ง (สังขำร) ซ่ึงสำมำรถแสดงให้เห็น

เป็นแผนภำพกระบวนกำรของกำรรับรู้ได้ ดังนี้

 13
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้ำ ๓๕-๓๖.

 14
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๐๓.

 15
 ที.ปำ. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, ๓๕๓/๓๗๓, ส�.สฬำ. (ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๓๔.
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แผนภาพ แสดงกระบวนกำรของกำรรับรู้ในพระพุทธศำสนำ

 จำกแผนภำพเมื่ออำยตนะภำยในกระทบกับอำยตนะภำยนอก ตำกับรูป เป็นต้น จนถึงเวทนำ 

จะเป็นกำรรับรู้บริสุทธิ์ตำมธรรมชำติหรือกระบวนกำรรับรู้แบบวิวัฏฏ์
16

 เวทนำเป็นเพียงองค์ประกอบ

ที่ท�ำให้กำรรับรู้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ อย่ำงหนึ่ง โดยท�ำหน้ำที่เป็นเครื่องชี้บอก

ให้รูว่้ำอะไรเป็นอนัตรำยแก่ชวีติ ควรหลกีเว้น หรอืสิง่ใดทีเ่กือ้หนนุแก่ชีวติ ควรน�ำมำใช้ประโยชน์ เวทนำ

จึงช่วยให้กระบวนกำรเรียนรู้ด�ำเนินต่อไป สำมำรถสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ถำ้

กล่ำวตำมหลกักำรของกระบวนกำรรบัรูบ้รสุิทธิ ์กำรรับรู้เกดิข้ึนจำกอำยตนะแล้วเสร็จส้ินท่ีผัสสะ กล่ำวคอื 

มีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ยังไม่มีกำรคิดพิจำรณำวิเครำะห์ตัดสินใดๆ ยังไม่มีสัตว์ บุคคล  

ตวัตน เข้ำมำเกีย่วข้อง จำกเวทนำ สญัญำ สงัขำร เป็นกระบวนกำรรบัรูแ้บบเสพเสวยโลกหรอืกระบวนกำร

รับรู้แบบสังสำรวัฏฏ์ กล่ำวคือ มีควำมรู้สึกต่อสิ่งที่ตนรับรู้เป็นควำมรู้สึกชอบ ไม่ชอบ (เวทนำ) และมี

กำรจ�ำได้ว่ำสิ่งนั้นคืออะไร (สัญญำ)เมื่อเกิดกำรจ�ำได้ก็มีกำรคิดปรุงแต่งสร้ำงสรรค์ให้เป็นไปตำมที่ตน

ต้องกำรปรำรถนำ (สงัขำร) ด้วยแรงผลกัดนัของตณัหำ มำนะ ทฏิฐ ิท�ำให้มองไม่เหน็สิง่ทัง้ปวงตำมควำม

เป็นจริง ติดอยู่ในทุกข์และไม่สำมำรถข้ำมพ้นควำมทุกข์ไปได้ 

 ดงันัน้ มนษุย์คดิอย่ำงไรและแสดงพฤติกรรมออกมำอย่ำงไร กำรรับรู้ของมนษุย์จะด�ำเนนิไปตำม

ควำมเป็นจริงหรือคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริงขึ้นอยู่กับเวทนำ เช่นเดียวกันอำยตนะย่อมมีควำม

ส�ำคัญเพรำะเป็นแหล่งทีท่�ำให้เวทนำเกดิขึน้ จำกกระบวนกำรรบัรูด้งักล่ำวอำยตนะจงึเป็นกระบวนกำร

ที่ท�ำหน้ำที่ ๒ ประกำร คือ

 16
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้ำ ๓๘.

 ตำกับรูป 

ล้ินกับรส 

กำยกับโผฏฐัพพะ 

หกูับเสียง 

ใจกับธรรมำรมณ์ 

สังขำร 

(วิตักกะ, ปปัญจสัญญำ) 

 

โลกแห่งควำมคิด 

และประสบกำรณ์ 

จมูกกับกล่ิน วิญญำณ ผัสสะ เวทนำ 

สัญญำซับซ้อน 

(ปปัญจสัญญำในแง่ต่ำง ๆ) 

 

สัญญำ 
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  ๑) เป็นช่องทำงรับรู้โลก กล่ำวคือ เป็นเครื่องมือสื่อสำรท�ำให้มนุษย์ได้รับข้อมูลแหล่งควำมรู้ 

ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยให้มนุษย์สำมำรถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่ำงถูกต้อง ท�ำให้ชีวิตด�ำรงอยู่และเป็นไป

ด้วยดี

  ๒)  เป็นช่องทำงเสพเสวยโลก หรอืเป็นช่องทำงทีม่นษุย์รบัอำรมณ์ต่ำงๆ กล่ำวคอื มคีวำมรูส้กึ

ต่อสิง่ทีต่นรับรู ้ด้วยกำรด ูกำรฟัง กำรดม กำรลิม้รส กำรสมัผสัสิง่ต่ำงๆ ควำมสนกุสนำนรืน่เรงิ ควำมเสยีใจ 

ควำมหดหู่ท้อแท้ใจ ฯลฯ ตลอดจนจินตนำกำรต่ำงๆ
17

 

 จึงสรุปกระบวนกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกำรรับรู้ ซึ่งกำรรับรู้เกิดจำกองค์ประกอบ คือ 

อำยตนะภำยในกระทบกับอำยตนะภำยนอก เกิดเป็นวิญญำณหรือเกิดเป็นควำมรู้แจ้งอำรมณ์ในแต่ละ

อำยตนะ เมื่อองค์ประกอบดังกล่ำวประจวบเข้ำพร้อมกันจะเกิดเป็นผัสสะหรือกำรรับรู้ ผัสสะจึงเป็น 

จุด เริ่มต้นของกำรเรียนรู้ในพระพุทธศำสนำ เมื่อเกิดผัสสะแล้วเวทนำจะเกิดขึ้นตำมมำ ถ้ำจิตไม่มีกิเลส

จะเป็นกำรรับรู้โลกตำมธรรมชำติ คือ กำรรับรู้สิ่งทั้งหลำยที่ปรำกฏกับจิตตรงตำมควำมเป็นจริง แต่ถ้ำ

จิตประกอบ ด้วย ตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ สัญญำจะปรุงแต่งให้เป็นบุคคล ตัวตน เรำเขำ สัญญำในขั้นนี้ 

จะเป็นปปัญจสญัญำ เป็นสญัญำท่ีเน่ืองจำกสงัขำรซึง่ปรงุแต่งภำพอำรมณ์ให้ออกในแง่มมุต่ำงๆ มำกมำย

ทัง้ทีเ่ป็นกศุลและอกศุลตำมโลกแห่งประสบกำรณ์ของแต่ละบคุคล ท�ำให้ไม่สำมำรถมองเหน็ส่ิงท้ังหลำย

ตรงตำมควำมเป็นจริงก่อ ให้เกิดปัญหำมำกมำยในชีวิต เป็นช่องทำงกำรรับรู้แบบเสพเสวยโลก

 ประเภทของการเรียนรู้ จำกทักษะกระบวนกำรของกำรเรียนรู้ข้ำงต้น เมื่อมนุษย์เกิดกำรรับรู้  

จะเกิดกำรเรยีนรูห้รอืเกดิเป็นควำมรู้ขึน้ และเมือ่กล่ำวถงึกำรจัดประเภทของควำมรูใ้นพระพทุธศำสนำ 

พบว่ำมีกำรแบ่งประเภทของควำมรู้ออกไปต่ำงๆ กันมำกมำยตำมเหตุและผลแห่งธรรมนั้น เพื่อให้

ครอบคลุมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำมำกที่สุด ในที่นี้จึงแบ่งประเภทของควำมรู้ตำมพัฒนำกำรทำง

ปัญญำภำยในขอบเขตของกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ ดังนี้

  ๑) ความรูร้ะดบัวญิญาณหรอืการรบัรู ้(consciousness) คอื ควำมรูท้ีเ่กดิขึน้เมือ่อำยตนะ

ภำยในของมนษุย์อนัได้แก่ ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย ใจ กระทบอำรมณ์หรืออำยตนะภำยนอก ได้แก่ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์ เช่น ตำเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นได้รับรส กำรสัมผัสถูกต้อง

กบักำยหรอื วตัถ ุและใจได้รบัอำรมณ์ เกดิเป็นควำมรู้ขึน้ เรียกว่ำ วญิญำณ หมำยถงึ ควำมรู้แจ้งอำรมณ์ 

เช่น จักขุวิญญำณ คือ กำรรู้แจ้งทำงตำ ควำมรู้ระดับวิญญำณมีลักษณะง่ำยๆ ไม่ซับซ้อน เพียงแต่ตำ

 17
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้ำ ๓๘-๓๙.
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เห็นรูปก็รู้ว่ำเป็นรูป ยังไม่รู้ถึงรำยละเอียดและควำมหมำยใดๆ ของรูปนั้นๆ กล่ำวคือ รู้เพียงว่ำเป็นรูป 

แต่ไม่รู้ว่ำเป็นรูป ของใคร รูปอะไร หรือแม้หูได้ฟังเสียงก็เช่นเดียวกัน เรำรู้ว่ำเป็นเพียงเสียงแต่ไม่รู้ชัดว่ำ

เป็นเสียงของใครหรือเสียงอะไร เป็นต้น

  ๒) ความรู้ระดับสัญญา (perception) หมำยถึง ควำมรู้ที่เกิดสืบเนื่องมำจำกควำมรู้ระดับ

วิญญำณ กล่ำวคือ กำรรู้ถึงคุณลักษณะต่ำงๆ ของอำรมณ์หรือสิ่งเร้ำนั้นๆ เช่น เมื่อตำเห็นรูปและเกิด

เห็นว่ำเป็นรูปแล้ว จะเกิดควำมรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและรำยละเอียด ของรูปว่ำเป็นรูปอะไร รูปใคร 

ควำมรูด้งักล่ำวนีเ้รยีกว่ำ ควำมก�ำหนดได้หมำยรู ้รวมทัง้ควำมรูท้ีเ่กดิจำกกำรก�ำหนดหมำย หรอืหมำยรู้

แล้วเก็บบันทึกรวบรวมไว้เป็นวัตถุดิบของควำมคิดต่อ ๆ ไป ท�ำให้มีกำรรู้จัก จ�ำได้ รู้ เข้ำใจ และคิดได้

ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยอำศัยกำรเทียบเคียงระหว่ำงประสบกำรณ์เดิมหรือควำมรู้เก่ำกับควำมรู้ใหม่ ซึ่งเป็น 

ควำมรู้ที่เกิด สืบเนื่องมำจำกควำม รู้ระดับวิญำณ กล่ำวคือ เป็นกำรรู้ถึงคุณลักษณะต่ำงๆ ของอำรมณ์

หรือ สิ่งเร้ำนั้นๆ ควำมรู้ระดับสัญญำนี้แบ่งได้เป็น ๖ ชนิดตำมทำงแห่งกำรรับรู้ คือ รูปสัญญำ (สัญญำ

เกี่ยวกับรูป) สัททสัญญำ (สัญญำเกี่ยวกับเสียง) คันธสัญญำ (สัญญำเกี่ยวกับกลิ่น) รสสัญญำ (สัญญำ

เกี่ยวกับรส) โผฏฐัพพสัญญำ (สัญญำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องกำย) ธรรมสัญญำ (สัญญำเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือ

สิง่ท่ีใจรูแ้ละนกึคิด) เช่น เมือ่เรำเหน็ผู้หญิงคนหนึง่ท่ีเพือ่นแนะน�ำให้รูจ้กัว่ำชือ่กลัยำ ภำพผูห้ญงิชือ่กลัยำ

และเสยีงของเพือ่นว่ำกลัยำจะไปเกบ็ไว้ท่ีจติของเรำ หลำยวนัจำกนัน้เรำได้พบเหน็ผูห้ญงิทีช่ือ่อกีก็กลัยำ

อีกก็จ�ำหน้ำและชื่อเขำได้ด้วย ควำมจ�ำได้นี้เรียกว่ำ สัญญำ หรือขณะที่ชะนีร้อง เสียงของชะนีก็จะไป

เก็บอยู่ในจิตของเรำ เมื่อเพื่อนขอให้ท�ำเสียงชะนีร้องให้ฟัง เรำก็สำมำรถท�ำเสียงของชะนีได้ แสดงให้

เหน็ว่ำเรำสำมำรถถ่ำยทอดเสยีงทีเ่กบ็อยูใ่นจติออกมำเป็นเสยีงได้ สิง่ทีเ่กบ็อยูใ่นจติของเรำไม่ว่ำจะเป็น

ภำพต่ำงๆ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์ต่ำงๆ ก็เช่นเดียวกัน

 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แบ่งสัญญำตำมสภำพที่ปรุงแต่งว่ำมี ๒ ระดับ ได้แก่

  ก. สัญญำชั้นต้น ได้แก่ ควำมหมำยรู้ลักษณะอำกำรตำมสภำวะของสิ่งนั้นๆ โดยตรง เช่น 

หมำยรู้ว่ำสีเขียว ขำว ด�ำ แดง แข็ง อ่อน รสเปรี้ยว หวำน รูปร่ำงกลม แบน ยำว สั้น ฯลฯ

  ข. สัญญำซ้อนเสริม ได้แก่ ควำมหมำยรู้ไปตำมควำมคิดปรุงแต่ง หรือตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในระดับต่ำงๆ เช่น หมำยรู้ว่ำสวย น่ำเกลียด น่ำชัง ว่ำไม่เที่ยง ว่ำไม่ใช่ตัวตน ฯลฯ สัญญำซ้อนเสริมนี้

แบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ 

   (๑) ปปัญจสัญญำ แปลว่ำ สัญญำที่เกิดจำกควำมคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศล คือ สัญญำที ่

ประกอบด้วยกิเลสเครื่องเนิ่นช้ำ คือ ตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ ก่อให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ ท�ำให้ควำมรู้
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บิดเบือนไป เช่น หมำยรู้ลักษณะอำกำรที่เรำหวงแหนเป็นเจ้ำของ หมำยรู้ลักษณะอำกำรหลงในอ�ำนำจ

ของตน หมำยรู้ลักษณะอำกำรในผู้อื่นที่ตนเห็นว่ำด้อยกว่ำ ฯลฯ

   (๒) วิชชำภำคิยสัญญำ แปลว่ำ สัญญำที่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง คือ สัญญำ 

ที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำปัญญำให้เจริญงอกงำมในแนวทำงของกุศลธรรม เช่น หมำยรู้ลักษณะอำกำร

ซึ่งแสดง ภำวะที่เป็นเหตุปัจจัย ภำวะที่ไม่เที่ยง ภำวะที่ไม่มีตัวตน ฯลฯ

  ๓) ความรู้ระดับทิฏฐิ (conception) หมำยถึง ควำมเห็น ควำมเข้ำใจโดยนัยเหตุผล ที่เกิด

จำกกำรพิจำรณำเปรียบเทียบแล้วสรุปลงเป็นข้อสรุปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ ทรรศนะ แนวคิด หรือ

ทฤษฎีต่ำงๆ ที่เป็นไปตำมกระบวนกำรแห่งเหตุผลมำกหรือน้อย หรือไม่ประกอบด้วยเหตุผล หรืออำจ

เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกภำยนอก เช่น กำรเห็น กำรได้ยิน กำรได้กลิ่น กำรลิ้มรส กำรสัมผัส ควำมรู ้

ในลกัษณะนีจ้งึมลีกัษณะเป็นนำมธรรมลกึซึง้ยิง่กว่ำควำมรู้ระดบัวญิญำณ และสญัญำ เช่น เมือ่สำรบีตุร

ปริพำชกได้ฟังธรรมท่ีพระอัสสชิแสดงว่ำ “ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น 

และควำมดับธรรมเหล่ำนั้น”
18

 เป็นเหตุให้สำรีบุตรปริพำชกพิจำรณำธรรมท่ีพระอัสสชิแสดงและ

สังเครำะห์ลงเป็นควำมคิดรวบยอดว่ำ ธรรมนั้นเป็นทำงที่ท�ำให้พ้นจำกควำมทุกข์ กำรรู้จักทำงที่ท�ำให้

พ้นจำกควำมทุกข์ของสำรีบุตรปริพำชกจึงเป็นควำมรู้ระดับทิฏฐิและควำมเห็น 

  ควำมเห็นควำมเข้ำใจที่ผิดไปจำกควำมเป็นจริง เป็นไปเพ่ือสร้ำงกิเลส เรียกว่ำ มิจฉำทิฏฐิ  

มี ๓ อย่ำง คือ ๑) อกิริยำทิฏฐิ แปลว่ำ ควำมเห็นว่ำไม่เป็นอันท�ำ เห็นว่ำกำรกระท�ำไม่มีผล ๒) อเหตุก-

ทิฏฐิ แปลว่ำ ควำมเห็นว่ำไม่มีเหตุ เห็นว่ำสิ่งทั้งหลำยไม่มีเหตุปัจจัย ๓) นัตถิกทิฏฐิ แปลว่ำควำมเห็นว่ำ

ไม่มี เห็นว่ำไม่มีกำรกระท�ำหรือสภำวะที่จะก�ำหนดเอำเป็นหลักได้ 

  ส่วนควำมรู้ที่ตรงกับควำมเป็นจริง เช่น เห็นว่ำท�ำดีมีผลดี ท�ำชั่วได้ผลชั่ว มำรดำเป็นผู้มีคุณ  

เรยีกว่ำ สมัมำทฏิฐ ิกล่ำวถงึสมัมำทฏิฐใินกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำ หมำยถงึ ปัญญำ

อันเห็น ชอบในอริยสัจ ๔
19

 

  ๔) ความรู้ระดับญาณ (insight) เป็นควำมรู้ท่ีพัฒนำมำจำกควำมรู้ระดับทิฏฐิ ซึ่งควำมรู้

ระดับทิฏฐิเป็นควำมรู้ที่ยังคลุมเครือไม่แจ่มชัด แต่ควำมรู้ระดับญำณจะปรำกฏแจ่มชัด ไม่ใช่รู้ส่วนใด 

ส่วนหนึ่ง เป็นควำมรู้ที่สมบูรณ์ เป็นควำมหยั่งรู้ เป็นควำมรู้บริสุทธิ์ เป็นควำมรู้ตรงตำมสภำวะ หรือ

กล่ำวได้ว่ำ ญำณ คือ ควำมรู้บริสุทธิ์ที่สว่ำงแจ้งขึ้น มองเห็นตำมสภำวะของสิ่งนั้นๆ

 18
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๑/๗๓.

 19
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕.
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  ญำณมีหลำยระดับ บำงทีเป็นควำมรู้ที่ผิด เพรำะมีควำมรู้สึกยึดถือของตน บำงทีเป็นควำมรู้

บำงส่วนไม่สมบูรณ์ แต่ก็เป็นควำมรู้บริสุทธิ์ บำงครั้งญำณเกิดขึ้นโดยอำศัยควำมคิดเหตุผล โดยไม่ขึ้น

ต่อเหตุผล แต่สัมพันธ์กับตัวสภำวะที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นหรือรู้อำรมณ์ตำมสภำวะ 

  ควำมรู้ระดับญำณเป็นควำมรู้ระดับสูงของมนุษย์ ควำมรู้ระดับญำณอำจเกิดขึ้นได้หลำยวิธี 

เช่น บุคคลที่มีปัญญำเพียงแต่ได้ฟังค�ำบำงค�ำหรือประโยคบำงประโยค หรือเห็นเหตุกำรณ์ที่สะเทือนใจ

บำงอย่ำงก็อำจก่อให้เกิดญำณขึน้มำได้ แต่ส�ำหรบับคุคลทัว่ไปญำณสำมำรถเกดิขึน้ได้โดยกำรกระท�ำจติ

ให้สงบเป็นสมำธิ 

  ควำมรูร้ะดบัญำณจงึเป็นควำมรู้กระจ่ำงชดัและลกึซ้ึงท่ีสุด เป็นผลส�ำเร็จทำงปัญญำสูงสดุของ

มนุษย์ เท่ำที่มนุษย์จะพัฒนำไปให้ถึงได้ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกปุถุชนหรือบุคคลธรรมดำทั่วไป

สู่อริยบุคคล

  ควำมรู้ระดับวิญญำณ สัญญำ ทิฏฐิ และญำณ จึงมีควำมสัมพันธ์กัน โดยสัญญำเป็นควำมรู้ที่

สืบเนื่องมำจำกวิญญำณ ท�ำให้มีกำรรู้จัก จ�ำได้ เกิดเป็นกำรก�ำหนดหมำย ทิฏฐิเกิดจำกสัญญำ
20

 คือ 

เม่ือก�ำหนดหมำยสิง่ต่ำงๆ อย่ำงไรกจ็ะลงควำมเหน็สรปุเอำว่ำเป็นอย่ำงนัน้ ซ่ึงสำมำรถน�ำมำใช้ให้ส�ำเรจ็

ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์  

  ญำณจะเกิดขึ้นได้ต ้องอำศัยสัญญำ เช่น ชำยคนหนึ่งมองเห็นคำงคกถูกรถทับตำย  

เกิดวิปัสสนำญำณขึ้น มองเห็นควำมไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนในสิ่งทั้งหลำย ญำณที่เกิดขึ้นนั้นอำศัยสัญญำ

มำกมำยเป็นเหต ุเช่น สญัญำเกีย่วกบัควำมตำย ควำมสิน้สดุเกีย่วกบักำรด�ำรงอยูข่อง ส่ิงทัง้หลำย ปัญญำ

ที่ท�ำให้มองเห็นควำม สัมพันธ์ระหว่ำงสัญญำเหล่ำนั้นท�ำให้เกิดญำณดังกล่ำว

  ญำณท�ำให้เกิดทิฏฐิได้ ดังตัวอย่ำง เรื่องของพกพรหมที่มีญำณระลึกชำติได้ยำวนำนไม่มีที่ 

สิ้นสุด มองเห็นสัตว์ท้ังหลำยเกิดดับนับไม่ถ้วน แต่ตนเองคงอยู่อย่ำงเดิมตลอดจึงเกิดทิฏฐิ หลงยึดว่ำ 

ภำวะแห่งพรหมนั้นคงอยู่ตลอดไป ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตำย ไม่เคลื่อนจำกภพหนึ่งไปสู่ภพอื่น ไม่มีเหต ุ

ให้เกิด ไม่มีทุกข์ พรหมเป็นผู้สร้ำงและบันดำลสิ่งต่ำงๆ สภำวะแห่งพรหมนั้น คงอยู่ตลอดไป
21

  

จำกตัวอย่ำงนี้ จะเห็นได้ว่ำทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจำกกำรได้ญำณบำงอย่ำง ขึ้นก่อน

 20
 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๗/๑๓๔.

 21
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๑/๕๓๗.
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  ทฏิฐเิป็นเครือ่งช่วยให้เกดิญำณได้ ดงัจะเหน็ได้ว่ำ ทฏิฐเิป็นผลจำกควำมคิดและเป็นข้อยดึถอื

ของผู้ทรงควำมรู้ ผู้มีปัญญำมำก หรือเจ้ำลัทธิท้ังหลำย
22

 และเป็นทิฏฐิที่มีเหตุผลมำก ถ้ำไม่มีควำม 

ยดึตดินัน้มำกจนเกนิไปและรูจ้กัใช้ปัญญำพิจำรณำกย่็อมมีโอกำสท่ีจะเกดิญำณ ซ่ึงช่วยให้ก้ำวหน้ำต่อไป

  ดังนั้น เมื่อทิฏฐิหรือญำณเกิดขึ้นก็ย่อมมีกำรก�ำหนดหมำยตำมทิฏฐิหรือญำณนั้น เกิดเป็น

สัญญำใหม่ข้ึนอีก ทิฏฐิและญำณจึงท�ำให้เกิดสัญญำซึ่งเป็นเครื่องประกอบของควำมรู้และควำมคิดอื่น

อีกต่อไป ทิฏฐิโดยส่วนมำกมักท�ำให้เกิดสัญญำใหม่ที่ผิดพลำด ส่วนญำณจะช่วยให้เกิดสัญญำที่ถูกต้อง

และแก้สัญญำที่ผิดพลำด

  ควำมรู้ระดับวิญญำณ สัญญำ ทิฏฐิ และญำณ มีผลต่อกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ของมนุษย์  

กล่ำวคือ ควำมรูร้ะดบัวญิญำณและสญัญำมีอทิธพิลต่อกำรรับรู้ กำรมองเหน็ และกำรเข้ำใจส่ิงแวดล้อม

รอบตัว รวมถึงกำรที่จะสร้ำงควำมรู้อย่ำงอื่นอีกต่อไป แล้วสรุปลงควำมเห็นว่ำเป็นอย่ำงนั้น ควำมเห็น

หรือทิฏฐิ มีผลต่อพฤติกรรมกำรแสดงออกและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่มักกลำยเป็นเคร่ือง 

ปิดก้ันไม่ให้เหน็ควำมจรงิด้ำนอืน่ๆ ในสิง่นัน้ๆ ส่วนควำมรูร้ะดับญำณเป็นควำมรูท้ีล่กึซึง้กระจ่ำงชดัทีส่ดุ 

เป็นปัญญำสูงสุดของมนุษย์ ควำมรู้ระดับน้ีท�ำให้มองเห็นถึงควำมเป็นจริงของส่ิงท้ังหลำยอย่ำงทะลุ

ปรุโปร่ง มีผลต่อพฤติกรรมและกำรด�ำเนินชีวิตของบุคคลอย่ำงแท้จริงและถำวร

๔. ความถูกต้องและความผิดพลาดของความรู้

 ๔.๑ ความถกูต้องของความรู ้ได้กล่ำวไว้ในตอนต้นแล้วว่ำ กระบวนกำรเรยีนรูต้ำมแนวพระพทุธ-

ศำสนำ มจีดุมุง่หมำยสงูสดุท่ีปัญญำ อนัเป็นปัญญำทีรู่เ้ท่ำทนัระบบควำมสมัพนัธ์ของสิง่ทัง้ปวงตำมควำม

เป็นจริง ฉะนั้น กำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำเพื่อแสวงหำควำมรู้จึงมิใช่เป็นกำรเรียนรู้เพื่อเสพ

เสวยโลก หรือเป็นกำรเรียนรู้เพื่อสนองกิเลสตัณหำเท่ำนั้น แต่ต้องเป็นกำรเรียนรู้เพื่อท�ำลำยกิเลสหรือ

ท�ำตนให้หลดุพ้นจำกควำมทกุข์ เพรำะในชวีติประจ�ำวนัของคนเรำต้องพบกับแหล่งควำมรู้มำกมำย หรือ

กล่ำวได้ว่ำเรำต้องติดต่อสัมพันธ์กับโลกภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรติดต่อสัมพันธ์

นี้จ�ำเป็นต้องรู้จักเลือกรับแต่ข้อมูลหรือควำมรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ในเรื่องกำรตัดสินว่ำ 

ควำมรูใ้ดเป็นประโยชน์หรอืถูกต้องนัน้ ในพระพทุธศำสนำมเีกณฑ์กำรทดสอบหรือตัดสนิควำมรูป้รำกฏ

ในเกสปุตติสูตร ดังนี้

 22
 ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๕๒/๒๘๔.
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 คร้ังหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จถึงนิคมหนึ่งชื่อ เกสปุตตนิคม ชำวกำลำมะ 

ได้ทรำบข่ำวจึงพำกันมำเฝ้ำแล้วได้ทูลเล่ำว่ำ มีสมณพรำหมณ์หลำยกลุ่มมำสู่นิคมของพวกเขำแล้วบอก

ว่ำ ตนมีควำมคิดอย่ำงนี้ ในขณะเดียวกัน ก็ได้วิจำรณ์ควำมคิดพวกอื่นว่ำผิด แต่ละกลุ่มที่มำจะประกำศ

ควำมคดิของตนในท�ำนองนี ้ชำวกำลำมะเกดิควำมสงสยัว่ำใครพดูจรงิใครพดูเทจ็ จงึได้ขอให้พระพทุธองค์

ทรงแสดงหลักเกณฑ์ที่จะน�ำมำตัดสินควำมคิดของสมณพรำหมณ์เหล่ำนั้น

 พระพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ ชำวกำลำมะทั้งหลำย ก็สมควรที่ท่ำนทั้งหลำยจะสงสัยและลังเลใจ  

ท่ำนทั้งหลำยเกิดควำมสงสัยและลังเลใจในส่ิงที่ควรสงสัยอย่ำงแท้จริง มำเถิด ชำวกำลำมะทั้งหลำย  

ท่ำนทั้งหลำย พึงรู้ว่ำ 

 ๑) อย่ำปลงใจเชื่อด้วยกำรฟังตำมกันมำ

 ๒) อย่ำปลงใจเชื่อด้วยกำรถือสืบ ๆ กันมำ

 ๓) อย่ำปลงใจเชื่อด้วยกำรเล่ำลือ 

 ๔) อย่ำปลงใจเชื่อด้วยกำรอ้ำงต�ำรำหรือคัมภีร์

 ๕) อย่ำปลงใจเชื่อเพรำะตรรกะ (กำรคิดเอำเอง)

 ๖) อย่ำปลงใจเชื่อเพรำะกำรอนุมำน

 ๗) อย่ำปลงใจเชื่อด้วยกำรคิดตรองตำมแนวเหตุผล 

 ๘) อย่ำปลงใจเชื่อเพรำะเข้ำได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 

 ๙) อย่ำปลงใจเชื่อเพรำะมองเห็นรูปลักษณะน่ำจะเป็นไปได้ 

 ๑๐) อย่ำปลงใจเชื่อเพรำะนับถือว่ำ ท่ำนสมณะนี้เป็นครูของเรำ
23

 ชำวกำลำมะทั้งหลำย เมื่อใดท่ำนรู้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำนี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่ำน้ีมีโทษ  

ธรรมเหล่ำนี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่ำนี้เมื่อถือปฏิบัติแล้วย่อมไม่เกื้อกูล เป็นทุกข์ เมื่อนั้น ท่ำนทั้งหลำย 

ควรละเสีย และเมื่อใดท่ำนรู้ด้วยตนเองว่ำ ธรรมเหล่ำนี้เป็นกุศล ธรรมเหล่ำนี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่ำนี้ผู้รู้

สรรเสริญ ธรรมเหล่ำนี้เมื่อถือปฏิบัติแล้วย่อมเกื้อกูล เป็นสุข เมื่อนั้น ท่ำนทั้งหลำยจึงรับมำและทดลอง

ปฏิบัติ จนแน่ใจแก่ตนเองว่ำถูกต้อง

 23
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓.
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 เนือ้หำของเกสปตุตสิตูรจดัว่ำ เป็นเกณฑ์กำรตัดสินหรือเป็นทฤษฎทีีเ่ก่ียวกบักำรตัดสิน (Judgment 

Theory) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ๑) กำรไม่ให้ตกลงใจเชื่อแหล่งควำมรู้ทั้ง ๑๐ ข้อ 

  ๒) กำรให้ตรวจสอบแหล่งควำมรู้ด้วยตนเองว่ำแหล่งควำมรู้ใดถูกต้อง

 เมือ่น�ำสองส่วนนีไ้ปเปรียบเทียบกบัควำมรู ้๔ ประเภททีม่คีวำมสมัพนัธ์กับวิธกีำรแสวงหำควำมรู้

หรือวิธีท�ำให้เกิดปัญญำดังกล่ำว ว่ำกำรไม่ให้ตกลงใจเชื่อแหล่งควำมรู้ทั้ง ๑๐ ข้อนั้น ตั้งแต่ควำมรู้ข้อที่ 

๑-๔ และ ๑๐ เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก เป็นควำมรู้ระดับ วิญญำณ และควำมรู้ระดับสัญญำ 

ได้แก่ ควำมรู้ที่เกิดจำกต�ำรำหรือบุคคลที่สั่งสอน ถ่ำยทอด เรียกควำมรู้ประเภทนี้ว่ำ ศัพทประมำณ  

(สุตมยปัญญำ) แหล่งควำมรู้ข้อที่ ๕-๙ เป็นควำมรู้ที่ได้จำกกำรคิดพิจำรณำด้วยเหตุผล กำรอนุมำน 

(กระบวนกำรคิดในกำรหำข้อสรุปจำกเหตุผลที่มีอยู่)กำรคำดคะเน กำรเก็ง กำรท�ำนำย ซึ่งเป็นควำมรู้

ระดับควำมเห็นหรือทิฏฐิ เรียกควำมรู้ประเภทนี้ว่ำ อนุมำนประมำณ (จินตำมยปัญญำ) องค์สมเด็จ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงยอมรับควำมรู้ที่เกิดจำกศัพทประมำณและอนุมำนประมำณ และทรงชี้แนะ

ว่ำ ควำมรู้ทั้งสองแหล่งดังกล่ำวอำจท�ำให้เรำหลงว่ำเป็นควำมจริงได้ ควรมีกำรตรวจสอบ สอบสวน 

ทดลองปฏิบัติจนแน่ใจว่ำถูกต้อง เรียกควำมรู้ที่มีกำรตรวจสอบ สอบสวน และกำรทดลองปฏิบัตินี้ว่ำ 

จักษุประมำณ (ภำวนำมยปัญญำ)
24

 ซึ่งเป็นควำมรู้ระดับญำณ

 หลกัปฏบิตัต่ิอแหล่งควำมรูใ้นเกสปตุติสูตรนี ้ท�ำให้เหน็ว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธ-

ศำสนำมีวิธีกำรตัดสินควำมรู้ว่ำควำมรู้ใดเป็นประโยชน์และถูกต้องโดยไม่ให้เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จำกกำรฟังตำมๆ กันมำ เป็นต้น หำกแต่ให้ยินดีรับฟังหลักกำร ทฤษฎี ค�ำสอน และควำมเห็นต่ำงๆ ของ

ทุกฝ่ำยด้วยใจเป็นกลำง ไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ำเป็นเท็จ ไม่ยืนกรำนอยู่ตำมเดิมในส่ิงที่ตนรู้

หรือคิดเห็นเท่ำน้ันว่ำถูกต้องว่ำเป็นจริง แต่เมื่อพิจำรณำเท่ำที่เห็นด้วยปัญญำของตนแล้วว่ำเป็นสิ่งที่มี

เหตผุล และเหน็ว่ำผูแ้สดงหลกักำร ทฤษฎ ีค�ำสอน และควำมคดิเหน็นัน้ๆ เป็นผูม้คีวำมจรงิใจ ไม่ล�ำเอยีง 

มีปัญญำ จึงรับเอำมำเพื่อคิดหำเหตุผลทดสอบควำมจริงต่อไปจนแน่ใจแก่ตนว่ำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริง

อย่ำงแน่นอน เมือ่มัน่ใจในเหตุผลเท่ำทีต่นมองเหน็ ก็พร้อมท่ีจะลงมอืปฏบิติั พิสูจน์ ทดลอง และแสวงหำ

ควำมจริงจนเกิดประโยชน์สูงสุดตำมหลักกำร ทฤษฎี ค�ำสอน และควำมเห็นเหล่ำนั้น 

 24
 บุญมี แท่นแก้ว, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๓), หน้ำ ๔๙. 
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 ๔.๒ ความผิดพลาดของความรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ในพระพุทธศำสนำ มีควำมผิดพลำดหรือ

ควำมคลำดเคลื่อนของควำมรู้ หรือควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ผิดไปจำกควำมเป็นจริง เรียกว่ำ วิปลำส ซึ่งมี ๓ 

ระดับ ได้แก่

  ๑) สัญญาวิปลาส แปลว่ำ กำรหมำยรู้ผิดพลำดจำกควำมเป็นจริง เช่น คนตกใจเห็นเชือก 

เป็นงู 

  ๒) จิตวปิลาส แปลว่ำ ควำมคดิผดิพลำดจำกควำมเป็นจรงิ เช่น คนบ้ำคดิเอำหญ้ำเป็นอำหำร 

  ๓) ทิฏฐิวิปลาส แปลว่ำ ควำมเห็นผิดพลำดจำกควำมเป็นจริง โดยเฉพำะเชื่อถือไปตำม 

สัญญำ วิปลำสหรือจิตวิปลำสนั้น เช่น มีสัญญำวิปลำสเห็นเชือกเป็นงู แล้วเกิดทิฏฐิวิปลำส เชื่อหรือลง

ควำมเห็นว่ำที่บริเวณนั้นมีงูชุกชุม 

 ในพระพุทธศำสนำมีแนวคิดว่ำ บุคคลทั่วไปมีสัญญำวิปลำส จิตวิปลำส และทิฏฐิวิปลำส ท�ำงำน

เป็นกระบวนกำรสอดคล้องสัมพันธ์ให้เป็นไปใน ๔ ด้ำนด้วยกัน คือ  

  ๑) สัญญำวิปลำส จิตวิปลำส ทิฏฐิวิปลำสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ำเที่ยง

  ๒) สัญญำวิปลำส จิตวิปลำส ทิฏฐิวิปลำสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่ำเป็นสุข

  ๓) สัญญำวิปลำส จิตวิปลำส ทิฏฐิวิปลำสในสิ่งที่เป็นอนัตตำว่ำเป็นอัตตำ

  ๔) สัญญำวิปลำส จิตวิปลำส ทิฏฐิวิปลำสในสิ่งที่ไม่งำมว่ำงำม

 เมื่อมีกำรหมำยรู้ผิดพลำด (สัญญำวิปลำส) ก็ท�ำให้เกิดควำมคิดคลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริง 

(จิตวปิลำส) ส่งผลให้มคีวำมคดิเหน็คลำดเคลือ่นตำมมำ (ทฏิฐวิปิลำส) เป็นล�ำดบั ซึง่เกิดจำกแรงผลกัดัน

ของตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ 

 ควำมคลำดเคลื่อนของควำมรู้นี้เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ เพรำะท�ำให้บุคคลไม่เกิดปัญญำรู้ 

เท่ำทันสิ่งทั้งปวงตำมควำมเป็นจริงและในทำงตรงกันข้ำมก็เป็นจุดหมำยของกำรเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตน

ให้เกิดปัญญำ เพื่อท�ำลำยวิปลำสนั้นเสีย

 ประเภทของควำมรู้ ควำมถูกต้องของควำมรู้และควำมผิดพลำดของควำมรู้ดังกล่ำว มีควำม

สัมพันธ์กับกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ของมนุษย์ กล่ำวคือ ควำมรู้ในระดับวิญญำณ สัญญำ ทิฏฐิและญำณ 

มีควำม สมัพนัธ์ต่อกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสูปั่ญญำ อนัเป็นจดุหมำยสงูสดุของกำรเรยีนรู้ ในกำรด�ำเนนิ

ชีวิตของมนุษย์ต้องพบกับแหล่งควำมรู้มำกมำย จึงต้องมีวิธีกำรหรือหลักเกณฑ์กำรตัดสินควำมรู้ว่ำ 

ควำมรูใ้ดถูกต้อง โดยไม่ให้เช่ือหรอืยดึถือสิง่ใดสิง่หนึง่จำกกำรฟังตำมๆ กนัมำ เป็นต้น แต่ให้คดิหำเหตผุล
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ทดสอบควำมจรงิจนแน่ใจแก่ตนเองว่ำควำมรูน้ัน้ถกูต้องจึงรบัมำปฏบิติั แต่โดยมำกมนษุย์มกัมคีวำมเชือ่

หรอืควำมเหน็ทีผ่ดิพลำดไปจำกควำมเป็นจรงิหรอืวปิลำส ซึง่เกดิจำกตณัหำ มำนะ ทฏิฐขิองตน อนัเป็น

อุปสรรคของกำรเรียนรู้ มนุษย์จึงต้องท�ำลำยวิปลำสนั้นเสีย ด้วยกำรฝึกฝนอบรมตนให้เกิดปัญญำ  

โดยใช้อำยตนะภำยในตัวมนุษย์เองเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ ซึ่งจะกล่ำวในหัวข้อต่อไป

สรุปท้ายบท

 กำรศึกษำเรื่อง กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำ ในบทท่ี ๓ นี้ มีประเด็นศึกษำ 

แบ่งเป็น ๓ ส่วนหลักๆ ได้แก่ (๑) ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้ (๒) ทักษะ

กระบวนกำรและประเภทของเรียนรู้ตำมแนวพุทธ (๓) ควำมถูกต้องและควำมผิดพลำดของควำมรู้ 

ทั้งหมดนี้มีสำระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้

 ประเด็นที่ ๑ มีค�ำส�ำคัญ ได้แก่ ค�ำว่ำ กระบวนกำร (Process), ทักษะกระบวนกำร (Process 

skills) และ กำรเรยีนรู ้จำกกำรศกึษำควำมหมำยของค�ำส�ำคญัทัง้หมดน้ีท�ำให้ได้ข้อสรปุว่ำ ปรำกฏกำรณ์

ธรรมชำติที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่ำงหน่ึง กรรมวิธีหรือล�ำดับกำรกระท�ำซ่ึง 

ด�ำเนินต่อเนื่องกันไปจนส�ำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง ลักษณะนี้เรียกว่ำ กระบวนกำร (Process) เมื่อกล่ำว

ถึงกำรศึกษำก็จะพบค�ำว่ำ “กระบวนกำรเรียนรู้” ซ่ึงหมำยถึงล�ำดับขั้นกำรเรียนรู้ซ่ึงด�ำเนินไปอย่ำง 

ต่อเนื่องจนประสบควำมส�ำเร็จลง ณ ระดับใดระดับหนึ่ง ส่วนค�ำว่ำ “ทักษะกระบวนกำร” จะหมำยถึง 

ควำมชัดเจนหรือควำมช�ำนำญในเรื่องกำรเรียนรู้ และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

 ส�ำหรับในเรื่องควำมส�ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้ พระพุทธศำสนำได้ให้ควำมส�ำคัญ โดยมุ่งไป

ที่จุดหมำยสูงสุดของกำรเรียนรู้ คือ กำรพัฒนำปัญญำขั้นสูง กล่ำวคือ ปัญญำที่รู้เท่ำทันสิ่งทั้งปวงตำม

ธรรมชำติ ฉะนั้น มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนควบคุมระมัดระวังตนให้รู้เท่ำทันเมื่อตำเห็นรูป จมูก 

ได้กลิ่น หูได้ยินเสียง ลิ้นลิ้มรส กำยสัมผัส ใจรับรู้อำรมณ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองภำยในขอบเขตของ

สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นๆ สำมำรถที่จะด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดีงำม แก้ปัญหำในชีวิตและดับทุกข์ได้

 ประเด็นที่ ๒ ทักษะกระบวนกำรและประเภทของเรียนรู้ตำมแนวพุทธ จำกกำรศึกษำพบว่ำ 

กระบวนกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกำรรับรู้ ซึ่งเกิดจำกองค์ประกอบ คือ อำยตนะภำยในกระทบกับ

อำยตนะภำยนอก เกิดเป็นวิญญำณควำมรู้แจ้งอำรมณ์ในแต่ละอำยตนะ เกิดเป็นผัสสะหรือกำรรับรู้  

ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเรียนรู้ในพระพุทธศำสนำ และเวทนำจะเกิดข้ึนตำมมำ ถ้ำจิตไม่มีกิเลส
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จะเป็นกำรรับรู้โลกตำมธรรมชำติ คือ กำรรับรู้สิ่งทั้งหลำยที่ปรำกฏกับจิตตรงตำมควำมเป็นจริง แต่ถ้ำ

จิตประกอบด้วย ตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ สัญญำจะปรุงแต่งให้เป็นบุคคล ตัวตน เรำเขำ เป็นต้น ส�ำหรับกำร

จัดประเภทของควำมรู้ในพระพุทธศำสนำ มีกำรจัดเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

  ๑) ควำมรู้ระดับวิญญำณหรือกำรรับรู้ (consciousness) 

  ๒) ควำมรู้ระดับสัญญำ (perception) 

  ๓) ควำมรู้ระดับทิฏฐิ (conception) 

  ๔) ควำมรู้ระดับญำณ (insight)

 ประเดน็ท่ี ๓ ควำมถูกต้องและควำมผดิพลำดของควำมรู ้แม้ว่ำควำมรูจ้ะมลีกัษณะเป็นนำมธรรม

และเป็นสิง่ทีม่อียูต่ำมธรรมชำตกิต็ำม แต่กำรรบัควำมรูข้องมนษุย์กม็ท้ัีงส่วนทีถ่กูต้องและส่วนทีผ่ดิพลำด 

ฉะนั้น กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระพุทธศำสนำจึงมีวิธีกำรตัดสินควำมรู้ว่ำควำมรู้ใดเป็นประโยชน์

และถูกต้องโดยไม่ให้เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำกกำรฟังตำมๆ กันมำ เป็นต้น แต่เมื่อพิจำรณำเท่ำที่

เหน็ด้วยปัญญำของตนแล้วว่ำเป็นสิง่ทีม่เีหตผุลและจึงค่อยรับเอำมำเพ่ือคดิหำเหตุผลทดสอบควำมจริง

ต่อไป เมื่อมั่นใจในเหตุผลเท่ำที่ตนมองเห็น ก็พร้อมท่ีจะลงมือปฏิบัติ พิสูจน์ ทดลอง และแสวงหำ 

ควำมจริงจนเกิดประโยชน์สูงสุดตำมหลักกำร ทฤษฎี ค�ำสอน และควำมเห็นเหล่ำนั้น 

 ส�ำหรับควำมผิดพลำดของควำมรู้นั้น ในพระพุทธศำสนำมีแนวคิดว่ำ บุคคลทั่วไปย่อมมีควำม 

ผดิพลำดคลำดเคลือ่นของควำมรู้อันมีสำเหตมุำจำกสญัญำวปิลำส จติวปิลำส และทฏิฐวิปิลำส เกดิขึน้ได้ 

ซึง่วปิลำสนีจ้ะท�ำงำนเป็นกระบวนกำรสอดคล้องสมัพนัธ์กนั กล่ำวคอืเม่ือมกีำรหมำยรูผ้ดิพลำด กท็�ำให้

เกิดควำมคิดคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ส่งผลให้มีควำมคิดเห็นคลำดเคลื่อนตำมมำเป็นล�ำดับและ

ควำมคลำดเคลือ่นของควำมรูน้ีเ้องทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรเรียนรู้ เพรำะท�ำให้บคุคลไม่เกดิปัญญำรู้เท่ำทนั

สิ่งทั้งปวงตำมควำมเป็นจริง
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