
รายงานการศึกษา 
 
อธิการบดีมหาจุฬาฯแสดงธรรม เพ่ือครูเรียนรูสูการสอน"คณุธรรมนําการคิด" 
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปที่ 18 ฉบับที่ 6560 ขาวสดรายวัน 

 
ใน โอกาสสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
จัดประกวดกิจกรรมการเรียนรู "คุณธรรมนําการคิด" โดย
รวมกับภาคเอกชน คือสํานักพิมพแม็ค จํากัด กราบนิมนต 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, พธ.บ., 

Ph.D.) เจาคณะภาค 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจาอาวาสวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงธรรมหัวขอคุณธรรมนําการคิดเพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน
คุณธรรม จริยธรรม สรุปความดังนี้  
 

การศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาปญญาใหเกิด ความรอบรู ความรอบรูที่เกิดข้ึนนั้น เปน
ความแบบเชื่อมโยงก็ไดเรียกวารูรอบ หรือรูไปถึงแกนความจริงเรียกวารูลึก รูรอบกับรูลึกเปน
ปญญา ปญญานั้นถามีในผูใด ผูนั้นจะเปนคนที่คิดกวางแลวก็มองลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นการศึกษาให
คนเห็นมองเชื่อมโยงของส่ิงทั้งหลาย และทํานองเดียวกันก็เขาสูเบ้ืองหลังของปรากฏการณที่
เกิดข้ึน ซึ่งถาสามารถสรางคนใหมีปญญาดังกลาวมานี้ได เขาก็จะดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง 

เพราะถารูรอบระหวางตัวเองกับคน อ่ืน ระหวางตัวเองกับส่ิงแวดลอม เขาก็ถนอมรักษา
ส่ิงแวดลอม ถนอมรักษาคนอ่ืน ซึ่งเรียกวามีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเอง และถารูลึกไปถึงเบ้ืองหลังส่ิง
ทั้งหลาย เขาก็จัดการดําเนินการใหสอดคลองถูกตองกับความรูที่ไดนั้น ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน 
เร่ืองที่เราอบรมส่ังสอนใหเด็กเกิดปญญา ก็จะตองกําหนดต้ังเปาหมายวา ถาจะทําใหเขารูรอบและ
รูลึกดังกลาวมานี้จะทําอยางไร ในทางพุทธศาสนาไดแบง
ปญญาหรือความรอบรูออกเปน 3 ประเภท 

 
ประเภท ที่ 1 สุตมยปญญา คือความรอบรู รูลึกที่

ใหขอมูลขาวสารเช่ือมโยง ซึ่งความรูประเภทนี้เปนความรู
ที่ไดขอมูลข้ันที่ 2 คืออาศัยคําบอกกลาวของคนอ่ืน อาศัย
อานหนังสือ เพราะฉะนั้นเปนความรูที่ไมไดประสบพบ
ดวยตัวเอง อานมากฟงมากเราก็ไดความรูมากจําไดมาก



เรียกวาพหูสูต 
ประเภท ที่ 2 จินตมยปญญา เปนความรูที่เกิดจากการคิดวิเคราะหส่ิงที่ไดฟงส่ิง ไดอาน 

ไดพบเห็น เชื่อมโยงกันเปนระบบ เกิดความรูรอบ รูลึก ซึ่งในขอที่ 1 คือการรับขอมูล สุตมยปญญา 
จะตองสัมพันธกับขอที่ 2 จินตมยปญญา คือความรูเกิดจากการคิด ขงจ๊ือบอกวา "เรียนโดยไมได
คิด เสียเวลาเรียน คิดโดยไมเรียน เขารกเขาพง"  

 
เพราะฉะนั้นเรียนก็คิด ฝกใหเด็กคิด คิดโดยไมรับขอมูลก็มักจะทึกทักเอาเองออกนอกลู

นอกทาง 
 
ครู จะตองใหขอมูลหรืออานจากแหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ กล่ันกรองพินิจพิจารณาดวย

การนํามายอยขอมูลนั่นก็คือการคิด นําสู ภาวนามยปญญา ซึ่งเปนปญญาประเภทที่ 3 ปญญาที่
เกิดจากการลงมือทํา เม่ือไดฟงไดอานไดคิดตามใน 2 ขอแรกแลว ก็ลองผิดลองถูก ทําดีก็ทําตอไป 
ทําไมดีก็ปรับปรุงลองแกไข ปรับปรุงอยางนี้เรียกภาวนามยปญญา 

 
การ สอนในหองเรียน คุณธรรมจริยธรรมตองทําทั้ง 3 ขั้น 3 ลําดับ ขั้นที่ 1 คือ สุ

ตมยปญญา ความรูที่เกิดจากการรับขอมูลนั้น ครูจะตองเปนผูสอนใหรู และเมื่อรูแลว
จะตองคิดสอนใหเขาคิด ทีนี้จะสอนอยางไรที่จะใหเด็กเกิดขั้นที่ 2 จินตมยปญญา ครู
จะตองทําใหดูคือคิดใหดู นําไปกอนเลยวาคิดอยางนี้ วิเคราะหอยางน้ี เหมือนกับสาธิต
ในทางจิตใจ ปกติเราเขาหองแล็บหองทดลองน่ีมองเห็น แตถาเรื่องการคิดเราลองคิดให
เด็กดู หรือเราคิดนํา พูดออกมาดังๆ อันนี้เรียกจินตมยปญญา คือคิดใหดู 

 
และ ข้ันที่ 3 ภาวนามยปญญา เปน การลงมือปฏิบัติ ครูตองอยูใหเห็น คือการดํารงชีวิต

อยางมีคุณธรรมจริยธรรม เปนตัวแบบ เปนโมเดลล่ิง จึงจะมีผลสัมฤทธิ์ในพฤติกรรมของเด็กก็คือ
เกิดการเปล่ียนแปลง เชน อยากใหเด็กไหวพระสวดมนต ครูก็ไหวพระสวดมนตใหเด็กดูดวย ทํา
เปนวิถีชีวิตอยางนี้ก็ตองมีผล "สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น" 

 
ใน การสอนใหรูก็ตองบวกกับทําใหดูหรือคิดใหดูดวย นั่นคือในวิชาตางๆ ไมเปนแตเพียง

ใหขอมูลดิบ แตตองวิเคราะห ตองขบตองยอยใหเด็กไดเกิดความรูความเขาใจ ถาเกิดใหขอมูลดิบ
ไปก็เปนเร่ืองที่ยากสําหรับเด็กที่จะไดเรียนรู เพราะฉะนั้นลองคิดทอนยอยดวยภาษาที่เขาใจเอง 
ภาษาของเราพูดจากความเขาใจของเรา ก็เหมือนกับเราทํากับขาวใหเหมาะกับปากของเด็ก เด็กก็
จะรับไดงาย 



การ ยอยหรือคิดดวยจินตาของครู ที่วาคิดใหดูหรือทําใหดูนั้น แยกออกเปน 2 แบบ คือ 1.
คิดเพื่อใหเกิดปญญา 2.คิดเพื่อใหเกิดคุณธรรม 2 แบบนี้ไปสูเปาหมายเดียวกันคือเมื่อมีปญญา
แลวไปสูคุณธรรมได โดย 

แบบท่ี 1 คิดเพื่อใหเกิดปญญา คือ มีความรู เชน การคิดหาสาเหตุวาส่ิงตางๆ เกิดจาก
เหตุไหน สัมพันธกันอยางไร อยางนี้คิดแลวเกิดความรูอยางที่ทดลองทางวิทยาศาสตร คิด
คณิตศาสตร คิดวิเคราะหถึงเบ้ืองหลังของคนที่อยูในประวัติศาสตร เหมือนเร่ืองนักสืบ คิดแลวเกิด
ปญญา เกิดความรู ไดบทสรุป 

แบบที่ 2 คิดแลวเกิดคุณธรรม หมายถึงคิดแลวเกิดกําลังใจที่จะทําความดี มองแงดี 
บางทีคนเราก็เกิดความทอแทไมมีกําลังใจในการทํางาน แตพอเห็นคนพิการงอยเปล้ียเสียขา
ทํางานอยางไมทอแท อยางมีศักด์ิศรี เราก็เกิดความคิดวาจะงอมืองอเทาไมอายเขาหรือ เกิดความ
ขยันขันแข็งข้ึน ฉะนั้นการคิดเพื่อใหเกิดความรูหรือเกิดปญญาแลวแกปญหาได ซึ่งทานกําหนดไว
หลายแบบ เชน คิดแบบอริยสัจ 4 คิดแบบปฏิจจสมุปบาท มองเห็นสิ่งตางๆ เชื่อมโยงกันอยางมี
เหตุมีผล คิดแบบวิภัชวาท แยกแยะสวนประกอบทั้งหลาย 

การคิดเหลานี้ พระพุทธศาสนาสอนไวมาก เรียกวา "โยนิโสมนสิการ" โยนิโส แปลวา 
ถูกตองแยบคาย มนสิการ แปลวา ทําไวในใจ โยนิโสมนสิการก็คือ คิดใหถูกตองแยบคายเพื่อให
เกิดปญญา เพื่อใหเกิดกําลังใจในการทําความดีก็ได 

ยกตัวอยาง คิดแบบอริยสัจ 4 แบงเปน 4 ข้ัน ข้ันปญหาเรียกวาความทุกข ข้ันสมุทัยคือ
เหตุของปญหาของความทุกขนั้น ข้ันนิโรธคือดับปญหา และข้ันมรรคคือวิธีการดับปญหา เอา
กรอบอริยสัจ 4 เปนตัวต้ัง สอนประวัติศาสตร เกิดปญหาข้ึนมา ถามวามีจากสาเหตุไหน อะไรเปน
สมุทัย และในประวัติศาสตรปญหานั้นดับอยางไร โดยวิธีการใด เมื่อดับปญหาแลวเกิดสภาวะ
อะไรข้ึน หรือจะใชวิเคราะหสถานการณความขัดแยงในบานเมือง ปญหามาจากสมุทัยคือสาเหตุ
อะไร สภาวะปญหาที่เรียกวานิโรธคืออะไร และจะดับไดอยางไรก็เปนมรรค 

แตละเร่ืองเอาไปใชในทุกสถานการณ เปน กรอบในการมอง อาจสอนใหเด็กแกปญหา
ชีวิตตัวเอง สอนใหตระหนักรูขอบเขตของปญหา คือความเสียหาย ความทุกขความเครียด มาจาก
สาเหตุอะไร และถาดับปญหา ดับความเครียดความทุกขได ดีอยางไร แลวดับไดอยางไร ชวย
ตัวเองไดไหม ถาไมไดไปหาใคร 

 
การคิดเปน ตองใหเสรีภาพมองไดหลายมุม เรื่องเดียวกันชั่งหลายๆ ดาน 

หลังจากสอนเสร็จถามวาคิดอยางไร ใหเขาฟงเพื่อนคิด ในที่สุดเขาก็จะรูวาคิดไม
เหมือนกัน และครูก็ไมตองสรุปหรอก เด็กสรุปเองวาคิดอยางไรถึงจะเหมาะ แลวสังคมก็
จะเกิดปญญาเพราะสรางสรรคในการคิด 


