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An Analytics of Patãcãrãtherî’s Experiential Learning Model
On Theravãda Buddhist Scriptures
แสวง แสนบุตร*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีใน
คัมภีรพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เปนการวิจัยเชิงเอกสาร
ผลการวิจยั พบวา รูปแบบการเรียนรูเ ชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีมี ๓ มิติ กลาวคือ มิตแิ หง
ประโยชน มิติการเรียนรูแบบพุทธ และมิติตะวันตกของ David A. Kolb
มิติแหงประโยชน ประกอบดวยการบําเพ็ญประโยชนสวนตนเรียก อัตตัตถประโยชน และการ
สรางประโยชนเพื่อสวนรวมเรียก ปรหิตประโยชน
มิติการเรียนรูแบบพุทธประกอบดวยองคคุณที่สําคัญไดแก ปรโตโฆสะ จุดเริ่มตนแหงการเรียนรู
ของมนุษย และโยนิโสมนสิการ การเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษยหลังมีประสบการณ
มิติตะวันตกของ David A. Kolb มีการเรียนรู ๔ ขั้นตอน ไดแก การมีประสบการณ การสะทอน
คิด การสรางความคิดรวบยอด และการประยุกตใชในสถานการณใหมการเรียนรูจะเริ่มที่ขั้นตอนใดก็ได
แตตองดําเนินไปครบทุกขั้นตอน
องคประกอบการเรียนรูของปฏาจาราเถรี ประกอบดวย การมีประสบการณในอดีตชาติ
และปจจุบันชาติ การสะทอนคิด ฟงพระธรรมเทศนา เขาใจความจริง เกิดความคิดรวบยอด การบําเพ็ญ
วิปสสนาญาณ และการประยุกตใช เห็นแจงไตรลักษณ บรรลุอรหันต เปนพระวินัยธรฝายภิกษุณีและป
วัตตินี
การเรียนรูเชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีเปนรากฐานการนําประสบการณ (ความทุกข) มา
ใชประโยชนในกระบวนการเรียนรูแบบพุทธ มองความทุกขในฐานะเปนองคคุณที่ทรงคุณคาสําหรับการ
พัฒนาศักยภาพ
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ, ปฏาจาราเถรี
* อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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Abstract
This research is aimed to analyze Patãcãrãtherî’s Experiential Learning Model on
Theravãda Buddhist Scriptures. It is documentary research.
The study’s finding is that, there are three dimensions on Patãcãrãtherî’s
Experiential Learning Model, i.e., Utilitarian, Buddhist Learning and David A. Kolb.
There are two levels, i.e. individual and universal on Utilitarian’s dimension.
Other while, Buddhist Learning consist of two valuable factors known as
Paratoghosa and yonisomanasikãra.
David A. Kolb’s classical experiential learning cycle 4-stage, i.e. Concrete
Experience (CE), Reflective Observation (RO), Abstract Conceptualization (AC) and Active
Experiment (AE).
According to Patãcãrãtherî’s learning conditions, Concrete Experience (CE) consists
of her experience in the past and present life, Reflective Observation (RO) listening to
the Buddha’s teaching, realizing truths, Abstract Conceptualization (AC) meditation
practicing and Active Experiment (AE)realizing three signs of being, attaining Arhanthood,
was named as the most Vinaya memorizer in Bhikkhuni Sangha and Pavattinî.
Patãcãrãtherî’s experiential learning is the foundation of Buddhist experience
(Dukkha) based learning process. Provide experience as the valuable factor for self
development
Keywords: Experiential Learning Model, Patãcãrãtherî

๑. บทนํา

การเรียนรูเ ชิงประสบการณ เปนการเรียนรู
ทีผ่ สู อนมุง เนนใหผเู รียนสรางความรูจ ากประสบการณ
เดิมมีลกั ษณะสําคัญ ๕๑ ประการ ไดแก ๑) เปนการ
เรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน ๒) ทําให

เกิดการเรียนรูใหมๆ ที่ทาทายอยางตอเนื่องและ
เปนการเรียนรูเ ชิงรุก ผูเ รียนตองทํากิจกรรมตลอด
เวลา ๓) มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง
และระหวางผูเรียนกับผูสอน ๔) ปฏิสัมพันธที่มี
ทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่มีอยู

ทวีศักดิ์ นพเกษร, การปฏิรูปการศึกษา : การเรียนรูแบบมีสวนรวม, (ม.ป.ท. : สถาบันราชภัฏ มูลนิธิการ
ศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปฎก กรมสุขภาพจิต และสถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๑), หนา ๑๕. และ ลัดดา เสนาวงษ,
“การเรียนรูแบบมีสวนรวม”, ลานปญญา, ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๔๓) : หนา ๙๑.
๑
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ออกไปอยางกวางขวาง ๕) อาศัยการสือ่ สารทุกรูป
แบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูปการแสดง
บทบาทสมมุติ ซึง่ เอือ้ อํานวยใหเกิดการแลกเปลีย่ น
การวิเคราะหและสังเคราะหการเรียนรู
ประสบการณ คือ การที่ตัวเราไปกระทบ
หรือกระทําตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมกระทํา
ตอเรา คือ กระทําอันตรกิรยิ าตอกันไปมายอมทําให
เกิดผลทั้งตัวเราและสิ่งแวดลอม ผลที่กลาวนี้เรียกวา
ประสบการณ ถาเรามีอันตรกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยตรง ผลที่เกิดขึ้นเรียก ประสบการณตรง หาก
เราไมเคยประสบเองโดยตรงแตผา นสือ่ อืน่ อันเปน
ผลใหเราเกิดความรู ผลที่ไดเรียกวา ประสบการณ
รอง หรือประสบการณแทน ประสบการณแบงเปน
สามประเภท ๑) ความรู ไดแก ความหมายหรือ
ความเขาใจ ๒) ทัศนคติ ไดแก นํ้าใจ ทาที ความ
เห็น ความนึกคิด ๓) ทักษะ ไดแก การปฏิบัติที่ถูก
ตองและรวดเร็ว๒
ความทุกขเปนปญหาสําคัญที่สรางความ
บีบคั้นและความทรมานแกสัตวโลกเปนอยางยิ่ง
ความทุกขตั้งแตระดับตนๆ คือทุกขเกิดจากความ
แกความเจ็บความตายความพลัดพรากความรันทด
ใจตลอดจนความทุกขอันเกิดจากกิเลสบีบคั้นคือ
ความโลภความโกรธความหลงที่เขามาฝงตัวอยูใน
ใจมนุ ษ ย แ ละเป น ผู บ งการให ทํ า ทุ ก อย า งตาม
อํานาจของมันจนทําใหมนุษยเปนทุกขนานัปการ
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จากกิเลสทั้งหลายที่มาเกาะแนนอยูในจิตใจของ
มนุษยปถุ ชุ นทัว่ ไปพระพุทธศาสนาเกิดขึน้ มาในโลก
เพือ่ ขจัดความทุกขใหแกมนุษยดงั พุทธพจนวา “ทัง้
ในกาลกอนและในกาลบัดนี้เราบัญญัติทุกขและ
ความดับทุกข.”๓ สัตวโลกยอมประสบความทุกข
มากมายทั้งความทุกขเฉพาะหนาคือทุกขในชีวิต
ประจําวันความทุกขระยะยาวคือทุกขจากการเวียน
วายตายเกิดซํ้าแลวซํ้าเลาอยางไมรูจักจบดังนั้น
พุทธศาสนาจึงมีคําสอนเพื่อประโยชนใหมนุษย ๓
ระดับคือ ๑) คําสอนสําหรับการดํารงชีวิตในชาตินี้
ใหมีความสุข ๒) คําสอนสําหรับการมีภพใหมที่ดี
งามหรือสุคติภพและ ๓) คําสอนสําหรับการดับ
ทุกขและมีสุขถาวรคือบรรลุถึงพระนิพพาน
เปาหมายของการดับทุกข คือ การมีความ
สุขในครัง้ พุทธกาลหลังจากทีพ่ ระพุทธเจาประดิษฐาน
พระพุ ท ธศาสนาขึ้ น แล ว มี ผู ค นจากทุ ก วรรณะ
ออกบวชเปนสาวกของพระพุทธองคในจํานวนนั้น
นอกจากผูชายแลวยังมีสตรีจํานวนมากออกบวช
เปนพระภิกษุณดี ว ยสาเหตุทแี่ ตกตางกันแตมจี ดุ มุง
หมายเดียวกันคือแสวงหาความพนทุกข๔
นางปฏาจาราเมื่อครั้งยังเปนธิดาเศรษฐีมี
ความเปนอยูที่สุขสบาย ดวยความรักจึงหนีตาม
ชายคนรักไปอยูกินกันฉันทสามีภรรยา ชะตาพลิก
ผันในวันที่เธอปวดทองจะคลอดลูกคนที่สองมีเหตุ
ใหเธอตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักในวันเดียวกัน

สาโรช บัวศรี, รากแกวการศึกษา : หนังสือ สุ จิ ปุ ลิ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒) , หนา ๒๘๗-๒๘๙.
๓
ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๔๖/๒๐๘, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔.
๔
บรรจบ บรรณรุจิ, ภิกษุณี : พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙) , หนา ๒๗๓.
๒

156

¸ÃÃÁ·ÃÃÈ¹

ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙

ถึงหาคน ดวยความเสียใจอยางรุนแรงเธอจึงไม
สามารถครองสติไวได เที่ยวละเมอไปตามละแวก
บานดั่งคนบา เมื่อไดพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจา
เธอจึงไดรับการเรียกคืนสติและคนพบความจริง
จากความทุกขมหาศาลที่ทับถมมาตลอด เธอเรียนรู
จากประสบการณของตนเองและการมีกลั ยาณมิตร
ที่คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง ชวยใหเธอไดสําเร็จ
อรหัตตผล ตอมาไดรับการยกยองจากพระสัมมา
สัมพุทธเจาวาวาเปนผูเ ลิศกวาภิกษุณที งั้ หลายฝาย
ทรงวินัย๕
การเรียนรูข องปฏาจาราเถรีในครัง้ พุทธกาลนี้
กลาวไดวา ประสบการณของมนุษยคอื ผลทีเ่ กิดขึน้
จากการทีม่ นุษยมกี ารกระทําตอสิง่ แวดลอมและผล
ดังกลาวนี้มีประโยชนอยางยิ่งในแงของการเรียนรู
เพราะประสบการณ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู อ งค
ความรูใ หมไดอยางไมจาํ กัดโดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรูอ ยางเปนระบบ การเรียนรูข องปฏาจาราเถรี
ถือเปนตนแบบการเรียนรูจากประสบการณตรง
ของบุคคล เพราะวาปฏาจาราเถรีสามารถพลิก
วิกฤตชีวิตใหเปนโอกาสไดทานมีรูปแบบการเรียน
รูท กุ ข อยูก บั ทุกข และเอาชนะทุกขประการใดบาง
การเรียนรูข องทานสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนรูปจจุบันไดอยางไรอันจะสงผลใหเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติอยางลึกซึ้งแก
ผูสนใจศึกษาคนควาตอไป

๕

ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๐/๒๒๕.

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ วิ เ คราะห รู ป แบบการเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณของปฏาจาราเถรีในคัมภีรพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท

๓. ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตดานเอกสาร เอกสารปฐมภูมิ
(Primary souses) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีรพระ
ไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย ที่อยูใน
รูปโปรแกรมบนแผน CD-ROM ชือ่ BUDSIR VI for
Windows โดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ บรรจุพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยาม
รัฐ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
หลวง และคัมภีรอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและของมหามกุฏราชวิทยาลัยบาง
สวน และเอกสารทุตยิ ภูมิ (Primary souses) ไดแก
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ตํารา งานวิจัย
บทความ เอกสาร และงานเขียนที่สําคัญเกี่ยวกับ
การเรียนรูเ ชิงประสบการณและการเรียนรูข องปฏา
จาราเถรีของนักวิชาการพุทธศาสนาทั้งตะวันออก
และตะวันตก
๒. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตของเนื้อการวิจัย คือ ๑) ศึกษา
วิเคราะห แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
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๒) ศึกษาวิเคราะหรปู แบบการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
ของปฏาจาราเถรี ๓) ศึกษาการนํารูปแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีมาใชใน
ฐานะเปนตนแบบการเรียนรูเ ชิงประสบการณแบบ
พุทธผานนักบวชสตรีในพุทธศาสนา เถรวาท

๔. ผลการวิจัย

ปฏาจาราเถรี มี รู ป แบบการเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณที่นาสนใจโดยเฉพาะในชาติสุดทาย
ของนางรูปแบบการเรียนรูน สี้ ามารถวิเคราะหดว ย
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณของนักการ
ศึ ก ษาชาวตะวั น ตกนาม David A. Kolb
ผู พั ฒ นาการเรี ย นรู จ ากปรั ช ญาปฏิ บั ติ นิ ย มของ
John Dewey นักการศึกษาเรืองนามชาวอเมริกนั
จนเปนที่รูจักและนําไปใชในแวดวงการฝกอบรม
การใหการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางแพรหลาย
รูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณของ
ปฏาจาราเถรีมอี งคประกอบสําคัญ ๔ ประการ คือ
ประสบการณ (Experience) การทบทวนหรือ
สะทอนคิด (Reviewing) การสรุปหรือความคิด
รวบยอด (Concluding) และการวางแผนหรือ
ประยุกตใช (Planning) สามารถแสดงเปนขัน้ ตอน
ไดดังนี้
ขั้ น ที่ ๑ ของการเรี ย นรู ป ระกอบด ว ย
ประสบการณที่สั่งสมในอดีตชาติในสมัยพระปทุมุ
ตตรพุ ท ธเจ า นางได ฟ ง พระธรรมเทศนาจาก
พระโอษฐ ปรนนิบัติพระพุทธเจาพรอมพระภิกษุ
สงฆ และตัง้ อธิษฐานปรารถนาตําแหนงอัครสาวิกา
ดานผูทรงพระวินัยตอหนาพระพักตรและไดรับ
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พยากรณจากพระพุทธองค ครัน้ ถึงสมัยพระกัสสป
พุทธเจา นางพรอมดวยพีน่ อ งหญิง ๖คนไดมโี อกาส
พบพระพุทธเจา ไดฟง พระธรรมเทศนา ไดกลั ยาณมิตร
ชวยใหสัมมาทิฏฐิมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อถึงชาติสุดทาย
สมั ย พระโคตมพุ ท ธเจ า นางต อ งประสบกั บ
เหตุการณรุนแรงทําใหสูญเสียสติไปชั่วระยะหนึ่ง
กอนไดพบพระพุทธองค สภาพสังคมอินเดีย คา
นิยมของครอบครัวที่ใหคากับเพศชายยิ่งกวาเพศ
หญิง ประกอบกับความเชื่อดั้งเดิมของพราหมณ
เรื่องความแตกตางทางเพศ อันเปนตัวกําหนด
สถานภาพและบทบาทของคนในแตละเพศ กําหนด
สิทธิ์การเขาถึงคําสอนในทางศาสนา เปนสภาพ
แวดลอมที่ทําใหนางตองประสบ เรียนรู และหา
ทางออกใหตนเอง
ขั้นที่ ๒ การสะทอนคิดและอภิปรายผล
ขัน้ นีเ้ ริม่ จากนางไดโอกาสเขาพบพระพุทธองคดว ย
สภาพไรผา นุง หมเพราะปราศจากสติ พระพุทธองค
ทรงเรียกคืนสติใหนาง เมื่อไดสติคืนมาพระพุทธ
องคกท็ รงแสดงความจริงแหงชีวติ แกนาง ขัน้ นีต้ าม
กระบวนการเรียนรูเปนการทบทวนประสบการณ
เดิมของนางทัง้ หมดทัง้ อดีตชาติและปจจุบนั ชาติมา
เปนขอมูลสําคัญเพื่อเชื่อมโยงสําหรับเกิดความรู
ใหม ดวยความชวยเหลือของกัลยาณมิตร
ขั้นที่ ๓ เขาใจหรือความคิดรวบยอด หลัง
ประมวลประสบการณในขัน้ ทีแ่ ลว นางไดเกิดความ
คิดรวบยอดวา สิ่งที่นางเผชิญมาทั้งหมดจนถึง
ปจจุบันนั้น เกิดจากการสําคัญผิดวาชีวิตเปนสิ่งมี
แกนสาร มัน่ คง ไมเปลีย่ นแปลง ยึดมัน่ ถือมัน่ วาเปน
สิ่งเที่ยงแทแนนอน สามารถบังคับใหอยูในอํานาจ
ได ซึ่งนั่นคือความทุกขชนิดหนึ่ง นางไดเกิดความ
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คิดรวบยอดขึ้นในใจ อันเปนองคความรูใหมที่ตอย
อดมาจากประสบการณ ประสบการณที่ผานมา
เปนการปฏิบัติจริงชวยใหเขาใจความคิดรวบยอด
ที่เกิดขึ้นใหมดียิ่งขึ้น และมั่นใจในคําแนะนําของ
พระพุทธองคผทู รงเปนกัลยาณมิตรในกระบวนการ
เรียนรู นางไดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับความหมาย
ทีแ่ ทจริงของการมีชวี ติ วา คุณคาชีวติ มนุษยมไิ ดขนึ้
อยูกับจํานวนเวลาที่คนๆนั้นมีชีวิตอยูบนโลกหาก
แตอยูท กี่ ารไดเห็นสัจธรรมของคนๆนัน้ ตางหาก ดัง
มีพุทธศาสนสุภาษิตรับรองไววา “การมีชีวิตอยู
เพียงวันเดียวของผูเห็นสัจธรรม๖ ประเสริฐกวา
ผูไมเห็นสัจธรรมที่มีชีวิตอยูตั้งรอยป”
นอกจากนัน้ ความคิดรวบยอดทีน่ างไดรบั
จากประสบการณคอื การปรากฏตัวของความตาย
อันเปนความจริงของชีวิต สามารถปรากฏกับสัตว
ไดทุกชวงวัย มิไดจํากัดเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งเทานั้น
ความตายจึงเปนสิ่งสากลสําหรับสัตวเกิดทั้งหลาย
ขั้นที่ ๔ ทดลองหรือประยุกตใช นางไดประยุกต
ความคิดรวบยอดมาใชในกระบวนการเรียนรูใน
วิปสสนาญาณ การพิจารณาใหเห็นความเกิดดับ
ของรูปนาม เรียก อุทยัพพยานุปสสนาญาณ หรือ
อุทยัพพยญาณ ญาณตามเห็นความเกิดและความ
ดับหรือความเสือ่ มแหงนามรูป ขัน้ นีน้ างไดนาํ ความ
คิดรวบยอมมาสูการปฏิบัติ มุงสูเปาหมายสูงสุด
แห ง การเกิ ด มาเป น มนุ ษ ย กระทํ า ให แ จ ง พระ
นิพพาน ทําที่สุดทุกขใหปรากฏ

ปฏาจาราเถรีไดเรียนรูวิปสสนาญาณทั้ง
๙เปนลําดับ เริม่ จากอุทยัพพยานุปส สนาญาณ ภังค
านุปสสนาญาณ ภยตุปฏฐานญาณ อาทีนวานุปส
สนาญาณ นิพพิทานุปสสนาญาณ มุญจิตุกัมมยตา
ญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ สังขารุเปกขาญาณ
และสัจจานุโลมิกญาณ ในขณะเจริญวิปสสนานาง
ตองผานวิสทุ ธิทงั้ ๗ไดแก สีลวิสทุ ธิ จิตตวิสทุ ธิ ทิฏฐิ
วิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิ
สุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิ
สุทธิ ในกระบวนการของวิสุทธินั้นเมื่อผานกังขาวิ
ตรณวิสุทธิแลววิปสสนูปกิเลส ๑๐ ประการจะเกิด
ขึ้ น วิ ป ส สนู ป กิ เ ลสเหล า นั้ น ได แ ก โ อกาส ป ติ
ปสสัทธิ อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐาน สุข ญาณ
อุ เ บกขา และนิ กั น ติ ปฏาจาราเถรี ไ ด ผ า นพ น
อุปกิเลส ดําเนินสูวิสุทธิที่เหลือ ญาณอันทําใหแจง
พระนิพพานก็เกิดขึ้น และดําเนินสูพระนิพพาน
ดังนั้นการประยุกตใชในขั้นที่ ๔ ของการ
เรียนรูเชิงประสบการณจึงเปนการประยุกตความ
คิดรวบยอดทีถ่ กู กัน่ กรอง ไตรตรองจากประสบการณ
มีประสบการณเปนฐานตั้งแตขั้นที่ ๑ มาขั้นที่ ๒
และเกิดตกผลึกความคิดในขั้นที่ ๓
การนํารูปแบบการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
ของปฏาจาราเถรีมาใชในฐานะเปนตนแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณแบบพุทธผานนักบวชสตรี
ในพุทธศาสนาเถรวาท รูปแบบการเรียนรูข องปฏา
จาราเถรีสามารถนํามาปรับใชใหเปนประโยชนใน

สัจธรรม หมายถึง ความเกิดดับของรูปนาม
พระมหาสังเวย ธมมฺเนตฺตโิ ก (เนตรนิมติ ร), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรือ่ งชีวติ ภิกษุณกี บั การบรรลุอรหัตผล
เฉพาะที่ปรากฏในเถรีคาถา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖, บทคัดยอ.
๖
๗
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กระบวนการเรียนรูข องมนุษยยคุ ปจจุบนั ไดทงั้ การ
เรียนรูในระบบที่เกี่ยวของกับองคกรที่รับผิดชอบ
ตอการศึกษาโดยตรงและการเรียนรูนอกระบบใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น เพราะมนุ ษ ย ทุ ก รู ป นามย อ มมี
ประสบการณทั้งใหมและเกาเกิดขึ้นกับตนเสมอ
การใชพื้นฐานความรักเอาใจใสมาแกปญหาชีวิต
มิติประโยชน
มิติการเรียนรู มิติตะวันตก ของ
(บทบาท)
แบบพุทธ
David A. Kolb
อัตตัตถประโยชน ปรโตโฆสะ
Concrete
Experience (CE)

ปรหิตประโยชน

¸ÃÃÁ·ÃÃÈ¹ 159

ปญหาสังคมการนํารูปแบบการเรียนรูของปฏาจา
ราเถรีมาปรับใชก็เปนทางเลือกแบบพุทธอีกทาง
หนึ่ง
การเรียนรูเ ชิงประสบการณของปฏาจารา
เถรีในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาทสรุปไดดังตาราง
ขางลาง
องคประกอบการเรียนรูของปฏาจาเถรี

ประสบการณ
- อดีตชาติ ปทุมุตตรพุทธเจา/กัสสปพุทธเจา
- ภูมิหลังทาสังคมอินเดีย/ครอบครัว
- ปจจุบันชาติ หนีไปอยูกับชายคนรัก
- คลอดลูก สูญเสียปยชน (สามี บุตร ๒ คน พอ แม
พี่ชาย)
- สติวิปลาส
โยนิโสมนสิการ Reflective
การสะทอนคิด
Observation (RO) - ไดพบพระโคตมพุทธเจา
- ถูกเรียกคืนสติ ฟงธรรม ทบทวนประสบการณ
สะทอนคิด เห็นความจริงของชีวิต
Abstract
เกิดความคิดรวบยอด
Conceptualization - ขอบวชเปนภิกษุณี
(AC)
- พระธรรมวินัย สังคมภิกษุสงฆ สังคมภิกษุณีสงฆ
- ปฏิบัติพระธรรมวินัย จิตตั้งมั่น
- เห็นความเกิดดับของรูปนามในวิปสสนาญาณ
Active Experiment การประยุกตใช
- นําความจริงมาพิจารณาเห็นไตรลักษณแหงสังขาร
(AE)
ปรากฏในการเทนํา้ ลางเทา เขาทีน่ อนดับไฟตะเกียง
ความดับเกิดขึ้น
- บรรลุอรหัตผล เปนภิกษุณีผูเลิศดานพระวินัย
- เปนปวัตตินีสงเคราะหกุลธิดา สอน ภาษิตธรรม
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๕. อภิปรายผลการวิจัย
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การวิจัยเรื่องนี้การวิเคราะหรูปแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีประเด็นทีส่ าํ คัญทีจ่ ะนํา
มาอภิปราย ๒ ประการ คือ
๑) รูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ
ของปฏาจาราเถรี การพัฒนาศักยภาพเพือ่ บรรลุธร
รมของปฏาจาราเถรีมปี ระสบการณบางสวนทีเ่ ปน
อดีตชาติ สอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหา
สังเวย ธมฺมเนตฺติโกในการศึกษาเชิงวิเคราะหชีวิต
ภิกษุณกี บั การบรรลุอรหัตผลวาการบรรลุอรหัตผล
ของภิกษุณีแตละรูปมีสวนสัมพันธกับภูมิหลังใน
อดีตชาติและภูมิหลังในชาติปจจุบันในอดีตชาติ
ภิกษุณที กุ รูปเคยพบพระพุทธเจาตัง้ ความปรารถนา
การบรรลุธรรมตอพระพักตรของพระพุทธเจาเคย
สรางกุศลตางๆ เปนการใหพบในชาติปจจุบันซึ่ง
เปนชาติสุดทายภิกษุณีทุกรูปแมจะมาจากชาติ
ตระกูลตางกันมีการศึกษาและอุปนิสยั แตกตางกัน
แตบริบททางสังคมเหลานี้ก็มิไดเปนอุปสรรคตอ
การบรรลุอรหัตผลแตอยางใดเมือ่ มีความพรอมทุก
รูปก็สามารถบรรลุอรหัตผลแตความพรอมในชาติ
ป จ จุ บั น ก็ สั ม พั น ธ กั บ ภู มิ ห ลั ง ในอดี ต ชาติ อ ย า ง
แนนแฟน๗ ประสบการณของปฏาจาราเถรีในครั้ง
พระปทุมตุ ตรพุทธเจาและพระกัสสปพุทธเจาก็เปน
พลั ง หนุ น ส ง ให น างบรรลุ ธ รรมในชาติ สุ ด ท า ย
ประสบการณอดีตที่เปนกุศลหนุนสงใหทําดีนั้น
เรียกวา ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูมีบุญอันทํา
ไวในกาลกอน ในกระบวนการเรียนรูแ นวพุทธเรียก
ประสบการณสวนนี้วา ปรโตโฆสะ หรือบริบท
แวดลอมทีท่ าํ ใหเกิดการเรียนรูแ ละชวยใหการเรียนรู

ประสบความสําเร็จ
เพศสภาพกับรูปแบบการเรียนรูเชิง
ประสบการณ จากการวิจัยจะเห็นไดวาความเปน
หญิงของปฏาจาราเถรีนั้นเปนอุปสรรคบางตอการ
เรียนรูใ นชาติสดุ ทายของนาง อุปสรรคนัน้ เกิดจาก
ค า นิ ย มของสั ง คมและประเพณี ก ารให บ ทบาท
แตละเพศตางกันของชาวอินเดียครัง้ พุทธกาล การ
เรียนรูใ นพระพุทธศาสนามีการเขาสูพ ระธรรมวินยั
ที่แตกตางกันของหญิงกับชาย จึงกลาวไดวาในขั้น
โลกิยะที่ยังตองสัมพันธกับสังคมแวดลอมอยูก็มี
ความจําเปนตองแยกเพศหญิงชาย โทษสวนหนึ่ง
ของบรรพชิตที่พระพุทธองคยอมรับคือ โลกวัชชะ
โทษอันเกิดจากการผิดคานิยมสังคมชาวโลก ไม
ไดการยอมรับจากชาวโลก ทําใหชาวโลกติเตียน
นินทา โพนทะนา จวงจาบ กอความฟุงซานใหกับ
บรรพชิตทีย่ งั เปนปุถชุ นอยู โทษเหลานีข้ ดั ขวางการ
ปฏิบัติธรรมไมใหสําเร็จผลเทาที่ควรจะเปน ดังนั้น
ความแตกตางในการเขาสูพ ระธรรมวินยั ของคนทัง้
สองเพศจึงมีขอ กําหนดทีแ่ ตกตางกัน เมือ่ เขาสูพ ระ
ธรรมวิ นั ย แล ว เข า สู ก ระบวนการพั ฒ นาตนใน
ครรลองแห ง การปฏิ บั ติ ค วามเป น เพศจะถู ก ลด
ความสําคัญลง เพราะในกระบวนการเรียนรูน นั้ ศัก
ภาพของหญิงและชายมิไดขึ้นอยูกับเพศแลว ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของพระดุษฎีเมธงฺกุโร
พระมหากมลถาวโรและพระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺ
โต) ที่ยอมรับรวมกันวา ชายหญิงมีสิ่งที่เหมือนกัน
คือความเปนมนุษยและศักยภาพในการบรรลุธรรม
ที่แตกตางกันจะอยูที่อุปนิสัยและบารมีดังผลการ
วิจัยของ พระมหาอํานวยอานนฺโทการเรียนรูทุกข
อยูกับทุกข เอาชนะทุกข พนทุกขไดตามครรลอง
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วิถีแหงพุทธของปฏาจาราเถรีเปนเครื่องชี้ชัดถึง
ศักยภาพที่มีเสมอเหมือนกันนี้ จึงกลาวไดวาเพศ
สภาพกับการเรียนรูเชิงประสบการณไมมีความ
สัมพันธทตี่ ายตัวแตเปนความสัมพันธแบบสัมพัทธ
(Relative)
๒) คุ ณ ค า ของประสบการณ ใ นฐานะ
แหลงขอมูลสําคัญของการเรียนรูข องมนุษยจดุ เริม่
ต น การเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย ต ามแนวคิ ด ของกลุ ม
ประสบการณนิยมเกิดจากการที่มนุษยเขาไปมี
ปฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มรอบข า งแล ว เกิ ด
กระบวนการเรียนรูขอมูลเหลานั้นอยางเปนระบบ
ไมวาการมีปฏิสัมพันธนั้นจะเปนไปโดยตรงหรือ
ผานสือ่ อืน่ ใดก็ตามที ดังนัน้ ประสบการณจงึ เปนจุด
เริม่ ตนของกระบวนการทัง้ หมด ประสบการณนจี้ ะ
ออกมาในรูปของทัศนคติ ทักษะ หรือความรูลวน
เปนผลลัพธที่มนุษยไดมาจากสิ่งภายนอกทั้งสิ้น
ประสบการณจึงเปนปรโตโฆสะ หมายถึงสภาพ
แวดลอมที่ทําใหเกิดการเรียนรู ทําใหความรูท่เี กิด
ขึ้นแลวดําเนินไปในทางดีขึ้น ประสบการณการ
เรียนรูของปฏาจาราเถรีมีความหมายที่กวางมาก
ทั้งภูมิหลังทางครอบครัว สังคม อุปกรณ อุบาย
บุคคลแมแตพระธรรมวินยั ของภิกษุณที นี่ างตองถือ
เปนครรลองถือเปนองคประกอบภายนอกทีม่ คี วาม
สําคัญยิง่ ตอการเรียนรูซ งึ่ สอดคลองกับแนวคิดของ
อิน ยอง ชุง ทีเ่ ห็นวา พระวินยั ของภิกษุณนี บั ตัง้ แต
ปาราชิ ก จนถึ ง ปาจิ ต ตี ย นั้ น เป น การบั ญ ญั ติ เ พื่ อ
ปกป อ งภิ ก ษุ ณี ส งฆ ใ ห ป ลอดภั ย จากผู ช ายทั้ ง
ฆราวาสและพระภิกษุ พระวินัยเหลานี้ยังสงเสริม
ใหภิกษุณีไดใชศักยภาพของตนเองในการเรียนรู
ปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งเต็ ม ความสามารถ ดั ง นั้ น
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ประสบการณซงึ่ เปนสภาพแวดลอมในกระบวนการ
เรียนรูจ งึ มีคณ
ุ คาในฐานะเปนจุดเริม่ ตนใหเกิดการ
เรียนรู ทําใหการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ แลวดําเนินไปสูเ ปา
หมายอยางมั่นคง

๖. ขอเสนอแนะ

๑. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการการเรียนรู
เชิงประสบการณของปฏาจาราเถรีเปนตัวอยาง
การนําประสบการณตรงมาใชประโยชนในการ
พั ฒ นาตนเองแล ว ขยายผลออกไปสู ส ว นรวม
บําเพ็ญประโยชนทั้งสองสวนคืออัตตหิตประโยชน
และปรหิตประโยชนใหเต็มเปย ม หนวยงานทีจ่ ะได
ประโยชนมากทีส่ ดุ คือหนวยงานทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การศึ ก ษาอบรมทุ ก ระดั บ ชั้ น เล็ ก สุ ด คื อ
ครอบครัว สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การเรียนรูแบบนี้ยัง
เป น ต น แบบให กั บ การเรี ย นรู ด ว ยตนเองตาม
อัธยาศัยและการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ อยางเปนระบบขัน้
ตอนผานสถาบันตางๆ กระบวนการขัดเกลาพัฒนา
เปนสิง่ ทีอ่ ยูค กู บั มนุษยตลอดเวลาทัง้ ทีเ่ ปนรูปแบบ
และไรรูปแบบ
๒. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน ใ นการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปสามารถนํ า วิ ธี
วิทยาการศึกษาวิจยั การเรียนรูเ ชิงประสบการณไป
ศึกษากระบวนการเขาถึงและบรรลุธรรมของพระ
เถรี รู ป อื่ น ๆได เ ช น กี ส าโคตมี อุ บ ลวั ณ ณาเถรี
เปนตน นอกจากจะศึกษาเปนรายบุคคลแลวยัง
สามารถศึกษาในรูปกลุม ไดอกี ดวย เพือ่ ใหเห็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียนดวยกัน
ชัดเจนมากขึ้น
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นอกจากจะศึกษาในพระเถรีทงั้ รายบุคคล
และแบบกลุม แลวยังสามารถใชวธิ วี ทิ ยานีไ้ ปศึกษา

พุทธบริษัทอื่นๆ เชน ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ได
ดวย
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