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บทคดัย่อ 

วทิยานิพนธน้ี์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา ๑) เพือ่ศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ๒) เพือ่

ศึกษาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบับริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั  และ ๓) เพือ่น าเสนอรูปแบบการ

จดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสมกบับริบทแห่งสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั วทิยานิพนธน้ี์เป็นการวจิยัเชงิ

คุณภาพ โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเป็นหลกั และใชก้ารสมัภาษณเ์ชงิลกึ  

บคุคลผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจ านวน ๓๐ ท่านเป็นส่วนประกอบ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าอธิบายในเชงิพรรณนาวเิคราะห ์ 

ซึง่งานวจิยัน้ี ไมไ่ดมุ้ง่เจาะลกึระบบการศึกษาของคณะสงฆร์ะบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่จะเนน้ไปที่

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ีซึง่เป็นการศึกษาหลกัของคณะสงฆไ์ทย 

ผลการศึกษาพบว่า 

สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยแบง่ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ การศึกษาระบบเดมิ

ของคณะสงฆ ์ และการศึกษาทีค่ณะสงฆจ์ดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบของรฐั การศึกษาทีเ่ป็นการศึกษาของคณะ

สงฆโ์ดยตรง คือ พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี การศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมหรอืที่

เรยีกว่า “เรยีนนกัธรรม” เป็นการศึกษาเบื้องตน้ของพระภกิษุสามเณรมาแต่เดมิ สภาพของการจดัการศึกษาทีใ่ช ้

อยู่ในปจัจุบนัน้ีเริ่มมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่ ๖ โดยมเีน้ือหาของการเรยีน แบง่ออกเป็น ๓ ช ัน้ คือ นกัธรรมชัน้ตรี 

นกัธรรมชัน้โท และนกัธรรมชัน้เอก แต่ละช ัน้ใชเ้วลาเรียน ๑ ปี มกีารสอบปีละ ๑ คร ัง้ ส่วนการศึกษาปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาล ีหรอืทีเ่รยีกว่า “เรยีนบาล”ี แบง่ออกเป็นช ัน้ ทีเ่รียกว่าประโยค ม ี๙ ประโยค ใชเ้วลาเรยีนช ัน้ละ 

๑ ปี สอบปีละคร ัง้ ยกเวน้ประโยค ๑-๒ เรยีน ๒ ปี แลว้สอบครัง้เดยีว ส่วนการศึกษาแผนกสามญัศึกษา ซึง่

เป็นการศึกษาแบบใหม่ทีเ่พิง่มขีึ้นเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นตน้มา มกีารเรยีนการสอนเหมอืนกบัการศึกษาของ

นกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาท ัว่ไป ต่างแต่เพยีงมวีชิาธรรมวนิยั บาล ีวชิากจิสงฆ ์เพิม่เขา้มาเท่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมี

การศึกษาระดบัอดุมศึกษา ซึ่งจดัโดยมหาวทิยาลยัสงฆ ์๒ แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั และ 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยเริ่มต ัง้แต่สมยัรชักาลที ่๕  

การศึกษาของคณะสงฆก์บับริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั มที ัง้ทีเ่ป็นจดุอ่อนและจดุแขง็ภายในตวั 

โดยจดุแขง็อยู่ทีค่วามเป็นอิสระในกระบวนการเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผลใชร้ะบบส่วนกลาง การสอบ
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ใชก้ารเขยีนแบบอตันยั การจดัการศึกษามไิดมุ้ง่ผลก าไร แต่มุ่งผลเพือ่พฒันาความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนจรงิๆ ส่วน

จดุอ่อนของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยอยู่ที่ไม่สามารถเตรยีมคนหรอืศาสนทายาท  ใหส้ามารถทีจ่ะเผชิญกบัยุค

สมยัแห่งการเปลีย่นแปลงได ้ ท าใหส้งัคมสงฆอ่์อนแอและเกิดวกิฤตขิึ้นภายในองคก์รของคณะสงฆเ์อง  ขาดการ

เชื่อมต่อกบัระบบการศึกษาของรฐั เป็นการศึกษาแบบรวมศูนย ์ขาดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

การศึกษาของคณะสงฆก์บับรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั ยงัไม่สามารถทีจ่ะจดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

สงัคมไทยในยุคปจัจบุนัได ้ กลา่วคือ ยงัไมส่ามารถจดัใหส้อดคลอ้งกบัคาดหวงัของพระพทุธศาสนา คณะสงฆแ์ละของ

สงัคม ท ัง้ในดา้นปรมิาณและในดา้นคุณภาพ ในดา้นปรมิาณปรากฎว่ามผูีเ้ขา้สอบและสอบผ่านลดจ านวนลงมาก 

นอกจากน้ีกระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการจดัการเรยีนการสอน หลกัสูตร เป็นตน้ กย็งัไมส่อดคลอ้งกบับริบท

ของสงัคมไทยในปจัจบุนั ส่งผลใหคุ้ณภาพผลผลติทางการศึกษาจากระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่ป็นอยู่ ไม่

สามารถผลติศาสนทายาททีม่คุีณภาพใหก้บัพระพทุธศาสนา ความรูท้างพทุธศาสนาของพระสงฆก์อ่็อนดอ้ยลง และ

สถานะความเป็นผูน้ าทางสติปญัญาและจติวญิญาณของพระสงฆอ่์อนแอลง   ท าใหค้ณะสงฆไ์มส่ามารถรบัมอืกบัความ

เปลีย่นแปลงของสงัคมในปจัจบุนัได ้ส่งผลกระทบใหอ้งคก์รคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนามคีวามอ่อนแอเป็นอย่างมาก 

แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์บับรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั จะตอ้งมกีารปฏรูิปท ัง้ระบบ

อย่างเร่งด่วน ท ัง้ในระดบันโยบาย องคก์รบรหิาร และใหค้วามส าคญักบัปจัจยัน าเขา้ ปจัจยักระบวนการ ปจัจยัผลผลติ 

และปจัจยัผลกระทบ โดยน าหลกัการบรหิารจดัการสมยัใหมม่าใช ้  แต่ต ัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัพทุธธรรม คือ หลกั

ไตรสกิขา   การศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนัจะตอ้งไมก่า้วตามระบบการศึกษาทางโลกทีจ่ดัการศึกษาเพือ่ตอบสนอง

โลกทนุนิยม แต่จะตอ้งกา้วไปเป็นผูน้ าทางการศึกษาแบบใหมท่ีใ่ชห้ลกัพทุธธรรมเป็นฐาน จดักระบวนการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของพระภกิษุสามเณร พรอ้มเชือ่มโยงเขา้กบัสาระของศาสตรต่์างๆ ควบคู่กนัไป  ควรจะปฏรูิปให ้

เป็นการศึกษาพระพทุธศาสนาทีค่รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้ในส่วนของหลกัการและวธิกีาร นัน่คอื จะตอ้งท าใหเ้ป็น

กระบวนการศึกษาเรยีนรูท้ีส่มบูรณ ์ ท ัง้ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ และปฏเิวธ เพือ่สรา้งชมุชนและปจัเจกชนชาวพทุธทีม่ค่ีานิยม

ต่อตา้นกระแสความโลภ ความโกรธ และความหลง และสรา้งวถิชีวีติทีม่กีารเอื้อเฟ้ือแบง่ปนัดว้ยมติรไมตรต่ีอกนัและ

กนั และมชีวีติอยู่อย่างรูเ้ท่าทนัความเป็นจรงิต่างๆ  และควรจดัการประสานใหเ้กื้อกูลต่อการศึกษาของสงฆน์อกระบบ

ทีม่อียู่แลว้ ใหเ้ป็นระบบการศึกษาทีส่่งเสรมิซึง่กนัและกนั  

 การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั ตอ้งเป็นไปเพือ่การเตรยีมศาสนทายาทและพทุธศาสนิกชน ให ้

สามารถน าหลกัธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นสงัคมปจัจุบนัที่มีการแข่งขนัสูง เพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติในยุค

สมยัใหม ่ ควบคู่ไปกบัการมสีตใิคร่ครวญผลดผีลเสยีของการพฒันาและความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มาสู่

สงัคม  ซึง่แนวทางในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัน้ี จะตอ้งใชแ้นวความคิด ๓ ประสาน คือ 

ประสานคน ระบบ และบรบิทที่เกี่ยวขอ้ง  คนคือ พระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปซึง่เป็นศูนยก์ลาง

ของการเริ่มตน้  ต่อจากนัน้ตอ้งก าหนดระบบ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนเป็นไปตามกรอบหรอื

ระบบทีว่างไว ้  แลว้ตอ้งปรบัรื้อบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้มท ัง้ในระดบักวา้งทีสุ่ดไดแ้ก่ระดบัการวางนโยบาย 

ระดบัยุทธศาสตร ์ และระดบัปฏบิตักิารใหม้ส่ีวนสนบัสนุนการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆใ์หส้มัฤทธิ์ผลดว้ย



 ค 

 

Thesis  Title :  Education  Administration  Approach of  Thai  Sangha  in Context   

of  Modern Thai Society 

Student’s Name : Phramaha Thammarat  Ariyadhammo  (Yodkhun) 

Department : Buddhist  Studies 

Thesis Committee   

 : Asst. Prof. Dr. Suvin Ruksat                       Chairman 

 : Phrakhrupaladsampipattanaviriyajarn          Advisor 

 : Asst. Emeritus Prof. Dr. Sukit  Chaimusik         Member 

Academic  Year : B.E. 2551 (2008) 

 

ABSTRACT 

This thesis was to study 1) the state of Thai Sangha educational administrationt, 2) 

to study the educational management of Thai Sangha in context of modern Thai society and 

3) to present the suitable guideline of educational management of Thai Sangha educational 

management in context of modern Thai society.  The research methodology was the 

qualitative research in wich  data were got through documentary analysis and research 

works as well as in-depth interview. There  were 30 key performance persons who gave the 

data. All collected data were descriptively analyzed. The study was attempted on two main 

sections of Thai Sangha education, i.e., Buddhist education of Dhamma (pariyattidhamma) 

section or Nakdham and Pali section. 

The results of research found that : 

The state of Thai Sangha educational management was broadly divided in to  two 

main categories namely ; the original systematic education of  Thai Sangha and the 

education which was  provided along with government system. The direct education of Thai 

Sangha aimed at Buddhist education of Dhamma (pariyattidhamma) section or Nakdham and 

Pali section. The section of  Dhamma education or Nakdham was the basic education of all 

monk and novices. The state of curriculum was arranged since the reign of king Rama the 

VI. There were three levels called the elementary course or Nakdhamtri, the medium course 

or Nakdhamto, and the high course or Nakdhamaek. Each level was provided for one year, 

and getting yearly examination. In case of Pali section, there was provided for nine levels, 

and getting yearly examination except the 1-2 level getting two-year study, one examination. 
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Another education system of Thai Sangha was called general education or Samansueksa. It 

has been provided since 2514 B.E. till now. It was the same secondary and high school  

education provided by the government except some particular subjects such as 

Dhammavinaya, Pali and Sangha activities. Further more, there was graduate education 

provided by two Buddhist Universities, namely Mahamakut Buddhist University and 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University since king Rama the V. 

 The educational management of Thai Sangha in context of modern Thai society was 

of both weakness and strength point. The freedom of leaning process, the central evaluation, 

the subjective answer of examination and unprofitable management of education were the 

strength aspects. In stead of the weak point, it does not prepare for real Buddhist followers  

who was able to adapt themselves with changing situation. The Orders had no quality of 

religious followers and could not solve the crisis happened in the Sangha. The education was 

not link with the government education system, being the central education management 

and without continually adjustment. 

Obviously speaking, Thai Sangha education was not provided suitably in context of 

modern Thai society and not aggregated with expectation of Buddhism, Sangha and  society 

both in quality and quantity aspects. In quantity aspect, it was appeared that there was 

reducing in number of examined students and a few of number of students who passed 

examination. Moreover the process of administrative, the process of learning management, 

curriculum etc, were not conformed in context of modern Thai society. Owing to these 

shortcomings as mentioned above, it was affected to the educational quality of present Thai 

Sangha, and was not good enough in quality Buddhist followers. They have no well learned 

ones, not good to be both intellectual and spiritual leadership. Thai Sangha could not adapt 

in the situation of fast changing society . It, therefore caused Buddhism and Sangha 

Organization  be much weaker. 

Therefore, the way of Thai Sangha education in the present time must be fully 

reformed as soon as possible, both in policy and administrative organization. The input 

factors, process factors, productive factors and effected factors much be paid scrutinzation by 

applying of modern administration and management besed on the process of the threefold 

Training, Tisikkha. 

The education of Thai Sangha must not be provides as the worldly education  caring 

for  consumerism or capitalism, in stead of being a leader of modern education by taking 
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Buddhadhamma as a center to provide the learning process matching with the monastic life. 

It must be also linked with general other sciences. The  education of Thai Sangha in the 

present have to be systematically reformed learning, practice and results in order to create 

Buddhist community and individuality  who resist the greed, anger and delusion trend, and 

create the compassion, generosity and contribution with each other. The Orders are able to 

live as really known in the right situation. The education should be also provided to link with 

another Sangha education in order to support each other. 

The education of Thai Sangha in the present time must be managed for preparing 

Buddhist followers and laities who are able applying Buddhist Doctrines in the society of high 

competition and for being able to live happily in the modern age. It must be aware of good 

and bad result of development and new changing in society. The way of  educational 

management of Thai Sangha in the present time must be applied with three co-operations, 

i.e., man, system and relevant contexts. Man refers to monks, novices and laities who are the 

center of beginning. Next, it is the system in order to be the line of having done by them. 

Last, in term of the context aspect, it must be reformed both master aspect such as the 

policy and strategy and action aspect such as practical plan to be a partner for supporting 

Sangha  educational reform successfully. 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

 

การท าวทิยานิพนธใ์นคร ัง้น้ีส  าเร็จลงไดด้ว้ยดี กเ็พราะไดร้บัความเมตตาอนุเคราะหจ์ากบคุคลหลาย

ฝ่าย ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามแนะน าและใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนา

กบัทกุท่านดว้ยความส านึกในพระคุณ ดงัน้ี คือ 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยพ์ระครูปลดัสมัพพิฒันวริยิาจารย ์ (ดร.สุเทพ ปสวิโิก) อาจารยท์ี่

ปรกึษา ท่านอาจารย ์ผศ.ดร.สุวญิ รกัสตัย ์  และ ท่านอาจารย ์ผศ.พเิศษ ดร.สุกจิ ชยัมสุกิ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา 

คอยดูแล แนะน า ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิง่ จนท าใหว้ทิยานิพนธส์  าเรจ็ดว้ยด ี  ผูเ้ขยีน

ขอกราบขอบพระคุณและขอนุโมทนาขอบคุณมาเป็นอย่างสูง ณ ทีน้ี่ 

ดว้ยความส านึกในบุญคุณของสถาบนัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีไ่ดใ้หท้ ัง้วชิาความรู ้ ให ้

โอกาสในการปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั และใหเ้งนิทนุการศึกษาจ านวนหน่ึงแสนสีห่มืน่บาท พระเทพวนิยาภรณ์ 

เจา้อาวาสวดัพระมหาธาตุฯ ซึง่ไดเ้มตตาอนุมตัเิงนิทุนการศึกษาจ านวนหน่ึงแสนบาท พระเทพวสุิทธิกว ี ทีไ่ดใ้ห ้

ความช่วยเหลอืสนบัสนุนดว้ยดีทกุประการ พระธรรมกว ี เจา้อาวาสวดัราชาธวิาส และ พระกิตตวิรประสาธน ์ ที่

ไดอ้นุญาตใหผู้ว้จิยัไดพ้กัอาศยัทีว่ดัราชาธวิาสวหิารตลอดระยะเวลาทีศึ่กษาเลา่เรยีน   

ขอกราบขอบพระคุณพระเทพดิลก ประธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ ดร.อ านาจ บวัศิริ ตลอด

ถงึคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาใหข้อ้แนะน าในส่วนที่ยงับกพร่องและท าใหง้านวทิยานิพนธ์

น้ีมคีวามสมบูรณม์ากขึ้น และขอขอบคุณความมนี า้ใจของเพือ่นนกัศึกษาปรญิญาเอกรุ่นที ่ ๑ ทกุท่าน ทีค่อยให ้

ก าลงัใจและไดใ้หค้วามช่วยเหลอืแนะน าในทุกๆ ดา้น ดว้ยดมีาโดยตลอด ดร.กนัตภณ หนูทองแกว้ ทีไ่ด ้

ช่วยเหลอืเรื่องภาษาองักฤษ และขอบคุณเจา้หนา้ทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกๆ ท่านทีไ่ดช่้วยเหลอือ านวยความสะดวก

ในการตดิต่อประสานงานต่างๆ ดว้ยดี 

นอกจากน้ีญาติโยมทีค่อยใหค้วามอปุถมัภด์า้นปจัจยัสี ่ โดยเฉพาะคุณโยมทพิวลัย ์ ตรตีรง พรอ้ม 

ครอบครวัและมติรสหาย เช่น โยมมว่ยและอีกหลายๆ ท่าน ทีไ่ดอุ้ปถมัภป์จัจยัสี ่ ท ัง้ปจัจยัค่าเดนิทาง อาหาร 

และสิง่อื่นมาโดยตลอด  กข็ออนุโมทนาบุญมา ณ ทีน้ี่    

คุณงามความดแีละประโยชนอ์นัใดทีจ่ะพงึมจีากการท าวทิยานิพนธค์ร ัง้น้ี ผูว้จิยัขอใชเ้ป็นเครื่อง

สกัการะบูชาคุณของพระรตันตรยั พระพทุธศาสนา บูชาคุณของโยมมารดาโยมบดิาตลอดถงึอปุชัฌายอ์าจารย์

ทกุท่าน ผูท้ีใ่หท้ ัง้ชวีติและใหท้กุๆ อย่างแก่ผูว้จิยั  รวมไปถงึพี่ๆ  นอ้งๆ ทกุคน ทีค่อยใหก้ าลงัใจอยู่ตลอดเวลา 

จงึท าใหก้ารศึกษาเลา่เรียนส าเรจ็ลงได ้   

ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญต่อทกุท่าน ท ัง้ทีไ่ดเ้อ่ยนามและไมไ่ดเ้อ่ยนาม ที่

ไดม้สี่วนช่วยเหลอื สนบัสนุน ใหผู้เ้ขยีนสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเรจ็ในคร ัง้น้ี 

พระมหาธรรมรตั อริยธมโฺม 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
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สารบญัค ายอ่ 

 

การอา้งองิพระไตรปิฎก ผูว้จิยัใชพ้ระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั เฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนีินาถ  พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นหลกั โดยมคี าย่อและค าเต็มของการอา้งองิ

ตามล าดบัคมัภรี ์ดงัน้ี 

 
ค าย่อ    ค าเตม็ 

พระวนิัยปิฎก 

ว.ิมหา.    วนิยปิฏก   มหาวภิงฺค 

 ว.ิมหา.    วนิยปิฏก      มหาวคฺค 

 ว.ิจลุ.    วนิยปิฏก       จลุวรรค 

พระสุตตนัตปิฎก 

ท.ีส.ี    สุตตฺนฺตปิฏก ทฆีนิกาย   สลีขนฺธวคฺค 

ท.ีม.    สุตตฺนฺตปิฏก ทฆีนิกาย   มหาวคฺค 

ท.ีปา.    สุตตฺนฺตปิฏก ทฆีนิกาย  ปาฏกิวคฺค 

ม.ม.ู    สุตตฺนฺตปิฏก มชฌฺมินิกาย   มลูปณฺณาสก 

ม.ม.    สุตตฺนฺตปิฏก มชฌฺมินิกาย   มชฌฺมิปณฺณาสก 

ส .นิ.    สุตตฺนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย   นิทานวคฺค 

องฺ.ปญฺจก.   สุตตฺนฺตปิฏก องฺคุตตฺรนิกาย   ปญฺจกนิบาต 

องฺ.ฉกกฺ.    สุตตฺนฺตปิฏก องคุตตฺรนิกาย   ฉกกฺนิบาต 

องฺ.สตตฺก.   สุตตฺนฺตปิฏก องฺคุตตฺรนิกาย   สตตฺกนิบาต 

องฺ.อฏฐฺก.   สุตตฺนฺตปิฏก องัคุตตฺรนิกาย   อฏฐฺกนิบาต 

ส าหรบัตวัเลขทีอ่ยู่หลงัคมัภรี ์ผูว้จิยัใชแ้บบ ๓ ตอน คือ เลขเล่ม เลขขอ้ และเลขหนา้   

เช่น ม.ม. ๑๐/๑๖๑/๑๙๒. หมายถงึ มชฺฌมินิกาย มชฺฌมิปณฺณาสก เลม่ที ่๑๐ ขอ้ที ่๑๖๑ หนา้ที ่๑๙๒.   
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สารบญั 

เรือ่ง    หนา้ 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 

กติตกิรรมประกาศ  ฉ 

สารบญัค าย่อ  ช 

สารบญั   ซ 

สารบญัแผนภมูิ  ช 

บทที่ ๑ บทน า 

 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  ๑ 

 ๑.๒ วตัถปุระสงคก์ารวจิยั  ๗ 

 ๑.๓ โจทยใ์นการวจิยั  ๗ 

 ๑.๔  ขอบเขตของการวจิยั  ๗ 

 ๑.๕  วธิีด าเนินการวจิยั  ๘ 

 ๑.๖  ประโยชน์ที่ไดร้บัจากการวิจยั   ๑๒ 

 ๑.๗  นิยามศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นการวจิยั   ๑๒ 

 ๑.๘  ขอ้จ ากดัในการวจิยั   ๑๓ 

 ๑.๙ เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง   ๑๔ 

บทที่ ๒ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย      ๒๓ 

 ๒.๑  ความหมายและความส าคญัของการศึกษา   ๒๓ 

 ๒.๒  แนวคดิและทฤษฎกีารจดัการศึกษา   ๒๖ 

   ๒.๒.๑ แนวคิดทฤษฎกีารจดัการศึกษาของนักการศึกษาตะวนัตก   ๒๖ 

    (๑) ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู   ๒๗ 

   (๒) ทฤษฎพีหปุญัญา    ๒๙ 

   (๓) ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง   ๓๐ 

 ๒.๒.๒ แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทย   ๓๒ 

   (๑)  หลกัการทางการศึกษาตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ๓๒ 

   (๒)  แนวพระด ารทิางการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ   ๓๕ 

 



 ซ 

      หนา้ 

 

   (๓) แนวคิดทางการศึกษาของพทุธทาสภกิขุ   ๓๗ 

   (๔) แนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต)   ๔๑ 

  (๕) แนวคิดเกี่ยวกบัการศึกษาของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี      ๔๘ 

  (๖) แนวคิดทางการศึกษาของศาสตราจารยส์ุมน อมรวิวฒัน์   ๔๙ 

  (๗) แนวคิดทางการศึกษาของ ดร.รุ่ง แกว้แดง   ๕๑ 

 ๒.๒.๓ แนวคดิและหลกัการศึกษาในพระพทุธศาสนา   ๕๔ 

 ๒.๒.๔ หลกัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒   ๖๓ 

 ๒.๓  สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย    ๗๒ 

 ๒.๓.๑ การศึกษาของพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนา   ๗๒ 

 ๒.๓.๒ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยัต่างๆ   ๘๗ 

   ๑) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัสุโขทยั    ๘๘ 

   ๒) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยักรุงศรอียุธยา   ๙๑ 

   ๓) การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยักรุงธนบุรี   ๙๓ 

   ๔) การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์   ๙๔ 

บทที่ ๓ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยคุปจัจุบนั     ๑๑๖ 

 ๓.๑ บริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั    ๑๑๖ 

  ๓.๑.๑ สภาพบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนัดา้นต่างๆ     ๑๑๘ 

  ๓.๑.๒ บรบิทของสงัคมไทยปจัจุบนักบัผลกระทบต่อพระพทุธศาสนาและคณะสงฆ ์    ๑๒๘ 

 ๓.๒ ค่านิยมทางการศึกษาในบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั     ๑๓๔ 

  ๓.๒.๑ ค่านิยมต่อผูเ้รียน     ๑๓๗ 

  ๓.๒.๒ ค่านิยมต่อกระบวนการเรยีนรู ้     ๑๓๘ 

  ๓.๒.๓  ค่านิยมเกีย่วกบัตวัครูผูส้อน     ๑๓๙ 

  ๓.๒.๔ ค่านิยมเกีย่วกบับทบาทของครอบครวัต่อการศึกษา     ๑๔๐ 

  ๓.๒.๕ ค่านิยมเกีย่วกบัการบรหิารสถานศึกษา     ๑๔๑ 

 ๓.๓ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั (พ.ศ. ๒๕๐๑ – ปจัจุบนั)     ๑๔๒ 

  ๓.๓.๑ แนวคิดในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั   ๑๔๒ 

  ๓.๓.๒ รูปแบบการจดัการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั   ๑๔๕ 

  ๓.๓.๓ จุดแข็งและจุดออ่นของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั   ๑๗๔ 

 



 ฌ 

 

   หนา้ 

 

 ๓.๔ ความสอดคลอ้งของการจดัการศึกษาของคณะสงฆต่์อบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั  ๒๐๓ 

  ๓.๔.๑ ความคาดหวงัของสงัคมต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ๒๐๔ 

  ๓.๔.๒ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบัความสอดคลอ้งกบับริบท 

           ของสงัคมไทยในปจัจุบนั   ๒๑๐ 

บทที่ ๔ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ี่เหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทยปจัจุบนั   ๒๒๙ 

 ๔.๑  แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบันโยบาย   ๒๓๔ 

  ๔.๑.๑ ขัน้ตอนการก าหนดนโยบาย   ๒๓๔ 

 ๔.๑.๒ แนวนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั   ๒๓๖ 

 ๔.๒ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบัยุทธศาสตร ์   ๒๕๐ 

 ๔.๓ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยยุคปจัจุบนัในระดบัปฏบิตักิาร ๒๕๕ 

  ๔.๓.๑ แนวทางดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input)  ๒๖๓ 

    ๑) แนวทางดา้นครูและบคุลากรทางการศึกษา ๒๖๓ 

    ๒) แนวทางดา้นนักเรยีนนักศึกษา   ๒๖๘ 

    ๓) แนวทางดา้นงบประมาณ  ๒๗๕ 

    ๔) แนวทางดา้นอาคารสถานที่  ๒๗๘ 

    ๕) แนวทางดา้นหอ้งสมดุ สือ่ เทคโนโลยทีางการศึกษา ๒๗๙ 

 ๔.๓.๒ แนวทางดา้นปจัจยักระบวนการ (Process) ๒๘๐ 

  ๑)  แนวทางดา้นหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์ ๒๘๑ 

  ๒) แนวทางดา้นกระบวนการเรียนการสอน   ๒๙๓ 

  ๓) แนวทางดา้นการวดัผลประเมินผล  ๓๐๕ 

              ๔.๓.๓ แนวทางดา้นปจัจยัผลผลติ (Output)  ๓๐๗ 

   ๑) ในดา้นคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์   ๓๐๗ 

   ๒) ในดา้นมาตรการรองรบัหรอืการใชผ้ลผลิตทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ ๓๑๑ 

 ๔.๓.๔ แนวทางดา้นปจัจยัผลกระทบ (Impact)  ๓๑๒ 

  ๑) ผลกระทบที่มีต่อพระพทุธศาสนา ๓๑๕ 

   ๒) ผลกระทบที่มีต่อองคก์รคณะสงฆ ์ ๓๑๕ 

   ๓) ผลกระทบที่มีต่อสงัคมและประเทศชาติ  ๓๑๖ 

 



 ญ 

 

     หนา้ 

 

 ๔.๔ วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์    ๓๑๖ 

 ๔.๔.๑ ประเด็นสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั    ๓๑๗ 

 ๔.๔.๒ ประเด็นความสอดคลอ้งทางการศึกษาของคณะสงฆก์บับริบท 

           ของสงัคมไทยในปจัจุบนั    ๓๒๑ 

 ๔.๔.๓ ประเด็นแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั   ๓๒๕

บทที่ ๕ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  ๓๓๒ 

๕.๑ สรุปผลการวจิยั   ๓๓๒ 

๕.๑.๑ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย   ๓๓๒ 

๕.๑.๒ การจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นบรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั               ๓๓๔ 

               ๕.๑.๓ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั     ๓๔๔ 

          ๕.๒ ขอ้เสนอแนะ   

๕.๒.๑ ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย    ๓๖๑ 

๕.๒.๒ ขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ                                                           ๓๖๑ 

๕.๒.๓  ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป                 ๓๖๒ 

บรรณานุกรม     ๓๖๓ 

บคุลานุกรม    ๓๗๖ 

ภาคผนวก    ๓๘๑ 

 ภาคผนวก ๑ พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    ๓๘๒ 

 ภาคผนวก ๒ หนังสอืขออนุญาตสมัภาษณ์จากบณัฑติวิทยาลยั     ๓๙๘ 

 ภาคผนวก ๓ เอกสารบางสว่นเกีย่วกบัการประชมุสมัมนาพระสงัฆาธิการ     ๔๐๑ 

 ภาคผนวก ๔ ภาพถา่ยบางสว่นของการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

                  และการประชุมสมัมนาพระสงัฆาธิการ   ๔๐๘ 

ประวตัผูิว้จิยั   ๔๑๒ 

 



 ฎ 

สารบญัแผนภมิู 

 
หนา้ 

แผนภมิูที่ ๔.๑ โครงสรา้งการก าหนดนโยบายการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ๒๓๖ 

แผนภมิูที่ ๔.๒ โครงสรา้งการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยรูปแบบใหม่ ๒๖๐ 

แผนภมิูที่ ๔.๓ ตวัอย่างโครงสรา้งหลกัสูตรบุรพศึกษาหรอืศาสนศึกษาขัน้พื้นฐาน   ๒๘๕ 

แผนภมิูที่ ๔.๔ โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัมชัฌิมสกิขาหรอืมธัยมศึกษา  ๒๘๗ 

แผนภมิูที่ ๔.๕ โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัอตุตมสกิขาหรอือดุมศึกษา  ๒๘๙ 

แผนภมิูที่ ๔.๖ หลกัการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา  ๒๙๕ 

แผนภมิูที่ ๔.๗ ระบบพฒันาผูเ้รยีนดว้ยระบบไตรสกิขา  ๒๙๘ 

แผนภมิูที่ ๕.๑ สรุปการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัที่ไม่สอดคลอ้งกบับริบท 

                  ของสงัคมไทยปจัจุบนั   ๓๔๓ 

แผนภมิูที่ ๕.๒ สรุปโครงสรา้งส านักงานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย  ๓๔๗ 

แผนภมิูที่ ๕.๓ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ๓๔๘ 

แผนภมิูที่ ๕.๔ สรุปกลุ่มนักศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในการจดัการศึกษารูปแบบใหม่  ๓๕๐ 

แผนภมิูที่ ๕.๕ หลกัพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสกิขา  ๓๕๒ 

แผนภมิูที่ ๕.๖ สรุปโครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในรูปแบบใหม่  ๓๕๕ 

แผนภมิูที่ ๕.๗ สรุปแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั  ๓๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปญัหำ 

พทุธศาสนามชีื่อเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า พรหมจรรย ์คือการประพฤตอินัประเสรฐิ ไดแ้ก่การด าเนินชวีติ

ในอริยมรรคมอีงค ์๘  พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใหค้วามส าคญัแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จนสามารถกล่าวได ้
ว่าระบบปฏบิตัิท ัง้หมดในพทุธศาสนาก็คือระบบแห่งการศึกษาหรือฝึกฝนพฒันาตนนัน่เอง ดงัมชีื่อเรยีกอีกชื่อ

หน่ึงว่า ไตรสกิขา ท ัง้น้ีก็เพราะพทุธศาสนาถอืว่า "สกิขา" หรอื "ศึกษา" เป็นปจัจยัส าคญัที่สุดที่จะท าใหม้นุษย์

มีชีวิตที่งอกงามจนบรรลุถึงอิสรภาพข ัน้สูงสุด๑   พระพุทธศาสนาในสาระส าคญัจึงเป็นตวัการศึกษาโดย
แท ้  ดงัที่พระพุทธเจา้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการศึกษาหรือฝึกฝนพฒันาจนพน้จากความเป็นปุถุชนอย่าง
สิ้นเชงิ   พระพทุธศาสนาเชื่อว่า มนุษยท์กุคนมศีกัยภาพ ฝึกได ้พฒันาได ้ การศึกษาตามแนวพทุธนัน้ บคุคล

ยงัตอ้งเป็นผูเ้รียนรูห้รือตอ้งศึกษาตลอดเวลา ตราบใดที่ยงัไม่บรรลุถึงความสมบูรณ์ดว้ยศีล สมาธิ ปญัญา 

และวมิตุ ิ(เสขะ) พระพทุธศาสนาจงึกลา่วถงึการศึกษา “ตลอดชวีติ” (สกิขาสาชพี) มานานแลว้ ตราบใดที่ยงัไม่

บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือบรรลุเป็นพระอรหนัต ์   บุคคลนัน้ก็ยงัไม่จบการศึกษา (อเสขะ) ๒   ค าว่า

นกัปราชญ ์(พหูสูตร) ก็ดี “ผูม้ีการศึกษาดี” (สุสิกขิตะ) ก็ดี “ผูเ้ชี่ยวชาญ” ก็ดี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ที่

แทจ้รงิ (อานิสงส)์ ของการศึกษาในทศันะของพระพทุธศาสนา   

พระพทุธศาสนาจึงใชก้ารศึกษาเป็นเครื่องมอืพฒันาบุคคล เพือ่ความเจริญขององคก์รและเพื่อความ

ม ัน่คงของพระพทุธศาสนา  ดงัทีพ่ระพทุธองคต์รสัว่า “ อานนท ์ภกิษุเหลา่ใดเป็นผูใ้ฝ่ต่อการศึกษา พวกเขาจะ

เป็นยอดสาวกของเรา”๓  พระองคจ์ึงทรงก่อตัง้สงัคมสงฆข์ึ้นมา ค าว่าสงฆห์รือสงัฆะคือสงัคมในอุดมคติที่

พระพทุธเจา้ทรงก่อตัง้ขึ้น  เป็นชุมชนของการศึกษาเรยีนรูท้ี่ยดึถอืว่า การศึกษา (สกิขา) เป็นการฝึกฝนอบรม

ใหม้นุษยพ์ฒันาแปรเปลี่ยนตนเอง ท ัง้ในส่วนของพฤติกรรม จิตใจ และอารมณ์ จากความเป็นบุคคลดิบ ๆ 

เถื่อน ๆ (ปุถุชน) ไปเป็นคนดีมีศีลธรรม (กลัยาณชน) และสามารถพ ัฒนาไปเป็นบุคคลผูป้ระเสริฐ 

(อริยบุคคล) ได ้ดงันัน้ จุดมุ่งหมายของการบวชของพระสงฆก์็คือการศึกษา ชีวติของพระภิกษุสามเณรเป็น

                                                   
๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบบัปรบัปรุงขยำยควำม, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้ ๖๐๓. 

๒สนิท ศรีส  าแดง, พระพทุธศำสนำกบักำรศึกษำ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

, ๒๕๔๗), หนา้ ๕๔. 

๓ม.ม. ๑๐/๑๖๕/๑๙๑.  



 ๒ 

ชีวติของการศึกษาเพื่อพฒันาพฤติกรรม (ศีล) ความคิด (สมาธิ) และอารมณ์ (ปญัญา)   หนา้ที่ของพระภิกษุ

สามเณรในพระพุทธศาสนา จึงมหีนา้ที่ในการศึกษาและปฏิบตัิตามพระธรรมวินยัของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

และเมื่อรูแ้ลว้ช่วยส ัง่สอนอบรมประชาชน   การศึกษาคือเน้ือหาสาระของชีวิตแห่งความเป็นพระภิกษุ  การ

ปกครองเป็นเครื่องมอืรบัใชก้ารศึกษา  คือเป็นการจดัระบบความเป็นอยู่ ความสมัพนัธแ์ละสภาพแวดลอ้มให ้

เอื้ออ านวยต่อการศึกษาเพือ่พฒันาชวีติใหเ้ขา้ถงึความดงีามและประโยชนท์ีสู่งขึ้นไป๔    หนา้ทีอุ่ปชัฌายใ์นการ

ปกครองสทัธิวหิาริกที่ตนบวชใหน้ัน้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อดูแลใหส้ทัธิวหิาริกที่บวชเขา้มาใหม่นัน้ไดร้บัการศึกษา 

การปกครองของสงฆใ์นอดีตนัน้ทุกระดบัเป็นไปเพื่อการศึกษา ขณะเดียวกนัการศึกษาก็ช่วยใหก้ารปกครอง

เป็นไปดว้ยดี   พระธรรมปิฎกไดส้รุปว่าการปกครองตามหลกัการพทุธศาสนา  "เป็นเรื่องของการศึกษา ดว้ย

การศึกษาและเพื่อการศึกษา"๕   พระสงฆก์บัความเป็นผูน้ าทางการศึกษาจึงกลายเป็นสิ่งคู่กนัมา ชุมชนสงฆ์

นบัเป็นชมุชนแห่งการศึกษาอย่างแทจ้รงิ          

ส าหรบัประเทศไทย พระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาประดิษฐานในประเทศไทยกว่าสองพนัปีมาแล ้ว๖

การศึกษาทุกอย่างตอ้งเริ่มตน้จากวดัโดยมพีระสงฆเ์ป็นผูใ้หก้ารศึกษา พระสงฆไ์ดเ้ป็นผูน้ าทางการศึกษามา

โดยตลอดทุกยุคทุกสมยั พระสงฆเ์ป็นผูน้ าท ัง้ทางดา้นวตัถแุละดา้นจิตใจ ภาระหลกัของพระสงฆใ์นยุคนัน้ไม่

มอีะไร  นอกจากการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเพือ่สอนผูอ้ื่น อาชพีของพระคือ การศึกษานัน่เอง ทีเ่รยีกกนัว่า “สกิขา

สาชีพ”  ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๑๔  เริ่มมกีารศึกษาที่เป็นระบบ (Formal Education)  และมกีารศึกษาภาค

บงัคบัขึ้นในประเทศไทย และการศึกษาในทางโลกก็ไดม้กีารเริ่มตน้และพฒันาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย

ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนัน้ี   

หลงัจากที่ประเทศไทยเขา้สู่ยุคสมยัใหม่ไดไ้ม่นาน รฐัไดแ้ยกการศึกษาของคณะสงฆอ์อกจากฝ่าย

บา้นเมอืง   การศึกษาของคณะสงฆก์ไ็ดร้บัการปฏรูิปอย่างจริงจงัในสมยัตน้รชักาลที่  ๖  โดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ซึง่ไม่เพยีงทรงปรบัปรุงหลกัสูตรปริยตัิธรรมแบบบาลใีหม้คีวามทนัสมยั

ขึ้น รวมท ัง้เปลีย่นวธิสีอบมาเป็นการเขยีนตอบดว้ยภาษาไทยท ัง้หมด  และยงัทรงรเิริ่มใหม้หีลกัสูตรการศึกษา

แบบนักธรรม โดยเนน้ความรูท้างดา้นธรรมวินัย  ซึ่งถือไดว้่าเป็นการศึกษาที่กา้วหนา้และทนัต่อความ

เปลีย่นแปลงในยุคสมยันัน้เป็นอย่างยิง่   แต่การศึกษาของคณะสงฆไ์ดร้บัการปฏรูิปอย่างจริงจงัเพยีงคร ัง้นัน้

คร ัง้เดียว หลงัจากนัน้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไป  การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไดม้ีความตกต า่อย่างต่อเน่ือง

ตลอดมา     การศึกษาระดบัข ัน้พื้นฐานของคณะสงฆไ์ทย    ถกูโยนใหเ้ป็นภาระของแต่ละวดัจะจดัการ  โดย

ที่คณะสงฆไ์ม่มมีาตรการส่งเสริมอย่างจริงจงั ยิ่งในชนบทดว้ยแลว้ ส่วนมากไม่มกีารสอนเลยแมแ้ต่ช ัน้ต า่สุด 

อีกท ัง้เจา้คณะผูป้กครองทุกระดบัแทบจะไม่สนใจ   ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากโครงสรา้งการปกครองคณะสงฆ์

                                                   
๔
พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), ปรชัญำกำรศึกษำไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๒๘), หนา้ ๑๐. 

๕
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต), นิติศำสตรแ์นวพทุธ, (กรุงเทพฯ : มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๔๑), หนา้ ๕๕. 

๖
สนิท ศรีส  าแดง, พระพทุธศำสนำกบักำรศึกษำ, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖๘. 



 ๓ 

ไม่ไดถ้ือเอาการศึกษาคณะสงฆเ์ป็นเรื่องส าคญั๗  ในพระราชบญัญตัิทุกฉบบั  ยงัไม่มกีารก าหนดโครงสรา้ง

ทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆแ์ต่อย่างใด  แมก้ระท ัง่กลไกส่งเสริมการศึกษาส าหรบัพระสงฆก์็ไม่ปรากฏ  

ในขณะที่ระบโุครงสรา้งกลไกทางการปกครองไวอ้ย่างชดัเจน๘   ดงัที่พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต) ซึง่ได ้

กลา่วไวใ้นขณะทีด่  ารงสมณศกัดิ์เป็นพระราชวรมนีุว่า  

"การศึกษาพระปรยิตัิธรรมก็เหี่ยวแหง้ซูบเฉาลงโดยล าดบั อตัราส่วนนกัเรียนพระปรยิตัิ

ธรรมลดนอ้ยลง ท ัง้ที่จ  านวนพระภกิษุสามเณรเพิ่มมากขึ้น ผูส้อบไดเ้ป็นนกัธรรม -เปรียญ เมื่อ

อยู่ในวดั แมจ้ะยงัมีความหมายอยู่ แต่ความหมายนัน้ก็ลดนอ้ยลงเรื่อย ๆ  ส่วนผูท้ี่ลาเพศ 

ออกไปถา้ไม่ไดเ้ปรียญชัน้สูงสูด ก็มีแนวโนม้ที่จะไปเป็นบุรุษไปรษณียม์ากยิ่งขึ้น (ปจัจุบนั 

ไปรษณียก์ไ็มร่บัเสยีแลว้)"๙    

จากขอ้มลูเชิงปริมาณของการศึกษาสงฆเ์ฉพาะดา้นเดียว คือการศึกษาปริยตัธิรรมท ัง้แผนกนกัธรรม

และบาล ีจ านวนพระเณร ขาดสอบและสอบตกเป็นจ านวนมากในแต่ละปีติดต่อกนัมาหลายสิบปีแลว้ โดยที่

สดัส่วนผูส้อบไดก้็มแีนวโนม้ลดลงทุกปี   ส่วนในแง่คุณภาพของพระเณรที่ผ่านการศึกษาของสงฆใ์นปจัจุบนั   

เสฐยีรพงษ ์วรรณปก ไดส้รุปไวอ้ย่างน่าคิดว่า การศึกษาของสงฆใ์นปจัจบุนัมปีญัหาอยู่  ๓  ประการคือ  

๑) มไิดผ้ลติผูน้ าทอ้งถิ่นทีม่คุีณภาพในสงัคมไทย     

๒) ไมส่ามารถธ ารงพระศาสนาไวไ้ด ้   

๓) ไมส่ามารถสรา้งบคุลากรทีม่คุีณภาพ๑๐  

การเรียนการสอนทางดา้นวิปสัสนาถูกลดความส าคญัจนแทบจะเลอืนหายไปจากการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทย   เมือ่ไม่มกีารเล่าเรยีนดา้นวปิสัสนา การฝึกฝนอบรมจิตอย่างครบถว้นตามหลกัไตรสกิขากเ็กิดขึ้นไดย้าก  ผล

ก็คือนอกจากพระเณรจะมีปญัหาการครองตนใหม้ีความสุขในเพศบรรพชิต และประพฤติตนใหเ้ป็นที่เลื่อมใส

ศรทัธาของประชาชนแลว้ ยงัมขีอ้จ ากดัอย่างมากในการใหค้ าแนะน าทางจิตใจแก่ญาติโยมพทุธบรษิทั 

ในบริบทของสงัคมไทยปจัจบุนัเป็นกระแสยุคโลกาภวิตัน ์ วถิชีวีติของประชาชนตามกระแสแห่ง

เศรษฐกจิสมยัใหม ่ ท าใหผู้ค้นตอ้งเร่งท ามาหากนิแขง่ขนัชงิดีชงิเด่นกนั จนแทบจะไมเ่หน็ความส าคญัของ

ศาสนา  โดยเฉพาะระบบการใหก้ารศึกษาและการปกครองของคณะสงฆห์ย่อนยานไมม่ปีระสทิธิภาพเท่าทีค่วร 

                                                   
๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), จำริกบุญ-จำรึกธรรม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์หธรรมิก, ๒๕๒๙),  

หนา้ ๑๔๑. 

๘พระไพศาล  วสิาโล, สอ่งสว่ำงทำงไท, (กรุงเทพฯ : บริษทัตถตา พบัลเิคช ัน่ จ ากดั, ๒๕๔๗), หนา้ 

๗๙-๘๐. 

๙พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโต), กำรศึกษำของคณะสงฆ ์ : ปญัหำที่รอทำงออก, (กรุงเทพ ฯ : มลูนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา้ ๕๕. 
๑๐เสฐยีรพงษ ์วรรณปก, "การศึกษาพระพทุธศาสนา", มติชนรำยวนั, (๘ มนีาคม ๒๕๔๑) : ๖.  



 ๔ 

อกีท ัง้ความสามารถและวธิกีารเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ ์ ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ทางใจแก่ประชาชนส่วนใหญ่มขีอ้จ ากดั

จ านวนมาก คนไทยส่วนใหญ่แมจ้ะเป็นพทุธศาสนิกชนอย่างจริงใจ แต่กถ็อืไดว้่าเป็นพทุธศาสนิกชนทีไ่มสู่ม้ี

คุณภาพเท่าใดนกั   สงัคมจงึเตม็ไปดว้ยการเอารดัเอาเปรยีบ ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ของตะวนัตก  จงึเขา้มามอีทิธพิลต่อสถาบนัทางสงัคมทกุสถาบนั  ไมว่่าจะเป็นการเมอืง การศึกษา การศาสนา 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ๑๑   จากกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงในบริบทของสงัคมไทยทีเ่กดิขึ้น

อย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ และการทีส่งัคมไทย ไมส่ามารถปรบักระบวนทศันใ์หเ้ท่าทนัต่อกระแสแห่งความ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้   นอกจากจะส่งผลเสยีต่อสงัคมไทยโดยรวมแลว้   ยงัส่งผลมาถงึสถาบนัหน่ึงซึง่อยู่

เคียงคู่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด   ตอ้งประสบกบัภาวะวกิฤตอิย่างยากต่อการหลกีเลีย่ง  สถาบนัดงักลา่วนัน้

คือสถาบนัพระพทุธศาสนา   

ในขณะทีฆ่ราวาสมกีารศึกษามากขึ้น  ส่วนพระสงฆจ์ากเดมิซึง่เคยเป็นผูน้ าทางสติปญัญา  กลบัมี

ความรูน้อ้ยลงโดยเฉพาะในทางโลกจงึตามฆราวาสไม่ทนั  ยิง่ไปกว่านัน้พระสงฆจ์ านวนมากนบัวนัจะมคีวามรู ้

ทางธรรมนอ้ยลง  อาศยัการเรยีนแบบท่องจ าเป็นหลกั  จงึไมส่ามารถสือ่ธรรมใหฆ้ราวาสเขา้ใจไดอ้ย่างถ่องแท ้ 

หรอืสอนธรรมอย่างสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติในสมยัใหม่ และพระสงฆจ์ านวนไม่นอ้ยทีย่งัไม่สามารถเป็นแบบ 

อย่างทางศีลธรรมแก่ประชาชนได ้ โดยเฉพาะในดา้นการด าเนินชวีติอย่างเรียบงา่ย เสยีสละ ในขณะทีจ่  านวน

หน่ึงกล็ะเมดิพระธรรมวนิยัอย่างรา้ยแรงจนเป็นขา่วอยู่เนืองๆ๑๒ ซึง่ท ัง้หมดน้ีเป็นผลกระทบจากความอ่อนแอ

ทางการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้สิ้น 

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั โดยเฉพาะพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี 

ไดก้ระจายการจดัการศึกษาออกไปตามส านกัเรียนต่างๆ ท ัว่ประเทศ การบรหิารจดัการเรยีนการสอนกแ็ลว้แต่

ละส านกัจะบริหารจดัการเอาเอง  บางส านกักม็กีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นระบบ บางส านกักไ็มไ่ดม้กีาร

จดัการเรยีนการสอนแต่อย่างใด  เพยีงแต่ส่งรายชื่อเขา้สอบเพยีงอย่างเดยีว ปรากฎว่าเมือ่ผลการสอบออกมา 

มนีกัเรียนขาดสอบและสอบตกเป็นจ านวนมาก เป็นการท าลายโอกาสของกลุบตุรผูเ้ขา้มาบวชและน าไปสู่ความ

สูญเปลา่ทางการศึกษา  เมือ่เทยีบกบัการศึกษาในทกุระดบัในสถาบนัอื่น การศึกษาของคณะสงฆม์คีวามสูญ

เปลา่สูงมาก นอกจากการศึกษาในระบบขาดประสทิธภิาพอยู่แลว้ การศึกษานอกระบบของคณะสงฆ ์คือระบบ

อปุชัฌายอ์าจารย ์ ระบบสทัธวิหิารกิอนัเตวาสกิแบบดัง้เดมิทีพ่ระวนิยับญัญตัไิวต้ ัง้แต่สมยัพทุธกาล ก็ไมไ่ด ้

น ามาปฏิบตัิอย่างจริงจงั ผูท้ี่เขา้มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรไม่ไดร้บัการอบรมส ัง่สอนจากพระอุปชัฌาย์

                                                   
๑๑สิทธิชยั ธาดานิติ, กำรศึกษำกบัสงัคม, พมิพค์ร ัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮา้ส,์ ๒๕๒๙), 

หนา้ ๙๗–๙๘. 

๑๒พระไพศาล วสิาโล, ฝ่ำพน้วกิฤตศีลธรรมดว้ยทศันะใหม่, (กรุงเทพฯ : บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั

,๒๕๔๙), หนา้ ๑๒. 



 ๕ 

อาจารยอ์ย่างจรงิจงั  ไมไ่ดร้บัการศึกษาเลา่เรยีนพระธรรมวนิยั ไมรู่ข้อ้วตัรปฏบิตัอินัควรแก่สมณะสารูป ท าให ้

มกีารประพฤตผิดิพระธรรมวนิยัเพิม่สูงขึ้น อนัน ามาซึง่ความเสยีหายต่อคณะสงฆโ์ดยส่วนรวมเป็นอย่างยิง่ 

นอกจากน้ี  ระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ีม่อียู่ไมเ่พยีงพอต่อการปลูกฝงัและพฒันาศาสนทายาทให ้

มคีวามรูค้วามสามารถเท่าทนักบัยุคสมยั หรอืสามารถน าหลกัธรรมค าสอนมาตอบปญัหาของสงัคมในปจัจุบนั

ได ้ เน่ืองจากยงัใชร้ะบบท่องจ ามากกว่าวเิคราะหว์จิยั และสบืเน่ืองจากคณะสงฆใ์หค้วามส าคญักบัการศึกษา

ค่อนขา้งนอ้ย แต่เนน้หนกัไปในทางดา้นการปกครอง การสาธารณูปการมากกว่า  ท าใหพ้ระภกิษุสามเณรให ้

ความสนใจต่อการศึกษาเลา่เรียนพระปรยิตัิธรรมของคณะสงฆล์ดนอ้ยลงมาก  ในต่างจงัหวดับางแห่งแมแ้ต่

นกัธรรมตร ีก็ยงัไมม่ผูีท้ีจ่ะศึกษาเลา่เรยีนแลว้  คณะสงฆค์าดหวงัว่าหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆม์ี

ไวเ้พือ่ผลติบคุลากรสนองงานของคณะสงฆแ์ละรบัใชพ้ระศาสนา แต่สบืเน่ืองจากไม่มแีผน ไมม่นีโยบายที่

ชดัเจนว่าจะใหศึ้กษาเนน้หนกัไปเรื่องใด ตอ้งการพฒันาศาสนทายาทไปในทศิทางไหน ท าใหค้วามรูพ้ทุธ

ศาสนาของภกิษุสามเณรลดนอ้ยลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์ชร้ะบบเดมิ ซึง่เป็น

ระบบทีย่ากและลา้สมยั ท าใหพ้ระภกิษุสามเณรจ านวนมากไม่สนใจทีจ่ะศึกษาเลา่เรยีนในระบบของคณะสงฆ ์ 

ท าใหพ้ทุธศาสนาขาดแคลนศาสนทายาทที่มคุีณภาพไวท้  างานพระศาสนา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

สุภาพรรณ ณ บางชา้ง พบว่า “วทิยฐานะของพระสงัฆาธิการตัง้แต่รองเจา้อาวาสขึ้นไปในต่างจงัหวดั ในจ านวน 

๒๕,๐๐๐ รูป มภีมูคิวามรูร้ะดบันกัธรรมเท่านัน้ถงึรอ้ยละ ๙๐ ส่วนทีม่คีวามรูท้ ัง้แผนกธรรมและแผนกบาลมีี

เพยีงรอ้ยละ ๑๐ เท่านัน้๑๓ 

ไม่เพยีงแต่วชิาความรูท้างโลกของพระสงฆโ์ดยท ัว่ไป  จะถอยห่างจากฆราวาสไปมากขึ้นทุกทเีท่านัน้  

แมก้ระท ัง่ความรูท้างพทุธศาสนาพระสงฆส์่วนใหญ่กม็ขีอ้จ ากดัมาก จนไม่สามารถชกัน าญาติโยมใหเ้กิดความ

เขา้ใจที่ถูกตอ้งในทางพุทธศาสนาได ้  ท าใหฆ้ราวาสจ านวนหน่ึงเริ่มหนัไปหาแหล่งความรูอ้ื่นแทน  เช่น 
ฆราวาสดว้ยกนัเอง  ยิ่งกว่านัน้การที่ปรากฏข่าวต่างๆ ทางสื่อมวลชน ที่เกี่ยวกบัพระภกิษุมคีวามประพฤติผดิ

พระธรรมวนิยั อาจาระไม่น่าเลือ่มใส  ถงึแมจ้ะเป็นส่วนนอ้ยแต่ก็ส่งผลท าใหภ้าพลกัษณ์ของสถาบนัสงฆต์กต า่

ลง โดยที่พระสงฆจ์ านวนไม่นอ้ยขาดความม ัน่ใจในเพศบรรพชิต  รูส้ึกดอ้ยกว่าฆราวาสไม่แต่ในดา้นความรู ้
เท่านัน้ หากรวมไปถงึวิถชีีวติ  ดงัเหน็ไดจ้ากการที่พระภิกษุสงฆห์นัมาเดินตามฆราวาสในดา้นวตัถแุละความ

เป็นอยู่กนัมากขึ้น    

ปญัหาและอุปสรรคของการศึกษาสงฆใ์นปจัจุบนั    มีสาเหตุส  าคญัมาจากการยึดติดอ ยู่กบัรูป

แบบเดิมไม่ยอมใหม้กีารปรบัปรุงใด  ๆ  ไม่ว่า  หลกัสูตร แบบเรียน วิธีการสอน และการจดัการการศึกษา 
เพือ่ใหม้คุีณค่าและความหมายต่อสงัคมและชวีติของผูค้นในปจัจุบนั แมก้ารยดึติดดงักลา่วจะท าไปดว้ยความ

                                                   
๑๓
พระมหาสมพงษ ์ แก่นจนัทร,์ “ประสทิธผิลองคก์ารศาสนศึกษาศึกษากรณีส านกัเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วทิยำนิพนธศิ์ลปศำสตรมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกริก), 
๒๕๔๖, หนา้ ๖. 



 ๖ 

เคารพศรทัธาในสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แต่กลบักลายเป็นการสวนทางกบั

แนวคิดของพระองค ์ที่ใหค้ านึงถงึประโยชนข์องผูเ้รียนเป็นหลกัไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด  คือ เป็น "ผลดีท ัง้ผู ้

ยงับวชและผูส้ึกไปแลว้"๑๔  การไม่ยอมปรบัปรุงหลกัสูตรและวธิีการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

สภาพของผูเ้รียนซึ่งเปลีย่นไป ท าใหพ้ระเณรส่วนใหญ่ทุกวนัน้ีเรียนอย่างขอไปที   เพราะไม่เหน็ว่าจะสามารถ

เอาไปใชป้ระโยชน์อย่างไรท ัง้ในขณะที่ยงับวชอยู่หรือสึกไปแลว้  และท ัง้ ๆ ที่จริงแลว้ สมเด็จพระมหาสมณ
เจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงปรบัปรุงหลกัสูตรโดยมุ่งหมายใหน้กัเรียนรูจ้กัคิด มีความเขา้ใจใน

หลกัธรรม แต่การเรยีนการสอนในปจัจบุนักลบัเนน้ทีก่ารท่องจ าตามต ารา ๑๕ ไมฝึ่กใหรู้จ้กัคิดอย่างถกูตอ้งตาม

หลกัธรรม หรอืรูจ้กัเลอืกสรรธรรมะไปใชใ้หเ้หมาะกบัสภาพปญัหาของบุคคลหรือสงัคม อกีท ัง้ยงัมคีวามเขา้ใจ

ธรรมอย่างคบัแคบ และไมส่นใจทางดา้นธรรมวนิยั มุง่ทีก่ารแปลภาษาบาลใีหไ้ดเ้ท่านัน้๑๖ 

คณะสงฆ์จดัวางและด าเนินการศึกษาเพื่อสนองความตอ้งการที่สอดคลอ้งกบัมโนภาพของตน

ท่ามกลางสภาพเก่า  โดยไม่ไดจ้ดัการแกไ้ขระบบประเพณีที่น ามาสู่สภาพเก่านัน้  ภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ไม่

ยอมรบัการศึกษาทีค่ณะสงฆจ์ดัให ้ จงึดิ้นรนหาช่องทางศึกษาเล่าเรียนเพือ่สนองความตอ้งการของตนเอง  จึง

ปรากฏว่า ระบบการศึกษาทีค่ณะสงฆต์อ้งการและจดัให ้ ไมไ่ดผ้ลดตีามความมุง่หมาย เพราะผูเ้รยีนส่วนใหญ่

ไม่ยอมรบั ตกอยู่ในสภาพสกัว่าเรียน หรือจ าใจเรียนเพราะถูกบงัคบั  ส่วนระบบการศึกษาอื่นที่คณะสงฆไ์ม่

ตอ้งการ  แต่ภกิษุสามเณรตอ้งการเรยีน  และคณะสงฆก์็สกดัก ัน้ไมไ่ดเ้ลยตดัโอกาสของคณะสงฆเ์องในการที่

จะน าเอาระบบการศึกษาอย่างนัน้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชนส์นองความมุง่หมายที่ตอ้งการ  และก่อใหเ้กิด

ผลเสียแก่การปกครอง ควบคุมไดย้าก เมือ่เสียการปกครอง พระภิกษุสามเณรก็ประพฤติเสยีหาย ถูกสงัคม

เพ่งเลง็  ผลกส็ะทอ้นกลบัมาเป็นอนัตรายแก่สถาบนัสงฆอ์กีช ัน้หน่ึง   

การบริหารการศึกษาของคณะสงฆท์ี่เป็นอยู่ในปจัจุบนั   แยกส่วนออกจากการบริหารการศึกษาของ

ชาติ   ท าใหเ้กดิปญัหาท ัง้ดา้นการจดัการ งบประมาณ การบรหิารหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดั

และประเมินผล คุณภาพการศึกษา คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาท ัง้ผูบ้ริหารและผูส้อน  ตลอดจน

สวสัดิการและความม ัน่คงในอาชีพ๑๗    นอกจากน้ียงัมีปญัหาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น มีระบบการศึกษา

                                                   
๑๔พระมหาวงศ์ไทย ศรีลารกัษ,์ “ศึกษาวิเคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย”, 

วทิยำนิพนธอ์กัษรศำสตรมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๒ , หนา้ ๖๑. 

๑๕พระมหามณเฑยีร ธรีานนฺโท, กำรศึกษำของสงฆส์มยักรุงรตันโกสนิทร ์ (รชักำลที่ ๖ ถงึรชักำลที ่

๙) ๑๐๐ ปี มหำมกฎุรำชวิทยำลยั ๒๔๓๖-๒๕๓๖, (กรุงเทพ ฯ : มหามกฎุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖), หนา้ ๔๕๙. 
๑๖พระเทพเวท ี (ป.อ.ปยุตโต), เศรษฐศำสตรแ์นวพทุธ, (กรุงเทพฯ : มลูนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๓๑), 

หนา้  ๒๙. 
๑๗รศ.สุภาพร มากแจง้ และ ผศ. สมปอง มากแจง้, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆ”์, รำยงำนกำรวจิยั, (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร), ๒๕๔๒, หนา้ บทคดัย่อ. 



 ๗ 

มากมายเกิดขึ้นในสถาบนัสงฆ ์ โดยไม่ต่อเน่ืองประสานกลมกลนืกนัเลย  บางระบบเป็นที่เชิดชูตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร  บางระบบผูร้บัตอ้งการ แต่ผูบ้ริหารไม่ตอ้งการ บางระบบคณะสงฆย์อมรบั บางระบบยอมรบัครึ่งๆ 

กลางๆ น ามาซึ่งความสบัสนวุ่นวายใจและเสียความม ัน่คงทางจิตใจแก่ผูเ้ขา้สู่สถาบนัสงฆอ์ย่างมาก   ระบบ

การศึกษาที่มีอยู่แลว้ก็ไม่สามารถที่จะอบรมกล่อมเกลาจิตส านึกความเป็นศาสนทายาทที่ดีใหเ้กิ ดขึ้นกบั

พระพุทธศาสนาได ้ ดงัจะปรากฎใหเ้หน็ว่าผูท้ี่ผ่านการบวชเรียนและลาสกิขาแลว้จ านวนมาก  เป็นผูท้ี่เขา้วดั

เขา้มาหาพระสงฆน์อ้ยกว่าผูท้ีไ่มเ่คยผ่านการบวชเรยีนมา 

ดงันัน้ ในบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท ัง้ผูค้น ท ัง้สงัคม และค่านิยมของสงัคมก็เปลีย่นแปลง

ไป  การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยซึ่งถอืว่าเป็นหวัใจหลกัของพระพทุธศาสนา  หากอยู่ในสภาพเดมิเช่นน้ี  

คงจะไม่สามารถเป็นไปเพื่อรกัษาพระศาสนาไวไ้ด ้ ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาถงึสภาพการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆใ์นบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนั ว่าคณะสงฆค์วรจดัการศึกษาอย่างไรจงึจะเหมาะสมกบับรบิท

ของสงัคมปจัจุบนั และจะมแีนวทางการจดัการศึกษาอย่างไร  ที่จะพฒันาจติส านึกของบุคลากรทางศาสนาใน

ความเป็นศาสนทายาทที่ดี  เพื่อที่จะธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งพระพุทธศาสนาในอนาคต  ซึ่งผลการวิจยัเรื่องน้ีจะเป็น

ประโยชนต่์อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเพื่อประโยชนใ์นการสบืทอดพระพทุธศาสนาใหย้ ัง่ยนืยาวนาน

ต่อไป 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องกำรวจิยั 

๑.๒.๑ เพือ่ศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

๑.๒.๒ เพือ่ศึกษาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั 

๑.๒.๓ เพือ่น าเสนอแนวทางจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทแห่งสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

๑.๓ โจทยข์องกำรวจิยั 

๑.๓.๑ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีด่  าเนินการอยู่ มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของ

สงัคมไทยในยุคปจัจุบนัหรอืไม่ 

๑.๓.๒ คณะสงฆค์วรมแีนวทางการจดัการศึกษาอย่างไร จงึจะเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยใน

ยุคปจัจุบนั 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวจิยั 

การศึกษาในครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบขา่ยเน้ือหาของการศึกษาวจิยั  โดยมุง่เนน้การศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทย คือ การศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและบาล ี และการศึกษาคร ัง้น้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาถงึแนว

ทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยภาพรวม  โดยไม่ไดเ้จาะลกึถงึระบบการศึกษาของคณะสงฆแ์ต่ละระบบ

โดยตรง ซึง่ขอบขา่ยของการศึกษาคร ัง้น้ีม ี๓  ประเดน็ ดงัน้ี  คือ 

๑.๔.๑ ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎทีางการศึกษา และศึกษาประวตัิความเป็นมา สภาพการจดัการศึกษา 

ของคณะสงฆไ์ทยตัง้แต่ยุคสุโขทยัถงึยุครตันโกสนิทร ์



 ๘ 

๑.๔.๒  ศึกษาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั มุ่งเนน้

ความสอดคลอ้งกบัความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมไทยปจัจบุนั 

๑.๔.๓  น าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ที่เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยใน

ปจัจบุนั โดยยดึกรอบของบคุคล ระบบ และบรบิททีเ่กี่ยวขอ้ง 

๑.๕. วธิดี ำเนินกำรวจิยั 

การวิจยัคร ัง้น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลจาก

เอกสารและงานวิจยัที่ เกี่ยวขอ้ง   (Documentary Research) เป็นหลกั เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจ ัด

การศึกษาของคณะสงฆใ์นบริบทแห่งสงัคมไทยปจัจุบนั  และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่มคีวามถูกตอ้งแม่นย า  ผูว้จิยั

จึงไดใ้ชก้ารเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) โดยใช ้การสมัภาษณ์เชิงลกึ  (In-depth Interview)  และ

การประชุมระดมความคิดเห็นจากพระสงัฆาธิการ (Focus Group Disussion)  จากพื้นที่ซึ่งมีลกัษณะที่จะ

สามารถใหข้อ้มูลทางลกึเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพื่อท าการจดบนัทกึและการน าขอ้มูลมาท า

การวเิคราะห ์  การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมปจัจบุนั  ซึง่กระบวนการและข ัน้ตอนใน

การรวบรวมขอ้มลูในการวจิยัคร ัง้น้ี มดีงัน้ี 

ขัน้ตอนที่ ๑  ข ัน้ตอนกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

(๑) กำรศึกษำเอกสำร  ข ัน้ตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารเกี่ยวกบัแนวคิด 

ทฤษฎี ผลการวจิยั ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องบริบทของสงัคมไทยในปจัจุบนั  และ การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทย  เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และน าสาระไปใชใ้นการร่างแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทยทีเ่หมาะสมกบัยุคปจัจบุนั   ซึง่การด าเนินการในข ัน้ตอนน้ีมดีงัน้ี 

๑) ส ารวจขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูม ิ   คือคมัภรีพ์ระไตรปิฎก พรอ้มท ัง้ขอ้มูลจากเอกสารทุติย

ภูมิ  คือ งานวิจยั  วิทยานิพนธ ์  เอกสารงานที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  ต ารา หนงัสือ   วารสาร บทความ งานเขียน  ที่

เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยัจากหอสมดุแห่งชาติ  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  หอสมดุมหาวิทยาลยัมหิดล หอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์หอสมดุจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั   หอสมดุมหาวทิยาลยัศิลปากร  

๒)  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าจดัประเภท วเิคราะห ์อธบิายความ ตีความ แลว้น ามาสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคิด

ในการวจิยั 

๓)  ขอค าแนะน าปรกึษา  และความเหน็จากคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์และจากท่านผูรู้ ้

ทีม่คีวามช านาญการและแตกฉานเกี่ยวกบัหวัขอ้เรื่องทีท่  าการวจิยั 

(๒)  กำรสมัภำษณ์  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืมากขึ้น ผูว้จิยัจงึไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึแบบไมม่ี

โครงสรา้งเป็นส่วนประกอบ โดยกลุม่ผูท้รงคุณวุฒใินการศึกษาคร ัง้น้ี ผูว้จิยัใชก้ลุม่ตวัอย่างสมัภาษณ์จ านวน ๓๐ 

รูป /คน  โดยแบง่กลุม่ประชากรที่จะศึกษาออกเป็น ๓ กลุม่  คือ  



 ๙ 

๑) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ (Key Informants) ไดแ้ก่ผูบ้ริหารการศึกษาระดบันโยบายของคณะสงฆ ์ 

ไดแ้ก่กรรมการมหาเถรสมาคม แมก่องธรรม แมก่องบาล ี ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสงฆ ์จ านวน ๕ รูป 

๒)  กลุ่มนกัวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาที่ไดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามเชี่ยวชาญทางดา้นวชิาการทาง

พระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ  ท ัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชติ จ านวน  ๑๕ รูป/คน 

๓)  กลุ่มผูจ้ดัการศึกษาของคณะสงฆภ์าคปฏบิตัิ ไดแ้ก่ เจา้ส  านกัเรียน ครูใหญ่ ครูสอนพระปริยตัิ

ธรรมท ัง้สองแผนก  จ านวน ๑๐ รูป/คน 

ในการสมัภาษณ์นัน้ ผูว้จิยัไดม้หีนงัสือขออนุญาตสมัภาษณ์จากทางบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราช เพื่อติดต่อขออนุญาตสมัภาษณ์และไปสมัภาษณ์ตามวนัเวลาที่ท่านเหล่านัน้สะดวกในการให ้

สมัภาษณ์  ผูว้จิยัสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้ง พรอ้มท ัง้บนัทกึเทปการใหส้มัภาษณ์   

หลงัจากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัจะน าบทสมัภาษณม์าถอดเทป เพือ่เตรยีมวเิคราะหข์อ้มลูโดยภาพรวมในประเด็น

ทีต่อ้งการต่อไป   

ขัน้ตอนที่ ๒ กำรวเิครำะหข์อ้มูล หลงัจากการเก็บขอ้มลูแลว้  ผูว้จิยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากศึกษาคน้ควา้

จากเอกสาร การสมัภาษณ ์ การประชมุกลุม่ มาตรวจสอบขอ้มลูดา้นความถกูตอ้ง ความเพยีงพอ และความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มลู  น าขอ้มลูมาจดัระเบยีบโดยแบง่ออกเป็นส่วนๆ หรอืเป็นประเภทใหอ้ยู่ในหมวดเดยีวกนั 

ซึง่จ  าแนกเป็นขอ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องวจิยัและตามลกัษณะของขอ้มลู หลงัจากนัน้กจ็ะน าขอ้มลูมาวเิคราะห์

และแปรความหมาย ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหจ์ากการส ารวจเอกสารและด าเนินการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ และน าสาระส าคญัมาวเิคราะหแ์ละน าเสนอเป็นแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ที่

เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั   

ขัน้ตอนที่ ๓ ขัน้ตรวจสอบควำมเป็นไปได ้ ผูว้จิยัมกีารตรวจความแมน่ตรง (Validity) และความ

น่าเชื่อถอื (Reliability) ของขอ้ค าถามภาคสนามทุกครัง้ทีเ่ก็บขอ้มลู  ดว้ยการดูว่าขอ้ค าถามไดส้ือ่ความหมาย

ตรงตามที่ตอ้งการหรอืไม ่ ทดสอบกบัสภาพแวดลอ้มและขอ้มลูอื่นทีม่อียู่เดมิจากแหลง่อื่นๆ ในลกัษณะ

ทดสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) ตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เพือ่จะไดข้อ้มลูมคีวามแมน่ย าและมี

ความเชื่อถอืไดม้ากที่สุด จากการสงัเกตพฤตกิรรม การสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั และผูท้ีใ่หข้อ้มลูท ัว่ไป ดว้ย

การตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

๑) ตรวจสอบขอ้มลูจากบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง (Member Checks) โดยใหบ้คุคลทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืสมาชกิ

ในกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหรอืหลกัฐานต่างๆ จากภาคสนามทีว่จิยั (Audience Members) ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของหลกัฐานทางขอ้มลู และผลงานวจิยัทีไ่ดส้รา้งสรรคข์ึ้นอย่างต่อเน่ือง และการแสวงหาความรู ้ ความจรงิ ที่

ปฏบิตักิารอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

๒) ตรวจสอบดว้ยกลุม่เพือ่นนกัวจิยั (Pee Examination) โดยการขอรอ้งใหบ้คุคลหรอืเพือ่น

นกัวจิยัใหข้อ้มลูและรายละเอยีด แสดงความคิดเหน็ วจิารณ ์ ตลอดถงึการตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัหลกัฐานและ

ขอ้มลู แบบแผนทีเ่ป็นแก่นสาร ทีท่  าการวเิคราะหไ์ดจ้ากขอ้มลูหลกัฐานทีเ่ก็บไดร้วบรวมไดจ้ากสนามการวจิยั 



 ๑๐ 

๓) การเชื่อมโยงขอ้มลูการวจิยัแบบสามเสา้ (Triangulation) เพือ่สะทอ้นใหเ้หน็ขอ้มลูหลกัฐานและ

ผลงานวจิยั โดยอาศยัการตคีวามหมายของขอ้มลูหลกัฐานทีเ่ก็บรวบรวมไดม้คีวามไวว้างใจไดว้่ามคีวามถูกตอ้ง

ตรงตามความเป็นจริงที่ไดน้ าเสนอไป ซึง่ในทางปฏบิตันิ ัน้จะกระท าไดโ้ดยใชว้ธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหลาย

แหลง่ (Data Triangulation) หลากหลายวธิ ี (Mothodological  Triangulation) และโดยนกัวจิยัหลายคน 

(Investigator Triangulation) เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบความไวว้างใจ ตลอดถงึการเขา้ถงึขอ้เทจ็จรงิได ้(Fact) หรอื

ปรากฎการณต่์างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั๑๘ และเพื่อใหก้ารท างานวจิยัคร ัง้น้ีมคีวามน่าเชื่อถอื หรือ หากเปรียบ

เป็นภาษาของงานวจิยัเชงิปริมาณแลว้ คือ มคีวามเที่ยงตรงภายใน (internal validity) ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัประชุมประ

สงัฆาธิการในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิและพระสงัฆาธิการทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดั

การศึกษาคณะสงฆ ์มาร่วมประชุมทีส่  านกังานเจา้คณะอ าเภอ วดัศรีทว ีอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช เมือ่

วนัที ่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อร่วมกนัใหค้วามคิดเหน็และประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

ของแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ โดยทีผู่ว้จิยัตอ้งการสบืคน้หาค าตอบไดอ้ย่างละเอยีดครบถว้นและ

ลกึซึ้งมากยิ่งขึ้น 

ขัน้ตอนที่ ๔ กำรวิเครำะหข์อ้มูลและกำรน ำเสนอขอ้มลู ผูว้จิยัจะไดน้ าขอ้มลูที่ไดจ้ากการส ารวจเอกสาร 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการประชุมระดมความคิดเหน็จากพระสงัฆาธิการ แลว้จดบนัทกึไวใ้นลกัษณะของการ

บรรยาย (Descriptive) เพือ่ทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหใ์หเ้หน็ภาพเกี่ยวกบัปญัหาทีพ่บ  และสรา้งองค์

ความรูใ้หมเ่พือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ในการศึกษาวเิคราะหผ์ลการศึกษาน้ี จะใช ้

รูปแบบการวเิคราะหต์ามหลกัทฤษฎกีารวจิยัเชงิคุณภาพ และในการน าเสนอขอ้มลู ผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มลู

ภาคสนามดว้ยการพรรณนาวเิคราะหต์ามประเดน็ต่างๆ ทีไ่ดศึ้กษา คือ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทย ความสอดคลอ้งทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบับริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนั และแนวทางการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนั 

 

                                                   
๑๘
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทรงคุณ จนัทร, กำรวิจยัเชิงคุณภำพทำงวฒันธรรม, (กาฬสนิธ ์: ประสาน

การพมิพ,์ ๒๕๔๙), หนา้ ๗๘. 



 ๑๑ 

รำยละเอยีดและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวจิยั มีข ัน้ตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ศึกษาวเิคราะหส์ภาพการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

ปจัจบุนั 

๑. วจิยัเอกสาร 
๒. SWOT 

ขัน้ตอน วธิีด ำเนินกำรวจิยั ผลผลติ 

๑. ศึกษา วเิคราะห ์สงัเคราะห์

เอกสาร เพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิในการวจิยัและน า

สาระส าคญัไปใชใ้นการวเิคราะห์

ถงึสภาพปญัหาการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆ ์

๑. วเิคราะห ์หลกัการ และแนวคิดเกี่ยวกบั 
- บริบทของสงัคมไทยปจัจบุนั 
- แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการจดัการศึกษา 

- สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์
๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และน าสาระส าคญั

ไปใชใ้นการร่างแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ี่

เหมาะสมกบัสงัคมไทย 

-กรอบในการวจิยั 
-สาระส าคญั

เกี่ยวกบัการจดั

การศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทย 

จดุแขง็ , จดุอ่อน, 

ปญัหา/อปุสรรค 
สิง่คุกคาม 

๓. ศึกษาวเิคราะหก์ารศึกษาตาม

หลกัไตรสกิขา และ หลกัการศึกษา

ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. วจิยัเอกสาร 
๒. วเิคราะหจ์ากพระไตรปิฎก 
๓. วเิคราะหจ์าก พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ

ทราบแนวคิดการจดั

การศึกษาตามหลกั

พระพทุธศาสนาและ

ตามแนวทางของ พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ 

๗. ประเมนิและตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้องแนวทางการจดั

การศึกษาคร ัง้ที ่๒ 

 

 

๑. ส่งแนวทางการจดัการศึกษาสงฆใ์หค้ณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒร่ิวมกนัพจิารณา 
๒. ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒแิละ

น าเสนอเป็นรายงานวจิยั 

 
รำยงำนกำรวจิยั 
ฉบบัสมบูรณ์ 

๔. ศึกษาความคาดหวงัของสงัคม

ต่อแนวทางการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทย 

๑. วจิยัเอกสาร 
๒. สมัภาษณเ์ชงิลกึ 

 ทราบความตอ้งการวธิกีาร  
  จดัการศึกษาสงฆต์ามที่ 
  สงัคมตอ้งการ 

๕. สงัเคราะหแ์นวทางการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

 

น าความคาดหวงัของสงัคมบรูณาการภายใตห้ลกัการ

การศึกษาของคณะสงฆต์ามหลกัพระพทุธศาสนา 

ตามหลกั พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ

ร่างแนวทางการจดั

การศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยในปจัจบุนั 

๖. ประเมนิและตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้องแนวทางการจดั

การศึกษาคร ัง้ที ่๑ 

จดัประชมุสมัมนาพระสงัฆาธกิาร ผูท้รงคุณวฒุิ

ทางการศึกษาเพือ่พจิารณาแนวทางการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆ ์

ไดแ้นวทางการจดั

การศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยในปจัจบุนั 



 ๑๒ 

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรวจิยั 

ในการศึกษาเรื่องแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นบรบิทแห่งสงัคมไทยยุคปจัจุบนั ผูว้จิยั

คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ีคือ  

๑.๖.๑ ท าใหท้ราบสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

๑.๖.๒ ท าใหท้ราบการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั 

๑.๖.๓ ท าใหท้ราบแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ในบรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

๑.๖.๔ ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่เกี่ยวกบัรูปแบบและแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสม

กบับรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนั เพือ่น าไปประยุกตใ์ชก้บัการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

๑.๗ ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะที่ใชใ้นงำนวจิยั 

คณะสงฆ ์หมายถงึ คณะสงฆไ์ทย คือ พระภกิษุและสามเณรที่ไดร้บัการบรรพชาอุปสมบทจากพระ

อปุชัฌายต์ามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕  หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก่อนพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ไม่

ว่าจะเป็นการปฏบิตัศิาสนกจิในหรอืนอกราชอาณาจกัรก็ตาม 

กำรจดักำรศึกษำ  หมายถึง  วิธีการที่น ามาใชใ้นการจดับริหารการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให ้

บรรลุผลตามนโยบาย และวตัถปุระสงค์ที่คณะสงฆไ์ดก้ าหนดไว ้ ประกอบดว้ยนโยบายดา้นการจดัการศึกษา 

หลกัสูตรการจดัการศึกษา การบรหิารการศึกษา กระบวนการวธิกีารในการจดัการศึกษา เป็นตน้ 

แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ  หมายถงึ รูปแบบการบรหิารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในดา้นต่างๆ 

โดยเริ่มต ัง้แต่การก าหนดนโยบายทางการศึกษา  โครงสรา้งการบริหารการศึกษา ระบบการศึกษา หลกัสูตร

การศึกษา  ตลอดถงึกระบวนการศึกษา การสอน การวดัผลประเมนิผล เป็นตน้ 

กำรศึกษำของคณะสงฆไ์ทย หมายถงึการศึกษาทีค่ณะสงฆไ์ทยจดัขึ้น และหน่วยงานอื่นทีจ่ดัใหค้ณะ

สงฆไ์ดร้บัการศึกษา  ซึง่แบง่เป็น  ๒  ประเภท คือ 

๑) การศึกษาที่เป็นระบบของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะ คือการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมและ

แผนกบาล ี

๒) การศึกษาที่เป็นกึ่งระบบของรฐั หรอืจดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั คือ มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั และ โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั

ศึกษา   

กำรศึกษำพระปริยตัิธรรม  หมายถงึ ระบบการศึกษาของพระสงฆใ์นปจัจุบนั ซึ่งแบ่งเป็น ๓ แผนก 

คือ พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม พระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีและพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 

พระปริยตัิธรรมแผนกบำลีสนำมหลวง  หมายถึง ระบบการศึกษาของพระสงฆอ์ย่างหน่ึง ที่เนน้

การศึกษาภาษาบาลเีป็นหลกั แบ่งเป็น ๓ ระดบั ๘ ช ัน้ คือ เปรียญตรี (ประโยค ๑-๒, ป.ธ. ๓), เปรียญโท 

(ป.ธ. ๔-๖), เปรยีญเอก (ป.ธ. ๗-๙) 



 ๑๓ 

พระปริยตัิธรรมแผนกธรรมสนำมหลวง หมายถงึ ระบบการศึกษาของพระสงฆอ์ย่างหน่ึง มรีายวชิา

ที่จะตอ้งศึกษาอยู่ ๔ วิชา คือ วิชาเขยีนเรียงความอธิบายธรรมะเรียกว่า วิชากระทูธ้รรม  วิชาธรรมะวิภาค  

วิชาพุทธประวตัิ และ วิชาวินยั แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ช ัน้ คือ  นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก  

ส าหรบัคฤหสัถ ์เรยีกว่า ธรรมศึกษาตร ี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก 

พระปริยตัิธรรมแผนกสำมญั  หมายถึง ระบบการศึกษาที่รฐัจดัไวส้  าหรบัพระภิกษุสามเณร เป็น

การศึกษาระดบัมธัยม เน้ือหาที่เรยีนจะมวีชิาทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นหลกั และมวีชิาการอื่นๆ ในทางโลก

เสรมิ เช่น วชิาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม เป็นตน้ 

กำรศึกษำของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั  หมายถงึการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในช่วงระยะเวลา 

๕๐ ปีทีผ่่านมา  คือ หลงัจาก พ.ศ. ๒๕๐๑ – ปจัจบุนั 

สภำพกำรศึกษำ หมายถงึสภาพของการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นดา้นต่างๆ เช่น วธิีการจดัการ

ศึกษา หลกัสูตรการเรียนการสอน  วิธีการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล  รวมถึงทรพัยากรทาง

การศึกษาเช่น อาคารสถานที ่สือ่และอปุกรณก์ารสอนเป็นตน้ 

บริบทของสงัคมไทย หมายถึง สภาพการณ์ หรือสภาวะแวดลอ้มภายในสงัคมไทย ท ัง้ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมอืง ค่านิยม ประเพณีวฒันธรรม ความเชื่อ  การศึกษาในปจัจบุนั  ที่เกิดขึ้นท ัง้ภายในและภายนอก

องคก์รคณะสงฆ ์ ซึง่มอีทิธพิลส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ 

ควำมสอดคลอ้งทำงกำรศึกษำ หมายถงึ หลกัการการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ที่เหมาะสมและเขา้

กนัไดก้บับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั  รวมถึงผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆท์ี่ผลติออกมาแลว้

สามารถสอดคลอ้งหรอืตอบสนองกบัความตอ้งการของคณะสงฆแ์ละสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั 

ผลผลิตทำงกำรศึกษำ  หมายถึง  พระภิกษุสามเณรหรือคฤหสัถท์ี่ส  าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร

การศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ในหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม และพระปรยิตัิธรรมแผนกบาล ีรวมไปถึง

การศึกษาในโรงพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั และในมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่งดว้ย 

๑.๘ ขอ้จ ำกดัในกำรวจิยั 

เน่ืองจากการศึกษาเรื่องน้ีเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ซึ่งอยู่ภายใตก้าร

บริหารขององค์กรคณะสงฆค์ือมหาเถรสมาคม  ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อ

องคก์รบริหารคณะสงฆซ์ึ่งเป็นพระเถระได ้ ดงันัน้ จึงท าใหก้ารศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ี มขีอ้จ ากดัมากพอสมควร  

โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงันัน้ในการน าผลการสมัภาษณ์มาวเิคราะหผ์ล  

จงึตอ้งท าอย่างระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ใหม้ผีลกระทบในทางลบกบัผูใ้หข้อ้มลู  และไม่ใหก้ระทบกบัพระ

เถระและองคก์รบริหารของคณะสงฆไ์ทย   แต่ก็จะท าในเชิงวิชาการและเป็นการหาแนวทางแกไ้ขการศึกษา

ของคณะสงฆไ์ทยโดยภาพรวม 

 

 



 ๑๔ 

๑.๙ เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ เกี่ยวกบัเรื่องแนวทางการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆใ์นบรบิทแห่งสงัคมไทยยุคปจัจุบนั พบว่ามงีานวจิยัและเอกสารทีม่เีน้ือหาสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบั

เรื่องน้ีดงัต่อไปน้ี 

พระรำชวรมนีุ (ประยุทธ ์ปยุตโฺต) ไดก้ลา่วไวใ้น “บทบาทของพระสงฆใ์นสงัคมปจัจุบนั” ว่า ลกัษณะ

ความสนใจ และการแสดงบทบาทในพระพทุธศาสนาของคนในสมยัปจัจุบนัมหีลายแบบ  เช่น แบบชอบศึกษา

หลกัธรรมชัน้สูงในแง่ปรชัญา ส าหรบัเป็นอาหารของปญัญา น ามาถกเถยีงกนัปลกีตนออกไมเ่อาธุระกบัสงัคม

บา้ง  แบบบ าเพญ็ศีลบ าเพญ็ทานส ัง่สมบุญเพือ่ชวีติมคีวามสุขในชาติหนา้บา้ง แบบศีลธรรมแบบแผนประเพณี

บา้ง  แบบหาทางน าหลกัธรรมชัน้สูงเขา้สู่ชวีติประจ าวนัของสงัคมบา้ง  เป็นตน้ ควรพจิารณาว่าแบบใดจะเป็น

ประโยชนใ์นการด าเนินชวีติของมนุษย ์ ช่วยสงัคมมนุษยไ์ดแ้ทจ้รงิ  พระพทุธศาสนาและสถาบนัสงฆ ์ ควรจะ

ด ารงอยู่ดว้ยท่าทแีบบใด ทนุและก าลงังานทีไ่ดใ้ชไ้ปแลว้ ไดทุ้่มเทไปในแบบใดมาก และจะเป็นประโยชน์

เพยีงใด๑๙ 

พระศรปีรยิตัโิมล ี (ดร.พระมหำสมชยั กสุลจติโฺต) ไดก้ลา่วไวใ้น “วกิฤตพิทุธศาสนา” ว่า พระวนิยั

ไมใ่ช่กฎหมาย เป็นการจดัระบบซึง่จะใหส้งัคมสงฆท์ ัง้สงัคมดีงาม น่าศรทัธาเลือ่มใส เป็นตวัส่งตวัหนุน

เพือ่ทีจ่ะใหส้มาชกิของสงัคมสงฆแ์ต่ละท่านไดพ้ฒันาเรื่องศีล เรื่องสมาธ ิ เรื่องปญัญา ไปจนกระท ัง่ถงึความ

วมิตุติหลุดพน้  ดงันัน้วนิยัจงึไมใ่ช่อ านาจและไม่ใช่เป็นการลงโทษ  แต่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยเหลอืเกื้อกูลผูซ้ึง่

จะเขา้ไปร่วมกนัเป็นคณะสงฆ ์   พระอปุชัฌายม์หีนา้ทีต่อ้งดูแลความประพฤต ิคอยพฒันาหรอืเลี้ยงดูใหภ้กิษุ

ใหมเ่จรญิทางจติวญิญาณ  กฎหมายคณะสงฆอ์าจจะมสี่วนเป็นปจัจยัท าใหเ้กดิวกิฤติการปกครองคณะสงฆ์

ดว้ย  เพราะกฎหมายเป็นเรื่องของการใชอ้  านาจ วธิีการใชอ้  านาจ รฐับาลหรอืผูบ้ริหารแต่ละยุคสมยัซึง่เขา้มาใช ้

อ  านาจหรอืมาบญัญตักิฎหมายใหค้ณะสงฆ ์  ส่วนใหญ่จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพระสงฆน์อ้ย  เดีย๋วน้ี

คณะสงฆไ์ดข้ยายไปอย่างกวา้งขวางมาก    แต่วธิกีารปกครองจะตอ้งใชห้ลกัพระธรรมวนิยั  กฎหมายนัน้พระ

ไมน่่าจะตอ้งใช ้ แต่ว่าชาวบา้นจะสนบัสนุนคณะสงฆอ์ย่างไร  จะตอ้งใหพ้ระสงฆก์ลบัมาปกครองระบอบของ

พระพทุธเจา้ใหม้ากที่สุด  ตราบใดทีส่ามารถน าพระธรรมวนิยัทีแ่ทจ้รงิมาเป็นหลกัปกครองได ้ ตราบนัน้

พระพทุธศาสนาม ัน่คง  ถา้ตราบใดยงัไปพึง่พงิอ านาจภายนอก ซึง่เป็นเรื่องความชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรม

บา้ง นัน้เป็นความอ่อนแอ๒๐   

                                                   
๑๙
พระราชวรมนีุ (ประยุทธ ์ปยุตโฺต), บทบำทของพระสงฆใ์นสงัคมไทยปจัจุบนั, (กรุงเทพฯ : โรง

พมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๐), ๒๕๐ หนา้. 

๒๐
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร, วกิฤตพิทุธศำสนำ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๔๒), 

๓๔๐ หนา้. 



 ๑๕ 

ทนิพนัธ ์นำคะตะ  ไดศึ้กษาถงึการที่ระบบค่านิยมทางศาสนาและสงัคมเขา้ไปมอีทิธพิลในการบรหิาร  

ในลกัษณะทีว่่า  ท าไมระบบการบรหิารจงึตอ้งรบัค่านิยมดงักลา่วมาใชเ้ป็นค่านิยมหรอืจรยิธรรมในการบริหาร  

และสิง่เหลา่นัน้เขา้ไปมคีวามสมัพนัธก์นัไดอ้ย่างไร  โดยไดก้ลา่วว่า  ตามหลกัศาสนาย่อมถอืว่าการที่มนุษยจ์ะ

คิด  จะพดู  หรอืจะประพฤตอิย่างไรนัน้ย่อมเน่ืองมาจากใจ  ดงัทีป่รากฎในคาถาธรรมบทยมกวรรคว่า “ธรรม

ท ัง้หลายมใีจเป็นหวัหนา้  มใีจเป็นใหญ่  ส าเรจ็ดว้ยใจ  พฤตกิรรมท ัง้หลายย่อมเน่ืองมาจากใจ”  เมือ่ใจคิด ใจ

รูส้กึและเชื่ออย่างใด  การด าเนินชวีติหรอืพฤตกิรรมของบคุคลย่อมเป็นไปตามพื้นเพของใจทีก่  าหนดไวใ้ห ้ 

แมใ้นทางจติวทิยาและสงัคมวทิยากย็อมรบัในหลกัความจรงิขอ้น้ี จงึอาจกลา่วไดว้่าการพฒันาเศรษฐกจิและ

การเมอืงจะมสีภาพอย่างไร  รวดเรว็เพยีงใด  และจะเป็นไปในแนวทางใดนัน้  ย่อมขึ้นอยู่กบัความรูส้กึนึกคิด

ภายในใจของคนเราเป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจิตใจของชนชัน้ที่มอี  านาจ (Elite) ดงัเช่นในกรณีที่  Weber 

ไดช้ี้ใหเ้หน็ว่า ศาสนาครสิตนิ์กายโปรแตสแตนทม์บีทบาทส าคญัในการน ามาซึง่ความเจริญทางเศรษฐกจิของ

ประเทศตะวนัตก  และ  Bellah ไดส้รุปผลการศึกษาอิทธพิลของศาสนาชนิโตในญี่ปุ่นว่า  มสี่วนส่งเสรมิ

ความเจรญิทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้๒๑ 

กองแผนงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง สภาพการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ และ 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่ประกอบการวางแผนการศึกษา พบว่าการศึกษาของคณะสงฆ ์  มมีหาเถรสมาคมมหีนา้ที่

ในการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  และจดัตัง้สภาการศึกษาของ

คณะสงฆ ์ มสีมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธาน กรมการศาสนาเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆ ์

ระบบการศึกษาของภกิษุสามเณรมหีลายระบบ  และปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆ ์ เช่น ปญัหา

ดา้นการบริหารและด าเนินงานศึกษา ปญัหาหลกัสูตร ปญัหาความสูญเปลา่ทางการศึกษา เป็นตน้๒๒ 

รองศำสตรำจำรยบ์ ำรุง สุขพรรณ์ ไดท้  าการศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆ ์   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาโครงสรา้งระบบการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพือ่ส  ารวจความ

ตอ้งการดา้นการศึกษาของคณะสงฆแ์ละพระภกิษุสามเณร และเพือ่ศึกษาความแตกต่างระหว่างนกัเรยีนทีอ่ยู่

ในภาคต่างๆ กบัการมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบัความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน การน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช ้

ตรงกบัความตอ้งการ  ผลการวจิยัพบว่าโครงสรา้งหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมควรก าหนดหลกัสูตรใหช้ดัเจน  

โดยก าหนดระยะเวลาการศึกษาแต่ละหลกัสูตรใหช้ดัเจน เน้ือหาวชิาควรปรบัปรุงใหท้นัสมยัเอื้ออ านวยต่อการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนา และควรเชื่อมโยงเน้ือหาวชิาของหลกัสูตรกบัสถานการณ์ปจัจบุนั  อกีท ัง้ใชเ้ทคโนโลยี

มาช่วยสอน การวดัผลควรปรบัปรุงใหไ้ดม้าตรฐานสากล  ส่วนความตอ้งการดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์

                                                   
๒๑ทนิพนัธ ์ นาคะตะ, พระพทุธศำสนำกบัสงัคมไทย, (กรุงเทพฯ : อกัษรเจรญิทศัน,์ ๒๕๒๙), ๒๓๐ หนา้. 
๒๒
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”, รำยงำน

วิจยั, (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ), ๒๕๒๖, ๓๒๐ หนา้. 



 ๑๖ 

พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีศึ่กษามคีวามตอ้งการศึกษาเพือ่ตอ้งการเพิม่พนูความรูแ้ละการพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ใน

สมณเพศ และเพือ่ความเขา้ใจในศาสนธรรมทีถ่่องแท ้   ส่วนความตอ้งการทีจ่ะใหป้รบัปรุงพฒันาการจดัการ

เรยีนการสอน  กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าควรปรบัปรุงเน้ือหาวชิาใหท้นัสมยัและสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นทางโลก

ไดเ้ป็นอย่างด ี  มกีารใชส้ือ่ประกอบการเรียนการสอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจมากขึ้น และควรมเีทคโนโลยใีหม่ๆ  มา

ช่วยสอน๒๓ 

พระมหำมณเฑยีร ธีรำนนฺโท ไดว้จิยัการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๐ ผล

การศึกษาวจิยัพบว่า  การศึกษาส าหรบัพระภกิษุสามเณรมหีลายประเภท และแตกต่างกนัทางดา้นบริหารและ

หลกัสูตร ซึง่พอสรุปไดด้งัน้ี  การศึกษาทีเ่ป็นระบบของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะซึง่เป็นอสิระจากระบบของรฐั คือ

พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี ซึง่พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดท้รงจดัระบบไว ้ 

และคณะสงฆไ์ดถ้อืเป็นแบบแผน จดัด าเนินการสบืมาโดยล าดบัจนถงึปจัจุบนั โดยไม่มกีารปรบัปรุงแกไ้ขที่

ส  าคญัใด ๆ เลย จนกลายเป็นสาเหตสุ  าคญัประการหน่ึงที่ท  าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคิดเหน็ระหว่างพระ

เถระผูใ้หญ่ ซึง่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบทางดา้นการบริหาร ซึง่ตอ้งการอนุรกัษข์องเดมิเอาไว ้ กบัพระภกิษุสามเณร

รุ่นใหมท่ี่ตอ้งการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขดา้นการบรหิารและหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ส าหรบัการศึกษาทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบของรฐั คือมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ๒ แห่ง การศึกษาระบบน้ีไดร้บัการ

ยอมรบัจากคณะสงฆ ์ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  การศึกษาที่รฐัก าหนดขึ้นตามความเหน็ชอบของคณะสงฆ ์ ไดแ้ก่

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั ซึง่เริ่มด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔   การศึกษาในระบบของรฐั 

ซึง่หน่วยงานหรอืกลุม่บุคคลทีจ่ดัต ัง้ขึ้นโดยขออนุญาตจากรฐั ไดแ้ก่ โรงเรียนการศึกษาผูใ้หญ่ส าหรบัพระภกิษุ

สามเณร ซึง่เป็นทีนิ่ยมของพระภกิษุสามเณรเป็นจ านวนมาก แต่คณะสงฆไ์ม่เหน็ดว้ย เพราะหลกัสูตรมแีต่วชิา

สามญัลว้นๆ ไมม่วีชิาฝ่ายพระธรรมวนิยัเลย  และการศึกษาที่อยู่นอกระบบของคณะสงฆ ์ และของรฐั ไดแ้ก่

จติตภาวนัวทิยาลยั และส านกัปฏบิตัิกรรมฐานต่างๆ    ส าหรบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ มปีญัหา

และอุปสรรคมากมาย  ท ัง้ในดา้นการบริหารหลกัสูตรการเรียนการสอนและการวดัผล รวมถงึในดา้นคุณภาพ

และสมัฤทธผิลทางการศึกษา อนัเป็นผลมาจากการไมไ่ดร้บัความเอาใจใส่อย่างจรงิจงัจากรฐัและคณะสงฆ์๒๔ 

รองศำสตรำจำรยส์ุภำภร มำกแจง้ และ ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มปอง มำกแจง้ ไดท้  าการศึกษาวจิยั

เรื่อง การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ พบว่า การบรหิารการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ใน

ปจัจบุนั แยกส่วนออกจากระบบการบริหารการศึกษาของชาต ิ ท าใหเ้กดิปญัหาท ัง้ดา้นการจดัการ งบประมาณ 

การบริหารหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล คุณภาพการศึกษา คุณภาพของ

                                                   
๒๓
รองศาสตราจารย ์บ  ารุง สุขพรรณ ์, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ”์, รำยงำนกำรวจิยั

, (คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๔๔, ๒๗๐ หนา้. 
๒๔
พระมหามณเฑียร ธีรานนฺโท, “การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๐”, 

วทิยำนิพนธศ์ำสนศำสตรมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๓๐, ๒๘๕ หนา้. 



 ๑๗ 

บคุลากรทางการศึกษาท ัง้ผูบ้รหิารและผูส้อน ตลอดจนสวสัดกิารและความม ัน่คงในอาชพี หลกัสูตรการศึกษา

ไมต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ซึง่จ  าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผูต้อ้งการขยายโอกาสทางการศึกษา ผู ้

ประสงคจ์ะเป็นศาสนทายาท และผูบ้วชตามประเพณี และในการด าเนินการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆ ์

หน่วยงานผูดู้แลควรเตรียมการแกก้ฎระเบยีบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษาตามโครงสรา้งการศึกษาของ

ชาต ิ  พฒันาบคุลากรวชิาชพี สรา้งความม ัน่คงและสวสัดกิารแก่บคุลากร เพือ่ก าหนดเป็นอตัราก าลงัทีม่ี

ประสทิธภิาพของการจดัการศึกษาแต่ละประเภท วเิคราะหค่์าใชจ่้ายต่อหวัของผูศึ้กษาแต่ละประเภท เพือ่

ก าหนดงบประมาณทีร่ฐัตอ้งสนบัสนุน๒๕ 

ดร.ดุษฎ ี สตีลวรำงค ์  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาในสงัคมพระพทุธศาสนาตามทีป่รากฏใน

พระไตรปิฏก  งานวจิยัน้ีพบว่าสงัคมชาวพทุธม ี๒ ประเภท คือ สงัคมฆราวาสและสงัคมสงฆ ์ สงัคมสงฆน์ัน้

สมาชกิส่วนใหญ่มุง่เป้าหมายการศึกษาระดบัสูงสุดคือความพน้ทกุขส์ิ้นเชงิ  มกีารจดัระเบยีบสงัคมโดยอาศยั

วนิยัสงฆ ์(ภกิษุ ๒๒๗ ขอ้ ภกิษุณี ๓๑๑ ขอ้) ซึง่ครอบคลุมการคดัเลอืกสมาชกิการด ารงชวีติในสงัคมและการ

ใหอ้อกจากความเป็นสมาชิก  โดยวนิยัสงฆน้ี์ท าใหส้งัคมสงฆม์บีรรยากาศทางวชิาการสูง  สมาชกิมโีอกาส

ศึกษามากและลกึโดยศึกษาตลอดเวลาในการด ารงชวีติ  จดัว่าสงัคมสงฆเ์ป็นสงัคมการศึกษาตามอดุมคตใิน

ทรรศนะอย่างพระพทุธศาสนา  ส่วนสงัคมฆราวาสชาวพทุธมุง่เป้าหมายระดบัต า่ลงมา  การจดัระเบยีบสงัคม

รดักมุนอ้ยกว่าสงัคมสงฆ ์ ฆราวาสทีม่คีวามพรอ้มสูงขึ้นตอ้งการบรรลุเป้าหมายสุดกเ็ขา้สงัคมสงฆไ์ด ้๒๖ 

ทว ี  ศนัสนียพนัธ ์ และ เดชำ พวงงำม ไดท้  าการศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาสภาพการจดัการศึกษา

ของสงฆใ์นโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา เขตการศึกษา ๑๑  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คือ 

ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร และครูสอนในโรงเรยีนพระปริยตัิธรรม เขตการศึกษา ๑๑ จ านวน ๔๓๐  คน ผล

การศึกษากลา่วสรุปไดว้่า การบรหิารและการจดัการโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ควรจดัตัง้กอง

ทนุการศึกษาส าหรบัการบรหิารและการจดัการศึกษา โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาโดยเฉพาะ  

เน่ืองจากโรงเรยีนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาไมอ่ยู่ภายใต ้พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และ

ไมใ่ช่โรงเรียนรฐับาล เพราะเป็นโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา สงักดักรมการศาสนา ดงันัน้

                                                   
๒๕
ร.ศ.สุภาภร มากแจง้ และ ผศ.สมปอง มากแจง้, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆ”์, รำยงำนกำรวจิยั, (กรมการศาสนา : กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๔๒, ๒๔๐ หนา้. 
๒๖
ดุษฎ ีสตีลวรางค,์ กำรศึกษำในสงัคมพระพทุธศำสนำตำมที่ปรำกฏในพระไตรปิฏก, (กรุงเทพฯ : 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๓๘), ๓๕๐ หนา้. 



 ๑๘ 

รฐับาลควรสนบัสนุนกองทนุการจดัการศึกษา  โดยวดัจดักองทนุการศึกษาครึ่งหน่ึง และรฐับาลจดัสรรกอง

ทนุการศึกษาใหค้รึ่งหน่ึง๒๗ 

ดร.วีรชำต ิ น่ิมอนงค ์ ไดท้  าวจิยัเรื่อง “ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรใน

ประเทศไทย” มวีตัถปุระสงค ์๓ ประการ คือ  เพือ่แสวงหาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัสภาพปญัหาความไมเ่สมอภาค 

ทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรและแมช่ใีนประเทศไทย เพือ่ตอ้งการทราบถงึวธิีการทีเ่หมาะสมที่รฐับาลจะ

เขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปญัหาในการจดัการศึกษานัน้ และเพือ่จะไดท้ราบแน่ชดัถงึบทบาทของมหาวทิยาลยัสงฆ์

บนพื้นฐานแห่งการท าประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศชาติ ทัง้น้ีโดยอาศยัแนวความคิดและทฤษฎเีรื่องความเสมอภาค

และความตอ้งการทางการศึกษา ของนกัคิดทางการศึกษาท ัว่ไปและทางพระพทุธศาสนาโดยศึกษาเฉพาะกรณี

ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์  ปยุตโต) และไดต้ ัง้สมมตฐิานสาเหตแุห่งความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทย ๘ ประเดน็ และสมมตฐิานแนวทางการแกป้ญัหาความไมเ่สมอภาคทางการศึกษา  ๔  ประเดน็  

ผลการวจิยัพบว่าการศึกษาของสงฆม์คีวามไมเ่สมอภาคใน ๒ ประเดน็หลกั คือ ๑. ดา้นงบประมาณ 

และ ๒. ดา้นหลกัสูตรหรอืระบบการศึกษา ปญัหาท ัง้สองน้ีสมัพนัธก์นั กลา่วคือคณะสงฆจ์ดัการศึกษาหลาย

ระบบและใหค้วามส าคญัต่างกนั จงึเป็นทีม่าของการไดง้บประมาณนอ้ย ปญัหาความไมเ่สมอภาคท ัง้สองน้ียงั

ก่อใหเ้กดิปญัหาความไมเ่สมอภาคดา้นอื่นอกี เช่นการเรยีนการสอนดอ้ยคุณภาพ ขาดครูที่มคุีณภาพ ขาด

อาคารเรียน อปุกรณ์การเรยีนไมเ่พยีงพอ  เป็นตน้ 

ผลการวจิยัพบอกีว่า สาเหตุ ๘ ประการ ท าใหเ้กดิความไม่เสมอภาคดา้นการศึกษาของพระภกิษุ

สามเณร ตามล าดบัความส าคญัทางสถติิ คือ ปญัหานโยบายการปกครองและการจดัการศึกษาทีข่าดแผนการ

ศึกษา , ปญัหาระบบการศึกษาทีม่หีลากหลาย, ปญัหาคณะสงฆแ์ละรฐัสนบัสนุนการศึกษาทีไ่ม่ท ัว่ถงึ, ปญัหา

การขาดการประชาสมัพนัธแ์ละแนะแนวระบบการศึกษา, ปญัหาไมม่บูีรณาการในดา้นหลกัสูตร, ปญัหาการลา

สกิขาของพระภกิษุสามเณร, ปญัหาการเลอืกสนบัสนบัสนุนระบบการศึกษาเพราะสมณศกัดิ์, ปญัหาทางวดัตน้

สงักดัหรอืเจา้อาวาสไม่ใหค้วามร่วมมอืในการจดัการศึกษา และจากผลการศึกษาวจิยัท่าทขีองพระมหาเถระ

และกรมการศาสนา ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามพบว่า เจา้หนา้ทีก่รมการศาสนาส่วนมากเหน็ดว้ยกบัพระภกิษุ

สามเณร ในประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคทางการศึกษาที่กล่าวมาแลว้ และมท่ีาทยีอมตามความตอ้งการทางการ

ศึกษาของพระภกิษุสามเณร ๔ ประเดน็ ตามล าดบัความส าคญัทางสถติคิือ  

๑. ตอ้งการใหค้ณะสงฆ์แกไ้ข พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆแ์ละสนบัสนุนการศึกษาท ัง้สาย

บาลนีกัธรรมและสายปรยิตัิธรรมสามญัและมหาวทิยาลยัสงฆ ์  ใหเ้ท่าเทยีมกนัรวมท ัง้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตร

การศึกษาดว้ย  

                                                   
๒๗
ทว ีศนัสนียพ์นัธ ์และ เดชา พวงงาม, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาสงฆใ์นโรงเรียนพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาเขตการศึกษา ๑๑”, รำยงำนกำรวจิยั, (กรุงเทพฯ : ส านกัพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เขตการศึกษา ๑๑), ๒๕๓๗, ๒๓๐ หนา้. 



 ๑๙ 

๒. ตอ้งการใหข้ยายการศึกษาแบบพระปรยิตัิธรรมสามญัและแบบมหาวทิยาลยัสงฆ  ์เพราะการศึกษา 

๒ สายน้ี มคีวามสอดคลอ้งกนัทางดา้นหลกัสูตร  

๓. ตอ้งการใหค้งหลกัสูตรและระบบการศึกษาเหลา่นัน้ไว ้  แต่ใหม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ชื่อมโยง

กนัและมกีารเทยีบโอนกนัได ้ 

๔. ตอ้งการศึกษาในมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนอื่นๆ  

แต่ทศันะและท่าทขีองพระมหาเถรสมาคมและเจา้หนา้ทีก่รมการศาสนาทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ส่วนมาก ไม่

เหน็ดว้ย ทีจ่ะใหม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรนกัธรรมบาลใีหม้ลีกัษณะบูรณาการระหว่างวชิาการทางธรรมและ

วชิาการสมยัใหม่ แต่กลบัเสนอใหม้กีารเพิม่วชิาทางธรรมโดยเฉพาะวชิาภาษาบาลเีขา้กบัหลกัสูตรพระปรยิตัิ

ธรรมสามญัและมหาวทิยาลยัสงฆม์ากขึ้น ส่วนหลกัสูตรนกัธรรมบาลนีัน้อาจมกีารปรบัปรุงเพยีงกระบวนการ

เรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยัขึ้น แต่ไมย่นิยอมใหป้รบัปรุงตวัหลกัสูตร  เน่ืองมาจาก พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาตฉิบบั พ.ศ. ๒๕๔๒  ตอ้งการปฏรูิปการศึกษาของทุกฝ่าย คณะสงฆจ์งึตอ้งการปรบัปรุง

การศึกษาของสงฆ ์โดยแกไ้ข พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆใ์หม่ เนน้ความสามคัคีในคณะสงฆม์หานิกายและ

ธรรมยุตกินิกาย โดยจดัตัง้ส  านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ มคีณะกรรมการสงฆเ์รียกว่ามหาคณิสสร ดูแล

การศึกษาร่วมกบัรฐับาล  

และจากการศึกษาวจิยับทบาทของมหาวทิยาลยัสงฆพ์บว่า ผูต้อบแบบสอบถามและใหส้มัภาษณ์ที่

เป็นเจา้หนา้ทีก่รมการศาสนาพอใจกบัภารกจิทีม่หาวทิยาลยัสงฆท์ าอยู่ใน ๕ ดา้น คือดา้นการผลติบณัฑติ ดา้น

การจดัการเรยีนการสอน ดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม และดา้นการท านุบ  ารุงศิลปะวฒันธรรม และดา้น

ความเป็นสากล และยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามและผูต้อบสมัภาษณ์ส่วนมากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสงฆ์

เนน้ดา้นสมณสารูปของพระภกิษุสามเณร เนน้คุณธรรมจรยิธรรมของบณัฑติ ความเป็นเลศิในดา้นศาสนาและ

ปรชัญา และดา้นวปิสัสนากรรมฐาน และผูว้จิยัไดเ้สนอแนะว่า ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุ

สามเณรเกดิจากระบบการศึกษาที่มหีลากหลายและไมเ่ชื่อมโยงกนั เพือ่แกป้ญัหาน้ีจงึควรมกีารวจิยัหลกัสูตรที่

พระธรรมปิฎกเสนอต่อคณะสงฆอ์ย่างจรงิจงั เนน้การสรา้งสถานศึกษาแทนการสรา้งศาสนสถานอย่างอื่นซึง่มี

อยู่มากแลว้ เพือ่ใหพ้ทุธศาสตรหรอืศาสนศาสตรบณัฑติไดอุ้ทศิตนท างานดา้นการศึกษาเพือ่พระศาสนามาก

ขึ้น๒๘  

พระสมนึก  อนันตวงศ ์ ไดก้ลา่วไวใ้น “สถาบนัสงฆก์บัการพฒันาสงัคมไทยในอนาคตตามทรรศนะ

ของพระผูน้ าทางดา้นวชิาการ” วา่ ในปจัจบุนัน้ี สถาบนัสงฆไ์ดเ้กื้อกูลต่อสงัคมไทยอยู่แลว้  ส าหรบัอนาคตนัน้

ยงัจะตอ้งมกีารปรบัปรุงสถาบนัสงฆใ์นประเด็นต่างๆ อกีมาก  โดยเฉพาะการศึกษาของพระสงฆ ์  และการ

พฒันาบคุลากรทางศาสนา  ส าหรบัพระราชบญัญตัคิณะสงฆท์ี่ใชป้กครองคณะสงฆใ์นปจัจุบนั  มคีวามเหน็ที่

                                                   
๒๘ดร.วรีชาต ิน่ิมอนงค,์ “ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”,

รำยงำนกำรวจิยั, (คณะปรชัญาและศาสนา : มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั), ๒๕๔๕, ๓๘๓ หนา้.  



 ๒๐ 

หลากหลายกนัออกไป  แต่ส่วนใหญ่มองว่าไมเ่ป็นปญัหาส าหรบัการพฒันา  แต่ว่าตอ้งปรบัปรุงในส่วนของ

องคก์รต่างๆ ของสถาบนั องคก์ร ศาสนศึกษา องคก์รการปกครอง องคก์รสาธารณูปการ และองคก์รสาธารณ

สงเคราะห ์  ในระดบัวดัประเดน็ส าคญัอยู่ที่สมณศกัดิ์ พระผูน้ าส่วนมากกว่าครึ่งทีม่องว่าปจัจบุนัเป็นปญัหา

เน่ืองจากขาดระบบกล ัน่กรองตรวจสอบทีด่ ี การถวายสมณศกัดิ์ ตอ้งมรีะบบกล ัน่กรองทีเ่ป็นธรรม๒๙ 

พระโสภณคณำภรณ์ (ระแบบ ฐติญำโณ) ไดใ้หค้วามเหน็ไวใ้นงานวจิยัเรื่อง “มหาเถรสมาคมกบัการ

ยอมรบัการมสี่วนร่วมของพระสงฆ ์ ในการปฏรูิปการปกครองคณะสงฆ”์ ว่า รูปแบบการปกครองสงฆใ์น

ปจัจบุนั  ซึง่หมายถงึรูปแบบการปกครองคณะสงฆต์ามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นระบบทีร่บั

เอาของผดิมาใช ้ โดยคิดว่าพระผูใ้หญ่คือพระที่มอีายุพรรษามากจะสามารถบริหารจดัการเรื่องราวต่างๆ ที่

เกดิขึ้นได ้ ความจรงิแลว้แมใ้นประวตัศิาสตรข์องพระพทุธศาสนากป็รากฏว่า สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เคย

มอบใหพ้ระผูม้คุีณสมบตัดิา้นความรูค้วามสามารถมาปกครองพระผูม้อีายุพรรษาแก่กว่าได ้ ส่วนแผนงานของ

มหาเถรสมาคมทีจ่ะกระจายอ านาจการตดัสนิใจ และการบริหารไปยงัส่วนภมูภิาคนัน้  ยงัมองไมอ่อกว่าจะมี

อะไรเปลีย่นแปลง อนัทีจ่รงิรูปแบบของมหาเถรสมาคมที่ใชก้นัอยู่ในปจัจุบนัน้ีน่าสนใจ  แต่ในแงโ่ครงสรา้งจะ

เหน็ไดว้่าขาดความคลอ่งตวัอย่างรา้ยแรง ท างานยาก ประสทิธภิาพต า่ ปญัหาเหลา่น้ีสมควรทีจ่ะไดร้บัการ

แกไ้ขในเรื่องรูปแบบมใิหย้ดึตดิกบักรอบประเพณีจนเกนิไป ความบกพร่องในรูปแบบการบริหารงานเช่นน้ี  ท า

ใหเ้มือ่เวลาเกดิข่าวในทางลบเกี่ยวกบัวงการสงฆ ์ สือ่มวลชนจงึพยายามกดดนัในเรื่องการปฏรูิปคณะสงฆ์

เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการใชก้ฎหมาย หรอืมาตรการต่างๆ ซึง่ในประเดน็ในการน าเสนอในรูปขา่วสารนัน้ 

ไมไ่ดพ้จิารณาในบริบทของสงฆเ์ท่าใดนกั  ขา่วสารทีอ่อกมาสู่สาธารณะจงึมคีวามบดิเบอืนอยู่บา้ง  ท าใหส้งฆ์

ภายในการปกครองของมหาเถรสมาคม  เกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นจากการรบัรูข้า่วสารที่บดิเบอืนถงึความ

เป็นไปที่แทจ้รงิ๓๐ 

พระมหำวีระ  เกรมัย ์ ไดท้  าการวจิยัเรื่อง “พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั” ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการผลติบณัฑติ ส่วนใหญ่ประมาณ ๘๐ % 

ไดล้าสกิขาไปประกอบอาชพีต่างๆ ในสงัคม  เป็นพลเมอืงดขีองสงัคม ส่วนทีอ่ยู่รบัใชพ้ระพทุธศาสนา กเ็ป็น

พระสงฆท์ีด่มีคุีณภาพ  เป็นที่ยอมรบัของคณะสงฆแ์ละสงัคม  เป็นก าลงัส  าคญัในการพฒันาพระศาสนาให ้

เจรญิรุ่งเรอืงในอนาคต ดา้นการพฒันาหลกัสูตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยัไดป้รบัปรุง

                                                   
๒๙
พระสมนึก  อนนัตวงศ,์ “สถาบนัสงฆก์บัการพฒันาสงัคมไทยในอนาคตตามทรรศนะของพระผูน้ า

ทางดา้นวชิาการ”, วทิยำนิพนธป์ริญญำสงัคมสงเครำะหศ์ำสตรมหำบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร)์, ๒๕๔๐, ๒๖๐ หนา้. 

๓๐
นายพรศกัดิ์ ธนพฒันพงศ์, “มหาเถรสมาคมกบัการยอมรบัการมีส่วนร่วมของพระสงฆใ์นการ

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ”์, วทิยำนิพนธนิ์เทศศำสตรมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั), ๒๕๔๑, ๓๐๑ หนา้. 



 ๒๑ 

หลกัสูตรใหเ้ขา้กบัมาตรฐานสากล ก าหนดหลกัสูตรไว ้ ๒ ระดบั คือ ระดบัต า่กว่าอดุมศึกษา และ

ระดบัอดุมศึกษาไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะๆ เพือ่ใหเ้ขา้กบัมาตรฐานหลกัสูตรของทบวงมหาวทิยาลยั 

ดา้นการบริหารไดม้กีารจดัรูปแบบการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามแบบมหาวทิยาลยัของรฐั

ท ัว่ไป  ดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม การส่งเสรมิ

พระพทุธศาสนาและการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมดว้ยการจดักจิกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานของมหาวทิยาลยั๓๑ 

สทิธิพล เวยีงธรรม ไดศึ้กษาวจิยัเรื่อง ปญัหาการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรียนพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกธรรม จงัหวดัมหาสารคาม  โดยมุง่หมายทีจ่ะศึกษาสภาพปญัหา และปจัจยัสาเหตุแห่งปญัหาใน

การจดัการเรยีนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั

พบว่าหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆไ์มเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมปจัจบุนัและสภาพทอ้งถิน่ สาเหตเุพราะมี

เน้ือหากวา้งเกินไป และภาษาทีใ่ชเ้ป็นภาษาวชิาการแบบโบราณจึงยากต่อการท าความเขา้ใจ หลกัสูตรการเรียน

การสอนทีเ่นน้ทฤษฎมีากกว่าภาคปฏบิตั ิ การประชมุวางแผนและการวเิคราะหก์ารใชห้ลกัสูตรร่วมกนัยงัมไิด ้

เกดิขึ้น สาเหตุเพราะการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆย์งัไมเ่ป็นเอกภาพ 

แต่ละส านกัเรียนหรอืแต่ละโรงเรยีนต่างด าเนินการตามความเขา้ใจของตนเองหรอืท าตามบูรพาจารยถ์อืปฏบิตัิ

มา  ดา้นการจดัท าแผนการสอน คณะสงฆไ์ม่ค่อยเขา้ใจการจดัท าแผนการสอน ครูผูส้อนไม่สามารถสอนตาม

แผนทีก่  าหนดไว ้ และส่วนใหญ่ทีใ่ชว้ธิีสอนแบบบรรยาย ดา้นการใชส้ือ่ คณะสงฆไ์มม่สีือ่การสอนที่ทนัสมยั 

สาเหตเุพราะขาดแคลนงบประมาณในการซื้อ และครูผูส้อนไมม่คีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอในการสรา้งสือ่

การสอนขึ้นมาใชเ้อง สาเหตเุพราะไมม่กีารจดัฝึกอบรมเพือ่การจดัท าสือ่การสอนแต่อย่างใด  ดา้นการวดัผล

ประเมนิผล ระบบการวดัผลประเมนิผลในปจัจบุนัไมม่คีวามเหมาะสม สาเหตเุพราะมุ่งเนน้วดัความรู ้

ภาคทฤษฎมีากเกนิไปและไมม่กีารวดัผลภาคปฏบิตั ิ  กระบวนการออกขอ้สอบและลกัษณะของขอ้สอบยงัไม่

เหมาะสม สาเหตเุพราะการออกขอ้สอบด าเนินการโดยส่วนกลาง ครูผูส้อนไมม่โีอกาสไดร่้วมออกขอ้สอบ การ

จดัใหม้กีารสอบปีละ ๑ คร ัง้ ไม่เพยีงพอ เพราะมนีกัเรียนทีส่อบไมผ่่านอยู่มากท าใหไ้ม่มโีอกาสสอบแกต้วัหรอื

สอบซ่อม และการทจุริตในการสอบมกัจะเกดิขึ้นเสมอ สาเหตุเพราะกรรมการคุมสอบบางส่วนละเลยต่อการ

ปฏบิตัิตามระเบยีบของการสอบ๓๒  

 

                                                   
๓๑พระมหาวรีะ เกรมัย,์ “พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, สำรนิพนธศิ์ลปศำสตรมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกรกิ), ๒๕๔๑, 

๒๗๐ หนา้. 

๓๒สทิธพิล เวยีงธรรม, “ปญัหาการเรยีนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมแผนก

ธรรมจงัหวดัมหาสารคาม”, กำรศึกษำคน้ควำ้อสิระหลกัสูตรปรญิญำกำรศึกษำมหำบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๗, ๒๓๐ หนา้. 



 ๒๒ 

สรุปกรอบแนวคดิ 

จากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง จงึสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัมี

วตัถปุระสงคห์ลายประการ แต่วตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัทีสุ่ดคือการผลติศาสนทายาทใหก้บัพระพทุธศาสนา อนั

เป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อความเจรญิม ัน่คงของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย  แต่การจดัการศึกษาของ

คณะสงฆจ์ะบรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่นัน้ ขึ้นอยู่กบัว่า มแีนวทางการจดัการศึกษาที่เหมาะสมกบับริบท

ของสงัคมในแต่ละยุคสมยัหรอืไม ่เพราะการจดัการศึกษาบางแนวทางอาจจะเหมาะสมกบับางยุคบางสมยั  แต่

เมือ่ถงึยุคสมยัหน่ึงแนวทางนัน้ๆ อาจจะไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในยุคสมยัปจัจุบนัที่สภาพบริบทของ

สงัคมไทยไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมากมาย แนวทางการจดัการศึกษารูปแบบเดมิทีค่ณะสงฆด์ าเนินอยู่ มี

จดุอ่อนทางการศึกษาอยู่อกีมากมายหลายประการ ทีย่งัไมส่อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็ได ้ จงึท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์มบ่รรลุผลตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ และยงักลบัส่งผล

กระทบดา้นลบต่อองคก์รคณะสงฆ ์ พระพทุธศาสนาและประเทศชาตโิดยรวมอีกดว้ย   ซึง่ถา้หากคณะสงฆม์ี

แนวทางการจดัการศึกษาที่ถกูตอ้งเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนัแลว้ จะน าไปสู่การแกไ้ข

จดุอ่อนทางการศึกษาของคณะสงฆท์ีก่  าลงัเป็นอยู่ และสามารถท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆบ์รรลุผล

ตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา และเป้าหมายทางการศึกษาทีค่ณะสงฆไ์ดต้ ัง้ไวไ้ด ้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการวจิยัไวด้งัน้ี 

สรุปตำรำงกรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

 

 
 

สภำพกำรจดักำรศึกษำของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

วเิคราะห ์SWOT 
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บทที่ ๒ 

สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

 

พระพทุธศาสนาที่สามารถด ารงอยู่ไดจ้นถงึทกุวนัน้ี เพราะอาศยัการศึกษาและการเผยแผ่ หากไมม่ี

การศึกษาและการเผยแผ่แลว้ พระพทุธศาสนากค็งไม่สามารถด ารงอยู่ได ้  การศึกษาจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ด

ทีส่่งผลต่อความเจริญม ัน่คงของพระพทุธศาสนา  พระพทุธเจา้ทรงก่อตัง้สงัคมสงฆข์ึ้นมากเ็พื่อใหเ้ป็นสงัคม

แห่งการศึกษาโดยมเีป้าหมายเพื่อตวับคุคล เพือ่พระศาสนาและเพือ่สงัคมมนุษยโ์ดยส่วนรวม ดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะ

ศึกษาถงึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน ในบทน้ีผูว้จิยัจะไดศึ้กษาถงึแนวคิด

และทฤษฎทีางการศึกษา ท ัง้ในแนวพทุธและนกัวชิาการทางการศึกษาท ัง้ที่เป็นคนไทยและนกัวชิาการทางตะวนัตก  

เพือ่น ามาพื้นฐานในการศึกษาถงึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในประเดน็ต่างๆ ท ัง้ดา้นหลกัสูตรการ

เรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน ในแต่ละยุคแต่ละสมยั  ซึง่จะไดน้ าเสนอตามล าดบัต่อไป 

๒.๑ ความหมายและความส าคญัของการศึกษา 

หากมผูีต้ ัง้ค าถามว่า “การศึกษาคืออะไร” ค าตอบที่ไดค้งเป็นไปหลายแง่หลายมมุหรือหลายทิศทาง 

ความหมายของค าว่าการศึกษาตามหลกันิรุกตศิาสตร ์มาจากภาษาองักฤษว่า “education”  หากพจิารณาราก

ศพัทเ์ดิมจากภาษาละติน มีแนวทางพิจารณา ๓ แนวทางดว้ยกนั คือ มาจากรากศพัทว์่า “educare” ซึ่งมี

ความหมายว่า “to bring up” แปลว่าเลี้ยงดู๑ หมายความว่าเด็กๆ เมื่อเกิดมาตอ้งไดร้บัการเลี้ยงดูให ้

เจริญเติบโตตามจุดประสงคข์องผูเ้ลี้ยง ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางดีหรือรา้ยก็ได ้มาจากรากศพัทว์่า “educare”  

ซึ่งมีความหมายว่า “to lead out”  หรือ “to draw out” แปลว่า น าออก หรือ ดึงออกมา ความหมายใน

ประเด็นน้ี คือ เป็นการดึงหรือน าสิ่งที่มีอยู่ในตัวผู เ้รียนออกมาใหป้รากฏ ซึ่งหมายถึงศักยภาพหรือ

ความสามารถความถนัดบางสิ่งบางอย่างในตวัผูเ้รียนนัน่เอง  มาจากรากศพัทเ์ดิมว่า “educatum” ซึ่งมี

ความหมายว่า “teaching” หรือ “training”๒ หมายถึง การสอนหรือการฝึกอบรม ความหมายของรูปค าใน

ประเด็นน้ีตรงกบัสิ่งทีค่รูผูส้อนส่วนใหญ่ใชก้นัในปจัจบุนัมากทีสุ่ด  จากความหมายของค าว่า “การศึกษา” ตาม

หลกันิรุกติศาสตรท์ ัง้ ๓ ประเด็นดงักล่าว ท าใหพ้อสรุปความไดว้่า  การศึกษาหมายถึง การใหก้ารเลี้ยงดูให ้

เจริญเติบโต ในขณะเดียวกนักต็อ้งใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัการเลี้ยงดูนัน้ใหเ้ป็นผูท้ีส่ามารถช่วยเหลอืตนเองเพื่อ

ความอยู่รอดของชวีติ เช่น ใหว้ชิาความรูเ้พือ่การประกอบอาชพี และใหค้วามรูเ้พื่อสามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง

                                                 
๑สนิท ศรีส  าแดง, พระพทุธศาสนากบัการศึกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

, ๒๕๔๗), หนา้ ๒. 

๒Good, Carter V, Dictionary of Education, (Newyork : McGraw-Hill Book Company, 

1973), p. 35. 



 ๒๔ 

มคีวามสุข อีกความหมายหน่ึง การศึกษาหมายถงึการพฒันาผูเ้รียนใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ นัน่คือ เป็น

การสอนหรือแนะน าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพที่มีอยู่ในตนเองใหม้ากที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได ้ และ 

การศึกษา หมายถึง การสอนหรือการฝึกอบรมใหผู้เ้รียนมคีวามเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ตามความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลของผูเ้รยีน๓ 

ในภาษาไทยใชค้ าว่า “ศึกษา” ซึง่เป็นภาษาสนัสกฤต แต่พอเป็นภาษาบาล ี กลายเป็น “สกิขา” เมือ่

แยกศพัทอ์อกมา มาจากค าว่า สะ+อกิขะ+อา สะ ในภาษาบาล ีแปลว่า ตวัเอง อิกขะ แปลว่า มอง, พจิารณา, 

เหน็๔ พทุธทาสภกิข ุ กลา่วว่า “การศึกษา คือ การปฏบิตัศีิล สมาธ ิ และปญัญา การศึกษาที่สมบูรณต์อ้งท า

ความเป็นมนุษยใ์หถู้กตอ้งและสมบูรณ์”๕ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐติญาโณ) กลา่วว่า “การศึกษาในทาง

พระพทุธศาสนา หมายถงึ กระบวนการเรยีน การฝึกอบรม การคน้ควา้ วจิยั การพฒันา ตลอดจนการรูแ้จง้

เหน็จรงิในสิง่ท ัง้หลายตามสภาพทีเ่ป็นจรงิของสิง่เหลา่นัน้ มุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันากาย วาจา ใจ โดยมขี ัน้ตอน

ในการพฒันาตามหลกัของไตรสกิขา คือ ศีล สมาธ ิ และปญัญา”๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) กลา่วว่า 

“การศึกษามจีุดมุง่หมายเพื่อท าชวีติใหเ้ขา้ถงึอสิรภาพ คือท าใหช้วีติหลุดพน้จากอ านาจครอบง  าจากปจัจยัภายนอก

ใหม้ากทีสุ่ดและมคีวามเป็นใหญ่ในตวัสามารถก าหนดความเป็นอยู่ของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด”๗ เพราะฉะนัน้ในทศันะ

ของพระพทุธศาสนา การศึกษาคือ การมองตน การพจิารณาตน การควบคุมตน จนกระท ัง่การพฒันาตน โดย

ความหมายของการศึกษา คือ การพฒันาและปลูกฝงันิสยัใฝ่รู ้ใฝ่ดใีหก้บัผูเ้รยีน อดุมการณข์องการศึกษาคือ 

ยิง่ศึกษายิง่ตอ้งรูจ้กัตวัเอง รูจ้กัตน ควบคุมตน แลว้พฒันาตนใหไ้ด ้   

การศึกษามคีวามส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ค ากลา่วทีว่่าการศึกษาคือชวีติ และชวีติคือการศึกษา 

ค ากลา่วเช่นน้ียงัคงเป็นความจริงอยู่ตลอดไป ชวีติมนุษยต์ ัง้แต่เริ่มปฏสินธใินครรภม์ารดาเริ่มมกีารศึกษาบา้ง

แลว้ การศึกษาของมนุษยจ์ะเริ่มอย่างจรงิจงัก็ต่อเมือ่ชวีติไดเ้ริ่มลมืตาดูโลก และจะตอ้งศึกษาอยู่ตลอดไป

จนกว่าชวีติจะจากโลกน้ีไป การศึกษาจงึมคีวามส าคญัต่อบคุคล สงัคม ประเทศชาต ิ และต่อโลกเป็นอย่างยิง่ 

อาจจะกลา่วไดว้่า “ตราบใดทีโ่ลกยงัมมีนุษยไ์ม่สิ้นสุดการศึกษาตอ้งอาศยั” เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะมนุษยท์ี่

                                                 
๓ร.ศ.ยนต ์ชุ่มจติ, การศึกษาและความเป็นครูไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ ๒๕๔๔), 

หนา้ ๒. 

๔พระสุธวีรญาณ (ณรงค ์จติฺตโสภโณ), พทุธศาสตรปรทิรรศน์, (กรุงเทพฯ : บริษทัตถาตาพบัลเิคช ัน่ 

จ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๐๐. 

๕พทุธทาส  ภกิขุ, เป้าหมายของการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพนิ์พพาน, ๒๕๓๗), หนา้ ๔๕. 

๖สมัภาษณ ์ พระเทพดลิก (ระแบบ ต าโณ), เลขาธิการศูนยส์่งเสรมิพระพทุธศาสนาแห่ง

ประเทศไทย, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพือ่อารยธรรมที่ย ัง่ยนื, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์หธรรมกิ, 

๒๕๓๙), หนา้ ๑๑๑. 



 ๒๕ 

อาศยัโลกอยู่จะตอ้งอาศยักระบวนการทางการศึกษาส าหรบัการพฒันาตน เมือ่สมาชกิของสงัคมไดร้บัการ

พฒันาอย่างมคุีณภาพแลว้ สงัคมและประเทศชาตริวมท ัง้โลกดว้ยกจ็ะไดร้บัการพฒันาต่อไปดว้ย   

ในทางพระพทุธศาสนาถอืว่าการศึกษาเป็นไปเพือ่พฒันาคนใหเ้ป็นผูม้ชีวีติที่ดงีาม สามารถด าเนิน

ชวีติไดอ้ย่างถกูตอ้งและเกื้อกูลแก่สงัคม การศึกษาคือการพฒันามนุษยใ์หเ้จริญขึ้น มนุษยท์ีย่งัไมพ่ฒันา

จะตอ้งอาศยัตณัหามาน าชวีติใหด้ิ้นรน เพือ่สนองความตอ้งการทางดา้น ตา หู จมกู ลิ้น และกาย หรอื

อายตนะทัง้หลาย  เพราะมนุษยย์งัมอีวชิชา ไมรู่ว้่าอะไรดอีะไรช ัว่ อะไรเป็นประโยชน ์ อะไรไมใ่ช่ประโยชน์

อย่างแทจ้รงิ จงึยงัตอ้งเอาความรูส้กึชอบไม่ชอบ เกลยีด กลวั หรอืปรารถนา มาเป็นเครื่องน าชีวติก่อน  เมือ่

มองดูเหน็อะไรสนองความรูส้กึทีด่ทีี่สบายใหค้วามสุขทาง หู ตา จมกู ลิ้น กาย กพ็อใจ ตอ้งการไดส้ิง่เหล่าน้ี 

มนุษยท์ีย่งัไมพ่ฒันาจงึอยู่ดว้ยตณัหา แต่เมือ่มนุษยม์ปีญัญาพอแลว้กจ็ะอยู่ดว้ยสตปิญัญา ดงัเช่น การเปลีย่น

พฤตกิรรมและวถิชีวีติจากการกินอยู่เพยีงเพือ่อร่อยลิ้นและโกห้รู มาสู่การกินพอดดีว้ยปญัญา หรอืเสรมิ

คุณภาพชวีติใหม้สุีขภาพและสามารถด าเนินชวีติทีด่งีามอย่างผาสุกอนัเรียกว่าโภชเนมตัตญัญุตา  

การที่มนุษยอ์ยู่ดดีว้ยปญัญา เป็นเครื่องพสูิจนค์วามส าเรจ็ของการศึกษา   เพราะการศึกษาคือการ

พฒันามนุษยใ์หม้ชีวีติทีเ่ป็นอยู่ดว้ยปญัญา ไมต่อ้งอาศยัตณัหามาชกัจูง การศึกษาในพระพทุธศาสนาจงึเป็นไป

เพือ่ประโยชน ์ ๓ ประการ ในชวีติน้ีอย่างแทจ้ริง คือ ประโยชนใ์นปจัจุบนัที่ประกอบไปดว้ยกามสุข ประโยชนใ์นภพ

หนา้ที่สูงขึ้นไปคือสูงกว่าประโยชนใ์นภพน้ี และประโยชนอ์ย่างยิ่งคือพระนิพพาน๘ พระพทุธศาสนากบัการศึกษา

เป็นสิ่งทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวเน่ืองกนั เพราะพระพทุธศาสนามรีะบบการศึกษาทีม่คีวามสมบูรณ์ในตวัเอง คือ 

การศึกษาในภาคทฤษฎทีีเ่รยีกว่าปรยิตั ิ  และการศึกษาในภาคปฏบิตัจินเกดิผลทีเ่รยีกว่าปฏเิวธ  ค าว่า ศึกษา 

ตรงกบัค าว่า “สกิขา” ในทางพระพทุธศาสนา  โดยการศึกษาในทางพระพทุธศาสนาเป็นการศึกษาเพือ่พฒันา

ชวีติของผูศึ้กษาเอง เริ่มจากการเป็นปถุชุนทีย่งัหมกมุน่ยดึตดิในกามกเิลส พฒันาไปสู่ความเป็นกลัยาณชน ที่

เริ่มเหน็ความสจัจรงิของกศุลธรรมและเขา้ถงึพระรตันตรยั ต่อจากนัน้กพ็ฒันาคุณสมบตัจินสามารถลดทฏิฐวิ่า

เป็นตวักูของกูไดส้ิ้น ปลอดพน้จากการรอ้ยรดัของกเิลส ซึง่เป็นคุณสมบตัขิองอรยิชน ตราบจนไดฝึ้กฝนหลุด

พน้จากวฎัฎะทีเ่วยีนว่ายตายเกดิ เขา้ถงึพระนิพพาน ซึง่เรยีกว่าเป็นพระอรหนัต ์ อีกท ัง้การหลุดพน้จากอวชิชา

ไดเ้ป็นพระโพธสิตัวส์ ัง่สอนประชาชนสบืไป”๙ 

 

 

 

                                                 
๘ข.ุจ.ู ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 

๙ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน,์ หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยพทุธธรรม, (นนทบุร ี: โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๙. 



 ๒๖ 

๒.๒ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการศึกษา 

๒.๒.๑ ทฤษฎกีารจดัการศึกษาของนักการศึกษาตะวนัตก 

นกัการศึกษาทีม่ชีื่อเสยีงไดพ้ยายามใหค้วามหมายของการศึกษาไว ้ท ัง้ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัและ

แตกต่างกนัมากมาย    แนวความคิดเรื่องของการเรียนรูข้องมนุษย ์ไดร้บัความสนใจอย่างมากจากนกัปรชัญา

และนกัจติวทิยามาแต่ในอดตี ซึง่ต่างกไ็ดแ้สดงทศันะกนัไวอ้ย่างหลากหลาย แนวคิดเหลา่นัน้ไดม้กีาร

เปลีย่นแปลงและววิฒันาการไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั รวมท ัง้ไดข้ยายขอบเขตไปสู่เรื่องของการจดัการศึกษา

และการสอน  การศึกษาแนวคิดในอดตีนอกจากจะเป็นพื้นฐานส าคญั ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องของ

การจดัการศึกษาและเกดิแนวความคิดใหม่ๆ  แลว้ ยงัเป็นการทบทวนภมูปิญัญาของนกัคิดในอดตีซึง่อาจจะ

ตกหลน่สูญหายหรอืเสือ่มความนิยมไปดว้ยกาลและสมยั  แต่อาจจะยงัทรงคุณค่ามหาศาลต่อการเรยีนรูข้อง

มนุษย ์  ในตอนน้ีผูว้จิยัจะไดป้ระมวลทฤษฎกีารศึกษา ซึง่เป็นเสมอืนปรชัญาทางการศึกษา ที่จะช่วยใหเ้หน็

พฒันาการทางความคิดของนกัการศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนรูพ้อสงัเขป ซึง่จะน าแนวคิดของนกัคิด นกัจติวทิยา 

และนกัการศึกษาต่างๆ เฉพาะที่เหน็ว่าที่ไดร้บัการยอมรบักนัโดยท ัว่ไปและควรค่าแก่การศึกษา ดงัเช่น  

พลาโต (Plato) นกัปราชญช์าวกรกี เกดิทีเ่มอืงเอเธนส ์ เป็นศิษยค์นส าคญัของโสคราตสิ กล่าวว่า 

“การศึกษา คือ ความสามารถที่จะท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึเป็นสุขและเป็นทุกขไ์ดใ้นโอกาสที่เหมาะสมและพฒันาสิง่ที่

เป็นความงามและสิง่ทีส่มบูรณ์ทุกอย่าง ซึง่ผูเ้รยีนอาจจะท าใหเ้กิดขึ้นได ้๑๐ 

อรสิโตเติล (Aristotle) นกัปราชญช์าวกรกี ศิษยร่์วมส านกัเดยีวกนักบัพลาโต กลา่วว่า การศึกษา 

คือ การสรา้งสรรคใ์หผู้เ้รยีนมจีติใจสมบูรณ ์ และมร่ีางกายแขง็แรง มพีลานามยั..การศึกษาจะช่วยท าให ้

ความสามารถทางจติใจของมนุษยสู์งขึ้น จนสามารถบรรลุถงึความจรงิ ความด ี และความงามอย่างสูงสุด ซึง่

จะเป็นผลส่งใหบ้รรลุถงึความสุขสมบูรณใ์นทีสุ่ด๑๑ 

โคมนิิอสุ (John Amos Cominius) เป็นนกัการศึกษาชาวเชโกสโลวะเกยี  ซึง่ใหก้ารยอมรบักนัว่า

เป็นนกัปรชัญาการศึกษาคนแรกของการศึกษายุคใหม ่ เป็นเจา้ของความคิดเรื่อง “Pansophia” หรอื “การให ้

ความรูทุ้กอย่างแก่คนทุกคน” “All knowledge for all persons”๑๒  ตามแนวความคิดของโคมนิิอสุนัน้ เนน้

ความสมัพนัธข์องวทิยาการสาขาต่างๆ ดงันัน้ ในการสอนนกัเรยีนนัน้ จะตอ้งน าวชิาการต่างๆ มาประสาน

สมัพนัธก์นั นอกจากน้ี ยงัใหค้วามคิดไวว้่า การศึกษาควรจดัเป็นแบบสากล ไมค่วรเนน้เฉพาะคนกลุม่ใดกลุม่

หน่ึงหรอืเพศใดเพศหน่ึง 

                                                 
๑๐ร.ศ.ยนต ์ชุ่มจิต, การศึกษาและความเป็นครูไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ ๒๕๔๒), 

หนา้ ๒. 

๑๑เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓. 

๑๒Gove, Philip Babcock, Webster’s Third New International Dictionary, (Springfield : 

G.&C. Merriam Company, 1965), p. 25. 



 ๒๗ 

จอหน์ ดวิอี้ (John Dewey) ชาวอเมรกินั ไดก้ลา่วถงึการศึกษาไวว้่า 

๑) การศึกษาคือชวีติ (Education is Life) ไมใ่ช่เป็นการเตรยีมตวัเพือ่ชวีติในภายหนา้ การศึกษา

กบัชวีติเป็นของคู่กนั ตราบใดที่ยงัมชีวีติอยู่กจ็ะตอ้งมกีารศึกษาตลอดไป ดงันัน้ การศึกษาจงึเป็นสิง่จ  าเป็นต่อ

ชวีติประจ าวนั แกป้ญัหาในชวีติปจัจบุนั 

๒) การศึกษาคือการเจรญิงอกงาม (Education is Growth) คนทีไ่ดร้บัการศึกษาย่อมจะท าให ้

เจรญิงอกงาม ท ัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา แต่ความเจริญงอกงามนัน้ตอ้งเป็นไปในทาง

ทีด่ ีทีส่งัคมปรารถนาดว้ย 

๓) การศึกษาคือการสรา้งเสรมิประสบการณใ์หแ้ก่ชวีติ (Education is Oganizing for experience) เป็น

การจดัประสบการณใ์หม ่ช่วยใหบ้คุคลมรีะดบัความสามารถสูงขึ้น พอทีจ่ะก าหนดแนวปฏบิตัจิากผลลพัทข์อง

ประสบการณน์ัน้ได ้

๔) การศึกษาคือกระบวนการทางสงัคม (Education is Social Process) เป็นการถ่ายทอดความรู ้

วฒันธรรมต่างๆ จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง๑๓ 

ส่วนทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกบัการศึกษาหรอืการเรยีนรูจ้ากอดตีนัน้มมีาก ตัง้แต่ก่อนครสิตศตวรรษที่ 

๒๐ มาจนถงึปจัจบุนั  โดยจะไดน้ าเสนอเฉพาะสาระส าคญัของทฤษฎ ีทีห่ลกัการหรอืแนวคิดนัน้ยงัมใีชก้นัอยู่

ในปจัจบุนัลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ในขณะทีม่แีนวคิดใหม่ๆ  เกดิขึ้นหลายแนวคิด ซึง่ก าลงัมอีทิธพิลต่อการ

เปลีย่นแปลงในการเรยีนการสอน  ซึง่ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกทฤษฎสี  าคญัๆ ทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางมา

น าเสนอ  ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนร่วมสมยัทีน่ าเสนอมดีงัน้ี 

๑) ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู (Information Processing Theory) 

ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู เป็นทฤษฎทีี่สนใจศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการพฒันา

สตปิญัญาของมนุษย ์ โดยใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัการท างานของสมอง  ทฤษฎน้ีีเริ่มไดร้บัความนิยมมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. ๑๙๕๐ จวบจนปจัจบุนั  โดยมผูีเ้รยีกชื่อในภาษาไทยหลายชื่อ เช่น ทฤษฎกีารประมวลขอ้มลูขา่วสาร 

ทฤษฎกีารประมวลขอ้มลูสารสนเทศ ฯลฯ  ทฤษฎน้ีีมแีนวคิดว่า การท างานของสมองมนุษยม์คีวามคลา้ยคลงึ

กบัการท างานของเครื่องคอมพวิเตอร ์ คลอสเมยีร ์ (Klausmeier) ไดอ้ธบิายการเรยีนรูข้องมนุษยโ์ดย

เปรียบเทยีบกบัการท างานของคอมพวิเตอรก์บัการท างานของสมอง ซึง่มกีารท างานเป็นข ัน้ตอนดงัน้ี คือ 

๑) ข ัน้รบัขอ้มลู (input) โดยผ่านทางอปุกรณห์รอืเครื่องรบัขอ้มลู 

๒) การเขา้รหสั (encoding) โดยอาศยัชดุค าส ัง่หรอืซอฟตแ์วร ์(software) 

๓) การส่งออกขอ้มลู (output) โดยผ่านทางอปุกรณ์ 

คลอสเมยีร ์(Klausmeier) ไดอ้ธบิายกระบวนการประมวลขอ้มลู  โดยเริ่มตน้จากการทีม่นุษยร์บัสิง่

เรา้เขา้มาทางประสาทสมัผสัท ัง้ ๕  สิง่เรา้ทีเ่ขา้มาจะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นความจ าระยะส ัน้ ซึง่การบนัทกึน้ีจะ

                                                 
๑๓Dewey, John, Democracy and Education, (New York : The MacMillum Company, 

1965), p. 53. 



 ๒๘ 

ขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบ ๒ ประการ คือ การรูจ้กั (recognition) และความใส่ใจ (attention) ของบคุคลทีร่บั

สิง่เรา้ บคุคลจะเลอืกรบัสิง่เรา้ที่ตนรูจ้กัหรอืมคีวามสนใจ  สิง่เรา้นัน้จะไดร้บัการบนัทกึลงในความจ าระยะส ัน้ 

(short-term memory) ซึง่จะด ารงอยู่ในระยะเวลาทีจ่  ากดัมาก แต่ละบคุคลมคีวามสามารถในการจ าระยะส ัน้

ทีจ่  ากดั ในการท างานทีจ่  าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวช้ ัว่คราว อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการจ าช่วย เช่น การ

จดักลุม่ค า หรอืการท่องซ า้ๆ กนัหลายครัง้ ซึง่จะสามารถช่วยใหจ้ดจ าสิง่นัน้ไวใ้ชง้านได ้ การเก็บขอ้มลูไวใ้ช ้

ภายหลงั สามารถท าไดโ้ดยขอ้มลูนัน้จ าเป็นตอ้งไดร้บัการประมวลผลและเปลีย่นรูปโดยการเขา้รหสั (encoding) เพือ่

น าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะยาว (long term memory) ซึง่เรยีกว่าเป็นกระบวนการขยายความคิด (elaborative 

operations process)๑๔ เมือ่ขอ้มลูขา่วสารไดร้บัการบนัทกึไวใ้นความจ าระยะยาวแลว้  บคุคลสามารถเรยีก

ขอ้มลูต่างๆ ออกมาใชไ้ด ้ ซึง่ในการเรยีกขอ้มลูออกมาใช ้ บคุคลจ าเป็นตอ้งถอดรหสัขอ้มลู (decoding) จาก

ความจ าระยะยาวนัน้ และส่งต่อไปสู่ตวัก่อก าเนิดพฤตกิรรมตอบสนอง ซึง่จะเป็นแรงขบัหรอืกระตุน้ใหบ้คุคลมี

การเคลือ่นไหว หรอืการพดูสนองตอบต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ  ทฤษฎน้ีีเป็นประโยชนต่์อการจดัการเรยีนการ

สอนหลายประการ ดงัน้ี คือ 

๑) เน่ืองจากการรูจ้กั (recognition) มผีลต่อการรบัรูส้ิง่ใดสิง่หน่ึง หากเรารูจ้กัสิง่นัน้มาก่อน เราก็

มกัจะเลอืกรบัรูส้ิง่น ัน้ และน าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าต่อไป การที่บคุคลจะรูจ้กัสิง่ใด ก็ย่อมหมายความว่า 

บคุคลรูห้รอืเคยมปีระสบการณ์กบัสิง่นัน้มาก่อน ดงันัน้ การน าเสนอสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนสนใจหรอืมขีอ้มลูอยู่แลว้ 

จะช่วยใหผู้เ้รียนหนัมาใส่ใจและรบัรูส้ิง่น ัน้ ซึง่ผูส้อนสามารถเชื่อมโยงไปถงึสิง่ใหมท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้ได  ้

๒) เน่ืองจากความใส่ใจ(attention)เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการรบัขอ้มลูเขา้มาไวใ้นความจ าระยะ

ส ัน้  ดงันัน้ ในการจดัการเรยีนการสอน จงึควรจดัสิง่เรา้ในการเรยีนรูใ้หต้รงกบัความสนใจของผูเ้รยีน เพราะ

จะช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจและรบัรูส้ิ่งนัน้ และน าไปเก็บบนัทกึไวใ้นความจ าระยะส ัน้ต่อไป 

๓) เน่ืองจากผ่านการรบัรูแ้ลว้ จะถกูน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะส ัน้  ซึง่นกัจติวทิยาการศึกษาพบว่า  

จะคงอยู่เพยีง ๑๕-๓๐ วนิาทเีท่านัน้ ดงันัน้ หากตอ้งการทีจ่ะจ าสิง่นัน้นานกว่าน้ี  กจ็  าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารต่างๆ 

ช่วย เช่น การท่องซ า้กนัหลายๆ คร ัง้ หรอืการจดัสิง่นัน้ใหเ้ป็นหมวดหมู ่งา่ยแก่การจ า เป็นตน้ 

๔) หากตอ้งการทีจ่ะใหผู้เ้รียนจดจ าเน้ือหาสาระใดๆ ไดเ้ป็นเวลานาน สาระนัน้จะตอ้งไดร้บัการเขา้รหสั 

(encoding) เพือ่น าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะยาว วธิกีารเขา้รหสัสามารถท าไดห้ลายวธิ ี เช่น การท่องจ าซ  า้ๆ 

การทบทวน หรอืการใชก้ระบวนการขยายความคิด (elaborative operations process) ซึง่ไดแ้ก่การเรยีบ

เรยีง ผสมผสาน ขยายความคิด และการสมัพนัธค์วามรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ 

๕) ขอ้มลูทีถ่กูน าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าระยะส ัน้หรอืระยะยาวแลว้ สามารถเรียกออกมาใชง้านได ้

โดยผ่าน “effector” ซึง่เป็นตวักระตุน้พฤตกิรรมทางวาจาหรอืการกระท า (vocal and motor response 

generator) ซึง่ท  าใหบ้คุคลแสดงความคิดภายในออกมาเป็นพฤตกิรรมที่สงัเกตเหน็ได ้ การทีบ่คุคลไมส่ามารถใช ้

                                                 
๑๔Klausmeier, H.J., Educational phychology (5th ed), (New York : Harper & Row, 1985), 

p.105. 



 ๒๙ 

ประโยชนจ์ากขอ้มลูทีเ่กบ็ไวไ้ดอ้าจจะเป็นเพราะไมส่ามารถเรยีกขอ้มลูใหข้ึ้นถงึระดบัจิตส านึกได ้ (conscious level) 

หรอืเกดิการลมืขึ้น 

๖) เน่ืองจากกระบวนการต่างๆ   ของสมองไดร้บัการควบคุมโดยหน่วยบริหารควบคุมอกีช ัน้หน่ึง 

(executive control of information processing) ซึง่เปรยีบไดก้บัโปรแกรมส ัง่งาน ซึง่เป็น “software” 

ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ ดงันัน้ การทีผู่เ้รยีนรูต้วัและรูจ้กัการบริหารควบคุมกระบวนการคิดของตนกจ็ะ

สามารถใหบ้คุคลนัน้สามารถส ัง่งานใหส้มองกระท าการต่างๆ อนัจะท าใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเร็จในการเรยีนรู ้

ได ้ เช่น หากผูเ้รยีนรูต้วัว่าเรยีนวชิาใดวชิาหน่ึงไมไ่ดด้ ี เพราะไมช่อบครูทีส่อนวชิานัน้ ผูเ้รียนกอ็าจจะหาทาง

แกไ้ขปญัหานัน้ได ้โดยสรา้งแรงจูงใจใหก้บัตนเอง หรอืใชเ้ทคนิคกลวธิีต่างๆ เขา้ช่วย 

ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลูน้ี แมจ้ะไดร้บัความสนใจมาแลว้กว่า ๕๐ ปี แต่ก็

ยงัคงไดร้บัความนิยมอยู่ในปจัจบุนั และก าลงัมกีารศึกษาคน้ควา้อย่างต่อเน่ือง เพือ่แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอีก 

๒) ทฤษฎพีหปุญัญา (Theory of Multiple Intelligences) 

ผูบ้กุเบกิทฤษฎน้ีี คือ การด์เนอร ์(Gardner) จากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ (Harvard University) ใน

ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ เขาไดเ้ขยีนหนงัสอืชื่อ “Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences”๑๕ 

ซึง่ไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวาง แนวคิดของเขาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความคิดเกี่ยวกบั “เชาว ์

ปญัญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็นทฤษฎทีีก่  าลงัมอีิทธพิลอย่างกวา้งขวางต่อการจดัการศึกษาและการเรียน

การสอนในปจัจุบนั แนวความคิดเกี่ยวกบัเชาวป์ญัญา “Intelligences” ทีม่มีาแต่เดมินัน้ จ ากดัอยู่ที่

ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ และการคิดเชงิตรรกะหรอืเชงิเหตผุลเป็นหลกั การวดั

เชาวป์ญัญาของผูเ้รยีนจะวดัจากคะแนนที่ท  าไดจ้ากแบบทดสอบทางสติปญัญา คะแนนจากการวดัเชาวป์ญัญา

จะเป็นตวัก าหนดเชาวป์ญัญาของบคุคลนัน้ไปตลอด เพราะมคีวามเชื่อว่า องคป์ระกอบของเชาวป์ญัญาจะไม่

เปลีย่นแปลงไปตามวยัหรอืประสบการณ์มากนกั แต่เป็นลกัษณะทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด  การด์เนอร ์ ไดนิ้ยาม

ศพัทว์่าเชาวป์ญัญาไวว้่า หมายถงึความสามารถในการแกป้ญัหาในสภาพแวดลอ้มต่างๆ หรอืการสรา้งสรรค์

ผลงานต่างๆ ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บับรบิททางวฒันธรรมในแต่ละแห่ง รวมท ัง้ความสามารถในการตัง้ปญัหา

เพือ่จะหาค าตอบและเพิม่พนูความรู ้  เชาวป์ญัญา ๘ ดา้น ตามแนวคิดของการด์เนอร ์ คือ เชาวป์ญัญาดา้น

ภาษา เชาวป์ญัญาดา้นคณิตศาสตรห์รอืการใชเ้หตผลเชงิตรรกะ เชาวป์ญัญาดา้นมติสิมัพนัธ ์ เชาวป์ญัญาดา้น

การเคลือ่นไหวร่างกายและกลา้มเน้ือ เชาวป์ญัญาดา้นการสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เชาวป์ญัญาดา้นการเขา้ใจตนเอง 

และเชาวป์ญัญาดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ๑๖ 

ทฤษฎพีหุปญัญา ไดข้ยายขอบเขตของความหมายของค าว่าปญัญาออกไปอย่างกวา้งขวางมากขึ้น

จากเดมิ  ส่งผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนขยายขอบเขตไปอย่างกวา้งขวางเช่นกนั แนวทางการน าทฤษฎพีหุ

ปญัญามาใชใ้นการเรยีนการสอนมหีลากหลายดงัน้ี 

                                                 
๑๕Gardner H., Frames of mind, (New York : Collins Publishers, 1983),  p. 43. 

๑๖รศ.ยนต ์ชุ่มจติ, การศึกษาและความเป็นครูไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๘. 



 ๓๐ 

๑) เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวป์ญัญาแต่ละดา้นไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ ในการจดัการเรยีนการ

สอนควรมกีจิกรรมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย ทีส่ามารถส่งเสริมเชาวป์ญัญาหลายๆ ดา้น มใิช่มุง่พฒันาแต่เพยีง

เชาวป์ญัญาดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านัน้   การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันการของสติปญัญาหลายๆ ดา้น จะช่วยให ้

ผูเ้รยีนทกุคนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองอย่างรอบดา้น พรอ้มท ัง้ช่วยส่งเสรมิอจัฉรยิภาพหรือความสามารถ

เฉพาะตนของผูเ้รียนไปในตวั 

๒) เน่ืองจากผูเ้รยีนมรีะดบัพฒันาการในเชาวป์ญัญาแต่ละดา้นไมเ่ท่ากนั  ดงันัน้จงึจ าเป็นจะตอ้ง

จดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัข ัน้พฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รยีน ตวัอย่างเช่น เดก็ทีม่เีชาวป์ญัญา

ดา้นดนตรสูีงจะพฒันาปญัญาดา้นดนตรขีองตนไปอย่างรวดเรว็ ต่างจากเดก็คนอื่นๆ ดงันัน้ การจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนเดก็ทีม่ขี ัน้พฒันาการดา้นใดดา้นหน่ึงสูง ควรตอ้งแตกต่างไปจากเดก็ทีม่ขี ัน้พฒันาการในดา้น

นัน้ต า่กว่า 

๓) เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวป์ญัญาแต่ละดา้นไม่เหมอืนกนั การผสมผสานของความสามารถ

ดา้นต่างๆ ทมีอียู่ไม่เท่ากนัน้ี ท าใหเ้กดิเป็นเอกลกัษณ ์ (uniqueness) หรอืลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซึง่ไม่

เหมอืนกนั หรอือกีนยัหน่ึงเอกลกัษณข์องแต่ละบคุคลท าใหแ้ต่ละคนแตกต่างกนั และความแตกต่างที่

หลากหลาย (diversity) น้ี สามารถน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ก่ส่วนรวม ดงันัน้ ระบบความคิดทีว่่าคนน้ีโง ่

ฉลาด หรอืเก่งกว่าคนนัน้คนน้ี จงึควรเปลีย่นไป การสอนควรเนน้ส่งเสรมิเอกลกัษณข์องผูเ้รียน ครูควรสอน

โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนคน้หาเอกลกัษณข์องตน ภาคภมูใิจในเอกลกัษณข์องตนเอง และเคารพในเอกลกัษณข์อง

บคุคลอื่น รวมท ัง้เหน็คุณค่าและเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบคุคลใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

เช่นน้ี ผูเ้รียนกจ็ะเรียนอย่างมคีวามสุข มทีศันคติทีด่ีต่อตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกนักม็คีวาม

เคารพในผูอ้ื่น และอยู่ร่วมกนัออย่างเกื้อกูลกนั 

๔) ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ ควรจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นไปจากแนวคิดเดมิทีใ่ชก้าร

ทดสอบเพือ่วดัความสามารถทางเชาวป์ญัญาเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านัน้ และทีส่  าคญัคือ ไมส่มัพนัธก์บับรบิท

ทีแ่ทจ้รงิที่ใชค้วามสามารถนัน้ๆ ตามปกต ิวธิีการประเมนิการเรยีนการสอนทีด่ ีควรมกีารประเมนิหลายๆ ดา้น 

และในแต่ละดา้น ควรเป็นการประเมนิในสภาพการณ์ของปญัหาที่สามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยอปุกรณ์ทีส่มัพนัธ์

กบัเชาวป์ญัญาดา้นนัน้ๆ การประเมนิจะตอ้งครอบคลุมความสามารถในการแกป้ญัหาหรอืการสรา้งสรรคผ์ลงาน

โดยใชอุ้ปกรณท์ี่สมัพนัธก์บัเชาวป์ญัญาดา้นนัน้ๆ  อีกวธิีหน่ึงกค็ือการใหผู้เ้รียนอยู่ในสภาพการณ์ทีซ่บัซอ้นซึง่ตอ้ง

ใชส้ติปญัญาหลายๆ ดา้น หรอืการใหอุ้ปกรณ์ซึง่สมัพนัธก์บัเชาวป์ญัญาหลายๆ ดา้น และสงัเกตดูว่า ผูเ้รียน

เลอืกใชเ้ชาวป์ญัญาดา้นใด หรอืศึกษาและใชอุ้ปกรณ์ซึง่สมัพนัธก์บัเชาวป์ญัญาดา้นใด มากเพยีงไร 

๓) ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Contructivism) 

ทฤษฎพีฒันาการทางเชาวป์ญัญาของเพยีเจตแ์ละวกีอ็ทสกี้  เป็นรากฐานส าคญัของทฤษฎกีารสรา้ง

ความรูด้ว้ยตนเอง (Contructivism) ทัง้เพยีเจตแ์ละวกีอ็ทสกี้ นบัว่าเป็นนกัทฤษฎกีารเรียนรูใ้นกลุม่พทุธนิิยม 

(Cognition) หรอืกระบวนการรูค้ิด หรอืกระบวนการทางปญัญา นกัคิดคนส าคญัในกลุม่น้ี คือ อลุรคิ ไนส์



 ๓๑ 

เซอร ์ (Ulrich Neisser) ไดใ้หค้ านิยามของค าน้ีไวว้่า “เป็นกระบวนการรูค้ิดของสมองในการปรบั เปลีย่น ลด 

ตดั ทอน ขยาย จดัเก็บ และใชข้อ้มลูต่างๆ ทีร่บัเขา้มาทางประสาทสมัผสั ซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิหรอืไม่เกดิจาก

การกระตุน้ของสิง่เรา้ภายนอกก็ได ้ดงันัน้  การรูส้กึ การรบัรู ้จนิตนาการ การระลกึได ้การจ า การคงอยู่ การ

แกป้ญัหา การคิด และอื่นๆ อกีมาก จึงถอืไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรูค้ิดน้ี๑๗  แนวคิดน้ีมคีวามเหน็

ว่า โลกน้ีมคีวามรู ้ความจรงิ ซึง่เป็นแก่นแทแ้น่นอนไมเ่ปลีย่นแปลง การศึกษาคือการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูค้วาม

จรงิ ความจรงิเหลา่นัน้ ดงันัน้ครูจงึตอ้งพยายามถ่ายทอดความรู ้ และความจรงิน้ีใหผู้เ้รียน และผูเ้รยีนจะ

สามารถรบัสิง่ทีค่รูถ่ายทอดไดอ้ย่างเขา้ใจตามที่ครูตอ้งการ  ทฤษฎน้ีีถอืว่าสมองเป็นเครื่องมอืส าคญัทีสุ่ดใน

การแปรความหมายของปรากฎการณ ์ เหตกุารณ ์ และสิง่ต่างๆ ในโลกน้ี การแปลความหมายของแต่ละบคุคล

ขึ้นอยู่กบัการรบัรู ้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความตอ้งการ ความสนใจ และภมูหิลงัของแต่ละคน ซึง่มคีวาม

แตกต่างกนั สรุปไดว้่าการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารสรา้งความรูเ้ป็นการบวนการใน “acting on” ไมใ่ช่ “taking in” 

กลา่วคือ เป็นกระบวนการทีผู่เ้รียนจะตอ้งกระท ากบัขอ้มลู ไมใ่ช่เพยีงแต่รบัขอ้มลูเขา้มา๑๘  การน าทฤษฎกีาร

สรา้งความรูไ้ปใชใ้นการเรยีนการสอน สามารถท าไดห้ลายวธิดีงัน้ี 

๑) ตามทฤษฎกีารเรยีนรู ้ผลของการเรียนจะมุง่เนน้ไปทีก่ระบวนการสรา้งความรู ้และการตระหนกัรู ้

ในกระบวนการนัน้ เป้าหมายการเรยีนรูจ้ะตอ้งมาจากการปฏบิตังิานจรงิ ครูจะตอ้งเป็นตวัอย่างและฝึกฝน

กระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รยีนเหน็ ผูเ้รยีนจะตอ้งฝึกฝนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

๒) เป้าหมายของการสอนจะเปลืย่นจากการถ่ายทอด   ใหผู้เ้รียนไดร้บัสาระความรูท้ี่แน่นอนตายตวั  

ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสรา้งความหมายที่หลากหลาย การเรยีนรูท้กัษะต่างๆ จะตอ้งใหม้ี

ประสทิธภิาพถงึข ัน้ท าไดแ้ละแกป้ญัหาไดจ้รงิ 

๓) ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการเรยีนรูอ้ย่างตื่นตวั  ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็น

ผูจ้ดักระท ากบัขอ้มลูหรอืประสบการณ์ต่างๆ และจะตอ้งสรา้งความหมายใหก้บัสิง่นัน้ดว้ยตนเอง โดยการให ้

ผูเ้รยีนอยู่ในบรบิทจรงิ ซึง่อาจจะจดัเป็นกจิกรรมกไ็ด ้

๔) ในการจดัการเรยีนการสอน ครูจะตอ้งพยายามสรา้งบรรยากาศทางสงัคมจรยิธรรมใหเ้กดิขึ้น  กลา่วคือ 

ผูเ้รยีนจะตอ้งมโีอกาสเรียนรูใ้นบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม จะช่วยใหก้ารเรียนรูข้องผูเ้รยีน

กวา้งขึ้น ซบัซอ้นขึ้น และหลากหลายขึ้น   

                                                 
๑๗สุรางค ์โคว้ตระกูล, จติวทิยาการศึกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๑), 

หนา้ ๒๐๘-๒๐๙. 

๑๘Fosnot, C., Contructing Contructivism, in T.M. Duffy (Ed.), Contructivism and the 

Technology of instruction, (New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992), p. 171. 



 ๓๒ 

๕) ในการเรยีนการสอนผูเ้รยีนมบีทบาทในการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที่๑๙   โดยผูเ้รยีนจะน าตนเองและควบคุม

ตนเองในการเรยีนรู ้เช่น ผูเ้รยีนจะเลอืกสิง่ที่ตนตอ้งการเรยีนเอง ตัง้กฎระเบยีบเอง และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นเอง 

๖) ในการเรียนการสอนแบบสรา้งความรู ้  ครูจะมบีทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือจากผูถ้่ายทอด

ความรูแ้ละการควบคุมการเรยีนรู ้ เปลีย่นไปเป็นการใหค้วามร่วมมอื อ านวยความสะดวก และช่วยเหลอื

ผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ 

๗) ในดา้นการประเมนิผลการเรยีนการสอน  เน่ืองจากทฤษฎน้ีีขึ้นอยู่กบัความสนใจและการสรา้ง

ความหมายทีแ่ตกต่างกนัของบคุคล ผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึ้นจงึมลีกัษณะหลากหลาย ดงันัน้ การประเมนิผลจงึ

จ าเป็นตอ้งมลีกัษณะเป็น “goal free evaluation) ซึง่กห็มายถงึการประเมนิตามจดุมุง่หมายในลกัษณะที่

ยดืหยุ่นกนัไปในแต่ละบคุคล หรอือาจจะใชว้ธิ ี “socially negotiated gold” และการประเมนิควรใชว้ธิี

หลากหลาย ซึง่อาจจะเป็นการประเมนิจากเพือ่น แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมท ัง้การประเมนิตนเองดว้ย 

๒.๒.๒ แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทย 

๑) หลกัการทางการศึกษาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

ประเทศไทยโชคดีทีม่พีระมหากษตัรยิท์ี่เป็นนกัปราชญใ์นแทบทุกดา้น พระราชด ารสัและพระราช

กรณียกจิของพระองคไ์ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวพระราชด ารแิละพระราชหฤทยัทีม่คีวามสุขมุ รอบคอบ ลกึซึ้ง 

และกวา้งไกล สมควรทีพ่สกนิกรจะน ามาพจิารณาไตร่ตรองและน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อตนและประเทศชาติ  

โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา มพีระราชด ารสัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวพระราชด าริเกี่ยวกบัการศึกษาและการ

พฒันาคนไวอ้ย่างน่าสนใจ ซึง่จะไดอ้นัเชิญ  พระราชด ารสัเกี่ยวกบัความส าคญั ความหมาย ปรชัญา นโยบาย

และวตัถปุระสงคข์องการจดัการศึกษา๒๐  มาเป็นบางส่วนพอเป็นตวัอย่างในการศึกษาดงัน้ี 

“...การศึกษาเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้ ความคิด ความประพฤตแิละ

คุณธรรมของบคุคล สงัคมและบา้นเมอืงใดใหก้ารศึกษาทีด่แีก่เยาวชนไดอ้ย่างครบถว้นพอเหมาะกนัทกุๆ ดา้น 

สงัคมและบา้นเมอืงนัน้จะมพีลเมอืงทีม่คุีณภาพ...”๒๑ “...การทีม่กีารศึกษาทีส่มบูรณแ์ลว้น้ี ท าใหแ้ต่ละคน

หลกีเลีย่งไม่ไดจ้ากความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งใชค้วามรู ้ สติปญัญาของตนใหเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นความเจริญ

วฒันาแก่บา้นเมอืงและส่วนร่วม...”๒๒ 

                                                 
๑๙Dervies, R. and Zan, B., Study compares teacher and classroom atmospheres, (The 

Contructivism : spring, 1992), p. 1. 

๒๐คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัเกี่ยวกบัการศึกษา,  ประทีป

แห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัดา้นการศึกษา, (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๐), 

หนา้ ๕๐-๕๖. 
๒๑พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน ณ ศาลาดุสดิาลยั เมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๒๒พระราชกระแส เมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%BB%C3%D0%C1%C7%C5%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C3%D2%E2%AA%C7%D2%B7%E1%C5%D0%BE%C3%D0%C3%D2%AA%B4%D3%C3%D1%CA%E0%A1%D5%E8%C2&aIsAdvance=yes
http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%BB%C3%D0%C1%C7%C5%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C3%D2%E2%AA%C7%D2%B7%E1%C5%D0%BE%C3%D0%C3%D2%AA%B4%D3%C3%D1%CA%E0%A1%D5%E8%C2&aIsAdvance=yes


 ๓๓ 

 “...วตัถปุระสงคข์องการศึกษานัน้คืออย่างไร กลา่วโดยรวบยอดกค็ือ การท าใหบุ้คคล

มปีจัจยัหรอือปุกรณส์ าหรบัชวีติอย่างครบถว้นเพยีงพอ ท ัง้ในส่วนวชิาความรู ้ ส่วนความคิด 

วนิิจฉยั ส่วนจติใจและคุณธรรมความประพฤต ิส่วนความขยนัอดทนและความสามารถในอนัที่

จะน าความรูค้วามคิดไปใชใ้นการปฏบิตังิานดว้ยตนเองใหไ้ดจ้รงิๆ เพือ่สามารถด ารงชพีอยู่ได ้

ดว้ยความสุขความเจรญิม ัน่คง และสรา้งสรรคป์ระโยชนใ์หแ้ก่สงัคมและบา้นเมอืงไดต้ามควร

แก่ฐานะดว้ย..”๒๓ 

 “...การใหก้ารศึกษาคือ การใหค้ าแนะน าและส่งเสริมบุคคลใหม้ีความเจริญงอก

งามในการเรียนรู ้ คิดอ่าน และการกระท าตามอตัภาพของแต่ละคน โดยจุดประสงคใ์น

ที่สุด คือ ใหบุ้คคลน าเอาความสามารถที่มอียู่ในตวัออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนเ์กื้อกูลตน 

เกื้อกูลผูอ้ื่นอย่างสอดคลอ้งและไม่ขดัแยง้เบียดเบียน แก่งแย่งกนั เพื่อสามารถอยู่ร่วมกนั

เป็นสงัคม เป็นประเทศได.้..”๒๔ 

“...การศึกษาเป็นเรื่องของทกุคน และไมใ่ช่เฉพาะในระยะหน่ึง เป็นหนา้ทีโ่ดยตรงในระยะ

เดยีว ไมใ่ช่อย่างนัน้ต ัง้แต่เกิดมาก็ตอ้งศึกษา เติบโตขึ้นมาก็ตอ้งศึกษา จนกระท ัง่ถงึข ัน้ทีเ่รยีกว่า

อดุมศึกษา...แมจ้บปรญิญาเอกแลว้ กต็อ้งศึกษาต่อไปตลอด หมายความวา่ การศึกษาไมส่ิ้นสุด...”๒๕ 

จากพระราชด ารสัขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงมองการศึกษาในฐานะที่

เป็นเครื่องมอืทีส่  าคญัทีสุ่ดในการพฒันาคนและประเทศ ทกุคนจะตอ้งร่วมมอืกนัพฒันา เน่ืองจากการศึกษาที่

เป็นกระบวนการทีช่่วยสรา้งและพฒันาความรู ้ ความคิด และลกัษณะนิสยัของบคุคลไดอ้ย่างเหมาะสม และ

ช่วยใหบ้คุคลน าความรูค้วามคิดและความสามารถของตน ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนท์ ัง้ต่อตนเองและสงัคมโดย

ส่วนรวม การศึกษาเป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ ทีจ่  าเป็นส าหรบัคนทุกคนในการด ารงชวีติ 

พระราชด ารสัเกี่ยวกบัความรู ้เน้ือหาการเรียนรู ้และวธิีการเรยีนรู ้๒๖ ทีส่  าคญั 

“....ความรูท้ีจ่ะศึกษาม ี๓ ส่วน คือ ความรูว้ชิาการ ความรูป้ฏบิตักิาร และความรูค้ิด

อ่านตามเหตผุลความเป็นจรงิ อกีประการหน่ึงจะตอ้งมคีวามจรงิใจและบรสุิทธิ์ใจ ไมว่่าในงาน 

ในผูร่้วมงานหรอืในการรกัษาระเบยีบแบบแผน ความดงีาม ความถกูตอ้งทกุอย่าง ประการที่

สามตอ้งฝึกฝนใหม้คีวามหนกัแน่นท ัง้ภายในใจ ในค าพดู...”๒๗ 

                                                 
๒๓พระบรมราโชวาทพระราชทาน  เมือ่วนัที ่๒๕ มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๒๔พระบรมราโชวาทพระราชทาน  เมือ่วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๕พระบรมราโชวาทพระราชทาน  เมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

๒๖คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัเกี่ยวกบัการศึกษา, ประทีป

แห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชด ารสัดา้นการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ ๖๐-๖๕. 

๒๗พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ 

http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%BB%C3%D0%C1%C7%C5%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C3%D2%E2%AA%C7%D2%B7%E1%C5%D0%BE%C3%D0%C3%D2%AA%B4%D3%C3%D1%CA%E0%A1%D5%E8%C2&aIsAdvance=yes
http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%BB%C3%D0%C1%C7%C5%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C3%D2%E2%AA%C7%D2%B7%E1%C5%D0%BE%C3%D0%C3%D2%AA%B4%D3%C3%D1%CA%E0%A1%D5%E8%C2&aIsAdvance=yes


 ๓๔ 

“...การแบง่การศึกษาเป็นสองอย่าง คือ การศึกษาวชิาการอย่างหน่ึง วชิาการนัน้จะเป็น

ประโยชนแ์ก่ตวัเองและแก่บา้นเมอืงถา้มาใชต่้อไปเมือ่ส  าเรจ็การศึกษาแลว้  อกีอย่างหน่ึง ข ัน้ที่

สองกค็ือความรูท้ีจ่ะเรยีกไดว้่าธรรม คือรูใ้นการวางตวั ประพฤตแิละความคิด วธิคีิด วธิีทีจ่ะใช ้

สมองมาท าเป็นประโยชนแ์ก่ตวั สิง่ทีเ่ป็นธรรม หมายถงึวธิปีระพฤติปฏบิตั ิ คนทีศึ่กษาในทาง

วชิาการและศึกษาในทางธรรมก็ตอ้งมปีญัญา แต่ผูใ้ชค้วามรูใ้นทางวชิาการทางเดียว และไมใ่ช ้

ความรูใ้นทางธรรม จะนบัว่าเป็นปญัญาชนไมไ่ด.้..”๒๘ 

“...ปญัญาแปลอย่างหน่ึงคือ ความรูทุ้กอย่างท ัง้ทีเ่ลา่เรยีน จดจ ามา ทีพ่จิารณา

ใคร่ครวญคิดเหน็ขึ้นมา และที่ไดฝึ้กฝนอบรมใหค้ลอ่งแคลว่ช านาญขึ้นมา เมือ่มคีวามรูค้วาม

ชดัเจน ช านาญในวชิาต่างๆ ดงัว่า จะยงัผลใหเ้กดิความเฉลยีวฉลาด แต่ประการส าคญันัน้คือ

ความรูท้ีผ่นวกกบัความฉลาดนัน้ จะรวมกนัเป็นความสามารถพเิศษขึ้น คือ ความรูจ้รงิ รูแ้จง้

ชดั รูต้ลอด ซึง่จะเป็นผลต่อไปเป็นความรูเ้ท่าทนั เมือ่รูเ้ท่าทนัแลว้กจ็ะเห็นแนวทางและวธิกีารที่

จะหลกีเลีย่งใหพ้น้อุปสรรคปญัหา และความเสือ่มความลม้เหลวท ัง้ปวงได ้ แลว้ด าเนินไปตาม

ทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมจนบรรลุความส าเรจ็...”๒๙ 

“....ลกัษณะของการศึกษาหรอืการเรยีนรูน้ ัน้มอียู่สามลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรูต้ามความคิด

ของผูอ้ื่นอย่างหน่ึง เรียนรูด้ว้ยการขบคิดพจิารณาของตนเองใหเ้หน็เหตผุลอย่างหน่ึง กบัเรียนรู ้

จากการปฏบิตัฝึิกฝนจนประจกัษผ์ลและเกดิความคลองแคลว่ช านาญอีกอย่างหน่ึง การเรยีนรูท้ ัง้

สามลกัษณะน้ี จ าเป็นตอ้งกระท าไปดว้ยกนัใหส้อดคลอ้งและอดุหนุนใหส้่งเสรมิกนั จงึจะช่วยให ้

เกดิความรูจ้รงิ พรอ้มท ัง้ความสามารถทีจ่ะน ามาใชท้  าการต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพได.้..”๓๐ 

“...ผูท้ีม่วีชิาการแลว้ จ าเป็นตอ้งมคุีณสมบตัใินตวัเองนอกจากวชิาความรูด้ว้ย จงึจะ

น าตนน าชาตใิหร้อดและเจริญได ้ คุณสมบตัิทีจ่  าเป็นส าหรบัทุกคนนัน้ ไดแ้ก่ ความละอายชัว่

กลวับาป ความซือ่สตัยสุ์จริต ท ัง้ในความคิดและการกระท า ความกตญัญูรูคุ้ณชาตบิา้นเมอืง 

และผูม้อีุปการะตวัมา ความไมเ่หน็แก่ตวั ไมเ่อารดัเอาเปรียบผูอ้ื่น หากแต่มคีวามจรงิใจ มี

ความปรารถนาดีต่อกนั เอื้อเฟ้ือกนัตามฐานะและหนา้ที ่ และที่ส  าคญัอย่างมาก กค็ือ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีรพยายามฝึกหดัประกอบการงาน ท ัง้เลก็ใหญ่ งา่ย ยาก ดว้ยตนเองดว้ยความ

ตัง้ใจ ไมท่อดทิ้ง ไมท่อดธุระ เพื่อหาความสะดวก...”๓๑ 

จะเหน็ไดว้่าพระราชด ารสัขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้หน็แนวพระราชด ารเิกี่ยวกบัเน้ือหาความรูแ้ละสาระของ

การศึกษาว่า ควรประกอบไปดว้ยองค ์ ๓ คือ ความรู ้ ความคิด และความประพฤต ิ ทางดา้นความรูน้ ัน้

                                                 
๒๘พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่๑๘ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓. 

๒๙พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑. 

๓๐พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่๒๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๒๔. 

๓๑พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๒๒. 



 ๓๕ 

ประกอบดว้ยความรูท้างวชิาการและความรูท้างธรรม ซึง่ไดแ้ก่ความรูใ้นการวางตวั การประพฤติ และการคิดที่

ก่อใหเ้กดิประโยชนท์ ัง้ต่อตนเองและส่วนรวม  เป้าหมายของการศึกษาความรูท้กุอย่างกเ็พือ่ใหเ้กดิปญัญา ซึง่

ตอ้งอาศยัการน าความรูท้ ัง้หมดมาคิดพจิารณาใคร่ครวญ ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้ง ชดัเจน แมน่ย า 

และฝึกฝนการน าความรูค้วามเขา้ใจนัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นสถานการณ์ต่างๆ  โดยสามารถประยุกตแ์ละ

ประสมประสานกบัศาสตรห์รอืวชิาสาขาต่างๆ ไดอ้ย่างด ี จนเกดิเป็นความช านาญ กลา่วคือ เป็นผูท้ีม่หีลกั

ทฤษฎแีละความสามารถในการปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมท ัง้รูจ้กัการใชค้วามรูอ้ย่างถูกทาง ซึง่นอกจากจะตอ้งอาศยั

ความรูค้วามคิดทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการประพฤติปฏบิตัิทีเ่หมาะสมตามคุณธรรม จรยิธรรม

อนัดงีาม อนัไดแ้ก่  

(๑) ความละอายชัว่กลวับาป  

(๒) ความซือ่สตัยสุ์จรติ  

(๓) ความกตญัญูรูคุ้ณ  

(๔) ความไมเ่หน็แก่ตวั  

(๕) ความไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น  

(๖) ความจรงิใจ  

(๗) ความเอื้อเฟ้ือ  

(๘) ความขยนัหม ัน่เพยีร 

สรุปไดว้่า ความรูห้รอืเน้ือหาสาระของการศึกษาควรมคีวามครอบคลุมท ัง้ทางดา้นความรูท้างวชิาการ 

ทกัษะในการคิด และคุณธรรมจรยิธรรม และสาระท ัง้ ๓ ดา้นจะตอ้งประสานสมัพนัธไ์ปดว้ยกนั มคีวาม

สมดุลท ัง้ทางดา้นทฤษฎแีละการปฏบิตั ิ รวมท ัง้มลีกัษณะเป็นสหวทิยาการดว้ย ส่วนวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม

นัน้  ควรเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กิดปญัญาอย่างแทจ้รงิ กลา่วคือ เป็นการเรยีนรูท้ีอ่าศยัการขบคิดพจิารณา

ใหเ้หน็เหตผุลตามความเป็นจรงิ และเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัฝึิกฝนจนเกดิความช านาญ รวมท ัง้การเรยีนรูต้าม

ความคิดของผูอ้ื่นดว้ย 

๒) แนวพระด าริทางการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระนามเดมิว่า พระองคเ์จา้มนุษยนาคมานพ 

ทรงเป็นพระราชโอรสองคท์ี ่ ๔๗ ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และเป็นพระองคเ์จา้องคท์ี ่ ๔ ใน

จ านวน ๕ พระองคใ์นเจา้จอมมารดาแพ พระสนมเอก๓๒ เมือ่ทรงมพีระชนมายุได ้ ๒๐ ปี จงึไดเ้สดจ็ออกผนวช 

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ ทรงเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย เพราะการเปลีย่นแปลง

การศึกษาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ ๕ นอกจากการเปลีย่นแปลงของฆราวาส

                                                 
๓๒พระครูวบูิลธรรมโสภติ (เสร ี ชื่นชม), “การจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยสมเดจ็พระมหาสมณ

เจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”, วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

ศิลปากร), ๒๕๔๖, หนา้ ๘. 



 ๓๖ 

แลว้ การศึกษาของคณะสงฆก์ม็กีารเปลีย่นแปลงเช่นเดยีวกนั โดยพระด ารแิละการจดัการของสมเดจ็พระมหา

สมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึง่การเปลีย่นแปลงของพระองคใ์นคราวคร ัง้นัน้ความเกี่ยวเน่ืองมาจนถงึ

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัน้ี 

จากเดมิที่การศึกษาของฆราวาสมคีวามผูกพนัอยู่ในวดั พระเป็นผูส้อนสรรพวชิากเ็ริ่มยา้ยออกจาก

วดั บา้นเมอืงเป็นผูจ้ดัการแทนพระและมคีวามกา้วหนา้อย่างมาก ในขณะทีก่ารศึกษาของคณะสงฆย์งัคงอยู่

กบัที ่ ซึง่ดูเสมอืนเป็นการถอยหลงั สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเหน็ปญัหา

ดงักลา่ว จงึมพีระด าริทีจ่ะจดัการการศึกษาของคณะสงฆใ์หก้า้วทนัโลก และพระองคก์็ทรงด าเนินการโดย

วธิกีารต่างๆ กลา่วคือ ทรงปรบัปรุงการศึกษาของคณะสงฆใ์หก้า้วหนา้ทนัโลก เป็นตน้ว่า การแปลพระปรยิตัิ

ธรรมสนามหลวง แต่เดิมแปลปากเปลา่ก็ทรงเปลีย่นเป็นการแปลโดยวธิีเขยีน ทรงแกไ้ขหลกัสูตรบาลชี ัน้ต่างๆ 

ใหเ้หมาะสม ทรงช าระอปุกรณต่์างๆ ทีใ่ชเ้ป็นหลกัสูตรบาลใีหม่ทกุช ัน้ปี ทรงนิพนธต์ าราที่ยงัใชส้บืมาจนถงึทกุ

วนัน้ีหลายเลม่ เช่น นวโกวาท วนิยัมขุเลม่ ๑-๒-๓ ธรรมวภิาค ปรเิฉทที ่ ๒ พทุธประวตัเิลม่ ๑-๒ และบาลี

ไวยากรณ ์เป็นตน้ 

ความกา้วหนา้โดดเด่นอีกประการหน่ึงกค็ือ ทรงด าเนินการก่อตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยัขึ้น  ส าหรบั

เป็นสถาบนัการศึกษาเลา่เรยีนช ัน้สูงของพระสงฆข์ึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยทรงน าวธิกีาร และวชิาการแบบ

ใหมเ่ขา้มาทดลองสอนและสอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาบาล ีภาษาสนัสกฤต คณิตศาสตรเ์บื้องตน้ 

ทรงนิพนธต์ าราต่างๆ เหลา่น้ีดว้ยพระองคเ์อง การสอนพระสงฆด์ว้ยการเขยีน และคิดคะแนนตดัสนิไดต้กก็

เกดิขึ้นทีม่หามกฏุเป็นคร ัง้แรก กล่าวไดว้่า มหามกุฏราชวทิยาลยัเป็นสถานที่ศึกษาวชิาการแผนใหมข่องพระสงฆ์

สามเณรและสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผูใ้หก้ าเนิดการศึกษาแบบใหมข่อง

คณะสงฆไ์ทยโดยแท ้

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงมแีนวพระด าริในดา้นการศึกษาทีก่า้วหนา้ 

แมแ้ต่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กท็รงยอมรบัในพระปรชีาสามารถในดา้นการจดัการศึกษา

ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถงึกบัโปรดฯ ใหท้รงเป็นผูอ้  านวยการจดัการศึกษา

ตามหวัเมอืงร่วมกบัสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ดงัความแห่งพระราชหตัถเลขาที่ทรงมถีงึสมเดจ็พระ

มหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการส่วนพระองค ์ลงวนัที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ มคีวาม

ตอนหน่ึงว่า “เรื่องการศึกษาน้ีขอใหท้รงช่วยกนัคิดใหม้ากถงึรากเหงา้ของการศึกษาในเมอืงไทย อย่าตดัช่องไป

แต่ขา้งวดั”๓๓ 

แนวพระด ารขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เกี่ยวกบัการจดัการศึกษานัน้ 

แมก้ารศึกษาในปจัจุบนัก็เป็นผลอนัสบืเน่ืองมาจากแนวพระด าริในการจดัการศึกษาของพระองค ์ เมือ่พระองค์

ไดเ้ขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบในการปกครองคณะสงฆท์รงพจิารณาเหน็ว่า การศึกษาทีผ่่านมาของพระสงฆไ์มม่ี

ความเจรญิกา้วหนา้เท่าทีค่วร เพราะ 

                                                 
๓๓เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒. 



 ๓๗ 

๑) ต าราบางส่วนยงัไม่เหมาะสมท าใหผู้เ้รยีนตอ้งใชเ้วลาเรียนนานเกนิความจ าเป็น    จนผูเ้รยีนเกดิ

ความเบือ่หน่ายเรยีนไปไม่ค่อยตลอด 

๒) เน่ืองจากต าราเรียนยากเกินความจ าเป็น  แมผู้ท้ีเ่รียนผ่านไปไดก้ม็กัจะไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจชดัเจน 

๓) การเรียนไมม่กีารจดัช ัน้อย่างเป็นระบบ ครูคนเดยีวสอนหมดทุกอย่าง เป็นเหตุใหห้าครูสอนได ้

สมบูรณ์ตามหลกัสูตรไดย้าก 

๔) การสอบไมม่กี  าหนดทีแ่น่นอนและทิ้งระยะห่างนานเกนิไป คือ ๓ ปีคร ัง้บา้ง ๖ ปีคร ัง้บา้ง 

๕) วธิกีารสอบยงัลา้หลงั  คือสอบดว้ยวธิีการแปลดว้ยปาก ซึ่งสอบแต่ละคร ัง้ตอ้งใชเ้วลามาก แต่

นกัเรียนสอบไดจ้ านวนนอ้ยคน 

สาเหตดุงักลา่วท าใหผู้ท้ีผ่่านการสอบไดไ้มม่ ัน่ใจว่าเป็นผูรู้ธ้รรมวนิยัด ี เพราะส่วนใหญ่ไมค่่อยเขา้ใจ

ในสิง่ที่ตนเรียน และเรื่องทีเ่รยีนในชัน้นัน้ๆ บางเรื่องก็มใิช่เรื่องที่จ  าเป็นจะตอ้งเรียนรู ้ปญัหาต่างๆ เหลา่น้ีกค็ือ 

เป็นปญัหาเกี่ยวกบัวธิกีารสอนและวธิกีารสอบนัน่เอง วสิยัทศันแ์ละการตัง้ยุทธศาสตรก์ารศึกษาของคณะสงฆ์

คือ ทรงมพีระด าริทีจ่ะพฒันาการศึกษาของพระภกิษุสามเณร ตลอดถงึการศึกษาของเยาวชนของชาตใิห ้

เจริญกา้วหนา้ทนัโลก  และการปฏบิตัิตามแนวพระด ารขิองพระองคก์ค็ือ ทรงทดลองใชพ้ระภกิษุสามเณรวดั

บวรนิเวศวหิารเป็นสถานที่ทดลอง และไดร้ายงานผลไปยงัพระยาภาสกรวงศ ์ เสนาบดกีระทรวงธรรมการว่า 

“ไดผ้ลเป็นทีพ่อใจแมว้่าจดัขึ้นเพยีงช ัว่ปีเดยีว” และทรงเสนอว่า “หากทางราชการเหน็ว่าดมีปีระโยชนก์ท็รงจดั

ต่อไป” เพราะทรงเหน็ว่าเป็นทางทีจ่ะท าใหก้ารศึกษาเจริญขึ้นได ้ พรอ้มท ัง้ทรงเสนอแนวทางในการจดัการศึกษา

แบบใหมน้ี่อย่างกวา้งขวางว่า  

 “การศึกษาเลา่เรยีนอย่าใหจ้  าเพาะแต่ภาษามคธอย่างเดยีว การเล่าเรยีนสิง่ใดซึง่เกื้อกูล

แก่ศาสนากด็ ี เป็นวทิยาส าหรบับรุุษกด็ ี ตอ้งจดัขึ้นดว้ยตามแต่จะจดัได ้ เป็นแต่ผูเ้รียนวทิยา

เหลา่นัน้ไมต่อ้งรบัการเกื้อกูลดว้ยการเลี้ยง เป็นแต่อาศยัต ารบัแลครูของโรงเรียนเท่านัน้ อย่างน้ี

โรงเรียนจะไมว่่าง ถงึการพระศาสนาจะไม่เกดิผล กจ็ะเกดิผลทางบา้นเมอืง”๓๔ 

ปรากฏว่า กระทรวงธรรมการยอมรบัว่าการทดลองเล่าเรียนแบบใหม่ทีพ่ระองคจ์ดัขึ้นนัน้ไดผ้ลดยีิง่ 

และเหน็ดว้ยกบัพระด ารทิีจ่ะจดัการเลา่เรยีนแบบใหมน้ี่ใหก้บัทางราชการต่อไป โดยกระทรวงธรรมการจะน า

ขึ้นขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป  พระด าริต่างๆ รวมท ัง้การทดลองเหลา่น้ีนัน้เองทีเ่ป็นรากฐาน

ของการจดัตัง้มหามกฏุราชวทิยาลยั 

๓) แนวคดิทางการศึกษาของพทุธทาสภกิขุ 

พทุธทาสภกิข ุ เป็นพระภกิษุทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยศีลาจารวตัรและภมูปิญัญาอนัสูงยิง่ในสงัคมไทย  

ท่านเป็นรูปหน่ึงทีร่อบรูท้างการศึกษาและมองเหน็ขอ้บกพร่องของการศึกษาของไทย และไดเ้รยีกการศึกษาใน

โลกปจัจบุนัว่า “การศึกษาหมาหางดว้น” พรอ้มท ัง้เรยีกรอ้งใหป้ญัญาชนและผูเ้กี่ยวขอ้งในดา้นการศึกษาทกุ

                                                 
๓๔มหามกฏุราชวทิยาลยั, ประวตัิมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ,์ (กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๑), หนา้ ๗. 



 ๓๘ 

ท่านมาช่วยกนัต่อหางสุนขั  ท่านพทุธทาสมองว่าการศึกษาตามแบบปจัจุบนัละเลยบทเรียนทางศีลธรรม การศึกษา

ที่ปราศจากการปลูกฝงัจริยธรรม จงึเปรียบเหมอืนสุนขัหางดว้นทีพ่ยายามหลอกผูอ้ื่นว่า สุนขัหางดว้นเป็นสุนขัที่

สวยงามกว่าสุนขัมหีาง ท่านจงึพยายามชี้ใหเ้หน็ว่าสุนขัทีม่หีางเป็นสุนขัทีส่วยงาม การศึกษาจงึตอ้งเนน้

บทเรยีนทางศีลธรรม การศึกษาทีไ่มม่บีทเรยีนทางศีลธรรม ไมเ่นน้ภาคจริยศึกษา ย่อมไรป้ระโยชน ์ และ

อาจจะเป็นอนัตรายต่อสงัคมอกีดว้ย๓๕ 

ท่านพทุธทาสวเิคราะหว์่า การศึกษาทีเ่อาแบบตะวนัตกและมุง่พฒันาวตัถนุัน้ เป็นการศึกษาทีเ่นน้

ความรูเ้พือ่ความรู ้ ซึง่มกัใหผ้ลเป็นสภาพ “ความรูท่้วมหวัเอาตวัไมร่อด” เป็นเรื่องเกี่ยวกบัทฤษฎเีป็นปรชัญา 

เป็นหลกัการใชเ้หตผุล แต่ไมม่ปีระโยชนใ์นทางปฏบิตั ิ ไมส่ามารถแกป้ญัหาส่วนตวั ปญัหาสงัคม และท าให ้

ผูเ้รยีนพน้ทกุขไ์ด ้ แมแ้ต่การเรยีนพทุธศาสนาในปจัจบุนักเ็ป็นการเรยีนแบบปรชัญา ไมใ่ช่เรียนแบบศาสนา 

เป็นการฝึกการคิดเหตผุล และการพลกิแพลงทางภมูปิญัญาแต่ไมท่  าใหเ้ขา้ใจโลกและชวีติตามความเป็นจรงิ๓๖ 

แมแ้ต่การศึกษาของบรรพชิต ท่านพทุธทาสกเ็หน็ว่าเป็นการศึกษาทีสู่ญเปลา่ เช่น การศึกษาของ

สามเณร กม็ไิดมุ้ง่พฒันาจติตามค าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ สามเณรเองกต็อ้งการศึกษาเช่นเดียวกบันกัเรียน

ฆราวาส ใหม้คีวามรูแ้บบฆราวาส ระบบสามเณรจงึสูญเปลา่เช่นเดยีวกบัการศึกษาของคนโดยทัว่ไป๓๗ ซึง่สรุป

ไดว้่าตามทศันะของท่านพทุธทาส ระบบการศึกษาของไทยมุง่ส่งเสรมิกเิลสตณัหาของมนุษย ์  หากจะเป็น

ประโยชนบ์า้งก็เพยีงท าใหป้ระกอบอาชพีและมรีายได ้ซึง่กไ็ดม้าเพือ่จบัจ่ายสนองกิเลสตณัหาของมนุษยเ์ท่านัน้ 

มไิดเ้ป็นไปเพือ่ความกา้วหนา้ทางสตปิญัญาและเพือ่ความเจริญของจติใจ ดงัทีท่่านไดก้ล่าวปรารภว่า  

 “ดูการศึกษาช ัน้อนุบาล ดูการศึกษาช ัน้ประถม ดูการศึกษาช ัน้มธัยม ดูการศึกษาช ัน้

วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืถา้มนัจะมอีกี เป็นบรมมหาวทิยาลยัอะไรกต็ามใจ มนักเ็ป็นเรื่อง

ใหลุ้ม่หลง ในเรื่องกนิ กาม เกยีรต ิท ัง้นัน้ อย่างดกีใ็หส้ามารถในอาชพี กไ็ดอ้าชพีแลว้ ไดเ้งนิ

แลว้ ใหท้  าอะไร? ใหไ้ปบูชาเรื่องกนิ เรื่องกาม เรื่องเกยีรต ิมนัไม่มอีะไรมากไปกว่าน้ี”๓๘  

หลงัจากทีท่่านไดว้จิารณร์ะบบการศึกษาของโลกปจัจุบนัแลว้ ท่านไดเ้สนอแนวทางการศึกษาทีถู่กตอ้ง 

อดุมการณ์ทางการศึกษาดงักลา่วอาจจะประมวลมาไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

๑. การศึกษาทีถู่กตอ้งจะตอ้งมกีารพฒันาจิตวญิญาณใหม้พีลงัสามารถควบคุมพลงัทางวตัถุ  ทางร่างกาย

ได ้ กล่าวคือ ชวีติมนุษยต์อ้งมคีวามสมดุลท ัง้ทางดา้นความสามารถทางวตัถ ุ ทางวชิาชพี และความมปีญัญา

และคุณธรรม เปรยีบเสมอืนชวีติทีเ่จรญิกา้วหนา้และมคีวามสุขจะตอ้งเทยีมดว้ยควาย ๒ ตวั คือ ตวัรู ้ และ

ตวัแรง โดยมตีวัรูน้ าตวัแรงไปในทางที่ถกูตอ้ง๓๙  

                                                 
๓๕พทุธทาสภกิข,ุ ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข, (กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, ๒๕๒๕), หนา้ ๒๕. 

๓๖พทุธทาสภกิข,ุ การศึกษาคอือะไร, (กรุงเทพฯ : สมชายการพมิพ,์ ๒๕๒๗), หนา้ ๑๗. 

๓๗พทุธทาสภกิข,ุ เยาวชนกบัศีลธรรม, (กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, ๒๕๒๒), หนา้ ๒๔. 

๓๘เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๑. 

๓๙พทุธทาสภกิข,ุ การศึกษาคอือะไร, อา้งแลว้ หนา้ ๑๓ ซ. 



 ๓๙ 

๒. การศึกษาทีถ่กูตอ้งจะตอ้งท าลายสญัชาตญิาณอย่างสตัวท์ี่แฝงอยู่ในตวัมนุษยใ์หไ้ด ้  ท่านเหน็ว่า

มนุษยเ์ราเกิดมาพรอ้มกบัสญัชาตญิาณอย่างสตัว ์ เตม็ไปดว้ยความเหน็แก่ตวั สติปญัญาของมนุษยก์็เป็นไป

เพือ่ความเหน็แก่ตวั ดงันัน้ ความเหน็แก่ตวัของมนุษยร์า้ยกาจมาก  “เพราะฉะนัน้ การศึกษาของเรากค็วรมุง่ทีจ่ะ

ประหตัประหารสญัชาตญาณอย่างสตัวน์ ัน้ใหส้ิ้นไป ใหม้กีารประพฤติกระท าอย่างมนุษยท์ีม่ใีจสูงเกิดขึ้นแทน”๔๐ 

๓. การศึกษาทีถู่กตอ้งจะตอ้งใหม้นุษยไ์ดส้ิง่ที่ประเสรฐิที่สุดที่มนุษยค์วรไดร้บั นัน่กค็ือ การสามารถ

ควบคุมกเิลสตณัหาและพลงัทางวตัถไุด ้ ท่านเหน็ว่าตามอดุมคติของพทุธศาสนานิยมอดุมคต ิ คือ นิยมสิง่ทีด่ี

ทีสุ่ดทีม่นุษยค์วรจะไดร้บั โดยไมค่ านึงถงึว่าสิง่นัน้มนัจะกนิไดห้รอืซื้ออะไรกนิได ้ หรอืจะเป็นลาภสกัการะ

หรอืไม ่ แมเ้ป็นนามธรรมแต่กส็่งผลทางจติใจ “จติใจส าคญักว่าร่างกาย คือน าร่างกายใหเ้ป็นไปตามความมุง่

หมายของอดุมคติ”๔๑ 

๔. การศึกษาทีถู่กตอ้งจะตอ้งท าใหผู้ศึ้กษามจีิตใจรกัความเป็นธรรม   มคีวามส านึกทีจ่ะประพฤติปฏบิตัิ

ในสิง่ทีถู่กตอ้งและเพือ่ธรรมะ “การศึกษานัน้เพือ่ธรรม เพือ่บรมธรรม เพือ่ธรรมาธิปไตย ใหธ้รรมะครองโลก 

ฉะนัน้ การศึกษาน้ีไมใ่ช่เพือ่ความรอด หรอืความเอาตวัรอดเป็นยอดดี”๔๒ 

๕. การศึกษาที่ถกูตอ้งจะตอ้งท าลายความเหน็แก่ตวัของมนุษย ์ซึง่จะเป็นไปไดโ้ดยวางแนวจรยิศึกษา 

ใหส้ามารถนอ้มน าผูศึ้กษาใหค้วบคุมตนเองใหไ้ด ้ “จรยิศึกษาตอ้งรบีท าลายความเหน็แก่ตวั อนัน้ีมนัเป็นเมฆ

หมอกทีเ่ขา้มากลบเกลือ่นหรอืปิดบงัตวัจริยศึกษา”๔๓ 

๖. การศึกษาที่ถูกตอ้งจะตอ้งส่งเสริมใหผู้ศึ้กษา มปีญัญาหย ัง่รูส้ามารถเขา้ใจโลกและตนเองอย่าง

ถูกตอ้ง จนสามารถพน้ทุกขไ์ด ้ ท่านอธิบายว่า ปญัญาทีเ่ป็นคุณสมบตัิของจิตเดมิแท ้ เรียกว่าโพธ ิ (ธาตุรู)้๔๔ 

ปญัญาน้ีท าใหเ้กดิศีลธรรมของจติ ท าใหจ้ิตมรีะเบยีบและอยู่ในสภาวะปกต ิ เพือ่ใหบ้คุคลมชีวีติอยู่ไดอ้ย่าง

สงบสุข การศึกษาตามแนวน้ีจงึตอ้งเนน้พทุธศึิกษาในแงท่ีส่่งเสริมปญัญาอย่างแทจ้รงิ กลา่วคือ ท าใหผู้ศึ้กษามี

ความรูเ้รื่องทีส่  าคญัที่สุดของชวีติ๔๕ 

๗. การศึกษาที่ถูกตอ้งจะตอ้งท าใหผู้ศึ้กษามคีวามส านึกในหนา้ที่ ถา้ทวงสทิธิ์ก็ทวงเพื่อจะท าหนา้ที ่ไมใ่ช่

ทวงเพือ่ตอ้งการเรยีกรอ้งจะเอานัน้เอาน่ี และหนา้ที่กจ็ะตอ้งเป็นความถกูตอ้ง บรสุิทธิ์ ไมใ่ช่ความเหน็แก่ตวั  

และการศึกษาทีถ่กูตอ้งจะตอ้งอาศยัครูในอดุมคติ ผูท้ีอ่ทุศิตนเพือ่ใหก้ารศึกษาและสรา้งเสรมิคุณธรรมแก่

ผูเ้รยีน ในหวัใจของครูอดุมคตนิัน้ จะตอ้งมปีญัญากบัเมตตาเต็มแน่นอยู่ในหวัใจ ปญัญาคือวชิาความรู ้

                                                 
๔๐เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๔๑. 

๔๑เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๐๘. 

๔๒เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๖๕. 

๔๓เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๘๐-๘๑. 

๔๔พทุธทาสภกิข,ุ ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข, (กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, ๒๕๒๕), หนา้ ๑๖๒. 

๔๕พทุธทาสภกิข,ุ การศึกษาคอือะไร, อา้งแลว้, หนา้ ๗๗. 



 ๔๐ 

ความสามารถในหนา้ที่ทีจ่ะส่องสว่างใหก้บัศิษย ์ น้ีเรยีกว่าปญัญาอย่างหน่ึง เมตตาคือความรกั ความเอน็ดู 

กรุณาต่อศิษยข์องตนเหมอืนว่าเป็นลูกของตน”๔๖ 

เมือ่ต ัง้อดุมการณ์ทางการศึกษาใหถ้กูตอ้งเหมาะสมแลว้ ล  าดบัต่อไปกต็อ้งด าเนินการสอนหรอืระบบ

การศึกษาทีถ่กูตอ้ง ตามทศันะของท่านพทุธทาส เช่น 

๑. ลกัษณะการศึกษาที่ถกูตอ้ง จะตอ้งจดัใหม้พีทุธศึิกษา จรยิศึกษา พลศึกษา และหตัถศึกษา ใน

ความหมายทีแ่ทจ้รงิ พทุธศึิกษาจะตอ้งสอนความรูเ้รื่องของชวีติว่าเกดิมาท าไมโดยตรง จรยิศึกษาจะตอ้งเนน้

ทีค่วามมรีะเบยีบวนิยัของนกัเรยีน ของความเป็นมนุษย ์บทบาทหนา้ที่ของชายหญงิ ใหผู้ศึ้กษาเพยีบพรอ้มไป

ดว้ยคุณธรรม เช่น มคีวามมธัยสัถ ์ มหีริโิอตตปัปะ เป็นตน้ พลศึกษาตอ้งพฒันาก าลงัทางจติเพือ่ใหบ้งัคบั

ก าลงักายใหเ้ดินไปถกูทาง ก าลงัทางจติในพระพทุธศาสนาคือสมาธ ิ สมาธใินพระพทุธศาสนาจะตอ้งประกอบ

ไปดว้ยองคป์ระกอบ ๓ อย่าง คือ  

๑) จติสะอาด (pure หรอื clean) ไดแ้ก่จติทีไ่มเ่จอืดว้ยกเิลสและเครื่องเศรา้หมองท ัง้ปวง   

๒) จติม ัน่คงทีสุ่ดหรอืต ัง้ม ัน่ด ี(Steady หรอื firm)  

๓) จติทีว่่องไวในหนา้ที่ของมนัอย่างทีสุ่ด (Activeness) ส่วนหตัถศึกษาตามลกัษณะที่ถูกตอ้ง จะตอ้ง

อาศยัพทุธศึิกษา จรยิศึกษาและพลศึกษา ตามแนวดงักลา่วมาเป็นพื้นฐาน เพือ่ใหเ้กดิความเชี่ยวชาญทางฝีมอื

และความสามารถในอาชพีอย่างแทจ้รงิ๔๗ 

๒. ลกัษณะการศึกษาทีถ่กูตอ้งจะตอ้งศึกษาใหเ้หน็ความทุกข ์ เหตขุองทุกข ์และความดบัทกุข ์ ไมใ่ช่

ศึกษาแต่ภาคทฤษฎ ี แต่ตอ้งใหผู้ศึ้กษาลงมอืปฏบิตัใิหเ้หน็จรงิตามประสบการณ ์  จะตอ้งเนน้การฝึกฝน การ

ปฏบิตัมิากกว่าภาคทฤษฎ ี ตอ้งเรยีนชวีติ เรยีนธรรมชาต ิ เรยีนใหรู้จ้กัตนเองเพือ่ขม่กิเลสและสญัชาตญาณ

อย่างสตัวใ์หไ้ด ้และพฒันาคุณธรรมประจ าใจใหง้อกงามยิง่ขึ้น๔๘ 

๓. ลกัษณะการศึกษาที่ถกูตอ้งจะตอ้งใหผู้ศึ้กษารูจ้กัศาสตรข์องพทุธบริษทัใหถู้กตอ้ง ศาสตรใ์นทีน้ี่

แปลว่าเครื่องตดั หมายถงึตดัสิ่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความเจริญหรอืตดัความโงเ่ขลา ซึง่ในที่สุดก็จะเหลอืความ

จรงิ ความด ีความงาม ความถกูตอ้งและความยุตธิรรม ศาสตรข์องพทุธบรษิทัม ี๓ ศาสตร ์คือ พทุธศาสตร ์

ธรรมศาสตร ์ และ สงัคมศาสตร์๔๙ ศาสตรท์ ัง้สามน้ีเป็นไปเพือ่ความดบัทุกขน์ัน่เอง ท าใหบ้คุคลสามารถอยู่

อย่างสนัตสุิข และอยู่ร่วมกนักบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างสงบสุขท ัง้กลุม่ ลกัษณะการศึกษาทีถู่กตอ้งตามแนวคิดท่านพทุธ

ทาส สรุปไดว้่า “ขอใหท้กุคนถอืว่า มมีหาวทิยาลยัในร่างกาย จงเขา้มหาวทิยาลยัน้ีกนัทกุคน ดว้ยการเป็นลูก

ศิษยพ์ระพทุธเจา้ผูส้ ัง่สอนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรมธรรม เพือ่ใหม้นุษยก์ลา่วไดว้่ามนุษยไ์ดร้บัสิง่ที่ดทีีสุ่ดทีม่นุษย์

                                                 
๔๖เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๑๖. 

๔๗เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๘๗. 

๔๘เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๘๗. 

๔๙พทุธทาสภกิข,ุ เยาวชนกบัศีลธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓๘. 



 ๔๑ 

ควรจะไดร้บั ไมเ่สยีททีีเ่กดิเป็นมนุษยเ์ลย แลว้กพ็ยายามใหเ้ป็นเรื่องของการปฏบิตัอิยู่เรื่อยไป อย่าใหเ้ป็น

เรื่องเพอ้ทางปรยิตั ิหรอืทางหลกัวชิามากไป”๕๐ 

การศึกษาตามแนวทีท่่านพทุธทาสเสนอไวน้ัน้ จะก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ผูศึ้กษา คือ 

๑. ท าใหม้คีวามส านึกในบญุคุณของชาติ   เพราะมหีลกัสงัฆศาสตร ์อนัท าใหป้ระชาชนอยู่ร่วมกนัได ้

อย่างมคีวามสามคัคีกลมเกลยีวเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และท าใหเ้หน็ความส าคญัของความม ัน่คงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เพราะมกีารฝึกฝนใหส้  านึกในหนา้ที่ 

๒.ท าใหพ้น้ทกุขไ์ด ้ เพราะมสีมัมาทฏิฐิ เน่ืองจากไมย่ดึม ัน่ถอืม ัน่ในอตัตา ในความเหน็แก่ตวัแต่

ถ่ายเดยีว  ท าใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากความถกูตอ้งดงีาม เพราะไมเ่ป็นทาสของกเิลสตณัหา  และท าใหเ้หน็คุณค่า

ของศาสนาในการแกป้ญัหาทางใจ และท าใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละวทิยาการสมยัใหมไ่ดอ้ย่าง

เตม็ที ่เพราะมปีญัญาและคุณธรรมทางจิตเป็นผูค้วบคุม 

๓. ท าใหม้องเหน็ความไม่เท่าเทยีมกนัของมนุษยต์ามกฎแห่งกรรม   จงึไมก่่อใหเ้กดิความวุ่นวายใน

สงัคม ท าใหรู้จ้กัแยกความแตกต่างระหว่างความหมายอนัแทจ้รงิและความหมายทีช่าวโลกท ัว่ไปใชก้นั กลา่วคือ 

ภาษาธรรมกบัภาษาคน เพือ่ใหเ้ขา้ใจโลกตามความเป็นจรงิ 

๔. ท าใหส้งัคมมสีนัตสุิขไมเ่บยีดเบยีนกนั    ท าใหน้ายทนุอาจกลายเป็นเศรษฐใีจบุญ และกรรมกร

กลายเป็นคนขยนัขนัแขง็ ประพฤติธรรมะ ท าใหค้ าว่า “นายทนุ” และ “กรรมาชพี” หายไปจากโลกดว้ยวธิขีอง

ศีลธรรม   

ประโยชนอ์นัพงึไดจ้ากแนวทางการศึกษาของพทุธทาสภกิข ุ  อาจจะสรุปไดใ้นทศันะของท่านว่า สนัติ

สุขหรอืสนัตภิาพอนัถาวรของโลกนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กบัการเขา้ใจอนัถกูตอ้งของค าว่า “การศึกษา” ถา้หากว่า

การศึกษาไดร้บัการพจิารณาจนเขา้ใจถกูตอ้ง และไดด้ าเนินไปอย่างถกูตอ้งตรงตามทีเ่ป็นจรงิ โลกกจ็ะดกีว่าน้ี 

คือจะกลายเป็นโลกของพระอรยิเจา้ ทีป่ราศจากความทุกขโ์ดยประการท ัง้ปวง โดยไมต่อ้งมทีหาร ไมต่อ้งมี

ต ารวจ ไมต่อ้งมเีรอืนจ า โรงเรียนกแ็ทบจะไมจ่  าเป็น เพราะว่าอาจจะส ัง่สอนกนัไดทุ้กหนทกุแห่ง เพราะคน

ประพฤติดอียู่ที่เน้ือที่ตวัเป็นตวัอย่าง๕๑ 

๔) แนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต)๕๒ 

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นพระภกิษุสงฆน์กัปราชญใ์นทางพระพทุธศาสนา ซึง่มชีื่อเสยีง

ระดบัโลก  ท่านไดแ้สดงแนวความคิดปรชัญาการศึกษาไวใ้นหนงัสอืหลายเลม่ แต่เลม่ทีส่  าคญัคือ ทางสาย

กลางของการศึกษาไทย  ซึง่แบง่เน้ือหาออกเป็น ๓  ตอน ๆ ที ่๑ ว่าดว้ยการศึกษา เครื่องมอืพฒันาทีย่งัตอ้ง

พฒันา ตอนที ่๒ ว่าดว้ยเรื่องความคิด แหลง่ส าคญัของการศึกษาและตอนที ่๓ ว่าดว้ยเรื่องปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข

ยิง่กว่าขยายโอกาสทางการศึกษา  และยงัไดแ้บง่เน้ือหาย่อยออกเป็น  ๔  บท ๆ ทีถ่อืว่าส  าคญัคือบทที ่  ๓  

                                                 
๕๐พทุธทาสภกิข,ุ มหาวิทยาลยัในตวัคน, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรสมัพนัธ,์ ๒๕๑๑), หนา้ ๕๑-๕๒. 

๕๑พทุธทาสภกิข,ุ การศึกษาคอือะไร, อา้งแลว้, หนา้ ๑๒๗. 

๕๒สมณศกัดิ์ปจัจุบนั ด ารงสมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะชัน้หริญัยบฏัที ่“พระพรหมคุณาภรณ์” 



 ๔๒ 

ซึง่ว่าดว้ยสารตัถะของการศึกษา  พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป.อ.ปยุตโฺต) ไดแ้บง่การศึกษาท ัง้ระบบออกเป็น ๓  

องคป์ระกอบ กลา่วคือ 

องคป์ระกอบที ่๑ ภารกจิของการศึกษา  โดยแบง่หนา้ทีข่องนกัการศึกษาท ัง้ระดบัผูบ้รหิารและผูส้อน

ออกเป็น ๒  ประการคือ หนา้ที่ประการแรกคือเรียกว่า สปิปทายก คือผูใ้หว้ชิาการความรู ้ ดว้ยการท า หนา้ที่

ถ่ายทอดศิลปวทิยาใหอ้ย่างสิ้นเชงิ  หนา้ทีป่ระการทีส่องเรยีกว่ากลัยาณมติร คือท าหนา้ที่ชี้แนะใหด้ าเนินชวีติ

ถกูตอ้งดงีาม เพือ่เป็นปูชนียบคุคลอย่างแทจ้รงิ ไมใ่ช่เพยีงแต่มารบัจา้งสอนเท่านัน้  

องคป์ระกอบที ่ ๒ คือกระบวนการศึกษา  ท่านไดก้ลา่วเปรยีบเทยีบการศึกษาทางโลกกบัการศึกษา

ทางธรรมไวอ้ย่างน่าฟงัว่า  การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาทางโลกแบง่ออกเป็น  ๓ ข ัน้คือ ๑) ปริญญาตร ี ใน

ระดบัน้ีศึกษาอย่างกวา้งๆ ไมเ่จาะจงอะไร และเป็นการศึกษาพื้นฐานของทกุวชิา ๒) ปริญญาโท เป็นการศึกษา

เจาะลกึลงไปในรายละเอียดของวชิา และไม่ไดศึ้กษาหลายวชิาเหมอืนระดบัปรญิญาตร ี และ ๓) ปรญิญาเอก 

เป็นการศึกษาเจาะลกึลงไปเฉพาะเรื่อง เป็นผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละเรื่องในสาขาวชิานัน้ๆ  

ในท านองเดยีวกนัพระพรหมคุณาภรณ ์ (ป.อ.ปยุตโฺต) ไดแ้บง่การศึกษาทางธรรมหรอืทางพระพทุธศาสนา

ออกเป็น ๓ คือ ๑) ข ัน้ญาตปริญญา คือข ัน้รูจ้กัวชิานัน้ๆ  ๒) ข ัน้ ตรีณปรญิญา คือ รูต้รองเหน็หรอืรูจ้  าได ้

และข ัน้ที ่ ๓ คือข ัน้ปหานปริญญา คือรูแ้จง้หรอืรูข้ ัน้ปฏบิตัิการแกป้ญัหาไดส้  าเรจ็ ท่านไดท้  าการประสานแนว

การศึกษาท ัง้ทางโลกและทางธรรมเขา้ดว้ยกนัอย่างประสานสอดคลอ้ง โดยจดัปรญิญา ๓  ข ัน้ของทางโลก

วสิยัเป็นกลุม่วชิาการหรอืวทิยาการ และจดัปรญิญาทางธรรมหรือพระพทุธศาสนาเป็นกลุม่แห่งความประพฤติ

หรอืจริยธรรม ท่านไดอ้ธบิายสรุปว่า ระบบปริญญาการศึกษาท ัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมนัน้ต่างอาศยัซึง่กนัและ

กนั  ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัแนวความคิดน้ี เพราะว่า วชิาการทางโลกลว้นๆ นัน้เปรียบเสมอืนอาวุธทีค่มกรบิ ถา้ไม่

มฝีกัคือวชิาทางธรรมมาเป็นเครื่องป้องกนัไว ้ มดีทีไ่รฝ้กัก็รงัแต่จะบาดหรอืทิ่มแทงเจา้ของทีพ่กพาศาสตรานัน้

ไป  คนที่มคีวามรูแ้ต่อย่างเดยีวแต่ไรคุ้ณธรรมก็รงัแต่จะสรา้งปญัหาใหก้บัสงัคม  เป็นการท ารา้ยตนเองและท า

รา้ยผูอ้ื่นดว้ย  

องคป์ระกอบที่ ๓  คือวตัถปุระสงคข์องการศึกษา  ดงัทีก่ลา่วแลว้ว่าความรูใ้นทางพระพทุธศาสนา

นัน้ตอ้งคู่คุณธรรม  ซึง่ทางพระพทุธศาสนาเรยีกว่า วชิชาจรณสมัปนัโน แปลว่า ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิาและจรณะ 

คือ เป็นผูม้คีวามรูด้แีละมคีวามประพฤตดิี  ท่านไดอ้ธิบายว่า คนทีส่  าเรจ็การศึกษาไปแลว้จะตอ้งประกอบ

พรอ้มไปดว้ยกายทีพ่ฒันาแลว้  ศีลทีพ่ฒันาหรอือบรมดแีลว้ จติทีอ่บรบดีแลว้ และปญัญาทีอ่บรมดแีลว้๕๓    

โดยสรุป พระพรหมคุณาภรณ์เนน้การบูรณาการจริยธรรมเขา้กบัวชิาการ  ซึง่ถอืเป็นแนวปรชัญา

การศึกษาทีว่่าดว้ยการพฒันา และการพฒันาในทศันะของพระพรหมคุณาภรณจ์ะตอ้งเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

การศึกษาตามทศันะของท่านหมายถงึ    

                                                 
๕๓พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ๒๕๓๐), หนา้ ๑๑๕-๑๑๖. 



 ๔๓ 

 “การพฒันาชีวิตใหด้ าเนินไปตลอด จนกระท ัง่บรรลุเป้าหมายคือ  อสิรภาพและ

สนัตสุิข  การศึกษาจงึมเีป้าหมายคือการพฒันาชวีติใหจ้ดุหมายอนัสูงสุดในส่วนทีจ่ะพงึได ้ เมือ่

การศึกษาคือการพฒันาชวีติเช่นน้ี การศึกษาจงึตอ้งมบีทบาทและหนา้ทีอ่นัส  าคญัหนา้ทีข่อง

การศึกษาน้ีเองทีเ่ป็นตวัหลอ่หลอมชวีติของมนุษยใ์หป้ระสบอสิรภาพและสนัติสุขได ”้๕๔  

มนุษยท์ีส่มบูรณค์ืออะไร  พระพรหมคุณาภรณ์กลา่วว่า  “มนุษยห์รอืชวีติทีส่มบูรณน์ัน้  คือการมี

ชวีติอยู่ดว้ยปญัญา  อยู่อย่างไม่มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ในตวัตน  อยู่อย่างประสานกลมกลนืกบัธรรมชาติ”๕๕  

ความมุง่หมายของการศึกษา ตามทศันะของพระพรหมคุณาภรณอ์กีแงห่น่ึงคือ ประโยชนห์รอื

จดุหมายของชวีติ ๓ อย่างตามแนวตัง้ และจดุหมายของการศึกษาเพือ่พฒันาชวีติตามแนวตัง้น้ีจดัเป็นการ

พฒันาคุณภาพชวีติของตนเองโดยตรง ไดแ้ก่ ประโยชนห์รอืจุดหมายของชวีติ ๓ อย่างตามแนวราบ๕๖ และ

ท่านยงัไดอ้ธิบายถงึแนวคิดทางการศึกษาในประเดน็อื่นๆ อกีดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นกระบวนการศึกษานัน้ 

การศึกษาส่วนแรกคือการถ่ายทอดความรูจ้ากผูอ้ื่นทีเ่รียกว่าปรโตโฆสะ  ในทีน้ี่ก็คือครูเป็นผูใ้หค้วามรูโ้ดยตรง

และด ารงฐานะเป็นกลัยาณมติร ผูค้อยแนะน าใหผู้ไ้ดร้บัการศึกษารูจ้กัวถิทีางแห่งการด าเนินทีถ่กูตอ้งดงีาม 

กลัยาณมติรหรอืสปิปทายกนัน้ไมจ่  าเป็นว่าจะตอ้งเป็นครูเท่านัน้ แต่หากเป็นการศึกษาทีไ่ดร้บัจากสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มต่างๆ ดว้ย  เช่น  บดิามารดา หนงัสอื  ตลอดถงึสือ่มวลชนต่าง ๆ การถ่ายทอดโดยวธิน้ีีแมจ้ะ

ก่อใหเ้กดิประโยชนม์ากมายต่อผูไ้ดร้บัการศึกษากต็าม  แต่กย็งัไมส่ามารถใหผู้ไ้ดร้บัการศึกษาบรรลุเป้าหมาย

สูงสุดของชวีติได ้  กเ็น่ืองมาจากว่าการศึกษาทีแ่ทจ้รงิคือการศึกษาชวีติของตนเอง เพือ่ใหรู้จ้กัตนเองและ

สามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีม่อียู่ดว้ยตนเองได ้ จงึจ าเป็นจะตอ้งอาศยัการพฒันาภายในหรอืการศึกษาที่

ก่อใหเ้กดิความรูภ้ายในเรยีกว่า “โยนิโสมนสกิาร คือ  การศึกษาชวีติและสรรพสิ่งโดยพจิารณาดว้ยใจอนัแยบ

คาย  มกีารคิดถูกวธิี  ความรูจ้กัคิดหรอืคิดเป็น”๕๗ การคิดแบบน้ี ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายในบคุคลซึง่ท  า

ใหจ้ดุหมายของการศึกษาบรรลุวตัถปุระสงคไ์ด ้  ซึง่มอียู่ ๑๐ วธิดีว้ยกนัคือมวีธิคีิดแบบสบืสาวหาเหตปุจัจยัเป็น

ตน้๕๘ การคิดแบบโยนิโสมนสกิารจงึสรุปลงไดเ้ป็น  ๒ คือ  

๑. โยนิโสมนสกิารประเภทพฒันาปญัญาโดยตรง    มุง่ใหเ้กดิความเขา้ใจตามเป็นจรงิตรงกบัสภาวะ

แท ้ๆ เป็นโยนิโสมนสกิาร ระดบัสงัคม 

                                                 
๕๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมะกบัการศึกษาของไทย, (กรุงเทพฯ : สหธรรมกิ, ๒๕๓๘), 

หนา้ ๔๕. 
๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบบัปรบัปรุงและขยายความ, (กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙), หนา้ ๙๓. 
๕๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษา : เครื่องพฒันาที่ยงัตอ้งพฒันา, (กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์

พริ้นติ้ง, ๒๕๓๐), หนา้ ๑๐๙-๑๑๒. 

๕๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๑๔๓. 

๕๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรม, อา้งแลว้, หนา้  ๖๗๖. 



 ๔๔ 

๒. โยนิโสมนสกิารประเภทสรา้งเสรมิคุณภาพจติ   มุง่ปลุกเรา้ใหเ้กดิคุณธรรมหรอืกุศลธรรมต่างๆ  

เนน้การสกดัหรอืข่มตณัหา เป็นเครื่องน าไปสู่โลกยิสมัมาทฎิฐโิยนิโสมนสกิารระดบัจริยธรรม พระพทุธศาสนา

ถอืว่าการศึกษานัน้คือชวีติและตอ้งเป็นชวีติที่ด  าเนินอย่างถูกตอ้งมกีารเรยีนรูฝึ้กฝนพฒันาจงึจะเป็นการศึกษา๕๙  

ในดา้นองคป์ระกอบของการจดัการศึกษา พระพรหมคุณาภรณเ์สนอว่า  โรงเรยีนและสงัคมชุมชน

นัน้  ไมค่วรแยกออกไปจากกนั  ซึง่ตวัเชื่อมทีส่  าคญัระหว่างโรงเรยีนกบัสงัคมชมุชนตลอดถงึครอบครวันัน้คือ  

จรยิศึกษา ท่านกลา่วว่าการบูรณาการ (intregation) สถาบนัการศึกษาเขา้ในระบบจรยิศึกษาของชมุชนหรอื

บูรณาการจรยิศึกษาของโรงเรยีนใหเ้ขา้กบัระบบจรยิศึกษาของชุมชน โดยทีโ่รงเรียน วดั และบา้นมสี่วนร่วม

อยู่ในระบบจริยศึกษา อย่างกลมกลนืเป็นอนัเดียวกนั๖๐ ดงัจะเหน็ไดจ้ากทอ้งถิน่ในชนบทจะมหีมูบ่า้น “บวร”  

มากมาย (บวร ย่อมาจาก บ. คือบา้น, ว. คือวดั, และ ร. คือโรงเรียน) สิง่น้ีย่อมเป็นหลกัประกนัถงึ

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างโรงเรียนกบั สงัคมชมุชนนัน้ๆ ในโรงเรยีนบคุคลทีม่คีวามส าคญัก็คือครูและ

นกัเรียน ในโรงเรียน  ครูนบัว่าเป็นบุคคลทีส่  าคญัที่สุด  ครูในทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์  กค็ือ  บคุคลที่

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละช่วยชี้แนะใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงภายในจิตใจของนกัเรียน “ครูมหีนา้ที่ ๒  ประการ

คือ สปิปทายก  คือผูใ้หห้รือถ่ายทอดศิลปวทิยาและกยัาณมติรคือ  ผูท้  าหนา้ที่เป็นเพื่อนทีด่ีหรอืเพื่อนแท ้   ช่วย

ชี้น าศิษยม์ปีญัญาและคุณธรรม”๖๑ หนา้ทีค่รูในการถ่ายทอดคุณธรรมน้ีจดัเป็นปจัจยัภายนอกของครูในแงข่อง

กลัยาณมติรคือผูแ้นะน าอบรมใหน้กัเรยีนด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมอย่างถกูตอ้ง คุณธรรม หรอื  คุณสมบตัิ

เบื้องตน้ของครูทีก่่อใหเ้กดิศรทัธาแก่นกัเรยีนมอียู่  ๗  ประการทีเ่รียกว่าคุรุธรรม   

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัหลกัสูตร พระพรหมคุณาภรณ์ยอมรบัความรูส้มยัใหมท่ีม่เีทคโนโลยเีขา้มาสนบัสนุน

ซึง่เนน้พทุธศึิกษา เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความเป็นเลศิทางวชิาการและวชิาชพีอนัจะสามารถน าไปประกอบอาชพีได ้

โดยเฉพาะหลายสบิปีทีผ่่านมา แต่ปจัจบุนัน้ีการศึกษาแบบตะวนัตกก าลงัประสบปญัหาอย่างมากกเ็น่ืองมาจาก

ว่าหลกัสูตรนัน้ไม่ไดจ้ดัไวเ้พื่อพฒันาชีวิตทุกดา้น เนน้ไปในทางวตัถุนิยมมากเกินไป  กเ็พราะว่าไมส่ามารถ

แกป้ญัหาชวีติภายในของมนุษยไ์ดเ้ป็นที่ทราบกนัดวี่า การศึกษาคือการพฒันาชวีติใหม้คีวามเจรญิงอกงามท ัง้

ในดา้นพทุธศึิกษา จรยิศึกษาและพลศึกษา การศึกษาจงึไมไ่ดแ้ยกออกไปจากวถิแีห่งการด าเนินชวีติของ

มนุษยเ์ลย การจดัหลกัสูตรก็ควรทีจ่ะเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิแห่งการด าเนินชวีติ ไม่ใช่จะมองเพยีง

ดา้นใดดา้นหน่ึง  การจดัหลกัสูตรควรทีจ่ะใหเ้ป็นไปในลกัษณะบูรณาการกบัสาขาวชิาการอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปใน

ลกัษณะจรยิศึกษาทีส่ากลกบัทกุสาขาวชิาที่ถ่ายทอด  พระพรหมคุณาภรณจ์งึเสนอใหม้กีารผสมผสานความรู ้

ต่าง ๆ  ใหเ้กดิประโยชน์มากที่สุดท ัง้ภายนอกและภายใน และไดเ้สนอใหน้ าพุทธธรรมเขา้มาประยุกตใ์ช ้

                                                 
๕๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมกบัการศึกษาไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๔๕. 

๖๐พระเทพเวท ี(ป.อ.ปยุตฺโต), ท าไมคนไทยจงึเรยีนพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : มลูนิธพิทุธธรรม, 

๒๕๓๓), หนา้ ๓๗-๓๘. 

๖๑พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตฺโต), ปรชัญาการศึกษาไทย, พมิพค์ร ัง้ที่ ๒, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

มลูนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕), หนา้ ๕๓. 



 ๔๕ 

ในการจดัการศึกษาการน าพทุธธรรมที่เป็นแกนกลางของพระพทุธศาสนา มาบรรจุลงในหลกัสูตรนัน้ท่านกล่าวว่ามี

มากมายเริ่มต ัง้แต่  “หลกัขนัธ ์  ๕  หลกัปฏจิจสมปุบาท  หลกัไตรลกัษณ์  มรรคมอีงค ์  ๘  และอรยิสจั  ๔ 

หลกัธรรมที่ท่านเสนอนัน้ลว้นเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ เมือ่จะย่อลงก็สามารถจดัลงในอริยสจั ๔ 

ซึง่เป็นหวัขอ้ธรรมที่ครอบคลุมกว่าขอ้อื่น ๆ “อรยิสจั ๔ เป็นหลกัธรรมส าคญัที่ครอบคลุมค าสอนท ัง้หมดใน

พระพทุธศาสนา”๖๒  

 ในส่วนของการเรยีนการสอนนัน้เป็นหนา้ทีข่องบคุคล  ๒  กลุม่คือ  กลุม่ผูใ้หก้ารศึกษาไดแ้ก่ครู  

และกลุม่ผูร้บัการศึกษา  ไดแ้ก่นกัเรียน  การเรียนการสอนก็แบง่ออกเป็น  ๒  เช่นเดยีวกนัประการแรกคือ  

การสอนแบบสะสมขอ้มลูโดยครูถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียนทางดา้นวชิาการและทกัษะต่าง ๆ  เพือ่ใหเ้กิดความ

ช านาญการสอนแบบน้ีไมไ่ดช่้วยใหน้กัเรยีนไดค้ิด แต่หากช่วยใหเ้กดิสญัญาคือความจ ามากกว่าและ  ประการ

ทีส่องการสอนโดยไมม่กีารสะสมขอ้มลูโดยศึกษาจากภายในของผูเ้รยีนเอง  ผูส้อนเป็นเพยีงผูแ้นะน า  ชี้แนะ

แนวทางเท่านัน้ ส่วนการปฏบิตัจิรงิโดยการน าไปคิดพจิารณาดว้ยตนเองเป็นหนา้ทีโ่ดยตรงของนกัเรยีน๖๓  

องคป์ระกอบของการศึกษานัน้แบง่ออกเป็น ๔ อย่าง โรงเรยีนเป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรกเพือ่

เป้าหมายคือใหก้ารศึกษาแก่นกัเรยีน  ซึง่การเรยีนการสอนนัน้มไิดแ้ยกออกไปจากวถิชีวีติ  โรงเรยีนจงึมี

หนา้ที ่๒ ประการคือ  การถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้อื้ออ านวยต่อการเกิดการพฒันาภายใน

แก่นกัเรยีน โรงเรียนจงึเป็นสถาบนัทีต่อ้งอาศยัองคป์ระกอบอื่น ๆ  เช่น  บา้น  วดัเพือ่จดัการศึกษาให ้

เกดิสารตัถะมากขึ้น  ครูและนกัเรยีนต่างกม็บีทบาทดว้ยกนัท ัง้  ๒ ฝ่าย  คือครูมหีนา้ทีถ่่ายทอดศิลปวทิยา

และท าตนใหเ้ป็นกลัยาณมติรที่ด ี คอยแนะน าชี้แนะแนวทางในการด าเนินชวีติแก่นกัเรียน  ในขณะทีน่กัเรยีน

กม็หีนา้ทีร่บัเอาความรูแ้ละสรา้งคุณธรรมปญัญาใหเ้กดิแก่ตนเอง  ครูและนกัเรยีนจงึสมัพนัธก์นัอยู่เสมอ 

ส่วนดา้นหลกัสูตรนัน้ พระพรหมคุณาภรณ์ไดเ้สนอใหใ้ชพ้ระพุทธศาสนาเขา้มามบีทบาทในการ

แกป้ญัหาของชวีติภายใน แต่ประสานสอดคลอ้งกบัวชิาการทางโลกทีท่นัสมยัในยุคเทคโนโลยอีนัเป็นวชิาการที่

ส่งเสรมิใหค้วามสะดวกสบายภายนอกต่อบคุคล  ในดา้นการเรียนการสอนนัน้ท ัง้ครูและนกัเรยีนต่างก็ท  า

หนา้ที่ของตนโดยความระมดัระวงั ครูกไ็มค่วรสอนแบบยดัเยยีดถอืตวัเองเป็นใหญ่ แต่หากคอยดูแลแนะน า

นกัเรียนในทางที่ถกูที่ควร  ในขณะทีน่กัเรยีนก็ต ัง้ใจฝึกฝนอบรมคุณธรรมปญัญาดว้ยตนเอง  นอกจากนัน้  

การเรยีนการสอนตามหลกัอรยิสจั ๔ กเ็ป็นวธิกีารหน่ึงทีน่่าจะน ามาประยุกตใ์ชไ้ดด้ีในสงัคมปจัจบุนัท าใหเ้กดิ

ความชดัเจนว่าองคป์ระกอบของการศึกษานัน้ ไดถู้กจดัขึ้นมาดูจะสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัจุดหมายของการศึกษาตาม

ทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์ 

ดา้นสมัฤทธิ์ผลในการพฒันาการศึกษา  การศึกษาเป็นการพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์  การ

พฒันาดงักลา่วจงึแบง่ออกเป็น ๔ ดา้นทีเ่รยีกว่าภาวติตัตะ คือมตีนที่ไดร้บัการศึกษาอบรมแลว้ พระธรรมปิฏกให ้

ทศันะว่า ในวงการศึกษาและจิตวทิยาตะวนัตกนิยมแบง่พฒันาการทางการศึกษาของบคุคลไว ้ ๔  ดา้น คือ  

                                                 
๖๒ม.ม.ู ๑๒/๓๐๐/๒๖๒. 

๖๓พระเทพเวท ี(ป.อ.ปยุตโฺต), ท าไมคนไทยจงึเรยีนพระพทุธศาสนา,อา้งแลว้, หนา้ ๔๘. 



 ๔๖ 

๑) พฒันาการดา้นร่างกาย   

๒) พฒันาการดา้นสงัคม  

๓) พฒันาการดา้นอารมณ ์  และ   

๔) พฒันาการดา้นปญัญา  

หรอืแบง่ออกเป็น ๓  แดน  คือ  

๑) พทุธพิสิยั คือ  แดนความรูแ้ละความคิด (cognitive domain),  

๒) เจตพสิยั หรอืแดนความรูส้กึ  อารมณ์ และทศันคติ (affective domain), และ  

๓) ทกัษพสิยั  หรอื แดนประสานงานจติขบัเคลือ่นกาย (psychomotor domain)  

พระพรหมคุณาภรณย์นืยนัว่า การแบง่แดนอย่างน้ีมคีวามใกลเ้คียงกบัการจ าแนกทีม่อียู่ก่อนแลว้ใน

พระพทุธศาสนา  ถา้ดูเพยีงแต่ตวัอกัษรกแ็ทบจะไม่แตกต่างกนัเลยกบัการทีพ่ระพทุธศาสนาจ าแนกภาวนาคือ

การพฒันาเป็น ๔ ดา้น คือ กายภาวนา ไดแ้ก่การพฒันาทางกาย  ศีลภาวนา ไดแ้ก่การพฒันาพฤตกิรรมที่

แสดงออกต่อสภาพแวดลอ้ม  จิตตภาวนา คือการพฒันาจิตใจ  และปญัญาภาวนาคือการพฒันาปญัญา  และ

จ าแนกการศึกษาออกเป็น  ๓  คือ อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา  และอธปิญัญาสกิขา  หรอื ศีล  สมาธ ิ ปญัญา  

ในส่วนที่ต่างกนัก็ม ี  พระพรหมคุณาภรณใ์หท้ศันะว่าจะว่าไมต่่างกนัเลยนัน้คงไมใ่ช่  ความจรงิแลว้ต่างกนัใน

แงข่องขอบเขตและจดุเนน้๖๔ 

โดยสรุปกลา่วไดว้่าพระพรหมคุณาภรณ์มองว่า การศึกษาที่ก  าลงัเป็นอยู่ในปจัจบุนัน้ีประสบความ

ลม้เหลวมากกว่า  ทัง้น้ีกเ็น่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ  เป็นตน้ว่า  การศึกษาเนน้การเรียนรูท้างดา้นทฤษฎี

หรือวชิาการและพฒันาความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเท่านัน้ (Specialization) การศึกษาในยุคแห่งการแขง่ขนั

จงึเป็นเพยีงการสะสมขอ้มลูและทกัษะความช านาญอนัจะสามารถไปประกอบอาชพี ท ัง้น้ีไดท้ิ้งการศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง

กบัชวีติในดา้นอื่น ๆ ของผูท้ี่รบัการศึกษาไป  การศึกษาในลกัษณะเช่นน้ีจงึเป็นการปลูกฝงัทศันคติและค่านิยม

บางอย่างลงไปในสมองของผูศึ้กษาอย่างไมม่ทีางหลกีเลีย่งไดเ้ลย  เช่น  ใหก้ารยกย่องผูท้ี่เรียนเก่ง  เนน้

การศึกษาเพื่อใหเ้กดิความกา้วหนา้ตลอดถงึการประสบความสมหวงัในอาชพีการงาน  เพือ่ความร า่รวย  มี

ชื่อเสยีงตลอดถงึการมบีารมอี านาจเหนือคนอื่น  เป็นการสรา้งความอยากเพือ่สนองตอบความโลภและความ

โกรธ  ชอบชงิดชีงิเด่น  เบยีดเบยีน  ขดัแยง้ซึง่กนัและกนั  

นอกจากนัน้พระพรหมคุณาภรณ์ยงัไดว้จิารณต่์อไปอีกว่าสิง่ทีอ่ยู่เบื้องหลงั ทศันคตเิช่นน้ีคือการศึกษาที่

มตีวัอวชิชาครอบง  าอยู่  คือไมเ่ขา้ใจการศึกษาทีแ่ทจ้รงิ  ขาดเป้าหมาย  เป็นการศึกษาเพยีงฉาบฉวยอนัเกดิมา

จากมจิฉาทฎิฐเิป็นจุดเริ่มตน้  เป็นการศึกษาที่ไมไ่ดม้องภายในแต่หากเป็นการมองภายนอกเป็นหลกั  เมือ่มี

ปญัหาเกิดแก่ชวีติ การศึกษาเพื่อสนองความโลภและความโกรธนัน้ไมส่ามารถจะแกไ้ขปญัหาของตนเองตลอด

ถงึสงัคมไทยไดเ้ลย  ดงัที่ปรากฏอยู่เสมอในสงัคม เช่น  มกีารแบง่แยก  การขดัแยง้เกดิขึ้นในระหว่างกลุม่ชน  

                                                 
๖๔พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑๕-๑๑๖. 

 



 ๔๗ 

เชื้อชาติและการขดัแยง้ทางเศรษฐกจิการคา้ต่างๆ จะเหน็ว่าปญัหาอนัเกดิมาน้ีลว้นมพีื้นฐานมาจากระดบับคุคล

แทบทัง้สิ้น และการน ามาตรการต่างๆ มาแกป้ญัหานัน้ๆ อาจจะแกไ้ดช้ ัว่คร ัง้ช ัว่คราวแต่การเปลีย่นแปลงที่

ถาวรนัน้จะเกดิขึ้นก็โดยการพฒันาทีต่วับุคคลของแต่ละบคุคลก่อน สิง่ที่จะท าใหบ้คุคลเปลีย่นแปลงไดน้ัน้  ท่าน

ไดเ้สนอใหม้องทีจ่ดุเริ่มตน้คือ  การศึกษาเป็นหลกั  อนัจะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อตนเองและสงัคม 

ท่านเหน็ว่าความรูส้มยัใหม่ทีม่เีทคโนโลยเีขา้มาสนบัสนุน ซึง่เนน้พทุธศึิกษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความเป็น

เลศิทางวชิาการและวชิาชพี อนัจะสามารถน าไปประกอบอาชพีไดต้ามแนวการศึกษาแบบตะวนัตก  ซึง่กลา่วกนั

ว่าเนน้ความมเีหตมุผีลคือวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามเจริญกา้วหนา้ แต่ปจัจบุนัน้ีการศึกษาแบบตะวนัตกก าลงั

ประสบปญัหาอย่างมากก็เน่ืองมาจากว่าหลกัสูตรนัน้ไมไ่ดจ้ดัไวเ้พือ่พฒันาชวีติทุกดา้น เนน้ไปในทางวตัถนิุยม

มากเกนิไป  ความเจรญิดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่นน้พวกวตัถมุากเกินน้ีนบัวนัจะประสบความลม้เหลว  กเ็พราะว่า

ไมส่ามารถแกป้ญัหาชวีติภายในของมนุษยไ์ด ้  

พระพรหมคุณาภรณ์ตอ้งการเสนอหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เป็นตวับูรณาการกบัศาสตรส์าขา

อื่นๆ ไมต่อ้งการทีจ่ะใชห้ลกัธรรมในพระพทุธศาสนาตอบปญัหาทางสงัคมทกุอย่างอย่าง  แต่ท่านเสนอหลกั

วชิาการในมมุมองของพระพทุธศาสนา เพือ่ใหเ้ป็นทางเลอืกอนัหน่ึงส าหรบัการแกป้ญัหาทีศ่าสตรน์ัน้ๆ ถงึทาง

ตนัและยงัแกป้ญัหาอะไรไมไ่ด ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมที ัง้ผลดแีละเสยี 

ผลดท่ีานพระพรหมคุณาภรณไ์มไ่ดป้ฏเิสธแต่ท่านมองเหน็ผลเสยีในขณะทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ ยกตวัอย่างเรื่อง

ผลติภณัฑ ์M.G.O. คือการดดัแปลงพนัธุพ์ชืทางวทิยาศาสตรเ์พราะความเชี่ยวชาญมากในสายน้ี ท าใหเ้กดิผล

เสยีทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ถงึขนาดหา้มรบัประทานอาหารทีผ่ลติดว้ยวธิีการน้ี ค าว่าบูรณาการคือน าเอาหลกั

จรยิธรรมเขา้ไปก ากบั ใหค้ านึงถงึผลทีจ่ะตามมารอบดา้นก่อนท าอะไรลงไป และการจะท าอย่างน้ีได ้

ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานัน้ๆ ตอ้งเปิดใจรบัรูศ้าสตรแ์ขนงอื่นๆ ดว้ย คลา้ยๆ กบัปญัหาการขดุเจาะท่อประปาตอ้ง

ค านึงถงึภมูศิาสตร ์ และพยายามร่วมมอืกบัส านกังานไฟฟ้าดว้ยและตอ้งประสานงานกบัผูร้บัผดิชอบเรื่องการทาง 

การท างานตอ้งประสานกนัตอ้งค านึงถงึความเสยีหายอนัจะเกดิมแีก่สงัคมส่วนอื่นดว้ย ขณะน้ีท ัว่โลกหนัมาหา

ศาสนาเพือ่ตอ้งการน าเอามมุมองทางศาสนาไปแกป้ญัหาวกิฤตทางวชิาการต่างๆ ซึง่แน่นอนศาสนาเป็นมมุมอง

ทางดา้นจติวญิญาณก็เพือ่ตอ้งการใหเ้กดิดุลยภาพ ยุคปจัจุบนัเป็นยุคการเสนอแนวความคิดแบบองคร์วมทาง

ความรูห้รอืยุคพหุนิยมทางความคิด ความร่วมมอืกนัเท่านัน้จะท าใหเ้กดิสนัตภิาพ การเสนอแนวความคิด

สรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีย่อมรบักนัในวงวชิาการสมยัใหม่ ขอ้สงัเกตอกีอย่างหน่ึงพระพรหมคุณาภรณเ์สนอหลกัการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืตอ้งเนน้การพฒันาคน  ทีผ่่านมาเราเนน้การพฒันาวชิาการทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรท์ี่

ผดิๆ กลา่วคือเนน้การพชิิตธรรมชาติ๖๕  จะเหน็ว่าสอดคลอ้งกบัอารยะประเทศอื่นๆ เช่นประเทศมาเลเซยี ตาม

แผนพฒันาประเทศระยะ ๑๐  ปี ๖๖ 

                                                 
๖๕พระเทพเวท ี(ป.อ.ปยุตโฺต), จะพฒันาคนกนัอย่างไร, (กรุงเทพฯ : มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๓๖), หนา้ ๓๔. 

๖๖ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวคิดและทิศทางการปฏรูิปการศึกษาหลงัมธัยมศึกษา

ไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๔๐), หนา้ ๓๕-๓๖. 



 ๔๘ 

๕) แนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี 

ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะส ี นกัคิดคนส าคญัของไทย ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกบัการศึกษา

โดยไดเ้สนอไวใ้นยุทธศาสตรท์างปญัญาแห่งชาต ิ ๘ ประการ ซึง่เป็นยุทธศาสตรท์ีส่  าคญัทีสุ่ดของสงัคมไทย

ท ัง้หมดร่วมกนั เพือ่พฒันาประเทศใหไ้ปสู่ความเจรญิทีแ่ทจ้รงิและย ัง่ยนื และยุทธศาสตรห์น่ึงในแปดทีเ่สนอ 

คือ ยุทธศาสตรญ์าณวทิยา หรือ ยุทธศาสตรท์ีว่่าดว้ยความรูค้วามจรงิและปญัหา๖๗ ท่านไดเ้สนอแนวคิดว่า 

ความรูท้ีจ่ะเป็นจะตอ้งม ี ๔ ประเภทใหญ่ๆ เรยีกว่าปญัญา ๔ หรอื จตรุปญัญา คือ ความรูธ้รรมชาตทิีเ่ป็น

วตัถ ุ (วทิยาศาสตรก์ายภาพ) ความรูท้างสงัคม (วทิยาศาสตรส์งัคม) ความรูท้างศาสนา (วทิยาศาสตรข์า้งใน) 

และความรูเ้รื่องการจดัการ ซึง่ปญัญาที่เกดิจากความรูช้นิดใดชนิดหน่ึงไมเ่ป็นการเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิดุลย

ภาพในสงัคม  เราจ าเป็นจะตอ้งมปีญัญาอย่างบูรณาการ การศึกษาและการวจิยัจ าเป็นตอ้งค านึงถงึปญัญาทุก

ดา้นมใิช่ใหเ้รยีนรูเ้ป็นส่วนๆ เพราะความรูแ้บบแยกส่วน จะน าไปสู่การกระท าแบบแยกส่วน ท าใหเ้กิดการเสยี

สมดุลยภาพและเกดิวกิฤตการณข์ึ้น  การศึกษาเรยีนรู ้ จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนรูแ้บบเชื่อมโยง เน่ืองจาก

ในโลกแห่งความเป็นจริงนัน้เป็นโลกแห่งการเชื่อมโยงเป็นองคร์วม  การจดัการเรียนรู ้ ควรจะไปใหถ้งึ ๓ 

ระดบั คือ 

๑) ระดบัทีเ่กดิความรู ้  ซึง่หมายถงึ การรูค้วามจรงิ การที่บคุลจะท าอะไรใหส้  าเรจ็ได ้  บคุคลนัน้

จะตอ้งรูแ้ละใชค้วามจรงิ  ความรูต้อ้งเป็นความจรงิ เพราะการใชค้วามจรงิท าใหท้  าไดถู้กตอ้ง การใหผู้เ้รียน

สมัผสัความจรงิเท่ากบัเป็นการท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูร้ะดบัเบื้องตน้ 

๒) ระดบัทีเ่กดิปญัญา เป็นระดบัทีผู่เ้รยีนสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรูใ้น ๔ ดา้นดงักลา่ว

ขา้งตน้ และน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการด าเนินชวีติ 

๓) ระดบัทีเ่กดิจิตส านึก คือเกิดความเขา้ใจความสมัพนัธข์องสิ่งต่างๆ และเขา้ใจว่าตวัเองว่าสมัพนัธ์

กบัสรรพสิง่อย่างไร 

ประเวศ วะส ี กลา่วต่อไปอกีว่า จรยิธรรมจะเกดิขึ้นแก่บคุคลต่อเมือ่บคุคลนัน้ไดบ้รรลุการเรยีนรูท้ ัง้ ๓ 

ระดบัดงักลา่ว  จงึควรมกีารปฏรูิปการเรยีนรูใ้หม้าเนน้การสมัผสัความจรงิ การคิด และการจดัการใหม้ากขึ้นทกุระดบั 

ประเวศ วะส ี ไดแ้สดงทศันะเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนของไทยในสถาบนัการศึกษาทกุระดบัตัง้แต่

ระดบัอนุบาล จนถงึมหาวทิยาลยัว่า เป็นการศึกษาที่สรา้งความอ่อนแอทางสตปิญัญาและท าลายศกัยภาพในการ

เรียนรู ้ เน่ืองจากเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาในหอ้งเรยีนและท่องจ าจากต าราเป็นใหญ่ ผูเ้รียนขาดประสบการณ์และ

การศึกษาจากความเป็นจรงิรอบตวั ขาดการคิดวจิารณญาณ ขาดการน าประสบการณ์และขอ้มลูมาสงัเคราะห์

ใหเ้ป็นปญัญาทีสู่งขึ้น การเรียนวธิน้ีีจรยิธรรมจงึไม่เกิด  เพราะจรยิธรรมเกิดจากความเขา้ใจโลกและเขา้ใจตวัเอง

อย่างลกึซึ้ง๖๘ ประเวศ วะส ีไดเ้สนอว่า การศึกษาทีด่ีควรจะสรา้งคนใหฉ้ลาด เป็นคนดีและมคีวามสุข กระบวนการ

                                                 
๖๗ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรท์างปญัญาแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปญัญาร่วมกบัสมาคม

นกัขา่วแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๗), หนา้ ๑๐. 

๖๘เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๓-๒๔. 



 ๔๙ 

เรียนรู ้ ควรเนน้ที่ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิีเรยีนและสามารถเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ท่านไดเ้สนอวธิกีารเรยีนรูท้ี่

ปรบัมาจากหลกัพระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัปญัญา ๓ อนัไดแ้ก่ สุตตมยปญัญา (ปญัญาทีไ่ดจ้ากการรบัรูร้บัฟงั) 

จนิตามยปญัญา (ปญัญาอนัเกดิจากการคิด) และ  ภาวนามยปญัญา (ปญัญาอนัเกดิจากการภาวนา) มาเป็น 

๑) การศึกษาจากการสมัผสัความจรงิ ไดแ้ก่ความจรงิทางธรรมชาต ิ ความจรงิทางสงัคม วฒันธรรม 

ความจรงิโดยการท างานและกจิกรรม ความจรงิทีเ่ป็นสุนทรียะและความจรงิทางขอ้มลูขา่วสาร 

๒) การศึกษาจากการคิด  การคิดเป็นกระบวนการทีส่มัพนัธแ์ละต่อเน่ืองจากการศึกษาโดยสมัผสั

ความจรงิ ประกอบดว้ย การฝึกสงัเกต การฝึกบนัทกึ การฝึกน าเสนอต่อที่ประชมุ การฝึกการฟงั การฝึก

ปจุฉาวสิชัชนา หรอืถาม-ตอบ ฝึกการใชเ้หตผุล วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ฯลฯ  การฝึกตัส้มมติฐานและการตัง้

ค าถาม การฝึกแสวงหาค าตอบต่อค าถามที่ต ัง้ขึ้น การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ การเชื่อมโยง บูรณาการ 

และการเขา้ใจตนเอง เกดิจากการรูต้วัเองตามความจรงิว่าสมัพนัธก์บัคนอื่นและสิง่อื่นอย่างไร ซึง่จะท าใหเ้กดิ

จรยิธรรมขึ้นในตนเอง  การฝึกการเขยีนและการเรยีบเรียงทางวชิาการ 

๓) การศึกษาจากการเจริญสติ   การเจรญิสตเิป็นวธิกีารทางปญัญาทีจ่ะช่วยใหก้ารสมัผสัความจรงิ

และการคิดมคีวามตรงและคมชดัมากขึ้น ท าใหเ้อาปญัญามาใชไ้ดท้นั ช่วยป้องกนัความผดิพลาด และสกดัก ัน้

ความไมด่งีามไมใ่หเ้ขา้มาสู่ตวั ท ัง้ยงัเป็นเครื่องรกัษาสุขภาพไดอ้ย่างดอีกีดว้ย 

๖) แนวคิดทางการศึกษาของศาสตราจารยส์ุมน อมรวิวฒัน์ 

ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน ์ ราชบณัฑติและนกัการศึกษาคนส าคญัของไทย ผูม้แีนวคิดแหลมคม 

ไดร้เิริ่มน าแนวคิดทางพทุธศาสตรเ์ขา้มาเผยแพร่และใชใ้นวงการศึกษา  โดยไดพ้ยายามวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์

และเรยีบเรียงแนวคิดเหลา่นัน้ใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัและงา่ยต่อการศึกษาเลา่เรยีน และการน าไปใชม้ากขึ้น 

ท าใหว้งการศึกษาเกดิความสนใจอย่างกวา้งขวาง ท่านไดเ้สนอว่า สมบตัทิพิยท์ีน่่าจะน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานของ

การจดัการศึกษาไทย ไดแ้ก่ วฒันธรรม ปญัญาธรรม และเมตตาธรรม และไดเ้สนอยุทธศาสตรก์ารจดั

การศึกษาในอนาคตไวด้งัน้ี 

๑). การจดัสาระและกระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งมสี่วนทีเ่ป็นแกนหลกัและส่วนทีย่ดืหยุ่น 

๒) การจดัโครงสรา้งของสาระและกระบวนการเรยีนรู ้  ตอ้งตัง้อยู่บนพื้นฐานของสงัคมไทย และ

เหมาะสมกบัเด็กทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย 

๓) สาระความรูท้ีเ่ป็นหลกัเพือ่ความเป็นมนุษย ์ ไดแ้ก่ ทกัษะและกระบวนการสือ่ความหมาย การ

แสวงหาความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการวทิยาศาสตร ์ กระบวนการสงัคม กระบวนการท างาน สุขภาพ

และบคุลกิภาพ ศีลธรรมและสุนทรยีภาพ ศิลปวทิยาท ัง้ ๘ ประการน้ี ถอืเป็นแก่นแทข้องศกัยภาพของมนุษย ์

๔) สาระประกอบเพือ่ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นสมาชกิทีด่ีของสงัคมประเทศชาต ิ และเป็นพลโลกทีส่รา้งสรรค ์

ไดแ้ก่ ประสบการณเ์กี่ยวกบัสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง สิง่แวดลอ้ม ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ทรพัยากร 

เทคโนโลย ีและความเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  



 ๕๐ 

๕) กระบวนการเรียนการสอน ครูควรลดบทบาทในการบอก อธบิาย และใชเ้ครื่องมอืช่วยสอนมาก

ขึ้น เช่น ใชโ้สตทศันูปกรณ ์ ใชค้อมพวิเตอรช่์วยสอน ใชช้ดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใชส้ือ่มวลชน ใชแ้หลง่

วทิยาการหลากหลาย๖๙ 

นอกจากแนวคิดดงักลา่วแลว้ สุมน อมรววิฒัน ์ ยงัไดเ้สนอกระบวนการศึกษาเพือ่พฒันามนุษยต์าม

หลกัไตรสกิขา  ซึง่ประกอบดว้ย การฝึกหดัอบรมควบคุมกายและวาจา (อธศีิลสกิขา) การฝึกหดัคิดและอบรม

จติใจ (อธจิติสกิขา) และการฝึกหดัอบรมเพือ่ความรูร้ะดบัสูง (อธปิญัญาสกิขา) และไดเ้สนอระบบการสอน

ตามแนวพทุธวธิ ีประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัพหูสูต ซึง่มขี ัน้ตอนส าคญัๆ ๓ ข ัน้ตอน คือ  

(๑) ข ัน้การสรา้งศรทัธา  

(๒) ข ัน้การสอนตามหลกัพหูสูตร ไดแ้ก่ การฝึกหดั ฟงั พดู อ่าน เขยีน การฝึกปรอื เพือ่จบัประเดน็

สาระและการจดจ า การฝึกฝน ลงมอืปฏบิตัจินคลอ่งแคลว่ การฝึกคิด พจิารณาจนเขา้ใจแจ่มแจง้ และการฝึก

สรุป สาระความรู ้และน าไปใชใ้นชวีติจรงิ  

(๓) ข ัน้การมองตนและการประเมนิของกลัยาณมติร นอกจากนัน้ท่านยงัไดแ้สดงทศันะไวว้่า การศึกษาที่

แทจ้รงิ ย่อมสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของวถิชีวีติ การจดักระบวนการเรยีนรู ้ จงึตอ้งช่วยเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพใหผู้เ้รียนสามารถเผชญิ ผจญ ผสมผสาน และเผดจ็ปญัหาได ้ ท่านไดเ้สนอการสอนโดยใช ้

กระบวนการเผชิญสถานการณ ์ซึง่ประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั ๔ ข ัน้ตอน คือ  

(๑) การรวบรวมขา่วสาร ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ความรูแ้ละหลกัการ  

(๒) การประเมนิค่าและประโยชน ์ 

(๓) การเลอืกและตดัสนิใจ และ  

(๔) การฝึกปฏบิตั ิ 

นอกจากนัน้ ท่านยงัไดเ้สนอ กระบวนการสอนโดยสรา้งศรทัธาและโยนิโสมนสกิาร ซึง่ประกอบไปดว้ย  

(๑) ข ัน้การสรา้งศรทัธา ครูสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รียน จดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีก่ระตุน้

ใหผู้เ้รียนเหน็ความส าคญัของบทเรียน และเสนอสถานการณ์ ปญัหา หรอืกรณีตวัอย่าง พรอ้มท ัง้แนะน า

หลกัธรรมที่สามารถน าไปใชใ้นการเลอืกและแกป้ญัหา  

(๒) ข ัน้ศึกษาขอ้มลูและฝึกทกัษะการคิด โดยผูเ้รยีนแสวงหาและรวบรวมขอ้มลู ฝึกใชว้ธิคีิดหลายๆ 

วธิ ีฝึกทกัษะการเลอืกและการตดัสนิใจ และลงมอืปฏบิตัโิดยครูใหค้ าแนะน าปรึกษาฉนักลัยาณมติร  

(๓) ข ัน้สรุป ผูเ้รยีนและครูสรุปบทเรยีน วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้๗๐ 

แนวคิดอกีสองแนวคิดที ่ สุมน อมรววิฒัน ์ ไดน้ าเสนอ คือ กระบวนการเรยีนรูแ้บบซมึซบั และ

กระบวนการกลัยาณมติร 

                                                 
๖๙สุมน อมรววิฒัน,์ สมบตัิทพิยข์องการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๓), หนา้ ๔๐๘-๔๑๔. 

๗๐เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๕๑-๑๕๒. 



 ๕๑ 

กระบวนการเรียนรูแ้บบซมึซบั เนน้การเรยีนรูค้วามจรงิของชวีติและสิง่แวดลอ้ม  โดยมุง่ใหผู้เ้รยีน

ไดส้มัผสักและสมัพนัธก์บัธรรมชาต ิ ไดร้บัรูล้กัษณะทีด่งีามและเลวรา้ยของธรรมชาตขิองมนุษย ์  ไดเ้ผชญิ

สถานการณ์และปญัหา  ไดฝึ้กทกัษะการคิดและการปฏบิตั ิ จนสามารถแกไ้ขปญัหานัน้ได ้การเรยีนรูน้ี้เกดิขึ้น

ตลอดเวลาท ัง้ในครอบครวั โรงเรยีนและในชมุชน กระบวนการเรยีนรูแ้บบซมึซบัเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูส้อนและผูเ้รยีนที่ต่างกเ็ป็นกลัยาณมติรของกนัและกนั และเนน้การฝึกคิด โดยส่งเสรมิการคิดพจิารณา

สิง่แวดลอ้มที่ไดพ้บเหน็สมัผสัและสมัพนัธ ์  เนน้การคิดวเิคราะหท์ีม่หีลกัธรรม คือ ความไม่เหน็แก่ตวัเป็น

พื้นฐาน ความรู ้ ความเขา้ใจ เจตคติ ความตระหนกั และความสามารถทีเ่กดิขึ้นจากกระบวนการเรยีนรูแ้บบ

ซมึซบั เป็นคุณสมบตัิทีเ่กดิขึ้นทลีะนอ้ย สะสม และซมึลกึเป็นนิสยัสนัดาน๗๑ 

กระบวนการกลัยาณมติรเป็นกระบวนการประสานสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลเพือ่จดุหมาย ๒ ประการ 

คือ ชี้ทางบรรเทาทกุข ์ ชี้ สุขเกษมศานติ์  โดยทกุคนต่างมเีมตตาธรรม พรอ้มทีจ่ะชี้แนะและช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั กระบวนการกลัยาณมติรจะช่วยใหบ้คุคลสามารถแกป้ญัหาได ้โดยจดัข ัน้ตอนตามหลกัอรยิสจั ๔๗๒ 

๗) แนวคิดทางการศึกษาของ ดร.รุ่ง แกว้แดง 

ดร.รุ่ง แกว้แดง นกับรหิารและนกัการศึกษาผูด้  ารงต าแหน่งทางราชการที่ส  าคญัๆ หลายต าแหน่ง ใน

กระทรวงศึกษาธิการ ท่านเป็นผูท้ี่มบีทบาทส าคญัในการปลุกกระแส กระตุน้และด าเนินการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ทางดา้นการศึกษา ท่านไดแ้สดงทศันะเกี่ยวกบัการศึกษาและการจดัการเรยีนรูไ้วจ้  านวนมาก ในทีน้ี่จะน าเสนอ

แนวคิดทีส่  าคญัๆ ของท่านที่เกี่ยวกบัการศึกษาไว ้๓ แนวคิดหลกัดงัน้ี คือ 

ก. แนวคิดเกีย่วกบัการปฏวิตัิมมุมองต่อผูเ้รยีน 

การปฏวิตักิารศึกษาที่ส  าคญัทีสุ่ดตามความเหน็ของ ดร.รุ่ง แกว้แดง คือ การปฏวิตัมิมุมองทีม่ต่ีอ

ผูเ้รยีน ท่านกลา่วว่า ทีผ่่านมา ผูเ้รยีนถูกมองว่าเป็น “วตัถดุบิ” ทีส่่งผ่านมาเขา้กระบวนการหรือเครื่องจกัรทาง

การศึกษา (สถาบนัการศึกษา) จนไดผ้ลผลติทีเ่ป็นบณัฑติออกมา ซึง่มมุมองน้ีควรจะปรบัเปลีย่นไปเป็นดงัน้ี 

๑) ผูเ้รยีน คือ ผูท้ีม่สีมอง มสีตปิญัญา มคีวามคิด มคีวามอยากรู ้ อยากเรียน และเป็นมนุษยท์ี่

ประเสริฐและมศีกัดิ์ศรี 

๒) ผูเ้รยีน คือ ผูท้ีเ่ป็นที่รกัของเรา เป็นลูก หลาน หรอืศิษยร์กั 

๓) ผูเ้รยีน คือ อนาคตของชาต ิ ความสามารถในการแขง่ขนักบัสงัคมโลกของประเทศไทยขึ้นอยู่

กบัผูเ้รยีนในวนัน้ี 

๔) ผูเ้รยีน คือ ตวัของเราเองและทกุคนในสงัคม ทกุวยั ทกุกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวความคิดเรื่อง

การศึกษาตลอดชวีติ 

                                                 
๗๑สุมน อมรววิฒัน,์ การพฒันาการเรยีนรูต้ามแนวพทุธศาสตร ์ : ทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์, 

(นนทบุร ี: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๘๗-๑๘๘. 

๗๒สุมน อมรววิฒัน,์ การพฒันาการเรยีนรูต้ามแนวพทุธศาสตร,์ อา้งแลว้, หนา้ ๑๘๙. 



 ๕๒ 

๕) ผูเ้รยีน คือ ลูกคา้ ของครูและสถานศึกษา ผูซ้ึง่มสีทิธไิดร้บับรกิารทางศึกษาทีม่คุีณภาพ เป็นที่

พงึพอใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความถนดัของเขา 

ดว้ยเหตน้ีุ กระบวนการจดัการเรยีนการสอน จงึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพหรือพหุ

ปญัญาของเขาอย่างเต็มที ่ การปฏบิตัิต่อผูเ้รียนควรเป็นไปอย่างใหเ้กียรตคิวามเป็นมนุษยข์องเขา ยอมรบัใน

สทิธิของผูเ้รยีน ค านึงถงึความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของเขา การเรียนรูค้วรตอ้งเนน้ใหผู้เ้รยีน

รูจ้กัคิดวเิคราะห ์ รูจ้กัเชื่อมโยงความคิด รูจ้กัใชแ้ละพฒันาภมูปิญัญาไทย ปรบัค่านิยมใหเ้หมาะกบั

สภาพการณ ์ พฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมทีพ่ึง่ประสงค ์ การจดัการศึกษาและการเรียนการสอนตอ้งมุง่

สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้คือผูเ้รยีน  ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนและใหท้างเลอืกกบัผูเ้รียนมากขึ้น๗๓ 

ข.  แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอน๗๔ 

การจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ๒ กระบวนการ คือ กระบวนการเรยีนรูก้บั

กระบวนการสอน ซึง่กระบวนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพือ่กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ท่านไดว้เิคราะหใ์หเ้หน็

สภาพของการเรยีนการสอนที่ควรปรบัเปลีย่นไปจากอดีต ดงัน้ี 

๑) ทีผ่่านมาโดยทัว่ไป โรงเรียนมกีารสอนมากกว่าการเรียน ครูมบีทบาทในการท ากจิกรรมต่างๆ 

มากกว่าผูเ้รียน ดงันัน้ จงึควรมกีารปฏวิตัิระบบการเรยีนการสอน ซึง่กระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รยีนมี

บทบาทมากทีสุ่ดในกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นสภาพจากหอ้งสอนเป็นหอ้งเรียนและโรงสอนเป็นโรงเรยีน 

๒) ทีผ่่านมาโรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัจดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยไมย่ดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แต่

กลบัยดึตวัครู หลกัสูตร เน้ือหาวชิา สือ่ และการวดัผลเป็นหลกั การมุง่เนน้เน้ือหาท าใหผู้เ้รียนไม่ไดพ้ฒันา

สมอง ไม่ไดใ้ชค้วามคิด และไม่ไดส้รา้งความรูด้ว้ยตวัเอง เป็นเหตใุหผู้เ้รียนขาดความสามารถในการคิดและการ

สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ครูจงึควรปฏวิตักิระบวนการเรยีนรู ้ โดยเปลีย่นบทบาทของตนจากการถ่ายทอดความรู ้

มาเป็นการสนบัสนุนส่งเสรมิช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวก ใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

๓) ทีผ่่านมา การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการเรยีนแบบแยกส่วน แยกเป็นรายวชิาขาดการเชื่อมโยง

ความรูเ้ขา้ดว้ยกนั และการเชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนั ท าใหผู้เ้รียนไมส่ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ดงันัน้ การจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนจงึควรมลีกัษณะที่บูรณาการมากขึ้น เปลีย่นจากรายวชิา

เป็นการเรยีนแบบองค์รวม เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งองค์ความรูแ้บบองคร์วมทีเ่ชื่อมโยงกบั

ชวีติประจ าวนัของตนได ้

๔) ทีผ่่านมา การเรียนสรา้งความเครียดและความทุกขใ์หแ้ก่เดก็ ท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิี่ไมด่ีต่อการ

เรยีนรู ้ ขาดความใฝ่รู ้ ดงันัน้ จงึควรมกีารปฏวิตัิกระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองและเรียนรู ้

ตามความสนใจมากขึ้น มคีวามสุข สนุกกบัการศึกษาเรียนรูท้ี่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจ าวนัได  ้

                                                 
๗๓รุ่ง แกว้แดง, ปฏวิตักิารศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพม์ติชน, ๒๕๔๐), หนา้ ๖๐-๗๙. 

๗๔เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๙๐-๑๗๗. 



 ๕๓ 

๕) ทีผ่่านมาผูเ้รยีนมบีทบาทเป็นผูร้บัความรูจ้ากครู ผูเ้รยีนไมม่โีอกาสไดฝึ้กฝนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จงึขาดความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  เพราะขาดการเรียนรูก้ระบวนการในการแสวงหาความรู ้ ดงันัน้ 

ครูจงึควรฝึกฝนใหผู้เ้รียนรูจ้กัเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดชวีติ 

๖) ทีผ่่านมา การเรยีนรูถ้กูจ ากดัอยู่ในหอ้งเรยีนเท่านัน้  การเรียนรูท้ีแ่ทจ้รงินัน้ไมจ่  าเป็นตอ้งเกิดขึ้น

ในหอ้งเรียนเสมอไป  ครูควรเปิดโอกาสและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูท้ี่หลากหลาย การเรียน

แบบใหมเ่ป็นการเรยีนตลอดเวลา เป็นการเรยีนตามความพรอ้ม ผูเ้รยีนสามารถเรียนไดท้กุเวลา เรยีนทีไ่หนก็

ได ้และสอบทีไ่หน เมือ่ไรกไ็ด ้

ค. แนวคิดเกี่ยวกบัการปฏรูิปบทบาทหนา้ที่ของครู 

ครูเป็นก าลงัส  าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นใหก้ารปฏรูิปการศึกษาและกระบวนการเรียนรูป้ระสบความส าเรจ็

ได ้  หากครูไมม่กีารปฏวิตัมิมุมองต่อผูเ้รยีน และไมป่รบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอน ความส าเรจ็ก็คง

เกดิขึ้นไมไ่ด ้ ท่านไดเ้สนอหลกัการในการจดัการเรยีนการสอนส าหรบัครูยุคใหมไ่วว้่า ครูควรใหก้ารเรียนเป็น

สทิธิหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางคือใหม้สี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้

และเอาใจใส่ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล รวมท ัง้ครูจะตอ้งท าตวัเป็นกลัยาณมติรกบัผูเ้รยีนดว้ย นอกจากน้ีท่านยงัได ้

เสนอกระบวนการเรยีนการสอน ๑๐ ข ัน้ตอน ซึง่ประกอบดว้ย 

๑) การศึกษารวบรวมขอ้มลูของผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

๒) การวเิคราะหเ์พือ่คน้หาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

๓) การร่วมกบัผูเ้รยีนในการสรา้งวสิยัทศัน์ 

๔) การรวมกนัวางแผนการเรียน 

๕) การแนะน าช่วยเหลอืเรื่องการเรียน 

๖) การสรรหาสือ่และอุปกรณ์ 

๗) การใหผู้เ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

๘) การเสรมิพลงัและสรา้งก าลงัใจ 

๙) การร่วมกนัประเมนิผล 

๑๐) การเก็บรวบรวมขอ้มลู๗๕ 

ท่านไดก้ลา่วอกีว่า ครูทีส่อนตามกระบวนการน้ีจะมภีาพลกัษณ์ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิอย่างหนา้มอืเป็น

หลงัมอื  ครูจะมบีทบาทเป็น “ผูอ้  านวยความสะดวก” (facilitator) ผูใ้หค้ าแนะน าและเสรมิพลงัแก่นกัเรยีน 

ใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่ท่านขอเรยีกครูแบบน้ีว่าเป็น “ครูพนัธใ์หม่” เพราะเป็นค าบง่บอกถงึความ

เปลีย่นแปลงของครูแบบพลกิโฉม 

 

                                                 
๗๕เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๔๐-๑๔๗. 



 ๕๔ 

๒.๒.๓  แนวคิดและหลกัการศึกษาในพระพทุธศาสนา 

การศึกษาในพระพุทธศาสนาเริ่มตน้เมื่อพระพุทธเจา้ทรงอุปสมบทให ้ อญัญาโกณฑญัญะ เป็นคน
แรก  ณ   ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืงพาราณส ีพระองคต์รสัว่า “จงเป็น ภกิษุมาเถดิ ธรรมอนัเรากล่าว
ดีแลว้ จงประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อท าที่สุดทุกขโ์ดย ชอบเถิด ”  และต่อมาเมื่อทรงอนุญาต ใหพ้ระภิกษุ

บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรได ้โดยวิธีการเปล่งวาจาถึงพระรตันตรยั (ติสรณคมนูปสมัปทา) ทรงก าหนดใหผู้ท้ี่

เขา้มาบวชตอ้งมีครูซึ่งเรียกว่า อุปชัฌาย ์หนา้ที่ของอุปชัฌายเ์รียกว่า สทัธิวิหาริกวตัร ส่วนศิษยซ์ึ่งเรียกว่า 

สทัธิวหิารกิ มหีนา้ที่ซึ่งตอ้งปฏบิตัิต่ออุปชัฌายเ์รียกว่า อุปชัฌายวตัร ต่อมา เมือ่ทรงอนุญาตใหส้งฆอ์ุปสมบท

กุลบุตรไดด้ว้ยพิธีที่เรียกว่า ญตัติจตุตถกรรมอุปสมัปทา มกีระบวนการซบัซอ้นยิ่งขึ้น ทรงก าหนดหนา้ที่ของ

อาจารยซ์ึ่งตอ้งปฏบิตัิต่อศิษย ์เรียกว่า อนัเตวาสิกวตัร และทรงก าหนดหนา้ที่ ซึ่งศิษยต์อ้งปฏบิตัิต่ออาจารย ์

เรียกว่า อาจริยวตัร นอกจากน้ี หนา้ที่ระหว่างครูกบัศิษยน้ี์ ถือเป็นวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามต่อกนั

ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัศิษยอ์ยู่ในฐานะเหมือนบิดากบับุตร ดงัพระพุทธด ารสัว่า   “ภิกษุท ัง้หลาย เรา

อนุญาตอปุชัฌาย ์อุปชัฌายจ์กัเขา้ไปตัง้จิตสนิทสนมในสทัธิวหิารกิฉนับุตร    สทัธิวหิารกิจกัเขา้ไปตัง้จิตสนิท

สนมในอุปชัฌายฉ์นับิดา เมื่อเป็นเช่นน้ี อุปชัฌายแ์ละสทัธิวิหาริกจกัมีความเคารพ ย าเกรงประพฤติกลม

เกลยีวกนั จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบูลย ์ในธรรมวนิยัน้ี”๗๖  

๑) หลกัของการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนาเชื่อว่ามนุษยท์กุคนมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้  หลกัการศึกษาตาม

แนวพทุธศาสนานัน้ บคุคลยงัตอ้งเป็นผูเ้รยีนรูห้รอืตอ้งศึกษาตลอดเวลา ตราบใดทีย่งัไม่บรรลุถงึความ

สมบูรณด์ว้ยศีล สมาธ ิปญัญา และวมิตุ ิ(เสขะ) พระพทุธศาสนาจงึกลา่วถงึการศึกษา “ตลอดชวีติ” (สกิขาสา

ชพี) มานานแลว้ ตราบใดที่ยงัไมบ่รรลุเป้าหมายสูงสุดของชวีติ คือบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ บคุคลนัน้กย็งัไมจ่บ

การศึกษา (อเสขะ) ค าว่า นกัปราชญ ์(พหูสูตร) กด็ ี “ผูม้กีารศึกษาดี” (สุสกิขติะ) กด็ ี“ผูเ้ชี่ยวชาญ” กด็ ีไมใ่ช่

เป็นสิง่ทีพ่งึประสงคท์ีแ่ทจ้รงิ (อานิสงส)์ ของการศึกษาในทศันะของพระพทุธศาสนา  ตวัอย่างพระอานนทเ์ถร

เจา้ท่านไดป้รารภกบัตวัท่านเองว่า “เรายงัเป็นเพยีงนกัเรียน (เสขะ) ผูซ้ึง่ยงัตอ้งท างานใหส้มบูรณ ์ และพระ

ศาสดาพระองคผู์ท้รงเมตตานุเคราะหเ์รา ก าลงัจะปรนิิพพาน”๗๗ ท ัง้ทีพ่ระอานนทเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวชิาการ 

(academic expert) บาลใีชค้ าว่า สุเมธะ เป็นนกัปราชญผู์ม้คีวามรูด้ ี ท่านกย็งัเหน็ว่า ท่านเป็นนกัเรียน 

(เสขะ) ยงัไมจ่บการศึกษา (อเสขะ) แมเ้ป็นพระอรหนัต ์กย็งัตอ้งรูข้า่วสารขอ้มลูทีจ่  าเป็นอยู่ 

การศึกษาตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาเป็นกระบวนการในการพฒันาผูเ้รยีน  ซึง่จะตอ้งค่อยๆ 

พฒันาใหผู้เ้รยีนกา้วหนา้ตดิต่อกนัจากข ัน้ตน้ไปสู่ข ัน้สูงสุด  เหมอืนกบัการขึ้นบนัได หรอืเหมอืนกบัการสอน

นบัเลข วธิกีารน้ีพระพทุธเจา้ทรงเรยีกว่า อนุบพุพสกิขา (ใหศึ้กษาไปตามล าดบัข ัน้) , อนุปพุพกิรยิา (ใหก้ระท า
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 ๕๕ 

ไปตามข ัน้ตอน)  และ อนุปพุพปฏปิทา (ใหด้ าเนินไปตามข ัน้ตอน) ๗๘ ข ัน้ตอนในการใหก้ารศึกษาแบง่เป็น ๕ 

ข ัน้ตอนดงัน้ี 

๑) ทรงแนะน าใหเ้ป็นผูม้ศีีล ส ารวมในพระปาฏโิมกขส์มบูรณด์ว้ยอาจาระและโคจร เหน็ความน่ากลวั

ในโทษสกัว่าเลก็นอ้ย สมาทาน (รบั) ศึกษาในสกิขาบททัง้หลาย (ปาฏโิมกขส์งัวร) 

๒) เมือ่ผูเ้รยีน มคีวามรู ้ และปฏบิตัไิดต้ามขอ้แรกแลว้ ทรงแนะน าใหสู้งอกีข ัน้หน่ึง คือ ใหส้  ารวม

อนิทรีย ์ไดแ้ก่ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ไมร่บัอารมณด์ว้ยการรวบถอื  (อนิมติตคัคาห)ี หรอืแยกถอื (อนุพยญัช

นคัคาห)ี แต่ใหพ้จิารณารบัโดยการรูเ้ท่าทนัถงึข ัน้ขม่อภชิฌา (ความยนิด)ี และโทมนสั (ความยนิรา้ย) ได  ้

(อนิทรยีสงัวร) 

๓) เมือ่ผูเ้รยีนผ่านข ัน้ทีส่องแลว้ ทรงแนะน าใหสู้งขึ้นไปอีกข ัน้ คือ ใหรู้จ้กัประมาณในการกนิ กนิโดย

ใชส้ติปญัญาพจิารณาอย่างแยบคาย ไมบ่ริโภคดว้ยความสนุกสนานมวัเมา หรอืเพือ่ประดบัตกแต่งให ้

ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ อว้นพ ี แต่บรโิภคเพือ่ใหช้วีติด ารงอยู่ได ้ เพือ่ประพฤตพิรหมจรรย ์ (การศึกษา) เป็นตน้ 

(โภชเนมตัตญัญุตา) 

๔) เมือ่ปฏบิตัขิ ัน้ที่สามแลว้ ทรงแนะน าใหสู้งขึ้นไปอีก คือ ใหม้คีวามเพยีรตลอดเวลา (ชาคริยานุโยค) 

และใหม้สีตสิมัปชญัญะในทุกอริิยาบถ ไมว่่าจะยนื เดนิ นัง่ นอน (สตสิมัปชญัญสมนันาคตะ) 

๕) เมือ่ผูเ้รยีนผ่านข ัน้ที่สีไ่ปแลว้ ทรงแนะน าใหสู้งขึ้นไปอกี  คือใหพ้อใจอยู่ในเสนาสนะอนัสงดั ไม่

คลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ ใหเ้จริญสมาธภิาวนาเพือ่ก าจดันิวรณจ์นสามารถหลุดพน้จากกเิลส (ววิติตเสนาสนะ) 

การศึกษาจะท าใหผู้เ้รียนซือ่ตรง สงา่งาม ในทกุแงม่มุของชวีติ และท าใหผู้เ้รียนรูเ้ท่าทนัในเรื่องต่างๆ 

คือฉลาด ท ัง้ในความเจริญ (อายโกศล) ความเสือ่ม (อปายโกศล) และรอบรูว้ธิกีารทีจ่ะแกไ้ขสถานการณแ์ละ

ท าใหส้  าเรจ็ (อุปายโกศล)๗๙ การศึกษาจะสอนใหผู้เ้รยีนรูว้่าท าอย่างไรถกู ท าอย่างไรจงึจะด ารงชวีติอย่างมี

ความส าเรจ็และมคีวามสุข น าผูเ้รยีนไปสู่ความกา้วหนา้ ความเจริญรุ่งเรอืง ความดงีาม เพื่อพฒันาบคุลกิภาพทีด่ี

ท ัง้ดา้นความรู ้และความประพฤตทิีส่มบูรณ ์และสุดทา้ยน าไปสู่การพน้ทกุข ์  กระบวนการของการศึกษาตามแนว

พทุธศาสนาเรยีกว่า “ไตรสกิขา”๘๐ เป็นกระบวนการมุง่ฝึกอบรมและพฒันามนุษยท์ุกคนทกุระดบั โดยพจิารณา

ส่วนประกอบทัง้ ๓ ส่วนในตวัมนุษย ์คือ  ท ัง้กาย จติ และปญัญา เพือ่ใหรู้จ้กัด าเนินชวีติและกระท ากจิต่าง ๆ 

                                                 
๗๘ม.อปุริ. ๑๔/๙๔/๑๑๑. 

๗๙ท.ีปา. ๑๑/๓๐๕/๒๗๔. 

๘๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๒๗. 



 ๕๖ 

เพือ่ประโยชนท์ ัง้ปจัจบุนัและอนาคต  ท ัง้ต่อบคุคลอื่น ๆ ตลอดจนสรรพสิง่ เพือ่ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กนัและ

กนั๘๑  คือ  

อธศีิลสกิขา ไดแ้ก่การฝึกฝนอบรมตนทางดา้นร่างกายและวาจา หมายถงึระเบยีบวนิยัและความ

ประพฤตอินัเป็นความสุจริตทางกาย ทางวาจา ตลอดถงึการประกอบอาชพี  สาระของอธิศีล คือ การด ารงตน

อยู่ดว้ยด ี มชีวีติทีเ่กื้อกูล ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่ตนมสี่วนช่วยสรา้งสรรคร์กัษาใหเ้อื้ออ านวยแก่การมชีวีติ

ทีด่งีามร่วมกนั เป็นพื้นฐานทีด่สี  าหรบัการพฒันาคุณภาพจติและการเจริญปญัญา   เป็นการพฒันาพฤตกิรรม

ทางกาย และวาจา ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มอย่างถกูตอ้งมผีลด ี ซึง่สิง่แวดลอ้มทีเ่ราเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ ์

ม ี๒ ประเภทคือ 

๑) สิง่แวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่เพือ่นมนุษย ์รวมท ัง้สตัวอ์ื่นท ัง้หลายทัง้ปวงดว้ย 

๒) สิ่งแวดลอ้มทางวตัถุ ไดแ้ก่ปจัจยั ๔ เครื่องใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมท ัง้เทคโนโลยีและสิ่ง

ท ัง้หลายทีม่ใีนธรรมชาติ 

ซึง่ศีลสามารถแบง่เป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ คือ 

๑) การรกัษาวนิยัแม่บทของชุมชน (ปาฏโิมกขสงัวร) เมือ่คนมาอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ เป็นชุมชน เป็น

หน่วยงาน หรอืองคก์ร จะตอ้งมกีฎเกณฑก์ตกิาตลอดจนกฎหมาย เพือ่จดัระบบระเบยีบใหเ้รียบรอ้ยสมตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์รหรอืชุมชนนัน้ เช่น พระสงฆม์วีนิยัแม่บททีเ่รยีกชื่อเฉพาะว่า ศีล ๒๒๗ ชมุชนอื่นๆ ก็

จ  าเป็นจะตอ้งมวีนิยัแมบ่ทของตนเองเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะวนิยัแมบ่ทของมนุษยชาติท ัง้หมด คือ ศีล ๕ ซึง่

ถอืเป็นมนุษยธรรม เพราะเป็นบรรทดัฐานที่ท  าใหว้ถิชีวีติสูงกว่าสตัวเ์ดรจัฉาน อยู่ร่วมกนัโดยไมเ่บยีดเบยีน

และรกัษาสงัคมใหม้สีนัตสุิข  ส่วนสงัคมย่อยลงไป เช่น ประเทศ องคก์ร สถาบนั นอกจากจะตอ้งรกัษาศีล ๕ 

แลว้ กย็่อมจะตอ้งมวีนิยัแม่บททีเ่ป็นส่วนเฉพาะของตนย่อยลงไปอกี เช่น กฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชีพเป็น

ตน้ 

๒) การรูจ้กัใชอ้นิทรีย ์ (อนิทรียส์งัวร) มนุษยร์บัรูส้ิง่แวดลอ้มโดยผ่านอนิทรยี ์ คือ ตา หู จมกู ลิ้น 

กาย ใจ ถา้รบัรูโ้ดยใชหู้ตาไมเ่ป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟงัไมเ่ป็น แทนทีจ่ะเป็นประโยชนก์ลบัเกิดโทษ เช่น เกดิความ

ลุม่หลงมวัเมา ถกูหลอกลวงตลอดจนน าไปสู่การใชม้อืและสมองเพือ่การแย่งชงิหรอืท าลาย จงึตอ้งพฒันา

พฤตกิรรมการใชอ้นิทรยี ์ใหดู้ ฟงั เป็นตน้ อย่างมสีต ิ เมือ่ดูเป็น  ฟงัเป็น เช่น ดูทวีเีป็น ฟงัวทิยุเป็น กจ็ะรูจ้กั

ใชต้าหูแสวงหาความรูเ้ป็นตน้ กจ็ะไดป้ญัญา ไดคุ้ณภาพชวีติ และน าไปสู่การใชม้อืและสมองเพือ่ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกนัและท าการสรา้งสรรค ์ หลกัในการใชอ้ินทรยี ์คือ  ประการแรก ตอ้งรูจ้กัพจิารณาเลอืกเฟ้นสิง่ทีจ่ะดู

หรอืฟงั เป็นตน้ แยกแยะใหอ้อกว่าสิง่ใดดีหรอืไมด่ ี แลว้เลอืกรบัฟงัเลอืกดูแต่สิง่ทีด่งีามเป็นประโยชน ์

หลกีเลีย่งการฟงัหรอืดูสิง่ช ัว่รา้ยหรอืสิง่ทีเ่ป็นโทษเป็นตน้ ประการทีส่อง ตอ้งดูฟงั เป็นตน้ อย่างมสีต ิควบคุม

                                                 
๘๑พระราเชนทร ์วสิารโท (ไชยเจริญ), “การศึกษาเชงิวเิคราะหห์ลกัพทุธธรรมกบัการพฒันาทรพัยากร

มนุษยใ์นพระพทุธศาสนา”, วทิยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวทิยาลยั), ๒๕๔๖, หนา้ ๘. 



 ๕๗ 

ตนเองได ้ รูจ้กัประมาณพอดี ไมลุ่ม่หลงมวัเมา ไม่ตกเป็นทาสของสิง่ทีดู่ทีฟ่งัเป็นตน้นัน้ อนัอาจจะท าให ้

สิ้นเปลอืงเงนิทอง สูญเสยีเวลา เสยีการศึกษาเลา่เรยีนเป็นตน้ ประการทีส่ามตอ้งไมเ่หน็แก่ความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิ ไมต่ดิอยู่แค่ความชอบใจไมช่อบใจ แต่รูจ้กัดู รูจ้กัฟงั ใหไ้ดคุ้ณค่าทีด่งีามเป็นประโยชนสู์งไปกว่า

นัน้ โดยเฉพาะทสี  าคญัคือตอ้งใหไ้ดป้ญัญาและคตทิีจ่ะน ามาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชวีติและสงัคม 

๓) การหาเลี้ยงชพีที่บริสุทธิ์ (อาชวีปารสุิทธศีิล)  การท ามาหาเลี้ยงชพีเป็นพฤติกรรมหลกัของมนุษย ์

ถา้มผูีห้าเลี้ยงชพีโดยวธิีทจุริต นอกจากชวีติของคนนัน้เองจะช ัว่รา้ยเสือ่มเสยีแลว้ กจ็ะก่อความเดอืดรอ้นแก่

สงัคมเป็นอย่างมาก สมัมาชพีมลีกัษณะส าคญั คือ เป็นอาชพีที่ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น ไมก่่อเวรภยัหรอืสรา้งความ

เดอืดรอ้นเสยีหายแก่สงัคม เป็นอาชพีทีช่่วยแกไ้ขปญัหา ช่วยพฒันาชวีติของตนใหง้อกงามยิง่ขึ้นท ัง้ดาน

พฤตกิรรมดา้นจติใจและดา้นปญัญา และเป็นอาชีพที่ท  าใหไ้ดป้จัจยัสี่มาเลี้ยงชวีติดว้ยก าลงักาย ก าลงัสติปญัญา 

และก าลงัความเพยีรของตนเอง 

๔) การเสพบริโภคปจัจยัโดยใชป้ญัญา (ปจัจยัปฏเิสวนา) คือการใชป้ญัญาท าความเขา้ใจ แลว้บรโิภค

ปจัจยัท ัง้หลายใหไ้ดผ้ลตรงพอดีตามคุณค่าแทท้ี่เป็นจดุหมายของการบริโภคสิง่นัน้ๆ คือ บริโภคดว้ยการ

ตระหนกัรูว้่าการม-ีใช-้บริโภค สิง่เหลา่นัน้เป็นเพยีงเครื่องช่วยใหเ้ราสามารถพฒันาชวีติและท าการสรา้งสรรค์

ประโยชนสุ์ขทีสู่งยิง่ขึ้น บริโภคดว้ยความรูเ้ท่าทนัต่อวตัถปุระสงคท์ีแ่ทจ้รงิของการบริโภคและการใชส้อย และ

บริโภคในปรมิาณทีพ่อดลีะเวน้การเสพหรอืบริโภคสิง่ที่ไมเ่ป็นปจัจยัเกื้อหนุนชวีติ เช่น สิง่ท  าลายสุขภาพเป็นตน้ 

อธจิติตสกิขา ไดแ้ก่การฝึกฝนอบรมตนทางจติ หมายถงึการปลูกฝงัส ัง่สมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

สรา้งเสรมิความเขม้แขง็และความมปีระสทิธภิาพของจติเพือ่ใหจ้ิตมสุีขภาพและสมรรถภาพทีส่มบูรณ์ สาระ

ของอธจิติ คือ การพฒันาคุณภาพจติ หรอืการปรบัปรุงจิตใหม้คุีณภาพและสมรรถภาพสูง ซึง่เอื้อต่อการมชีวีติ

ทีด่งีามและพรอ้มทีจ่ะใชง้านในทางปญัญาอย่างไดผ้ลดีทีสุ่ด เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอย่างเกดิขึ้นจากความ

ตัง้ใจหรอืเจตนา และเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจทีอ่ยู่เบื้องหลงั ถา้จติใจไดร้บัการพฒันาดแีลว้ กจ็ะ

ควบคุมพฤตกิรรมไปในทางที่ดงีามดว้ย แมค้วามสุขความทุกขใ์นทีสุ่ดกอ็ยู่ที่ใจ  การพฒันาจติใจน้ีมสีมาธิเป็น

แกน หรอืเป็นศูนยก์ลาง จงึเรยีกงา่ยๆ ว่า “สมาธิ” และอาจแยกออกไดเ้ป็นการพฒันาคุณสมบตัขิองจติใจใน

ดา้นต่างๆ คือ พฒันาคุณธรรมซึง่เป็นคุณภาพของจิตใจ เช่น เมตตา กรุณา เป็นตน้ พฒันาสมรรถภาพและ

ประสทิธภิาพของจิตใจ เช่น ฉนัทะ วริิยะ เป็นตน้  และพฒันาความสุขและภาวะทีเ่กื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ 

เช่น ปราโมทย ์ความร่าเรงิ ปิต ิความอิ่มใจ เป็นตน้ 

อธปิญัญาสกิขา ไดแ้ก่การฝึกฝนอบรมทางปญัญา เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจสิง่ต่างๆ ตาม

สภาพแห่งความเป็นจรงิ รูเ้ท่าทนัโลกและชวีติตามทีม่นัเป็นอย่างไมพ่ร่ามวั สาระของอธิปญัญา คือ การมองดู

รูจ้กัและเขา้ใจสิง่ท ัง้หลายตามความเป็นจรงิ หรอืรูเ้ท่าทนัธรรมดาของสงัขารธรรมทัง้หลาย ที่ท  าใหเ้ป็นอยู่และ

ท าการต่างๆ ดว้ยปญัญา คือ รูจ้กัวางใจวางท่าทแีละปฏบิตัิต่อโลกและชวีติไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ในทางที่



 ๕๘ 

เป็นไปเพือ่แผ่ขยายประโยชนสุ์ข มจีติใจผ่องใส ไรท้กุข ์เป็นอสิระเสร ีและสดชื่นเบกิบาน๘๒   การพฒันาดา้น

ปญัญาเป็นเรื่องกวา้งขวาง แยกออกไปไดห้ลายดา้นและมหีลายข ัน้หลายระดบั เช่น ปญัญาทีช่่วยใหด้ าเนิน

ชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็ ปญัญาทีช่่วยใหก้ารด าเนินชวีติเขา้สู่วถิชีวีติทีถ่กูตอ้งดงีาม  

ปญัญาที่ช่วยใหบ้รรลุจุดหมายสูงสุดของชวีติ เป็นตน้ 

สาระส าคญัของไตรสกิขา  แสดงออกมาไมเ่ฉพาะการปฏบิตัิของบคุคลเท่านัน้  แต่ส่องถงึภารกจิที่

มนุษยจ์ะตอ้งท าในระดบัชมุชนและสงัคมดว้ย  กลา่วคือ การจดัวางระบบแบบแผน จดัแจงกจิกรรมและ

วธิกีารต่างๆ เพือ่ใหส้าระของไตรสกิขาเป็นไปในหมู่มนุษยห์รอืใหม้นุษยด์ ารงอยู่ในสาระของไตรสกิขา 

๒) กระบวนการใหก้ารศึกษา 

เมือ่กลา่วถงึกระบวนการศึกษาในระบบการศึกษาเชงิพทุธ หลายคนชี้ใหม้องไปทีเ่รื่องการของ

การศึกษาของนกับวชในพระพทุธศาสนาแลว้ก็บอกว่า ระบบการศึกษาแทจ้รงิอยู่ทีต่รงนัน้ เริ่มตน้ดว้ยเรื่อง

ส านกัศึกษา อบรม หลกัสูตร วธิกีารคดักรองผูเ้รยีน การควบคุมดูแล วธิีการสอน การวดัผล รวมท ัง้การ

ฝึกงาน ภาคสนาม แต่จรงิๆ แลว้ระบบการศึกษาเชงิพทุธ ไมใ่ช่เกี่ยวขอ้งกบัชวีตินกับวชเท่านัน้  แต่

ครอบคลุมรวมถงึชวีติของชาวพทุธท ัง้มวล ท ัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชติ    เพราะส านกัศึกษาในทางพทุธศาสนา ที่

เรยีกว่าอารามหรอืวหิาร ถกูสรา้งขึ้นโดยประชาชนผูม้จีิตศรทัธาไมว่่าจะเป็น เชตวนัมหาวหิาร เวฬวุนาราม บพุ

พาราม วดัเหลา่น้ีถกูสรา้งขึ้นเพื่อเป้าหมายดา้นการศึกษา อบรม เป็นศูนยก์ลางชมุชนชาวพทุธท ัง้บรรพชติและ

คฤหสัถร์วมถงึคนทีไ่มใ่ช่พทุธแต่เป็นผูใ้ฝ่รู ้ แต่ละส านกัมคีวามร่มรื่นดว้ยแมกไมน้านาพรรณ เหมาะแก่

การศึกษาหาความรูเ้ป็นอย่างยิง่  ความมุง่หมายของการสรา้งวดัหรอือารามในสมยัพทุธกาล คือการพฒันา

คุณภาพชวีติทางดา้นอกัษรศาสตร ์ ศีลธรรม จิต และสตปิญัญา ท าใหว้ถิชีวีติของบรรพชิตและคฤหสัถ์

กา้วหนา้ไปตามล าดบั เริ่มตน้ดว้ยการวางระบบฝึกอบรมนกับวชภายในชมุชนของวดัก่อน แลว้การฝึกอบรม

นัน้ค่อยขยายขอบขา่ยครอบคลุมไปยงัชาวบา้น วดัก็กลายเป็นศูนยก์ารศึกษาของชมุชน วดัเป็นทีต่ ัง้แห่ง

วฒันธรรมและการเรียนรู ้ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินชวีติ ทีเ่รยีกว่า พรหมจรรย ์ ซึง่นิยมแปลว่า 

ชวีติที่ประเสริฐ เป็นชวีติของนกัศึกษาทีอ่ยู่รวมกนัในชุมชนของนกับวชทีเ่รียกว่า “วดั” ในภาษาไทย   วหิาร 

วดั หรอื ส านกัเรยีน นอกจากจะเป็นสถานศึกษาเลา่เรยีนแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางเผยแพร่ความรูข้องผูท้ีจ่บ

การศึกษาแลว้ หรอืมภีารกจิเสร็จสิ้นแลว้ การเผยแพร่คือ น าแนวทางชวีติอนัประเสรฐิมอบใหป้ระชาชน 

ส่วนค าว่าหลกัสูตรการศึกษา (Curriculum) คือแนวการเรียนการสอนทีส่ถานศึกษาก าหนดไว ้ เพือ่

ทุ่มเทความพยายามท ัง้ปวงทีจ่ะใหเ้กดิผลตามทีส่ถาบนัพงึปรารถนา ท ัง้ในสถานการณภ์ายในและภายนอก 

โดยความหมายงา่ยๆ หลกัสูตร คือ กลุม่ประสบการณ์ทีส่ถาบนัจดัใหผู้เ้รยีน เพือ่ใหทุ้กคนพฒันาไปในทางที่

                                                 
๘๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบบัปรบัปรุงขยายความ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์หธรรมกิ, 

๒๕๓๙), หนา้ ๖๐๓-๖๐๔. 



 ๕๙ 

พงึปรารถนา๘๓  ในพทุธศาสนามหีลกัสูตรแห่งการเรียนการสอนทีช่ดัเจน ใหผู้เ้ขา้มาบรรพชาอปุสมบทในธรรม

วนิยัไดศึ้กษา   โดยมเีป้าหมายของหลกัสูตร  คือ การพฒันาชีวติของมนุษยใ์หก้า้วหนา้ไปตามข ัน้ตอน เริ่มตน้

ดว้ยการพฒันาบคุคลธรรมดา (ปถุชุน) ใหเ้ป็น กลัยาณปุถชุน ใหเ้ป็นคนดีของสงัคม (สปัปุรสิะ) ใหเ้ป็นเสข

บคุคล  เป้าหมายสูงสุดคือ ท าใหจ้ติหลุดพน้จากกเิลสอาสวะ ดงัทีต่รสัต่อโอฏฐทัธะลจิฉววี่า “ภกิษุท ัง้หลาย

มไิดป้ระพฤตพิรหมจรรยใ์นส านกัของพระองคเ์พือ่เพยีงแต่เจริญสมาธิทีเ่ป็นเหตใุหไ้ดต้าทพิย ์ หูทิพย ์ เพราะ

ยงัมธีรรมทีสู่งกว่าซึง่ควรท าใหแ้จง้ ไดแ้ก่ การท าลายสงัโยชนใ์หส้ิ้นไป... จนจติหลุดพน้เพราะสมาธ ิและหลุด

พน้เพราะปญัญา”๘๔    

แมพ้ระองคจ์ะวางเป้าหมายสูงสุดไว ้  แต่ก็ไมท่รงทิ้งคนส่วนใหญ่ซึง่อยู่ในระดบัโลกยิะ ทีย่งัตอ้งมี

ความสมัพนัธต่์อกนัในทางสงัคม ในฐานะเป็นพ่อ แม ่ ลูก เป็นครูอาจารย ์ เป็นศิษย ์ เป็นสมณพราหมณ ์ เป็น

ตน้ โดยทรงสอนหลกัความประพฤตทิี่ถกูทีเ่รียกว่า หลกัของอริยสาวก ทรงสอนใหง้ดเวน้จาก “กรรมกเิลส ๔” 

ไมท่  าความช ัว่ในฐานะ ๔ ใหเ้วน้อบายมขุ ๖ เวน้จากมติรเทยีม ๔ ใหค้บมติรแท ้๔ และสุดทา้ยทรงสอนเรื่อง

ทศิ ๖ คือหนา้ที่ทีจ่ะพงึปฏบิตัิต่อกนัของคนในสงัคม   ส่วนเน้ือหาวชิาที่สอน คือ พรหมจรรย ์ ทีเ่รยีกกนัใน

ภายหลงัว่า พระพทุธศาสนา โดยเนน้ท ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ รวมท ัง้ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัิทีเ่รยีกว่า 

ปฏเิวธ  ส าหรบัภาคปริยตัิหรอืภาคทฤษฎ ี เป็นส่วนของการศึกษาหลกัค าสอน แบง่เน้ือหาออกเป็นสามส่วน 

คือ พระวนิยั พระสูตร และพระอภธิรรม  ส าหรบัภาคปฏบิตั ิ เป็นการน าเอาหลกัการในข ัน้ปริยตัมิาสู่ข ัน้

ปฏบิตั ิมธีรรมอนัเป็นองคป์ระกอบหลกัอยู่ ๓ ประการ คือ ศีล สมาธ ิและปญัญา  เมือ่ปฏบิตัติามหลกัการ

ของปรยิตัิหรอืภาคทีไ่ดศึ้กษามา ย่อมไดร้บัผลตามสมควรแก่การปฏบิตั ิเรยีกผลทีเ่กดิขึ้นนัน้ว่า ปฏเิวธ   

ดงันัน้ หนา้ที่ของการศึกษาสูงสุด มุง่ไปทีคุ่ณค่าสูงสุดของชวีติมนุษย ์ คือ ความสะอาด สว่าง และ

สงบ ผูม้กีารศึกษาทีถู่กตอ้งจะเป็นผูบ้รรลุความหลุดพน้ อสิระจากพนัธนาการท ัง้ปวง 

กลา่วโดยสรุป กระบวนการใหก้ารศึกษาในทรรศนะของพระพทุธศาสนา จะมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

๑) มลีกัษณะเปิดท ัว่ไป ไมเ่ลอืกช ัน้วรรณะ ไมไ่ดจ้  ากดัเพศท ัง้สตรแีละบรุุษสามารถศึกษาได  ้

๒) มลีกัษณะเลง็เหน็ประโยชนแ์ละความสุข คือเป็นประโยชนใ์นปจัจบุนั อนาคต และประโยชน์

อย่างยิง่ หรอืประโยชนอ์ย่างสูงสุด เลง็ความสุขทีอ่งิวตัถแุละไม่องิวตัถุ 

๓) มลีกัษณะการศึกษาท ัง้เพือ่ตนเองและเพือ่ผูอ้ื่น 

๔) มลีกัษณะเป็นการพฒันาท ัง้กายและจติ 

๕)  มลีกัษณะเป็นกระบวนการเพิม่พนูความรู ้และประสบการณ์ตามล าดบั๘๕ 

                                                 
๘๓Balen Sager J, and William M. Alexander, Curriculum Planning for Better Teaching and 

Learning, (New york : Richard and Company, Inc. 1959), p. 4. 

๘๔ท.ีส.ี ๙/๓๗๓/๑๕๖. 

๘๕วจิติร เกิดวสิษิฐ,์ “พทุธปรชัญากบัการศึกษา”, พทุธศาสน์ศึกษา ๓ (กนัยายน-ธนัวาคม  ๒๕๓๘) : 

๒๒-๒๓. 



 ๖๐ 

๓) เป้าประสงคห์รอืวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

พระพทุธศาสนาใชก้ารศึกษาเป็นเครื่องมอืพฒันาบคุคล เพือ่ความเจรญิขององคก์รและเพือ่ความ

ม ัน่คงของพระพทุธศาสนา  ดงัทีพ่ระพทุธองคต์รสัว่า “อานนท ์ภกิษุเหลา่ใดเป็นผูใ้ฝ่ต่อการศึกษา พวกเขาจะ

เป็นยอดสาวกของเรา”๘๖ สาวกของพระพทุธเจา้จะตอ้งศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนส าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ ไมพ่อใจ 

อิ่มใจ หยุดพกัเพยีงข ัน้ใดข ัน้หน่ึง ตราบใดยงัมลีมหายใจตอ้งเรยีนรู ้ ทรงยกย่องผูใ้ฝ่ศึกษาอยู่ในฐานสูงสุด  

ในมหาปรนิิพพานสูตร๘๗ ไดแ้สดงถงึเป้าหมายทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ซึง่พอทีจ่ะสรุปไดด้งัน้ี คือ 

๑) เพือ่พฒันาคุณภาพของพระสาวกในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัของพระสาวกเอง ไดแ้ก่ 

ก. พฒันาดา้นศกัยภาพ (วยิตัตะ) ใหม้คีวามสามารถสมบูรณพ์รอ้ม 

ข.  พฒันาดา้นความประพฤต ิ(วนีิตะ) ใหม้คีวามสงบเรียบรอ้ยเป็นที่ต ัง้แห่งความเลือ่มใส 

ค. พฒันาความกลา้หาญ (วสิารทะ) ไมห่ว ัน่ไหว คร ัน่ครา้มทุกสภาพการณ ์ ดว้ยการใหร้บัการ 

ฝึก มาเป็นอย่างดี 

๒) ดา้นพฒันาคุณภาพ เพือ่ประสทิธิภาพในการท างานเพือ่มวลชน ไดแ้ก่ 

ก. ในดา้นการศึกษา ใหม้กีารเรียนจนช านาญ ช า่ชองในพระไตรปิฎก (พหูสูต) 

ข. ในดา้นปฏบิตั ิใหม้กีารลงมอืกระท าตามทฤษฎจีนบรรลุมรรคผล (ธรรมธรา) การปฏบิตัิหลกั

ย่อยสอดคลอ้งกบัหลกัใหญ่ เช่น ปฏบิตัวิปิสัสนาสอดคลอ้งกบัอรยิธรรม (ธรรมท าใหเ้ป็นพระอรยิะ) ปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีเ่หมาะสม ปฏบิตัิตามธรรม 

๓) ในดา้นการเผยแผ่ค าสอน   

ก. เรยีนจากอาจารยแ์ลว้สามารถสอนไดต้ามนัน้  สามารถวางหลกัการและสามารถท าใหแ้จ่มชดั

ใหผู้ร้บัเขา้ใจไดด้ี 

ข. สอนใหผู้ฟ้งัไดบ้รรลุความพน้ทกุขอ์ย่างปาฏหิาริย ์

๔) ในดา้นการป้องกนัพระศาสนา ใหส้ามารถปราบปรามปรปกัษผู์ไ้มห่วงัดไีดโ้ดยอาศยัเหตผุลไมใ่ช ้

ความรุนแรง 

การศึกษาเป็นการพฒันาชวีติของมนุษย ์ จงึพดูกนัดว้ยภาษาทางวชิาการว่า บุคคลเป็นบณัฑติไดด้ว้ย

การศึกษา (สกิขา) หรือดว้ยการพฒันาชวีติ (ภาวนา) ซึง่เป้าประสงคข์องการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนานัน้ มี

เป้าหมาย ๓ ระดบั คือ ประโยชนใ์นปจัจุบนั ประโยชนใ์นภายหนา้รวมถงึชาตต่ิอๆ ไป  จนกระท ัง่ถงึประโยชน์

อนัสูงสุด คือ บรรลุธรรมในระดบัอรยิบคุคล๘๘  คนทีจ่ะไดช้ื่อว่าเป็นบณัฑติหรอืผูม้กีารศึกษา  จะตอ้งมชีวีติที่

บรรลุจดุหมายอย่างนอ้ย ๒ ระดบั คือ ประโยชนใ์นปจัจบุนั (ทฏิฐธมัมกิตัถะ) และ ประโยชนใ์นภายหนา้ 

                                                 
๘๖ม.ม. ๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 

๘๗ท.ีม. ๑๐/๑๖๘/๑๑๓-๑๑๖. 

๘๘ข.ุจู. ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 



 ๖๑ 

(สมัปรายกิตัถะ) ซึง่ประโยชนท์ ัง้ ๒ ระดบัน้ี แยกออกไปอกี ๓ ดา้น ซึง่ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาตามหลกั

พระพทุธศาสนาจะตอ้งบ าเพญ็ใหส้  าเรจ็ คือ 

๑) ประโยชนต์น (อตัตตัถะ) คือ ประโยชน ์๓ ระดบัที่กลา่วแลว้อนัผูศึ้กษาพงึท าใหเ้กดิขึ้นแก่ตนเอง

หรอืพฒันาชวีติของตนเองใหบ้รรลุถงึ 

๒) ประโยชนผู์อ้ื่น (ปรตัถะ) คือ ประโยชน ์ ๓ ระดบัทีก่ลา่วแลว้ทีพ่งึช่วยเหลอืใหผู้อ้ื่นหรอืเพือ่น

มนุษยไ์ดบ้รรลุถงึ ดว้ยการชกัน าใหเ้ขาพฒันาชวีติของเขาเองไปตามล าดบั 

๓) ประโยชนท์ ัง้สองฝ่าย (อภุยตัถะ) คือ ประโยชนร่์วมกนั หรอืประโยชนแ์ก่สงัคมท ัง้หมด 

โดยเฉพาะสภาพและปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีพ่งึช่วยกนัสรา้งสรรคบ์  ารุงรกัษา อนัจะเกื้อหนุนใหท้ ัง้ตนและผูอ้ื่น

เขา้ถงึจดุหมาย ๓ ระดบันัน้ 

ดงันัน้ เป้าหมายหรอืวตัถปุระสงคท์างการศึกษาตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา จงึมไิดว้ดักนัที่

ปรมิาณนกัศึกษาทีเ่รยีนจบ มใิช่คะแนนสอบ มใิช่ล  าดบัในการแขง่ขนั มใิช่เกียรตนิิยม ประกาศนียบตัรหรอื

ปริญญาบตัร แต่วดักนัที่คุณสมบตัิของผูท้ีผ่่านการศึกษา คือ ความรู ้ ความคิด ความสามารถ และความด ี

ผสมกลมกลนือย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั เป็นแก่นสารของการด าเนินชวีติ เป็นคนเก่ง คนด ีมอีสิรภาพ 

๔) การทดสอบและประเมินผลการศึกษา 

การศึกษาตามหลกัของพระพทุธศาสนาน้ี สามารถทดสอบและประเมนิผลผูศึ้กษาได ้ ซึง่การทดสอบ

ประเมนิผลนัน้ ทรงใชห้ลกัการดงัน้ี คือ 

๑. การวดัและประเมนิผลภายนอก คือ ใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรมภายนอก เพือ่วดัคุณธรรมภายใน 

โดยการรวบรวมหลกัฐานจากพฤตกิรรม แลว้วเิคราะหว์่าไดบ้รรลุเป้าหมายตามตอ้งการมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่

อาจจะมกีารทดสอบลกัษณะอื่นๆ ดว้ย เช่นว่า มคีวามดงีามมานานแลว้หรอืไม ่ การไม่ท าช ัว่เพราะมทีศันคติ

ต่อผูอ้ื่นอย่างไร  ซึง่หลกัในการประเมนิพจิารณาบคุคลจากภายนอกนัน้ ม ี๔ ประการ คือ 

๑) จะทราบศีลของบุคคลดว้ยการอยู่ร่วมกนั 

๒) จะทราบความสะอาดดว้ยถอ้ยค า 

๓) จะทราบความกลา้หาญในเวลาอนัตราย 

๔) จะทราบปญัญาดว้ยการสนทนา๘๙ 

ฐานะท ัง้สี่ประการน้ีอธบิายไดว้่า เมือ่บคุคลอยู่ร่วมกนั พฤตกิรรมทางกาย วาจา ใจ ย่อมปรากฏให ้

เหน็ไดว้่า สุจริต หรอืทจุรติ หากไดส้นทนากนักจ็ะท าใหรู้ค้วามจรงิใจ ความบรสุิทธิ์ ความสะอาดของจติใจผู ้

พดูว่าเป็นอย่างไร นอกจากนัน้ เมือ่ตอ้งประสบภาวะทกุขย์ากล  าบาก 

และการปวารณากรรม คือ การเสนอตวัใหผู้อ้ื่นว่ากลา่วตกัเตอืนได ้  ซึง่เป็นวธิกีารตรวจสอบและ

ประเมนิผลการศึกษาของพระสงฆอ์กีวธิกีารหน่ึง โดยที่การปวารณาจะช่วยสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัของ

พระภกิษุสงฆใ์หเ้ป็นผูย้นิดีรบัฟงัค าแนะน าของผูอ้ื่น และพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขตนเองเพือ่การขดัเกลากเิลสของ

                                                 
๘๙องฺ.จตกุกฺ. ๒๑/๑๙๒/๒๗๙. 



 ๖๒ 

ตนเอง  และการทีส่งฆม์กีารแนะน าตกัเตอืนกนั และรบัฟงัความเหน็ซึง่กนัและกนั แสดงใหเ้หน็ว่าสงัคมสงฆม์ี

ความเป็นอยู่ร่วมกนัในฐานะกลัยาณมติรทีเ่อื้อเฟ้ือเกื้อกูลกนั และชกัน ากนัใหป้ระพฤตปิฏบิตังิานตามพระ

ธรรมวนิยั และเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบซึง่กนัและกนั เป็นการปกครองในลกัษณะของการให ้

การศึกษาทางธรรม เพือ่ส่งเสรมิซึง่กนัและกนัใหม้คีวามเจริญงอกงามในพระธรรมวนิยัยิง่ขึ้น 

ผลการศึกษานัน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก. การทดสอบวดัผลทางดา้นปริยตัิธรรม เป็นเรื่องของการมุง่ใหเ้กดิการจดจ าและเขา้ใจว่าเป็นผูท้ี่

ไดร้บัการปลูกฝงัอบรมแลว้ มคีวามคิดเหน็ถกูตอ้งตามความจริง มากนอ้ยเพยีงใด ทรงก าหนดคุณสมบตัผูิท้ี่

มลีกัษณะของผูท้ีไ่ดเ้รยีนรูม้ากหรอืงแก่เรยีน (พหูสูต) ไวด้งัน้ี คือ 

๑) สุตธโร สุตสนฺนิจโิย ไดแ้ก่ ศึกษาเลา่เรยีนมามาก สะสมความรูเ้อาไวม้าก 

๒) ธตา จดจ าไดม้าก 

๓) วจสาปรจิติา ว่าไดค้ลอ่ง เขยีนไดค้ลอ่งแมน่ย า 

๔) มนสานุเปกฺขติา ใคร่ครวญพจิารณาอยู่เสมอในสิง่ทีไ่ดศึ้กษาแลว้ จ าไวแ้ลว้ 

๕) ทฏิฐฺยิา สุปฏวิทิฺธา แทงทะลุปรุโปร่ง เขา้ใจแจ่มชดัแตกฉานในหลกันัน้ๆ๙๐  

ข. การทดสอบวดัผลทางดา้นปฏบิตั ิ การวดัผลในทางพระพทุธศาสนานัน้ จะไมเ่พยีงวดัแต่เรื่องของ

การจดจ า คือ การเป็นพหูสูตเท่านัน้ แต่จะมุง่ไปทีพ่ฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัดิว้ย นัน่คือ สิง่ใดที่รูแ้ลว้เขา้ใจ

แลว้ จะตอ้งน าไปประพฤติปฏบิตัใิหเ้หน็ผลจรงิจงั ไมเ่พยีงแต่รูต้ามครูหรอืตามต าราเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การ

รูเ้องเหน็เองตามความรูจ้รงินัน้ จะตอ้งผ่านการปฏบิตัดิว้ยตนเอง ซึง่เมือ่ไดร้บัผลบรรลุตามข ัน้ตอนของการ

ปฏบิตัแิลว้ เรยีกว่าปฏเิวธ (คือ การรูแ้จง้แทงตลอดในเรื่องนัน้ๆ)  

ค. การทดสอบปฏบิตัิธรรมระดบัสูงขึ้นไปจากระดบัธรรมดา คือ การวดัผลเกี่ยวกบัฌาน ซึง่หมายถงึ

การเพ่งพนิิจดว้ยจิตทีเ่ป็นสมาธิแน่วแน่ จนส่งผลใหผู้ป้ฏบิตัมิจีติใจที่สงบเยน็ ไดค้วามสุขทีป่ระณีตกว่าและ

สุขมุกว่าความสุขทีส่ามญัชนก าลงัประสบอยู่ คือ สามารถละนิวรณ ์ ๕ ประการ๙๑ คือ ความก าหนดัยนิดใีน

กาม ความพยาบาท ความทีจ่ิตหดหู่เคลบิเคลิ้ม ความฟุ้ งซ่านร าคาญ และ ความลงัเลสงสยั  เมือ่ละนิวรณไ์ด ้

แลว้กจ็ะปรากฏผลดงัพทุธพจนท์ีว่่า “...ละนิวรณเ์ครื่องกางก ัน้ ๕ ประการน้ี อนัครอบง  าจติ ท าใหป้ญัญา

ทรุพลแลว้ จกัรูป้ระโยชนต์น ประโยชนผู์อ้ื่น ประโยชนท์ ัง้สองฝ่าย หรอืจกัท าใหแ้จง้ซึง่ญาณทสัสนะอนัวเิศษ 

สามารถกระท าความเป็นอรยิะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย ์ดว้ยปญัญาอนัมกี าลงั...”๙๒ 

 

 

 

                                                 
๙๐องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๘๗/๑๕๕. 

๙๑องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๑/๘๙-๙๑. 

๙๒องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๑/๘๙. 



 ๖๓ 

๒.๒.๔ หลกัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พื่อพฒันาและสรา้งทกัษะของบคุคล ใหรู้จ้กัด าเนินชวีติอย่างสนัติ

สุข มพีฤตกิรรมใฝ่รูท้ีจ่ะเป็นพลงัปญัญาเพือ่คุณภาพชวีติทีด่ีช่วยขดัเกลาใหค้นละอายต่อบาป มทีกัษะในการ

ประกอบอาชพี เคารพกฎหมาย รูคุ้ณค่าของศิลปวฒันธรรม ประเพณีของชาต ิ ตลอดจนสามารถด าเนินชวีติ

อย่างมคีวามสุขและพรอ้มที่จะเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ อีกท ัง้สามารถช่วยสรา้งสรรคส์งัคมและพฒันาประเทศชาติ 

ในการจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายซึง่มปีรชัญาทีนิ่ยมน ามาจดัการศึกษาไดแ้ก่ ลทัธนิิรนัตรนิยม (Perennialism) 

สารตัถนิยม (Essentialism) พฒันาการนิยม (Pregressivism) บูรณาการนิยม (Reconstructionism) และอตัภาวะ

นิยม (Existentialism)  

ส าหรบัปรชัญาการศึกษาไทยเป็นแบบผสมผสานระหว่างแนวคิดของชาตติะวนัตกและองิพทุธศาสนา  

ประเทศไทยมปีระวตัคิวามเป็นมากบัการศึกษาเป็นเวลาอนัยาวนาน แบง่การจดัการศึกษาไดแ้บง่ออกเป็น ๔ 

ยุค กลา่วคือ  

(๑) การศึกษาไทยในสมยัโบราณ (พ.ศ. ๑๗๘๑ – พ.ศ. ๒๔๑๑) ยงัไมม่โีรงเรยีนแก่เด็กไทยในสมยั

นัน้สามารถหาความรูไ้ดจ้ากที่บา้น ส านกัสงฆ ์ วชิาทีส่อนไมไ่ดต้ายตวั มคีวามรูส้ามญัเพือ่อ่านออกเขยีนได ้

วชิาชพี วชิา จรยิศึกษา และศิลปะป้องกนัตวั  

(๒) การศึกษาในสมยัปฏรูิปการศึกษา (พ.ศ. ๒๔๑๒–พ.ศ. ๒๔๗๕) ผลจากการเขา้มาของชาวตะวนัตกและ

การเปิดประเทศคา้ขายกบัตะวนัตกนัน้ ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงในดา้นการเมอืงการปกครอง และการศึกษาจงึ

ไดม้คีวามส าคญัขึ้นเพือ่พฒันาคนเขา้มารบั ราชการน าไปสู่การเปิดโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั จงึท าใหม้กีาร

จดัท าแผนแมบ่ทในการศึกษาเรียกว่าโครงการศึกษาฉบบัแรกพ.ศ. ๒๔๔๑  

(๓) การศึกษาสมยัปกครองตามระบอบ รฐัธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ปจัจบุนั) การศึกษามี

ความส าคญัมากขึ้น เน่ืองจากตอ้งการพฒันาคนใหเ้ขา้ใจระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย อกีท ัง้เป็นเรื่อง

ของสทิธิของประชาชนในการเขา้รบัการศึกษาเพือ่พฒันาประเทศ การศึกษาจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัของฝ่าย

ปกครอง โครงการศึกษาไดถ้กูเปลีย่นชื่อมาเป็นแผนการศึกษาชาต ิพ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได ้

เปลีย่นชื่อแผนการศึกษาชาตมิาเป็นแผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมพีระราชบญัญตัิศึกษา 

แห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  เพือ่มุง่หวงัว่าคนไทยสามารถปรบัตวัไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โลกและสงัคมที่

เปลีย่นแปลงและเพือ่น าไปสู่การพฒันาการศึกษาใหม้คุีณภาพจงึไดจ้ดัท าแผนการศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี เรียกว่า 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙ 

ส าหรบัหลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พอทีจ่ะสรุป

สาระส าคญัเป็นประเดน็แยกเป็นหมวดๆ ไดด้งัน้ี 

 

 

 



 ๖๔ 

หมวด ๑ บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ 

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี มเีจตนารมณ์ที่ตอ้งการเนน้ย า้ว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคน

ไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน

การด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข การจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี  

๑) เป็นการศึกษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน  

๒) ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

๓) การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

ส าหรบัเรื่องการจดัระบบ โครงสรา้งและกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี  

๑) มเีอกภาพดา้นนโยบายและมคีวามหลากหลายในการปฏบิตัิ  

๒) มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่  

๓) มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก ระดบัและประเภท  

๔) มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีและการพฒันาครู คณาจารย ์ และบคุลากร ทางการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง  

๕) ระดมทรพัยากรจากแหลง่ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา  

๖) การมสี่วนร่วมของบคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิน่ เอกชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น  

หมวด ๒ สทิธิและหนา้ที่ทางการศึกษา  

บคุคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานไมน่อ้ยกว่าสบิสองปี ทีร่ฐัตอ้งจดัให ้

อย่างท ัว่ถงึ และมคุีณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ่้าย  

๑) บคุคล ซึง่มคีวามบกพร่องทางดา้นต่าง ๆ หรอืมร่ีางกายพกิาร หรอืมคีวามตอ้งการเป็นพเิศษ 

หรอืผูด้อ้ยโอกาสมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานเป็นพเิศษ  

๒) บดิามารดา หรอืผูป้กครองมหีนา้ทีจ่ดัใหบุ้ตรหรือบคุคลในความดูแลไดร้บัการศึกษาท ัง้ภาคบงัคบั 

และนอกเหนือจากภาคบงัคบัตามความพรอ้มของครอบครวั  

๓) บดิามารดา บคุคล ชมุชน องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ ทางสงัคมทีส่นบัสนุนหรอืจดัการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน มสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามควรแก่กรณีดงัน้ี 

๔) การสนบัสนุนจากรฐัใหม้คีวามรู ้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรอืผู ้

ซึง่อยู่ในความดูแล รวมท ัง้เงนิอุดหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

๕) การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษสี  าหรบัค่าใชจ่้ายการศึกษา 
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หมวด ๓ ระบบการศึกษา  

การจดัการศึกษามสีามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั สถานศึกษาจดัไดท้ ัง้สามรูปแบบ และใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนทีผู่เ้รยีนสะสมไวร้ะหว่างรูปแบบ

เดยีวกนัหรอืต่างรูปแบบได ้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรยีนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรอืไม่กต็าม การศึกษาในระบบ

มสีองระดบั คือ การศึกษาข ัน้พื้นฐานซึง่จดัไมน่อ้ยกว่า ๑๒ ปี ก่อนระดบัอดุมศึกษา และระดบัอดุมศึกษา ซึง่

แบง่เป็นระดบัต า่กว่าปริญญา และระดบัปริญญา ใหม้กีารศึกษาภาคบงัคบัเกา้ปี นบัจากอายุย่างเขา้ปีทีเ่จด็ จน

อายุย่างเขา้ปีที่สบิหก หรอืเมือ่สอบไดช้ ัน้ปีทีเ่กา้ของการศึกษาภาคบงัคบั  

ส าหรบัเรื่องสถานศึกษานัน้ การศึกษาปฐมวยั และการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ใหจ้ดัใน  

๑) สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั  

๒) โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรฐั เอกชน และโรงเรยีนทีส่งักดัสถาบนัศาสนา  

๓) ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานทีเ่รียนทีห่น่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครวั 

ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห ์และสถาบนัสงัคมอื่นเป็นผูจ้ดั  

การจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ใหจ้ดัในมหาวทิยาลยั สถาบนั วทิยาลยั หรอื หน่วยงานทืเ่รียกชื่อ

อย่างอื่น ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง การจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชีพ ใหจ้ดัใน

สถานศึกษาของรฐั สถาน ศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรอืโดยความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษากบั

สถานประกอบการ กระทรวง ทบวง กรม รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐั อาจจดัการศึกษา เฉพาะทาง

ตามความตอ้งการและความช านาญของหน่วยงานนัน้ไดโ้ดยค านึงถงึนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

หมวด ๔ แนวการจดัการศึกษา  

การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ผูเ้รยีนทกุคน สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองได ้ ดงันัน้กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศกัยภาพ การจดัการศึกษาท ัง้สามรูปแบบในหมวด ๓ ตอ้งเนน้ท ัง้ความรู ้ คุณธรรม และ กระบวนการเรยีนรู ้

ในเรื่องสาระความรู ้ ใหบู้รณาการความรูแ้ละทกัษะดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัแต่ ละระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 

ดา้นความรูเ้กี่ยวกบัตนเองและความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัสงัคม ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ดา้น

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญัญาไทย และการประยุกตใ์ชภ้มูปิญัญา ดา้นภาษา โดยเฉพาะการ

ใชภ้าษาไทย ดา้นคณิตศาสตร ์ ดา้นการประกอบอาชพี และการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข ในเรื่องการจดั

กระบวนการเรียนรูใ้หจ้ดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน และ

ความแตกต่างระหว่างบคุคล รวมท ัง้ใหฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์และการ

ประยุกตค์วามรูม้าใชป้้องกนัและแกป้ญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏบิตัจิรงิ ผสมผสานสาระความรูด้า้น

ต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมทีด่ ี คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทกุวชิา นอกจากนัน้ ใน

การจดักระบวนการเรียนรูย้งัตอ้งส่งเสรมิใหผู้ส้อน จดับรรยากาศ และสิง่แวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ ใชก้าร
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วจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ้ ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่และแหลง่วทิยาการ

ประเภทต่าง ๆ จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้นไดท้กุเวลา ทกุสถานที่ มกีารประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครองและ

ชมุชน รวมท ัง้ส่งเสรมิการด าเนินงาน และการจดัตัง้แหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติทกุรูปแบบ การประเมนิผล

ผูเ้รยีน ใหส้ถานศึกษาพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความ ประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การ

ร่วมกจิกรรม และการทดสอบ ส่วนการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ ใหใ้ชว้ธิกีารที่หลากหลายและน าผลการ

ประเมนิผูเ้รยีนมาใชป้ระกอบดว้ย หลกัสูตรการศึกษาทกุระดบัและทกุประเภท ตอ้งมคีวามหลากหลาย โดย

ส่วน กลางจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน เนน้ความเป็นไทยและความเป็นพลเมอืงดี การ

ด ารงชวีติและการประกอบอาชพี ตลอดจนเพือ่การศึกษาต่อและใหส้ถานศึกษาข ัน้พื้นฐานจดัท าหลกัสูตรใน

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และคุณลกัษณะของสมาชกิทีด่ขีอง

ครอบครวั ชมุชนสงัคมและประเทศชาติ ส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาระดบัอดุมศึกษาเพิม่เรื่องการพฒันา

วชิาการ วชิาชพีช ัน้สูงและการคน้ควา้วจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละสงัคมศึกษา  

หมวด ๕ การบรหิารและการจดัการศึกษา  

ส่วนที ่ ๑ การบริหารและการจดัการศึกษาของรฐั แบง่เป็นสามระดบั คือ ระดบัชาต ิ ระดบัเขตพื้นที่

การศึกษาและระดบัสถานศึกษา เพือ่เป็นการกระจายอ านาจลงไปสู่ทอ้งถิน่ และสถานศึกษาใหม้ากทีสุ่ด  

๑.๑ ระดบัชาต ิ ใหม้กีระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มอี านาจหนา้ทีก่  ากบัดูแลการศึกษา

ทกุระดบัและทุกประเภทรวมท ัง้ การศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษาสนบัสนุนทรพัยากรรวมท ัง้การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศึกษา ศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มอีงคก์รหลกัทีเ่ป็นคณะ บคุคลในรูปสภาหรอื

คณะกรรมการสีอ่งคก์ร คือ สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาติ, คณะกรรมการการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน, คณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม มหีนา้ทีพ่จิารณาใหค้วามเหน็

หรือใหค้ าแนะน าแก่รฐัมนตร ีหรือคณะรฐัมนตรแีละมอี านาจหนา้ทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ใหส้  านกังานของท ัง้สีอ่งคก์รเป็นนิตบิุคคล มคีณะกรรมการแต่ละองคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการ 

โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนองคก์ร

วชิาชพี และผูท้รงคุณวุฒซิึง่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอื่นรวมกนั มเีลขาธกิารของแต่ละ

ส านกังาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาต ิ มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษาของชาต ิ นโยบายและแผนดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม การสนบัสนุนทรพัยากร การ

ประเมนิผลการจดัการศึกษา การด าเนินการดา้นศาสนาศิลปะและวฒันธรรม รวมท ัง้การพจิารณากล ัน่กรอง

กฎหมายและกฎกระทรวง  
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คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีส่อดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ 

การสนบัสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  

คณะกรรมการการอดุมศึกษา มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการ

อดุมศึกษาทีส่อดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ การสนบัสนุนทรพัยากร การ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา โดยค านึงถงึความเป็นอสิระตาม

กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  

คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรมมหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบายและแผนพฒันาที่สอดคลอ้ง

กบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาต ิการสนบัสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบและ

ประเมนิผลการด าเนินการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม สถานศึกษาของรฐัทีจ่ดัการศึกษาระดบัปรญิญา

เป็นนิตบิคุคล ด าเนินการจดัการศึกษาและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ย

การจดัตัง้สถานศึกษานัน้ ๆ  

๑.๒ ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการอดุมศึกษาระดบั

ต า่กว่าปรญิญา ใหย้ดึเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยค านึงถงึปรมิาณสถานศึกษา และจ านวนประชากรเป็นหลกั 

รวมท ัง้ความเหมาะสมดา้นอื่นดว้ย ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใหม้คีณะกรรมการและส านกังานการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ท าหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานและสถานศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาระดบัต า่กว่าปริญญา ประสานส่งเสรมิและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประสานและส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐาน

การศึกษา ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบคุคล ครอบครวั องคก์รชมุชน องคก์รเอกชน องคก์ร

วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมท ัง้

การก ากบัดูแลหน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื้นทีก่ารศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทน

สมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีครู และผูป้ระกอบวชิาชพีบริหารการศึกษา ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู ผูน้ าทาง

ศาสนาและผูท้รงคุณวุฒดิา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม โดยใหผู้อ้  านวยการส านกังานการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  

๑.๓ ระดบัสถานศึกษา  ใหแ้ต่ละสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน และสถานศึกษาอดุมศึกษาระดบั ต า่กว่า

ปริญญา มคีณะกรรมการสถานศึกษา เพือ่ท  าหนา้ที่ก  ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกจิการของสถานศึกษาและ

จดัท าสาระของหลกัสูตรในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสภาพปญัหาในชมุชนและสงัคมภมูปิญัญาทอ้งถิ่น คุณลกัษณะอนั

พงึประสงค ์คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ย ผูแ้ทน ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒ ิ และใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา

เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจ ท ัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ 



 ๖๘ 

การบริหารงานบคุคล และการบรหิารท ัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษาฯ เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

สว่นที่ ๒ การบรหิารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัการศึกษาไดท้กุระดบัและทกุประเภทตามความพรอ้ม ความ

เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิน่ เพือ่เป็นการรองรบัสทิธิและการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามที่ก  าหนดในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยกระทรวงก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิความพรอ้ม รวมท ัง้ประสานและส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถ

จดัการศึกษาได ้ 

สว่นที่ ๓ การบรหิารและการจดัการศึกษาของเอกชน  

สถานศึกษาเอกชนเป็นนิตบิคุคลจดัการศึกษาไดท้กุระดบัและทกุประเภท มคีณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศึกษาเอกชน ผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนครู 

ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวุฒิ การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนใหม้คีวามเป็นอสิระ โดยมกีาร

ก ากบั ตดิตาม ประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรฐั และตอ้งปฏบิตัิตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดยีวกบัสถานศึกษาของรฐั รวมท ัง้รฐัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ

และดา้นเงนิอดุหนุน การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษ ี รวมท ัง้สทิธิประโยชนอ์ื่นตามความเหมาะสม ท ัง้น้ี การ

ก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรฐัของเขตพื้นที่การศึกษา หรอืขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ใหค้ านึงถงึผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน โดยใหร้บัฟงัความคิดเหน็ของเอกชน และประชาชน

ประกอบการพจิารณาดว้ย ส่วนสถานศึกษาของเอกชนระดบัปรญิญา ใหด้ าเนินกจิการโดยอิสระภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทกุระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก หน่วยงานตน้สงักดั และสถานศึกษา จดัใหม้รีะบบการประกบัคุณภาพ

ภายใน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการบรหิาร และจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและเปิดเผย

ต่อสาธารณชน ใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างนอ้ยหน่ึงคร ัง้ทุกหา้ปี โดย

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา ซึง่เป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ทีพ่ฒันาเกณฑว์ธิกีาร

ประเมนิและจดัใหม้กีารประเมนิดงักลา่ว รวมท ัง้เสนอผลการประเมนิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน 

ในกรณีทีผ่ลการประเมนิภายนอกไมไ่ดม้าตรฐานใหส้  านกังานรบัรองมาตรฐานฯ จดัท าขอ้เสนอแนะต่อ

หน่วยงานตน้สงักดั ใหส้ถานศึกษาปรบัปรุง ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด หากมไิดด้ าเนินการ ใหส้  านกังาน

รบัรองมาตรฐานฯ รายงานต่อคณะกรรมการตน้สงักดั เพือ่ใหด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

 

 



 ๖๙ 

หมวด ๗ ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  

ใหก้ระทรวงส่งเสรมิใหม้รีะบบ กระบวนการผลติและพฒันาครู คณาจารย ์ และบคุลากรทางการ

ศึกษาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีช ัน้สูง โดยรฐัจดัสรรงบประมาณและกองทุน

พฒันาครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพยีงพอ มกีฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน ค่าตอบแทน 

สวสัดกิาร ฯลฯ ใหม้อีงคก์รวชิาชพีครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา เป็นองคก์รอสิระมอี านาจ

หนา้ที่ก  าหนดมาตรฐานวชิาชพี ออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี รวมท ัง้ก ากบัดูแลการปฏบิตัิตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้รหิารการศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา

อื่นท ัง้ของรฐัและเอกชน ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี ท ัง้น้ี ยกเวน้ ผูท้ีจ่ดัการศึกษาตามอธัยาศยั จดั

การศึกษาในศูนยก์ารเรยีน วทิยากรพเิศษ และผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื้นทีก่ารศึกษา ใหข้า้ราชการ

ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาและระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นขา้ราชการในสงักดัองคก์ร

กลางบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู ตามหลกัการกระจายอ านาจการบริหารงานบคุคลสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษา

และสถานศึกษา การผลติและพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา การพฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพี และการบริหารงานบคุคลของขา้ราชการหรอืพนกังานของรฐัในสถานศึกษาระดบัปริญญาทีเ่ป็นนิติ

บคุคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานัน้ ๆ  

หมวด ๘ ทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา  

ใหม้กีารระดมทรพัยากรและการลงทนุดา้นงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิ ทัง้จากรฐั องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่นและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา โดยใหร้ฐัและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ ใชม้าตรการภาษสี่งเสรมิและใหแ้รงจูงใจ รวมท ัง้ใชม้าตรการลดหย่อน หรอืยกเวน้ภาษตีามความ

เหมาะสม  

สถานศึกษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคล มอี านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใชแ้ละจดัหา

ผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของสถานศึกษา ท ัง้ทีเ่ป็นที่ราชพสัดุ และทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่น รวมท ัง้หารายไดจ้าก

บรกิารของสถานศึกษาที่ไมข่ดักบัภารกจิหลกัอสงัหารมิทรพัยท์ี่สถานศึกษาของรฐัไดม้า ทัง้จากผูอ้ทุศิใหห้รอื

ซื้อหรอืแลกเปลีย่นจากรายไดข้องสถานศึกษาใหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ของสถานศึกษา บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาของรฐัดงักลา่ว ไมเ่ป็นรายไดท้ี่ตอ้งส่งกระทรวงการคลงั ใหส้ถานศึกษาของรฐัทีไ่มเ่ป็น

นิตบิุคคล สามารถน ารายไดแ้ละผลประโยชนต่์าง ๆ มาจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถาบนั

นัน้ ๆ ไดต้ามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  

ใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิใหก้บัการศึกษา โดยจดัสรรใหผู้เ้รียนและสถานศึกษา ท ัง้ของรฐั

และเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในรูปเงนิอดุหนุนท ัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคล กองทนุประเภทต่าง ๆ และ

ทนุการศึกษา รวมท ัง้ใหม้รีะบบการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธผิลการใชจ่้าย

งบประมาณการจดัการศึกษาดว้ย  



 ๗๐ 

หมวด ๙ เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  

รฐัจดัสรรคลืน่ความถี่ สือ่ตวัน าและโครงสรา้งพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการส่งวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ

โทรทศัน ์ วทิยุโทรคมนาคม และการสือ่สารในรูปอื่นเพือ่ประโยชนส์  าหรบัการศึกษา การทะนุบ ารุง ศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น รฐัส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารวจิยัและพฒันา การผลติและพฒันา

แบบเรียน ต ารา สือ่สิง่พมิพอ์ื่น วสัดุอปุกรณ์และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอื่น โดยจดัใหม้เีงนิสนบัสนุนและ

เปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม รวมท ัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่การศึกษา ใหม้กีารพฒันาบุคลากรท ัง้ดา้นผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา

ขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในโอกาสแรกทีท่  าได ้ อนัจะน าไปสู่การแสวงหาความรูไ้ด ้

ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

ใหม้กีารระดมทนุ เพือ่จดัต ัง้กองทนุพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา จากเงนิอดุหนุนของรฐั ค่า

สมัปทานและผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินกจิการ ดา้นสือ่สารมวลชขน เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม

จากทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รประชาชน รวมท ัง้ใหม้กีารลดอตัราค่าบริการเป็น

พเิศษในการใชเ้ทคโนโลยี ใหม้หีน่วยงานกลาง ท าหนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสาน

การวจิยัการพฒันาและการใช ้ รวมท ัง้การประเมนิคุณภาพและประสทิธิภาพของการผลติและการใชเ้ทคโนโลยี

เพือ่การศึกษา 

บทเฉพาะกาล  

๑. นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั  

- ใหก้ฏหมาย ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ ฯลฯ เกี่ยวกบัการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมเดมิทีใ่ชอ้ยู่

ยงัคงใชบ้งัคบั ไดต่้อไป จนกว่าจะมกีารปรบัปรุงแกไ้ขตามพระราชบญัญตัน้ีิ ซึง่ตอ้งไม่เกนิหา้ปี  

- ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาที่มอียู่ ยงัคงมี ฐานะและอ านาจหนา้ที่

เช่นเดมิ จนกว่าจะจดัระบบการบรหิารและการจดัการศึกษาใหม่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ซึง่ตอ้งไม่เกินสามปี  

- ใหด้ าเนินการออกกฎกระทรวง เพือ่แบง่ระดบัและประเภทการศึกษาของการ ศึกษาข ัน้พื้นฐาน รวมท ัง้

การแบง่ระดบัหรือการเทยีบระดบัการศึกษานอกระบบหรอืการศึกษาตามอธัยาศยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงปี 

๒. ในวาระเริ่มแรก มใิหน้ า  

- บทบญัญตัเิกี่ยวกบัการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานสบิสองปี และการศึกษาภาค บงัคบัเกา้ปี มาใช ้

บงัคบั จนกว่าจะมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิหา้ปี นบัจากวนัทีร่ฐัธรรมนูญ

ใชบ้งัคบั และภายในหกปี ใหก้ระทรวงจดัใหส้ถานศึกษาทุกแห่ง มกีารประเมนิผลภายนอกครัง้แรก  

- น าบทบญัญตัิในหมวด ๕ การบริหารและการจดัการศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการ ศึกษามาใชบ้งัคบัจนกว่าจะมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิน้ี ซึง่ตอ้งไมเ่กนิสามปี  

- ทัง้น้ีขณะที่การจดัต ัง้กระทรวงยงัไมแ่ลว้เสรจ็ใหน้ายกรฐัมนตรี  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และรฐัมนตรวี่าการทบวงมหาวทิยาลยั รกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหอ้อกกฎกระทรวงระเบยีบ และ



 ๗๑ 

ประกาศเพือ่ปฏรูิปตามพระราชบญัญตัิน้ีในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่ของตน รวมท ัง้ใหก้ระทรวงศึกษาธกิาร 

ทบวงมหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิท าหนา้ทีก่ระทรวงการศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรมในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณี  

๓. ใหจ้ดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษา เป็นองคก์ารมหาชนเฉพาะกจิ ท าหนา้ที่  

- เสนอการจดัโครงสรา้ง องคก์ร การแบง่ส่วนงาน ตามสาระบญัญตัใินหมวดทีว่่า ดว้ยการบริหาร

และการจดัการศึกษา การจดัระบบครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา การจดัระบบทรพัยากร และการ

ลงทนุเพือ่การศึกษา  

- เสนอร่างกฎหมาย และปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และค าส ัง่ ในส่วนที่เกี่ยวกบั

การจดัโครงสรา้งและระบบต่าง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัน้ีิ  

- ตามอ านาจหนา้ทีอ่ื่นทีก่  าหนดในกฎหมายองคก์ารมหาชน  

๔. คณะกรรมการบรหิารส านกังานปฏรูิปการศึกษามเีกา้คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและ

กรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้จากผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ มปีระสบการณ ์ และมคีวามเชี่ยวชาญ ดา้น

การบริหาร การศึกษา การบริหารรฐักจิ การบรหิารงานบคุคล การงบประมาณการเงนิและการคลงั กฎหมาย

มหาชน และกฎหมายการศึกษา ทัง้น้ี ตอ้งมผูีท้รงคุณวุฒ ิ ซึง่มใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฎบิตังิานในหน่วยงานของ

รฐั ไมน่อ้ยกว่าสามคน ใหเ้ลขาธิการส านกังานปฏรูิปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและ

เลขาธิการมวีาระการต าแหน่งวาระเดียว เป็นเวลาสามปี ทัง้น้ี ใหม้คีณะกรรมการสรรหา จ านวนสบิหา้คน ท า

หนา้ที่เสนอชื่อบคุคลทีส่มควร เป็นคณะกรรมการบริหารส านกังานปฏรูิปการศึกษา จ านวนสบิแปดคนเพือ่ให ้

คณะรฐัมนตรพีจิารณาแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิารส านกังานปฏรูิป จ านวนเกา้คน 

สรุป พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จดัเป็นมาตรการหลกัที่ส  าคญัและจ าเป็นใน

การปฏิรูปการศึกษา ที่จะท าใหป้ฏิบตัิการต่างๆ ตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาปรากฏออกมาเป็น

รูปธรรมมากขึ้น คนไทยจะไดร้บัสทิธแิละโอกาสทางการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ เสมอภาค เท่าเทยีม และมคุีณภาพ 

ประชาชน ชุมชนและสงัคมจะมสี่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา    ภูมปิญัญาไทยของทอ้งถิ่นต่างๆจะ

ร่วมผนึกก าลงักบัทรพัยากรอื่นๆเป็นแรงขบัใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจะปรบัเปลีย่นกระบวนการเรียนการสอนทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันารอบดา้นแก่ผูเ้รยีนมากขึ้น 



 ๗๒ 

๒.๓ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

๒.๓.๑ การศึกษาของพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนา 

ค าว่าสงฆห์รอืสงัฆะคือสงัคมในอดุมคติทีพ่ระพทุธเจา้ทรงก่อตัง้ขึ้น เป็นชมุชนของการศึกษาเรียนรูท้ี่

ยดึถอืว่า การศึกษา (สกิขา) เป็นการฝึกฝนอบรมใหม้นุษยพ์ฒันาแปรเปลีย่นตนเอง ท ัง้ในส่วนของพฤตกิรรม 

จติใจ และอารมณ ์จากความเป็นบคุคลดิบ ๆ เถือ่น ๆ (ปถุชุน) ไปเป็นบคุคลผูป้ระเสรฐิ (อรยิบคุคล) ดงันัน้ 

จดุมุง่หมายของการบวชของพระสงฆก์ค็ือการศึกษา ชวีติของพระภกิษุสามเณรเป็นชวีติของการศึกษาเพือ่

พฒันาพฤติกรรม (ศีล) ความคิด (สมาธ)ิ และอารมณ ์ (ปญัญา) สกิขาบทแต่ละบททีพ่ระภกิษุสามเณร

สมาทาน ลว้นเป็นบทเรยีนเพือ่การกา้วไปสู่ความเป็นอริยบคุคลตามอริยมรรค มเีป้าหมายอยู่ที่การก าจดัความ

โลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) ใหล้ดนอ้ยลง หรอืหมดสิ้นไปในทีสุ่ด และพรอ้ม ๆ 

กนันัน้ กเ็ป็นบทเรียนเพือ่ใหเ้กิดความเสยีสละ (จาคะ) ความเอื้ออาทร (เมตตา) และความรูแ้จง้แทงตลอด

อารมณใ์นสภาวะธรรมต่าง ๆ (ปญัญา) เพือ่ใหห้ย ัง่เหน็ความเป็นอรยิสจั  

สงัคมของพระสงฆจ์งึเป็นสงัคมตน้แบบ ทีพ่ระพทุธองคม์พีระประสงคใ์หเ้ป็น “สงัคมแห่งพรหมจรรย”์ 

คือ สมาชิกในสงัคมมวีถิชีวีติอย่างพรหม มวีถิชีวีติอย่างประเสริฐ เป็นสงัคมของผูไ้ม่เบยีดเบยีน อยู่งา่ยกนิงา่ย

ใชช้วีติเป็นประโยชนต่์อส่วนรวมหรอืก็คือเพือ่สงฆน์ัน่เอง อนัหมายถงึเพือ่ส่วนรวมเพือ่สาธารณะ พระพทุธเจา้

ใหส้งฆเ์ป็นใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัสงฆ ์ ดว้ยเหตน้ีุหนา้ทีข่องพระภกิษุสามเณรในพระพทุธศาสนา จงึมหีนา้ที่

ในการศึกษาและปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเมือ่รูแ้ลว้ช่วยส ัง่สอนอบรมประชาชน  

หมายความว่าหนา้ทีข่องพระสงฆม์ ี ๒ อย่าง คือ ศึกษาเพือ่ฝึกฝนตวัเองใหใ้ฝ่รูแ้ละใฝ่ดียิง่ขึ้นไป แลว้

ยอ้นกลบัไปเป็นครูสอนศีลธรรมใหก้บัประชาชน  

เพราะชวีติของพระสงฆเ์ป็นชวีติเพือ่การศึกษาเรียนรูเ้ช่นน้ี สงัคมไทยในอดีตจงึมศีรทัธาเชื่อม ัน่ว่าการ

บวชเป็นพระภกิษุสามเณร คือ การเรียนรูเ้พือ่การเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ประเพณีการบวชเรียนจงึเกิดขึ้นใน

สงัคมไทยสบืมา จนกลา่วไดว้่า การบวชเรยีนเป็นกระบวนการสรา้งพลเมอืงของประเทศทีส่  าคญัที่สุด   การศึกษา

ของพระสงฆไ์ดเ้ริ่มตน้หลงัจากพระพทุธเจา้ตรสัรู ้ และเสดจ็ออกเผยแผ่พระพทุธศาสนา  เมือ่มผูีเ้ลือ่มใสศรทัธา

ไดเ้ขา้มาบวชเป็นพระภกิษุจ านวนมาก จงึเริ่มมรูีปแบบการศึกษาขึ้นสองแบบคือ 

๑. คนัถธุระ คืองานเกี่ยวกบัการศึกษาเลา่เรยีนพระพทุธพจนอ์นัเป็นค าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ โดย

การเลา่เรยีนพระพทุธพจนบ์ทใดบทหน่ึงหรอืพระไตรปิฎกท ัง้หมด ตามความสามารถแห่งสติปญัญาของตน 

แลว้ท่องบน่ ทรงจ า สอนกนับอกกนัต่อ ๆ ไป เพือ่รกัษาพระพทุธพจนไ์ว ้รวมถงึการแนะน าส ัง่สอน เผยแพร่

พระพทุธพจนแ์ก่บคุคลท ัว่ไป ตลอดทัง้การจดัท าและการรกัษาต าราและคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาไวด้ว้ย 

๒. วปิสัสนาธุระ คือ งานดา้นบ าเพญ็วปิสัสนากรรมฐาน อนัเป็นงานทีมุ่ง่อบรมปญัญาใหเ้กดิโดยการ

ปลอ่ยวางภาระท ัง้ปวง ท ากายใจใหเ้บา ยนิดใีนเสนาสนะทีเ่งยีบสงบ พจิารณาถงึความเสือ่มไปสิ้นไปในสงัขาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 ๗๓ 

ร่างกายจนเหน็สามญัลกัษณะคือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไดช้ดัเจน เจรญิอบรมวปิสัสนาต่อเน่ืองไปไมข่าดสาย

จนถงึหลกัชยัคือควา้อรหตัผลได ้๙๓ 

รูปแบบการศึกษาท ัง้คนัถธุระและวปิสัสนาธุระ จะตอ้งด าเนินไปตามระบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงจดัวาง

ไว ้นัน้คือ ปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ๙๔  กลา่วคือ พระสงฆจ์ะตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการเรียนทฤษฎหีรอืหลกัวชิาการ

ใหช้ านาญ (ปรยิตั)ิ ต่อจากนัน้น าหลกัวชิาการมาสู่การปฏบิตัเิพื่อใหไ้ดส้มัผสัผลทีเ่รียกว่าปฏเิวธ พระพทุธเจา้

ไดท้รงตรสัยกย่องการศึกษาว่าเป็นหน่ึงในอนุตตริยะสิง่ยอดเยี่ยมของโลก ๖ ประการ๙๕ และไดต้รสัว่า 

  “บรรดาดวงตาสามประการ ไดแ้ก่ ดวงตาคือจกัษุ (มงัสจกัข)ุ ดวงตาอนัเป็นทพิย ์

(ทพิพจกัข)ุ และดวงตาคือปญัญา (ปญัญาจกัข)ุ เหลา่นัน้  ปญัญาจกัษุเป็นเลศิทีสุ่ด เพราะ

สามารถน าพามนุษยใ์หเ้ขา้ถงึญาณทสัสนะ และยงัชวีติใหป้ระสบความส าเรจ็จนกระท ัง่เขา้ถงึ

การพน้ทกุข ์ชวีติเป็นอิสระจากสิ่งรอ้ยรดัไมย่ดึตดิกบัสรรพสิง่ท ัง้ปวง”๙๖  

สงัคมสงฆม์ลีกัษณะบางประการทีแ่ตกต่างจากสงัคมฆราวาส แต่กม็หีลายประการทีส่งัคมสงฆเ์ป็น

ตวัอย่างอนัดทีี่สงัคมฆราวาสควรปฏบิตัิตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันามนุษยท์ีเ่ป็นสมาชิกของสงัคม ซึง่

เป็นเป้าหมายแรกสุดของสงัคมสงฆ ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากพระพทุธพจนท์ีต่รสักบัปญัจวคัคียว์่า “เธอจงเป็นภกิษุมา

เถดิ ธรรมอนัเรากลา่วดแีลว้ จงประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ท  าที่สุดแห่งทกุขโ์ดยชอบเถดิ”๙๗ และเมือ่ภกิษุ

ท ัง้หลายปฏบิตัธิรรมจนตนเองพน้จากความทกุขแ์ลว้ เป้าหมายต่อไปกค็ือ “พวกเธอจงเทีย่วจารกิไป เพือ่ประโยชน์

และความสุขแก่ชนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหโ์ลก เพือ่ประโยชนเ์กื้อกูลแก่เทวดาและมนุษยท์ ัง้หลาย...”๙๘ จะเหน็ไดว้่า

พระพทุธเจา้ทรงมจีดุมุง่หมายในการพฒันามนุษยพ์น้จากความทกุข ์  ท ัง้น้ีพระองคท์รงไดส้รา้งระบบสงัคม

ของภกิษุสงฆข์ึ้น ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการศึกษาและพฒันาตนเอง  ดงันัน้ ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ์

ตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา  พอทีจ่ะสรุปไดต้ามลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

ก.ใหเ้ป็นผูมี้ชีวิตที่ดีงาม ภารกจิหลกัของการศึกษากค็ือการสรา้งคนใหเ้ป็นบณัฑติ ชวีติของพระสงฆ์

ทีผ่่านการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนาจงึเป็นชวีติทีป่ระเสรฐิ พระพทุธเจา้ตรสัว่า  ทนฺโต  เสฏโฺฐ  มนุสฺเสสุ  

ผูท้ีฝึ่กฝนตนดีแลว้ ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษยท์ ัง้หลาย อดุมการณข์องการศึกษาตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา 

คือ ยิง่ศึกษายิง่ตอ้งรูจ้กัตนเอง ตอ้งควบคุมกายและใจไม่ใหไ้ปท าความเดอืดรอ้นแก่ตวัเองและคนอื่น เมือ่

                                                 
๙๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสตรฉ์บบัประมวลธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๗๖. 

๙๔พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพือ่การศึกษาพทุธศาสน์ ชดุ ค าวดั, 

<http://th.wikipedia.org/wiki> (๑๕ พ.ค. ๒๕๕๑) 

๙๕องฺ.ฉกกฺ. ๒๒/๑๔๐/๖๔๒. 

๙๖พระมหา ดร. ดวงจนัทร ์คุตฺตสโีล (บญุเทยีม), “ไตรสกิขา : การศึกษาวถิพีทุธ”, เดลวีชิาการ พทุธ

ศาสนากบัศาสตรต่์างๆ, (India : Om Laser Printers, ๒๕๕๐), หนา้ ๙๙. 

๙๗ว.ิมหา. ๔/๑๘/๒๕. 

๙๘ว.ิมหา. ๔/๓๒/๔๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki


 ๗๔ 

ควบคุมตนได ้กพ็ฒันาศกัยภาพตนใหช่้วยตวัเองและช่วยเหลอืคนอื่นใหย้ิง่ๆขึ้นไป ใหเ้กดิประโยชนสุ์ขท ัง้โลก

น้ีและโลกหนา้ท ัง้ของตนเองและของส่วนรวม ผลผลติทางการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนา หรอืผูท้ีส่  าเรจ็

การศึกษาท่านจงึเรยีกว่า บณัฑติ แปลว่า ผูฉ้ลาด การที่มนุษยอ์ยู่ดดีว้ยปญัญาเป็นเครื่องพสูิจนค์วามส าเร็จของ

การศึกษา ส าหรบัผลผลติทางการศึกษาส าหรบัพระสงฆท์ี่ผ่านการศึกษาและฝึกฝนปฏบิตัิตามหลกัไตรสกิขา 

จะมคุีณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

๑) ภาวติกาย มกีายทีพ่ฒันาแลว้ (มกีายภาวนา) คือ มคีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ในทางที่เกื้อกูลและไดผ้ลด ี เริ่มแต่รูจ้กับรโิภคปจัจยั ๔ รูจ้กัใชอ้นิทรีย ์ คือ ตา หู จมกู ลิ้นกาย ในการเสพ

หรอืใชส้อยอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยที ัง้หลายในทางทีเ่ป็นการส่งเสริมคุณภาพชวีติ (กินเป็น ใชเ้ป็น บรโิภค

เป็น ดูเป็น ฟงัเป็น ฯลฯ) 

๒) ภาวติศีล มศีีลทีพ่ฒันาแลว้ (มศีีลภาวนา) คือ มพีฤตกิรรมทางสงัคมทีพ่ฒันาแลว้ ไมเ่บยีดเบยีน

ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น ด ารงตนอยู่ในวนิยัและอาชวีะทีสุ่จริต มคีวามสมัพนัธท์างสงัคมในลกัษณะที่

เกื้อกูล สรา้งสรรค ์และส่งเสรมิสนัตสุิข (เสวนา – คบหาเป็น สงัคมเป็น พดูเป็น สือ่สารเป็น ท าเป็น)  โดยศีล 

๔ ประเภทของพระสงฆท์ีเ่รยีกว่า ปารสุิทธศีิล คือ 

(ก) การรกัษากฎเกณฑก์ติกาในการเป็นอยู่ ที่เป็นแบบแผนชีวิตส าหรบัพระภิกษุ ก็คือ ศีล ๒๒๗ 

เรยีกว่า ปาฏโิมกขสงัวรศีล 

(ข) การใชอ้ินทรีย ์คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ของตน    ใหร้บัรูดู้ฟงัอย่างมสีติ ไดป้ญัญา เป็น

ประโยชน ์ไมเ่กดิโทษ เรยีกว่า อนิทรยีสงัวรศีล 

(ค) การเลี้ยงชีพดว้ยเรี่ยวแรงความเพียรของตนโดยสุจริต ไม่ผิดวินยั เช่น ไม่หลอกลวง หรือ

แสวงหาลาภโดยทางมชิอบ เรยีกว่า อาชวีปารสุิทธิศีล 

(ง) การเสพบรโิภคปจัจยัสี่ และสิ่งของเครื่องใชต่้างๆ โดยใชป้ญัญารูเ้ขา้ใจคุณค่าหรือประโยชนอ์ย่าง

แทจ้รงิ ไมบ่รโิภคเพยีงดว้ยตณัหา เรยีกว่า ปจัจสนันิสติศีล๙๙ 

๓) ภาวติจติ มจีติทีพ่ฒันาแลว้ (มจีติภาวนา) คือ มจีติใจทีฝึ่กอบรมดีแลว้ สมบูรณด์ว้ยคุณภาพจติ 

คือ ประกอบดว้ยคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาร ี มมีทุติา ความเคารพอ่อนนอ้ม ความ

กตญัญูกตเวท ี เป็นตน้ สมบูรณด์ว้ย สมรรถภาพทางจติ  คอืมจีติใจเขม้แขง็ม ัน่คง มคีวามเพยีรพยายาม มี

ความอตุสาหวริยิะรบัผดิชอบ มสีตสิมาธเิป็นตน้และ จะพฒันาความเขา้ใจโลกและชวีติใหเ้ขม้คมชดัเจนมาก

ยิง่ขึ้น เมือ่เหน็ตามความเป็นจริงแลว้ รูเ้ท่าทนัสงัขารแลว้ จติจงึพน้จากอ านาจครอบง  าของกเิลส “จติทีป่ญัญา

อบรมแลว้ ย่อมหลุดพน้จากอาสวะท ัง้หลาย”๑๐๐  แต่ผลทีเ่กดิขึ้น คือ  โปร่ง โลง่ เป็นอสิระ สงบ และบรสุิทธิ์  

ผลทีเ่กิด ขึ้น คือ ความปลอดทกุข ์ เป็นอสิระหลุดพน้จากความรูส้กึบบีคัน้ทีเ่กดิจากความยดึตดิยดึถอืม ัน่

                                                 
๙๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), สอนนาค-สอนฑติ ชีวิตพระ ชีวติชาวพทุธ, (กรุงเทพฯ : บริษทั

ธรรมสารจ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๓๔-๓๕. 

๑๐๐ท.ีม. ๑๐/๗๖/๙๖. 



 ๗๕ 

ต่างๆ มคีวามสุขทีไ่มอ่งิอาศยัอามสิและปลอดจากกเิลส เป็นอสิระหลุดพน้จากอ านาจบบีคัน้ครอบง  าและบง

การของกเิลสท ัง้หลาย เช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรษิยา ความถอืตวัอ านาจเป็นตน้  

๔) ภาวติปญัญา มปีญัญาที่พฒันาแลว้ (มปีญัญาภาวนา) คือรูจ้กัคิด รูจ้กัพจิารณา รูจ้กัวนิิจฉยั 

มองเหน็สิง่ท ัง้หลายตามความเป็นจรงิ หรอืตามทีม่นัเป็น ปราศจากอคตแิละแรงจูงใจ เคลอืบแฝง เป็นอสิระ

จากการครอบง  าของกเิลส  เป็นอยู่ดว้ยความรูเ้ท่าทนัธรรมดาของโลกและชวีติ เขา้ถงึอสิรภาพปลอดทกุข ์

ปราศจากปญัหา (คิดเป็น แกป้ญัหาเป็น ดบัทกุขเ์ป็น)๑๐๑ มองเหน็สิง่ท ัง้หลายตามทีม่นัเป็นหรอืเหน็ตามความ

เป็นจรงิ  เริ่มตน้ต ัง้แต่การรบัรูอ้ารมณ์ทางอายตนะ ดว้ยจติใจทีม่ท่ีาทเีป็นกลางและมสีต ิ ไมห่ว ัน่ไหวถกูชกัจูง

ไปตามความชอบใจ ไมช่อบใจ สามารถตามดูรูเ้หน็อารมณน์ัน้ๆ ไปตามสภาวะของมนัตัง้แต่ตน้จนตลอดสาย 

ไมถ่กูความตดิพนั ความขอ้งขดัขุน่มวั หรอืความกระทบกระแทกทีเ่น่ืองจากอารมณน์ัน้ฉุดร ัง้หรอืสะดุดเอาไว ้

ใหเ้ขวไป  ซึง่ต่างจากบคุคลทัว่ไป ทีเ่มือ่รบัรูอ้ารมณใ์ดกจ็ะสะดุดอยู่จดุหรอืแงท่ีก่ระทบความชอบใจหรอืไม่

ชอบใจ แลว้เกาะเกี่ยวพวัพนัอยู่ตรงนัน้  สรา้งความตรติรกึคิดปรุงแต่งผสัพสิดารตรงนัน้  เกิดความรูค้วาม

เขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นไปจากความจรงิ คือ รูเ้หน็ไปตามอ านาจกิเลสที่ปรุงแต่ง ไม่รูเ้หน็ความความเป็นจรงิของ

สิง่นัน้   ลกึซึ้งไปกว่านัน้ คือ ปญัญารูเ้ท่าทนัสงัขาร รูส้ามญัญลกัษณะที่เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา รูเ้ท่าทนั

สมมติบญัญตั ิ ไมถ่กูหลอกใหห้ลงไปตามรูปลกัษณภ์ายนอกของสิง่ท ัง้หลาย และยอมรบัความจรงิทกุดา้น 

มใิช่ตดิอยู่เพยีงแงใ่ดแงห่น่ึง  “ภกิษุผูม้จีิตหลุดพน้ย่อมไมก่ลา่วเขา้ขา้งกบัใคร ไมก่ลา่วทุ่มเถยีงกบัใคร, อนัใด

เขาพดูกนัในโลก กก็ลา่วไปตามนัน้ ไมย่ดึถอื”๑๐๒ 

ข. ใหส้ามารถด ารงตนเป็นศาสนทายาทที่ดี พระสงฆจ์ดัเป็นอุดมเพศ คือเพศสูงในหมูพ่ทุธบรษิทั 

การบวชเป็นอุบายวธิอีย่างหน่ึงในการงดเวน้จากบาป เป็นทางเลอืกประการหน่ึงในการครองชวีติของคนในโลก

ทีม่องเหน็ว่าการบวชเป็นหนทางน าไปสู่ความพน้ทุกขไ์ด ้ การเรียกนามพระภกิษุในพระพทุธศาสนามหีลายค า  

ซึง่แต่ละค านัน้ท่านจะเนน้ใหเ้หน็ถงึคุณธรรมภายในจติใจของท่านเหลา่นัน้ เช่น ค าว่าพระหมายถงึผูป้ระเสรฐิ 

เป็นภาษาที่เรยีกขานกนัในภายหลงั ผูท้ีใ่กลช้ดิพระทีด่  ารงตนชอบตามหลกัพระธรรมวนิยั  ย่อมสามารถสมัผสั

ปญัญา ความบรสุิทธิ์ ความเมตตากรุณาของท่านไดเ้สมอ  

ค าว่า สมณะ ทีแ่ปลว่าผูส้งบระงบั ไมเ่บยีดเบยีน ไมเ่ป็นขา้ศึกกบัใครๆ  จะมหีลกัธรรมก ากบัความ

เป็นสมณะเป็นอนัมากดงัพระพทุธพจนท์ีต่รสัว่า “ผูไ้มม่วีตัร พดูค าพดูเหลาะแหละ  ไมช่ื่อว่าเป็นสมณะเพราะ

ศีรษะโลน้ ผูท้ีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ยความอยากและความโลภ จกัเป็นสมณะไดอ้ย่างไร ? ส่วนผูใ้ดยงับาปนอ้ยใหญ่

ใหส้งบไดโ้ดยประการท ัง้ปวง เราเรียกว่าเป็นสมณะ เพราะท าบาปใหร้ะงบัไดแ้ลว้”๑๐๓ ในสมณสูตร สงัยุตต

                                                 
๑๐๑ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน,์ หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยพทุธธรรม, (นนทบรุ ี : โรง

พมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๒๐-๑๒๑. 

๑๐๒ม.ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๘. 

๑๐๓กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประมวลคาถาธรรมบท ภาค ๑-๘,

(กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารการศาสนา, ๒๕๓๗), หนา้ ๑๐๔. 



 ๗๖ 

นิกาย ที่ทรงแสดงลกัษณะของสมณะไวโ้ดยสรุปว่า  “สมณะ คือท่านที่รูช้ดัซึง่โทษ คุณ และอุบายเครื่องสลดั

ออกแห่งอุปาทานขนัธ ์ ๕ ตามความเป็นจรงิ สมณะเหลา่นัน้ย่อมไดร้บัการยกอย่างเป็นสมณะในหมู่สมณะ 

เพราะสามารถท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์ห่งความเป็นสมณะ ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจุบนั”๑๐๔  ค าว่าบรรพชติ 

สญัลกัษณข์องความเป็นบรรพชิตกค็ือการไม่เบยีดเบยีนและเป็นขา้ศึกกบัใครๆ  ค าว่ามนีุ  อาจจะแปลว่าผูรู้ท้ี่

เนน้ปญัญา หรอืผูส้งบน่ิง ทีเ่นน้ความบรสุิทธิ์ภายในใจ แมย้ามประสบกบัอารมณก์ระแทกกระทบใจกไ็ม่แสดง

อาการขึ้นลง   ภกิษุ หมายถงึผูท้ีเ่หน็ภยัในการเวยีนว่ายตายเกิดในสงัสารวฏั หรอืบางคราวใชใ้นความหมายว่า

ผูเ้ทีย่วไปเพือ่ภกิษาหรอือาหาร 

ชวีติของพระสงฆเ์ป็นชวีติของการศึกษาซึง่เริ่มต ัง้แต่วนับวช พระสงฆผู์ท้ีจ่ะสบืต่ออายุพระพทุธศาสนาไว ้

ไมใ่หข้าดสูญ จะตอ้งเป็นศาสนทายาทคุณภาพ คือ ศึกษาเรยีนรูพ้ระธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิและปฏบิตัิตามพระธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เมือ่ศึกษาเรยีนรูแ้ละ

ไดร้บัผลจากการปฏบิตัติามค าสอนของพระพทุธเจา้แลว้  กม็หีนา้ทีท่ีจ่ะปฏบิตัติามพทุธโอวาทของพระบรม

ศาสนาทีว่่า “ภกิษุท ัง้หลาย พวกเธอท ัง้หลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถดิ  อย่าเป็นอามสิทายาทเลย”๑๐๕   

จากความหมายดงักลา่ว  จงึเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าความเป็นพระสงฆน์ัน้ หมายถงึคุณธรรมภายใน

จติใจ  พระสงฆท์ีผ่่านการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาจะตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัิดปีฏบิตัชิอบตามพระธรรมวนิยั  มี

พฒันาการกา้วหนา้ไปตามล าดบั ไมถ่อยหลงั ไมท่  าตนเป็นขา้ศึกกบัใครๆ ท าตนตรงตามพระธรรมวนิยั ตนเอง 

คนอื่น มคีวามเปลีย่นแปลงทางจติ ทีส่ามารถมองเหน็ความจางคลายของสรรพกิเลส จนมคีวามเป็นอสิระจาก

อ านาจของกเิลสตามสมควรแก่ฐานะ๑๐๖ 

 การจะเป็นศาสนทายาทคุณภาพของพระพทุธศาสนาได ้  ภกิษุสงฆจ์ะตอ้งปฏบิตัิหนา้ทีข่องพระสงฆ์

ใหส้มบูรณ์ทีสุ่ด ภารกจิที่ตอ้งตระหนกัและรบัผดิชอบในตอนแรกคือ สถานภาพของตน ที่จะตอ้งพยายามได ้

ท าใหด้ทีี่สามารถพสูิจนท์ดสอบ หรอืกระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึยอมรบั นบัถอื ศรทัธาจากคนอื่นไดต้ามสมควร

แก่ฐานะของคนประเภททีเ่รยีกว่า มโนภาวนียบคุคล คือ บคุคลทีต่อ้งท าหนา้ทีฝึ่กปรอือบรมตนตามโครงสรา้ง

หลกัคือสงัฆคุณ ๔ ขอ้แรก นัน้คืออตัตคุณหรอือตัตประโยชน ์ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึหลกัความรบัผดิชอบใน

สถานะของตนดว้ยการปฏบิตัิตามหลกัสงัฆคุณ๑๐๗ คือ 

                                                 
๑๐๔พระเทพดิลก (ระแบบ  ต าโณ), ศาสนทายาทคุณภาพ, (กรุงเทพฯ : พรศิวการพมิพ,์ 

๒๕๔๓), หนา้ ๓๘. 

๑๐๕ม.ม.ู ๑๒/๒๙/๒๗. 

๑๐๖พระเทพดลิก (ระแบบ ตญาโณ), ศาสนทายาทคุณภาพ, อา้งแลว้, หนา้ ๔๔. 

๑๐๗ม.ม.ู ๑๒/๙๕/๖๗. 



 ๗๗ 

๑. สุปฏปินัโน เป็นผูป้ฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบตามภาระหนา้ที่ที่ตนจะตอ้งท า  ในการศึกษาเรยีนรูต้ามหลกั

พระปรยิตัสิทัธรรม และการปฏบิตัใินรูปของการขดัเกลาจติ ใหเ้หน็ความสะอาดทางกาย วาจาใจ มกีารพฒันา

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึ้น   

๒. อชุปุฏปินัโน ปฏบิตัติรงตามพระธรรมวนิยั ตนเอง คนอื่น ไมว่่าจะเป็นต่อหนา้หรอืลบัหลงั ไมม่ี

มารยา เสแสรง้ สาไถย แต่สามารถรกัษาสถานะของตนไวด้ว้ยส านึกถงึความเป็นสมณะ ดว้ยการไมก่ลา่วรา้ย 

ไมท่  าลายใคร ในดา้นความประพฤตหิรอืศีล กย็่อมท าภาวะความทศีุลหรอืความประพฤตเิสยีหายไมม่เีหลอือกี

ต่อไป๑๐๘ 

๓. ญายปฏปินัโน เป็นผูป้ฏบิตัิธรรม หมายถงึ พฒันาการทางจติกา้วรุดไปขา้งหนา้ สามารถสะทอ้น

ภาพของการปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัิไมถ่อยหลงั ไมเ่ป็นขา้ศึกกบัใครๆ แต่ละอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าจิตใจของท่านรูป

นัน้ไดร้บัการขดัเกลากิเลสใหจ้างคลาย บรรเทาไปตามล าดบั 

๔. สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัสิมควร เป็นนายเหนือกเิลส สามารถควบคุมพฤตกิรรมตนเองเอาไว ้ดว้ย

การไม่ลุอ  านาจแก่อารมณท์ี่กระตุน้มาจากขา้งนอก ใหเ้กิดความรกั ความชงั กไ็มห่ว ัน่ไหวมากเกนิไป จะเป็น

ใครก็ตามหากมจีิตส านึกทีจ่ะเป็นใหไ้ด ้ เป็นใหด้ขีึ้น เป็นใหต้ามสมควรแก่ฐานะ จ าตอ้งอาศยัจติส านึก

รบัผดิชอบในสถานะของตน 

การเป็นพระภกิษุสามเณรทีม่คุีณภาพในพระพทุธศาสนา จ าตอ้งมสีมณสญัญาคือความตระหนกัแก่

ใจตนเองว่าเป็นสมณะ ดว้ยการหม ัน่พจิารณาตนเองอยู่เสมอๆ เพือ่จะไดไ้ม่ใหเ้กดิผลเสียแก่ตนเองและสงัคม 

เริ่มแต่การส านึกรบัผดิชอบในการบ าเพญ็กจิของภกิษุ บ  าเพญ็กจิส่วนตนและรวมไปถงึการบ าเพญ็กจิดว้ย

ความรบัผดิชอบต่อกจิการส่วนรวม  ตามพทุธพจนท์ีว่่า “เธอท ัง้หลายจงยงักจิ (ประโยชนต์น ประโยชนผู์อ้ื่น) 

ใหส้  าเรจ็ดว้ยความไมป่ระมาท”๑๐๙ คือ พจิารณาเตอืนใจตนเองอยู่เสมอตามหลกัปพัพชติอภณิหปจัจเวกขณ์ 

๑๐ ประการดงัน้ี 

๑.  เรามเีพศต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ จะจูจ้ี้ถอืตวัเอาแต่ใจตนไมไ่ด ้

๒. ความเป็นอยู่ของเราเน่ืองดว้ยผูอ้ื่น ตอ้งอาศยัเขาเลี้ยงชพี ควรท าตวัใหเ้ขาเลี้ยงงา่ย ควรเป็นอยู่

งา่ย และบรโิภคปจัจยั ๔  ดว้ยการพจิารณา   ไมบ่ริโภคดว้ยตณัหา 

๓. เรามอีากปักิรยิาทีพ่งึท  าต่างจากคฤหสัถ ์อาการกริิยาใดๆ ของสมณะ เราตอ้งท าอาการกริิยานัน้ๆ 

และยงัจะตอ้งปรบัปรุงตนใหด้ียิ่งขึ้นไปกว่าน้ี 

๔. ตวัเราเองยงัตเิตยีนตวัเราเองโดยศีลไมไ่ดอ้ยู่หรอืไม่ 

๕. เพือ่นพรหมจรรยท์ ัง้หลาย ผูเ้ป็นวญิญูชน พจิารณาแลว้ ยงัติเตยีนเราโดยศีลไมไ่ดอ้ยู่หรอืไม่ 

๖. เราจกัตอ้งถงึความพลดัพรากจากของรกัของชอบใจไปท ัง้สิ้น 

๗. เรามกีรรมเป็นของตน  เราท ากรรมใด ดกีต็าม ช ัว่กต็าม จกัตอ้งเป็นทายาทของกรรมนัน้ 

                                                 
๑๐๘องฺ.ทสก. ๒๔/๗๕/๑๔๙. 

๑๐๙ท.ีม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐. 



 ๗๘ 

๘. วนัคืนลว่งไปๆ บดัน้ีเราท าอะไรอยู่ 

๙. เรายนิดใีนทีส่งดัอยู่หรอืไม่ 

๑๐. คุณวเิศษยิง่กว่ามนุษยส์ามญัทีเ่ราบรรลุแลว้มอียู่หรอืไม ่  ทีจ่ะท าใหเ้ราเป็นผูไ้มเ่กอ้เขนิ เมือ่ถกู

เพือ่นบรรพชิตถามในกาลภายหลงั๑๑๐ 

ยงัมพีทุธพจนท์ี่พระพทุธเจา้ทรงแสดงถงึผลผลติทางการศึกษาในทางพระพทุธศาสนาว่า เมือ่ประพฤติ

ปฏบิตัิดยี่อมมคีนเคารพนบัถอื และมคีนคอยใหค้วามอนุเคราะหไ์มว่่าจะมนุษยห์รอืเทวดา โดยทรงแสดงว่า   

 “บณัฑติชาตอิยู่ในประเทศใด เลี้ยงดูท่านผูม้ศีีล ผูส้  ารวมประพฤตพิรหมจรรยใ์น

ประเทศ  และไดอุ้ทศิทกัษณิาแก่เหลา่เทพยดาผูส้ถติอยู่ในสถานทีน่ ัน้  เทพยดาเหลา่นัน้อนั

บณัฑติชาตบูิชาแลว้ ย่อมบูชาตอบ  อนับณัฑติชาตนิบัถอืแลว้ย่อมนบัถอืตอบ ซึง่บณัฑติชาติ

นัน้  แต่นัน้ย่อมอนุเคราะหบ์ณัฑติชาตนิัน้ดุจมารดาอนุเคราะหบ์ุตรผูเ้กดิแต่อกฉะนัน้ คนที่

เทพยดาอนุเคราะหแ์ลว้ย่อมพบเหน็แต่สิง่ที่เจริญทุกเมือ่”๑๑๑ 

นอกจากนัน้ในพระวนิยัปิฎก  ทรงแสดงถงึผลผลติทางการศึกษาของพระสงฆว์่า  จะเป็นบุคคลทีม่ี

ลกัษณะและมกีารด าเนินชวีติดว้ยปญัญา เป็นผูม้มีารยาทดมีศีีลธรรมประจ าใจ เป็นผูแ้กลว้กลา้ เป็นตน้ ดงั

พระพทุธพจนว์่า  

 “ภกิษุไมถ่กูต าหนิโดยศีล หม ัน่ตรวจตรามารยาท และส ารวมอนิทรยีเ์รยีบรอ้ย ศตัรูติ

เตยีนไมไ่ดโ้ดยธรรม เพราะเธอไมม่คีวามผดิทีง่า่ยต่อศตัรูจะพงึกลา่วถงึเธอผูเ้ช่นนัน้   ต ัง้อยู่ใน

ศีลวสุิทธ ิเป็นผูแ้กลว้กลา้ พดูจาฉาดฉาน เขา้ทีป่ระชมุไมส่ะดุง้ ไมป่ระหมา่ กลา่วถอ้ยค ามเีหตุ 

ไมใ่หเ้สยีความ ถงึถกูถามปญัหาในทีป่ระชุมกเ็หมอืนกนั ย่อมไมน่ิ่งอ ัน้ ไมเ่กอ้ เธอเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญกลา่วถอ้ยค าถกูกาล เหมาะแก่การพยากรณ ์ ย่อมยงัหมูว่ญิญูชนใหพ้อใจ มคีวาม

เคารพในภกิษุท ัง้หลายทีแ่ก่พรรษากว่า เป็นผูแ้กลว้กลา้ในอาจรยิวาทของตน  สามารถทีจ่ะวจิารณ์ 

ช านาญในถอ้ยค าทีจ่ะพงึกลา่ว ฉลาดจบัขอ้พรุิธของฝ่ายศตัรู เป็นเหตใุหฝ่้ายศตัรูถงึความถูก

ปราบ และมหาชนยนิยอม อน่ึงภกิษุน้ีย่อมไมล่บลา้งลทัธิเป็นทีเ่ชื่อถอื คืออาจรยิวาทของตน 

แกป้ญัหาโดยไม่ตดิขดั สามารถในการทูต และยอมรบัท ากจิของสงฆดุ์จรบับณิฑบาต ของทีเ่ขา

น ามาบูชาฉะนัน้ ถกูคณะภกิษุส่งไปท าหนา้ทีเ่จรจา  กไ็มท่ะนงตวัว่าตนท าได ้เพราะการท าหนา้ที่

เจรจานัน้  ภกิษุตอ้งอาบตัิเพราะวตัถมุปีระมาณเท่าใด และการออกจากอาบตัิย่อมดีว้ยวธิีใด  

วภิงัคท์ ัง้สองนัน้มาแลว้ดว้ยดแีก่ภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้เป็นผูฉ้ลาดในวธิกีารออกจากอาบตั ิ  อน่ึง 

ภกิษุท ากรรมมก่ีอความบาดหมางเป็นตน้เหลา่ใด ย่อมถงึการขบัออก ดว้ยเรื่องเช่นใด ฉลาดใน

วภิงัค ์ ย่อมเขา้ใจวธิกีารรบัเขา้หมูแ่มน้ ัน้ ทีค่วรท าแก่ภกิษุผูป้ระพฤตวิตัรนัน้เสรจ็แลว้ มคีวาม

เคารพในพระผูเ้จรญิกว่า คือ ทีเ่ป็นผูใ้หญ่ปานกลาง และผูใ้หม ่เป็นบณัฑติ ประพฤติประโยชน์

                                                 
๑๑๐องฺ.ทสก. ๒๔/๔๘/๙๑. 

๑๑๑ว.ิมหา. ๕/๗๓/๗๒. 



 ๗๙ 

แก่มหาชนในโลกน้ี”๑๑๒ “บณัฑติยงัเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรทัธา มคีวามละอายแก่ใจ มคีวามเกรง

กลวับาป มคีวามปรารถนาความเพยีร และตอ้งเป็นผูท้ีม่สีตติ ัง้ม ัน่”๑๑๓ 

จากพทุธพจนข์า้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า พระสงฆต์ามทีผ่่านการศึกษาตามหลกัการวธิกีารของพระพทุธศาสนา

แลว้ จะตอ้งเป็นพหูสูตคือเป็นผูรู้ห้ลกัปรยิตัธิรรมอย่าถ่องแท ้ ทรงจ าไดม้าก ทรงจ าไดด้ ี แลว้จะตอ้งปฏบิตัิ

ตามหลกัธรรมที่เรยีนนัน้ดว้ย จะตอ้งเป็นบคุคลที่ด  าเนินชวีติดว้ยปญัญา เป็นผูฉ้ลาดในการแกป้ญัหา มศีีล

เป็นพื้นฐานในการด าเนินชวีติ มคีวามช านาญในคมัภรี ์  เป็นผูท้รงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา มคีวามละอาย 

ใคร่ต่อการศึกษา”๑๑๔ 

ค. ใหบ้ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา ผลผลติทางการศึกษาของสงฆอ์กีประการหน่ึง

คือ พระสงฆท์ีผ่่านการฝึกฝนตามหลกัไตรสกิขาแลว้ จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนได ้  พระพทุธเจา้ก็

ไดท้รงก าชบัพระสงฆส์าวกในคราวทีท่รงส่งไปประกาศพระศาสนาว่าใหอ้อกไปท าประโยชนเ์พือ่สงัคม ดงั

ความตอนหน่ึงว่า  “จรถ ภกิขฺเว จารกิ  พหุชนหติาย พหุชนสุขาย โลกานุกมปฺาย... เธอท ัง้หลายจงจารกิไป 

เพือ่ประโยชนเ์กื้อกูลและความสุข แก่ชนจ านวนมาก เพือ่เหน็แก่ประโยชนสุ์ขของชาวโลก...”๑๑๕ 

จากพระพุทธด ารสัขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคาดหวงัต่อพระสงฆท์ี่มต่ีอสงัคมไดอ้ย่างชดัเจน 

แทบจะไม่มีอะไรตอ้งอธิบายเลย ถา้หากจะมองบทบาทของพระสงฆ์ลึกลงเขา้ไปอีก ก็จะพบว่า พระสงฆท์ า

หนา้ทีอ่ยู่ ๒ อย่าง คือ 

๑. ฝึกฝนตนเอง พรอ้มไปกบัการเกื้อหนุนผูอ้ื่น หมายความว่า พระสงฆต์อ้งหม ัน่ฝึกฝนตนเองให ้

พร ัง่พรอ้มบรบูิรณ์ไปดว้ยหลกัไตรสกิขา คือ ศีล สมาธ ิ และปญัญา อนัถอืไดว้่าเป็นการท าประโยชนเ์พือ่

ตนเอง ในเวลาเดียวกนั กท็  าประโยชนเ์พือ่คนอื่นไดแ้ก่การส ัง่สอน อบรมคนในสงัคมไปดว้ย เพือ่ช่วย

สงเคราะหใ์หเ้ขามคีวามสุขกาย สุขใจ ด ารงตนอยู่ดว้ยหลกัแห่งศีลธรรมอนัดงีาม ขอ้น้ีพระสงฆใ์นทุกยุคทกุ

สมยัต่างกพ็ากนัประพฤตปิฏบิตัิเป็นอย่างดีกนัอยู่แลว้ ส่วนใหญ่พระสงฆใ์นเมอืงไทยเรากจ็ดัอยู่ในประเภทน้ี 

คือ เรยีนหนงัสอื หรอื ปฏบิตัธิรรมไปดว้ย และกไ็ดน้ าสิง่ที่ตนเองไดศึ้กษาเลา่เรียนมา หรือ ปฏบิตัมิา 

ถ่ายทอดใหแ้ก่คนในสงัคมไดป้ฏบิตัิตามในเวลาเดียวกนัและ 

๒. เมือ่ฝึกตนเองแลว้ ก็ท  าเพือ่ผูอ้ื่นอย่างเตม็ที่๑๑๖ หมายความเอา พระสงฆท์ี่ท่านปฏบิตัิตนจนไดบ้รรลุ

ถงึข ัน้เป็นพระอรหนัต ์ เมือ่ท่านบรรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ท่านก็ไมจ่  าเป็นตอ้งท าประโยชนเ์พื่อตนเองอีกต่อไป  

                                                 
๑๑๒ว.ิมหา. ๕/๒๖๐/๒๗๖-๒๗๗. 

๑๑๓ว.ิมหา. ๔/๙๘/๑๐๑. 

๑๑๔ว.ิมหา. ๔/๑๘๐/๑๙๓. 

๑๑๕ว.ิมหา. ๔/๒๓/๒๓. 

๑๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), มองสนัตภิาพโลกผ่านภมิูหลงัอารยธรรมโลกาภวิตัน์, พมิพค์ร ัง้ที ่

๒, (กรุงเทพฯ : บริษทัสหธรรมกิ จ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๒๑. 



 ๘๐ 

เพราะตนเองมคีวามสมบูรณ์แลว้ ท่านจึงมเีวลาอย่างเต็มที่ในการทุ่มเทท าประโยชนเ์พือ่สงัคม ดงัในกรณีที่มพีระ

อรหนัตห์ลายรูปถอืปฏบิตัิมา เช่น พระสารีบุตร พระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอานนท ์เป็นตน้ 

การเผยแผ่หลกัพระพทุธธรรมค าสอน ถอืว่าเป็นหนา้ที่โดยตรงของพระสงฆ ์ เพือ่ปลูกฝงัอบรมให ้

พทุธศาสนิกชนเป็นคนด ี มศีีลธรรมและประพฤติดปีฏบิตัชิอบนัน้ อบรมส ัง่สอนประชาชนใหเ้กดิศรทัธา

เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา และตัง้อยู่ในสมัมาปฏบิตัเิป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติ  ส ัง่สอนใหผู้เ้รยีนบงัเกดิ

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมก่อใหเ้กดิความเลือ่มใสศรทัธา และตัง้ตนอยู่ในสมัมาปฏบิตัิ เพราะว่า

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีย่งัประโยชนสุ์ขใหเ้กดิขึ้นกบัมวลมนุษยชาติ  การพฒันาศกัยภาพของคณะ

สงฆ ์ เพื่อใหอ้งค์กรคณะสงฆเ์ขม้แขง็มปีระสทิธภิาพในการเผยแผ่พระพทุธศาสนานัน้ พระสงฆค์วรตระหนกั

ในการเผยแผ่ค าสอนของพระพทุธศาสนา โดยยดึหลกัวตัถปุระสงค ์๓ ประการ คือ 

๑)  ทฎิฐธมัมกิตัถประโยชน ์ คือ ประโยชนใ์นชาตน้ีิ 

๒)  สมัปรายกิตัถประโยชน ์ คือ  ประโยชนในชาติหนา้ 

๓)  ปรมตัถประโยชน ์ คือ  ประโยชนอ์ย่างยิง่คือพระนิพพาน 

หนา้ที่ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอนัเป็นหวัใจหลกัในการประกาศพระพทุธศาสนาใหม้คีวามม ัน่คง

ถาวรนัน้ นบัว่าไดต้ามพทุธประสงคท์ี่ทรงส่งสาวกประกาศพระพทุธศาสนาในเบื้องตน้แห่งพทุธกาล  “การเผยแผ่

พระพทุธศาสนาถอืว่าเป็นหนา้ที่อนัส  าคญัของพระสงฆ ์ เพราะว่าพระสงฆท์ี่ท  าหนา้ที่เผยแผ่พระพทุธศาสนา  

จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและเทคนิควธิกีารนอกเหนือจากความรูด้า้นหลกัพทุธธรรม  จงึจะสามารถท า

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหไ้ดผ้ลดแีละมปีระสทิธภิาพ” ๑๑๗  

นอกจากน้ีคุณสมบตัิของพระสงฆอ์กีประการหน่ึงคือจะตอ้งมคุีณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่กลัยาณ

ธรรม๑๑๘ จรยิธรรมของผูท้ี่ท  าการเผยแผ่ และบคุลกิภาพ ควรมลีกัษณะดงัน้ี คือ 

๑) ปิโย น่ารกั  คือ  เขา้ถงึจติใจ  สรา้งความรูส้กึสนิทสนมเป็นกนัเอง   

๒) ครุ น่าเคารพ คือมคีวามประพฤตเิหมาะสมแก่ฐานะ  ก่อใหเ้กดิความอบอุ่นใจ   

๓) ภาวนีโย น่าเจรญิใจ คือมคีวามรูจ้รงิ  ทรงภมูปิญัญาแทจ้ริงและเป็นผูฝึ้กฝนปรบัปรุงตนเองอยู่

เสมอ  เป็นที่ยกย่องน่าเอาอย่าง  ท าใหผู้ฟ้งัเกดิศรทัธาได ้

๔) วตตฺา รูช้ี้แจงเหตใุหไ้ดผ้ล โดยอาจจะเลอืกใชว้ธิกีารเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ เพือ่อธบิายให ้ผูฟ้งัเขา้ใจ 

๕) วจนกขฺโม อดทนต่อถอ้ยค า คือพรอ้มทีจ่ะรบัค าไต่ถาม ค าลว่งเกนิ ตกัเตอืนวพิากษว์จิารณ์ต่างๆ 

อดทนไดไ้มเ่บือ่หน่าย  แมถ้กูต่อตา้นลทัธภิายนอกมาขดัขวางต่องานเผยแผ่ 

                                                 
๑๑๗ส านกังานเจา้คณะภาค ๒, “เอกสารคู่มอืโครงการอบรมหลกัสูตรพระนกัเผยแผ่พระพทุธศาสนา

รุ่นที ่๒”, (กรุงเทพฯ : วดัประยูรวงศาวาส, ๒๕๔๖), หนา้ ๓๓, (อดัส าเนา). 

๑๑๘องฺ.สตตฺก. ๒๓/๓๗/๕๗. 



 ๘๑ 

๖) คมภฺรีญฺจ กถ  กตฺตา สามารถอธบิายหลกัธรรมทีล่กึซึ้งใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ นกัเผยแผ่ทีด่จีะตอ้งมี

ความรูใ้นศาสตรห์ลาย ๆ  อยา่งรวมกนัและตอ้งฉลาดทีจ่ะตอ้งประยุกตใ์หเ้หมาะสมกบัรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ให ้

เกดิผูฟ้งัไดเ้กิดปญัญาศรทัธาขึ้น 

๗) โน จฎฺ าเน นิโยชเย  ไมช่กัน าผูฟ้งัใหเ้ดนิผดิทางไปจากพทุธด ารสั แต่ตอ้งรูจ้กัชกัจูงแนะน า

ในทาง  ทีถ่กูตอ้งเหมาะสม๑๑๙ 

การเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้นัน้ ถอืเป็นหนา้ทีข่องชาวพทุธทุกคน โดยเฉพาะ

พระภกิษุสงฆถ์อืไดว้่าเป็นหนา้ที่อนัส  าคญั เป็นการการสืบสานพุทธปณิธานของพระพุทธเจา้ โดยพระองค์

ทรงมพีระปณิธานใหพ้ทุธบรษิทัไดศึ้กษาพระธรรมค าสอนใหม้คีวามเขา้ใจ และเผยแผ่พระธรรมค าสอนนัน้แก่

บคุคลอื่น ดงัจะเหน็ไดจ้ากตอนทีม่ารมาทูลขอใหพ้ระพทุธองคเ์สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน พระองคท์รงรบั

อาราธนาแต่ทรงมเีงือ่นไขว่า  พระองคจ์ะด ารงพระชนมอ์ยู่เพือ่ท  างาน ๔ ประการใหส้  าเรจ็ลุลว่งเสยีก่อน๑๒๐ จงึ

จะปรินิพพาน คือ 

๑) ใหพ้ทุธบริษทัท ัง้หลายไดศึ้กษาพระธรรม 

๒) ใหพ้ทุธบรษิทัท ัง้หลายไดป้ระพฤตปิฏบิตัติามพระสทัธรรมทีพ่ระองคท์รงแสดงแก่เขา 

๓) ใหพ้ทุธบรษิทัช่วยกนัเผยแผ่ชี้แจงแสดงพระสทัธรรมที่ตนไดศึ้กษาปฏิบตัิตามมาแลว้ แก่บคุคล

อื่น ไดโ้ดยพสิดาร 

๔) ยามใดทีม่ปีรบัปวาท  คือ การกลา่วจว้งจาบหยาบคาย บดิเบอืนพระสทัธรรม  ใหพ้ทุธบริษทั

สามารถแกไ้ขปรบัปวาทะเหลา่นัน้ใหยุ้ตลิงดว้ยความเรยีบรอ้ย 

จากพระด ารสัขา้งตน้  ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึพทุธปณิธานของพระพทุธเจา้   ในการที่ทรงส่งพระสงฆใ์ห ้

ไปประกาศพระศาสนาในสถานที่ต่างๆ   โดยทรงระบไุวอ้ย่างชดัเจนว่า 

๑) ทรงใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ยกยา้ยกนัไปประกาศแบบอย่างการด ารงชวีติอนัประเสรฐิ 

๒) เป้าหมายของการประกาศพระพทุธศาสนา เพื่อประโยชน ์เพื่อเกื้อกูล และเพื่อความสุขแก่มหาชนส่วน

ใหญ่ มใิช่ไปประกาศเพื่อองคก์รของตน เพื่อตนเอง หรอื เพือ่ตอ้งการใหค้นอื่นหนัมายอมรบันบัถอืตน 

๓) ทรงมุง่อนุเคราะหม์หาชน  ในขณะทีพ่ระสงฆม์นีอ้ย  จงึใหแ้ยกยา้ยกนัไปทางละ ๑ รูป  อย่าไป

ทางเดยีวกนั ๒ รูป  เพราะจะไม่เพยีงพอต่อการประกาศธรรม 

ดงันัน้  การศึกษาปฏิบตัิและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จึงเท่ากบัเป็นการสืบสานพุทธปณิธานของ

พระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนาจะด ารงม ัน่คงอยู่ไดน้อกจากการท านุบ  ารุงรกัษาปกป้องแลว้  งานดา้นการเผยแผ่

ก็เป็นปจัจยัส าคญัประการหน่ึง  ที่จะท าใหพ้ระพุทธศาสนาด ารงอยู่ได  ้ หากไม่มีการเผยแผ่มาตัง้แต่อดีต  

                                                 
๑๑๙องฺ.สตตฺก. ๒๓/๓๔/๓๓. 

๑๒๐พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐติญาโณ), พทุธวธิีเผยแผ่พระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : พรศิวการ

พมิพ,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๙–๑๐. 



 ๘๒ 

พระพทุธศาสนาคงจะไมแ่พร่หลายมาจนม ัน่คงอยู่ในประเทศไทยในปจัจบุนัน้ีได  ้ พระภกิษุในพระพทุธศาสนา

คุณสมบตัิของภกิษุที่ควรแก่การเคารพกราบไหว ้ควรเป็นเน้ือนาบุญของโลก เหมอืนมา้อาชาไนย ประกอบไป

ดว้ยคุณสมบตั ิ๔ ประการ คือ 

๑) มคีวามซือ่ตรง (อาชว  ) 

๒) มปีญัญาไว (ชว  ) 

๓) มคีวามอดทน (ขนฺต)ิ 

๔) มคีวามสงบเสงีย่ม) (โสรจฺจ  )๑๒๑ 

ภิกษุผูเ้ป็นอาหุเนยยะคือควรบูชานัน้ พระศาสดาทรงแสดงว่าตอ้งมีคุณสมบตัิ ๔ ประการ เหมือน

ชา้งทรงของพระราชา 

๑) ฟงัเป็น  (โสตา)  คือ เมือ่ใครแสดงธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ ภกิษุนัน้ต ัง้ใจฟงัดว้ยด ีจบัเอาสาระได ้

๒) ฆ่าเป็น (หนฺตา) คือ สามารถฆ่าวติก ๓ กลา่วคือ กามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก 

๓) อดทนเป็น (ขนฺตา) คือ อดทนต่อหนาวรอ้น หิวกระหาย สมัผสัแห่งเหลือบยุงเป็นตน้  อดทนต่อ

วาจาอนัหยาบคายของคนอื่น อดทนต่ออาพาธอนัเผด็รอ้น แรงกลา้ปานว่าจะคร่าชวีติ 

๔) ไปได ้(คนฺตา) คือ สามารถไปสู่พระนิพพานอนัเป็นทศิทีไ่มเ่คยไปไดอ้ย่างรวดเรว็๑๒๒ 

ภกิษุผูย้งัหมูค่ณะใหง้ดงาม สงฺฆโสภณ  ตอ้งประกอบไปดว้ยคุณสมบตั ิคือ 

๑) เป็นผูม้ปีญัญา (วยิตโฺต) 

๒) เป็นผูม้วีนิยัด ี(วนีิโต) 

๓) เป็นผูแ้กลว้กลา้ (วสิารโท) 

๔) เป็นผูม้กีารศึกษามาก (พหุสฺสุโต) 

๕) เป็นผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (ธมมฺานุธมมฺปฏปินฺโน)๑๒๓ 

อนุเคราะหช์าวบา้น  พระสงฆจ์ะตอ้งท าหนา้ที่เป็นกลัยาณมติรของชาวบา้น  โดยการปฏบิตัติามหลกั

ในฐานะทีต่นเป็นเสมอืนทศิเบื้องบน  คือ 

๑) หา้มปรามสอนใหเ้วน้จากความชัว่ 

๒) แนะน าส ัง่สอนใหต้ ัง้อยู่ในความดี 

๓) อนุเคราะหด์ว้ยความปรารถนาดี 

๔) ใหไ้ดฟ้งัไดรู้ท้ี่ทีย่งัไมเ่คยรูไ้ม่เคยฟงั 

๕) ชี้แจงอธบิายท าสิง่ที่เคยฟงัแลว้ใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 

๖) บอกทางสวรรค ์สอนวธิดี  าเนินชวีติใหป้ระสบความสุขความเจรญิ๑๒๔ 

                                                 
๑๒๑องฺ.จตกุกฺ. ๒๑/๑๕๓/๑๑๒. 

๑๒๒องฺ.จตกุกฺ. ๒๑/๑๕๘/๑๑๔. 

๑๒๓องฺ.จตกุกฺ. ๒๑/๙-๑๑/๗. 



 ๘๓ 

หนา้ที่ของพระสงฆน้ี์ เป็นไปตามความสมัพนัธต่์อกนัระหว่างพระสงฆก์บัชาวบา้น  ทีจ่ะตอ้งท าดว้ย

ความเมตตากรุณาต่อชาวบา้น  อย่างไรก็ตาม  ในการปฏบิตัิหนา้ทีอ่นุเคราะหช์าวบา้นน้ี  จะตอ้งรกัษาลกัษณะ

พเิศษแห่งความมชีวีติทีเ่ป็นอสิระ และความเป็นสมณะไวด้ว้ย มใิหก้ลายเป็นการคลุกคลกีบัคฤหสัถ ์ ซึง่จะท า

ใหเ้กิดผลเสยีแก่ท ัง้สองฝ่าย คือกลายเป็นเครื่องขดัขวางความกา้วหนา้ในการปฏบิตัธิรรมของตวัเอง และท าให ้

ชาวบา้นขาดทีพ่ึง่  ดงันัน้ ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนา ท ัง้ดา้นกจิการงาน และความประพฤติ

ส่วนตวั มุง่เพือ่ประโยชนแ์ก่ชนหมูม่าก  และค านึงถงึความเป็นแบบอย่างทีด่ีส  าหรบัชนรุ่นหลงั ซึง่เป็นเรื่องของ

การบ าเพญ็ปรตัถะ หรอืการบ าเพญ็ประโยชนเ์พือ่ผูอ้ื่น 

ง. ใหเ้ป็นที่พึ่งและเป็นผูช้ี้น าทางจิตวิญญาณแก่ประชาชน   ปรากฏในธรรมเจตยิสูตรที่พระเจา้ 

ปเสนทิโกศล ไดพ้รรณนาความเลื่อมใสในพระสงฆ์ซึ่งไดแ้สดงถึงลกัษณะความเป็นอยู่ของพระสงฆ์

ในพระพุทธศาสนา ดงัน้ี   

 “...ภกิษุท ัง้หลายในธรรมวนิยัน้ี สดชื่นร่าเรงิ มใีจเบกิบาน มรูีปร่างท่าทางน่ายนิด ี มี

อนิทรียเ์อบิอิ่ม มคีวามขวนขวายนอ้ย (ไมวุ่่น) มขีนตกราบ (ใจสงบมคีวามม ัน่ใจไม่ตื่นกลวั) 

เลี้ยงชวีติตามแต่ทีเ่ขาจะให ้ หรือประพฤติสมควรแก่ของที่เขาให ้ (ปรทวุตตฺา) มใีจดงัมฤคอยู่ 

(มใีจอ่อนโยน ไมค่ิดรบกวนหรอืหวงัประโยชนจ์ากใคร รกัอิสระ ไปไหนกไ็ดโ้ดยเสร)ี..”๑๒๕ 

“ภกิษุเหลา่นัน้ เดนิออกจากทีอ่ยู่นัน้ๆ คือ ป่า โคนไม ้ภเูขา..แต่เชา้ตรู่  มกีิรยิาเดินไปขา้งหนา้ 

ถอยกลบั แลเหลยีว คูแ้ขน เหยยีดแขน น่าเลือ่มใส มจีกัษุทอดลง สมบูรณด์ว้ยอริิยาบถ”๑๒๖    

การทีพ่ระสงฆต์อ้งเขา้ไปมบีทบาทต่อสงัคม เพราะว่าพระสงฆเ์ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและด ารงชวีติ

อยู่ไดเ้พราะอาศยัคนในสงัคมเป็นผูอ้ปุถมัภ ์ ท าใหพ้ระสงฆต์อ้งตอบแทนสงัคมในดา้นต่างๆ ท ัง้ทีเ่ป็นรูปธรรม

และนามธรรม  เป็นหนา้ที่ทีเ่กิดจากคุณธรรม  คือความกรุณาคิดช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหพ้น้ทุกข ์ ใหม้ชีวีติปลอด

โปร่งเป็นสุข ดงัพทุธพจนท์ีว่่า 

 “ภกิษุท ัง้หลาย พราหมณแ์ละคฤหบดที ัง้หลายผูบ้  ารุงอปุถมัภเ์ธอท ัง้หลายดว้ยจวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะและคิลานปจัจยัเภสชับรขิาร ชื่อว่าเป็นผูม้อีปุการะมากแก่เธอท ัง้หลาย 

ขอ้ทีเ่ธอท ัง้หลายแสดงธรรมอนังามในเบื้องตน้ในท่ามกลางและในทีสุ่ด  ประกาศพรหมจรรย์

บรสุิทธิ์ บริบูรณค์รบถว้น พรอ้มท ัง้อรรถะและพยญัชนะแก่พราหมณ์และคหบดเีหลา่นัน้  ชื่อ

ว่าเธอท ัง้หลายกม็อีปุการะมากแก่พราหมณ์และคหบดที ัง้หลาย ภกิษุท ัง้หลาย คฤหสัถแ์ละ

บรรพชติต่างตอ้งพึง่พาอาศยักนัอยู่ประพฤตพิรหมจรรย ์ เพือ่ตอ้งการสลดัโอฆะใหไ้ด ้ เพือ่ท  า

ทีสุ่ดแห่งทุกขโ์ดยชอบดงักลา่วมาน้ี”๑๒๗ 

                                                                                                                                            
๑๒๔ท.ีปา. ๑๑/๒๐๔/๒๐๖. 

๑๒๕ม.ม. ๑๓/๕๖๔/๕๑๐. 

๑๒๖ว.ิจลุ. ๗/๑๙๘/๘๕. 

๑๒๗ข.ุธ. ๒๕/๑๐๗/๔๘๖-๔๘๗. 



 ๘๔ 

ความผูกพนัต่อสงัคมขา้งตน้ และอุดมการณ์ของพระพทุธเจา้ที่ทรงตอ้งการใหพ้ระสงฆไ์ปสรา้งประโยชน์

สุขและอนุเคราะหค์นในสงัคม  ท าใหพ้ระสงฆต์อ้งท าหนา้ที่ต่อสงัคมในดา้นต่างๆ มากมาย ดงัพทุธพจนท์ี่

แสดงใหเ้หน็ถงึหนา้ทีข่องพระสงฆท์ีม่ต่ีอสงัคม เช่น  

 “...ภกิษุท ัง้หลายผูเ้ถระในธรรมวนิยัน้ี ถงึยามเชา้ นุ่งสบงทรงบาตรและจวีรเขา้ไปสู่

หมู่บา้นหรอืนิคมเพือ่บณิฑบาต, พวกเธอย่อมกลา่วธรรม ณ ทีน่ ัน้, ชาวบา้นท ัง้หลายผูเ้ลือ่มใส

ย่อมท าอาการแสดงออกแห่งผูเ้ลือ่มใสแก่พวกเธอ, พวกเธอไม่ติด ไม่หมกมุน่ ไม่สยบ ย่อม

บริโภคลาภนัน้ อย่างผูรู้เ้ท่าทนัเหน็ช่องเสยี มปีญัญาท าใจใหเ้ป็นอสิระ, ลาภผลนัน้ย่อมช่วยเสริม

ผวิพรรณและก าลงัของพวกเธอ หาเป็นเหตุใหพ้วกเธอเขา้ถงึความตายหรือทุกขป์างตายไม่”๑๒๘ ซึง่

ภกิษุผูท้  าหนา้ที่อย่างสมบูรณแ์ลว้ ทรงแสดงไวว้่า “จะมชีวีติอยู่ก็ไมเ่ดือดรอ้น ถงึจะตายก็ไม่เศรา้

โศก, ถา้เป็นปราชญ ์มองเหน็ที่หมายแลว้ ถงึอยู่ท่ามกลางความเศรา้โศก ก็หาเศรา้โศกไม่”๑๒๙ 

ในขณะเดียวก ัน พระสงฆ์ผู เ้ผยแผ่ธรรมก็จะตอ้งตระหนักว่าในก ารเผยแผ่หลกัธรรมค า

สอนของพระพทุธเจา้นัน้ นอกจากจะตอ้งท าตามเจตนารมณข์องการเผยแผ่พระพทุธศาสนาทีว่่าอนุเคราะห์

โลกแลว้  ยงัตอ้งสามารถสะทอ้นพระพทุธคุณที่ตนสมัผสัไดอ้อกมาตามโครงสรา้งหลกัของผูก้ลา่วธรรม ที่

ท่านเรียกว่า ธรรมกถกึ ทีท่รงแสดงไว ้๕ ประการ คือ 

๑) แสดงธรรมไปตามล าดบัไมต่ดัลดัใหข้าดความ 

๒) พยายามอธิบาย อา้งเหตผุลใหผู้ฟ้งัเกดิความรูค้วามเขา้ใจ 

๓) ตัง้จติปรารถนาทีจ่ะใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูฟ้งัตามสมควรแก่ฐานะ 

๔) ไมแ่สดงธรรมเพราะมุง่ลาภ สกัการะ และชื่อเสยีง 

๕)  ไมแ่สดงธรรมมุง่กระทบตนและคนอื่น๑๓๐ 

การแสดงธรรมหรอืเผยแผ่ธรรมแต่ละคราวนัน้ อย่างนอ้ยทีสุ่ดใหส้ามารถเพิม่พนูศรทัธา ความเชื่อ 

ความเลือ่มใส มฉีนัทะอตุสาหะทีจ่ะศึกษาปฏบิตัิตามพระธรรม ตามก าลงัความสามารถทีม่คีวามยิง่หย่อน

แตกต่างกนั   และในการแสดงธรรมจะตอ้งอาศยัหลกัการสอน ๓ ประการ คือ 

๑) แสดงธรรมเพื่อใหผู้ฟ้งัรูย้ิง่เหน็จรงิในสิง่ที่เขาควรรูค้วรเหน็   และเขาตอ้งมขีดีความสามารถพอทีจ่ะรู ้

เหน็ความจรงิในเรื่องทีน่ ามาแสดง 

๒) แสดงธรรมมเีหต ุทีผู่ฟ้งัศึกษาตามจนถงึปฏบิตัติาม จะรูเ้หน็เขา้ถงึความจรงิในเรื่องเหลา่นัน้ 

๓) แสดงธรรมไดอ้ย่างอศัจรรย ์คือธรรมที่น ามาแสดงไวอ้ย่างไร จะตอ้งแสดงไปตามนัน้ไมท่  าใหพ้ระ

ธรรมเกดิความสบัสนในการศึกษาปฏบิตัิ 

                                                 
๑๒๘ส .นิ. ๑๖/๖๗๙/๓๑๔. 

๑๒๙ข.ุอ.ุ ๒๕/๑๐๘/๑๔๒. 

๑๓๐องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕. 



 ๘๕ 

ดงันัน้ พระสงฆใ์นพระพทุธศาสนาจะตอ้งกระท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์ อนัมลีกัษณะเกื้อกูลและอ านวย

ความสุขแก่คนเป็นอนัมาก ซึง่เป็นงานอนุเคราะหโ์ลก อนัเป็นทางด าเนินของคนดที ัง้หลาย ภารกจิส าคญัอกี

ประการหน่ึงของพระสงฆแ์ละของพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย คือ การปกป้องพระพทุธศาสนา เพราะพระพทุธองค์

เสดจ็ดบัขนัธล์ว่งไปแลว้ไดฝ้ากพระธรรมวนิยัไวก้บัพทุธบรษิทัท ัง้ ๔ ใหถ้อืว่าเป็นหนา้ทีข่องทกุคนทกุฝ่ายทีจ่ะตอ้ง

รกัษาพระพทุธศาสนาแทนองคพ์ระศาสดา พระสงฆท์ีส่ามารถปกป้องพระพทุธศาสนาได ้  จะตอ้งสรา้งความม ัน่ใจ

ว่า ไดป้ฏบิตัติามหนา้ที่ต่อคฤหสัถอ์ย่างถกูตอ้ง เช่น ใหค้ าแนะน าและช่วยเป็นภาระทางดา้นการศึกษา ใน

ขณะเดยีวกนั ตวัพระสงฆเ์องตอ้งรกัษาขอ้พระวนิยัอย่างเคร่งครดั๑๓๑ และจะตอ้งส่งเสรมิพทุธบริษทัใหม้ี

คุณสมบตัอิย่างนอ้ย  ๓  ประการคือ 

๑) ใหเ้ป็นผูเ้ขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้และปฏบิตัิไดถ้กูตอ้งอนัเป็นประโยชนส์่วนตน 

(วชิฺชาจรณสมปฺนฺโน) 

๒) ใหม้คีวามสามารถและมนี า้ใจเป็นกลัยาณมติรต่อผูอ้ื่นน าหลกัธรรมทีต่นรูต้นปฏบิตันิ ัน้ไปส ัง่สอน

ใหผู้อ้ื่นแนะน าผูอ้ื่นไดเ้พือ่ประโยชนสุ์ขแก่มหาชน (พหุชนหติาย  สุขาย)  

๓) ใหเ้ป็นผูด้  าเนินชวีติไปอยู่ดว้ยความไมป่ระมาท “อปปฺมาเทน  สมปฺาเทถ”  คือการไมท่อดธุระ

พระศาสนา เป็นผูต้ื่นอยู่เสมอ ช่วยกนัดบัเหตแุห่งความเสือ่มทีเ่ป็นภยัอนัตรายท ัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่น   การไม่

ทอดธุระพระศาสนา คือการไมว่างเฉย ไมเ่ฉ่ือยชาเมือ่มภียัเกดิขึ้นแก่พระศาสนา  

พทุธศาสนิกชนทุกคนมฐีานะเป็นผูร้บัมรดกธรรมวนิยัจากพระบรมศาสดาโดยตรง จะตอ้งศึกษาและ

ปฏบิตัจินตนเองไดส้มัผสัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิแลว้น าหลกัธรรมเหลา่นัน้ไปเผยแผ่แสดงแก่คนอื่น  ซึง่เป็น

การช่วยกนัหมนุกงลอ้แห่งพระสทัธรรมใหด้ าเนินไปไดจ้ากคนสู่คน ยุคสู่ยุค จากสมยัสู่สมยั ย่อมเป็นการ

ปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนาอยู่ในตวัแลว้  แต่ยามใดที่เกดิภยัอนัตรายเกดิขึ้นแก่พระพทุธศาสนา  พทุธ

บริษทัไมว่่าจะเป็นบรรพชิตหรอืคฤหสัถ ์  จะตอ้งมคีวามตระหนกัรบัผดิชอบในการท านุบ  ารุง ป้องกนั บ  าบดั 

อนัตราย ภารกจิเหลา่น้ีเป็นภารกจิต่อเน่ืองทีช่าวพทุธสมควรยดึขอ้ปฏปิทาของพระโมคคลัลานะเป็นแบบอย่าง  

คือท่านจะรบัภารธุระน าพระศาสนาบริหารคณะสงฆแ์ทนพระพทุธองคใ์นเวลาคบัขนั๑๓๒ 

สรุปไดว้่า พระสงฆท์ีจ่ะเป็นผูด้  ารงหรอืสบืทอดพระพทุธศาสนาไดน้ัน้ ควรมลีกัษณะดงัน้ีคือ 

๑) เป็นพระภกิษุสามเณรที่มคุีณภาพด ีเป็นก าลงัของพระศาสนา    

๒) เป็นผูฝึ้กอบรมตนใหเ้จริญงอกงามดว้ยความรูค้วามประพฤต ิและสามารถปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์

สุขท ัง้ของตนเองและผูอ้ื่น   

                                                 
๑๓๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), “สถานการณ์พทุธ ณ กาลปจัจุบนั”,

<http://www.vesakday.net> (๑๓ พ.ค. ๒๕๕๑) 
๑๓๒ศาสตราจารย ์ดร.เดอืน ค าดี, “ วกิฤตศาสนา : ปญัหาและทางออก,  

<http://philos-reli.hum.ku.ac.th/title_dhamma/religious_crisis_problems_and_way_out.doc> (๒๔ พ.ค. ๒๕๕๑) 

http://www.vesakday.net/vesak48/article_thepsophon.php
http://philos-reli.hum.ku.ac.th/title_dhamma/religious_crisis_problems_and_way_out.doc


 ๘๖ 

๓) เป็นแหลง่คน้ควา้เผยแพร่ความรู ้และการปฏบิตัิทางพระพทุธศาสนา๑๓๓ 

ตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนา ผูท้ี่เขา้สู่การเป็นนักศึกษาและไดร้บัการฝึกฝนพฒันาตน

ตามกระบวนการศึกษาของพระพทุธศาสนาแลว้  จะเป็นผูท้ี่มท่ีาท ี ทศันคต ิหลกัความเชื่อ และมค่ีานิยมที่

ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ และสามารถผลติบณัฑติตามหลกัพทุธปรชัญาได ้  มบีทบาทต่อตนเอง คือเป็นผู ้

ปฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบ มบีทบาทต่อสถาบนัสงฆห์รอืสงัคมสงฆท์ีต่นอาศยัอยู่ ถอืไดว้่าเป็นผูม้บีทบาทต่อสถาบนั

สงฆห์รือสงัคมสงฆเ์พราะไดป้ฏิบตัิตามหลกัธรรมค าสอน โดยยึดหลกัพระไตรปิฎกอนัเป็นคมัภีร์

สูงสุดในพระพุทธศาสนา อย่างขอ้วตัรปฏบิตัขิองท่านเหลา่นัน้จะเป็นผูม้ตีนอนัพฒันาดแีลว้  สมควรทีจ่ะยก

เป็นแบบอย่างของพทุธบรษิทัรุ่นหลงัได ้ ในการปฏบิตัขิองพระสงฆผู์เ้ขา้บรรพชาอุปสมบทเขา้มาในภายหลงั มี

บทบาทต่อสงัคมฆราวาส พระสงฆท์ี่ไดร้บัการศึกษาดแีลว้ จะมบีทบาทในการแสดงธรรมอบรมส ัง่สอนแก่

ประชาชน  โดยชี้ใหเ้หน็ว่าการท าบญุอย่างไรจงึจะไดบุ้ญ ชี้ใหเ้หน็โทษของการท าบาป การอบรมแนะน าส ัง่สอน

และแนะน าคนอื่นใหด้ ารงชวีติในสงัคมดว้ยดี โดยอาศยัความรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม มบีทบาทในการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา  ไดป้ระพฤติปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งตามหลกัธรรมวนิยัเป็นอย่างด ี และไดเ้หน็ผลในการปฏบิตัิ

ธรรม  โดยยดึหลกัค าสอนทีก่่อใหเ้กดิความผาสุกแก่ผูป้ฏบิตัิไดจ้รงิ  ไดช่้วยในการเผยแผ่ค าสอนของพระพทุธเจา้

ใหก้วา้งไกลออกไปดว้ยอุบายวธิต่ีางๆ จะเหน็ว่าผูท้ี่ไดร้บัการฝึกฝนอบรมตนตามหลกัพระพทุธศาสนาแลว้  ไดท้  า

คุณประโยชนอ์ย่างมากมายทัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่น  สงัเกตไดจ้ากประวตัิของพระพทุธเจา้ พระสาวกท ัง้ที่เป็น

ฆราวาสและบรรพชติ  แมแ้ต่บุคคลผูศึ้กษาและด าเนินชวีติตามหลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนากส็ามารถ

สรา้งประโยชนแ์ก่สงัคมได ้  โดยไมเ่ป็นพษิเป็นภยัต่อสงัคม ต่างกป็ฏบิตัิหนา้ทีข่องตนใหเ้ป็นคนดมีคุีณธรรม

และศีลธรรม   

ภารกจิของพระสงฆต์ามเป้าหมายของพระพทุธศาสนาทีต่อ้งกระท าและตอ้งส านึกไวเ้สมอว่า  ซึ่งถอื

ว่าเป็นภารกจิท ัง้ของบคุคลผูป้ฏบิตัิและฝึกฝนตนเองตามหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา  ไมว่่าจะเป็นพระสงฆ ์

อบุาสก อุบาสกิา หรอืแมแ้ต่พระสมัมาสมัพทุธเจา้กถ็อืเป็นภารกจิเดยีวกนั  ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ  ศึกษา 

การปฏบิตั ิการไดส้มัผสัหรอืปฏเิวธ แลว้น าหลกัธรรมมาเผยแผ่แก่สงัคม ตลอดจนดูแลรกัษาพระพทุธศาสนา 

ด าเนินชวีติตนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมทีน่ าไปปฏบิตัเิพือ่เป็นประโยชนเ์กื้อกูลต่อสงัคม ต่อโลก และต่อธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม ใหด้ ารงตนอยู่ดว้ยกนัอย่างมคีวามสุข”๑๓๔ 

พระสงฆท์ีเ่ป็นผลผลติทางการศึกษาตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา  จะตอ้งฝึกฝนพฒันาตนตาม

หลกัไตรสกิขา คือ มศีีล ฝึกปฏบิตัิความประพฤตทิี่ดงีาม สุจริตและเกื้อหนุนสงัคม ฝึกสมาธใิหจ้ติใจสงบ มี

สตมิ ัน่คงและเจรญิงอกงามในคุณธรรม ฝึกความมปีญัญาคือการพจิารณาวเิคราะหเ์รื่องราวอย่างมเีหตผุล มี

                                                 
๑๓๓พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ปญัหาที่รอทางออก, (กรุงเทพฯ : มลูนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา้ ๑๑๗. 

๑๓๔พระมหาทองพลู ปภสฺสโร (นางวงศ)์, “บณัฑติในอุดมคติตามหลกัพทุธปรชัญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ ์

ศาสนศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๔๘, หนา้ ๑๐๕-๑๐๖. 



 ๘๗ 

ความสามารถเขา้ถงึความจรงิในระดบัต่างๆ พระสงฆท์ีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาดีแลว้จะเป็นศาสนทายาท ท าหนา้ที่

เผยแผ่ สอนหลกัไตรสกิขาใหป้ระชาชนทัว่ไปน าไปฝึกฝนตนเองต่อไป  นอกจากน้ี ยงัท าหนา้ทีเ่ผยแผ่ธรรมอนั

สมควร รกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีต่อชาวบา้น เพือ่รกัษาพระศาสนาและสงัคมใหค้งอยู่ได ้ ดงัที่พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตโฺต) ไดก้ลา่วไวว้่าพระสงฆต์อ้งเป็นผูน้ าตามรูปแบบทีถ่กูตอ้งและเป็นผูใ้ห ้ อย่าเอาแต่ตามกระแส

บา้นเมอืงเพราะจ าท าใหเ้สยีหลกัการที่ถกูตอ้ง  ตอ้งท าใหช้าวโลกไดร้บัการศึกษา เพือ่พฒันาตนเองได ้

ถกูตอ้ง๑๓๕ 

๒.๓.๒ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยัต่างๆ 

พระพทุธศาสนาไดป้ระดษิฐานม ัน่คงเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาตัง้แต่อดตีกาล ตามประวตัศิาสตร์

เมือ่มกีารสงัคายนาคร ัง้ที ่๓ พระเจา้อโศกทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาถงึ  ๙ สาย  รวมท ัง้ส่ง

พระโสณะและพระอตุตระมาเมอืงไทยซึง่สมยันัน้คือดินแดนทีเ่รียกกนัว่าสุวรรณภมูิ พวกมอญและละวา้อาศยั

อยู่ในฐานะเป็นเจา้ถิ่น นกัประวตัศิาสตรบ์างคนเชื่อว่าคนไทยยงัอยู่ในเมอืงจีนและอพยพมาเมอืงไทยเมือ่ประมาณ

ปีพทุธศกัราช ๕๓๙ พรอ้มกบัน าเอาพระพทุธศาสนามหายานมาดว้ย๑๓๖ แต่พระพทุธศาสนาในเมอืงไทยเวลา

นัน้ตอ้งต่อสูก้บัแนวความคิดและความเชื่อถอืลทัธพิราหมณแ์ละลทัธิบูชาผี ซึง่กม็พีื้นฐานความเชื่อไม่ต่างกบั

แนวความคิดเรื่องอตัตาของฮนิดูในสมยัพทุธกาลเท่าใดนกั ซึง่กว่าทีพ่ระพทุธศาสนาจะประดษิฐานม ัน่คงใน

ประเทศไทยได ้ จงึตอ้งอาศยัววิฒันาการมาอย่างยาวนาน ประกอบกบัทีพ่ระพทุธศาสนามปีรชัญาค าสอนทีด่ี 

จงึท าใหค้นไทยยอมรบันบัถอื และสามารถประดิษฐานเป็นศาสนาประจ าชาตขิองคนไทยมาแต่อดตีกาลจนถงึ

บดัน้ี เป้าหมายในการศึกษาถงึสภาพการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในตอนน้ี เพือ่ตอ้งการแสดงใหเ้หน็สภาพ

ความเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็นดา้นสภาพการจดัการศึกษา การ

เรยีนการสอนของแต่ละยุคสมยั ว่ามคีวามเปลีย่นแปลงไปมากนอ้ยเพยีงใด และเพือ่ตอ้งการสบืคน้ถงึแนว

ปรชัญาทีอ่ยู่เบื้องหลงันโยบายการจดัการศึกษาของแต่ละยุคว่า ไดจ้ดัการศึกษาอย่างสอดคลอ้งกบัหลกั

ปรชัญาการศึกษาของพระพุทธศาสนาและบริบทของสงัคมในแต่ละยุคสมยัมากนอ้ยเพียงใด เพื่อจะได ้

น าไปเป็นพื้นฐานของการวิเคราะหถ์ึงสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยใน

ยุคปจัจุบนัได ้จึงจะไดศึ้กษาถึงสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในแต่ละยุคสมยัดงัน้ี 

 

 

                                                 
๑๓๕พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพทุธศาสนา กระแสไสยศาสตร,์ (กรุงเทพ : บรษิทั

สหธรรมกิ, ๒๕๓๙), หนา้ ๔๓. 

๑๓๖นกัประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนาในเมอืงไทย ส่วนมากจะยอมรบักนัว่าพระพทุธศาสนาเขา้มา

เมอืงไทยหลายสายและกว่าจะตัง้ม ัน่ไดก้ต็อ้งฝัน่ฝ่ากบัอุปสรรคมากมาย ดูใน Phrarajavaramuni (Prayudh 

Payutto), Thai Buddhism in the Buddhist World: A Survey of the Buddhist Situation against a 

Historical Background, (Bangkok: Mahachula Buddhist University, B.E. 2533/1990 C.E), p. 18. 



 ๘๘ 

๑) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัสุโขทยั 

เมือ่สบืคน้การศึกษาสมยัเก่าเริ่มต ัง้แต่สมยัประวตัศิาสตรข์องไทยคือสมยักรุงสุโขทยั ซึง่เป็นสมยัที่

คนไทยนบัถอืพระพุทธศาสนาแลว้และพระพุทธศาสนาไดห้ย ัง่รากฝงัลึกในหวัใจของคนไทยตัง้แต่นัน้ มา 

ถา้พจิารณาตามหลกัประวตัิศาสตรจ์ะเหน็ว่า พระพทุธศาสนาเถรวาททีค่นไทยนบัถอืปจัจบุนัน้ีเริ่มพฒันาและ

ค่อยๆ ม ัน่คงในสมยัพ่อขนุศรอีินทราทติย ์และต่อมากส็มยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช จากหลกัฐานพอสรุปได ้

ว่า สมยัสุโขทยัพระพทุธศาสนาในเมอืงไทยไดแ้บบอย่างมาจากศรลีงักา เรยีกว่าลงักาวงศ์ พระลงัการูปแรกที่

น ามาคือพระมหาสวามเีถระโดยผ่านมาทางเมอืงนครศรีธรรมราช เมอืงไทยอยู่ในช่วงการก่อร่างสรา้งตวัและ

เน่ืองจากพระพทุธศาสนามปีรชัญาค าสอนทีด่ี คนไทยจงึสนบัสนุนและหนัมาท าการศึกษาพระพุทธศาสนา

อย่างเต็มที่ทนัที ยิ่งไดห้ลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาจากศรลีงักาช่วยสนบัสนุนเพิม่เติมในสมยัพ่อขนุ

รามค าแหง ก็ยิง่ท  าใหก้ารศึกษาทางพระพทุธศาสนาเจริญมากขึ้น พระพทุธศาสนาจงึเปรยีบเหมอืนมหาวทิยาลยั

ทางการศึกษาเรื่อยมา   

ในสมยัสุโขทยัน้ีพระสงฆเ์ป็นกลุ่มชนทีม่คีวามรูข้องสงัคม เป็นบคุคลมาจากหลากหลายอาชพี มี

ความช านาญในดา้นต่างๆ มากมาย เมือ่มาบวชเป็นพระภกิษุสงฆแ์ลว้ไมส่ามารถประกอบอาชีพเดมิได ้ เมือ่มี

เวลาว่างจงึไดอ้บรมส ัง่สอนวชิาความรูต่้างๆ ตามความช านาญของแต่ละรูปสามารถรบับทบาทและหนา้ทีใ่น

ดา้นการศึกษาเลา่เรยีนของประชาชนทัว่ไป โดยจะเป็นผูถ้่ายทอดความรูท้ ัง้ในดา้นความรูท้ ัว่ไป เรื่องทาง

ศาสนา เรื่องการปกครอง พระสงฆจ์งึท าหนา้ทีเ่ป็นครูสอนประชาชนทัง้ทางโลกและทางธรรม ชาวบา้นต่างกใ็ห ้

ความเคารพนบัถอืเชื่อฟงัพระสงฆม์ากกว่าการเป็นนกับวชแต่เพยีงอย่างเดยีว๑๓๗  

นโยบายการจดัการศึกษาในสมยัสุโขทยั เป็นการจดัการศึกษาแบบความรูชู้คุณธรรมเป็นเครื่องน า

ชวีติ พ่อขนุรามค าแหงทรงเอาศาสนาน าหนา้การเมอืงเหมอืนพระเจา้อโศก ในสมยัสุโขทยัวงัและวดัจดั

การศึกษาร่วมกนัคือ พระภกิษุสามเณรเป็นผูจ้ดัการศึกษาใหก้บัพระบรมวงศานุวงศ ์ ต่อจากนัน้กษตัริยเ์ป็น

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนและช่วยจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน การศึกษาเริ่มจากวดัสู่วงัและบา้น และจากวงัสู่บา้น

หรอืประชาชนอีกทางหน่ึง วดัและวงัจงึเป็นแหลง่จดัการศึกษาทีส่  าคญั บางคร ัง้พ่อขนุรามค าแหงกท็รง

ช่วยเหลอืในการสอนธรรม โดยพระองคท์รงสรา้งพระแท่นมนงัคศิลาอาสนก์ลางดงตาล เพือ่โปรดใหพ้ระมหา

เถระแสดงพระธรรมเทศนาส ัง่สอน  ในบางคร ัง้จะทรงแสดงธรรมดว้ยพระองคเ์อง ดงัปรากฏหลกัฐานในศิลา

จารกึหลกัที่ ๑ ว่า  

 “...๑๒๑๔  ศกปีมะโรง พ่อขนุรามค าแหง…ปลูกไมต้าลไดส้บิสีเ่ขา้ จงึใหช่้างฟนัขะดาร

หนิ ตัง้ระหว่างกลางไมต้าลน้ี เดอืนออกแปดวนั  วนัเดอืนเตม็บา้งแปดวนั ฝูงปู่ครู เถร  มหา

เถร ขึ้นนัง่เหนือขะดารน้ี สวดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจ าศีล ผใิช่วนัสวดธรรม พ่อขนุรามค าแหง 

                                                 
๑๓๗ชูศกัดิ์ แซ่เอีย๊ และคณะ, “ประวตัคิวามเป็นมาของพระสงฆ”์, เอกสารประกอบการสมัมนาเรื่อง 

การศึกษาพฤตกิรรมของพระสงฆท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัฐานทางโบราณคด ี ภาควชิาโบราณคด ี คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๒, หนา้ ๒, (อดัส าเนา) 



 ๘๙ 

เจา้เมอืงศรสีชันาลยัสุโขทยั ขุน้นัง่เหนือขะดารหนิ ใหฝู้งท่วยลูกเจา้ ลูกขนุ ฝูงท่วยถอืบา้นถอื

เมอืงกนั”๑๓๘  

ดงันัน้สภาพการจดัการศึกษาในยุคน้ีจงึเป็นไปอย่างกวา้งขวาง เริ่มต ัง้แต่การศึกษาขององคพ์ระมหากษตัรยิ ์

พระบรมวงศานุวงศ ์ ขนุนางนอ้ยใหญ่ ดงัค าว่ากลา่วว่า “คนสุโขทยัน้ี มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน  พ่อขนุ

รามค าแหง เจา้เมอืงสุโขทยัน้ี ทัง้ชาวแม ่ชาวเจา้ ท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขนุ ทัง้สิ้นท ัง้หลาย ทัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ ฝูง

ท่วยมศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ทรงศีล เมือ่พรรษาทุกคน”๑๓๙ พระทีท่างวดัแต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบเรื่องการ

สอนม ี ๓  ระดบัคือ  

๑. ตุห๊นาน เป็นค าเรยีกครูระดบัต า่ สอนพวกชาวบา้นหรอืเยาวชน   

๒. ตุป๊าลกะ มพีรรษาเกิน ๕ สอนพระเณรดว้ยกนัเพือ่เตรียมใหเ้ป็นครูสอนชาวบา้น และ  

๓. ตุห๊ลวง เป็นครูใหญ่หรอือธกิารบดี เป็นผูว้างแผนคุมนโยบายของสงฆเ์วลานัน้ พระตอ้งเรยีน

มากกว่าชาวบา้น๑๔๐  

ในสมยัน้ี พระภกิษุสามเณรยงัศึกษาวชิาการทางโลกและสอนวชิาการทางโลกใหก้บัประชาชนดว้ย ดงั

หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีร่ะบไุวช้ดัว่า  

 “ครัง้นัน้มพีระโองการ ส ัง่ใหม้ขุอ ามาตยส์รา้งพระราชคฤเหมปราสาทนพสูรย ์และพระ

ราชมณเฑยีรสถานพระพิมาณจตัรมุข แลว้ไปดว้ยศิลาและอิฐปูนใหเ้ป็นทีแ่ก่นสารถาวร…

พระสงฆท์ าภตักจิเสรจ็แลว้ทรงอภเิษกสมณพราหมณาจารยต์ปคียติ  สงฆท์ ัง้หลายเผดยีงใหม้า

เลา่เรยีนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาซึง่ศิลปศาสตร ์วชิาการต่างๆ ในบรเิวณมหาปราสาทนัน้”๑๔๑   

ดงันัน้ จงึเป็นที่เชื่อถอืไดว้่า การศึกษาของพระภกิษุสามเณรในสมยัสุโขทยัด าเนินตามหลกัไตรสกิขา 

และด าเนินไปตามข ัน้ตอนพระสทัธรรมทีเ่รยีกว่าปรยิตัิ ปฏบิตัิและปฏเิวธ ซึง่เป็นหลกัปรชัญาการศึกษาตาม

หลกัพระพทุธศาสนาเถรวาทอย่างแน่นอน ดงัหลกัฐานปรากฏว่า “มพีระหลานพ่อขนุผาเมอืงผูห้น่ึงชื่อ สมเดจ็

พระมหาเถรศรศีรทัธาราชจฬุามณี  มกัจ าศีลภาวนาอยู่กลางป่ากลางดง”๑๔๒  

                                                 
๑๓๘ดวงพร สุขศิรวิฒัน,์ “พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔”, 

วทิยานิพนธศึ์กษาศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์, ๒๕๓๖, หนา้ ๑๓. 

๑๓๙เลม่เดยีวกนั, หนา้ ๙๓. 

๑๔๐สนิท ศรสี  าแดง, พระพทุธศาสนากบัหลกัการศึกษา : ภาคทฤษฎคีวามรู,้ (กรุงเทพฯ: นิลนารา

การพมิพ,์ ๒๕๓๔), หนา้ ๑๗๕. 

๑๔๑จไุรรตัน ์ แสนใจรกัษ,์ “พฒันาการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๒๗”, วทิยานิพนธ์

คณะศิลปศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๓๑, หนา้ ๑๙. 

๑๔๒สุมาลี สุวรรณแสง . “ระบบบริหารงานศึกษาฝ่ายสงฆใ์นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๑๗, หนา้ ๙๓. 



 ๙๐ 

หลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรมในสมยัสุโขทยั ยดึหลกัพระไตรปิฎก และคมัภรีอ์ื่นๆ เช่น  

คมัภรีว์สุิทธมิรรคซึง่รจนาโดยพระพทุธโฆษาจารยแ์ห่งลงักา ไตรภมูพิระร่วง เป็นตน้ นอกจากการศึกษาคมัภรี์

ทางศาสนาแลว้  ยงัมกีารศึกษาวชิาการทางโลก อื่นๆ ดว้ย ดงัปรากฎหลกัฐานในหลกัศิลาจารกึในสมยัพระ

มหาธรรมราชาลไิทว่า “สงฆท์ ัง้หลาย เผดยีงใหม้าเลา่เรยีนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาศิลปะศาสตรว์ชิาการ

ต่างๆ ในบรเิวณมหาปราสาทนัน้”๑๔๓ สถานทีศึ่กษาไดแ้ก่พระราชมณเฑยีร ตามวงัและวดัต่างๆ โดยมี

พระภกิษุสามเณรเป็นผูจ้ดัการศึกษาใหร่้วมกบัพระบรมวงศานุวงศ์ และใหก้บัประชาชน ต่อจากนัน้กษตัรยิ ์

เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและช่วยจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน การศึกษาเริ่มจากวดัสู่วงัและบา้น และจากวงัสู่

บา้นหรอืประชาชนอกีทางหน่ึง  วดัและวงัจงึเป็นแหลง่จดัการศึกษาทีส่  าคญั นอกจากนัน้ยงัมป่ีาซึง่ใชเ้ป็น

สถานที่ปฏบิตัิธรรม  ในสมยัน้ี มรีะบบการศึกษาท ัง้ ๒ แผนก คือ แผนกคนัถธุระ คือการศึกษาพระพทุธ

วจนะในพระไตรปิฎก และคมัภรีต่์างๆ โดยอาศยัผูเ้รียนตอ้งมคีวามรูท้างภาษามคธเป็นพื้นฐาน และ แผนก

วปิสัสนาธุระ เป็นการศึกษาของพระฝ่ายอรญัญวาส ี มหีนา้ทีอ่บรมส ัง่สอนศิษยานุศิษยใ์นทางสมถกรรมฐาน

และวปิสัสนากรรมฐาน๑๔๔ พระภกิษุสามเณรยงัศึกษาวชิาการทางโลกและสอนวชิาการทางโลกใหก้บัประชาชน

ดว้ย ดงัหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีร่ะบไุวช้ดัว่า  

 “ครัง้นัน้มพีระโองการ ส ัง่ใหม้ขุอ ามาตยส์รา้งพระราชคฤเหมปราสาทนพสูรย ์ และพระราช

มณเฑยีรสถานพระพมิาณจตัรมขุแลว้ไปดว้ยศิลา และอฐิปูนใหเ้ป็นที่แก่นสารถาวร…พระสงฆ์

ท าภตักจิเสรจ็แลว้ทรงอภเิษกสมณพราหมณาจารยต์ปคียติ  สงฆท์ ัง้หลายเผดียงใหม้าเล่าเรียน

พระไตรปิฎกธรรม และศึกษาซึ่งศิปศาสตร ์วชิาการต่างๆ ในบรเิวณมหาปราสาทนัน้”๑๔๕  ส่วน

ในดา้นภาษาศาสตรต์ าราทีใ่ชม้ ี๑. ไทยหยวน ๒.ไทยสุโขทยั และ ๓. ไทยขอม นอกจากอกัษร

ศาสตรก์ม็วีชิาแพทย ์ ก่อสรา้ง ดาราศาสตร ์ ศิลปะต่างๆ เช่น ช่างฝีมอืหญงิ การทหาร 

คณิตศาสตร ์และจรยิศาสตร ์เป็นตน้”๑๔๖  

โดยสรุป สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัสุโขทยั มปีรชัญาการศึกษาและนโยบายการจดั

การศึกษาเป็นระบบชดัเจน โดยรฐัและคณะสงฆร่์วมมอืกนั หลกัสูตรและต าราเป็นปฐมภมู ิ การจดัการศึกษา

อยู่ในความอปุถมัภข์องพระมหากษตัรยิ ์ ทัง้ในดา้นครูอาจารยผู์ส้อนและสถานศึกษา เป็นการจดัการศึกษา

แบบบูรณาการท ัง้ทางโลกและทางธรรม   
                                                 

๑๔๓จไุรรตัน ์ แสนใจรกัษ,์ “พฒันาการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๒๗”, วทิยานิพนธ์

คณะศิลปศาสตรมหาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ ๑๙. 

๑๔๔พระมหามณเฑียร ธีรานนฺโท, “การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๐)”, 

วทิยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๓๘, หนา้ ๑๕-๑๖. 

๑๔๕พระเทพเวท ี (ประยุทธ ์ปยุตโต), ท าไมคนไทยจงึเรยีนพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ: มลูนิธพิทุธ

ธรรม, ๒๕๓๓), หนา้ ๗๔. 

๑๔๖สนิท ศรสี  าแดง, พระพทุธศาสนากบัหลกัการศึกษา : ภาคทฤษฎคีวามรู,้ อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๙. 



 ๙๑ 

(๒) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยักรุงศรอียุธยา 

ในสมยัอยุธยาผูท้ีม่กีารศึกษาดีที่สุด คือพระภกิษุสงฆ ์ เพราะตอ้งแสดงธรรมส ัง่สอนประชาชนพลเมอืง

และไมต่อ้งไปพะวงกบัการประกอบอาชพีเหมอืนบุคคลจ าพวกอื่น จงึไดร้บัการยอมรบันบัถอืท ัง้ฐานะผูถ้่ายทอด

วชิาความรู ้ และในฐานะผูส้บืทอดพระพทุธศาสนาใหถ้าวร๑๔๗ ในสมยักรุงศรอียุธยา แบง่ออกเป็น ๔ ยุค คือ  

อยุธยายุคแรก (พ.ศ. ๑๘๙๑-๒๐๓๑) ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ พระองคท์รงผนวชที่วดัจฬุามณีเป็น

เวลา ๘ เดอืน อยุธยายุคที่สอง (พ.ศ.๒๐๓๔-๒๑๗๓) คือในสมยัรชักาลพระเจา้ทรงธรรม ทรงเชี่ยวชาญ

พระไตรปิฎก และเสดจ็ออกบอกหนงัสอืแด่พระภกิษุสามเณรประจ าที่พระทีน่ ัง่จอมทอง ทรงโปรดใหส้รา้ง

พระไตรปิฎกและสรา้งวดัว่าใหเ้ป็นสมบตัขิองพระศาสนา  อยุธยายุคที่สาม (พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๒๗๕) คือในรชักาล

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชมกีารติดต่อคา้ขายกบัทางยุโรปมาก พระองคท์รงมศีรทัธาแก่กลา้ในพระพทุธศาสนา 

แต่ก็ทรงใหเ้สรีภาพในการนบัถอืศาสนาอื่นได ้ อยุธยายุคที่สี่ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๑๐) ในรชัสมยัพระเจา้อยู่หวับรม

โกษฐ ์ การบวชเรียนกลายเป็นประเพณี ถงึกบัว่าผูท้ีจ่ะเป็นขนุนางมยีศถาบรรดาศกัดิ์ตอ้งเป็นผูไ้ดบ้วชเรียน

มาแลว้๑๔๘ 

การศึกษาในสมยัน้ีมลีกัษณะคลา้ยกบัการศึกษาในสมยัสุโขทยั คือยดึหลกัพทุธปรชัญาการศึกษาคือ

ไตรสกิขาหรอืความรูคู่้คุณธรรม เรื่องหลกัสูตรในสมยัน้ีนอกจากใชพ้ระไตรปิฎกเป็นต าราแลว้ยงันิยมศึกษา

วรรณกรรมบาลทีี่แต่งในสมยัอยุธยาตอนตน้ เช่น มหาชาตคิ าหลวง เป็นตน้๑๔๙ ส่วนทีแ่ตกต่างจากสมยัสุโขทยั

คือ คือ เรื่องการประเมนิผล ในสมยัน้ีเริ่มมกีารน าเอาเกณฑก์ารวดัผลและการประเมนิผลขึ้นมาใชเ้พือ่เป็นการ

คดัพระภกิษุสามเณรที่มคีวามรูจ้รงิๆ ส่วนทีไ่มม่คีวามรูเ้พยีงพอกอ็าจจะใหล้าสกิขาไป  เน่ืองจากในสมยัน้ีมี

การเกณฑแ์รงงาน  ซึง่คณะสงฆไ์ดร้บัสทิธพิเิศษในการยกเวน้การเกณฑแ์รงงานใหก้บัทางการ จงึเป็นเหตุใหม้ี

ผูห้นีมาบวชเป็นพระมากมาย ดงันัน้จงึไดม้กีารก าหนดใหพ้ระสงฆต์อ้งสอบพระปรยิตัิธรรมเป็นคร ัง้คราว โดย

ก าหนดแน่นอนลงไปว่า พระสงฆท์ีบ่วชกี่พรรษาจะตอ้งมคีวามรูใ้นพระพระไตรปิฎกและภาษาบาลขี ัน้ใด  แต่

การสอบน้ีเนน้เฉพาะคนัถธุระ โดยใชว้ธิีปากเปล่า ผูส้อบจะจบัฉลากตามที่กรรมการก าหนดให ้ถา้จบัไดผู้กใด

กแ็ปลผูกนัน้ โดยจะตอ้งอ่านคมัภรีภ์าษาบาล ี แลว้แปลเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งท ัง้ไวยากรณแ์ละความหมาย  

ซึง่กรรมการจะใหโ้อกาสแก่ผูส้อบแปลแกต้วั ๓ ครัง้  ถา้ผูแ้ปลยงัแกไ้ขใหถู้กตอ้งไม่ไดน้บัว่าเป็นตก โดยมเีกณฑ์

การประเมนิผลดงัน้ี คือ 

                                                 
๑๔๗วนัชยั ปกัษเีลศิ, “การปรบัตวัของสถาบนัสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๔๔”, วทิยานิพนธอ์กัษร 

ศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัศิลปากร), พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา้ ๑๖. 

๑๔๘กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตักิารศึกษาของสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๗), หนา้ ๔๘-๔๙. 

๑๔๙ดวงพร สุขศิรวิฒัน,์ พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔, อา้ง

แลว้, หนา้ ๑๔. 



 ๙๒ 

-บาเรยีนตรี  ตอ้งแปลพระสุตตนัตปิฎกผ่าน 

-บาเรยีนโท  ตอ้งแปลพระสุตตนัตปิฎกและพระวนิยัปิฎกผ่าน 

-บาเรยีนเอก ตอ้งแปลพระสุตตนัตปิฎก พระวนิยัปิฎก และพระอภธิรรมปิฎกผ่าน๑๕๐  พระสงฆท์ี่

สอบความรูไ้มไ่ดต้ามเกณฑต์อ้งลาออกจากสมณเพศ และจะถกูสกัเลกใหส้งักดัมลูนายต่อไป๑๕๑   

เหตุที่ท  าใหม้พีระภกิษุสามเณรบวชเขา้มากนัมาก เพราะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

หรอื ในช่วงอยุธยาตอนแรก ไดม้กีฎหมายฉบบัหน่ึงบง่ถงึศกัดนิาของผูศึ้กษาพระปริยตัิธรรม อนัเป็นการ

ส่งเสรมิการศึกษาพระปรยิตัิธรรม ดงัน้ีคือ “สามเณรรูธ้รรม เสมอนา ๓๐๐ มไิดรู้ธ้รรมเสมอนา ๒๐๐  

พระภกิษุรูธ้รรมเสมอนา ๖๐๐ มไิดรู้ธ้รรมเสมอนา ๔๐๐ พระครูรูธ้รรมเสมอนา ๒๔๐๐ มไิดรู้ธ้รรมเสมอนา 

๑๐๐๐”๑๕๒  

นอกจากศึกษาคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาแลว้ พระภกิษุสามเณรยงัไดศึ้กษาวชิาการทางโลกอื่นๆ อกี 

เพือ่น ามาประยุกตใ์ชใ้นการเขา้ใจพระพทุธศาสนา และประยุกตใ์ชใ้นการเผยแพร่พระสทัธรรมค าสอนของ

พระพทุธเจา้ ดงัขอ้ความทีป่รากฏในจดหมายเหตุบาลูแบรว์่า “พระสงฆอ์นัเป็นอาจารยใ์นวดั สอนเป็นตน้ว่าให ้

อ่าน ใหเ้ขยีนหนงัสอื หดัคิดเลข และท าบญัชี….”๑๕๓  ขอ้ความน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า พระภกิษุสามเณรจะตอ้งมี

ความรูใ้นวชิาการทางโลกทีส่อนประชาชนดว้ยอย่างแน่นอน สถานทีส่อนใชพ้ระที่น ัง่ในพระราชวงัเป็นหลกั 

และมจีดัสอนในวดัต่างๆ เป็นส่วนย่อยๆ ผูท้ีท่  าหนา้ที่สอนพระปรยิตัิธรรมในยุคนัน้ ไดแ้ก่พระมหากษตัรยิ ์

และราชบณัฑติ ไมม่รีะเบยีบวธิเีฉพาะ นอกจากการท่องและแปลปากเปลา่ใหผู้ฟ้งัตามทีผู่ส้อนก าหนด๑๕๔ 

และเป็นที่สงัเกตว่า ช่วงน้ีเป็นช่วงที่นกัสอนศาสนาของคริสตศาสนาเริ่มเขา้มาตดิต่อสมัพนัธก์บั

ประเทศไทยหรอืกรุงศรอียุธยาในเวลานัน้ ดงัขอ้ความในประโยคน้ีที่กลา่วมาขา้งตน้ว่า “เมือ่เพลาพวกเหลา่

ทูตานุทูตมาถงึกรุงสยาม พระพทุธเจา้อยู่หวัเพิง่ไดล้ดจ านวนพระสงฆส์กึออกเป็นคฤหสัถเ์สยีหลายพนัรูป  

                                                 
๑๕๐สทิธิพล เวยีงธรรม, “ปญัหาการเรยีนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรม 

จงัหวดัมหาสารคาม”, การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๗, หนา้ ๑๑. 

๑๕๑สุมาล ี สุวรรณแสง, ระบบบริหารงานศึกษาฝ่ายสงฆใ์นพระพทุธศาสนาในประเทศไทย, อา้งแลว้ 

หนา้ ๒๒. 

๑๕๒ดวงพร สุขศิรวิฒัน ์,พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔, อา้ง

แลว้, หนา้ ๙๓. 

๑๕๓พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยานราธิปประพนัธพ์งศ,์ จดหมายเหตลุาลูแบร,์ (พระนคร: โรงพมิพ์

คุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา้ ๑๘๙. 
๑๕๔พระมหาสุข สุวโีร, “ความสนใจต่อการศึกษาพระปรยิตัิธรรมของพระสงฆ ์ ศึกษากรณีพระนิสติมหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั”, วิทยานิพนธส์งัคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๓๙, หนา้ ๑๘. 



 ๙๓ 

ดว้ยไดค้วามชดัว่าไม่มคีวามรูพ้อ” บาทหลวงเริ่มเรียนรูบ้ทบาทของพระภกิษุในการใหก้ารศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

ในสมยันัน้จงึไดจ้ดัต ัง้โรงเรยีนสามเณรขึ้น พรอ้มกนันัน้ไดม้กีารจดัส่งเดก็ไทยไปศึกษาวชิาการต่างๆ ใน

ประเทศฝรัง่เศส ต่อมาภายหลงั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงระบบการศึกษาจากวดัมาสู่โรงเรยีนซึง่ก่อต ัง้โดยคณะ

มชิชนันารฝ่ีายโปรเตสแตนต ์ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาเจษฎาบดนิทรพ์ระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั๑๕๕ 

และบทบาทของพระภิกษุสามเณรจากการใหก้ารศึกษา มาเป็นการตอ้งเรียนรูก้ารศึกษาสมยัใหม่ในรูป

มหาวทิยาลยัสงฆใ์นสมยัรชักาลที่ ๕-๖ เป็นตน้  

โดยสรุป การศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัน้ีไม่ต่างจากสมยักรุงสุโขทยัมากนกั ทีแ่ตกต่างกนัคือ

นโยบายการจดัการศึกษาเนน้ปริยตัศึิกษาหรอืคนัถธุระมากขึ้น มกีารจดัการศึกษาแบบเป็นระบบ มกีารสอบ

วดัผลเพือ่คดัพระภกิษุสามเณรทีม่คีวามรูใ้นดา้นวชิาการมากขึ้น ไมเ่นน้การศึกษาว่าดว้ยการปฏบิตัมิากนกั มี

การมอบถวายสมณศกัดิ์เพือ่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาและด ารงสมณเพศสบืทอดพระศาสนา ในสมยัอยุธยามี

การท าศึกสงครามกบัพมา่หลายครัง้ อกีท ัง้ศาสนาครสิตแ์ละศาสนาพราหมณเ์ริ่มมบีทบาทในสงัคมมากขึ้น 

พระภกิษุสามเณรตอ้งศึกษาและตคีวามหลกัธรรมใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

(๓) สภาพการการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยักรุงธนบรุี 

การศึกษาของพระภกิษุสามเณรในสมยัน้ี มลีกัษณะเดยีวกนักบัสมยัอยุธยา คือ พระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นศาสนูปถมัภ ์ และทรงควบคุมการศึกษาของพระภกิษุสามเณรอย่างใกลช้ดิ พระมหากษตัรยิท์รง

พยายามเอาพระทยัใส่ท านุบ  ารุงกจิการพระศาสนาเท่าทีม่โีอกาส  ในรชักาลพระเจา้กรุงธนบรุเีมือ่ทรงสรา้งกรุง

ใหมแ่ลว้  กโ็ปรดฯ  ใหอ้าราธนาพระสงฆท์ีม่ศีีลาจารวตัรมาพ านกัในเมอืงใหม่ทรงสรา้งวดัเพิม่เตมิ เช่นวดับาง

ยีเ่รอื หรอืวดัราชคฤห ์ทรงปฏสิงัขรณว์ดัเก่าอกีหลายวดั ทรงเนน้วดัในฐานะเป็นศูนยก์ารศึกษา และพระเป็น

ผูใ้หก้ารศึกษาเหมอืนในสมยักรุงศรอียุธยา โดยเฉพาะพระองคท์รงเนน้หลกัการปฏิบตัิกรรมฐาน โดยพระองค์

ทรงเชื่อว่า พระพทุธศาสนากบัการปฏบิตัวิปิสัสนาตอ้งด าเนินไปดว้ยกนั และทรงใส่พระทยัศึกษาปฏบิตัิ

กรรมฐานดว้ยพระองคเ์อง ดงันัน้การศึกษาพระพทุธศาสนาในสมยักรุงธนบรุจีงึเป็นแบบอย่างทีด่ขีองการศึกษา

พระพทุธศาสนาของคนไทยในสมยัต่างๆ ได ้  แต่เน่ืองจากกรุงธนบุรมีปีระวตัศิาสตรอ์นัส ัน้ การศึกษาทาง

พระพทุธศาสนาจงึด าเนินไปไม่ไดเ้ตม็ที่ และเป็นเวลาที่บา้นเมอืงยงัไมส่งบเรยีบรอ้ย เน่ืองจากกรุงศรอียุธยา

เสยีใหแ้ก่พมา่เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐  

 

 

 

 

                                                 
๑๕๕ดร.วรีชาติ น่ิมอนงค,์ “ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”, 

รายงานการวจิยั, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั), ๒๕๔๕, หนา้ ๘๓. 

 



 ๙๔ 

(๔) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์

การศึกษาของคณะสงฆใ์นยุครตันโกสนิทรส์ามารถแบง่ออกไดต้ามรชัสมยัในแต่ละยุคดงัน้ี คือ 

๑) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๑  

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรงมคีวามสนพระทยัในการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา

มาก นอกจากจะไดท้รงบ าเพญ็พระราชกศุลตามปกตแิลว้ พระองคย์งัไดท้รงวสิาสะกบัพระเถระ ผูท้รงความรู ้

เป็นเนืองนิตย ์ กลา่วคือ เวลาค า่หลงัจากเสวยพระกระยาหารค า่แลว้ กเ็สดจ็ออกทอ้งพระโรง ทรงสดบัพระ

ธรรมเทศนากณัฑห์น่ึงเป็นประจ า พระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชคือ 

“ตัง้ใจจะอปุถมัภก ยอยกพระพทุธศาสนา ป้องกนัขอบขนัธสมีา รกัษาประชาชนและมนตรี”๑๕๖หลงัจากทรงจดัใหม้ี

การช าระพระไตรปิฎกแลว้ ทรงอาราธนาใหพ้ระพนรตันจ์ดัการศึกษาสบืต่อโดยเอาแบบอย่างมาจากกรุงศรี

อยุธยา สถานศึกษา ไดแ้ก่ หอพระมนเทยีรธรรมในวดัพระศรรีตันศาสดาราม และทรงแนะน าใหพ้ระบรม

วงศานุวงศแ์ละขา้ราชการส่งเสริมดว้ย จงึไดม้กีารจา้งอาจารยไ์ปบอกหนงัสอืพระ ณ ทอ้งพระโรงบา้ง วงับา้ง 

สรา้งศาลาเป็นทีเ่รียนต่างหากบา้ง และตามวดัต่างๆ บางแห่ง  ส าหรบัหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน

และการวดัผลนัน้ ในยุคแรกยงัคงเป็นแบบคลา้ยๆ กบัการศึกษาในสมยัอยุธยาตอนปลาย คือ ผูเ้รยีน

พระไตรปิฎกเฉพาะพระสุตตนัตปิฎกครบ ๓ ปีแลว้ จงึมกีารสอบ เรยีกว่า ๓ ปี ต่อการสอบครัง้หน่ึง การแบง่

การศึกษานัน้ไดแ้บง่เป็น ๓ ช ัน้ คือ 

 ๑) บาเรยีนตร ี  ใชพ้ระสูตรเป็นหลกัสูตรในการเรียนและสอบ ซึง่ในการสอบนัน้คณะกรรมการจะ

ก าหนดใหผู้ส้อบแปลตามความเหมาะสมเมือ่แปลไดก้เ็ป็นบาเรียนตรี 

๒) บาเรยีนโท ใชพ้ระสูตรกบัพระวนิยัเป็นหลกัสูตร เมือ่แปลไดแ้ลว้กใ็หเ้ป็นบาเรยีนโท 

๓) บาเรียนเอก ใชพ้ระสูตร พระวนิยั และพระปรมตัถ ์ เป็นหลกัสูตรตามแต่คณะกรรมการจะเลอืก

ใหแ้ปล เมือ่แปลไดจ้ะเป็นบาเรียนเอก 

วธิเีรยีนคือการท่องจ าบาลพีระสูตรต่างๆ และเรียนแปลขอ้ความในภาษาบาลนีัน้ออกเป็นภาษาไทย

แลว้น าเอาขอ้ความนัน้ๆ ออกแสดงใหท้ ัง้สงฆแ์ละประชาชนประพฤตปิฏบิตัสิ ัง่สอนกนัสบืมา  

 (๒) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๒  

ในสมยัน้ีพระมหากษตัรยิพ์ระองคท์รงจดัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบและหลกัสูตรการศึกษา ตาม

ค าแนะน าของสมเดจ็พระสงัฆราชม ี วดัมหาธาตฯุ ซึง่ทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสงัฆปรณิายก ในระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๓๕๙-๒๓๖๓ ถวายพระพรใหท้รงแกไ้ขวธิีการเรยีนการสอบไลพ่ระปริยตัิธรรมเสยีใหม่ ดว้ยความมุง่

หมายจะกวดขนัใหบ้รรดาพระภกิษุสามเณรไดเ้ล่าเรียนพระปรยิตัธิรรมมากขึ้น และมคีวามรูย้ิง่ขึ้นกว่าบาเรยีน

แต่ก่อน พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระสงัฆราช (ม)ี เป็นประธาน

จดัการปฏรูิปการเรียนการสอบเสยีใหม ่ ซึง่โปรดก าหนดวธิีการเรยีนการสอบข ัน้ “บาเรยีน” ใหเ้ป็นประโยค  

                                                 
๑๕๖บุญสม เจนใจ, พระพทุธศาสนา ศาสนาประจ าชาตไิทย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดังานส่งเสรมิ

พระพทุธศาสนา วนัวสิาขบูชา, ๒๕๒๗), หนา้ ๙๕. 



 ๙๕ 

โดยก าหนดใหม้ ี๙ ประโยคหรือ ๙ ช ัน้ ต ัง้แต่ประโยค  ๑ - ๙ ดงัน้ี  สอบไดป้ระโยค ๑ - ๒ ไมจ่ดัว่าเป็น

เปรียญ  สอบไดป้ระโยค  ป.ธ. ๓ - ๙  จดัว่าเป็นเปรียญ  โดยก าหนดชัน้เปรียญดงัน้ี คือ สอบได ้ป.ธ. ๓ 

เป็นเปรียญตรี,  สอบได ้ป.ธ.๔ – ๕ - ๖ เป็นเปรยีญโท สอบได ้ป.ธ. ๗ – ๘ - ๙ เป็นเปรียญเอก เหตทุี่

ถอืเอาเพยีง ๙ ประโยคนัน้ มหีลกั ๒ ประการ ประการแรก ค าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ประกอบดว้ยองค ์ ๙ 

คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวุิตตกะ ชาดก อพัภตูธรม และเวทลัละ และประการต่อมา 

พระธรรมค าสอนนัน้ มผีลทีจ่ะพงึไดร้บั ๙ ประการ ม ีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑   ไดเ้ปลีย่นแปลงคมัภรีท์ี่

ใชเ้ป็นหลกัสูตรการสอบ จากการแปลพระไตรปิฎกมาเป็นคมัภรีอ์รรถกถาแทน โดยมกีารก าหนดหลกัสูตรและ

ระดบัการสอบ โดยไดแ้บง่การศึกษาออกเป็น  ๓  ข ัน้  คือ บาเรยีนตรใีชพ้ระสูตรเป็นหลกัสูตร บาเรียนโทใช ้

พระสูตรและพระวนิยัเป็นหลกัสูตร และบาเรียนเอกใชพ้ระสูตรพระวนิยัและพระอภธิรรมเป็นหลกัสูตร๑๕๗ มี

รายละเอยีดของแต่ละระดบัดงัต่อไปน้ี 

ประโยค ๑ ประโยค ๒ ประโยค ๓ สอบคมัภรีอ์รรถกถาธรรมบท ตอ้งสอบใหไ้ด ้๓ ประโยคในคราว

เดยีวกนั จงึเป็นบาเรียน ๓ ประโยค จดัเป็นบาเรียนจตัวา หรือ บาเรียนสามญั ภายหลงัเรยีกว่า บาเรียนตรี 

ประโยค ๔ สอบคมัภรีม์งัคลตัถทปีนีช ัน้ตน้  ช ัน้น้ี เดมิเป็นบาเรยีนตร ี แต่ต่อมาถอืเป็น บาเรียนโท

ช ัน้ตน้ 

ประโยค ๕ สอบคมัภรีบ์าลมีตุตกวนิยัวนิิจฉยั เรยีกย่อว่า บาลมีตุ ต่อมาเปลีย่นเป็นสอบ คมัภรีส์า

รตัถสงัคหะ ช ัน้น้ีเป็นบาเรียนโท 

ประโยค ๖ สอบคมัภรี ์มงัคลตัถทปีนีช ัน้ปลาย สอบไดค้งนบัว่าเป็นบาเรียนโทอยู่ เหมอืนบาเรยีน ๕ 

ประโยค เพราะฉะนัน้ ช ัน้น้ีจงึเรียกว่า ประโยคบูชาพระ 

ประโยค ๗ สอบคมัภรีป์ฐมสมนัตปาสาทกิา อรรถกถาพระวนิยั เป็นบาเรยีนเอกสามญั เรยีกย่อว่า 

บาเรียนเอก ส. 

ประโยค ๘ สอบคมัภรีว์สุิทธมิรรค เป็นบาเรียนเอกมชัฌมิา หรอื บาเรียนเอกมธัยม เรยีกย่อว่า 

บาเรียนเอก ม. 

ประโยค ๙ สอบคมัภรีส์ารตัถทปีนี ฎกีาพระวนิยั ภายหลงัเปลีย่นเป็นคมัภรีอ์ภธิรรมมตัถภาวนีิ ฎกีา

พระอภธิรรมมตัถสงัคหะ เป็นบาเรยีนเอกอดุม เรียกย่อว่า บาเรียนเอก อ.ุ๑๕๘ 

ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัค าว่าประโยค  ค าว่าประโยคน้ี น่าจะมาจากการแปลบาลนีัน้เอง คือผูแ้ปลตอ้งรูจ้กั

ประโยคกตัตวุาจก กรรมวาจก ประโยคนาม ประโยคอาขยาตเป็นตน้ การแปลครัง้หน่ึงๆ จะใชก้ี่ประโยคก็

แลว้แต่กรรมการจะก าหนด แต่เดมินัน้ประโยค ๓ ตอ้งแปล ๓๐ บรรทดั คือ ๓ ใบลาน (ใบละ ๑๐ บรรทดั) 

                                                 
๑๕๗กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, ประวตัิการศึกษาของสงฆ,์ อา้งแลว้, หนา้ ๒๙. 

๑๕๘รศ.สิริวฒัน ์ ค าวนัสา, สงฆไ์ทย ๒๐๐ ปี เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศ์รีอนนัต,์ ๒๕๒๕), 

หนา้ ๕๑. 



 ๙๖ 

ต่อมากล็ดลงเหลอื ๒ ใบบา้ง เป็นตน้๑๕๙ ดงันัน้ ผูแ้ปลไดผ้่าน ๓ ใบ จงึก าหนดใหเ้ป็นบาเรยีน ๓ ประโยค แต่

ผูท้ีส่อบได ้ ๙ ประโยค กม็ใิช่ว่าจะใหแ้ปล ๙ ใบ บางคร ัง้ก็แปลใบเดียว เมือ่ผ่านไดก้็ถอืว่าเป็นบาเรียน ๙ 

ประโยค อน่ึง มเีรื่องน่าสนใจอยู่อย่าง คือในคร ัง้นัน้พระมอญทีเ่ขา้มาอยู่ในเมอืงไทยกอ็นุญาตใหส้อบบาเรยีน

ดว้ย แต่หลกัสูตรใชพ้ระวนิยัอย่างเดยีว ก าหนดไว ้๓ ประโยค ผูท้ีผ่่านประโยค ๒ แลว้ จงึจะไดเ้ป็นบาเรียน 

ภายหลงัเพิ่มเป็น ๔ ประโยค ผูผ้่านประโยค ๒ เรยีกว่าบาเรยีนจตัวา ผูผ้่านประโยค ๓ เรยีกว่าบาเรียนตร ีผู ้

ผ่านประโยค ๔ เรยีกว่าบาเรยีนโท และหลกัสูตรบาเรยีนโทน้ีกเ็ทยีบเท่าประโยค ๕ ของไทยนัน้เอง ต่อมาเมือ่

การสอบปากเปลา่สิ้นสุดลง หนัมาใชก้ารสอบเขยีนแทน หลกัสูตรของมอญกย็กเลกิ ใหม้าสอบหลกัสูตร

เดยีวกบัพระไทยคือ ๓ ถงึ ๙ ประโยคดงัทุกวนัน้ี 

ในดา้นสถานศึกษานัน้ รชักาลที่ ๒ โปรดเกลา้ฯ ใหร้าชบณัฑติบอกหนงัสอื ณ พระทีน่ ัง่หอมณเฑยีร

ธรรมในวดัพระศรีรตันศาสดาราม และทรงแนะน าใหข้า้ราชการ พระบรมวงศานุวงศส์่งเสรมิดว้ย จงึไดม้กีาร

จา้งอาจารยไ์ปบอกหนงัสอืพระในทอ้งพระโรง วงัเจา้นาย สรา้งศาลาเรยีนต่างหากบา้ง และตามบา้นขนุนาง

ผูใ้หญ่บา้ง ส่วนขา้ราชการช ัน้ผูน้อ้ยลงมา หากมศีรทัธากจ็า้งอาจารยไ์ปสอนตามวดัต่างๆ ตามก าลงัศรทัธา 

การสอบในสมยันัน้พระเจา้อยู่หวัทรงอ านวยการสอบดว้ยพระองคเ์อง    สนามสอบคือวดัสลกั (วดั

มหาธาตุ) ยุคน้ียงัเป็นยุคสอบดว้ยปากเปลา่ การสอบดว้ยขอ้เขยีนเพิง่มขีึ้นในสมยัรชักาลที่ ๕๑๖๐ ในการวดัผล

การศึกษานัน้ สมยัน้ีเริ่มมกีฎเกณฑข์ึ้น ขณะเดียวกนัก็มปีญัหามาก เพราะการสอบในสมยัรชักาลที่ ๒ น้ี ใชว้ธิี

สอบปากเปลา่  โดยในแต่ละวนัจะสามารถสอบผูเ้ขา้แปลไดเ้พยีงวนัละ ๔ รูป  การสอบในแต่ละครัง้จงึตอ้งใช ้

เวลามาก ประมาณ ๒ - ๓ เดอืนจงึจะแลว้เสรจ็  ใชเ้ทยีนไขเป็นสญัญาณก าหนดเวลาในการสอบ  ถา้เทยีนไข

สญัญาณทีจ่ดุไวด้บัลงกเ็ลกิสอบในวนันัน้ เป็นผลใหผู้ท้ีย่งัสอบคา้งและผูท้ี่ยงัไมไ่ดส้อบในวนันัน้สอบตก

ทัง้หมด และตอ้งรอการสอบครัง้ต่อไปเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า  ๓  ปี   

นอกจากน้ีในการสอบพระปรยิตัิธรรมแต่ละคร ัง้  ผูส้อบประโยค ๑-๓ ตอ้งสอบใหไ้ดท้ ัง้ประโยคใน

คราวเดยีวกนั  ถา้สอบไดป้ระโยค ๑-๒ แต่ไปตกประโยค  ๓ กถ็อืว่าตกหมด  จะตอ้งเขา้สอบประโยค  ๑  

ใหมอ่กีในการสอบคราวต่อไป  อนัเป็นเหตุใหผู้ส้อบหมดก าลงัใจในการศึกษา  อย่างไรกต็ามปญัหาดงักลา่วน้ี

ไดร้บัการแกไ้ขใหด้ีขึ้นในสมยัรชักาลที่ ๕ ทัง้น้ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของสถานการณบ์า้นเมอืง

ในขณะนัน้ 

 

 

 

                                                 
๑๕๙กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตักิารศึกษาของสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๗), หนา้ ๓๑. 

๑๖๐มานพ พลไพรนิทร,์ การจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม, (กรุงเทพฯ : จงเจรญิการพมิพ,์ ๒๕๓๓), 

หนา้ ๒๖. 



 ๙๗ 

(๓) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๓  

สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๓ ในสมยัน้ี  พระราชวงัไดก้ลายเป็นโรงเรยีน

พระปรยิตัธิรรมมกีารสอนและการสอบไปดว้ย  ทรงโปรดเกลา้ใหส้รา้งเกง๋ที่รมิหอพระปรติรในบรเิวณพระที่

น ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั โปรดเลี้ยงพระเพลและใหร้างวลัดว้ย คร ัน้ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๓ เกง๋ไมพ่อจ านวนพระ จงึ

โปรดเกลา้ใหบ้อกหนงัสอืในพระทีน่ ัง่ดุสติมหาปราสาท มอีาจารยบ์อกทีม่ขุท ัง้ ๔ มขุๆ ละคน คร ัน้เมือ่

สวรรคตตอ้งใชป้ราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพ จึงยา้ยไปเรียนที่ระเบยีงวดัพระศรีรตันศาสดาราม

ช ัว่คราว๑๖๑การสอบในยุคน้ีกเ็ป็นการสอบปากเปลา่ยงัไมม่กีารเขยีน พระองคท์รงเปลีย่นแปลงการสอบเสยี

ใหม ่คือ ใหผู้เ้ขา้สอบจบัฉลากหนงัสอืผูกใบลานทีจ่ะเขา้สอบก่อน แลว้น าหนงัสอืทีจ่บัฉลากไดน้ัน้เขา้แปลโดย

ผ่านคณะกรรมการ  ๓  กอง หากภกิษุสามเณรรูปใดเก่งจะสอบในปีเดียว  ตัง้แต่ ป.ธ. ๑ - ๙ รวดเดยีวกไ็ด ้

วธิตีดัสนิของคณะกรรมการ คือ หากทกัทว้งถงึ  ๓  ครัง้ยงัแปลไมถ่กู ถอืว่าสอบไมผ่่าน  พระวชริญาณ (เจา้

ฟ้ามงกฏุ  รชักาลที่ ๔  เมือ่ทรงผนวชอยู่กไ็ดศึ้กษาพระปรยิตัธิรรม  และสอบไดใ้นปีเดยีวถงึ  ๕  ประโยค) 

ใครแปลผ่านประโยค ๓ แลว้ ก็นบัว่าเป็นเปรยีญชัน้สามญั๑๖๒  

(๔) การศึกษาของคณะสงฆส์มยัรชักาลที่ ๔   

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๔ ทรงศึกษาภาษาองักฤษและความรูใ้น

วทิยาการตะวนัตกมาตัง้แต่เมือ่ทรงผนวชอยู่ก่อนขึ้นครองราชย ์ โดยศึกษาจากพวกมชิชนันารอีเมรกินั๑๖๓ ใน

สมยัน้ี โปรดใหส้รา้งเกง๋ ๔ หลงั หนา้วดัพระศรรีตันศาสดารามส าหรบัราชบณัฑติสอนหนงัสอืพระภกิษุ

สามเณร ในรชักาลน้ีการศึกษาไมม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัสูตร ผูส้อนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ราชบณัฑติพระบรมวงศา

นุวงศแ์ละขา้ราชการทีม่คีวามรู ้ การสอบท าขึ้นโดยการใหแ้ปลหนงัสอืผูกใบลานทีจ่บัสลากได ้ ถา้แปลไมถ่กูให ้

แกต้วัได ้๓ คร ัง้ ถา้ไมไ่ดน้บัว่าตก๑๖๔ 

สรุปสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นกรุงรตันโกสนิทรใ์นยุคแรก  

จากการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ คือสมยัรชักาล

ที ่๑ ถงึรชักาลที ่๔ คือ พอทีจ่ะสรุปเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 

๑) การศึกษาพระปรยิตัธิรรม การศึกษาพระปรยิตัธิรรมในยุคตน้กรุงรตันโกสนิทรค์งด าเนินตามแบบกรุง

ศรอียุธยาตอนปลาย คือผูเ้รียนพระไตรปิฎกเฉพาะพระสุตตนัตปิฎกครบ ๓ ปีแลว้ จงึมกีารสอบ เรยีกว่า ๓ 

                                                 
๑๖๑กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, ประวตัิการศึกษาของสงฆ,์ อา้งแลว้ หนา้ ๓๑ 

๑๖๒สริวิฒัน ์ค าวนัสา, สงฆไ์ทยใน ๒๐๐ ปี เล่ม ๑, อา้งแลว้, หนา้ ๒๓๗-๒๓๘. 

๑๖๓ชยั  เรอืงศิลป์, ประวตัิศาสตรไ์ทยดา้นสงัคม สมยั พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๐), หนา้ ๙๓. 

๑๖๔ส านกันายกรฐัมนตร ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ กองแผนงาน, สภาพการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย, (กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๖), หนา้ ๓. 



 ๙๘ 

ปี ต่อการสอบ ๑ คร ัง้ เนน้การศึกษาเป็นภาษาบาล ีคือ การแปลภาษาบาล ี การสอบไลค่ร ัง้หน่ึงๆ นัน้ จะตอ้ง

มกีารประชมุพระสงฆผู์ท้รงคนัถธุระ และโปรดใหส้อบในวดัที่สถติของสมเดจ็พระสงัฆราช และบางคร ัง้กโ็ปรด

ใหม้กีารสอบภายในพระบรมมหาราชวงั ในสมยัรชักาลที ่๓ โปรดใหม้กีารสอบไล่ปริยตัิธรรม ณ วดัระฆงัโฆสิ

ตาราม เพราะสมเดจ็พระสงัฆราช (ศร)ี ประทบัอยู่ทีน่ ัน่ เมือ่สมเดจ็พระสงัฆราช (ศร)ี สิ้นพระชนม ์ สมเดจ็

พระสงัฆราช (ศุข) วดัมหาธาตุเป็นสงัฆราช ต่อมากโ็ปรดใหม้กีารสอบไลพ่ระปริยตัิธรรม ณ วดัมหาธาตุฯ    

แต่เดิมเป็นการสอบปากเปลา่ ในรชักาลที ่ ๓ โปรดใหพ้ระภกิษุสามเณรผูจ้ะเขา้แปลพระปริยตัิธรรมมาจบั

ประโยค ส่วนขอ้สอบสมเด็จพระสงัฆราชจะก าหนดประโยคเองหรอืใหพ้ระราชาคณะช่วยออกขอ้สอบแลว้

ใส่ไวใ้นซอง เมือ่นกัเรียนคนใดจะเขา้สอบก็ไปจบัสลากเอาเอง ถกูซองไหนกแ็ปลซองนัน้ แต่ก่อนแปล

กรรมการจะใหเ้วลาเลก็นอ้ยตรวจดูขอ้สอบก่อน เมือ่หายตื่นเตน้แลว้จงึจะเรียกเขา้ไป แปลต่อหนา้กรรมการ 

การแปลตอ้งแปลครัง้เดยีวใหผ้่านถงึ ๓ ประโยค จงึจะเป็นบาเรยีน ถา้ผ่านแค่ ๒ ประโยค กย็งัไมไ่ดเ้ป็น

บาเรียนถอืว่าตกหมด แต่ต่อมา ถา้สอบได ้๒ ประโยคกจ็ะไดเ้ป็นบาเรียนวงัหนา้  

ตกลงว่า ผูส้อบแต่ละคนจะไมไ่ดส้อบขอ้สอบเดียวกนัเลย การสอบแต่ละคราว สมเดจ็พระสงัฆราช

จะทรงเป็นประธานเอง เวน้แต่มเีหตสุุดวสิยัจงึทรงมอบใหพ้ระเถระอาวุโสแทน กรรมการจะมปีระมาณ ๒๕-

๓๐ รูป ถา้นกัเรียนคนใดเก่งก็จะสอบถงึประโยค ๙ ในวนัเดยีวกนันัน้  การด าเนินการสอบนัน้จะจดัขึ้นโดย

พระราชาคณะผูอ้  านวยการรูปหน่ึงเป็นผูด้  าเนินการกไ็ด ้ แต่จะเป็นต าแหน่งใดไม่ปรากฏ ต่อมาในปลายรชักาล

ที ่๔ และตน้รชักาลที ่๕ ต าแหน่งผูอ้  านวยการสอบเป็นหนา้ที่ของสมเดจ็พระสงัฆราช วดัราชประดิษฐ ์ซึง่ท่าน

ไดด้ าเนินการมาตัง้แต่ท่านยงัเป็นพระสาสนโสภณ เป็นผูก้ะประโยคสอบพระปรยิตัิธรรม ในคมัภรีห์น่ึงจะเอา

ความตอนไหนเป็นประโยคสอบบา้ง ท่านเลอืกแลว้ใหเ้ขยีนในสลากบอกคมัภรีน์ ัน้ วตัถนุ ัน้ ขึ้นตรงนัน้จบ

ประโยคตรงนัน้ แลว้พบัใส่ซองผนึกไว ้จดัสลากเหล่าน้ีไวเ้ป็นประโยคๆ เช่น สลากคมัภรีพ์ระธรรมบทจดัเป็น

ประโยคส่วนหน่ึง ประโยคสองส่วนหน่ึง ประโยคสามส่วนหน่ึง วนัไหนถงึก าหนดพระภกิษุสามเณรรูปใด จะ

แปลประโยคใด เวลาเชา้วนันัน้กไ็ปจบัสลากประโยค จบัสลากไดป้ระโยคแลว้ กถ็อืสลากของตนเขา้มายงั

สถานที่แปลพระปรยิตัธิรรม ในสถานที่สอบนัน้มเีจา้คณะสงฆผู์เ้ป็นนายดา้นกบัพนกังานกรมสงัฆการ ี ส  าหรบั

ก ากบัและราชบณัฑติอยู่พรอ้ม  สงัฆการกีบัราชบณัฑติพรอ้มกนัเปิดผนึกสลากดูประโยคทีจ่ะแปลจดลงบญัชี 

เสรจ็แลว้กเ็อาหนงัสอืฉบบัหลวงในหอพระมณเฑยีรธรรมมามอบใหน้กัเรยีนส าหรบัทีจ่ะแปล แลว้เจา้คณะนาย

ดา้นกบัสงัฆการีกค็วบคุมนกัเรยีนตัง้แต่เวลานัน้เป็นตน้ไป จนกว่าจะสอบเสรจ็ โดยมใิหผู้ใ้ดผูห้น่ึงลอบเขา้มา

บอกใหห้รอืใหเ้ลสนยัอย่างใดอย่างหน่ึง ใหน้กัเรยีนดูหนงัสอืเตรียมแปลแต่โดยล าพงั คร ัน้ถงึเวลาเพลมสี  ารบั

ของหลวงเลี้ยงท ัง้นายดา้นและผูแ้ปลดว้ยกนั 

จ านวนพระภกิษุสามเณรเขา้แปลพระปริยตัิธรรมแต่เดมิมา ก าหนดวนัละ ๕ รูป ดงัปรากฏในหมาย

รบัส ัง่คร ัง้รชักาลที ่๔ มาลดลงวนัละ ๔ รูป เมือ่สมยัรชักาลที ่๕ จดัล  าดบัใหเ้ขา้มาสอบเป็นคณะๆ ไป ตัง้ตน้

สอบคณะกลางกบัคณะธรรมยุต ถดัจากนัน้ก็สอบคณะเหนือกบัคณะใต ้ สงัฆการเีป็นผูว้างฎกีา ก าหนดใหรู้ป



 ๙๙ 

ใดเขา้แปลวนัใดบา้ง พระภกิษุเขา้แปลก่อนแลว้ถงึสามเณร จนหมดในคณะหน่ึง แลว้กว็างฎกีาคณะอื่นต่อ๑๖๕

ไป ในช ัน้แรกใหพ้ระภกิษุสามเณรทีย่งัไมไ่ดเ้ป็นเปรยีญ เขา้แปลคมัภรีพ์ระธรรมบทก่อน ก าหนดแปลวนัละ

ประโยค รูปใดแปลไดป้ระโยค ๑ วนัแรก รุ่งขึ้นใหเ้ขา้แปลประโยค ๒ ถา้ไดป้ระโยค ๒ ก็แปลประโยค ๓ ใน

วนัต่อไป เมือ่แปลไดค้รบ ๓ ประโยค นบัว่าเป็นเปรียญชัน้สามญัแลว้ใหพ้กัเสยีคราวหน่ึง เพือ่รูปใดจะเขา้

สอบประโยค ๔ ต่อไป กจ็ะไดม้เีวลาฝึกซอ้มประโยค ๔ 

เมือ่สอบพวกแปลคมัภรีพ์ระธรรมบทแลว้ กถ็งึเวลาสอบเปรยีญชัน้สูง ต ัง้แต่ประโยค ๔ เป็นตน้ไป 

เปรียญทีม่ปีระโยคแลว้มจี  านวนนอ้ย ไมม่ากเหมอืนนกัเรยีนที่แปลใหม ่ จงึวางฎกีาคละกนัทุกคณะ เป็นแต่

ก าหนดล าดบัตามประโยค คือใหเ้ปรยีญเก่าช ัน้ ๓ ประโยคทีส่อบไดใ้นคราวก่อนๆ เขา้สอบประโยค ๔ ก่อน 

เมือ่เปรยีญเก่าสอบประโยค ๔ หมดแลว้ ถา้มนีกัเรยีนซึง่สอบได ้ ๓ ประโยคในคราวเดยีวกนั สมคัรจะเขา้

สอบประโยค ๔ กใ็หเ้ขา้สอบต่อไปจนหมดจ านวน แลว้ต ัง้ตน้สอบประโยค ๕ ใหเ้ปรียญเก่าเขา้สอบเปรียญ

ใหม ่ เป็นท านองเดยีวกนัทกุประโยคไป เมือ่สอบเปรียญไทยหมดแลว้ จงึถงึเวลาสอบเปรยีญมอญกจ็ดัโดย

ท านองเดยีวกนักบัทีก่ลา่วมาแลว้ 

๒) เวลาสอบพระปริยตัธิรรม การสอบพระปรยิตัธิรรมนัน้จะเริ่มสอบประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทกุวนั 

เวน้วนัพระวนัโกน ไมม่กี  าหนดเวลาใหท้  า ท ัง้น้ีแลว้แต่ผูแ้ปลจะแปลไดเ้รว็หรอืชา้ แต่โดยปกตแิลว้ใหเ้ลกิสอบ

เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. หรอื ๒๐.๐๐ น. การสอบพระปริยตัิธรรมในครัง้หน่ึงๆ เริ่มตน้สอบจนเสรจ็ก็ใชเ้วลา

ประมาณ ๒ เดอืนเศษ 

พระราชาคณะทีม่าประชมุสอบพระปรยิตัิธรรม ก าหนดเฉพาะพระราชาคณะผูใ้หญ่และพระราชา

คณะทีช่  านาญพระไตรปิฎก  โดยมหีมายรบัส ัง่ก าหนดนามผูเ้ป็นประธานและรายนามพระราชาคณะทีใ่หนิ้มนต์

มาประชมุทกุคราว การสอบครัง้หน่ึงๆ มพีระราชาคณะเป็นกรรมการประมาณ ๒๕-๓๐ รูป ผูเ้ป็นประธานมี

หนา้ที่ส  าหรบัตดัสนิปญัหา และขอ้ขดัขอ้งทีจ่ะเกดิขึ้น ส่วนพระราชาคณะองคอ์ื่นทีเ่ป็นผูส้อบไล่เฉพาะแต่ท่าน

ผูใ้หญ่ ๓-๔ องค ์ นอกจากนัน้เป็นแต่เพยีงผูน้ ัง่ฟงั กลา่วกนัว่า การทีใ่หพ้ระราชาคณะมาประชมุในการสอบ

พระปรยิตัธิรรมมากนัน้ เพือ่ประสงคจ์ะใหม้าฟงัเพือ่ประโยชนใ์นทางความรูข้องพระราชาคณะนัน้ๆ เอง จะได ้

น าไปฝึกสอนศิษยข์องตนต่อไป หาใช่มาเป็นผูส้อบไลท่ ัง้หมดไม ่เพราะฉะนัน้การสอบแต่ละคราวจะลงมอืสอบ

ต่อเมือ่พระราชาคณะผูใ้หญ่ ซึง่เป็นผูส้อบไลม่าถงึแลว้ 

๓) วธิีสอบพระปรยิตัธิรรม วธิสีอบพระปรยิตัิธรรมนัน้ใหน้กัเรยีนเขา้ไปแปลในที่ประชมุพระราชา

คณะทลีะรูป ช ัน้นกัเรียนแปลคมัภรีพ์ระธรรมบท แต่เดมิก าหนดใหแ้ปลหนงัสอื ๓ ลาน คือ ๓๐ บรรทดั 

ภายหลงัเหน็ว่ายากไป ถา้สอบอย่างกวดขนั นกัเรียนไมส่ามารถทีจ่ะแปลใหจ้บประโยคไดท้นัก าหนดเวลา ใน

รชักาลที ่ ๕ จงึลดลง ๑๐ บรรทดั คงใหเ้หลอืแปล ๒๐ บรรทดั เป็นจบประโยค แปลคมัภรีอ์ื่นๆ ตัง้แต่

ประโยค ๔ ขึ้นไป คงใหแ้ปล ๒๐ บรรทดั และประโยค ๙ แปล ๑๐ บรรทดัตามเดิม การแปลนัน้นกัเรียนบาง

รูปเขา้ไปแปลพกัเดียวจบประโยคกม็ ี แต่บางรูปเขา้ไปแปลไปติดศพัทแ์ปลไมถ่กูบา้ง เรยีงความเขา้ประโยคไม่

                                                 
๑๖๕กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, ประวตัิการศึกษาของสงฆ,์ อา้งแลว้, หนา้ ๓๔. 



 ๑๐๐ 

ถกูบา้ง แกไ้ขไมไ่หวเหน็เหลอืก าลงัของตนไม่แปลต่อไปเช่นน้ี เรยีกว่า “หนี” กม็ ี บางรูปพยายามแกไ้ขอยู่จน

หมดเวลาก าหนดกไ็มจ่บประโยค เช่นน้ีเรยีกว่า “ตก” กม็ ี ท ัง้ ๒ พวกน้ีแปลไมส่  าเรจ็ แต่ท่านผูค้วบคุมการ

สอบไล่มกัสงัเคราะหน์กัเรยีนเป็นตน้ว่า ถา้เหน็นกัเรียนตดิศพัทแ์ปลไมถ่กู ท่านมกัวเิคราะหค์ือ บอกนยัใหเ้ป็น

ภาษาบาลวี่าศพัทน์ัน้คือกริิยาอาการอย่างนัน้ๆ หรอืเป็นชื่อของอย่างนัน้ๆ ถา้นกัเรียนรูภ้าษาบาลกีอ็าจจะแปล

ศพัทน์ัน้ถูกได ้ แต่ถา้ความรูไ้มพ่อจะเขา้ใจค าอธิบายในภาษาบาลกี็ตกไป ถา้รูปใดตดิทางประโยคแปลไมถู่ก

ความเหน็จะแกไ้ขใหต้ลอดไปในขณะนัน้ไม่ได ้ ท่านก็ยอมใหก้ลบัออกมาพกัเพื่อคิดพจิารณาเสยีคราวหน่ึง แมรู้ป

ทีท่่านใหว้เิคราะหแ์ปลศพัท ์ ถา้เหน็สงบน่ิงอยู่ก็ยอมใหอ้อกมาพกัเพือ่พจิารณาวเิคราะหเ์สยีคราวหน่ึงเหมือนกนั 

ในระหว่างนัน้กจ็ะใหน้กัเรียนรูปอื่นที่เป็นเวรแปลวนัเดียวกนัเขา้แปลได ้ ถา้นกัเรยีนรูปนัน้แปลจบหรือเขา้ไปตดิ

ตอ้งกลบัออกมาแก ้ เรียกนกัเรียนอื่นเขา้ไปแปลจนบรรจบถงึวาระของนกัเรยีนที่ออกมาแกท้แีรกตอ้งกลบัเขา้ไป

แปลอีก น้ีเป็นทางทีท่่านผูค้วบคุมการสอบไลผ่่อนผนัใหน้กนัเรยีนมเีวลาพกัเพื่อคิดตริตรองไดบ้า้ง 

เวลาซึง่ก าหนดใหน้กัเรยีนแปลหนงัสอืนัน้ ประเพณีเดมิไมไ่ดก้ าหนดดว้ยนาฬกิา ใชเ้ทยีนเป็นสญัญา

ก าหนด กลา่วคือลงมอืแปลประมาณ ๑๕.๐๐ น. ไปจนมดืค า่ กจ็ดุเทยีนสญัญาณตัง้ไวใ้นสนามพอเทยีนหมด

เป็นอนัเลกิการสอบในวนันัน้  ถา้ยงัมพีระภกิษุสามเณรแปลคา้งอยู่กี่รูป กเ็ป็นอนัตกหมด วธิีใชเ้ทยีนสญัญาณ

ดงักลา่วน้ี มกัจะก่อใหเ้กิดความยากล าบากแก่ผูเ้ขา้สอบ  นัน้กค็ือ ในวนัทีม่พีระภกิษุสามเณรแปลคา้งอยู่จน

ค า่หลายรูปดว้ยกนั บางรูปแปลจวนจะจบประโยค แต่บางรูปแปลหนงัสอืไปไดน้อ้ย รูปทีย่งัแปลไดน้อ้ยก็ต ัง้

หนา้พยายามจะแปลใหจ้บประโยคก่อนเทยีนหมด ฝ่ายรูปที่แปลไดม้ากกไ็มม่โีอกาสจะเขา้แปลจนเทยีนหมดก็

พากนัตกหมด  ปรากฎการณอ์ย่างน้ีมกัมอียู่เนืองๆ  ผูแ้ปลตอ้งผ่อนผนักนัเอง บางคร ัง้ถา้เกดิเหลอืทีจ่ะตอ้ง

เขา้แปลหลายรูป นกัเรียนที่มใีจอารตีอ้งยอมหนีเสยีใหเ้พื่อนๆ ไดโ้อกาสแปลไดจ้นจบประโยค แต่บางคร ัง้ก็

ล  าบาก เช่นวนัใดนกัเรยีนทีเ่ขา้แปล แปลจนจบไปเสยีบา้ง หนีไปเสยีบา้ง กจ็ะเหลอือยู่เฉพาะแต่นกัเรยีนแปล

ไมค่่อยไดรู้ปเดยีวจะแปลใหจ้บกต็ดิแปลไมไ่ด ้ จะออกมาแกไ้ขตริตรองกไ็มไ่ดด้ว้ยเพราะไมม่ตีวัเปลีย่น ถา้ผู ้

แปลไมห่นีผูค้วบคุมการสอบไล่กเ็ลกิไมไ่ดด้ว้ยเทยีนยงั ไมห่มด บางท ี ในวนันัน้ตอ้งเสยีเวลาเปลา่ ต่อมาเมือ่ 

พ.ศ. ๒๔๒๕ จงึไดเ้ลกิวธิใีชเ้ทยีนสญัญาณเปลีย่นมาเป็นการใชน้าฬกิาแทน๑๖๖ ก าหนดเวลาใหน้กัเรียนแปล

พระธรรมบทรูปละ ๖๐ นาท ี ถา้แปลประโยคสูงขึ้นไปใหรู้ปละ ๙๐ นาท ี ถา้รูปใดถกูประโยคยาก บางคร ัง้ 

ท่านผูค้วบคุมการสอบไลย่อมเพิ่มเวลาใหอ้ีก ๓๐ นาทกีม็ ี  เวลาทีก่  าหนดน้ีนบัเฉพาะแต่เวลาทีเ่ขา้แปล ถา้

ออกมาพกัแกไ้มน่บัเวลาท าใหน้กัเรยีนมโีอกาสเท่ากนัทกุรูป ไม่ตอ้งนัง่รอกนัเหมอืนแต่ก่อน วธิีสอบพระปรยิตัิ

ธรรมดงักลา่วน้ีสอบเหมอืนกนัทุกประโยค สูงช ัน้เปรยีญเอก ยอมใหดู้หนงัสอืส าหรบัแกค้วามในคมัภรีท์ีส่อบ

ได ้ แต่ประโยคสูงช ัน้เปรยีญเอก ยอมใหดู้หนงัสอืส าหรบัแกค้วามในคมัภรีท์ีส่อบได ้ กลา่วคือถา้แปลคมัภรี ์

ปฐมสมนัตปาสาทกิา ประโยค ๗ ยอมใหดู้หนงัสอืคมัภรีโ์ยชนาและคมัภรีช์ ัน้ฎกีาปฐมสมนัตปาสาทกิาอีก ๒ 

คมัภรี ์ ถา้แปลคมัภรีว์สุิทธมิรรคคนัถรีด์ว้ยอกี ๓ คมัภรี ์ ถา้แปลคมัภรีอ์ภธิรรมมตัถสงัคหะประโยค ๙ ยอม

ใหดู้ฎกีาอภธิมัมตัถสงัคหะได ้

                                                 
๑๖๖เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓๖. 



 ๑๐๑ 

วธิสีอบเปรียญมอญนัน้ผดิกนักบัการสอบเปรยีญไทย เหตดุว้ยพระราชาคณะไทยไมรู่ภ้าษามอญ แต่

ฟงัส าเนียงมอญอ่านภาษาบาลเีขา้ใจ เพราะฉะนัน้ วธิสีอบนัน้ เมือ่พระมอญแปลบาลเีป็นภาษามอญ พระราชา

คณะมอญผูค้วบคุมการสอบไล่แลว้ ผูเ้ขา้สอบตอ้งบอกสมัพนัธท์างไวยากรณภ์าษาบาล ี ส าหรบัใหพ้ระราชา

คณะไทยสอบความรูอ้กีช ัน้หน่ึง ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง จงึนบัว่าเป็นส าเร็จ (นบัว่าสอบผ่านประโยคนัน้ๆ ได)้ 

ตามที่กลา่วมาขา้งตน้น้ี เกี่ยวกบัหลกัสูตรและวธิกีารสอบไล่พระปรยิตัธิรรมแผนกบาลมีาแต่สมยั

โบราณมา  ไมม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนกั ส่วนใหญ่ยงัคงรูปเดิมอยู่ท ัง้ทางดา้นหลกัสูตร การวดัผล 

และวธิีการสอบไล ่ จนกระท ัง่ถงึสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ในสมยัรชักาลที ่ ๖) 

พระองคไ์ดท้รงเปลีย่นระบบต่างๆ เกี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆ ์จากระบบเดมิซึง่ยากต่อการศึกษาเลา่เรียน 

ตอ้งใชเ้วลามาก มาเป็นการศึกษาเลา่เรียนแบบใหม ่ซึง่ท  าใหง้า่ยต่อการศึกษาเลา่เรยีนไดผ้ลรวดเรว็ขึ้น 

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ตัง้แต่สมยัอยุธยา จนถงึสมยัรตันโกสนิทร์

ตอนตน้แลว้จะพบว่า  เนน้การศึกษาดา้นคนัถธุระหรอืการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแบบนกัธรรมบาลเีป็นหลกั  

การจดัการศึกษาของพระสงฆใ์นช่วงเวลาดงักลา่วน้ีมลีกัษณะทีส่  าคญัคือ ไมม่รีะบบแบบแผนที่แน่นอน  ใน

ดา้นการเรยีนการสอนจะเนน้การจ าเป็นส าคญั เป็นการสอนใหแ้ปลภาษาบาลใีนพระไตรปิฎกแบบค าต่อค า  ซึง่

เรยีกว่า การบอกพระปรยิตัิธรรม และ ในการสอบวดัความรูพ้ระปริยตัิธรรมกม็รีะเบยีบปฏบิตัิทีเ่คร่งครดั

เขม้งวด ยุ่งยากหลายประการ อนัเป็นประเพณีทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาโดยไมค่่อยมกีารเปลีย่นแปลงมากนกั  

อย่างไรก็ตามการศึกษาทีด่  าเนินการสอนโดยพระสงฆน้ี์กย็งัคงด ารงความส าคญั วดัยงัคงเป็นช่องทางผ่าน

เดยีวทีกุ่ลบุตรสามารถเขา้ศึกษาเลา่เรียนเพือ่เลือ่นสถานภาพทางสงัคม และเป็นแหลง่ฝึกคนเขา้รบัราชการ ดงั

ประวตัศิาสตรย์นืยนัว่า “ถงึปลายสมยักรุงศรอียุธยาการศึกษาของคณะสงฆเ์จริญมาก กลายเป็นประเพณี

ประจ าชาตวิ่าเป็นชายตอ้งบวช  ไมบ่วชเป็นคนดิบไมม่ใีครยอมแต่งงานดว้ย และตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวับรมโกศเป็นตน้มา  ผูท้ีจ่ะเป็นขนุนางมยีศบรรดาศกัดิ์ตอ้งเป็นผูไ้ดบ้วชแลว้จงึทรงแต่งต ัง้ การศึกษา

ของสงฆจ์งึเป็นการศึกษาของชาตโิดยปรยิาย”๑๖๗  

(๕) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๕  

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงขึ้นครองราชยเ์มือ่ พ.ศ. ๒๔๑๑ พระองคท์รงพจิารณาว่า

การศึกษาเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ ดงันัน้พระองคจ์งึทรงสนบัสนุนใหม้กีารศึกษาทางโลกทัว่ไป

และการศึกษาฝ่ายสงฆด์ว้ย ส าหรบัการศึกษาของพระสงฆ ์พระองคท์รงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะบ  ารุงการศึกษา

ทีส่บืทอดมาแต่เดมิ และทรงประสงคจ์ะใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาเลา่เรยีนท ัง้ทางปริยตัิธรรมและวชิาการทางโลก

ควบคู่กนัไป  ดงันยัพระราชปรารภในการก่อตัง้ราชวทิยาลยัส าหรบัพระสงฆว์่า เพือ่เป็นทีเ่ลา่เรยีนพระปรยิตัิ

ธรรมและวชิาการช ัน้สูง คือใหเ้ลา่เรยีนพระไตรปิฎกและวชิาการสมยัใหมค่วบคู่กนัไป  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕  

ทรงมพีระบรมราชโองการประกาศพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองสงฆ ์ และมบีทบญัญตัใิหพ้ระผูเ้ป็นเจา้

                                                 
๑๖๗กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๐๐ ปีของการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพรา้ว, 

๒๕๒๖), หนา้ ๒๕. 



 ๑๐๒ 

อาวาส มหีนา้ทีใ่นการใหก้ารศึกษาแก่กลุบตุร ซึง่ท  าใหว้ดักบับา้นมคีวามสมัพนัธเ์ป็นอนัด ี แมใ้นโครงการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ ก็ทรงรวมสถาบนัการศึกษาของสงฆเ์ขา้ไวใ้นโครงการศึกษาของชาติ 

ดา้นสถานทีศึ่กษาหรอืศาสนสถานศึกษานัน้ พระองคท์รงใชว้หิารคดรอบพระอุโบสถศาลาวดัเป็นที่

ศึกษาเลา่เรียน  และทรงโปรดเกลา้ฯ ใหม้อีาจารยส์อนหนงัสอืไทย และสอนเลขทุกๆ อาราม ส าหรบัการศึกษา

ช ัน้สูงของพระสงฆน์ัน้ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเพิม่เติมขึ้น ๒ แห่ง คือ มหามกฏุราชวทิยาลยั และ มหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั นอกจากน้ียงัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งโรงเรยีนหลวงส าหรบัราษฎรขึ้นทีว่ดัมหรรณพาราม

เป็นแห่งแรกอกีดว้ย 

ในดา้นแบบเรียนนัน้ พระองคท์รงค านึงถงึความจ าเป็นที่พระสงฆไ์ทยจะตอ้งมตี าราศึกษาอย่างเพยีงพอ  

ดงันัน้ จงึโปรดใหพ้มิพพ์ระไตรปิฎกฉบบัอกัษรไทยขึ้นเป็นคร ัง้แรก เพราะเดมิพระไตรปิฎกจารกึไวด้ว้ยอกัษร

ขอมมาโดยตลอด และไดต้พีมิพท์ ัง้หมด ๓๙ เลม่ ๆ ละ ๑,๐๐๐ จบ เสรจ็และฉลองในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ อนั

เป็นปีรชัดาภเิษกของพระองคพ์อด ี นอกจากน้ียงัทรงพระราชนิพนธต์ าราเกี่ยวกบัทางดา้นศาสนาอกีเป็นอนั

มาก และไดท้รงสนบัสนุนใหพ้ระมหาเถระในสมยันัน้ไดร้จนาขึ้นกม็ ีเช่น นวโกวาท และมกีารตีพมิพอ์รรถกถา

และแปลนิทานชาดกอีกดว้ย แมแ้บบเรียนทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัตง้แต่บาล ี พระไตรปิฎก และแบบเรียนนกัธรรม 

ลว้นแลว้แต่เป็นผลงานของพระมหาเถระในยุคสมยัน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

ไดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาบาลขีองสงฆใ์หม่ โดยท าการปรบัปรุงหลกัสูตร วธิกีารเรยีน 

และการวดัผลการศึกษาพระปริยตัิธรรมเป็นอย่างมาก ภายใตก้ารน าของกรมหมืน่วชริญาณวโรรส  โดย

เปลีย่นแปลงหลกัสูตรใหต่้างจากสมยัรชักาลที่ ๒  ดงัน้ี คือ 

(๑) ในดา้นการเรียน เริ่มดว้ยการเรียนบาลไีวยากรณ์ซึง่เป็นอย่างเดยีวกบับทมาลาที่อาจารยผู์ส้อนคมัภรี์

มลูกจัจายนแ์ต่งใหม่ 

(๒) ในดา้นการสอบ  นกัเรียนช ัน้ที่  ๓  ใชบ้าลไีวยากรณ์  ช ัน้ที่  ๒  ใชอ้รรถกถาธรรมบทเฉพาะทอ้ง

นิทาน  ช ัน้ที่  ๑ ใชอ้รรถกถาธรรมบทเฉพาะแกค้าถาบ ัน้ปลาย  ช ัน้เปรยีญ ๓  ใชอ้รรถกถาธรรมบทชัน้ตน้  

ช ัน้เปรยีญใชบ้าลวีนิยัมหาวภิงัค ์ และภกิขนีุวภิงัคบ์างเลม่  ช ัน้เปรยีญ  ๑  ใชบ้าลวีนิยัมหาวรรคและจลุวรรค

กบับาลอีภธิรรมเลม่ใดเลม่หน่ึง 

(๓) นอกจากน้ียงัไดม้กีารปรบัปรุงช าระพระไตรปิฎกครัง้ส  าคญัอีกคร ัง้หน่ึง และจดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย

ขึ้นเป็นคร ัง้แรก ซึง่เดมิเป็นอกัษรขอมและจารอยู่ในใบลาน แลว้ไดพ้ระราชทานไปยงัพระอารามหลวงท ัว่

ประเทศแห่งละ ๑ จบหรอืชดุ เพือ่ใชเ้ป็นต าราในการศึกษาพระปรยิตัิธรรม 

พระองคโ์ปรดใหย้า้ยการสอนพระปริยตัิธรรมที่เกง๋ ๔  หลงัหนา้วดัพระศรรีตันศาสดาราม  มาจดัตัง้

เป็นบาลวีทิยาลยัขึ้นทีว่ดัมหาธาตุ เรียกว่า “มหาธาตวุทิยาลยั”  ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  มกีารจ่ายเงนิเดอืนแก่ผูส้อน  

และมค่ีาใชส้อยส าหรบัวทิยาลยัทุกประการ  นบัเป็นวทิยาลยัแห่งแรกในประเทศไทย” และเป็นการจดัการศึกษา

ของสงฆใ์นรูปสถาบนัเหมอืนอย่างประเทศตะวนัตก ทัง้น้ีเพราะพระองคไ์ดร้บัอิทธพิลการจดัการศึกษามาจาก

ประเทศตะวนัตก โดยเฉพาะจากพวกมชิช ัน่นารทีี่เขา้มาเผยแพร่ศาสนาและน าวทิยาการใหม่ๆ  เขา้มาเผยแพร่ดว้ย 



 ๑๐๓ 

ถึงแมพ้ระองคจ์ะมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศใหเ้ป็นแบบตะวนัตก และมีการขยาย

การศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอย่างท ัว่ถงึ โดยเฉพาะประชาชนในหวัเมอืง  แต่พระองคก์ม็ไิดท้รงละทิ้งแหล่งภมูปิญัญา

ทีส่  าคญัของชาติ คือ พระพทุธศาสนา ทรงมพีระราชด ารวิ่า “การเล่าเรียนทีจ่ะจดัไปทางอื่นไม่ใหเ้กี่ยวแก่วดัดว้ยนัน้

ไม่ได ้ เพราะใช่แต่จะส ัง่สอนแต่อกัขรวธิี ตอ้งส ัง่สอนถงึการศาสนาดว้ย ขอ้น้ีเป็นความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่…”๑๖๘ 

ความหมายแห่งพระราชด ารสัก็คือการจดัการศึกษาวิชาการสมยัใหม่ตอ้งควบคู่ไปกบัคุณธรรม พระองคท์รงมี

พระราชด ารวิ่า 

 “เดก็ช ัน้หลงัจะห่างเหนิจากศาสนา จนกลายเป็นคนไมม่ธีรรมในใจมากขึ้น คนที่ไมม่ี

ธรรมเป็นเครื่องด าเนินตาม  คงจะหนัไปหาทางทจุรติโดยมาก  ถา้รูน้อ้ยก็โกงไมใ่คร่คลอ่ง ฤา

โกงไมส่นิท  ถา้รูม้ากก็โกงคลอ่งขึ้น    การทีห่ดัใหรู้อ่้านอกัขรวธิไีมเ่ป็นเครื่องฝึกหดัใหค้นดแีล

คนเลว เป็นแต่ไดว้ธิทีี่ส  าหรบัจะเรยีนความดีความช ัว่ไดค้ลอ่งขึ้น”๑๖๙  

เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ว่า การศึกษาสมยัรชักาลที่ ๕ น้ี มุง่ทีจ่ะน าเอาพระพทุธศาสนา มาเป็นแกน

น าในการศึกษาโดยส่งเสริมการศึกษาท ัง้ของรฐัและของคณะสงฆค์วบคู่กนัไป ไมใ่หแ้ยกการศึกษาท ัง้สองฝ่าย

ออกจากกนั  วทิย ์วศิทเวทย ์กลา่วว่า  

 "สงัคมไทยเหมือนสงัคมตะวนัตกในแง่ที่ว่า  เดิมทีรฐัไมไ่ดเ้ป็นผูจ้ดัการศึกษาของ

ประชาชนท ัว่ไป แต่เพิง่มาจดัภายหลงั ในสมยัโบราณวชิาชพีเรียนกนัในครอบครวั  หรอืไม่ก็

เป็นลูกมอืของผูช้  านาญงานแต่ละสาขา คนทัว่ไปไมจ่  าเป็นตอ้งเรียนรูห้นงัสอื ผูท้ีต่อ้งเรียนรูค้ือ

พวกขา้ราชการซึง่เริ่มตน้กนัทีว่งัหรอืที่บา้น แบบแผนธรรมเนียมของสงัคมเรยีนกนัที่บา้น วดัเป็น

สถานศึกษานอกบา้นทีผู่ม้าเรยีนนัน้ตอ้งการมารบัการฝึกอบรมเพื่อเป็นชาวพทุธที่ดี และส าหรบั

ผูส้นใจกอ็าจฝึกฝนระดบัสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่เขา้ถงึปรมตัถธรรมของศาสนากไ็ด"้๑๗๐  

ต่อมาพระองคไ์ดท้รงสถาปนามหามกฏุราชวทิยาลยัขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๓๖   แลว้จดัหลกัสูตรการเรยีน

การสอนและการสอบพระปรยิตัิธรรมเสยีใหม่ วธิสีอบไล่  ใหเ้ลกิวธิแีปลปากเปลา่  โดยหนัมาใชว้ธิเีขยีนแทน

และก าหนดสอบทกุปีสอบไดว้ชิาไหนเป็นอนัไดว้ชิานัน้  ไดแ้ก่สอบเก็บวชิานัน่เอง  อน่ึงหลกัสูตรแบบมหามกฏุ

ราชวทิยาลยัน้ี   มวีชิาการทางโลกสมยัใหมเ่ขา้มาปนดว้ย  เป็นการศึกษาแบบบูรณาการท ัง้ทางโลกและทาง

ธรรม  ดว้ยเหตน้ีุ การศึกษาของคณะสงฆไ์ดเ้ปลีย่นแปลงจากรูปแบบเดมิทีเ่คยใชศึ้กษาและสอบวดัผลกนัมา

                                                 
๑๖๘พระมหาวงศไ์ทย ศรีลารกัษ,์ “ศึกษาวิเคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย ”, 

วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖. 

๑๖๙อษุา ชยัโชณิชย,์ “การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๙๐”, วทิยานิพนธ์

อกัษรศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั), ๒๕๒๖, หนา้ ๗๓. 

๑๗๐วทิย ์วศิทเวทย,์ ปรชัญาการศึกษาไทย ๒๔๑๑-๒๔๗๕, (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ

การ ศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๑), หนา้ ๓. 

 



 ๑๐๔ 

ตัง้แต่โบราณมาเป็นวธิกีารแบบใหมท่ี่เรยีกว่า “หลกัสูตรแบบมหามกฎุราชวทิยาลยั” โดยมุง่ใหพ้ระสงฆ์

สามเณร ไดร้บัการศึกษาอบรมท ัง้ทางดา้นปริยตัิธรรมและความรูห้นงัสอืไทย รวมท ัง้ความรูใ้นวชิาการใหม่ๆ  

ทีจ่  าเป็นดว้ย ทัง้น้ีเพือ่จะไดน้ าวชิาความรูไ้ปท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่พระศาสนา และการจดัการศึกษาในหวัเมอืง

ต่างๆ ของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามหลกัสูตรมหามกฏุราชวทิยาลยัเป็นสิ่งทีพ่ระภกิษุสามเณรในสมยันัน้ 

เลอืกทีจ่ะศึกษาได ้ ถา้ไมศึ่กษาพระปรยิตัธิรรมแบบเดิม ดงันัน้ การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระยะน้ีจงึมี

รูปแบบเป็น  ๒  ลกัษณะ คือ 

(๑) การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแบบเดิม หรอื การศึกษาบาลดี ัง้เดมิ จะมอียู่ตามส านกัเรยีนของวดั

ต่างๆ พระสงฆส์ามเณรทีผ่่านการศึกษาแบบน้ีจะเขา้สอบดว้ยวธิกีารแปลบาลเีป็นไทยดว้ยปากในสนามสอบ  

ตามก าหนดการสอบที่คณะสงฆเ์ป็นผูก้  าหนดขึ้น  ซึง่หลายๆ ปีจึงจะสอบสกัครัง้  การจดัการศึกษาแบบเดิมน้ี  

แทบจะไม่มอีงคก์รส าหรบัจดัการเรยีนการสอน เป็นการด าเนินงานไปตามล าพงัของผูส้อนซึง่เป็นพระสงฆข์อง

วดันัน้ๆ  

(๒) การศึกษาแบบมหากฎุราชวิทยาลยั   มกีารจดัการศึกษาโดยมหีลกัสูตรที่ก  าหนดขึ้นใหมโ่ดยเฉพาะ 

มวีธิกีารสอบวดัผลดว้ยการเขยีนตอบ ซึง่ต่างจากหลกัสูตรเดมิอย่างสิ้นเชงิ จดัใหม้กีารสอบทุกปี  การเรยีน

เป็นแบบนัง่เรียน ไมใ่ช่นอนเรยีน มโีรงเรยีนสาขาท ัว่กรุงเทพฯ ซึง่ใชห้ลกัสูตรเดยีวกนัท ัง้หมด โดยมมีหามกุฏ

ราชวทิยาลยัเป็นผูว้างนโยบาย และจดัหลกัสูตรการศึกษา  ซึง่ภายหลงัมหาธาตวุทิยาลยัไดใ้ชเ้ป็นแบบอย่างใน

การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรใหม่ 

เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ว่าการศึกษาแบบมหาวทิยาลยัสงฆน้ี์ ไดช่้วยแกป้ญัหาขอ้บกพร่องของการศึกษา

แบบเก่าหลายประการ กลา่วคือ ในดา้นหลกัสูตร จะใชต้ าราบาลไีวยากรณ์ ซึง่พมิพเ์ป็นอกัษรไทยขึ้นใชแ้ทน

ต ารามลูกจัจายนป์กรณ์  ซึง่ตอ้งใชเ้วลาศึกษาหลายปี มาเหลอืเพยีง ๓ หรอื ๔ เดอืน ท าใหม้คีวามสะดวกใน

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมช ัน้สูงต่อไป   นอกจากนัน้ยงัไดม้กีารเพิม่วชิาการสมยัใหม่ เช่น วชิาเลข ความรูใ้น

ภาษาไทย เขา้ไปในหลกัสูตร๑๗๑ เพราะทรงเหน็ว่าการเรยีนของพระสงฆส์ามเณรนัน้ไมค่วรจ ากดัอยู่เฉพาะการ

เรยีนพระปรยิตัิธรรมเท่านัน้ แต่ควรจะศึกษา “การเลา่เรียนสิง่ใดซึง่เกื้อกูลแก่ศาสนากด็ ีเป็นวทิยาส าหรบับรุุษ

กด็ ีตอ้งจดัขึ้นดว้ยตามแต่จดัได”้๑๗๒ ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์งึเสนอใหม้กีารสอนภาษาองักฤษและภาษาสนัสกฤต

ในมหามกฏุราชวทิยาลยัดว้ย โดยทูลขอพระราชทานครูสอนองักฤษใหม้าประจ าทีว่ดับวรนิเวศวหิาร ท าให ้

พระภกิษุมคีวามรูก้วา้งขวาง สามารถใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการศึกษาข ัน้พื้นฐานได ้ นอกจากนัน้การเรียน

                                                 
๑๗๑นนัทนา วฒันสุข, “บทบาทสมเด็จพระมหาสมณเจา้ในสมยักรุงรตันโกสินทร์เกี่ยวกบัการท านุ

บ  ารุงพระพุทธศาสนา”, วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 

๒๕๑๕, หนา้ ๒๐๘. 

๑๗๒มหามกฏุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ (กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๓), หนา้ ๙. 



 ๑๐๕ 

การสอนกม็ตีารางเรียนทีแ่น่นอน ในการสอบวดัผลกม็คีวามสะดวกยุติธรรม  สามารถสอบแกต้วัไดทุ้กปี  ท า

ใหผู้เ้รียนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการศึกษาพระปริยตัิธรรมในชัน้สูงขึ้นไป 

สิง่ที่ควรสงัเกตอีกอย่างหน่ึงคือ ในสมยัรชักาลที่สองที่ไดม้ีการเปลี่ยนหลกัสูตรจากการศึกษา

พระไตรปิฎกมาเป็นอรรถกถา ฎกีา ทีพ่ระอาจารยยุ์คหลงัๆ เป็นผูร้จนาแทนพระไตรปิฎก  และใชม้าจนถงึสมยั

รชักาลที่ ๔ นัน้ ครัน้มาถงึรชักาลที่ ๕ สมเดจ็กรมพระยาวชริญาณวโรรส  ไดจ้ดัหลกัสูตรการศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมขึ้นใหม่  ก าหนดใหฝ่้ายพระวนิยัใชพ้ระวนิยัปิฎกเป็นต าราหลกั  และใชอ้รรถกถาและฎกีาเป็นต ารารอง

อ่านประกอบ  ส่วนในฝ่ายธรรมยงัคงใชห้ลกัสูตรใหม่บา้งเก่าบา้ง  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาแบบมหามกฏุฯ ตอ้งหยุดชะงกัไปในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ทัง้น้ีเน่ืองจากไม่ไดร้บั

ความนิยมจากพระภกิษุสามเณรซึง่เคยชนิกบัการศึกษาแบบเดมิ ดงัเหตผุลทีเ่จา้พระยาภาสกรวงศ ์ไดแ้สดงไว ้

ว่า “เป็นเพราะนกัเรยีนโทรมลงเอง ไมอ่ดทนเหมอืนนกัเรียนแต่ก่อน... นกัเรียนเขา้ใหม่เดีย๋วน้ี เรยีนหา

ประโยชนท์ีจ่ะเขา้ท าการในฆราวาส ใหม้ชีื่อเสยีงว่าเป็นบาเรยีน ยิง่กว่าจะคงทนอยู่ในพระศาสนา”๑๗๓ และ

อปุสรรคดา้นผูน้ าในการจดัการศึกษา ซึง่เกดิจากการระดมพระสงฆท์ีม่คีวามรูซ้ึง่เป็นกรรมการมหามกฏุราช

วทิยาลยั  ตอ้งเขา้ไปช่วยรฐัจดัการศึกษาในหวัเมอืงต่างๆ  ไมม่เีวลาเหลยีวแลถงึการวทิยาลยั จนถงึคราว

จะตอ้งประชุมหารอืการวทิยาลยับางคร ัง้ กไ็มม่กีรรมการจะประชมุใหค้รบองคป์ระชมุ๑๗๔ จงึท าใหก้ารศึกษาใน

มหามกฏุฯ อ่อนแอลง  เพราะจดัการจดัการศึกษาภายใตก้ารน าของกรมหมืน่วชริญาณวโรรสจงึตอ้งเลกิลม้ไป 

และไดก้ลบัไปใชว้ธิีการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแบบเดมิจนสิ้นสมยัรชักาลที่ ๕ อย่างไรก็ตาม การจดัการศึกษา

แบบมหามกฏุฯ ไดถ้กูรื้อฟ้ืนน ามาเริ่มตน้ใชอ้ีกคร ัง้หน่ึงในสมยัรชักาลที่ ๖ หลงัปี พ.ศ. ๒๔๕๓ เมือ่พระองคม์ี

อ  านาจในการปกครองคณะสงฆอ์ย่างเตม็ที่๑๗๕  

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ งานการศึกษาของคณะสงฆม์คีวามกา้วหนา้มาก ทรงโปรดใหย้า้ยการสอนพระ

ปรยิตัิธรรมที่หนา้วดัพระศรีรตันศาสดาราม ออกไปตัง้เป็นบาลวีทิยาลยัขึ้นทีว่ดัมหาธาต ุ เรียกว่า “มหาธาตุ

วทิยาลยั” และในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ มกีารจ่ายเงนิเดอืนแก่ครูและค่าใชส้อยส าหรบัวทิยาลยัอีกดว้ย นบัเป็น

วทิยาลยัสงฆแ์ห่งแรกในประเทศไทย๑๗๖ ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดใหส้รา้งสงัฆิกเสนาสนร์าชวทิยาลยัอทุศิถวาย

มหาธาตวุทิยาลยั  เพือ่เป็นทีศึ่กษาพระปริยตัิธรรมและวชิาช ัน้สูง  พระราชทานนามใหมว่่า  “มหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั”  แต่อาคารสงัฆกิเสนาสนร์าชวทิยาลยันัน้เป็นสถานทีข่องมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ตัง้อยู่ที่

วดัมหาธาตุ ปจัจุบนักรมศิลปากรใชเ้ป็นที่ท  าการส่วนหน่ึงของกรมฯ แต่ไดม้เีสยีงเรยีกรอ้งจากคณะสงฆว์่า 

                                                 
๑๗๓พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ ศึกษาวิเคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย, อา้ง

แลว้, หนา้ ๑๙. 

๑๗๔เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๕. 

๑๗๕อษุา ชยัโชณิชย,์ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๙๐, อา้งแลว้, 

หนา้ ๒๖๖. 

๑๗๖วนัชยั ปกัษเีลศิ, การปรบัตวัของสถาบนัสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๔๔, อา้งแลว้, หนา้ ๒๒. 



 ๑๐๖ 

เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัสงฆแ์ต่ด ัง้เดมิ ถงึแมต่้อมาจะมกีารว่างเวน้ไมม่กีารใชส้อย จนกระท ัง่ทางการมอบ

ใหก้รมศิลปากรมายดึครองเพือ่ประโยชนแ์ก่งานราชการ แต่เมือ่เวลาน้ีการศึกษาของคณะสงฆม์ากขึ้นและไมม่ี

ทีจ่ะเรียน กรมศิลปากรสมควรคืนกลบัไปใหเ้ป็นที่ศึกษาของพระภกิษุสามเณรเหมอืนเช่นเดิม ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ 

ไดเ้ริ่มมกีารศึกษาแบบนกัธรรมขึ้นควบคู่กบัฝ่ายเปรยีญ  แต่เป็นการศึกษาของภกิษุสามเณรเท่านัน้  และการ

สอบเปรยีญดว้ยขอ้เขยีนตัง้แต่ ป.ธ. ๑ - ๙  ไดเ้ริ่มขึ้นเมือ่ปี  พ.ศ. ๒๔๕๙  

(๖) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๖  

การจดัการศึกษาของสงฆใ์นช่วงน้ี ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงการจดัการศึกษาของคณะสงฆค์ร ัง้ส  าคญัอกี

คร ัง้หน่ึง เพราะเป็นช่วงที่สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ด ารงต าแหน่งสมเดจ็

พระสงัฆราช ไดม้กีารเปลีย่นแปลงท ัง้ในรูปแบบการศึกษาและหลกัสูตรตลอดจนวธิกีารสอบ  โดยพระองค์

ทรงจดัต ัง้หลกัสูตรนกัธรรมขึ้น  เป็นการศึกษาเนน้ความรูใ้นดา้น “ธรรมวนิยั” มากกว่าความรูใ้น “ภาษาบาล”ี 

เน่ืองจากทรงเหน็ว่าการศึกษาพระธรรมวนิยัเป็นเรื่องที่เหมาะสมกบัพระภกิษุสามเณรมากกว่า โดยเฉพาะ

พระสงฆท์ีบ่วชในระยะส ัน้ ตามประเพณีการบวชของคนไทย ส าหรบัภาษาบาลนีัน้เหมาะส าหรบัผูท้ีบ่วชนานๆ 

เพือ่ศึกษาคน้ควา้พระปริยตัิธรรมใหล้กึซึ้งขึ้น  การศึกษาแบบนกัธรรมทีจ่ดัใหม่น้ี มุง่สอนความรูเ้กี่ยวกบั

หลกัธรรม และขอ้ปฏบิตัิทางศาสนา  โดยใชแ้บบเรยีนทีเ่ป็นภาษาไทย วธิกีารวดัผลก็ใชว้ธิกีารเขยีนตอบเป็น

ภาษาไทยท ัง้หมด  เมือ่ก่อนหลกัสูตรนกัธรรมมปีระโยชนม์ากส าหรบัพระนวกะที่บวชไมน่าน โดยไม่ตอ้งการ

บวชเรียน แต่ในปจัจุบนัน้ีส  าหรบัพระผูบ้วชใหม่ ซึง่ต ัง้ใจบวชเพยีงพรรษาเดียวแลว้จะลาสกิขา ก่อนออก

พรรษาจะตอ้งมกีารสอบนวกะ  

นอกจากน้ี พระองคย์งัไดน้ าหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมมาผนวกเขา้กบัหลกัสูตรนกัธรรมทีท่รงจดัขึ้น

ใหม่ เรยีกว่า “เปรยีญธรรม”  เป็นผลใหก้ารศึกษาของคณะสงฆไ์มม่กีารแบง่แยก เป็น ๒ ฝ่าย อย่างทีเ่คย

แบง่แยกในสมยัรชักาลที่ ๕  ทรงน าเอาความรูภ้าษาไทยและความรูอ้ื่นๆ ทีจ่  าเป็นแก่พระสงฆม์ารวมเขา้กบั

หลกัสูตรพระปริยตัิธรรมไดเ้ป็นอย่างดี และไดเ้ป็นแนวทางใหค้ณะสงฆจ์ดัการศึกษาวชิาอื่นๆ เช่นวชิา

ภาษาองักฤษและวชิาครู ดงัปรากฏเป็นหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นปจัจบุนั ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชด าริ

ของพระองคท์ี่ตอ้งการใหพ้ระสงฆส์ามาเณรไดศึ้กษาวชิาความรูท้ี่เป็นประโยชนด์ว้ย มใิช่จ ากดัแต่ความรูใ้น

พระพทุธศาสนาอย่างเดียว เพราะความรูท้ีพ่ระสงฆไ์ดร้บัย่อมจะส่งผลถงึราษฎรดว้ย เน่ืองจากพระสงฆย์งัคง

เป็นครู และเป็นผูน้ าทอ้งถิน่ ทีส่  าคญัในสงัคมชนบท   

มลูเหตใุนการจดัใหม้กีารศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมน้ี เน่ืองจากทางราชการไดป้ระกาศใช ้

พระราชบญัญตัเิกณฑท์หาร ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) เกณฑช์ายฉกรรจเ์ขา้รบัราชการทหารเพือ่ป้องกนั

ประเทศชาต ิ ในพระราชบญัญตัินัน้ยกเวน้เฉพาะพระภกิษุท ัว่ไปไมต่อ้งถกูเกณฑเ์ขา้เป็นทหาร ส าหรบัสามเณร

เวน้เฉพาะสามเณรรูธ้รรม แต่ยงัไมม่กีฎเกณฑว์่าจะมคีวามรูเ้พยีงใดจงึจะชื่อว่าสามเณรรูธ้รรม ทางฝ่าย

บา้นเมอืงจงึขอใหท้างคณะสงฆก์ าหนดองคค์วามรูข้องสามเณรผูรู้ธ้รรมใหเ้พือ่เป็นแนวปฏบิตัิ มหาเถรสมาคม

โดยสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นประธาน ไดป้ระชุมคร ัง้แรกเมือ่วนัที ่ ๑๒ 



 ๑๐๗ 

มถินุายน ร.ศ. ๑๓๐ เพือ่ก าหนดคุณสมบตัิของสามเณรรูธ้รรมขึ้น๑๗๗  ซึง่ต่อมาสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ 

ทรงเสนอใหม้หาเถรสมาคมเหน็ชอบเกี่ยวกบัหลกัสูตรหรอืแบบเรยีนส าหรบัสอบความรูธ้รรมขึ้นมาแทน ดงัน้ี 

คือ 

๑. นวกภมู ิ เป็นความรูส้  าหรบันวกภกิษุและสามเณร จดัเป็น ๒ อย่าง คือ สามญัและวสิามญั 

อนุญาตใหเ้ขา้สอบไดท้ ัง้ภกิษุและสามเณร แต่ตอ้งรูจ้กัเขยีน รูจ้กัแต่งภาษาไทยใชไ้ดแ้ลว้ 

๒. สามญัศึกษา การศึกษาอย่างสามญันัน้ เวน้มคธภาษา แบง่เป็น ๒ ประโยค คือ 

ก. ประโยคหน่ึง ธรรมวภิาคกบัเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ไม่ตอ้งชกัทีม่าตอ้งไดพ้รอ้มท ัง้ ๒ 

อย่างในคราวเดียวกนั 

ข. ประโยคสอง พทุธประวตัิย่อ กบัเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ชกัทีม่าในหนงัสอืไทยสุดแต่จะ

ก าหนดใหว้่ากี่แห่งตอ้งไดพ้รอ้มกนัท ัง้ ๒ อย่างในคราวเดยีวกนั 

๓. การสอบไดท้ ัง้ ๒ ประโยค การสอบไดท้ ัง้ ๒ ประโยคน้ี เป็นนกัธรรม ๒ ประโยคก่อน แตจะรบั

ประกาศนียบตัร๑๗๘ ภกิษุตอ้งสอบวนิยับญัญตัใินนวโกวาทใหไ้ดก่้อน สามเณรยงัรบัไมไ่ดจ้นกว่าจะอปุสมบท

แลว้และสอบวนิยับญัญตัไิดแ้ลว้ ส่วนผูส้อบไดเ้พยีงประโยคหน่ึงยงัไมใ่หป้ระกาศนียบตัร เป็นแต่ไดร้บัยกเวน้

ตามพระราชบญัญตัเิกณฑท์หาร 

๔. วสิามญัศึกษา การศึกษาอย่างวสิามญั ตอ้งสอนภาษามคธเพิม่เตมิเขา้ไปดว้ย แบง่เป็น ๒ ประโยค คือ 

ก. ประโยคหน่ึง อรรถกถาพระธรรมบท มแีกอ้รรถดว้ย 

ข. ประโยคสอง บาลไีวยากรณแ์ละสมัพนัธ ์

การศึกษาอย่างวสิามญัน้ี จะจดัเฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครก่อนท ัง้ ๒ อย่าง ถา้ท าหนงัสอืเพื่อใช ้

เป็นหลกัสูตรส าเรจ็แลว้กจ็ะขยายไปตามหวัเมอืงต่างๆ จะสอบอย่างเดยีวกนักบัอย่างสามญัศึกษากไ็ด ้ หรอืได ้

ช ัน้สามญัแลว้จะสอบเพิม่เตมิกไ็ด ้ สอบได ้ ๒ ประโยคน้ีกเ็ป็นเปรยีญธรรม ๒ ประโยค เทยีบปรยิตัิธรรม ๓ 

ประโยค 

เหตผุลประการหน่ึงในการจดัหลกัสูตรดงักลา่วขา้งตน้ คือ การเรียนธรรมของพระภกิษุสามเณรจะ

เจรญิท ัง้ในกรุงและในหวัเมอืง และจะไดม้ผูีม้คีวามรูช่้วยกจิพระศาสนาอกีมาก การจดัการเรยีนเฉพาะแต่

ในทางมคธภาษาถอืเป็นหลกักจ็รงิ แต่ยงัอยู่ในวงแคบ ความรูอ้นัน้ียงัไม่แพร่หลายไปในหวัเมอืง พระภกิษุ

สามเณรในหวัเมอืงไมไ่ดเ้รยีนในทางน้ีแลว้ ยงัซ  า้ไมไ่ดเ้รยีนในทางอื่นดว้ย ดว้ยเหตุน้ี จงึหาพระทีเ่หมาะสม

และสมควรเป็นเจา้อาวาสเป็นพระอปุชัฌาย ์ เป็นเจา้คณะไดย้ากล  าบาก แต่ผูท้  าหนา้ทีเ่หลา่น้ีจ าตอ้งม ี ฉะนัน้ 

เมือ่จดัสอนความรูส้ามญัในหวัเมอืงแลว้ กค็งเปลีย่นความขดัขอ้งขอ้น้ีไปไดย้ากล  าบากยิง่ 

นอกจากน้ี สาเหตุทีส่  าคญัอกีประการหน่ึงในการเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ มา

จากการทีก่ารศึกษาของรฐัและของคณะสงฆไ์ดแ้ยกออกจากกนั ในปลายสมยัรชักาลที่ ๖ โดยในปี พ.ศ.  

                                                 
๑๗๗หนงัสอืแถลงการณค์ณะสงฆ ์เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๔๕๖, หนา้ ๑๑๙-๑๒๔. 

๑๗๘เริ่มมปีระกาศนียบตัรรบัรองในสมยัน้ีเป็นตน้มา 



 ๑๐๘ 

๒๔๖๒ พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ใหแ้ยกกรมธรรมการไปสงักดักระทรวงวงั  ดว้ย

เหตุผลว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโบราณราชประเพณีเดิม๑๗๙ ซึ่งภายหลงัการแยกกรมธรรมการออกจาก

กระทรวงศึกษาธิการแลว้ การศึกษาของสงฆก์บัการศึกษาของรฐักไ็ดแ้ยกออกจากกนั และนโยบายการศึกษา

ไดเ้ปลีย่นไป โดยแยกนโยบายการศึกษาของพระภกิษุสามเณรออกต่างหากจากนโยบายการจดัการศึกษา

ส าหรบัเด็กนกัเรยีน  และตลอดจนแบง่ส่วนราชการที่รบัผดิชอบดว้ย  กระทรวงศึกษาธิการรบัผดิชอบเฉพาะ

การศึกษาของเด็กนกัเรียนราษฎรเ์ท่านัน้ ส่วนการศึกษาส าหรบัพระภกิษุสามเณรใหค้ณะสงฆด์ าเนินการ

ต่างหากเป็นเอกเทศจากรฐั แผนการศึกษาของชาตใินสมยัต่อๆ มา  จงึไมก่ลา่วถงึการศึกษาของสงฆอ์กีเลย  

รฐัไดแ้ยกเด็กออกจากวดั  ไปจดัการศึกษาเอง เป็นผลใหแ้ผนการศึกษาของชาตใินสมยัต่อมาทกุฉบบัไมม่ี

คณะสงฆเ์ขา้ร่วมพจิารณาดว้ย๑๘๐  

การแยกการจดัการศึกษาของพระภกิษุสามเณร ออกจากการจดัการศึกษาของเด็กจงึท าใหเ้กิดปญัหา

ในเวลาต่อมา ท าใหก้ารจดัการศึกษาของพระไม่ไดผ้ล คือรฐัไมไ่ดส้อดส่องดูแลอย่างเตม็ที่ และเป็นการเปิด

โอกาสใหผู้ท้ี่ไมม่คีวามรูค้วามสามารถในการจดัการศึกษา เขา้มาดูแลการศึกษาของพระภกิษุสามเณร เมือ่ไมม่ี

ความรูใ้นการจดัการศึกษา จงึท าใหก้ารศึกษาของพระไมก่า้วหนา้และทีส่  าคญัการศึกษาของพระไมส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชน กลายเป็นการศึกษาทีสู่ญเปลา่  พระจะตอ้งเรียนนกัธรรมบาลใีนส่วนของพระ

เพือ่วตัถปุระสงคอ์กีอย่างหน่ึง และเมือ่ตอ้งการจะพดูกบัชาวโลกใหรู้เ้รื่องก็ตอ้งขวนขวายเรยีนทางโลกเอง 

ทัง้ๆ ทีไ่มม่ผูีใ้หญ่ฝ่ายพระดว้ยกนัสนบัสนุน การศึกษาของพระจงึอยู่ในรูปทีย่งัไม่ชดัเจนว่าจะเอาอย่างไร 

เรยีกว่ายงัไมม่วีสิยัทศันท์ี่ชดัเจนว่าจะเป็นประโยชนต่์อชาติบา้นเมอืงอย่างไรในระยะยาว และทีส่  าคญัการศึกษา

ของพระทีจ่ดักนัอยู่น้ีเป็นประโยชนต่์อพระศาสนาไดแ้ค่ไหนอย่างไร 

(๗) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่  ๗   

การศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัน้ีหยุดน่ิง เพยีงแต่รกัษานโยบายการศึกษาของสมเดจ็กรมพระยาวชริ

ญาณวโรรสไวเ้ท่านัน้ โปรดใหย้า้ยกรมธรรมการกลบัเขา้มารวมกบักระทรวงศึกษาธกิารเหมอืนเดมิ ใหใ้ชร้าช

บณัฑติสถาน คณะสงฆไ์มไ่ดม้นีโยบายใหมน่อกจากการจดัธรรมศึกษาใหก้บัฆราวาส ในสมยัน้ีเปิดโอกาสให ้

ฆราวาสชาย-หญงิ  เขา้เรยีนไดด้ว้ย โดยแยกเป็นแผนกธรรมส าหรบัพระภกิษุสามเณร  แผนกธรรมศึกษา

ส าหรบัฆราวาสชาย-หญงิ  โดยแบง่เป็น  ๓  ช ัน้คือ ช ัน้ตรี  ช ัน้โท  และ  ช ัน้เอก  ส าหรบัฝ่ายบาลมีหีลกัสูตร

ในยุคทีเ่ป็นมหาธาตวุทิยาลยัแยกออกเป็น  ๒  ฝ่ายคือ   
 

 

                                                 
๑๗๙นนัทนา วฒันสุข, “บทบาทของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ในสมยักรุงรตันโกสนิทรเ์กี่ยวกบัการท านุ

บ  ารุงพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๑๙๒. 

๑๘๐แน่งนอ้ย ติดติรานนท,์ “เสนาบดกีระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสทิธิราช”, วทิยานิพนธ์

อกัษรศาสตรม์หาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั), ๒๕๑๙, หนา้ ๑๙๑-๑๙๒. 



 ๑๐๙ 

(๑) ฝ่ายไทยแบง่ประโยคเป็น  ๙  ช ัน้ 

(๒) ฝ่ายรามญัแบง่เป็น  ๔  ช ัน้ 

การวดัผลในระยะแรกเหมอืนสมยั ร. ๔  คือผูเ้ขา้สอบจบัฉลากประโยคไดแ้ลว้เขา้แปลดว้ยปากเปลา่

ในที่ประชมุพระราชาคณะตามเวลาทีก่  าหนดให ้  ถา้แปลทนัตามเวลาทีก่  าหนดเป็นสอบได ้  ส าหรบัฝ่ายไทยได ้ 

๓  ประโยคขึ้นไปเป็นเปรยีญ  ฝ่ายรามญัได ้๒ ประโยคขึ้นไปเป็นเปรยีญ ส าหรบัสถานศึกษาที่ใชใ้นระยะแรก

เช่นเดยีวกบัสมยั ร.๔ คือมหาธาตวุทิยาลยัและวดัสุทศันฯ์  ทางวดัมหาธาตจุงึต ัง้บาลวีทิยาลยัขึ้นและทีม่หา

มกฎุราชวทิยาลยักไ็ดข้ยายการศึกษาออกไปตามวดัต่างๆ  

ในสมยัน้ี ไดม้กีารอนุญาตใหพ้ระภกิษุสามเณรไปช่วยสอนศีลธรรมตามโรงเรยีนเดก็เพราะมปีญัหา

การขาดแคลนครูสอนในดา้นน้ี แต่ทีส่  าคญัในสมยัน้ีการศึกษาของพระสงฆไ์มเ่จรญิกา้วหนา้ แต่มแีนวความคิด

ยอ้นกลบัไปในสมยัตน้ๆ ทีว่่า พระภกิษุสามเณรไมค่วรศึกษาวชิาการสมยัใหม่ ทีม่ใิช่ดา้นศาสนา เพราะกลวัว่า

จะมผูีแ้อบแฝงมาอาศยัพระศาสนาเป็นทางศึกษาเพือ่ไปหาเลี้ยงชีพ การศึกษาวชิาการสมยัใหม่จงึยงัไมไ่ดร้บั

การยอมรบัจากผูบ้รหิารคณะสงฆใ์นยุคน้ี๑๘๑  ท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆม์ดืมนอกีวาระหน่ึง 

ครัน้หลงัจากที่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ความตื่นตวัในระบอบ

ประชาธิปไตยของพระสงฆ ์ ไดก่้อใหเ้กดิความเคลือ่นไหวของพระภกิษุกลุ่มหน่ึง ทีเ่รียกตนเองว่า “กลุ่ม

ปฏสิงัขรณ์การพระศาสนา”๑๘๒ โดยมกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารยกเลกิพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ  ์ ร.ศ. 

๑๒๑ เสยี  จดุมุง่หมายในการเคลือ่นไหวก็คือ ตอ้งการรวมนิกายสงฆซ์ึง่แบง่ออกเป็น ๒ นิกายคือมหานิกาย

และธรรมยุตกินิกาย เขา้เป็นนิกายเดยีวกนั เรยีกว่า คณะสงฆไ์ทย หรอื คณะสงฆส์ยามวงศ ์ และแกไ้ขการ

ปกครองทีไ่ม่เสมอภาคใหท้ดัเทยีมกนั ตลอดจนปรบัปรุงการศึกษาของคณะสงฆใ์หท้นัสมยั ซึง่การเคลือ่นไหว

คร ัง้น้ีประสบความส าเรจ็ เน่ืองจากไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาล โดยจดัการแกไ้ขพระราชบญัญตักิาร

ปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. ๑๒๑ และตราพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ้น  

การตราพระราชบญัญตักิารปกครองสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔  ใหม ่  มผีลต่อการศึกษาของคณะสงฆจ์าก

พระราชบญัญตั ิ คือ  รฐับาลไดจ้ดัระเบยีบการบรหิารการคณะสงฆเ์ป็น ๔ องคก์าร ไดแ้ก่ องคก์ารปกครอง 

องคก์ารศึกษา องคก์ารเผยแผ่ และองคก์ารสาธารณูปการ๑๘๓ และแต่งต ัง้พระพรหมมนีุ วดัเบญจมบพติรให ้

เป็นสงัฆมนตรวี่าการองคก์ารศึกษารูปแรก และพระสุพจนม์นีุ วดับวรนิเวศวหิาร เป็นสงัฆมนตรช่ีวยว่าการ

องคก์ารศึกษา  งานส าคญัประการหน่ึงดา้นการศึกษากค็ือ  มกีารจดัต ัง้องคก์ารการศึกษาของคณะสงฆข์ึ้น 

                                                 
๑๘๑ดวงพร สุขศิรวิฒัน,์ พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔, อา้ง

แลว้, หนา้ ๑๐๑. 

๑๘๒คะนึงนิตย ์จนัทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไ์ทยรุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔, (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๒๘), หนา้ ๗๑-๗๒. 

๑๘๓จารุรตัน ์ ปัน้มณี, กฎหมายพระสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต,ิ 

๒๕๕๐), หนา้ ๗๐. 



 ๑๑๐ 

เพือ่ท  าหนา้ทีเ่กี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยตรง โดยมพีระพรหมมนีุ (ปลด) วดัเบญจมบพติร สงัฆ

มนตรวี่าการองคก์ารศึกษาเป็นประธาน   เหตผุลในการจดัตัง้สภาการศึกษาคณะสงฆ ์เน่ืองจากคณะกรรมการ

เลง็เหน็ว่า  การศึกษาควรไดร้บัการปรบัปรุงใหก้วา้งขวางและเหมาะสมแก่กาลสมยั “เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ก่

ภกิษุสามเณรในการบ าเพญ็ศาสนกจิและเพิม่พนูความรูด้า้นศาสนธรรมแก่คฤหสัถใ์หเ้จรญิท ัว่กนั และเป็น

ปจัจยัใหเ้กดิความเจริญดา้นสมัมาปฏบิตัิตามความตอ้งการของพระศาสนาและประเทศชาติ”๑๘๔ งานปรบัปรุง

ดา้นการศึกษาของพระสงฆ ์แมจ้ะยงัไม่ปรากฏรูปแบบเป็นแบบแผนถาวรใหน่้าพอใจ  แต่การที่รฐับาลมองเหน็

ความลา้หลงัดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ และมดี าริทีจ่ะปรบัปรุงการศึกษาใหท้นัสมยัทดัเทยีมกบัการศึกษา

ของประชาชน  สิง่เหลา่น้ีนบัว่าเป็นนิมติทีด่ีของการศึกษาของคณะสงฆ ์ และในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และ ๒๔๙๐ 

จงึไดม้กีารยกฐานะมหามกฏุราชวทิยาลยั และมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาช ัน้สูงใน

รูปแบบของมหาวทิยาลยัสงฆข์ึ้นอย่างแทจ้รงิ 

(๘) การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัรชักาลที่ ๘  

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในสมยัน้ีมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสมยั ร. ๗ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงแต่อย่าง

ใด  ยงัคงด าเนินตามข ัน้ตอนการศึกษาโดยล าดบั ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ทรงอนุเคราะหใ์หแ้ปลพระไตรปิฎกเป็น

ภาษาไทย โดยพระปรารภของสมเดจ็พระสงัฆราชแพ ตสิสเทโว วดัสุทศันฯ์ โดยแบง่ออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

แปลโดยอรรถ พมิพเ์ป็นเลม่สมดุ ๘๐ เลม่ เรยีกว่า “พระไตรปิฎกภาษาไทย”  กบัแปลส านวนเทศนา พมิพ์

เป็นใบลานแบง่เป็น ๑,๒๕๐ กนัฑ ์เรยีกว่า พระไตรปิฎกเทศนาฉบบัหลวง และไดด้ าเนินการจนส าเรจ็ จดัเป็น

ผลงานเน่ืองในงานฉลอง  ๒๕  พทุธศตวรรษ ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ จ านวน ๒,๕๐๐ จบ   และไดเ้ปลีย่นกระทรวง

ธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธกิาร: พระองคท์รงเปลีย่นกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และ กรม

ศาสนา 

บทสรุป จากการศึกษาถงึความหมาย แนวคิดทฤษฎกีารจดัการศึกษาต่างๆ ท ัง้จากแนวคิดทาง

ตะวนัตกและแนวคิดทางพระพทุธศาสนาพอที่จะสรุปไดว้่า การศึกษากค็ือการพฒันามนุษยใ์นดา้นต่างๆ ซึง่

ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา คือการพฒันาระบบการด าเนินชวีติท ัง้ ๓ ดา้น คือ ดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่

วนิยั ฯลฯ ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่คุณธรรม ความสุข ฯลฯ ดา้นปญัญา ไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจถงึเหตผุล การเขา้ถงึ

ความเป็นจรงิ การศึกษาจงึเป็นกระบวนการพฒันาชวีติของมนุษย ์ ซึง่เป้าประสงคข์องการศึกษาตามหลกั

พระพทุธศาสนานัน้ มเีป้าหมาย ๓ ระดบั คือ ประโยชนใ์นปจัจุบนั ประโยชนใ์นภายหนา้รวมถงึชาตต่ิอๆ ไป  

จนกระท ัง่ถงึประโยชนอ์นัสูงสุด คือ บรรลุธรรมในระดบัอริยบคุคล  คนทีจ่ะไดช้ื่อว่าเป็นบณัฑติหรอืผูม้ี

การศึกษา  จะตอ้งมชีวีติที่บรรลุจดุหมายอย่างนอ้ย ๒ ระดบั คือ ประโยชนใ์นปจัจุบนั (ทฏิฐธมัมกิตัถะ) และ 

ประโยชนใ์นภายหนา้ (สมัปรายกิตัถะ) ซึง่ประโยชนท์ ัง้ ๒ ระดบัน้ี แยกออกไปอกี ๓ ดา้น ซึง่ผูท้ีส่  าเรจ็

การศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนาจะตอ้งบ าเพญ็ใหส้  าเรจ็ คือ 

                                                 
๑๘๔พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ ศึกษาวิเคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย, อา้ง

แลว้, หนา้ ๘๐. 



 ๑๑๑ 

๑) ประโยชนต์น (อตัตตัถะ) คือ ประโยชน ์๓ ระดบัที่กลา่วแลว้อนัผูศึ้กษาพงึท าใหเ้กดิขึ้นแก่ตนเอง

หรอืพฒันาชวีติของตนเองใหบ้รรลุถงึ 

๒) ประโยชนผู์อ้ื่น (ปรตัถะ) คือ ประโยชน ์ ๓ ระดบัทีก่ลา่วแลว้ทีพ่งึช่วยเหลอืใหผู้อ้ื่นหรอืเพือ่น

มนุษยไ์ดบ้รรลุถงึ ดว้ยการชกัน าใหเ้ขาพฒันาชวีติของเขาเองไปตามล าดบั 

๓) ประโยชนท์ ัง้สองฝ่าย (อภุยตัถะ) คือ ประโยชนร่์วมกนั หรอืประโยชนแ์ก่สงัคมท ัง้หมด โดยเฉพาะ

สภาพและปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีพ่งึช่วยกนัสรา้งสรรคบ์  ารุงรกัษา  อนัจะเกื้อหนุนใหท้ ัง้ตนและผูอ้ื่นเขา้ถงึ

จดุหมาย ๓ ระดบันัน้ 

การจดัการศึกษาที่ยดึหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาเป็นฐาน จะมุง่พฒันาจติใจของคนใหถ้งึความ

จรงิของชวีติ โดยไม่ปฏเิสธหลกัวชิาการทางโลก เป็นการจดัการศึกษาทีเ่นน้ทกัษะและศกัยภาพภายนอกให ้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพภายในอนัเป็นการด าเนินวถิชีวีติของคนในสงัคม ท าใหอ้ยู่ร่วมกบัธรรมชาตดิว้ยด ีมสุีข 

และเป็นอสิระ เน่ืองจากการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา คือ กระบวนการสรา้งปญัญาเพือ่ประโยชนใ์นการ

ด าเนินชวีติ ซึง่สามารถพฒันาพฤตกิรรมทางกาย วาจา ท ัง้ในส่วนบคุคลและสงัคม รวมถงึจติใจอนัจะท าให ้

เกดิความสุขหรอืสามารถหลุดพน้จากความทุกขแ์ละน าไปสู่ความเป็นอสิระ แกป้ญัหาได ้ ดงัทีพ่ทุธทาสภกิขุ

กลา่วว่า การสรา้งปญัญา คือ การปฏบิตัิศีล สมาธ ิและปญัญา การศึกษาทีส่มบูรณต์อ้งท าความเป็ฯมนุษยใ์ห ้

ถกูตอ้งและสมบูรณ ์ คือ มคีวามรูเ้รื่องวชิาชพีและอาชพี รวมท ัง้มมีนุษยธรรม คือ มคีวามเป็นมนุษยอ์ย่าง

ถกูตอ้งสมบูรณ ์ 

ประเดน็ส าคญัที่สุดของการศึกษาตามแนวทางพระพทุธศาสนา ว่าจะปรากฏผลในทางดีหรอืไมน่ัน้ 

ขึ้นอยู่กบัหลกัการว่า จะตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ และปฏเิวธ อนัไดแ้ก่การที่ตอ้งถงึพรอ้มไป

ดว้ยการเรยีนรู ้ (ปริยตั)ิ ดว้ยความตัง้ใจและจรงิจงัและการปฏบิตั ิ คือ ตอ้งปฏบิตัิดว้ยความไม่ประมาทอย่าง

สม า่เสมอต่อเน่ือง ดงันัน้ จงึเกดิผล (ปฏเิวธ) อย่างแทจ้รงิได ้ และแต่ละคนจะประจกัษแ์จง้ผลและรูไ้ดด้ว้ย

ตัง้แต่ตนเองและขยายผลต่อไปยงัสงัคม รวมถงึสภาพแวดลอ้มดว้ย   ดงัค ากลา่วว่าปรยิตัิเปรียบเหมอืนแผน

ที ่ปฏบิตัเิหมอืนการเดนิทางตามแผนที ่และปฏเิวธเปรียบเหมอืนการถงึสถานทีถ่กูตอ้งตามทีแ่ผนทีบ่อกไว ้ท ัง้

ปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ จะจอ้งอาศยักนั จงึจะไดร้บัผลทีถ่กูตอ้งและจรงิแท  ้

ส่วนเป้าหมายและหลกัการทางการศึกษาตามของคณะสงฆต์ามแนวของพระพทุธศาสนานัน้ คณะ

สงฆม์เีป้าหมายทางการศึกษาโดยสรุปอยู่ ๓ ประการ คือ เป้าหมายเพือ่ตวับคุคล คือตวัพระภกิษุสามเณรผู ้

ศึกษาเอง พระพทุธศาสนาตอ้งการใหพ้ระสงฆเ์ป็นผูม้ชีวีติทีด่ีงาม เป็นศาสนทายาททีม่คุีณภาพ ในเวลา

เดยีวกนัจะตอ้งมเีป้าหมายเพือ่บุคคลอื่นหรอืเพือ่สงัคม  โดยเมือ่ฝึกฝนตนเองใหส้มบูรณ์แลว้ กจ็ะตอ้งท า

ประโยชนเ์พือ่คนอื่นไดแ้ก่ การส ัง่สอนอบรมคนในสงัคมไปดว้ย เพือ่ช่วยสงเคราะหใ์หเ้ขามคีวามสุขกาย สุขใจ 

ด ารงตนอยู่ดว้ยหลกัแห่งศีลธรรมอนัดงีาม ขอ้น้ี เมือ่ฝึกตนเองแลว้กจ็ะสามารถท าประโยชนเ์พื่อผูอ้ื่นไดอ้ย่าง

เตม็ที ่  และประการที ่ ๓ เพือ่ความเจรญิม ัน่คงของพระศาสนา ดว้ยการเป็นผูศึ้กษาเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจอย่าง

ถกูตอ้งชดัเจน และเมือ่รูแ้ลว้จะตอ้งเผยแผ่แนะน าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจตามดว้ย นอกจากน้ีหากมภียัอนัตรายทีเ่กดิ



 ๑๑๒ 

ขึ้นกบัพระศาสนา กจ็ะสามารถทีจ่ะแกต่้างหรอือธบิายใหค้นอื่นสามารถเขา้ใจเหตผุลที่ถกูตอ้งได ้  พระสงฆท์ี่

จะเป็นผูด้  ารงหรอืสบืทอดพระพทุธศาสนาไดน้ัน้ ในความเป็นพระสงฆก์็ตอ้งมลีกัษณะผูน้ าอยู่ดว้ย จงึตอ้งมี

ความคิด การปรบัตวั พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพือ่จะไดอ้ยู่ในโลกไดอ้ย่างเท่าทนั คือจะตอ้งเป็นพระภกิษุ

สามเณรที่มคุีณภาพด ี เป็นก าลงัของพระศาสนา   ดว้ยการฝึกอบรมตนใหเ้จรญิงอกงามดว้ยความรูค้วาม

ประพฤต ิและสามารถปฏบิตัิเพื่อประโยชนสุ์ขท ัง้ของตนเองและผูอ้ื่น  รวมท ัง้เป็นแหลง่คน้ควา้เผยแพร่ความรู ้

และการปฏบิตัิทางพระพทุธศาสนา  ซึง่พระสงฆม์คุีณลกัษณะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดงักลา่วนัน้ จะตอ้ง

ด าเนินไปตามกระบวนการของไตรสกิขาอย่างแทจ้รงิ 

ซึง่เมือ่มาพจิารณาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ตัง้แต่ยุคสมยัต่างๆ จนถงึสมยัรตันโกสนิทร์

แลว้จะพบว่า เนน้การศึกษาดา้นคนัถธุระหรอืการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแบบนกัธรรมบาลเีป็นหลกั  การ

จดัการศึกษาของพระสงฆใ์นช่วงเวลาดงักลา่วน้ีมลีกัษณะทีส่  าคญัคือ ไมม่รีะบบแบบแผนทีแ่น่นอน  ในดา้น

การเรยีนการสอนจะเนน้การจ าเป็นส าคญั เป็นการสอนใหแ้ปลภาษาบาลใีนพระไตรปิฎกแบบค าต่อค า ซึง่

เรยีกว่าการบอกพระปรยิตัธิรรม และในการสอบวดัความรูพ้ระปริยตัิธรรมกม็รีะเบยีบปฏบิตัิทีเ่คร่งครดั

เขม้งวดยุ่งยากหลายประการ อนัเป็นประเพณีที่ปฏบิตัสิบืต่อกนัมาโดยไมค่่อยมกีารเปลีย่นแปลงมากนกั  

อยา่งไรก็ตามการศึกษาทีด่  าเนินการสอนโดยพระสงฆน้ี์ กย็งัคงด ารงความส าคญั วดัยงัคงเป็นช่องทางเดยีวที่

กลุบุตรสามารถเขา้ศึกษาเลา่เรยีนเพือ่เลือ่นสถานภาพทางสงัคม และเป็นแหลง่ฝึกคนเขา้รบัราชการ ดงั

ประวตัศิาสตรย์นืยนัว่า ถงึปลายสมยักรุงศรอียุธยาการศึกษาของคณะสงฆเ์จริญมาก กลายเป็นประเพณี

ประจ าชาตวิ่าเป็นชายตอ้งบวช  ไมบ่วชเป็นคนดิบไมม่ใีครยอมแต่งงานดว้ย และตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวับรมโกศเป็นตน้มา  ผูท้ีจ่ะเป็นขนุนางมยีศบรรดาศกัดิ์ตอ้งเป็นผูไ้ดบ้วชแลว้จงึทรงแต่งต ัง้ การศึกษา

ของสงฆจ์งึถอืไดว้่าเป็นการศึกษาของชาติไปดว้ย 

ครัน้ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ถงึแมพ้ระองคจ์ะมนีโยบายการปฏรูิปการศึกษา

ของประเทศใหเ้ป็นแบบตะวนัตก และมกีารขยายการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอย่างท ัว่ถงึ โดยเฉพาะประชาชนใน

หวัเมอืง  แต่พระองคก์ม็ไิดท้รงละทิ้งแหลง่ภมูปิญัญาทีส่  าคญัของชาติ คือ พระพทุธศาสนา พระองคท์รงมุง่ที่

จะน าเอาพระพทุธศาสนามาเป็นแกนน าในการศึกษา โดยส่งเสรมิการศึกษาท ัง้ของรฐัและของคณะสงฆค์วบคู่

กนัไป ไมใ่หแ้ยกการศึกษาท ัง้สองฝ่ายออกจากกนั  ไดท้รงสถาปนามหามกฏุราชวทิยาลยัขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๓๖  

ไดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาบาลีของสงฆใ์หม่  โดยท าการปรบัปรุงหลกัสูตร วธิกีารเรียน 

และการวดัผลการศึกษาพระปริยตัิธรรมเป็นอย่างมาก  ภายใตก้ารน าของกรมหมืน่วชริญาณวโรรส โดยทรง

เปลีย่นแปลงหลกัสูตรใหต่้างจากสมยัรชักาลที่ ๒ ทัง้ในดา้นการเรยีน  ดา้นการสอบ  นอกจากน้ียงัไดม้กีาร

ปรบัปรุงช าระพระไตรปิฎกครัง้ส  าคญัโดยไดจ้ดัพมิพเ์ป็นภาษาไทยขึ้นเป็นคร ัง้แรก เพื่อใชเ้ป็นต าราในการศึกษา

พระปรยิตัธิรรม 

หลกัสูตรการศึกษาแบบมหามกุฏราชวทิยาลยัน้ี มวีชิาการทางโลกสมยัใหม่เขา้มาปนดว้ยเป็นการศึกษา

แบบบูรณาการท ัง้ทางโลกและทางธรรม  ดว้ยเหตน้ีุการศึกษาของคณะสงฆไ์ดเ้ปลีย่นแปลงจากรูปแบบเดมิที่เคย



 ๑๑๓ 

ใชศึ้กษาและสอบวดัผลกนัมาตัง้แต่โบราณมาเป็นวธิีการแบบใหม่ทีเ่รียกว่า “หลกัสูตรแบบมหามกุฎราชวทิยาลยั” 

โดยมุง่ใหพ้ระสงฆส์ามเณร ไดร้บัการศึกษาอบรมท ัง้ทางดา้นปรยิตัิธรรมและความรูห้นงัสอืไทย รวมท ัง้ความรู ้

ในวชิาการใหม่ๆ  ทีจ่  าเป็นดว้ย  ทัง้น้ีเพือ่จะไดน้ าวชิาความรูไ้ปท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่พระศาสนา  และการจดั

การศึกษาในหวัเมอืงต่างๆ ของประเทศต่อไป 

อย่างไรก็ตามหลกัสูตรมหามกฏุราชวทิยาลยัเป็นสิง่ทีพ่ระภกิษุสามเณรในสมยันัน้ เลอืกทีจ่ะศึกษาได ้ 

ถา้ไมศึ่กษาพระปรยิตัธิรรมแบบเดมิๆ และการศึกษาแบบมหากุฎราชวทิยาลยั มกีารจดัการศึกษาโดยมหีลกัสูตร

ทีก่  าหนดขึ้นใหม่โดยเฉพาะ มวีธิกีารสอบวดัผลดว้ยการเขยีนตอบ ซึง่ต่างจากหลกัสูตรเดมิอย่างสิ้นเชงิ จดัใหม้ี

การสอบทุกปี  การเรียนเป็นแบบนัง่เรียน ไมใ่ช่นอนเรียน มโีรงเรยีนสาขาท ัว่กรุงเทพฯ ซึง่ใชห้ลกัสูตรเดยีวกนั

ท ัง้หมด โดยมมีหามกุฏราชวทิยาลยัเป็นผูว้างนโยบาย และจดัหลกัสูตรการศึกษา  ซึง่ภายหลงัมหาธาตวุทิยาลยั

ไดใ้ชเ้ป็นแบบอย่างในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรใหม่ เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ว่า การศึกษาแบบ

มหาวทิยาลยัสงฆน้ี์ไดช่้วยแกป้ญัหาขอ้บกพร่องของการศึกษาแบบเก่าหลายประการ กลา่วคือ ในดา้นหลกัสูตร 

จะใชต้ าราบาลไีวยากรณ์ ซึง่พมิพเ์ป็นอกัษรไทยขึ้นใชแ้ทนต ารามลูกจัจายนป์กรณ์  ซึง่ตอ้งใชเ้วลาศึกษาหลายปี 

มาเหลอืเพยีง ๓ หรอื ๔ เดอืน ท าใหม้คีวามสะดวกในการศึกษาพระปริยตัิธรรมชัน้สูงต่อไป   นอกจากนัน้ยงั

ไดม้กีารเพิม่วชิาการสมยัใหม่ เช่น วชิาเลข ความรูใ้นภาษาไทย เขา้ไปในหลกัสูตร ท าใหพ้ระภกิษุมคีวามรู ้

กวา้งขวาง สามารถใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการศึกษาข ัน้พื้นฐานได ้ นอกจากนัน้การเรียนการสอนกม็ตีาราง

เรยีนทีแ่น่นอน ในการสอบวดัผลกม็คีวามสะดวกยุตธิรรม  สามารถสอบแกต้วัไดท้กุปี  ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความ

กระตอืรอืรน้ในการศึกษาพระปรยิตัิธรรมในชัน้สูงขึ้นไป  อย่างไรกต็ามการศึกษาแบบมหามกุฏฯ ตอ้งหยุดชะงกั

ไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ท ัง้น้ีเน่ืองจากไมไ่ดร้บัความนิยมจากพระภกิษุสามเณรซึง่เคยชนิกบัการศึกษาแบบเดมิ 

และอุปสรรคดา้นผูน้ าในการจดัการศึกษา ซึง่เกดิจากการระดมพระสงฆท์ีม่คีวามรูเ้ขา้ไปช่วยรฐัจดัการศึกษาใน

หวัเมอืงต่างๆ จงึท าใหก้ารศึกษาในมหามกฏุฯ อ่อนแอลง การจดัการศึกษาภายใตก้ารน าของกรมหมืน่วชริ

ญาณวโรรสจงึตอ้งเลกิลม้ไป และไดก้ลบัไปใชว้ธิีการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแบบเดมิจนสิ้นสมยัรชักาลที่ ๕ 

อย่างไรก็ตาม การจดัการศึกษาแบบมหามกฏุฯ ไดถ้กูรื้อฟ้ืนน ามาเริ่มตน้ใชอ้ีกคร ัง้หน่ึงในสมยัรชักาลที่ ๖ หลงัปี 

พ.ศ. ๒๔๕๓ เมือ่พระองคม์อี  านาจในการปกครองคณะสงฆอ์ย่างเตม็ที่  

การจดัการศึกษาของสงฆใ์นช่วงรชักาลที ่ ๖ น้ี ไดม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

คร ัง้ส  าคญัอกีคร ัง้หน่ึง เพราะเป็นช่วงทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ด ารงต าแหน่ง

สมเดจ็พระสงัฆราช ไดม้กีารเปลีย่นแปลงท ัง้ในรูปแบบการศึกษาและหลกัสูตร ตลอดจนวธิกีารสอบ  โดย

พระองคท์รงจดัต ัง้หลกัสูตรนกัธรรมขึ้น  เป็นการศึกษาเนน้ความรูใ้นดา้น “ธรรมวนิยั” มากกว่าความรูใ้น 

“ภาษาบาล”ี  เน่ืองจากทรงเหน็ว่าการศึกษาพระธรรมวนิยัเป็นเรื่องทีเ่หมาะสมกบัพระภกิษุสามเณรมากกว่า 

โดยเฉพาะพระสงฆท์ี่บวชในระยะส ัน้ ตามประเพณีการบวชของคนไทย ส าหรบัภาษาบาลนีัน้เหมาะส าหรบัผูท้ี่

บวชนานๆ เพือ่ศึกษาคน้ควา้พระปรยิตัิธรรมใหล้กึซึ้งขึ้น  การศึกษาแบบนกัธรรมทีจ่ดัใหม่น้ี มุง่สอนความรู ้



 ๑๑๔ 

เกี่ยวกบัหลกัธรรม และขอ้ปฏบิตัทิางศาสนา  โดยใชแ้บบเรียนทีเ่ป็นภาษาไทย วธิกีารวดัผลกใ็ชว้ธิกีารเขยีน

ตอบเป็นภาษาไทยท ัง้หมด 

พระองคย์งัไดน้ าหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมมาผนวกเขา้กบัหลกัสูตรนกัธรรมทีท่รงจดัขึ้นใหม่ เรียกว่า 

“เปรยีญธรรม”  เป็นผลใหก้ารศึกษาของคณะสงฆไ์มม่กีารแบง่แยก เป็น ๒ ฝ่าย อย่างทีเ่คยแบง่แยกในสมยั

รชักาลที่ ๕  ทรงน าเอาความรูภ้าษาไทยและความรูอ้ื่นๆ ทีจ่  าเป็นแก่พระสงฆม์ารวมเขา้กบัหลกัสูตรพระปริยตัิ

ธรรมไดเ้ป็นอย่างดีและไดเ้ป็นแนวทางใหค้ณะสงฆจ์ดัการศึกษาวชิาอื่นๆ เช่นวชิาภาษาองักฤษ และวชิาครู ดงั

ปรากฏเป็นหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นปจัจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชด าริของพระองคท์ีต่อ้งการให ้

พระสงฆส์ามาเณรไดศึ้กษาวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชนด์ว้ย มใิช่จ ากดัแต่ความรูใ้นพระพทุธศาสนาอย่างเดยีว 

เพราะความรูท้ีพ่ระสงฆไ์ดร้บัย่อมจะส่งผลถงึราษฎรดว้ย เน่ืองจากพระสงฆย์งัคงเป็นครู และเป็นผูน้ าทอ้งถิน่ 

ทีส่  าคญัในสงัคมชนบท 

นอกจากน้ี สาเหตุทีส่  าคญัอกีประการหน่ึงในการเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ มา

จากการทีก่ารศึกษาของรฐั และของคณะสงฆไ์ดแ้ยกออกจากกนั ในปลายสมยัรชักาลที่ ๖ โดยในปี พ.ศ.  

๒๔๖๒ พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ใหแ้ยกกรมธรรมการไปสงักดักระทรวงวงั  ดว้ย

เหตผุลว่าเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโบราณราชประเพณีเดมิ ซึง่ภายหลงัการแยกกรมธรรมการออกจากกระทรวงศึกษาธกิาร

แลว้ การศึกษาของสงฆก์บัการศึกษาของรฐักไ็ดแ้ยกออกจากกนั และนโยบายการศึกษาไดเ้ปลีย่นไปโดยแยก

นโยบายการศึกษาของพระภกิษุสามเณร ออกต่างหากจากนโยบายการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็นกัเรยีน  และ

ตลอดจนแบง่ส่วนราชการที่รบัผดิชอบดว้ย  กระทรวงศึกษาธกิารรบัผดิชอบเฉพาะการศึกษาของเดก็นกัเรยีน

ราษฎรเ์ท่านัน้ ส่วนการศึกษาส าหรบัพระภกิษุสามเณรใหค้ณะสงฆด์ าเนินการต่างหากเป็นเอกเทศจากรฐั แผนการ

ศึกษาของชาติในสมยัต่อๆ มา จงึไมก่ลา่วถงึการศึกษาของสงฆอ์กีเลย  รฐัไดแ้ยกเดก็ออกจากวดั  ไปจดัการ

ศึกษาเอง เป็นผลใหแ้ผนการศึกษาของชาติในสมยัต่อมาทกุฉบบัไมม่คีณะสงฆเ์ขา้ร่วมพจิารณาดว้ย 

การแยกการจดัการศึกษาของพระภกิษุสามเณรออกจากการจดัการศึกษาของเดก็จงึท าใหเ้กดิปญัหา

ในเวลาต่อมา ท าใหก้ารจดัการศึกษาของพระไม่ไดผ้ล คือรฐัไมไ่ดส้อดส่องดูแลอย่างเตม็ที่ และเป็นการเปิด

โอกาสใหผู้ท้ี่ไมม่คีวามรูค้วามสามารถในการจดัการศึกษาเขา้มาดูแลการศึกษาของพระภกิษุสามเณร เมือ่ไมม่ี

ความรูใ้นการจดัการศึกษา จงึท าใหก้ารศึกษาของพระไมก่า้วหนา้และทีส่  าคญัการศึกษาของพระไมส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชน กลายเป็นการศึกษาทีสู่ญเปลา่  พระจะตอ้งเรียนนกัธรรมบาลใีนส่วนของพระ

เพือ่วตัถปุระสงคอ์กีอย่างหน่ึง และเมือ่ตอ้งการจะพดูกบัชาวโลกใหรู้เ้รื่องก็ตอ้งขวนขวายเรยีนทางโลกเอง 

ทัง้ๆ ทีไ่มม่ผูีใ้หญ่ฝ่ายพระดว้ยกนัสนบัสนุน การศึกษาของพระจงึอยู่ในรูปทีย่งัไม่ชดัเจนว่าจะเอาอย่างไร 

เรยีกว่ายงัไมม่วีสิยัทศันท์ีช่ดัเจนว่าจะเป็นประโยชนต่์อชาติบา้นเมอืงอย่างไรในระยะยาว และทีส่  าคญัการศึกษา

ของพระทีจ่ดักนัอยู่น้ีเป็นประโยชนต่์อพระศาสนาไดแ้ค่ไหนอย่างไร 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆท์ีผ่่านมา ทีอ่งคส์มเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระ

ยาวชริญาณวโรรสทรงจดัตัง้ขึ้น ทัง้นกัธรรมและเปรียญธรรม ลว้นแต่เป็นการศึกษาดา้น “คนัถธุระ” หรอื 



 ๑๑๕ 

“พระปรยิตัธิรรม” ทัง้สิ้น พระองคไ์มท่รงจดัการศึกษาดา้น “วปิสัสนาธุระ” เพราะเป็นวชิาทีไ่ม่มหีลกัสูตรจะ

สอบไล่ได ้ และหลกัสูตรการศึกษาเหลา่น้ี คณะสงฆย์งัใชเ้ป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษามาจนถงึปจัจบุนัน้ี 

โดยมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้นบา้ง แต่หลกัใหญ่กย็งัคงรูปแบบเดมิ ซึง่รูปแบบการจดั

การศึกษาแบบน้ี เป็นการจดัการศึกษาทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมในยุคสมยันัน้ ที่ระบบของ

สงัคมไม่สลบัซบัซอ้น  แต่ในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนัที่มคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ระบบ

การศึกษาแบบเดมิน้ีคงไมเ่พยีงพอทีจ่ะผลติพระสงฆใ์หม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง

ได ้ ซึง่ในบทต่อไป ผูว้จิยัจะไดศึ้กษาวเิคราะหถ์งึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนั ว่ามี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนัหรอืไม ่  และมจีดุอ่อนจดุแขง็อย่างไร  และมี

แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างไรทีจ่ะเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมไทย และท าใหบ้รรลุ

เป้าหมายทางการศึกษาตามหลกัการของพระพทุธศาสนาได ้ ซึง่จะไดว้เิคราะหใ์นบทต่อไป 

 

 

 



 

บทที่ ๓ 

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยคุปจัจบุนั 

 

จากสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีม่เีป้าหมายหลายประการ ท ัง้เพือ่ตวับคุคลเพือ่พระศาสนา

และเพือ่สงัคมส่วนรวม เป้าหมายทีส่  าคญัทีสุ่ดของการจดัการศึกษาคือการสรา้งศาสนทายาทเพือ่สบืทอด

พระพทุธศาสนา แต่จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวงัไวห้รอืไมน่ัน้ จะตอ้งขึ้นอยู่กบัเหตุปจัจยัหลายประการ 

โดยเฉพาะขึ้นอยู่กบับคุคล ระบบ วธิกีาร และบริบทของสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทยทีผ่่านมาในแต่ละยุคสมยั จะมสีภาพการจดัการศึกษาที่ไม่ค่อยแตกต่างกนัมากนกัและมกีารเปลีย่นแปลง

นอ้ยมาก ท ัง้น้ีเพราะสภาพสงัคมไทยในอดีตเป็นสงัคมเรยีบงา่ยที่ยงัไมม่คีวามซบัซอ้น แต่ในสมยัปจัจุบนัน้ี

บริบทของสงัคมไทยไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมากมาย ดงันัน้ในบทน้ีผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะหถ์ึงสภาพการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนั ว่ามคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบับรบิทของ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็หรอืไม่ จดุแขง็และจุดอ่อนของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

สงัคมยุคปจัจุบนัเป็นอย่างไร ซึง่จะไดน้ าเสนอไปตามล าดบัดงัน้ี 

๓.๑ บรบิทของสงัคมไทยในยคุปจัจุบนั 

ประเทศไทยนัน้เป็นสงัคมหน่ึงซึ่งยอมรบันบัถอืพระพทุธศาสนา และไดร้บัการหลอ่หลอมจากหลกัธรรม

ค าสอนในทางพทุธศาสนามากว่า  ๘๐๐ ปีแลว้  วถิชีวีติของคนไทยส่วนใหญ่ตัง้แต่การถอืก าเนิดจนถงึการตาย 

จะปฏสิมัพนัธก์บัพทุธศาสนาในดา้นใดดา้นหน่ึงมาโดยตลอด๑ จากนยัดงักลา่วเราจะเหน็ว่า พทุธศาสนามี

ความเกี่ยวพนักบัวถิชีวีติในสงัคมไทยในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัหน่ึงของสงัคมทีม่คีวามส าคญั  และเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวของชาตไิทย๒ ฉะนัน้ พทุธศาสนาจงึเป็นประดุจรากเหงา้ของความเป็นชาติ สงัคม 

และวฒันธรรมไทยมาจนถงึปจัจบุนัน้ี 

แต่ในสภาพสงัคมในปจัจุบนัเป็นยุคโลกาภวิตัน ์ คือ กระบวนการทีท่  าใหโ้ลกกลายเป็นหน่ึงเดยีว  

กระแสวฒันธรรมต่างชาตไิหลบ่าเขา้มาอย่างมากมาย  กระแสโลกาภวิตันไ์ดพ้ดัพาเอา ๒ สิง่เขา้มาสู่สงัคมไทย 

คือ สิง่ทีม่คุีณค่าและสิง่ปฏกิูล๓ สิง่ทีม่คุีณค่ากไ็ดท้  าใหส้งัคมไทยพฒันารุดหนา้ไปไดอ้ย่างรวดเรว็  ในขณะที่

สิง่ปฏกิูลกไ็ดท้  าลายวฒันธรรมไทยบางสิง่บางอย่างใหเ้สือ่มสลายลงไปเรื่อยๆ  ท าใหส้งัคมไทยเปลีย่นแปลงไป

                                                 
๑สนิท สมคัรการ และ สุพรรณี ไชยอ าพร, สงัคมไทย ภาวะปจัจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต (พ.ศ.

๒๕๓๕-๒๕๕๐), (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หนา้ ๓-๔. 

๒สมบูรณ์ สุขส าราญ, พทุธศาสนากบัการเปลี่ยนทางสงัคม, (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 

๒๕๒๗), หนา้ ๔. 

๓ดร.รุ่ง แกว้แดง, ปฏวิตัิการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพม์ตชิน, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๒. 



 ๑๑๗ 

อย่างรวดเรว็ สงัคมไทยก าลงัเผชญิกบัลกัษณะพหุทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Pluralism) คือมคีวาม

หลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) ผลกระทบจากการเผชญิวฒันธรรมอนัหลากหลาย มอีย่าง

นอ้ย ๒ ประการ คือ ประการแรก วฒันธรรมชมุชนก าลงัลม่สลาย ไมอ่าจอยู่รอดไดถ้า้ไม่มกีารปรบัตวั ความ

รุนแรงและความขดัแยง้ในสงัคมจะมมีากขึ้น เน่ืองจากการปะทะกบัวฒันธรรมต่างๆ ประการทีส่อง ทีส่  าคญั

มากคือ ความขดัแยง้ระหว่างชาตพินัธุจ์ะมมีากขึ้น๔ อนัทีจ่รงิสงัคมไทยในปจัจุบนัและอนาคตยงัมไิดเ้ป็นสงัคม

โลกาภวิตันอ์ย่างสมบูรณแ์บบ เพราะพื้นฐานส่วนใหญ่คงเป็นสงัคมเกษตร สงัคมชนบท และสงัคมดัง้เดิม 

และอกีส่วนหน่ึงก าลงักลายเป็นสงัคมอตุสาหกรรม สงัคมเมอืง แต่ในอนาคตกระแสโลกาภวิตันจ์ะมอีทิธพิล

มากขึ้น ประกอบกบัแนวทางการพฒันาประเทศทีเ่นน้ความเจริญทางดา้นวตัถ ุ และการขยายตวัเตบิโตเพิม่พูน

ตวัเลขทางเศรษฐกจิเป็นปจัจยัหลกั จงึท าใหม้กีารแขง่ขนักนัสูง มกีารเอารดัเอาเปรียบกนัในสงัคมและค านึงถงึ

ประโยชนส์่วนตนมากกว่าประโยชนส์่วนรวม อนัเป็นสาเหตขุองการน าไปสู่การครอบง  าทางดา้นวตัถนิุยมและ

บรโิภคนิยม  

เมือ่สงัคมโลกเปิดกวา้งมากยิง่ขึ้น ทัง้ในดา้นสือ่สารมวลชน เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม 

กระแสโลกาภวิตันจ์ากโลกตะวนัตกทีก่  าลงัไหลบา่เขา้มาสู่สงัคมไทยอยู่ในขณะน้ีประการหน่ึง กระแสแห่ง

แนวความคิดของคนในสงัคม ทีก่  าลงัเปลีย่นไปภายใตแ้นวคิดทีม่องทกุอย่างแบบแยกส่วนโดยไมไ่ดม้องแบบ

องคร์วมประการหน่ึง๕ น าไปสู่การเปลีย่นทางสงัคมท ัง้ทางดา้นรูปแบบการบรหิารจดัการและรูปแบบการด าเนิน

ชวีติของคนในสงัคม เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างคนในสงัคม ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

มกีารขดัแยง้ การเอารดัเอาเปรียบซึง่กนัและกนั ปญัหาสงัคมเกดิขึ้นมากมาย  ประชาชนเกดิปญัหาทางดา้น

จติใจมคีวามเหงาวา้เหว่ขาดทีพ่ึง่ทางใจ เกดิความขดัแยง้ขึ้นภายในใจเป็นตน้ ซึง่จากเดมิสงัคมมคีวามสมัพนัธ์

กนัอย่างมรีะบบท ัง้แนวดิ่งและแนวราบ มกีารพึง่พาซึง่กนัและกนั ท าใหส้งัคมอยู่อย่างมเีสถยีรภาพและสงบสุข 

จงึส่งผลใหส้งัคมไทยตอ้งเผชิญกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น ซึง่พอทีจ่ะสรุปถงึสภาพปญัหาใน

บริบทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนัไดด้งัน้ี    

                                                 
๔รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ,์ การศึกษา ทนุนิยม และโลกานุวตัร, (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 

๒๕๔๔), หนา้ ๗. 

๕ประเวศ วะส,ี วกิฤตพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๑๘-๑๙. 



 ๑๑๘ 

๓.๑.๑ สภาพบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนัในดา้นต่างๆ  

๑) บริบทดา้นการเมือง การเมอืงของไทยยงัประสบกบัสภาวะวกิฤติในหลาย ๆ ดา้น เช่น  ปญัหา

การซื้อเสยีง  การใชอ้ทิธพิล การใหอ้ามสิสนิจา้ง การทจุริตของนกัการเมอืง ดงัทีน่ายธีรยุทธ  บญุม ี อาจารย์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดก้ลา่วว่าสภาพการเมอืงไทยในปจัจบุนักย็งั

เต็มไปดว้ยไปดว้ยการซื้อเสยีงการใชอ้ิทธพิลข่มขู่ การใหอ้ามสิสนิจา้งแก่ชาวบา้น๖ ซึง่สอดคลอ้งกบันายยุวรตัน ์

กมลเวช กลา่วว่า การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มมีตใิหแ้ขวนว่าทีส่มาชิกวุฒสิภาบางคน กเ็น่ืองมาจากพบ

หลกัฐานเกี่ยวกบัการสญัญาว่าจะให ้ การแจกเงนิหรอืสิง่ของต่างๆ รวมไปถงึการใชอ้ิทธพิลของสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรบางคนขม่ขู่ดว้ย๗ ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีป่รากฏชดัในสงัคมการเมอืงไทยอกีประการหน่ึงกค็ือ นกัการเมอืงมกีาร

ทจุรติในหนา้ที่มากกว่าหน่วยงานของราชการ  ปรากฏการณด์งักล่าวนัน้จะเลวรา้ยลงไปเรื่อยๆ๘ ความขดัแยง้ทาง

การเมอืงรุนแรงขึ้น ความแตกต่างทางความคิด ก็เริ่มเผชญิหนา้ สถานการณท์างการเมอืงจงึอยู่ในสภาพ

ค่อนขา้งเปราะบางเป็นอย่างยิง่๙ ความไมม่ ัน่คงทางดา้นการเมอืงส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยในทุกดา้น สงัคม

แบง่เป็นฝกัฝ่าย ไมม่ใีครยอมใคร มุง่เอาชนะคะคานกนัอย่างขาดเหตผุล นกัการเมอืงมุง่ผลประโยชนส์่วนตน

และพวกพอ้งมากกว่าผลประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชน และประชาชนบางพวกบางกลุ่มอาศยัรูปแบบ

ความเป็นประชาธปิไตยแสวงหาผลประโยชนเ์ขา้สู่ตนเองและพวกพอ้ง แต่สรา้งความเดอืดรอ้นร าคาญแก่

บคุคลอื่น เช่น การใชพ้ลงัมวลชนปิดถนนหรอืปิดสถานที่ราชการเพือ่ต่อรองผลประโยชนจ์ากรฐั  การรื้อ

ท าลายขา้วของสิง่ทีเ่ป็นสมบตัขิองส่วนรวม  การไมย่อมรบัฟงัความคิดเหน็ของฝ่ายตรงกนัขา้ม หรอืการใช ้

เสยีงส่วนใหญ่ไปในทศิทางที่ไม่ถกูตอ้ง สิง่เหลา่น้ีเป็นรูปแบบความเป็นประชาธิปไตยทีผ่ดิ ซึง่ถอืเป็นอนัตราย

ใหญ่หลวงต่อชาติบา้นเมอืง๑๐ เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพบรบิททางดา้นการเมอืงของไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

๒) บริบทดา้นสงัคม    เมอืงไทยในอดีตนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่มีาตรฐานทางศีลธรรมค่อนขา้งสูง  เป็น

ที่ประจกัษใ์นสายตาของชาวต่างชาต ิ เมือ่สงัฆราชปาเลกวัซม์าเยอืนเมอืงไทยในสมยัรชักาลที ่ ๓ นัน้ ท่านได ้

บนัทกึถงึชาวสยามว่า “ชาวประชาชาตน้ีิมทีีน่่าสงัเกตตรงอธัยาศยัอนัอ่อนโยนและมมีนุษยธรรม ในพระนครซึง่

มพีลเมอืงค่อนขา้งคบัคัง่ ไมค่่อยปรากฎว่ามกีารทะเลาะววิาทกนัอย่างรุนแรง ส่วนฆาตกรรมนัน้เหน็กนัว่าเป็น

                                                 
๖ธรียุทธ  บญุม,ี จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมยั, พมิพค์ร ัง้ที่ ๒, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพว์ญิญูชน, ๒๕๓๗), 

หนา้ ๒๔-๒๕. 

๗ยุวรตัน ์กมลเวช, หนังสอืพมิพม์ติชนรายวนั. (๒๐  มนีาคม  ๒๕๔๓) : ๒๐. 

๘ผาสุก  วงษไ์พจิตร และคณะ, “คอรปัช ัน่ในภาครฐั : ความเหน็และประสบการณ์ของครวัเรือน”, 

รายงานการวจิยั, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๔๓, หนา้ บทคดัย่อ. 

๙หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั, (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑) : ๖. 

๑๐รองศาสตราจารยย์นต ์ ชุ่มจติ, การศึกษาและความเป็นครูไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์อเดียน 

สโตร,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๑๔๔. 



 ๑๑๙ 

กรณีพเิศษมากทเีดยีว  บางทตีลอดทัง้ปีไมม่กีารฆ่ากนัตายเลย  ไมเ่พยีงแต่ต่อมนุษยด์ว้ยกนัเท่านัน้ทีค่นไทย

มมีนุษยธรรม  ยงัเผือ่แผ่ไปถงึสตัวเ์ดรจัฉานอกีดว้ย”๑๑ ความเหน็ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัของลาบูแบรซ์ึง่พดูถงึ

ชาวสยามสมยัพระนารายณ์หรอื ๒๐๐ ปีก่อนหนา้นัน้ว่าเป็นชนชาตทิี่สมถะอย่างยิง่ อกีท ัง้ยงัไมช่อบการฆ่าและ

กกัขงัสตัว ์ จวบจนสมยัรชักาลที ่๗ เมือ่คารล์ ซมิเมอรแ์มน มาส ารวจสภาพเศรษฐกจิไทย  เขาอดไมไ่ดท้ีจ่ะ

ชื่นชมว่า “พลเมอืงของประเทศสยามมนิีสยัใจคอด ีและไมม่คีวามโลภในการสะสมโภคทรพัยไ์วเ้ป็นมาตรฐานแห่ง

การครองชวีติ การละทิ้งเดก็ การขายเดก็ การสมรสในวยัเยาวแ์ละความประพฤตชิ ัว่รา้ยต่างๆ ซึง่อนารยชน

ชอบประพฤติกนั ไมป่รากฏในหมูค่นไทยเลย”๑๒ 

จากค าบรรยายดงักล่าวเกอืบจะเรยีกไดว้่าตรงกนัขา้มกบัสภาพในปจัจบุนั เวลาน้ีสถานการณข์อง

ประเทศไทยในหลายดา้นก าลงัน่าเป็นห่วงมาก มอีาชญากรรมในอตัราทีสู่งมาก มคีนถกูฆ่าตายวนัละเกอืบ ๒๐ 

คน หรอืตายทุกช ัว่โมงและมแีนวโนม้เพิม่ขึ้นทกุปี  เช่นเดยีวกบัคดอีกุฉกรรจอ์ื่นๆ เช่น คดขีม่ขนื (ซึง่เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ ๓๐ ในช ัว่ ๗ ปี คือ จาก ๓,๗๔๑ ราย ในปี ๒๕๔๐ เป็น ๕,๐๕๒ รายในปี ๒๕๔๗) ปจัจบุนัจงึมี

ผูห้ญงิถูกกระท าช าเราไม่ต า่กว่า ๑๔ คนต่อวนั ในขณะทีเ่ด็กถกูละเมดิทางเพศทุก ๒ ช ัว่โมง๑๓จากรายงาน

สภาวะสงัคมไตรมาสที่สามปี ๒๕๕๐ ดา้นความม ัน่คงทางสงัคม ปรากฏว่าความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ลดลง เมือ่พจิารณาจากคดีหลกั ๓ คด ี ไดแ้ก่คดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย ์ คดชีวีติร่างกายและเพศ  และคดยีา

เสพตดิ พบว่าเพิม่เป็น ๖๙,๘๕๓ คด ี เทยีบกบัไตรมาสสามของปี ๒๕๔๙ ซึง่มจี  านวน ๕๙,๙๒๐ คด ี หรอื

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ ๑๖.๖ โดยมคีดียาเสพติดสูงที่สุดจ านวน ๓๘,๕๓๗ คด ีและมแีนวโนม้เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง๑๔  

การกระท าผดิของเด็กและเยาวชนเพิม่ขึ้นในไตรมาสสามปี ๒๕๔๙ มจี านวน ๑๓,๕๙๑ คด ีเพิม่เป็น ๑๔,๑๘๙ 

คด ีในไตรมาสสามปี ๒๕๕๐ หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ ๔.๔ เป็นความผดิเกี่ยวกบัทรพัยสู์งสุด จ านวน ๔,๕๐๖ คดี  

หรอืรอ้ยละ ๓๑.๖  รองลงมาเป็นความผดิเกี่ยวกบัยาเสพติดจ านวน ๒,๙๙๕ คด ีหรอืรอ้ยละ ๑๘.๙ ลกัษณะ

ของเดก็และเยาวชนที่กระท าผดิอยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี รอ้ยละ ๘๑.๗ เป็นผูท้ีจ่บการศึกษาระดบั

ประถมศึกษารอ้ยละ ๓๐.๗ และมธัยมศึกษาตน้รอ้ยละ ๓๘.๐  และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย๑๕  สิง่ทีน่่าเป็นห่วง

ยิง่กว่านัน้ กค็ือ เยาวชนทีเ่ป็นอนาคตของชาติ มตีวัเลขระบวุ่า ๑ ใน ๔ ของเยาวชนทีม่อีายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปี มี

ปญัหาสุขภาพจิต ๑ ใน ๔ พ่อแมแ่ยกทางกนั ๔ใน ๑๐ หรือ ๔๐ % ตดิอบายมขุ ชอบเที่ยว สูบบหุรี่ การพนนั 

เรามโีสเภณีเดก็ หรือผูท้ี่ขายบริการทางเพศ รอ้ยละ ๔๐ ของโสเภณีทีเ่ป็นผูใ้หญ่  ในแงค่อรปัช ัน่เรากต็ิดอนัดบั

                                                 
๑๑พระไพศาล วสิาโล, ฝ่าพน้วกิฤตศีลธรรมดว้ยทศันะใหม่, อา้งแลว้, หนา้ ๑. 

๑๒เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓. 

๑๓โครงการตดิตามสภาวการณเ์ด็กและเยาวชนรายจงัหวดั สถาบนัรามจติต ิ๒๕๔๘ 

<http://www.childwatchthai.com/cwnews.asp> (๒๑ พ.ค. ๒๕๕๑). 

๑๔ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ “รายงานภาวะสงัคม”, NESDB Social 

Outlook,  ปีที ่๔ ฉบบัที ่๔ (ธนัวาคม ๒๕๕๐) : หนา้ ๓. 

๑๕เรื่องเดยีวกนั. 

http://www.childwatchthai.com/cwnews.asp%3e%20(๒๑


 ๑๒๐ 

โลก เมือ่ ๒ ปีก่อนประเทศไทยมคีวามโปร่งใสนอ้ยทีสุ่ด ติดอนัดบัที ่ ๓๓ ดีกว่ารสัเซยี เวเนซูเอลา่ โคลมัเบยี 

ไนจีเรีย คาเมรูน เท่านัน้ แต่แย่กว่าฟิลปิปินส ์ ไมต่อ้งพดูถงึสงิคโ์ปร ์มาเลเซยี จนี เวยีดนาม น่ีคือสถานการณ์

ของประเทศไทยในปจัจบุนั ซึง่ท  าใหเ้รามองเหน็อนาคตของประเทศไทยไดไ้ม่ยาก๑๖  

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมปีญัหาความรุนแรงในลกัษณะอื่นๆ อีกมาก เช่น ความรุนแรงในครอบครวั มี

เด็กและผูห้ญงิถกูบดิาและสามที  ารา้ยเป็นจ านวนมาก พฤตกิรรมและความเป็นอยู่ของคนเปลีย่นแปลงไป  มี

การดื่มแอลกอฮอลเ์พิ่มขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีด่ื่มเป็นประจ า  จากผลการส ารวจของส านกังานสถติิ

แห่งชาตใินปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มเีดก็อายุ ๑๑-๑๙ ปี ทีด่ื่มแอลกอฮอล ์ ๗๕๐,๕๐๐ คน แบง่เป็นผูด้ื่มคร ัง้คราว 

๗๒๐,๔๐๐ คน ดื่มเป็นประจ า ๓๐,๑๐๐ คน ซึง่เพิม่ขึ้นเกือบสามเท่าของปี ๒๕๔๗  โดยเฉพาะภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่ผูีด้ื่มเป็นประจ าเพิม่ขึ้นจากปี ๒๕๔๗ ถงึ ๑๕ เท่า๑๗  และจากผลการศึกษาของ

สถาบนัรามจิตต ิพบว่าเยาวชนมแีนวโนม้ดื่มเหลา้อย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะครึ่งหน่ึงของเดก็อาชีวะท ัว่ประเทศ 

น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นปญัหาของสงัคม ท ัง้การใชย้าเสพติด การมเีพศสมัพนัธท์ี่ท  าใหเ้กดิการ

ตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค ์ การท าแทง้ การทะเลาะววิาท และอบุตัเิหต ุ โดยเฉพาะวยัรุ่นที่ประสบอบุตัเิหตุทาง

รถยนตร์อ้ยละ ๕๐ มปีระวตักิารดื่มสุราก่อนเกดิอบุตัเิหตุ๑๘ 

และผลพวงจากการทีร่ฐัพยายามทีมุ่ง่เนน้และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ ในระยะเวลา 

๕๐ ปีทีผ่่านมานัน้ ท าใหเ้กดิการแตกสลายทางดา้นสงัคม (Social Disintegration) สงัคมไทยในปจัจบุนัน้ีจงึ

เกดิวกิฤตกิารณ์ในหลาย ๆ ดา้น ดงัทีศ่าสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะส ี ไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึสภาพการณ์

ดงักลา่วว่า เมือ่สงัคมอ่อนตวั หรอืแตกสลายลง มนุษยจ์งึขาดโครงสรา้งทีจ่ะค า้จนุกนัและกนั เกดิความ

เปลีย่วเหงา แปลกแยก เคร่งเครยีด แสวงหาความสมัพนัธท์ดแทน  เช่น สุรา สิง่เสพตดิ ”๑๙ นอกจากนัน้สุ

ลกัษณ์   ศิวรกัษ ์ไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึหายนะทีจ่ะเกดิจากกระแสวฒันธรรมบรโิภคนิยมและวตัถนิุยมว่า “สงัคมไทย

ไดก้ลายเป็นนกับรโิภคนิยมซึง่สรา้งวฒันธรรมใหทุ้กๆ คนตอ้งการบรโิภคสิง่เกนิความจ าเป็น”๒๐ ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของพระไพศาล วสิาโล ทีก่ลา่วว่า “การแพร่ขยายของตลาดท าใหผู้ค้นหนัมาใชเ้งนิเป็นสือ่กลาง ไมม่ี

ความจ าเป็นจะตอ้งผูกพนักนัใหแ้น่นแฟ้นกลมเกลยีวเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดงัแต่ก่อน ความสมัพนัธจ์งึ

                                                 
๑๖พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนากบัการศึกษาเพือ่อนาคตของประเทศ, ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๗, 

<http://www.budnet.info/buddhigha/buddhiga/bud> (๒๑  ม.ิย. ๒๕๕๑). 

๑๗ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , “รายงานภาวะสงัคม”, NESDB  

Social Outlook,  อา้งแลว้, หนา้ ๕. 

๑๘เรื่องเดยีวกนั. 

๑๙ประเวศ วะสี, พระสงฆก์บัการเรยีนรูเ้ท่าทนัสงัคม, พมิพค์ร ัง้ที่ ๒, (กรุงเทพฯ : หมอชาวบา้น, 

๒๕๔๐), หนา้ ๓๕. 

๒๐สุลกัษณ์ ศิวลกัษ,์ แหวกแนวคิด, (กรุงเทพฯ : บริษทั ๒๒๒ วภิาวด ีจ ากดั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๓๒. 

http://www.budnet.info/buddhigha/buddhiga/bud


 ๑๒๑ 

ห่างเหนิยิง่ขึ้น  สิง่ทีเ่คยถอืเป็นคุณค่าของสงัคม  เช่น คุณธรรม ความสามคัคี  ความสมัพนัธฉ์นัพีน่อ้งไมม่ี

ความส าคญัส าหรบัการอยู่รอดอีกต่อไป  เพราะมเีงนิมาท าหนา้ทีแ่ทน”๒๑ จากการทีส่งัคมไดใ้หคุ้ณค่าแก่เงนิ

เป็นประเดน็ส าคญันัน้  ไดส้่งผลเสยีมาสู่สภาวะวกิฤติทางดา้นจิตใจของคนไทย  เหน็ไดจ้าก นายสมพร  เทพ

สทิธา  ประธานสมาคมยุวพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยไดก้ล่าวว่า  กระแสโลกาภวิตันเ์ป็นกระแสทางวตัถ ุ

ท าใหค้นตกเป็นทาสของวตัถมุคีวามเหน็แก่ตวัมากขึ้น ขาดความเอื้ออาทร ไมเ่หน็ความส าคญัของศีลธรรม 

คุณธรรมและจรยิธรรม”๒๒ สรุปไดว้่าสภาพสงัคมไทยในปจัจบุนัก าลงัประสบวกิฤตปิญัหาในหลายๆ ดา้น  ที่

เป็นปญัหาสบืเน่ืองมาจากกระแสโลกาภวิตัน ์กลายเป็นต่างคนต่างอยู่ ระบบพึง่พาอาศยัแบบดัง้เดมิค่อยๆ สูญ

หายไป ขาดความเอื้ออาทรกนัมากขึ้น 

๓) บรบิทดา้นธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในอดตีมนุษยม์ชีวีติความเป็นอยู่ค่อนขา้งจะประสานสอดคลอ้ง

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัธรรมชาติ   แต่คร ัน้มาถงึยุคปจัจบุนั  ประชาชนเป็นจ านวนมากตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิล

ของความเป็นนกับรโิภคนิยม  ไดม้วีถิชีวีติทีเ่ป็นศตัรูต่อธรรมชาติ หรอืไมก่ม็ลีกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ

เป็นเจา้นายของธรรมชาติ๒๓ วถิชีีวิตที่มนุษยแ์ยกตนเองขาดออกจากธรรมชาต ิ มผีลใหบ้คุคลขาดจติส านึก

ในการอนุรกัษธ์รรมชาติไดง้า่ย เขา้ใจผดิว่าธรรมชาติเป็นปจัจยัการบริโภคอย่างหน่ึงของมนุษย(์ใชเ้งนิซื้อได)้ 

น าไปสู่การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างไรข้ดีจ ากดั จนกระท ัง่ท  าลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง  เป็นผลให ้

ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มประสบกบัภาวะวกิฤติในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั เช่น  วกิฤตเิกี่ยวกบัการตดัไมท้  าลายป่า

อนัเน่ืองมาจากการประกอบอุตสาหกรรมป่าไม ้  หรอืการถางป่าเพือ่ใชเ้ป็นที่ท  ากนิ  วกิฤตเิกี่ยวกบัอากาศเป็น

พษิจากการใชย้านพาหนะ หรอืควนัพษิจากโรงงานอตุสาหกรรม วกิฤตเิกี่ยวกบัแมน่ า้ทีเ่น่าเสยีอนัเน่ืองมาจากการที่

โรงงานอตุสาหกรรมปลอ่ยน า้เน่าเสยีลงไปในแมน่ า้ล  าคลอง วกิฤตโิลกรอ้นเป็นตน้  

๔) บริบทดา้นความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี สญัลกัษณส์ าคญัของความ"ทนัสมยั"หรือ"

ความกา้วหนา้" คือเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงในดา้นเทคโนโลยใีนการผลติและการบรโิภคน้ี มผีลกระทบต่อ

การเรยีนรูอ้ย่างส  าคญัของคนไทย และบม่เพาะลกัษณะนิสยัที่เป็นโทษต่อการพฒันาชวีติและสงัคมไทยหลาย

ประการ เน่ืองจากการน าเขา้เทคโนโลย ี เพือ่น ามาใชม้าเสพ จะไมก่่อใหเ้กดิการเรียนรู ้ ซึง่ตรงขา้มกบัผูส้รา้ง

เทคโนโลย ีทีจ่ะตอ้งอาศยัฐานความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์เพือ่มาประยุกตเ์ป็นเทคโนโลย ี(Know-How) และ

อาศยัความคิดสรา้งสรรคใ์นการประดษิฐค์ิดคน้ พฒันา  

                                                 
๒๑พระไพศาล  วสิาโล,  ดว้ยพลงัแห่งปญัญาและความรกั : สรา้งสรรคท์างเลอืกใหม่เพือ่สงัคมไทย

ในศตวรรษหนา้, (กรุงเทพฯ : ส่องสยาม, ๒๕๓๘), หนา้ ๓๖. 

๒๒สมพร เทพสทิธา, การสง่เสรมิพระพทุธศาสนาในภาวะวกิฤตขิองสงัคมไทย, (กรุงเทพฯ : สมชาย

การพมิพ,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๒๕. 

๒๓Clive Ponting, A Green History of the World, (New York : St. Martin’s Press, 1991), p. 

141. 



 ๑๒๒ 

ดงันัน้ผูส้รา้งเทคโนโลยจีงึไดพ้ฒันาการเรยีนรูท้ ัง้วทิยาศาสตร ์จนิตนาการ การจดัการ ฯลฯ  ในขณะ

ทีค่นไทยส่วนใหญ่เป็นผูเ้สพเทคโนโลยอีย่างเดยีวซึง่จะไมไ่ดเ้รียนรูแ้ละพฒันาในเรื่องดงักลา่ว มหิน าซ  า้ วถิี

ชวีติของการเสพเทคโนโลย ียงัท าลายการเรียนรูข้องบคุคล ก่อใหเ้กดิความมกังา่ย ตดิความสะดวก สบาย ไม่

เป็นผูส้รา้ง ไมค่ิดคน้ใฝ่รู ้ แสวงหาเหตผุล นิยมของส าเรจ็รูป ฯลฯ ลกัษณะนิสยัดงักลา่วของบคุคลจากการ

เสพเทคโนโลย ีคืออปุสรรคส าคญัอย่างยิง่ของการพฒันาการเรยีนรูข้องบคุคล๒๔  นอกจากน้ี การใชเ้ทคโนโลยี

อย่างฟุ่มเฟือยของสงัคมไทยจากการพฒันาแบบใหม่ ไดแ้ยกมนุษยอ์อกจากธรรมชาต ิ เกิดความเขา้ใจผดิว่า 

มนุษยส์ามารถจดัการและใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาตไิดอ้ย่างไรข้ดีจ ากดั โดยอาศยัเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื 

รวมท ัง้สามารถจะแกไ้ขผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ภยัธรรมชาต ิ และปญัหาการด ารงชวีติของมนุษยไ์ดด้ว้ย

มาตรการทางเทคโนโลย ี เช่น การสรา้งเขือ่นเพือ่แกป้ญัหาภยัแลง้ ขาดแคลนพลงังาน การใชเ้ทคโนโลยพีนัธุ

วศิวกรรมเพือ่แกป้ญัหาศตัรูพชื ฯลฯ โดยไมเ่ขา้ใจว่า ไมม่เีทคโนโลยใีดทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างย ัง่ยนื หากยงั

แกป้ญัหาไม่ตรงสาเหตุ มหิน าซ  า้การใชเ้ทคโนโลยบีางประเภทเอง ยงัเป็นตวัก่อวกิฤตการณส์ิ่งแวดลอ้มและ

สงัคมไดด้ว้ย เช่น ปญัหาการใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์ปญัหาการขบัไลชุ่มชนเพือ่ผลติไฟฟ้าจากเขือ่น ฯลฯ  

๕) บริบทดา้นเศรษฐกจิ  จากการที่สงัคมไทยพยายามทีจ่ะผลกัดนัตนเองจากประเทศทีด่อ้ยพฒันา

ใหเ้ขา้ไปสู่สถานะของประเทศที่ก  าลงัพฒันานัน้ สิง่ที่ส  าคญัประการหน่ึงกค็ือการพึง่พาระบบการพฒันาเศรษฐกจิ

แบบตะวนัตกทีมุ่่งเนน้ใหค้นในสงัคมเป็นนกับริโภคนิยม  ผลที่ตดิตามมากค็ือคนในสงัคมไทยนัน้มนิีสยัฟุ้ งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือยใชจ่้ายเงนิเกินความจ าเป็น นอกจากนัน้ยงัไดร้ะดมเงนิทุน และกูห้น้ียมืสนิจากต่างประเทศมากมายเขา้มา

พฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศ  การพฒันาแบบใหมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิคร ัง้ใหญ่ จากระบบ

เศรษฐกจิชมุชนแบบพึง่ตนเองในระดบัต่างๆ ในดา้นการผลติ การบรโิภค ทีใ่ชท้รพัยากรทอ้งถิน่และ

ความสมัพนัธข์องชมุชนในการผลติ มาเป็นการผลติสนิคา้เฉพาะอย่างเพือ่ขาย แลว้น ารายไดซ้ื้อสนิคา้อปุโภค

บรโิภคจากระบบธุรกจิ และซื้อบรกิารจากรฐั เช่น การแพทย ์ การศึกษา ความปลอดภยั (ต ารวจ) ฯลฯ การ

เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ไดท้  าลายการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของระบบชมุชนไปเกอืบหมดสิ้น เพราะแต่เดมินัน้ 

ระบบเศรษฐกจิของชมุชนท ัง้ภาคการผลติ การบรโิภค และการจดัการส่วนเกนิ (surplus) ของการผลติ คือ

กจิกรรมส าคญัที่สรา้งการเรยีนรูแ้บบมบูีรณาการแก่บคุคลในสงัคมไทย เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บคุคล และกจิกรรมอื่น ๆ ในครอบครวัและชมุชน ฐานการเรียนรูแ้ละเน้ือหาการเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิมคีวาม

หลากหลาย มใิช่เพยีงการผลติ-การขายเท่านัน้ หากแต่บคุคลไดเ้รยีนรูเ้ทคนิควธิีการผลติ และตอ้งปรบัปรุง

เทคนิคการผลติดว้ยตนเองจากการสงัเกต สะสม แลกเปลีย่นความรู ้ เช่น ปรบัปรุงคดัเลอืกพนัธุ ์ การสรา้ง

และพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้น เช่น หุ่นไลก่า กงัหนัลม การปราบศตัรูพชืแบบธรรมชาต ิ ฯลฯ ตอ้งเรียนรูก้าร

ร่วมมอื การแบง่ปนั รวมท ัง้เรียนรูจ้ากการสงัเกตและท างานโดยอาศยัธรรมชาติ บคุคลจงึไดเ้รียนรูอ้ิทธิพลของ

                                                 
๒๔พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), คนไทยสู่ยุคไอที, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๒), หนา้ ๒๓. 



 ๑๒๓ 

ธรรมชาตทิีม่เีหนือมนุษย ์ การเรยีนรูด้งักล่าวพฒันาขึ้นเป็นภมูปิญัญาของแต่ละทอ้งถิ่นที่มคีวามหลากหลายอนั

เป็นผลมาจากการเรยีนรูอ้ย่างบูรณาการในระดบัชุมชน 

ในขณะที่การพฒันาเศรษฐกจิแบบใหม่ทีมุ่ง่การผลติเพือ่ขาย มไิดพ้ฒันาขึ้นจากฐานการเรียนรูเ้ดมิ 

มหิน าซ  า้ยงัท าลายการเรยีนรูแ้บบบูรณาการดว้ย เน่ืองจากระบบการผลติอาศยัเทคโนโลยจีากภายนอก ปุ๋ยเคม ี

ยาฆ่าแมลง เครื่องจกัร เป็นการแกไ้ขปญัหาแบบส าเรจ็รูป บคุคลไมต่อ้งเรยีนรู ้ สงัเกต ฝึกฝน หรอืคิดคน้

อะไร นอกจากการใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลติหรอืเกษตรอ าเภอ การผลติที่ใชเ้ทคโนโลยแีบบใหม่ และ

ลกัษณะของเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช ้ เช่น รถแทรกเตอร ์มอเตอรสู์บน า้ เครื่องตดัหญา้ ฯลฯ มผีลใหก้ารร่วมแรง

หรอืการพึง่พากนัลดนอ้ยลง เกิดระบบการผลติทีต่่างคนต่างท า ต่างรบัผลซึง่อยู่ในรูปของเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

ลดการแลกเปลีย่นผลผลติ ซึง่เคยเป็นกลไกเชื่อมโยงความสมัพนัธแ์ละการเรียนรู ้ ดงันัน้ รูปแบบการผลติ

แบบปจัเจกน้ี มผีลใหบ้คุคลไม่สมัพนัธก์บัคนอื่น และมเีวลาใหแ้ก่ส่วนรวมนอ้ยลง เพราะต่างก็ตอ้งปากกดัตีน

ถบี การเรยีนรูป้ญัหา ภารกจิของส่วนรวมจงึลดนอ้ยลงไปดว้ย เกดิปญัหาภายในชมุชนเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากน้ี การผลติทีเ่ขา้ไปจดัการกบัธรรมชาติโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรแบบต่างๆ ท าใหบุ้คคล

ไมเ่รยีนรูร้ะบบนิเวศตามธรรมชาติ ไมเ่ขา้ใจความเชื่อมโยงของอทิธพิลธรรมชาติทีม่ต่ีอการท าเกษตรกรรม

แบบยัง่ยนื มผีลใหก้ารเกษตรแผนใหมขู่ดรดีธรรมชาต ิ ท าลายคุณภาพดนิ แหลง่น า้ พนัธุพ์ืชพื้นเมอืง ฯลฯ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูผ้ลติ เกษตรกรรมในรอบ ๔ ทศวรรษทีผ่่านมาจงึท าลายความอดุมสมบูรณ์

และสมดุลของธรรมชาติ อนัมผีลต่อความย ัง่ยนืของระบบนิเวศท ัง้หมด ในขณะที่แต่เดมินัน้ เกษตรกรรมคือ

แหลง่เรียนรูร้ะบบธรรมชาตทิี่ส  าคญัทีสุ่ดของมนุษย ์ช่วยใหม้นุษยรู์ว้่าจะตอ้งกินอยู่อย่างไรจงึไมท่  าลายธรรมชาติ  

การพฒันาเศรษฐกจิตามแผนพฒันาฯ จงึมไิดก่้อผลทางเศรษฐกจิ แต่กลบัน าไปสู่ความยากจน 

ลม้ละลายจากหน้ีสนิดงัที่ปรากฏอยู่ ไมเ่พยีงเท่านัน้ยงัไดไ้ปท าลายการเรียนรูแ้บบบูรณาการทีเ่ชื่อมโยงบุคคล

ไปสู่สงัคม ธรรมชาติ กลายเป็นผูบ้รโิภคตามที่ธุรกจิผลติ กนิอยู่ตามแรงกระตุน้ของการโฆษณา โดยขาดการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันา กลไกการตลาดท าใหร้ะบบธุรกจิเตบิโตและมอีทิธพิลต่อวถิชีวีติของคนไทยเกอืบทกุดา้น 

และมอี านาจเพิม่มากขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่มากบัระบบราชการ ในลกัษณะเอื้อผลประโยชน์กนัและกนั 

กลายเป็นภาคี "ธุรกจิการเมอืง" ในปจัจบุนั  

๖) บริบทดา้นการศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนการสรา้งคนเพือ่เขา้สู่สงัคม ซึง่ตอ้งการความละเอียดอ่อน

และเวลาทีน่านพอสมควร  นบัต ัง้แต่การปฏรูิปการศึกษาคร ัง้แรกของประเทศไทยในสมยัรชักาลที ่ ๕ เป็นตน้

มา การศึกษาในระบบโรงเรยีนไดร้บัใชส้งัคมมาเป็นเวลากว่ารอ้ยปี  แมก้ารศึกษาจะมสี่วนส าคญัในการพฒันา

ประเทศตลอดมา แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ที่เริ่มพฒันาในเวลาใกลเ้คียงหรอืในภายหลงั  จะพบว่า

การศึกษาของประเทศไทยมกีารพฒันาทีด่อ้ยกว่าหลายประเทศ ท ัง้ในดา้นปรมิาณและดา้นคุณภาพ ซึง่ส่งผล

กระทบถงึความสามารถในการแขง่ขนักบัสงัคมโลกยุคปจัจบุนัและอนาคตต่อไป  ในรอบ ๒๐ ปีทีผ่่านมา นกั

การศึกษาไทยไดม้คีวามพยายามหลายครัง้ทีจ่ะปฎรูิปการศึกษาไทยใหด้ีขึ้น แมจ้ะยงัไม่ประสบความส าเรจ็แต่

เจตนารมณด์งักลา่วยงัไดร้บัการสบืสานอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปจัจบุนัมีแรงกดดนัหลายประการที่ท  าให ้



 ๑๒๔ 

จ าเป็นตอ้งปฏรูิปการศึกษา  เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดน้ ามาซึง่ความเปลีย่นแปลง

ท ัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม   

ในช่วงหา้ทศวรรษทีผ่่านมา สงัคมไทยมกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ในทุกๆ ดา้น อย่างไรก็ตาม หาก

พจิารณาในเชงิของความย ัง่ยนื เรากย็งัขาดภาวะสมดุล ยงัมปีญัหาส าคญัทีจ่ะตอ้งแกไ้ข บางเรื่องกอ็ยู่ในข ัน้

วกิฤต อนัมเีหตุท ัง้ทีเ่กดิจากสภาพภายในสงัคมเราเอง และจากการคลอ้ยตามกระแสโลกาภวิตัน ์  คุณภาพ

การศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลีย่ต า่ลง และมมีาตรฐานค่อนขา้งต า่เมือ่เทยีบกบัอกีหลายประเทศในระดบั

เดยีวกนั๒๕ การศึกษาขาดเอกภาพดา้นนโยบาย สถานศึกษาขาดอสิระและความคลอ่งตวัในการบริหาร ขาด

การมสี่วนร่วมจากภาคประชาชน ชมุชน และสถาบนัทางสงัคม   สงัคมตกอยู่ในกระแสบรโิภคนิยม เหน็แก่

ประโยชนส์่วนตนมากกว่าส่วนรวม คนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการกล ัน่กรองคดัสรรทางวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย ศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าถูกละเลย  สถาบนัทางศาสนาซึง่เคยเป็นพลงัส าคญัและ

เป็นแหลง่เรยีนรูฝึ้กอบรมกุลบุตรกลุธดิาของศาสนิกชน ไดร้บัการยอมรบัในฐานะทีพ่ึง่ทางใจนอ้ยลง การ

ด าเนินกจิกรรมทางศาสนาเนน้พธิกีรรมเสยีส่วนใหญ่มากกว่าการเนน้หลกัธรรม 

นบัตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่ ๒ สิ้นสุดลง ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ป็นผูน้ าทางแนวคิดทีส่  าคญั 

ในการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมทุกดา้น แนวคิดการพฒันาของโลกตะวนัตกทีม่สีหรฐัเป็นผูน้ านัน้ อยู่ภายใต ้

กระบวนทศันห์รอืฐานคิดของวทิยาศาสตรเ์ชงิปรมิาณ/วตัถุ ทีม่องโลกแบบแยกส่วน ลดส่วน (reductionist) 

และแบบกลไก (mechanistic) ทีใ่หค้วามส าคญัและยอมรบั"ความรู"้เฉพาะกบัสิง่ทีช่ ัง่ ตวงวดั ค านวณได  ้

และทดลองไดด้ว้ยหลกัการและวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Method) เท่านัน้ ความรูอ้ื่น ๆ ทีช่ ัง่ ตวง

วดั ค านวณไมไ่ดอ้ย่างชดัเจนแม่นย า หรอืพสูิจนใ์หป้ระจกัษ ์(Empirical) หรอืเหน็แบบชดัเจน (Positivism ) 

ไมไ่ด ้ เช่น ความเชื่อทางดา้นศาสนา จติวญิญาณ ความรูส้กึดา้นจติใจ อารมณ์ เป็นสิง่ทีไ่มน่่าเชื่อถอื หากจะ

นบัใหเ้ป็นความรู ้ จะตอ้งแสวงหาวธิกีารช ัง่ ตวง วดั ค านวณค่าออกมาจงึจะเชื่อถอืได ้ดงันัน้ความรูด้ ัง้เดมิ ที่

เป็นภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ซึง่อธิบายดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นแบบทีก่  าหนดไม่ได  ้ แมจ้ะใชป้ระโยชนไ์ด ้

จรงิในชวีติประจ าวนัของชาวบา้นกไ็มไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็น "ความรู"้  

ในขณะทีค่วามรูใ้นกระบวนทศันน้ี์ จะถกูแบง่ส่วนชดัเจน ใหค้วามส าคญักบัการ พฒันาความช านาญ

หรอืผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Expert Specialist) ท าใหก้ารจดัการศึกษาเพื่อเรียนรูไ้ปสู่ความรูใ้นแนวคิดดงักลา่วมี

ลกัษณะแยกส่วน ลงลกึแต่ขาดความเชื่อมโยงกบัสภาวะจรงิของโลกที่เป็นองคร์วม เช่น มุง่การเรยีนรูไ้ปทีก่าร

อาชพี หรอือื่นๆ ที ่ สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐั อาทิ นโยบายขยายการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ ความ

ม ัน่คงแห่ง รฐั การเขา้สู่โลกาภวิฒัน ์ ฯลฯ ผูเ้รยีนขาดโอกาสเรียนรูใ้นส่วนทีถ่กูก าหนดว่า "มใิช่ความรู"้ หรอื

มใิช่สิง่จ  าเป็นส าหรบัชวีติในสงัคมทนัสมยั เช่น การเรียนรูท้างจิตวญิญาณ อดุมคต ิ ฯลฯ ผลกระทบจากการ

                                                 
๒๕ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

ฉบบัสรุป, (กรุงเทพ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๕), หนา้ ๓. 



 ๑๒๕ 

จดัการศึกษาแบบวฒันธรรมบริโภคนิยมมสี่วนเสรมิช่องว่างทางสงัคม เกดิความสมัพนัธท์ี่ไมเ่ท่าเทยีมกนัใน

โลก โดยมศูีนยก์ลางเป็นผูค้วบคุมชายขอบ  

การเปลีย่นแปลงระบบการศึกษาไทยในช่วงแห่งการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกปจัจบุนั มคีวาม

เปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจดงัน้ี คือ ภาคการศึกษาก าลงัแปรเปลีย่นเป็นภาคเศรษฐกจิแบบเปิด ท ัง้น้ีเพราะ

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีองคก์ารการคา้โลกตัง้แต่วนัที ่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นตน้มา ประเทศมหาอ านาจ

ทางเศรษฐกจิพยายามผลกัดนัใหม้กีารคา้บรกิารโดยเสร ี บริการการศึกษากลายเป็นบรกิารที่ท  ารายไดใ้นการ

ส่งออกใหก้บัประเทศมหาอ านาจ การจดัระเบยีบการคา้บริการเสรก่ีอผลกระทบต่อการศึกษาของไทย เช่นการ

จดัตัง้โรงเรยีนนานาชาต ิ มหาวทิยาลยันานาชาต ิ น้ีเป็นการเปลีย่นแปลงที่ระบบการศึกษาไทยตอ้งเผชญิท ัง้ใน

ปจัจบุนัและอนาคต  และลทัธิเสรนิียมสมยัใหม ่ (Neo-Liberalism) ก าลงัครอบง  าโลก ซึ่งส่งผลต่อสงัคม

เศรษฐกจิไทยดว้ย ท าใหก้ารผลติบรกิารการศึกษาท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคตเป็นการผลติเพือ่สนองความ

ตอ้งการของตลาดมากขึ้น๒๖ การจดัการศึกษาทีไ่มม่คีวามตอ้งการในตลาดหรอืสาขาวชิาทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ เช่น 

สาขาประวตัศิาสตร ์สงัคมวทิยา ฯลฯ จะขาดทรพัยากรเขา้ไปลงทนุ แต่สาขาใดที่ตลาดตอ้งการสูงสาขาวชิานัน้

จะขยายตวั เช่น การเติบโตสาขาวชิาการบริหารธุรกจิ เป็นตน้   

ประการต่อมาความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาจะยิง่มมีากขึ้นในอนาคต เพราะในบริบทสงัคมปจัจบุนั 

บรรษทัระหว่างประเทศและองคก์รเหนือรฐั หรอื Supra-National Organizations ดงัเช่นธนาคารโลก 

กองทนุการเงนิระหว่างประเทศและองคก์ารการคา้โลก เขา้มามบีทบาทแทรกแซงการก าหนดนโยบายในประเทศ

ไทยมากขึ้น ซึง่เป็นกระบวนการทีไ่มม่คีวามเป็นกลาง หากแต่เป็นกระบวนการที่โนม้เอยีงใหป้ระโยชนก์บั

ประชาชนในเขตเมอืงมากกว่าประชาชนในเขตชนบท (Urban Bias) ใหป้ระโยชนแ์ก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า

ภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) ตลอดจนเป็นกระบวนการทีใ่หป้ระโยชนแ์ก่ชนชัน้กลางและชนชัน้สูงใน

สงัคม มากกว่าคนยากจนในชนบท (Class Bias) ซึง่เป็นเรื่องยากมาก   ทีจ่ะปรบัเปลีย่นนโยบายการจดั

การศึกษาในทางที่เกื้อกูลประโยชนแ์ก่ประชาชนในชนบทและประชาชนทีย่ากจน มหาวทิยาลยัของรฐัในระบบ

ปิดซึง่เก็บค่าเลา่เรยีนในอตัราต า่กว่าตน้ทนุการผลติถวัเฉลีย่ บางสาขาวชิาเสยีค่าเลา่เรยีนไมถ่งึ ๕๐ % ของ

ตน้ทุนการผลติถวัเฉลีย่ต่อคน  แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่มาจากชนชัน้กลางและชนชัน้สูงผูม้ฐีานะด ี มากกว่าครึ่ง

มภีมูลิ  าเนาอยู่ในกรุงเทพและมาจากภาคเศรษฐกจิอื่นทีไ่ม่ใช่ภาคเกษตรกรรม ในขณะทีป่ระชากรในภาค

เกษตรกรรมมปีระมาณ ๕๐-๖๐% ของประชากรท ัว่ประเทศ แต่มนีกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรฐัในระบบปิด

ไมถ่งึ ๕% ทีม่าจากภาคเกษตรกรรม  จงึท าใหเ้กดิความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้น๒๗ นอกจากน้ีใน

บริบทของสงัคมปจัจุบนั บทบาทของการศึกษาอย่างไมเ่ป็นทางการ (Non-Formal Education) จะมี

ความส าคญัและบทบาทมากขึ้น เพราะมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติ ผลผลติทางการเกษตรนอ้ยลง 

                                                 
๒๖รงัสรรค ์ ธนะพรพนัธุ,์ การศึกษาทนุนิยมและโลกานุวตัร, (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 

๒๕๔๔), หนา้ ๕. 

๒๗เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๖. 



 ๑๒๖ 

แต่ผลผลติทางอตุสาหกรรมมากขึ้น ประชาชนในชนบทจะมปีญัหาอย่างมากในการปรบัตวั ระบบการศึกษา

ตอ้งเขา้มาช่วยประชาชนปรบัตวัเพือ่การอยู่รอดในทางเศรษฐกจิหรอืทางสงัคมใหไ้ด ้ โดยจดัการศึกษาอย่างไม่

เป็นทางการ เพราะการจดัการศึกษาอย่างเป็นทางการในระบบโรงเรยีนไมส่ามารถเกื้อกูลช่วยการปรบัตวัของ

ประชาชนได ้  และระบบการศึกษาทีม่กีารรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางอย่างมาก เป็นระบบทีไ่มส่ามารถช่วย

แกป้ญัหาสงัคมไดใ้นอนาคต เพราะกระบวนการโลกาภวิตันท์  าใหโ้ลกไรพ้รหมแดน ดงันัน้ในบรบิททางสงัคม

ปจัจบุนั การกระจายอ านาจทางการศึกษาจงึเป็นเรื่องจ าเป็น และความสามารถในการจดัการในระบบโรงเรยีน

จะมคีวามส าคญัมากขึ้นในอนาคต ประกอบกบั ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยวีสัดุ

ภณัฑส์มยัใหม ่ จะมผีลกระทบต่อเน้ือหาสาระของการเรียนการสอน ก าลงัเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการเรยีนรู ้

ในสงัคมตะวนัตกและสงัคมไทย ส่วนความกา้วหนา้ของเทคโนโลยวีสัดุภณัฑส์มยัใหมม่ผีลต่อเครื่องมอืและ

อปุกรณก์ารศึกษา 

นอกจากน้ีลกัษณะของสงัคมในปจัจบุนัมคีวามหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ทีเ่รียกว่าพหุลกัษณะ

ดา้นวฒันธรรมซึง่จะก่อใหเ้กดิปญัหาในการจดัการศึกษาที่หลายประการ ประการแรก ระบบการศึกษาไทยจะ

ปรบัตวัอย่างไรเพือ่รองรบัพหุลกัษณะทางวฒันธรรม ประการทีส่อง หากไมต่อ้งการพหุลกัษณะทางวฒันธรรม 

สมควรทีจ่ะใชร้ะบบการศึกษาในการปรบัเปลีย่นพหุลกัษณะดงักลา่วหรอืไมอ่ย่างไร ประการที่สาม จะจดั

การศึกษาอย่างไรเพือ่ลดความขดัแยง้และความรุนแรงในสงัคมเพือ่การอยู่ร่วมกนัโดยสนัต ิ  น้ีคือค าถามที่

หน่วยงานดา้นการจดัการศึกษาของไทยจะตอ้งเตรียมหาค าตอบหรอืหาหนทางรบัมอืใหไ้ด  ้

นอกจากจะตอ้งเผชิญกบัพหุลกัษณะดา้นวฒันธรรมแลว้ กระบวนการอสัดงคตานุวตัรกจ็ะมอีทิธพิล

ต่อระบบการศึกษาไทยมากขึ้น (Westernization of the Thai Education System) ส่วนหน่ึงเป็นผลมา

จากการจดัระเบยีบการคา้บริการโดยเสรภีายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ซึง่เกื้อกูลใหต่้างชาตมิาลงทนุทางการศึกษา 

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตอ้งการอยากไดผ้ลประโยชนข์องการเขา้มาของทนุสากลของผูน้ าไทย ท าให ้

อสัดงคตลกัษณะของระบบการศึกษาไทยมมีากขึ้น๒๘  อกีประการหน่ึง การเปลีย่นแปลงกระบวนการสากลานุ

วตัรของภาษาโลก (Internationalization of Global Languages) มผีลกระทบต่อการจดัการศึกษา  ซึง่แต่

เดมิความเป็นสากลของภาษาถกูก าหนดโดยปจัจยัธรรมชาต ิ ดงัเช่นการเพิม่ขึ้นของประชากรและการอพยพ

ของประชากร  ต่อมาอ านาจทางการเมอืงระหว่างประเทศมคีวามส าคญัในการก าหนดภาษาสากลมากขึ้น ภาษา

ของประเทศมหาอ านาจมกัจะเป็นภาษาสากล ผลกระทบจะมอีย่างนอ้ย ๒ ประการ คือ ภาษาต่างประเทศจะ

เขา้มามอีทิธพิลต่อภาษาไทยมากขึ้น ภาษาไทยจะมคีวามเป็นภาษาองักฤษมากขึ้น ประการที่สอง ลกัษณะอเิลก

ทรอนิกสข์องภาษาไทยจะปรากฏมากยิง่ขึ้น ภาษาของไมโครอเิลกทรอนิกสจ์ะเขา้มาปะปนในภาษาไทยมากขึ้น 

ภาษาไทยจะหว้นส ัน้ ค าบางค าถกูห ัน่ใหส้ ัน้ลง แนวความคิดว่าดว้ยความสละสลวยของภาษาจะเปลีย่นแปลง

ไป ดงันัน้ กระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงน้ี โดยมทีางเลอืก

อย่างนอ้ย ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่หน่ึง ไดแ้ก่เร่งกระบวนการสากลานุวตัรของภาษาโลก ดว้ยการจดัการ

                                                 
๒๘เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๘. 



 ๑๒๗ 

เรยีนการสอนภาษาสากลในระบบโรงเรยีน โดยเนน้ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น นอกเหนือจากภาษาองักฤษ อกี

แนวทางหน่ึงคือ ไดแ้ก่การละเลยความส าคญัของภาษาสากล   

พฒันาการของระบบทนุนิยมโลกส่งเสริมการแปรวฒันธรรมใหเ้ป็นสนิคา้ (Commodification) อนั

เป็นเหตุใหร้ะบบทนุนิยมวฒันธรรม (Cultural Capitalism) ก่อเกดิและเติบโต ความส าคญัของทนุ

วฒันธรรมมมีากขึ้นตามล าดบั ท ัง้น้ีเป็นผลจากอิทธพิลของสือ่มวลชนโลก (Global Media) และกระบวนการ

สากลานุวตัรของการโฆษณา (Internationaization of Advertising) การเตบิใหญ่ของทนุวฒันธรรมมผีล

ต่อการเติบใหญ่ของลทัธบิรโิภคนิยม (Consumerism) และการศึกษาในสงัคมไทยจะมกีารครอบง  าโดยทนุ

วฒันธรรม (Culturl Capital) ทนุวฒันธรรมจะกลายเป็นทุนหลกั (Dominant Capital) กระบวนการแปร

วฒันธรรมใหเ้ป็นสนิคา้จะไม่ประสบความส าเรจ็ หากประชาชนไมเ่พิม่การใชจ่้ายในการบรโิภค  ดงันัน้ การ

จดัการศึกษาของไทยจะจดัการการศึกษาอย่างไร เพือ่ลดทอนอิทธพิลของลทัธิบริโภคนิยมในโลกที่ทนุวฒันธรรม

เป็นทนุหลกั และจะมกีารหารายไดโ้ดยไมต่อ้งใชห้ยาดเหงือ่มคีวามส าคญัมากขึ้น เช่น การเกง็ก าไรจากการซื้อ

ขายหลกัทรพัย ์ จริยธรรมในการท างานจะเสือ่มทรามลง การหารายไดอ้าจเป็นไปโดยไม่ตอ้งค านึงถงึคุณธรรม 

โลกก าลงัเปลีย่นใหท้กุสิง่ทกุอย่างกลายเป็นสนิคา้ แมแ้ต่บทสมัภาษณ์กย็งัเป็นสนิคา้ บรกิารการศึกษาจะยิง่

เป็นสนิคา้มากขึ้นในอนาคต กระบวนการทีท่  าใหส้รรพสิง่กลายเป็นสนิคา้จะท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์

ในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป ในระบบการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างศิษยก์บัอาจารยก์ าลงัเปลีย่นแปลงเป็น

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค  ค าถามพื้นฐานทีจ่ะมต่ีอการจดัการศึกษาของไทยก็คือ ครูอาจารย์

และบคุลกรทางการศึกษาจะเผชิญกบัเรื่องเหลา่น้ีอย่างไร  จะจดัการศึกษาอย่างไรเพือ่ปลูกฝงัคุณธรรมในการ

ท างานในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงน้ี  

จากสภาพความเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ในบริบทสงัคมไทยปจัจุบนั ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการศึกษา

ไทยในหลายดา้น  ประเดน็แรก จากภาวะเศรษฐกจิตกต า่ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถงึปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึง่

เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ท าใหร้ฐัไมส่ามารถพฒันาการศึกษาและวชิาชพีครู

ไดต้ามแผน รฐัจงึจ าเป็นตอ้งจ ากดังบประมาณดา้นการพฒันาการศึกษา ท ัง้ๆ ที่การศึกษามคีวามส าคญัและ

จ าเป็นสูงสุดต่อการพฒันาคนเพื่อเป็นก าลงัส  าคญัในการพฒันาประเทศ   รฐัจ าเป็นตอ้งปรบัลดครูประจ าการ

เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณของชาต ิ ท าใหค้รูตอ้งรบัภาระงานสอนหนกัขึ้น   ประเดน็ทีส่อง เน่ืองจาก

สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท าใหก้ระบวนการใหก้ารศึกษาไม่ทนักบัความเปลีย่นแปลง ครูผูส้อน

จ านวนมากยงัไมส่ามารถปรบัตวัเองหรอืพฒันาตนเองใหรู้เ้ท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ   จงึเป็นเหตใุห ้

ครูไมส่ามารถทีจ่ะเป็นสือ่กลางคอยเหน่ียวร ัง้ มใิหเยาวชนหลงใหลคล ัง่ไคลไ้ปกบักระแสสงัคมและวฒันธรรม

นัน้ๆ ได ้ ท าใหร้ะบบการศึกษาและการใหก้ารศึกษาของครูไม่สามารถทีจ่ะตา้นกระแสสงัคมและวฒันธรรมที่

ไมเ่หมาะสมต่อสภาพสงัคมไทยไดเ้พยีงพอ  ประการทีส่าม จากสภาพการเมอืงการปกครองของไทยทีย่งัเป็น

ประชาธิปไตยแต่เพยีงรูปแบบ  ท าใหน้กัการเมอืงเขา้มาแสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนเองและพวกพอ้ง  ท าให ้
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กระบวนการศึกษาและครูผูส้อน ยงัตอ้งคอยตอบสนองนกัการเมอืงทีม่อี  านาจแต่ขาดความรูค้วามเขา้ใจใน

การศึกษาทีถ่กูตอ้ง ท าใหก้ารศึกษาของไทยมคีวามลม้ลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการจดัการแบบน้ีเป็นกระแสหลกั จงึมเีหตผุลขอ้อา้งท ัง้ทางเศรษฐกิจและ

จรยิธรรมเป็นเครื่องสนบัสนุน เช่นการแขง่ขนัท าใหเ้กดิความกา้วหนา้ การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัจะ

ช่วยลดทอนความยากจน การบรโิภคและการเติบโตเป็นสิง่ทีด่ี ก าไรและอ านาจเป็นสิง่ชอบธรรม การด ารงอยู่

เป็นดา้นหลกัของวฒันธรรมบริโภคนิยมน้ีสูง ถงึข ัน้ท าใหก้ารจดัการศึกษาตามวฒันธรรมอื่นเป็นสิง่ทีย่ากมาก 

แมก้ระท ัง่ในการคิดขึ้นสถานการณ์ท ัว่ไปของการศึกษาไทยคลา้ยกบัหลายประเทศในโลก กลา่วคือ ตามไม่ทนั

การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ซึง่เกดิจากการเพิม่พนูขึ้นอย่างรวดเรว็ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการผลติ

และการด าเนินชวีติ ประเทศอุตสาหกรรม เช่นสหรฐัและญี่ปุ่นเป็นตน้ ซึง่เป็นศูนยก์ลางของความกา้วหนา้ทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีอง กย็งัจ  าตอ้งปฏรูิปการศึกษา ดงันัน้ จงึไมต่อ้งกลา่วถงึประเทศก าลงัพฒันาที่

ตอ้งการไลท่นัประเทศพฒันาแลว้๒๙   

โดยสรุป บริบทของสงัคมไทยปจัจุบนัก าลงัอยู่ท่ามกลางของกระแสโลกาภวิตันซ์ึ่งมคีวามเปลีย่นแปลง

ดา้นต่างๆ ของสงัคมไทยอย่างมากมาย การศึกษาไทยถงึแมจ้ะเคยผ่านการปฏรูิปการศึกษาคร ัง้ใหญ่มาแลว้คร ัง้

หน่ึง  แต่ก็ยงัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงหรือปฏรูิปรอบใหมอ่ีกคร ัง้ เพื่อใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  

ไมว่่าจะเปลีย่นแปลงเพื่อตา้นทานกระแสโลกาภวิตัน ์ หรอืเปลีย่นแปลงเพือ่หา หรอืใชป้ระโยชนจ์ากกระแส

โลกาภวิตัน ์เป็นสิง่ทีน่กัการศึกษาของไทยจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป 

๓.๑.๒ บริบทสงัคมไทยปจัจุบนักบัผลกระทบต่อพระพทุธศาสนาและคณะสงฆ ์

จะเหน็ไดว้่าในบริบทสงัคมปจัจุบนั ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ ท ัง้ดา้นการเมอืงการ

ปกครอง สงัคม สิง่แวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกจิ และสภาพทางการศึกษา ก าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

ซึง่ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อทกุส่วนของสงัคมไทย ท าใหบ้รบิทของสงัคมไทย

โดยรวมประสบวกิฤตใินหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา เพราะเมือ่สภาพสงัคม

มคีวามเปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัสงฆก์บัสงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย โดยเฉพาะสงัคมทนุ

นิยมย่อมมผีลกระทบถงึสงัคมสงฆด์ว้ย ดงัที ่ ดนยั ปรชีาเพิม่ประสทิธิ์ กลา่วว่า “การทีร่ะบบทนุนิยมก าลงั

คาดหวงัการตอบแทนจากพระสงฆน์ัน้ ย่อมไมส่ามารถลว่งพน้ความตอ้งการใหพ้ระสงฆต์อบแทนสงัคมใน

มมุมองของระบบทนุนิยมไปได ้๓๐ เช่นเมือ่สงัคมมปีญัหาตอ้งการทีพ่ึง่ทางจติใจจากพระสงฆ ์ แต่ตอ้งการอย่าง

งา่ย ๆ เช่น การบนบานศาลกล่าว การวงิวอนขอต่ออ านาจสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ กระแสความตื่นตวัทางดา้นวตัถมุงคล

                                                 
๒๙นายอนุช อาภาภริม, “รายงานวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละประมวลสรุป เหตกุารณแ์ละแนวโนม้ดา้น

ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในประเทศไทย ฉบบัที่ ๙ ประจ าไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มนีาคม ๒๕๔๔)”, โครงการขา่วสาร

ทศิทางประเทศไทย (TTMP), < http://ttmp.trf.or.th> (๒๐ พ.ค. ๒๕๕๑). 

๓๐ดนยั ปรีชาเพิม่ประสทิธิ์, “หลกัสูตรมหาวทิยาลยัสงฆก์บัพระธรรมวนิยั”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, 

(พฤษภาคม–สงิหาคม ๒๕๔๖) : ๙๑. 
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 ๑๒๙ 

จงึมสูีงขึ้น โดยเฉพาะวตัถมุงคลทีโ่ด่งดงัเป็นประวตักิารณใ์นสงัคมไทย คือ จตคุามรามเทพ ซึง่ชื่อรุ่นส่วนใหญ่

เนน้ความร า่รวย ในขณะทีส่งัคมส่วนใหญ่ยงัมคีวามตอ้งการสิ่งเหลา่น้ี พระสงฆก์ต็อบสนองความตอ้งการ

เหลา่น้ีดว้ยการท าพธิกีรรมต่างๆ เป็นเจา้พธิีบา้ง กระท าตวัเป็นหมอดูบา้ง  บางคร ัง้กเ็ลยกรอบที่พระธรรมวนิยั

ก าหนด การทีฆ่ราวาสเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัสงฆ ์ ดว้ยความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเน้ือหาสาระที่

แทจ้รงิของพระพทุธศาสนา เช่น การไปขอหวย ขอใหท้  านายทายทกั ขอใหท้  าพธิกีรรมปลุกเสกวตัถมุงคล

ต่างๆเป็นตน้ ท าใหพ้ระสงฆเ์หลา่นัน้ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของฆราวาสดว้ยการสนองตอบความ

ตอ้งการของชนเหลา่นัน้ เช่น การเป็นหมอดู การเป็นเจา้พธิีปลุกเสกวตัถมุงคล เป็นตน้ และเมือ่การประพฤติ

มากขึ้น ท ัง้ฆราวาสและบรรพชิตต่างก็เป็นปจัจยัซึง่กนัและกนัท ัง้ทางตรงและทางออ้มอยู่ดงัน้ี  จงึเกดิการ

ยอมรบัในสงัคมมากขึ้น  

เดมิทพีระสงฆเ์ป็นผูช้ี้น าสงัคมเป็นผูน้ าจติวญิญาณและผูน้ าสติปญัญา ถา้หากว่าสงัคมหรอืประชาชน

ก าลงัเดนิผดิทาง พระสงฆจ์ะตอ้งเป็นผูห้น่วงร ัง้เอาไว ้ สภาพดงักลา่วกลบักลายเป็นว่ากระแสความตอ้งการ

ของสงัคมซึง่ส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการดา้นวตัถนิุยม ไดก้ลายมาเป็นผูน้ าทางดา้นจิตวญิญาณใหแ้ก่คณะสงฆ์

แทน  สถาบนัสงฆซ์ึง่ควรทีจ่ะเป็นผูช้ี้น าใหส้งัคมไดป้ญัญาในการด ารงชวีติ ไมใ่หถู้กกระแสของวตัถนิุยม

ครอบง  า กลายเป็นสงัคมใชว้ตัถนิุยมครอบง  าสถาบนัสงฆแ์ทน ในขณะทีส่งัคมเป็นสงัคมบรโิภคนิยม พระสงฆ์

กบ็ริโภคนิยมไปดว้ย ถา้หากพระสงฆไ์ม่บรโิภคนิยมกอ็าจจะอยู่ในสงัคมไม่ได ้ ซึง่อดุมการณข์องความเป็น

สมณะทีเ่ป็นผูน้ าในดา้นปญัญาในสงัคมไทยย่อมหายไป  อย่างทีเ่สถยีรพงษ ์ วรรณปกกลา่วว่า “ถา้มองในแง่

เหตุปจัจยั สงัคมเป็นอย่างไรคณะสงฆก์จ็ะเป็นอย่างนัน้ ทีค่ณะสงฆเ์ป็นอยู่ปจัจบุนัน้ีกเ็พราะว่าสงัคมท าใหเ้ป็น  

สงัคมยอมรบันะไมใ่ช่ว่าไมย่อมรบั  สงัคมส่วนใหญ่ยอมรบั”๓๑ 

เช่นเดียวกบัสงัคมไทย พทุธศาสนาไทยก าลงัมาถงึหวัเลี้ยวหวัต่อที่ส  าคญัซึ่งเรียกรอ้งการปรบัเปลีย่น

อย่างขนานใหญ่    วธิกีารอย่างในอดตีซึง่มกัเนน้ไปทีก่ารแกป้ญัหาภายในคณะสงฆ  ์ เช่น การรวมคณะสงฆใ์ห ้
เป็นหน่ึงเดียวกนั การก าจดัอลชัชี ไม่เพียงพอเสียแลว้ ปญัหาของคณะสงฆท์ุกวนัน้ีไม่ไดอ้ยู่ที่เรื่องพระวนิยั

เท่านัน้   หากยงัเกี่ยวขอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ อีกมากมาย พุทธศาสนามิไดม้ีแต่ปญัหาคณะสงฆ ์หากยงัมี

ปญัหาความสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บัคฤหสัถ ์รวมไปถึงความเขา้ใจในหมู่ชาวพุทธที่คลาดเคลื่อนจาก

หลกัธรรม และการเขา้ใจธรรมอย่างคบัแคบไมส่อดคลอ้งกบับริบทของโลกสมยัใหม ่ซึง่ท  าใหพ้ทุธศาสนาถูกตี

กรอบจนมบีทบาทจ ากดัอย่างมากและอยู่ในภาวะที่อ่อนแอลงไปเรื่อย ๆ ปญัหาเหล่าน้ีตอ้งการการแกไ้ขอย่าง

เป็นองคร์วม หาไม่แลว้พุทธศาสนาจะตกเป็นฝ่ายตัง้รบัและถูกกระท าอย่างเดียว ไม่สามารถเผชิญหนา้หรือ

จดัการกบัความเปลีย่นแปลงท ัง้จากภายในและภายนอกซึ่งมาพรอ้มกบักระแสโลกาภวิตันไ์ด ้   จากบรบิทของ

                                                 
๓๑เสถยีรพงษ ์ วรรณปก, “กรณีธรรมกาย ภาพสะทอ้นของชาวพทุธไทย” อา้งใน พทุธศาสนาสยาม 

ฤาวกิฤตจะเป็นโอกาส?, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา้ ๙๘. 



 ๑๓๐ 

สงัคมไทยในยุคปจัจุบนั  เฉพาะส่วนที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆไ์ทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทา้ทาย

และเป็นสิง่ทีค่ณะสงฆจ์ะตอ้งเผชิญมมีากมาย พอทีจ่ะสรุปไดด้งัน้ี 

๑) การลดลงของจ านวนผูม้าบวชเป็นสามเณร 

การลดลงของพระภกิษุและสามเณรเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง วดัในเขตเมอืงยงัคงพอมภีกิษุสามเณรอยู่

เป็นจ านวนมากก็จรงิ  แต่วดันอกเขตเมอืง เช่น ต าบลหรอืหมู่บา้น ในแต่ละวดัจะมภีกิษุอยู่ประจ านอ้ยรูป คือ

ประมาณ ๑-๔ รูป แนวโนม้ในอนาคตจึงอาจเห็นไดง้่ายคือจะเกิดช่องโหว่ในพระศาสนา  พระสงฆรุ่์นเก่าที่มี

พรรษามาก มปีระสบการณ์ยาวนาน มีการศึกษาอบรมดา้นพระศาสนาและการเผยแผ่มาเป็นอย่างดี จะลด

จ านวนลงในอนาคตเพราะความเสื่อมของสงัขาร พระสงฆรุ่์นกลางที่จะท าหนา้ที่ทดแทนนัน้ยงัพอมอียู่บา้ง แต่

พระสงฆรุ่์นใหม่ที่จะมาทดแทนในอนาคตนัน้ อาจจะเป็นปญัหาหนกัของคณะสงฆ ์เพราะจากขอ้มูลการวิจยั

แสดงใหเ้หน็ว่าการบวชระยะยาวลดนอ้ยลง และสามเณรมจี านวนลดนอ้ยลงตามล าดบั 

จากการวิจยัของชาญณรงค์ บุญหนุน๓๒ ไดท้  าการวิจยัเรื่องพระสงฆ์ไทยในอนาคต บทส ารวจ

เบื้ องตน้ว่าดว้ยความเปลี่ยนแปลง และได เ้ปรียบเทียบจ านวนและรอ้ยละของพระภิกษุสามเณร 

พทุธศาสนิกชน และประชากรท ัง้ประเทศ ปี ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๙ ดงัน้ี 

ประเภท พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๙ เพิม่/ลด 

พระภกิษุ ๒๖๗,๓๐๐ ๒๕๐,๔๓๗ ลดลง ๑๖,๘๖๓ 

(รอ้ยละ ๖.๓๐) 

สามเณร ๙๗,๘๔๐ ๖๒,๘๓๐ ลดลง ๓๕,๐๑๐ 

(รอ้ยละ ๓๕.๗๘) 

พทุธศาสนิกชน ๕๗,๑๓๔,๘๘๐ ๔๖,๙๐๒,๑๐๐ ลดลง ๑๐,๒๓๒,๗๘๐  

(รอ้ยละ ๑๗.๙๑) 

ประชากรท ัง้ประเทศ ๖๑,๖๖๑,๗๐๑ ๖๒,๘๒๘,๗๐๖ ลดลง ๑,๑๖๗,๐๐๕ 

(รอ้ยละ ๑.๘๙) 

จากตารางสรุปไดว้่า จ านวนพระภกิษุสามเณรลดลงตามล าดบันบัตัง้แต่การส ารวจเป็นตน้มา เน่ืองจาก

จ านวนภกิษุสามเณรทัง้หมดตามสถติ ิ พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙ ของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

ไมไ่ดแ้ยกจ านวนพระภกิษุสามเณรเก่าออกจากจ านวนภกิษุสามเณรใหม ่ ผศ.ดร.ชาญณรงค ์ บุญหนุน ผูว้จิยั

จงึไดใ้ชเ้กณฑท์ีพ่ระราชวรมนีุท าไวเ้ป็นตวัอย่างคือ ตดัจ านวนภกิษุทีบ่วชในระยะส ัน้หรอืบวชตามประเพณี

ออกไปรอ้ยละ ๖๐ ตวัเลขที่ตดัไปน้ีสมัพนัธก์บังานวจิยัเรื่อง “พฤติกรรมการบวชของคนไทย” ของจ านง 

อดวิฒันสทิธิ์ ทีก่ลา่วถงึแลว้ คือ มภีกิษุที่บวชตามประเพณี บวชอทุศิส่วนกศุลหรอืบวชเพือ่เลี้ยงชพี คิดเป็น

                                                 
๓๒ชาญณรงค ์ บุญหนุน, พระสงฆไ์ทยในอนาคต บทส ารวจเบื้ องตน้ว่าดว้ยความเปลี่ยนแปลง, 

(กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน), ๒๕๕๑), หนา้ ๒๗. 



 ๑๓๑ 

รอ้ยละ ๖๒.๘๘ ส่วนผูท้ีบ่วชเพือ่รกัษาพระธรรมวนิยั บวชเพือ่สบืทอดพระศาสนา และบวชเพื่อศรทัธาในพระ

ศาสนาเมือ่รวมกนัแลว้ คิดเป็นรอ้ยละ ๓๗.๓๒) และงานวจิยัของพระมหากติตพิฒัน ์ศรีนาค ที่ระบวุ่าจ  านวน

ผูบ้วชระยะส ัน้ต ัง้แต่ ๗ วนั ถงึ ๑ เดอืน ท ัง้ในกรุงเทพและจงัหวดัราชบรุมีเีกอืบถงึรอ้ยละ ๗๐ ของผูบ้วช

ท ัง้หมด (คือรอ้ยละ ๖๘.๓๐ และ ๖๘.๓๒ ตามล าดบั) จงึพอจะตัง้สมมตฐิานว่าภกิษุสามเณรรอ้ยละ ๖๐ ของ

จ านวนท ัง้หมดทีร่วมอยู่ในสถติิของแต่ละปี เป็นตวัเลขทีไ่ม่สะทอ้นจ านวนทีม่อียู่จรงิของพระสงฆ ์ เมือ่ตดั

จ านวนรอ้ยละ ๖๐ ของภกิษุสามเณรท ัง้หมดออกไป กจ็ะเหลอืจ านวนที ่(ต ัง้สมมตฐิานไวว้่า) น่าจะเป็นจ านวน

จรงิประมาณรอ้ยละ ๔๐ เมือ่พจิารณาจากสถติปีิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตดัจ านวนผูบ้วชเพยีงช ัว่คราวออกเสยี ๖๐ % 

คงเหลอืจรงิ ๑๘๕,๑๙๒ รูป คิดต่อจ านวนประชากร  ๑ : ๓๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๙  เหลอืจริง ๑๒๕,๓๐๗ 

รูปคิดต่อจ านวนประชากร ๑ : ๕๐๑ ประเดน็ทีน่่าสงัเกตกค็ือว่า หากตดัพระภกิษุสามเณรทีบ่วชระยะส ัน้ (รอ้ย

ละ ๖๐) ออกไป กจ็ะเหลอืภกิษุสามเณรที่เป็นตวัเลขยนืท าหนา้ทีท่างศาสนาประมาณ ๑๒๕,๓๐๗ รูป ปจัจบุนั

มพีทุธศาสนิกชนจ านวนท ัง้สิ้น ๔๖,๙๐๒,๑๐๐ คน อตัราส่วนภกิษุสามเณรต่อประชากรชาวพทุธคือ ภกิษุ

สามเณร ๑ รูป ต่อชาวพทุธ ๓๗๓ คน ถา้ตดัจ านวนสามเณรออกอกีประมาณ ๒๕,๐๖๑ รูป (รอ้ยละ ๒๐) จะ

คงเหลอืจ านวนภกิษุท ัง้สิ้นประมาณ ๑๐๐,๒๔๖ รูป  อตัราส่วนภกิษุ ๑ รูป ต่อประชากรชาวพทุธ ๔๖๖ คน๓๓ 

หากดูตวัเลขน้ีโดยไมน่ าขอ้เทจ็จรงิในสงัคมมาพจิารณาดว้ย ก็ดูเหมอืนว่าสถานการณ์ของพระสงฆไ์ทยไมน่่า

เป็นห่วงมากนกั กลา่วคือถา้มภีกิษุทีม่คุีณภาพแทจ้รงิ ๑ รูป ท าหนา้ที่ทางศาสนาต่อประชากรชาวพทุธ

ประมาณ ๔๖๖ คนจรงิ กย็่อมจะสามารถท าใหก้จิการพระศาสนาด าเนินต่อไปดว้ยด ี แต่ประเด็นทีน่่าคิดกค็ือ 

คุณภาพของพระภกิษุสามเณรนัน้เป็นอย่างไร  

สาเหตุที่พระภิกษุสามเณรลดลงมหีลายประการดว้ยกนั ประการแรกสบืเน่ืองจากนโยบายการศึกษา

ภาคบงัคบัของรฐั ซึ่งขยายไปจนถงึมธัยมปีที่ ๓ และก าลงัขยายไปถงึมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ท าใหไ้ม่มเีด็กมาบวช

เป็นสามเณรเพื่อหาโอกาสทางการศึกษาอย่างแต่ก่อน สมยัก่อนพระหนุ่มจ านวนไม่นอ้ยในชนบทมาจาก

สามเณรที่บวชแลว้ยงัไม่สึก อาจจะเป็นเพราะตอ้งการเรียนต่อใหสู้งขึ้นไปหรือเพราะมีศรทัธาปสาทะในพระ

ศาสนาก็ได ้ ประการต่อมาการขาดแรงงานในหมู่บา้น สมยัก่อนครอบครวัมกัมลูีกหลายคน หากมสีกัคนมา

บวชก็จะสามารถบวชอยู่ไดน้าน เพราะคนในครอบครวัมหีลายคน  แต่ปจัจบุนัน้ี คนหนุ่มบวชนานไม่ไดเ้พราะ

ครอบครวัหน่ึงมีลูก ๑-๒ คน เมื่อลูกชายมาบวชก็จะท าใหค้นในครอบครวัมีงานหนกัเพิ่มขึ้น  นอกจากนัน้ 

ความรูท้ีไ่ดจ้ากการบวชไมส่อดคลอ้งกบัชีวติของคนปจัจบุนั สมยัก่อนคนนิยมบวชเรยีน เพราะเหน็ว่า “คุม้ค่า” 

เป็นประโยชนแ์ก่ชีวติฆราวาส นอกจากจะท าใหอ่้านออกเขยีนไดแ้ละรูว้ชิาทางโลกแลว้สกึออกไปถอืว่าเป็นคน

สุก คือไดอ้บรมมาแลว้ ท ัง้น้ียงัไมต่อ้งกลา่วถงึประโยชนท์างธรรมและบุญกศุลทีพ่่อแม่จะไดร้บั แต่ในปจัจุบนั 

ความรูท้ี่จ  าเป็นส าหรบัชีวิตฆราวาสหาไดจ้ากแหล่งอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยั โรงเรียนหรือ

สถาบนัอื่นๆ  วดัและพระสงฆไ์ม่ไดเ้ป็นแหล่งส าคญัของความรูเ้หมอืนในอดีต  นอกจากน้ี วดัยงัขาดผูใ้ห ้

การศึกษาอบรมหรือแนะน าส ัง่สอน ไม่เพยีงการแนะน าส ัง่สอนในทางโลกเท่านัน้ แมแ้ต่การใหก้ารศึกษาในทาง

                                                 
๓๓ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๙. 



 ๑๓๒ 

ธรรม รวมถงึการอบรมกิริยามารยาท ในขณะน้ีวดัในชนบทไมไ่ดท้  าหนา้ทีน้ี่เลย เพราะเจา้อาวาสหรอืพระในวดั

ขาดความรูค้วามสามารถ ส่วนหน่ึงก็เพิ่งบวชมาไม่นาน (เป็นพระ “หลวงตา”) ความรูท้างปริยตัิก็ขาด 

ประสบการณ์ปฏิบตัิธรรมก็ไม่มี ส่วนความรูท้างโลกหรือการท ามาหากินก็มีไม่พอหรือไม่สอดคลอ้งกบัโ ลก

สมยัใหม่ จึงไม่สามารถดึงดูดใหค้นหนุ่มเขา้มาบวชได ้ส่วนพ่อแม่ก็ไม่มแีรงจูงใจใหลู้กมาบวชไดน้านๆ ส่วน

ใหญ่บวชตามประเพณี ๗ วนั ๑๕ วนั ก็พอใจแลว้  แนวคิดและสภาพการณ์เช่นน้ี ย่อมบ่งชี้ ไดด้ีถึงวิกฤติ

พระสงฆใ์นอนาคต 

๒) การตีความพระวินัยที่ขดัแยง้กนั   กระแสโลกาภิวตัน์จะท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ อีก

มากมายในทางพทุธศาสนาที่กลายเป็นขอ้โตแ้ยง้ถกเถยีงในทางธรรมวนิยั   คือ แนวคิดและความเคลือ่นไหว

ใหม่ ๆ จากต่างประเทศรวมท ัง้จากวงการพุทธศาสนาในส่วนอื่นของโลก    มาสู่การรบัรูข้องชาวพทุธไทยมาก
ขึ้นอย่างไม่เคยมมีาก่อน    ท าใหเ้กิดความเคลี่อนไหวใหม่ ๆ ในวงการพทุธศาสนาของไทย ซึ่งอาจน าไปสู่ขอ้
ขดัแยง้ทางดา้นพระธรรมวนิยั ตวัอย่างเช่น การเคลือ่นไหวเรยีกรอ้งใหม้ภีกิษุณีในเมอืงไทยซึง่เป็นผลจากการ

ที่ท ัว่โลกตื่นตวัในเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้น    ขณะเดียวกนัความคิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศหรือพุทธศาสนา

นิกายอื่นๆ อาจท าใหเ้กดิการตีความทางดา้นพระธรรมวนิยัทีผ่ดิแผกจากจารตีเดิม และดงันัน้จงึอาจน าไปสู่ขอ้

โตแ้ยง้ถกเถยีงอย่างกวา้งขวางได ้  

๓) เกดิช่องว่างระหว่างพระสงฆก์บัฆราวาสมากข้ึน   ความเปลีย่นแปลงอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว

ของสงัคมไทย ฆราวาสเขา้ไปรบัรูแ้ละเกี่ยวขอ้งกบัความเปลีย่นแปลงน้ีอย่างเต็มที่  ส่วนพระสงฆส์่วนใหญ่ยงั

เกบ็ตวัอยู่ในวดั ไมไ่ปรบัรูก้บัความเปลีย่นแปลงดงักล่าว จึงเกดิช่องว่างกบัฆราวาสมากขึ้น และนบัวนัช่องว่าง

ดงักลา่วจะไม่จ  ากดัแต่เฉพาะเรื่องทางโลก หากยงัรวมไปถงึเรื่องทางธรรม ท าใหไ้ม่สามารถเท่าท ันสถานการณ์

ต่าง ๆ แมก้ระท ัง่ในวงการพุทธศาสนา ช่องวางทางความรบัรูแ้ละสติปญัญาระหว่างพระสงฆก์บัฆราวาสที่

สนใจพทุธศาสนา สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมากค็ือฆราวาสจ านวนมากขึ้นจะไม่เหน็ความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาพระสงฆ ์

ท าใหช่้องว่างถ่างกวา้งขึ้นจนกลายเป็นความเหินห่างหมางเมนิต่อกนั เน่ืองจากฆราวาสไดร้บัรูแ้นวคิดใหม่ ๆ 

รวมท ัง้วิธีการตีความธรรมจากแหล่งอื่น ๆ ที่ต่างไปจากพระสงฆ ์ ในขณะที่พระสงฆจ์ ากดัตวัเองโดยไม่

ยอมรบัรูค้วามเปลีย่นแปลงของสงัคมภายนอก  ในทีสุ่ดอาจน าไปสู่ขอ้ขดัแยง้ได ้โดยเฉพาะเมือ่มคีวามคิดเหน็

แตกต่างกนั    อย่างเช่นกรณีภกิษุณี ซึ่งพระสงฆส์่วนใหญ่จะคดัคา้น ในขณะที่ฆราวาสเป็นอนัมากสนบัสนุน 

เป็นตน้ 

๔) กระแสพทุธพาณิชยแ์ละไสยศาสตรแ์พร่หลายมากข้ึน    ลทัธบิริโภคนิยมซึง่มาพรอ้มกบักระแส

โลกาภิวตัน ์ ซึ่งเป็นตวักระตุน้ความอยากม ัง่ค ัง่ร  า่รวยใหก้บัประชาชนใหเ้ขม้ขน้รุนแรงขึ้น   ความอยากม ัง่มี

ศรีสุขดว้ยอ านาจดลบนัดาลของวตัถมุงคลและสิง่ศกัดิ์สทิธิ์     ระบบทุนนิยมที่มากบัความทนัสมยัท าใหพ้ระ

เครื่องและศาสนาวตัถุต่าง ๆ กลายเป็นสินคา้ที่ซื้อขายกนัไดด้ว้ยเงินตรา    ท าใหพุ้ทธพาณิชยข์ยายตวั

กวา้งขวางท ัง้ในและนอกวดั ซึ่งเท่ากบัผลกัดนัเชิญชวนใหว้ดัวาอารามต่าง ๆ เขา้สู่วงการพุทธพาณิชยก์นัมาก

ขึ้น และแข่งขนักนัคิดคน้พฒันา"สินคา้"ใหพ้ิเศษพิสดารขึ้นเพื่อเป็นจุดขาย    รวมไปถึงพิธีกรรมต่าง ๆ  



 ๑๓๓ 

แมแ้ต่บุญก็หนีไม่พน้จากการแปรสภาพใหเ้ป็นสนิคา้  ในกระบวนการดงักล่าวไสยศาสตรจ์ะถูกดึงเขา้มามาก

ขึ้นและปรากฏในรูปลกัษณ์ทีห่ลากหลายมากขึ้น มผูีต้ ัง้ตนเป็น "ผูว้เิศษ" หรือร่างทรงผุดขึ้นมามากมาย ไมแ่ต่

เฉพาะนอกวดั หากในวดักม็เีพิม่ขึ้น โดยพระเป็นเสยีเองกม็ใีหเ้หน็ไดไ้ม่ยากในสงัคมปจัจบุนั     

๕) การเกดิลทัธิพธิีแปลกปลอมข้ึนภายในวดั    ผลประการหน่ึงของไสยศาสตรแ์ละพทุธพาณิชยท์ี่

เฟ่ืองฟูในวดัก็คือ    การส่งเสรมิใหว้ดัเป็นอนัมากพากนัคิดคน้พธิีกรรมและวตัรปฏบิตัิแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อ

ดึงคนและดูดเงนิเขา้วดั  เช่น พิธีบูชาพระราหูของวดัแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐม การน ารูปเคารพต่างๆ เช่น 

พระพิคเณศว ์พระพรหม ไปสรา้งไวใ้นวดัใหค้นมากราบไหวบู้ ชาขอพร เป็นตน้  ขณะเดียวกนัความ

หลากหลายของผูค้นซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามความซบัซอ้นของสงัคม ก็ท าใหเ้กิดความตอ้งการและความเชื่อทาง

ศาสนาที่แตกต่างกนัไป  อนัเป็นปจัจยัอีกประการหน่ึงที่ท  าใหว้ดัจ านวนไม่นอ้ยพฒันาลกัษณะเฉพาะตวัขึ้นมา

เพือ่ตอบสนองความหลากหลายดงักลา่ว โดยมกัดึงเอาสญัลกัษณ์และรูปแบบทางศาสนาต่าง ๆ ท ัง้จากในและ

นอกพุทธศาสนาเขา้มาผสมปนเปจนเกือบมีสภาพไม่ต่างจากลทัธิพิธีหน่ึง  ที่แปลกออกไปจากพุทธศาสนา

กระแสหลกั เพยีงแต่ยงัอยู่ในวดัและยงัมฐีานะเป็นส่วนหน่ึงของคณะสงฆไ์ทย    โดยเจา้อาวาสเป็นผูน้ าลทัธิ
พธิเีอง  ลทัธพิธิใีนวดัมแีนวโนม้จะเพิม่มากขึ้น   

๖) การแตกแยกออกเป็นลทัธินิกายต่างๆ    ลทัธิพิธีที่เกิดขึ้นมากมายในวดั ในที่สุดย่อมมจี านวน

หน่ึงทีเ่ตบิใหญ่และมเีครอืข่ายกวา้งขวางจนสามารถตัง้ตวัเป็นนิกายใหมไ่ด ้จะโดยเปิดเผยหรือไมก่็ตาม  สนัติ

อโศกและวดัพระธรรมกายเป็นตวัอย่างของนิกายใหม่ที่แสดงตวัต่างกนั ในอนาคตนิกายใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่

ไม่แสดงตวัชดัเจน และยงัยอมรบัอ านาจขององคก์รปกครองสงฆบ์างส่วนจะมมีากขึ้น  แต่หากว่าคณะสงฆ์

อ่อนแอและเรรวนยิ่งไปกว่าน้ี ก็เป็นไปไดม้ากว่าจะมีนิกายใหม่ที่แสดงตวัอย่างชดัเจนตามอย่างสนัติอโศก     

การพยายามควบคุมคณะสงฆใ์หเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั นบัวนัจะท าไดย้ากขึ้นทุกทใีนยุคโลกาภิวตัน ์    ยิ่งคณะ

สงฆแ์สดงตวัใหป้ระชาชนเสื่อมศรทัธาท ัง้ในดา้นคุณธรรมและสติปญัญา   ก็ยิ่งขาดพลงัในการชกัน าใหผู้ค้น

เชื่อฟงัและปฏิบตัิตามแนวทางของคณะสงฆ ์    แมค้ณะสงฆจ์ะใชอ้  านาจรฐัในการจดัการกบันิกายใหม่ ๆ  

แต่ก็ไมส่ามารถยบัย ัง้ประชาชนไมใ่หไ้ปเลือ่มใสนิกายดงักลา่ว  หรอืนบัถอืในความเป็นพระของบุคคลในนิกาย

ดงักลา่วได ้ดงัเหน็ไดจ้ากกรณีสนัตอิโศก 

สภาพปญัหาต่างๆ ในบริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั ที่เกิดขึ้นในสงัคมและในพระพุทธศาสนา  

เหล่าน้ี ลว้นเป็นปญัหาที่ทา้ทายต่อการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้สิ้น   เพราะการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้ง

ผลิตศาสนทายาทในท่ามกลางบริบทของสงัคมเช่นน้ี  หากมีระบบที่ไม่ดีก็จะไม่สามารถเผชิญหนา้หรือ

แกป้ญัหาสงัคมและปญัหาของพระพทุธศาสนาได ้  เพราะการที่สถาบนัสงฆเ์กดิการเปลีย่นแปลงจดุยนืไปตาม

ความตอ้งการต่างๆ ของฆราวาสตามยุคตามสมยั  ท าใหพ้ระสงฆไ์ม่สามารถด ารงบทบาทที่ถูกตอ้งตามพระ

ธรรมวินยัได ้ สาเหตุหลกัประการหน่ึง ย่อมเกิดจากการที่พระสงฆข์าดการศึกษาพระธรรมวินยัที่ถูกตอ้ง

นัน่เอง ดงัทีพ่ระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) กลา่วไวว้่า  



 ๑๓๔ 

 “รวมความแลว้ ต าแหน่งของปญัหามนัอยู่ลกึซึ้งลงไปถงึว่า เป็นเพราะพระไม่สามารถ

ท าหนา้ที่ตามบทบาทของท่านได ้ท าไมท่านถงึท าไม่ได ้ เพราะอะไร ก็เพราะเราใหก้ารศึกษาท่าน

ไม่พอ... จะแกป้ญัหาน้ีไดก้็จะตอ้งยอ้นกล่าวลงไปถึงการศึกษาของพระดว้ย เสร็จแลว้ลอง

ส ารวจสภาพการศึกษาของพระดู แลว้กจ็ะรูเ้หน็เขา้ใจไดพ้อสมควร เรยีกว่าเขา้ใจปญัหาดขีึ้น”๓๔ 

ในสภาพบริบทของสงัคมไทยทีอ่ยู่ในสภาพเช่นน้ี การปรบัตวัทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆเ์พือ่

รบัมอืกบักระแสดงักลา่วจงึเป็นสิง่จ  าเป็นอย่างยิง่ ในสมยัสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส  

การศึกษาของพระสงฆไ์ดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ เพือ่รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงจากตะวนัตก  

แต่บทบาทดงักลา่วกด็ ารงอยู่ไดไ้มน่าน จ าตอ้งยุตลิงในสมยัรชักาลที ่ ๖ พรอ้ม ๆ กบัการลดบทบาททางสงัคม

ดา้นอื่นๆ กลา่วไดว้่านบัแต่นัน้มา การปรบัตวัของพทุธศาสนาที่รเิริ่มโดยผูน้ าสงฆก์็ยุติลงอย่างสิ้นเชิง  

ขณะเดยีวกนัการทีพ่ระสงฆจ์ ากดัตวัอยู่แต่ในก าแพงวดั โดยมรีะบบราชการแบบสงฆเ์ป็นอกีปจัจยัหน่ึงในการ

ดงึพระสงฆใ์หเ้หนิห่างจากชมุชน  ส่วนฆราวาสกถ็กูระบบการศึกษาแบบใหมด่งึใหอ้อกจากวดั  พทุธศาสนาจงึ

เหนิห่างจากชวีติและสงัคม จนมอีทิธพิลนอ้ยมาก ในการน าพาสงัคมไทยรบัมอืกบักระแสการพฒันาหรอืความ

ทนัสมยัทีไ่หลบา่อย่างรวดเรว็ แมว้งการสงฆซ์ึง่พยายามปฏเิสธความเปลีย่นแปลงและไม่พยายามรบัรูค้วาม

ทนัสมยั แต่ในทีสุ่ดกไ็มอ่าจขดัขนืกระแสดงักลา่วได ้ เพราะสถานการณ์ใหม ่ เรียกรอ้งใหก้ารศึกษา

พระพทุธศาสนาของคณะสงฆไ์ทยไดป้รบัตวั เพือ่รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของโลก ดงัเหน็ไดจ้าก

วกิฤตกิารณน์านาชนิดที่ก  าลงัเกิดขึ้น ไมว่่าอาชญากรรม ยาเสพตดิ ความยากจน มลภาวะ เป็นตน้ ซึง่ถงึทีสุ่ด

กค็ือความเสือ่มโทรมทางจรยิธรรมและวกิฤติการณ์ทางจติวญิญาณนัน่เอง  ท ัง้หมดน้ีเป็นอื่นไปไมไ่ดน้อกจาก

สะทอ้นถงึความเสือ่มทรุดของพทุธศาสนาในฐานะพลงัของสงัคมในทางจริยธรรมและสติปญัญา 

๓.๒ ค่านิยมทางการศึกษาในบรบิทของสงัคมไทยยคุปจัจุบนั 

ค่านิยม คือ แนวความคิด ความประพฤตหิรอืสภาพของการกระท าใดๆ ทีบ่คุลหรอืสงัคมนิยม

ชมชอบและเหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าควรแก่การประพฤตปิฏบิตัิ จงึยอมรบัยึดถอืมาเป็นแนวประพฤติปฏบิตัิ

อย่างสม  า่เสมอ หรอือย่างนอ้ยช ัว่ระยะเวลาหน่ึง เพือ่ใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของตนเองหรอืสงัคม หรอือาจจะ

กลา่วอย่างรวบรดัว่า ค่านิยม หมายถงึ สิง่ทีบ่คุคลหรอืสงัคมยกย่องว่าด ี เหน็ว่ามคุีณค่าทีต่นเองหรอืสงัคม

ควรยึดถือปฏิบตัิ จึงยอมรบัยึดถือมาเป็นแนวปฏิบตัิอย่างสม  า่เสมอหรอือย่างนอ้ยก็ช ัว่ระยะเวลาหน่ึง๓๕  

ค่านิยมของคนหรอืสงัคมย่อมเปลีย่นแปลงได ้ ตามความประสงคข์องบคุคลหรอืเปลีย่นแปลงไปในแต่ละยุค

แต่ละสมยั โดยเฉพาะค่านิยมทางการศึกษา การศึกษานบัเป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งคนทีจ่ะสามารถน า

                                                 
๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรูห้รอืยงั, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพธ์รรมสภา, 

๒๕๔๑), หนา้ ๑๐๕-๑๐๖. 

๓๕รองศาสตราจารยย์นต ์ ชุ่มจติ, การศึกษาและความเป็นครูไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์อเดียน 

สโตร,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๒๔๓-๒๔๔. 



 ๑๓๕ 

การพฒันาท ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรมไดอ้ย่างสมดุล สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ ผลผลติของระบบการศึกษาในอนาคตจะตอ้งเป็นพลเมอืงของ

ประเทศทีส่ามารถปรบัตวั และแกไ้ขปญัหาทีจ่ะมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึ้น  

ค่านิยมทางการศึกษาของไทยแต่เดมิมุง่สนองตอบความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพราะการพฒันา

สงัคมไทยในอดีตทีผ่่านมา ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิอย่างมุง่ไปทีอ่ตัราการเติบโต  บนฐาน

โครงสรา้งทางสงัคมทีอ่่อนแอ ไมเ่ป็นธรรม และตอ้งพึง่พงิต่างประเทศเป็นหลกัแต่เพยีงถ่ายเดียว ซึง่ทศิทาง

เช่นน้ีไดแ้สดงผลใหป้ระจกัษช์ดัเจนแลว้ว่าเป็นทศิทางทีผ่ดิพลาด จงึจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดวสิยัทศันก์าร

พฒันายุทธศาสตรแ์ละแนวนโยบายกนัใหม ่ ภายใตก้รอบทศิทางทีใ่หค้วามส าคญัอย่างทดัเทยีมกนั ท ัง้ทุนทาง

เศรษฐกจิ ทนุสงัคม ทนุมนุษย ์และทนุธรรมชาต ิโดยยดึม ัน่ในวฒันธรรม วถิชีวีติแบบไทยทีม่ศีาสนธรรมเป็น

หลกัประจ าใจ  ใหค้งเอกลกัษณม์ ัน่คงไวท่้ามกลางความเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกจิยุคใหมข่องสงัคมโลก 

เพราะความรู ้และนวตักรรมเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันา จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งส่งเสรมิและสรา้ง

สภาพการณเ์พือ่การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ ประสทิธิภาพ และขดีความสามารถของคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ  โดยยดึหลกัการใหท้กุภาคส่วนของสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดและตดัสนิใจใน

กจิกรรมสาธารณะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเองและชมุชนทอ้งถิน่ การสนบัสนุนใหส้งัคมทกุส่วนและทกุระดบัไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเตม็ความสามารถใหเ้อื้อต่อความส าเรจ็  ในการปฏบิตัเิช่นน้ีจะท าใหเ้กดิพลงัชมุชนทอ้งถิน่

ทีเ่ขม้แขง็ อนัจะเป็นฐานรากทีม่ ัน่คงในการพฒันาประเทศเป็นอย่างมเีสถยีรภาพและย ัง่ยนืตลอดไป 

ระบบการศึกษาไทยในปจัจุบนัเป็นระบบ ๖-๓-๓ กลา่วคือ จดัประถมศึกษา ๖ ปี มธัยมศึกษา

ตอนตน้ ๓ ปี และมธัยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี  หลงัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ซึง่

มที ัง้ระดบัอนุปริญญาหรอืเทยีบเท่า ระดบัปรญิญาตรใีชเ้วลา ๔ ปี และระดบัหลงัปรญิญาตร ี๒-๕ ปี  และใน

ปจัจบุนัรฐับาลไดม้นีโยบายและแผนการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาดว้ย ทเีรียกว่าระดบัปฐมวยั 

ระหว่างอายุ ๓-๕ ขวบ ฉะนัน้ทีเ่รยีกว่าระบบ ๖-๓-๓ นัน้ บางคร ัง้จะตอ้งบวกอกี ๑-๓ ปีก่อนประถมศึกษาเขา้

ไปดว้ย๓๖ นอกจากระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนแลว้ รฐับาลยงัจดัการศึกษานอกระบบโรงเรยีนทีเ่รียกว่า

การศึกษาผูใ้หญ่ ซึง่จดัท ัง้ประเภทวชิาสามญัคือเทยีบเท่า ระดบัการศึกษาสายสามญัของระบบโรงเรียน ตัง้แต่

ระดบัประถมศึกษาถงึมธัยมศึกษาตอนปลายและประเภทวชิาชีพระยะส ัน้ต่างๆ  

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดก้ าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัใน

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัการศึกษาไวใ้นมาตรา ๘๑ อาทใิหร้ฐัตอ้งจดัใหม้กีฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาแห่งชาต ิ ปรบัปรุง

การศึกษา ใหส้อดคลอ้งความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ปลูก

จติส านึกทีถู่กตอ้ง ส่งเสริมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ และวฒันธรรมของชาต ิ  จงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเ้ป็นกฎหมายแม่บทเชื่อต่อกบับทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ เพือ่เป็นฐานหลกั

                                                 
๓๖วชิยั ตนัศิร,ิ โฉมหนา้การศึกษาไทยในอนาคต แนวคิดส าคญัของการปฏรูิปในพระราชบญัญตัิ

การศึกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๔๗-๑๔๘. 



 ๑๓๖ 

ในโยบายแห่งรฐัดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของประเทศ และเพือ่เป็นกรอบแนวทางในการ

ปฏรูิปการศึกษาของประเทศ โดยมแีผนการศึกษาแห่งชาตเิป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันา ซึง่

ปจัจบุนัเป็นแผนการศึกษาแห่งชาตฉิบบั พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันา

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน แผนพฒันาการอาชวีศึกษา แผนพฒันาการอดุมศึกษา และแผนพฒันาดา้นศิลปะ และ

วฒันธรรม ตามมาตรา ๓๔ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  รวมท ัง้ใชเ้ป็นกรอบในระดบัเขต

พื้นทีก่ารศึกษาและในระดบัสถานศึกษา เพือ่ใหม้กีารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมที่

สอดคลอ้งกนัท ัง้ประเทศต่อไป  โดยยดึหลกัการและเจตนารมณซ์ึง่แสดงใหเ้หน็ถงึค่านิยมทางการศึกษาของ

สงัคมไทยในปจัจบุนัน้ี ไดด้งัน้ี คือ 

๑. ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เพือ่ใหค้นไทยมคีวามสุข และกา้วทนัโลกโดยยงัรกัษาเอกลกัษณ์

ของความเป็นไทยไว ้ สามารถเลอืกใชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยไีดอ้ย่างคุม้ค่า เหมาะสม มรีะบบภมูคุิม้กนัทีด่มีี

ความยดืหยุ่นพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง ควบคู่ไปกบัการมคุีณธรรมและความซือ่สตัยสุ์จรติ 

๒. เป็นแผนบูรณาการแบบองคร์วม เป็นกระบวนการในการบูรณาการของชวีติเป็นองคร์วมของการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และธรรมชาตอิย่างมสีมดุล พึง่พาอาศยั ส่งเสรมิสนบัสนุนซึง่กนัและกนั มกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดยครอบครวัเป็นสถาบนัหลกัที่มคีวามส าคญัทีสุ่ด 

๓. พฒันาชวีติใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์  เป็นคนด ี เป็นคนเก่ง และมคีวามสุข สมบูรณท์ ัง้ร่างกาย 

จติใจ สติปญัญา ความรู ้คุณธรรม มจีรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

๔. พฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็และมดุีลยภาพ  ไดแ้ก่ ๑) สงัคมคุณภาพ ทีม่คีวามเที่ยงธรรม ม ัน่คง 

โปร่งใส ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพสมบูรณ ์ ๒) สงัคมแห่งภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้ ที่ทกุคนและทกุส่วนใน

สงัคมมคีวามใฝ่รูแ้ละพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้ยู่เสมอ ๓) สงัคมแห่งความสมานฉนัท ์ และเอื้ออาทรต่อกนั เป็น

สงัคมทีมุ่ง่ฟ้ืนฟูสบืสาน และธ ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณ ์ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตรช์ี้น าส  าหรบัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละ

แผนงาน/โครงการ เพือ่การปฏรูิปการศึกษา การบริหาร และการจดัการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ที่

สอดคลอ้งกนัท ัง้ประเทศในระยะเวลา ๑๕ ปี ต ัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถงึ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดว้ยการน าสาระตาม

ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ และนโยบายรฐับาล ทีมุ่ง่พฒันาสงัคมใหเ้ป็น

สงัคมแห่งความรู ้ น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้ ใหค้นไทยท ัง้ปวงไดร้บัโอกาสเท่าเทยีมกนัทีจ่ะเรียนรู ้

ฝึกอบรมไดต้ลอดชวีติ และมปีญัญาเป็นทนุไวส้รา้งงานสรา้งรายได ้ พาประเทศใหร้อดพน้จากวกิฤตเศรษฐกจิ

และสงัคม พรอ้มท ัง้สอดรบักบัวสิยัทศันก์ารพฒันาระยะยาว ๒๐ ปีของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ ฉบบัที ่ ๙ กบัพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมท ัง้พระราชบญัญตัิและระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาก าหนดเป็นแผนปฏรูิปหลกัดา้น

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ซึง่ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิ ไดก้ าหนดวตัถปุระสงคแ์ละ



 ๑๓๗ 

แนวนโยบายเพือ่ด าเนินการไวใ้นวตัถปุระสงค ์๓ ขอ้ใหญ่ และแนวนโยบาย ๑๑ ประการ ซึง่จะน ามากลา่วโดย

สรุปไดด้งัน้ี คือ 

๑. พฒันาคนอย่างรอบดา้นสมดุล เพือ่เป็นฐานหลกัของการพฒันา 

๑) พฒันาทกุคนใหม้โีอกาสเขา้ถงึการเรียนรู ้

๒) ปฏรูิปการเรยีนรูเ้พือ่ผูเ้รยีน 

๓) ปลูกฝงัและเสริมสรา้งศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

๔) พฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   เพือ่การพึง่พาตนเองและเพิม่สมรรถนะใน

การแขง่ขนั 

๒. สรา้งสงัคมคุณธรรม ภมิูปญัญาและการเรยีนรู ้

๕) พฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งความรู ้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน 

๖) ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 

๗) สรา้งสรรค ์ประยุกตใ์ช ้และเผยแพร่ความรูแ้ละการเรยีนรู ้

๓. พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม 

๘) ส่งเสรมิและสรา้งสรรคท์นุทางสงัคมและวฒันธรรม 

๙) จ ากดั ลด ขจดั ปญัหาทางโครงสรา้ง เพือ่ความเป็นธรรมในสงัคม 

๑๐) พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

๑๑) จดัระบบทรพัยากรและการลงทนุทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

จากแผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ ซึง่เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันา

การศึกษาของไทยในทุกระดบั  ตามมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  รวมท ัง้ใชเ้ป็น

กรอบในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาและในระดบัสถานศึกษา เพือ่ใหม้กีารพฒันาดา้นการศึกษาท ัง้ประเทศนัน้   

พอทีจ่ะสรุปถงึค่านิยมทางการศึกษาของไทยในปจัจุบนัเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี คือ 

๓.๒.๑ ค่านิยมต่อผูเ้รียน 

ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดวสิยัทศันข์องการศึกษาไทยทีพ่งึประสงคไ์วว้่า การศึกษา

มุง่พฒันาคนทีส่มดุล ท ัง้ดา้นร่างกาย ปญัญา จิตใจ และสงัคมใหค้นไทยมคุีณลกัษณะ มองกวา้ง คิดไกล ใฝ่

ด ี มวีนิยัในตนเอง มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะทีจ่  าเป็นต่อการด ารงชวีติในโลกยุคโลกาภวิตัน ์ การศึกษา

ทีจ่ดัใหต้อ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล ใหก้ารศึกษาทีเ่ป็นกระบวนการที่ท  าใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กั

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองในรูปแบบและวธิกีารทีห่ลากหลาย และรกัทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ ซึง่

เป็นสิง่ส  าคญัอย่างยิง่ต่อสงัคมยุคขอ้มลูขา่วสารและสงัคมแห่งการเรียนรู ้ และเป็นการศึกษาที่ยดึผูเ้รยีนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา ใหโ้อกาสผูเ้รียนมบีทบาทร่วมในการพฒันาตนเองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  แนวโนม้

การศึกษาโลกคือ “ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีน” จดุน้ีเองท าใหจ้  าเป็นตอ้งปฏวิตัมิมุมองต่อผูเ้รยีนให ้

สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาในยุคโลกาภวิตัน ์  ดงันัน้ค่านิยมทางการศึกษาในโลกยุคใหมจ่ะเปลีย่นรูปแบบ



 ๑๓๘ 

ไป ตอ้งเปลีย่นมมุมองต่อผูเ้รยีนใหมว่่า ผูเ้รยีนคือใคร ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละกลุม่แต่

ละวยัแตกต่างกนัอย่างไร มสีทิธทิางการศึกษาอย่างไร  กลุม่ผูเ้รยีนสามารถก าหนดไดต้ามประเภทการศึกษา

ท ัง้ ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้ง

ก าหนดกลุม่เป้าหมายใหช้ดัเจนว่า ผูเ้รยีนคือใคร จ านวนเท่าไร และอยู่ในกลุ่มใหน   ระบบการศึกษาแบบใหม่

จะตอ้งอ านวยความสะดวกใหค้นทุกคนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง ในอดตีทีผ่่านมาสงัคมมกัใหค้วามส าคญั

เฉพาะการเรียนในระบบโรงเรยีน แต่ในปจัจุบนัและอนาคตจะตอ้งจดัใหค้นไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองใหม้ากขึ้น ซึง่

นบัว่าโชคดทีีค่วามกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร ์ อนิเตอรเ์น็ต สือ่ประสม 

สือ่สารมวลชน วทิยุ โทรทศัน ์ และสือ่สิง่พมิพใ์นยุคขอ้มลูขา่วสารไดเ้ขา้มาพรอ้มกบัการส่งเสรมิใหท้กุสงัคม

เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ในยุคปจัจบุนัไดอ้ย่างพอดี 

๓.๒.๒ ค่านิยมต่อกระบวนการเรยีนรู ้

การจดัการศึกษาประกอบดว้ย ๒ กระบวนการหลกั คือ กระบวนการเรียนรูก้บักระบวนการสอน 

โดยทฤษฎ ีกระบวนการทีส่  าคญัทีสุ่ดของการศึกษา คือ กระบวนการเรยีนรู ้๓๗ ดงัทีท่่านศาสตราจารยก์ิตติคุณ

สุมน อมรววิฒัน ์ ไดก้ลา่วไวว้่า “แก่นแทข้องการจดัการเรียนการสอน คือ การเรียนรูข้องผูเ้รยีน ความส าเรจ็

ของการศึกษาขึ้นอยู่กบัผลการเรียนของผูเ้รยีน”๓๘ แต่ในทางปฏบิตั ิ คนในวงการศึกษาไทยยงัใส่ใจกบักระบวนการ

เรยีนรูน้อ้ยทีสุ่ด ถอืเป็นเรื่องสุดทา้ยเสมอ  ดงันัน้ การศึกษาทีแ่ทจ้รงิจะตอ้งมุง่ทีก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ให ้

ความส าคญักบักระบวนการเรียนเพราะเนน้ที่ตวัผูเ้รียน และกจิกรรมการเรยีนการสอนและจะตอ้งเนน้การ

เรยีนมากกว่าการสอน  การสอนแบบใหท่้องจ านัน้เหมาะส าหรบัการสอนในอดีตทีก่ารแสวงหาความรูท้  าไดย้าก 

หนงัสอืและสือ่มนีอ้ย เมือ่ครูไปเรยีนรูม้ากน็ าองคค์วามรูม้าถ่ายทอดให ้ จดุเนน้จงึอยู่ทีเ่น้ือหาของความรู ้ แต่

ในโลกยุคปจัจบุนัสามารถหาองคค์วามรูไ้ดจ้ากแหลง่ต่างๆ ทีม่อียู่รอบตวั ศาสตรท์กุแขนงเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ มวีทิยาการใหม่ๆ  เกดิขึ้นตลอดเวลา สิง่ทีท่่องจ าไวจ้งึลา้สมยัเรว็และใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ย การเรยีน

เพือ่พฒันาสมอง เรยีนรูว้ธิคีิด เรยีนรูว้ธิแีสวงหาความรู ้ และการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองจงึเหมาะสมกบั

โลกยุคปจัจุบนัมากกว่า   

การเรยีนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและวถิชีวีติจรงิ รวมท ัง้ตอ้งเคร่งเครยีดกบัการสอบ ท าให ้

ผูเ้รยีนเป็นทกุขจ์ากการถกูบงัคบัใหเ้รยีน เบือ่หน่ายการท่องจ า ท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคติทีไ่มด่ีต่อการเรยีนและไม่

อยากเรียนต่ออีก การศึกษาในยุคใหมใ่นปจัจบุนัจงึจะตอ้งปฏวิตักิระบวนการเรยีนการสอน  ซึง่ถอืว่าเป็น

หวัใจของการเปลีย่นแปลงทีร่ะบบการศึกษาจะตอ้งท าใหไ้ด ้  เปลีย่นจากเรียนแบบท่องจ าเป็นการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง  การเรียนรูโ้ดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีวามสุข เรยีนรูเ้พือ่

พฒันากระบวนการคิด เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม เรียนรูเ้พือ่พฒันาสุนทรยีภาพ และเรียนรูเ้พือ่พฒันาลกัษณะ

นิสยั  ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ีต่อการเรียนรู ้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจไดด้ีกว่าการเรียนโดยการท่องจ า และ

                                                 
๓๗ดร.รุ่ง แกว้แดง, ปฏวิตัิการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพม์ตชิน, ๒๕๔๓), หนา้ ๙๐. 

๓๘สมัภาษณ ์ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน,์ ราชบณัฑติ, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 



 ๑๓๙ 

เกดิพฒันาการในทกุๆ ดา้น อนัจะน าไปสู่การมคุีณภาพชวีติและศกัยภาพของคนไทย อนัเป็นวตัถปุระสงค์

ส  าคญัของการเรยีนการสอน ครูจะตอ้งลดการสอนลง ใหเ้วลาผูเ้รยีนไดม้กีจิกรรมการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด 

๓.๒.๓ ค่านิยมเกีย่วกบัตวัครูผูส้อน 

สงัคมไทยในอดีต คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์มากทีสุ่ดจะมบีทบาทหนา้ทีเ่พิม่ขึ้นมานอกจากการ

ประกอบอาชพีตามปกต ิ คือ เป็นผูถ้่ายทอดความรูท้ี่ตนไดศึ้กษาและส ัง่สมประสบการณม์าใหก้บัคนรุ่นต่อไป

ดว้ย ไมว่่าจะเป็นความรูใ้นเรื่องภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิชีวีติ การต่อสูป้้องกนั และการท ามาหากนิ 

คนที่ท  าหนา้ทีถ่่ายทอดความรูเ้รียกว่า “ครู” ซึง่แปลว่า “คนที่ท  างานหนกัมากกว่าคนอื่น”  เพราะคนทีเ่ป็นครูใน

ยุคก่อนนัน้จะตอ้งท าหนา้ที ่๒ หนา้ที ่คือ หนา้ทีใ่นการท ามาหากินเพือ่เลี้ยงครอบครวัโดยปกตขิองตนเอง และ

อกีหนา้ทีห่น่ึงคือการอบรมส ัง่สอนศิษย ์คนทีเ่ป็นครูจงึมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบสูงกว่าคนอื่นในสงัคม การ

สอนในยุคแรกๆ เนน้ไปที่การถ่ายทอดวชิา เพือ่ใหม้คีนสบืทอดองคค์วามรูไ้วไ้มใ่หสู้ญหาย ไมไ่ดเ้นน้ในเรื่อง

ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน ์ เน่ืองจากในยุคนัน้ครูยงัไมไ่ดเ้ป็นอาชพี แต่เป็นงานสอนที่สอนกนัตามความรู ้

และความสามารถของครูแต่ละคน  ครูจะมาจากอาชพีทีห่ลากหลาย จากบคุคลทีม่คีวามเชี่ยวชาญและประสบ

ความส าเรจ็จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นครู เช่น ครูดนตร ี ครูมวย เป็นตน้ พระสงฆไ์ทยในอดีตมบีทบาทดา้น

การสอนสูงมาก  พ่อแมก่ท็  าหนา้ทีถ่่ายทอดความรูเ้รื่องการท ามาหากนิใหก้บัลูก ครูในสมยัก่อนจงึมจี  านวน

มากและหลากหลาย จดุอ่อนของครูในยุคแรก คือ ไมม่คีวามรูว้ชิาการศึกษา เช่น การเตรยีมการสอน 

จติวทิยาการศึกษา และการวดัผลการศึกษา แต่มคีวามรูเ้รื่องเน้ือหาวชิาดมีาก 

ต่อมาเมือ่ไดม้กีารพฒันาการศึกษาเป็นระบบมากขึ้น ท าใหเ้กดิ “อาชพีครู” ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนและมี

ช ัว่โมงสอนตามทีก่  าหนด มโีรงเรยีนฝึกหดัครูเกดิขึ้นเพื่อเตรียมคนเขา้สู่อาชพีครูอย่างเป็นระบบ ครูใน

สงัคมไทยจงึมคีวามหมายแคบลง  โดยท ัว่ไปจะหมายถงึ “ครูที่สอนในระบบโรงเรียน” หรอืครูอาชพี คนไทย

เคารพครูเหมอืนกบัทีใ่หค้วามเคารพนบัถอืพระ มคี ากลา่วยกย่องเชดิชูครูว่าเป็น “ปูชนียบคุคล” ซึง่หมายถงึ

บคุคลทีค่วรแก่การกราบไหวบู้ชา ในฐานะผูป้ระสทิธิ์ประสาทวชิาความรูใ้ห ้แต่ในปจัจุบนัค่านิยมของความเป็น

ครูลดต า่ลงมาก เน่ืองมาจากเหตุปจัจยัหลายประการ คือ การลดความนิยมในอาชพีครู ครูขาดการพฒันา

ตนเอง วชิาการศึกษาขาดการวจิยัและพฒันา การใหค้วามส าคญักบัสายงานบริหารมากกว่า  ค่าตอบแทนต า่ 

ขาดเสรีภาพทางวชิาการ 

แต่ในสภาพปจัจุบนัสงัคมเริ่มมองเหน็ปญัหาตรงจดุน้ีว่า ปญัหาครูไทยทุกระดบัตัง้แต่อนุบาลจนถงึ

อดุมศึกษาอยู่ในภาวะวกิฤต ินบัต ัง้แต่การคดัเลอืก การบ ารุงรกัษา การใหค่้าตอบแทน และการยกย่อง หลาย

ฝ่ายพยายามด าเนินการแกป้ญัหาวกิฤตคิรู คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตจิงึไดต้ ัง้หน่วยงานขึ้นมาเพือ่ดูแล

เรื่องการพฒันาครูโดยตรงในชื่อ “ส านักงานโครงการพเิศษเพื่อการปฏรูิปการฝึกหดัครู พฒันาครู และ

บคุลากรทางการศึกษา”  กระบวนการคดัเลอืกครู ตอ้งคดัเอาคนด ีคนเก่งมาเป็นครู และมกีารบ ารุงรกัษาครูใหอ้ยู่

ในวงการศึกษาดว้ยการใหค่้าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ดค้นดคีนเก่งเขา้มาสู่วชิาชพีครูมากขึ้น ขณะเดยีวกนั

ตอ้งพฒันาครูทีม่อียู่แลว้ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่  าเป็นเพิ่มเติม ใหไ้ดท้  างานเตม็ศกัยภาพ และใหก้ารยกย่อง



 ๑๔๐ 

ตามผลการปฏบิตังิาน การปรบับทบาทของครูใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน และใหร้างวลั

แก่ครูแห่งชาต ิ จะเป็นมาตรการทีเ่ป็นไปไดแ้ละเป็นการปฏวิตัิครูไทยอย่างไดผ้ล เพราะจะด าเนินการโดยใช ้

หลกัวชิาทีเ่ชื่อถอืได ้ สามารถสรา้งแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหมไ่ดก้ลบัมานิยมความเป็นครูอกีคร ัง้หน่ึงเหมอืนอย่างที่

เคยเป็นมาแลว้ในอดตี เปิดโอกาสใหม้กีารยกย่องและใหร้างวลัแก่ครูทีม่ผีลปฏบิตังิานดเีด่น โดยใชเ้กณฑ์

มาตรฐานที่ทกุคนยอมรบั สามารถจ าแนกครูดีเด่นเพือ่ใหร้างวลัไดอ้ย่างถกูตอ้ง สามารถหาครูตน้แบบ ท าให ้

การพฒันาอบรมครูท ัว่ประเทศเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็และท ัว่ถงึ ช่วยใหเ้กดิความม ัน่ใจว่าการศึกษาของชาตจิะ

ไดร้บัการเอาใจใส่และพฒันาไปในทศิทางทีด่ีทดัเทยีมกบัประเทศอื่นทีพ่ฒันาแลว้ 

๓.๒.๔ ค่านิยมเกีย่วกบับทบาทของครอบครวัต่อการศึกษา 

ครอบครวัเป็นหน่วยทางสงัคมที่เลก็ที่สุด ในอดีตครอบครวัเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทและมคีวามส าคญั

อย่างยิง่ในทุกๆ ดา้น บทบาททีส่  าคญัประการหน่ึงของครอบครวัในอดตีคือ “การใหก้ารศึกษา” แก่ลูกหลาน ครู

คนแรกของเดก็กค็ือ แม่ และ/หรอื พ่อ มปู่ี ย่า ตา ยาย ร่วมกนัเป็นครูของเดก็ดว้ย  ครอบครวัเป็นองคก์รที่

จดัการศึกษาท ัง้การศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่ใหอ่้านออกเขยีนได ้ การกลอ่มเกลาทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม

ซึง่เป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัยิง่ เป็นการเรียนรูจ้ากแบบอย่างมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคลภายใน

ครอบครวั และการศึกษาอาชพีโดยถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึง การทีค่รอบครวัใหญ่อยู่ดว้ยกนั

ตัง้แต่เกดิจนตาย จงึกลา่วไดว้่าครอบครวัรบัผดิชอบ “การศึกษาตลอดชวีติ” แต่การจดัการศึกษาของครอบครวั

เรียกว่า “การศึกษาตามอธัยาศยั”  

ต่อเมือ่ระบบการศึกษาสมยัใหมเ่ขา้สู่ประเทศไทย ดว้ยความเชื่อว่า การศึกษาจะตอ้งจดัในระบบ

โรงเรียนเท่านัน้ ประกอบกบัเน้ือหาวชิาการต่างๆ ทีร่ะบบการศึกษาไทยน าเขา้จากต่างประเทศเกอืบท ัง้หมด  

อกีท ัง้ประเทศไทยไมเ่คยใหก้ารอบรมแก่ครอบครวัเรื่องการศึกษาแก่ลูกหลาน บา้นและครอบครวัซึง่เคยมี

บทบาทในเรื่องการสอนลูกหลานมาโดยตลอดจงึถูกลดความส าคญัลง เมือ่ระบบการศึกษาในโรงเรยีนพฒันาขึ้น 

ไดผู้กขาดการศึกษาไวท้ีโ่รงเรยีนมากขึ้น พ่อแม่และผูป้กครองมบีทบาทในการจดัการศึกษานอ้ยมากเหลือ

เพยีงประการเดยีวคือ คอยตกัเตอืนใหเ้ดก็เรยีนหนงัสอืเท่านัน้เอง สรุปไดว้่า การศึกษาระบบใหมไ่ดท้  าลาย

บทบาทของสถาบนัครอบครวัในดา้นการศึกษาลงเกอืบสิ้นเชงิ  แต่ค่านิยมทางการศึกษาในปจัจุบนั ไดก้ลบัมา

เหน็ความส าคญัของสถาบนัครอบครวัต่อการศึกษา ดงัปรากฎในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่๘ ไดใ้หค้วามส าคญักบัครอบครวั โดยกลา่วถงึสงัคมไทยทีพ่งึประสงคไ์วว้่า “คนมคีวามสุข ครอบครวั

อบอุ่น ชมุชนเขม้แขง็”  มกีารระดมสรรพก าลงัทกุส่วนในสงัคมเพือ่การศึกษา เรื่องการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ของครอบครวั เนน้นโยบายที่ส  าคญัคือ การปฏรูิปกระบวนการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ ซึง่จะ

ท าท ัง้สองเรื่อง คือ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ปรบัเรื่องการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชมุชน และสรา้ง

เครอืขา่ยเพือ่การเรยีนรูข้องครอบครวัและชมุชน ส่งเสรมิการใชส้ือ่มวลชนใหเ้ป็นประโยชนต่์อการพฒันา

ศกัยภาพของครอบครวัและชมุชน 

 



 ๑๔๑ 

๓.๒.๕ ค่านิยมเกี่ยวกบัการบรหิารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษาของประเทศไทย มปีญัหาอุปสรรคต่อประสทิธภิาพการบริหาร คือ ปญัหาการ

รวมอ านาจสู่ส่วนกลาง สถานศึกษาไมม่อี  านาจในการบริหารตนเองท ัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ และบคุลากร  

การด าเนินงานทุกอย่างตอ้งรายงานและขออนุมตัิขึ้นมาทางกรมหรอืส านกังาน โดยผ่านสายการบงัคบับญัชาที่

ยาว  และผูบ้ริหารสถานศึกษาไมม่อี  านาจตดัสนิใจ เป็นผูป้ระสานงานมากกว่าจะเป็นผูบ้รหิาร ดา้นหลกัสูตร

และการเรยีนการสอนนัน้แนวทางถกูก าหนดโดยส่วนกลางท ัง้สิ้น และผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา

มากกว่าผูเ้รยีน ชมุชนและผูป้กครองไมม่บีทบาทในการจดัการศึกษาเลย และการเรียนการสอนกไ็มส่อดคลอ้ง

กบัวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่ 

แต่ในการบริหารการศึกษาในปจัจบุนั ไดเ้ปลีย่นแปลงแนวคิดและค่านิยมทางการบริหารสถานศึกษา 

เพราะความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ จะท าใหก้ารบรหิารโดยมสีายการบงัคบับญัชา 

(Hierarchy)  ยาวหลายข ัน้ตอนกลายเป็นระบบโบราณ ลา่ชา้ ไมท่นักบัการแขง่ขนัในสงัคมโลก และไม่ช่วยให ้

บคุลากรระดบัสถานศึกษามคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ค่านิยมในการบริหารสถานศึกษาในปจัจบุนั จงึมค่ีานิยม

ดงัน้ี คือ กระจายอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัโรงเรยีน หน่วยงานกลางที่เหลอืจะท าหนา้ที่เฉพาะการ

ประสานงานและสนบัสนุน ถา้จ าเป็นก็ตอ้งยกเลกิหน่วยงานส่วนกลางบางหน่วยงานที่หมดความจ าเป็นแลว้ใน

ยุคปจัจุบนั และกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษาบรหิารเองโดยอสิระ   และตอ้งวางระบบการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา เพือ่ใหก้ารศึกษาไทยมคุีณภาพและมาตรฐานระดบัโลก จ าเป็นตอ้งมกีารวางระบบการ

ประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึง่จะท าใหส้ถานศึกษาตื่นตวัในการแขง่ขนัการสรา้งคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาซึง่มที ัง้การประเมนิภายในและการประเมนิภายนอก  ในขณะน้ีประเทศไทยไดก้ าหนดให ้

มหีน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถิน่ คือ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(อบจ.)  ซึง่มฐีานะเป็นนิติบคุคลบริหารโดยการเลอืกตัง้ มภีารกจิและหนา้ทีใ่นเรื่องการพฒันาทอ้งถิน่ รวมท ัง้

การจดัการศึกษา  กจิกรรมก็สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน โดยรฐับาลจดัสรรงบประมาณอดุหนุน

ให ้ ซึง่จะท าใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน มคุีณภาพและประสทิธภิาพมากขึ้น 

สรุป ค่านิยมทางการศึกษาในสงัคมไทยปจัจุบนั ไดเ้ปลีย่นมมุมองและค่านิยมไปจากเดมิหลาย

ประการ เริ่มตน้ต ัง้แต่การเปลีย่นค่านิยมเกี่ยวกบัตวัผูเ้รยีนทีจ่ากเดมิมองว่ากระบวนการศึกษาคือกระบวนการ

ผลติคนเช่นเดยีวกบัการผลติทางอตุสาหกรรม ผูเ้รียนถกูมองว่าเป็นวตัถดุบิทีย่นืเขา้แถวเพือ่ผ่านกระบวนการ

ผลติหรอืเครื่องจกัรทางการศึกษา (สถาบนัการศึกษา) จนไดผ้ลผลติทีเ่ป็นบณัฑติออกมา แต่ปจัจบุนัให ้

ความส าคญักบัผูเ้รยีนมากอนัดบัหน่ึง การจดัการศึกษากต็อ้งค านึงว่าผูเ้รยีนเป็นใคร ความสนใจและความ

ตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละกลุม่แต่ละวยัแตกต่างกนัอย่างไร มสีทิธิทางการศึกษาอย่างไรบา้งแลว้จดัการศึกษา

ใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน    

เมือ่ค่านิยมเกี่ยวกบัผูเ้รียนเปลีย่นไป ค่านิยมเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรูก้เ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย จาก

การศึกษาในรูปแบบเดมิเป็นการสอนแบบครูใหท่้องจ า เดก็ท่องแลว้กล็มืเกอืบหมด แต่ค่านิยมเกี่ยวกบั



 ๑๔๒ 

กระบวนการเรียนรูแ้บบใหมค่ือ ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้ สามารถรวบรวมองคค์วามรูต่้างๆ มา

สะสมบูรณาการเขา้ดว้ยกนั สรา้งเป็นองคค์วามรู ้ ทดลอง และน าไปใชจ้นเกดิการคน้พบความรูด้ว้ยตวัเอง 

โดยใหค้รูใหค้วามช่วยเหลอืเฉพาะบางส่วน ค่านิยมต่อครูผูส้อน จากเดมิครูเป็นผูผู้กขาดองคค์วามรู ้ เป็นผู ้

บอก เป็นผูถ้่ายทอด ตอ้งตะโกนสอนเดก็ทีน่ ัง่เรียนเป็นรายชัน้แต่ค่านิยมใหมค่ือ เปลีย่นเป็นการเรยีน

รายบุคคลหรอืกลุม่เลก็ๆ ครูเปลีย่นบทบาทมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายของการเรยีน 

ช่วยนกัเรยีนในการวางแผนในเรื่องการแสวงหาความรู ้ ใหข้อ้มลูสารสนเทศ กระตุน้และเสรมิพลงัใหน้กัเรยีน

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  

ค่านิยมเกี่ยวกบับทบาทของครอบครวัต่อการศึกษาจากเดมิทีถู่กละเลยมองไมเ่หน็ความส าคญั แต่

ปจัจบุนัมองเหน็ว่าครอบครวัมบีทบาทส าคญัยิง่ในการจดัการศึกษา  ครอบครวัทีม่คีวามพรอ้มอาจจะจดัการ

เรยีนการสอนเองท ัง้หมด หรือแบง่ความรบัผดิชอบในการสอนระหว่างโรงเรยีนกบับา้นและมสี่วนร่วมในกจิ

กรรมการบริหารโรงเรยีน  และค่านิยมเกี่ยวกบัการบริหารสถานศึกษา จากเดมิอ านาจการบรหิารทกุอย่างตอ้ง

ขึ้นตรงอยู่กบัส่วนกลาง มสีภาพประดุจเหมอืนเมอืงขึ้นของศูนยอ์ านาจทีส่่วนกลาง ผูบ้ริหารโรงเรยีนตอ้งคอย

เอาใจใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริหารมากกว่านกัเรยีน แต่ค่านิยมในปจัจบุนั การบรหิารสถานศึกษาจะตอ้งให ้

ความส าคญักบัการเรยีนการสอนใหม้ากขึ้น หน่วยงานส่วนกลางจะตอ้งปลอ่ยใหส้ถานศึกษาเป็นอสิระ บริหาร

ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนทีเ่ขม้แขง็ และปรบัรูปแบบการสนบัสนุนงบประมาณเป็นการอดุหนุน

รายหวั แทนการอดุหนุนแบบรายการเหมอืนเดมิ และกระจายอ านาจการบริหารสู่ทอ้งถิน่มากขึ้น บทบาทของ

กระทรวง ทบวง กรม เป็นเพยีงผูเ้สนอแนะ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา เท่านัน้ 

๓.๓ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยคุปจัจุบนั (พ.ศ. ๒๕๐๑–ปจัจุบนั) 

๓.๓.๑ แนวคิดในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

นบัแต่อดตีกาลเป็นตน้มา วดัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาเลา่เรยีนของชมุชนในสงัคมไทยมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในชนบท เน่ืองจากรฐัยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในดา้นการจดัการศึกษาส าหรบัประชาชนไดอ้ย่าง

ท ัว่ถงึ และยงัไม่สามารถท าใหป้ระชาชนมคีวามเสมอภาคแห่งโอกาสทีจ่ะไดร้บัการศึกษาได ้ ท าใหป้ระชาชนไม่

สามารถเขา้ศึกษาในระบบการศึกษาของรฐัได ้ เพราะสาเหตจุากอยู่ในชนบทห่างไกล ไมม่สีถานศึกษาประการ

หน่ึง เพราะฐานะเศรษฐกจิทางบา้นไมด่ ี จงึไมม่โีอกาสไดเ้รียนกต็อ้งเสยีโอกาสทางการศึกษาไป ทางเลอืก

ประการหน่ึง กค็ือ หนัเขา้หาพระพทุธศาสนา และการที่ ประเพณีส าคญัที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของการจดัศึกษา

ของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั คือ ประเพณีบวชเรียนซึง่เป็นประเพณีด ัง้เดมิของไทย ว่าเมือ่บวชแลว้จะตอ้ง

เรยีน หรอืทีบ่วชกเ็พือ่เรยีน แลว้ความหมายเลยไปถงึว่าบวชอยู่แค่เรียน เรียนแลว้ใคร่อยู่พงึอยู่ ไมใ่คร่อยู่พงึ



 ๑๔๓ 

สกึ กลายเป็นประเพณีบวชช ัว่คราว๓๙ ท าใหว้ดัและพระสงฆจ์งึยงัคงบทบาทดา้นการศึกษาในปจัจุบนัได ้  การ

จดัการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ มลีกัษณะการจดัการศึกษาอยู่ ๓ ระดบัดว้ยกนั คือ 

๑) จดัเพือ่ตวับคุคล คือ พระภกิษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะตอ้งศึกษาหลกัเบื้องตน้คือพระวนิยั 

การศึกษาพระวนิยัก็คือศึกษาเรื่องศีลของพระภกิษุสามเณร ระเบยีบปฏบิตัทิางพระศาสนารวมท ัง้ขนบธรรมเนียม

ต่าง เป็นการศึกษาเพือ่รกัษาตวัเอง เพือ่ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง ท าไดถ้กูตอ้ง ตลอดถงึศึกษาเพือ่เอาตวัใหร้อดคือ 

หลุดพน้จากความทุกข ์ เช่น ศึกษาและปฏบิตักิรรมฐาน การจดัการศึกษารูปแบบน้ีเป็นการจดัใหเ้ฉพาะตวั

บคุคล ไดป้ระโยชนเ์ฉพาะตวั ใครท าใครได ้ และเอาตวัรอดได ้ โดยจะเรียนตามอธัยาศยั เรียนจากต าราหรอื

จากครูบาอาจารยก์ไ็ด ้

๒) การจดัการศึกษาเพือ่พระศาสนา คือ จดัหลกัสูตรใหเ้ป็นประโยชนใ์นเชงิธ ารงรกัษาเน้ือหาสาระ

หรอืแก่นสารพระศาสนาเขา้ไว ้ ไดแ้ก่ การเรียนนกัธรรมและบาล ี หลกัสูตรทีใ่ชเ้รยีนกม็เีน้ือหาตัง้แต่สมยั

พระพทุธเจา้ โดยน าเอาพระไตรปิฎกและหลกัธรรมต่างๆ มาย่อแลว้เรยีนกนั เรยีนเพือ่รกัษาพระพทุธศาสนา 

เรยีกกนัว่าเรียนพระพทุธพจน ์ ทีพ่ระพทุธศาสนาด ารงอยู่และสบืต่อมาไดทุ้กวนัน้ีโดยไมสู่ญหายหรอืผดิเพี้ ยน

ไป และมกีารสบืทอดพฒันาตลอดมากเ็พราะไดอ้าศยัการศึกษาเลา่เรียนแบบน้ี 

๓) การจดัการศึกษาเพือ่สงัคม การศึกษาแบบน้ีเป็นการจดัการศึกษาเพือ่ช่วยเหลอืสงัคมคือประชาชนที่

ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา  โดยสมยัดัง้เดิมรฐัไมส่ามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ ท าใหป้ระชาชนที่ใฝ่รูแ้ต่

ยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาไมม่โีอกาสไดศึ้กษาเลา่เรียน  จึงอาศยัมาบวชเป็นสามเณรจงึไดศึ้กษาเลา่เรียน 

การศึกษาแบบน้ีเรียกว่า “พระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั” คือ เรยีนวชิาทางโลกควบคู่ไปกบัการเรยีนทางธรรม

แบบที ่ ๒ เมือ่เรียนจบแลว้กส็กึหาลาเพศไป และสามารถทีจ่ะใชค้วามรูไ้ปประกอบอาชพีเป็นพลเมอืงทีด่ขีอง

ชาติต่อไปได ้ การจดัการศึกษาแบบน้ีจงึเป็นการช่วยเหลอืสงัคมหรอืผลติคนทีม่คุีณภาพใหส้งัคมไดอ้กีทาง

หน่ึง๔๐   

ดงันัน้ แนวความคิดในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั พอทีจ่ะประมวลสรุปไดด้งัน้ี 

๑) เป็นการสรา้งศาสนทายาทเพือ่สบืทอดพระพทุธศาสนา  แนวคิดน้ีถอืว่าเป็นแนวคิดหลกัในการ

จดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพราะการจดัการศึกษาเพือ่สรา้งศาสนทายาทเป็นเรื่องส าคญัมาก หากคณะสงฆไ์ม่

ด าเนินการใหม้ขีึ้น กจ็ะไมม่ผูีส้บืทอดพระพทุธศาสนา หลกัการในการบวชตามประเพณีทีเ่ราเรียกว่าประเพณี

บวชเรียน มเีจตนาหลกัเพือ่ตอ้งการใหใ้ชห้ลกัการทางพระพทุธศาสนาในการสรา้งสรรคพ์ฒันากลุบุตรใหม้ี

ความรูด้ ี ส  าหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถทีจ่ะด ารงสมณเพศอยู่ไดต้ลอดไป กจ็ะมคุีณธรรมมากพอต่อการครองชวีติ

                                                 
๓๙พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ปญัหาที่รอทางออก, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

มลูนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา้ ๓. 

๔๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), บทบาทสถาบนัพระพุทธศาสนากบัการจดัการศึกษา, 

(กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๔๖), หนา้ ๓-๔. 



 ๑๔๔ 

อย่างปกตติามสมควรแก่ฐานะ๔๑  แต่กจ็ะมอีกีส่วนหน่ึงทีเ่ลือ่มใสศรทัธา รกัพระศาสนา หรอืมภีารกจิดา้นการ

ศาสนาตดิพนั กลายเป็นก าลงัส  าคญัของพระศาสนา เป็นศาสนทายาทต่อไป พระสงฆจ์ึงไดม้ีโอกาสในการ

สรา้งศาสนทายาทและมีศาสนทายาทเขา้มาสู่ระบบการศึกษาของสงฆอ์ย่างต่อเน่ือง ดงันัน้แนวคิดหลกัในการ

จดัการศึกษาของคณะสงฆก์เ็พือ่สนองวตัถปุระสงคพ์ื้นฐานของพระพทุธศาสนา คือ ผลติศาสนทายาททีม่ี

คุณภาพด ีเป็นก าลงัของพระศาสนา ฝึกฝนอบรมพระภกิษุสามเณรใหเ้จรญิงอกงามดว้ยความรูค้วามประพฤต ิ

และสามารถปฏบิตัิเพือ่ประโยชนสุ์ขท ัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่น นอกจากน้ียงัเป็นแหลง่คน้ควา้เผยแพร่ความรูแ้ละ

การปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา  ดว้ยการจดัการศึกษาอย่างน้ี จงึท าใหค้ณะสงฆม์ศีาสนทายาทสบืทอดต่อมา

อย่างไมข่าดสาย   

๒) เป็นการศึกษาสงเคราะหส์ าหรบัผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา ในสงัคมไทยแบบเดมิเป็นทีย่อมรบั

กนัว่า วดัเป็นศูนยก์ลางของชมุชน โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา  ชนบทหน่ึงๆ มลีกัษณะการปฏบิตัภิารกจิที่

ครบจบสิ้นในตวั วดัซึง่เป็นศูนยก์ลางของชมุชนและเป็นสมบตัิของทกุคนในชมุชน จงึท าหนา้ทีใ่หก้ารศึกษา

ตลอดชวีติแก่สมาชกิทกุคนของชมุชนนัน้ แมร้ฐัจะเขา้มาท าหนา้ทีร่บัผดิชอบการศึกษาของสงัคมไทยเองแลว้ก็

ตาม  แต่ตอ้งยอมรบัว่ารฐัยงัไม่สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ โดยเฉพาะในทอ้งถิ่นทรุกนัดาร เพราะเมือ่

รฐัยงัไมส่ามารถขยายการศึกษาใหท้ ัว่ถงึ ยงัไมส่ามารถขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  

ชาวไร่ชาวนาซึง่เป็นผูย้ากจนกอ็าศยัประเพณีบวชเรยีน มาเป็นช่องทางใหลู้กหลานของตนไดร้บัการศึกษาเลา่

เรยีนตามมตีามได ้  เป็นบคุคลชายขอบที่ตกหลน่ทางการศึกษาจากระบบการศึกษาของรฐั  ซึง่คณะสงฆเ์องก็

ไดก้ลุม่คนเหลา่น้ีเขา้มาศึกษาเล่าเรยีน เมือ่เรยีนจบ มช่ีองทางที่จะไป บางคนกไ็ดล้าสกิขาไปเพื่อไปด าเนินชวีติ

แบบฆราวาส  คณะสงฆก์็ไดก้ลายเสมอืนเป็นหน่วยงานทีค่อยเกบ็ตกทางการศึกษา  คือเป็นระบบการศึกษา

ส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส เป็นช่องทางเลือ่นสถานะทางสงัคมของลูกชาวไร่ชาวนาชนบทที่ยากจน  ซึง่เป็นคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ แมว้่าช่องทางน้ีจะค่อนขา้งล  าบากและทลุกัทเุลอย่างมากก็ตามท ี  แต่กด็กีว่าไมม่ช่ีองทางเอา

เสยีเลย เพราะเหตุทีผู่ท้ีเ่ขา้มาใชช่้องทางน้ี มุง่สนองความตอ้งการของตนตามประเพณีด ัง้เดมิ คือ “การบวช

เรยีน” ดงันัน้ ผูท้ีเ่ขา้มาบวชส่วนใหญ่จงึลาสกิขาออกไป  การศึกษาของคณะสงฆจ์งึเปรียบเสมอืนเป็นทางผ่าน 

วดัและคณะสงฆเ์ป็นแหลง่สงัคมสงเคราะหท์ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของสงัคมไทย ซึง่เป็นการสงเคราะหด์ าเนินไปในชวีติ

จรงิ อย่างไมเ่ป็นการเป็นงาน  แต่ไม่ไดห้มายความว่าประเพณีน้ีเป็นสิง่ไมด่ ี  อนัทีจ่รงิประเพณีน้ีเป็นประเพณี

ทีย่งัท  าใหม้ศีาสนทายาทสบืทอดพระพทุธศาสนามาทกุวนัน้ี  

๓) เพือ่เป็นการศึกษาทางเลอืกของประชาชน การศึกษาทีค่ณะสงฆไ์ดจ้ดัใหเ้ป็นการศึกษาทางเลอืก

ของประชาชน คือระบบการศึกษาทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั คือ การศึกษาพระปรยิตัิธรรม

แผนกสามญั เป็นทางเลอืกของประชาชนทีไ่ม่ตอ้งการใหเ้ยาวชนศึกษาในระบบการศึกษาของรฐั แต่ตอ้งการใช ้

                                                 
๔๑พระเทพดลิก (ระแบบ ิิต าโณ), ศาสนทายาทคุณภาพ, (กรุงเทพฯ : พรศิวการพมิพ,์ 

๒๕๔๓), หนา้ ๓๐. 



 ๑๔๕ 

ระบบของศาสนาอบรมกลอ่มเกลาจติใจไปพรอ้มๆ กบัการศึกษาเลา่เรียนวชิาสามญั จงึใหบุ้ตรหลานของตนเขา้

มาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั และการศึกษาใน

ระดบัอดุมศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ ๒ แห่ง คือ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่งน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแหลง่ศึกษาพระพทุธศาสนา

และวชิาการช ัน้สูง  เปิดท าการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัปริญญาตรจีนถงึปริญญาเอก  โดยการประยุกตห์ลกั

วชิาการสมยัใหมเ่ขา้กบัพระพทุธศาสนา  และเปิดรบัสมคัรนกัศึกษาท ัง้ทีเ่ป็นบรรพชติและคฤหสัถ ์   เป็น

มหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เนน้วชิาการทางพระพทุธศาสนา ในขณะเดยีวกนักจ็ะเรยีนวชิาการทางโลกควบคู่กนัไปดว้ย 

นกัศึกษาทีส่  าเรจ็การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้สองแห่งน้ี ย่อมเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาดีกว่านกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และนอกจากนัน้ การศึกษาใน

สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้สองแห่ง ยงัมค่ีาใชจ่้ายที่นอ้ยกว่าสถาบนัการศึกษาในระดบัเดียวกนัท ัว่ๆ ไป 

เพราะมจีดุมุง่หมายในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไปในตวัดว้ย  ดงันัน้ จงึเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ป็นการศึกษา

ทางเลอืกของประชาชนทีม่คีวามสนใจทีจ่ะศึกษาวชิาการทางพระพทุธศาสนา ควบคู่กบัวชิาการสมยัใหม่ 

๓.๓.๒ รูปแบบการจดัการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

การศึกษาของคณะสงฆ ์ เป็นการศึกษาทีจ่ดัใหแ้ก่พระภกิษุสามเณร โดยมวีตัถปุระสงคส์  าคญั คือ 

ป้องกนัมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงพระธรรมวนิยัใหผ้ดิไปจากพระไตรปิฎก๔๒  การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย

ในปจัจบุนั อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคม ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อนัเป็น

องคก์รปกครองสูงสุดของคณะสงฆไ์ทย ซึง่มหาเถรสมาคมมที ัง้หมด ๒๑ รูป ประกอบดว้ยพระมหาเถระผู ้

ทรงสมณศกัดิ์ ต ัง้แต่พระราชาคณะชัน้ธรรมขึ้นไป สมเดจ็พระสงัฆราช และสมเดจ็พระราชาคณะทกุรูป ด ารง

ต าแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง (คือไม่ตอ้งแต่งตัง้ และจะหมดวาระก็ต่อเมื่อ ลาสิกขา

,มรณภาพ และเมื่อมีพระบรมราชโองการถอดยศเท่านัน้) ส่วนพระราชาคณะ ทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการ

มหาเถรสมาคมโดยแต่งต ัง้ ซึง่มอีายุคร ัง้ละ ๒ ปี และอาจจะไดร้บัการแต่งต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

อกีต่อไปกไ็ด ้กรรมการประเภทน้ีจะสิ้นสุดสถานภาพลงกต่็อเมือ่  

๑. มรณภาพ  

๒.ลาออก  

๓. มพีระบญัชาสมเดจ็พระสงัฆราชใหอ้อก  

๔. ถกูถอดยศจากพระราชาคณะ และ  

๕. ลาสกิขา๔๓  

                                                 
๔๒สทิธพิล เวียงธรรม, “ปญัหาการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนก

ธรรม จงัหวดัมหาสารคาม”, การศึกษาคน้ควา้อสิระหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๗, หนา้ ๒๘. 

๔๓พ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. ๒๕๓๕,  



 ๑๔๖ 

มผูีอ้  านวยการส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตเิป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง มหาเถรสมาคมมหีนา้ที่

เป็นองคก์รบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นทกุดา้น เป็นการรวมอ านาจปกครองสงฆไ์วท้ีศู่นยก์ลางอย่างเดด็ขาด 

คลา้ยกบัการปกครองของฝ่ายอาณาจกัรในสมยัโบราณ  แต่ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกจิการคณะ

สงฆส์่วนภมูภิาค ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล และเจา้อาวาส

ควบคุมดูแลในส่วนรบัผิดชอบของตน ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลึงกบัพระราชบญัญตัิลกัษณะการปกครองสงฆ ์

ร.ศ. ๑๒๑ 

ซึง่จากเดมิตามพระราชบญัญตัิปกครองสงฆ ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยอยู่

ภายใตก้ารก ากบัดูแลขององคก์ารศึกษา๔๔ โดยมสีงัฆมนตรวี่าการองคก์ารศึกษาเป็นผูร้บัผดิชอบดูแล   ต่อมา

ไดม้กีารเปลีย่นแปลงพระราชบญัญตัปิกครองคณะสงฆ ์  โดยไดย้กเลกิพระราชบญัญตัิปกครองสงฆ ์ พ.ศ. 

๒๔๘๔ และตราพระราชบญัญตัิปกครองสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ้นมาแทน ท าใหอ้งคก์ารศึกษา ซึง่เป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ ตามพ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ ถกูยกเลกิไป  และ 

พ.ร.บ.คณะสงฆฉ์บบัใหมน้ี่กไ็ม่ไดร้ะบุหน่วยงานทีจ่ะรบัผดิชอบดา้นการศึกษาไวโ้ดยตรง  นอกจากจะมอบให ้

เป็นภาระของเจา้อาวาสทีจ่ะเป็นผูอ้บรมธรรมวนิยัใหก้บัพระภกิษุสามเณรในวดั  ภายใตก้ารบงัคบัของมหาเถร

สมาคม ทีจ่ะแต่งตัง้พระเถระผูใ้หญ่มารบัผดิชอบดา้นการศึกษา ซึง่กค็ือต าแหน่งแมก่องธรรมสนามหลวง และ

แมก่องบาลสีนามหลวง   

สาเหตสุ  าคญัของการตราพระราชบญัญตัปิกครองสงฆ ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจจะสรุปไดค้ือ  พ.ร.บ.

ปกครองสงฆ ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึง่เป็นพระราชบญัญตัิทีก่ระจายอ านาจมากที่สุด แต่ลกัษณะการจดัโครงสรา้ง

ของสงัฆสภาและสงัฆมนตรีกน็ าไปสู่ความขดัแยง้ภายในคณะสงฆ ์  ในประเด็นความไมไ่ดส้ดัส่วนของตวัแทน

พระภกิษุฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตในสงัฆสภาและสงัฆมนตรี๔๕  

ดงันัน้ ไมว่่าจะเป็นความขดัแยง้เกี่ยวกบัความคิดเหน็ หรอืประเดน็ใดๆ มกัจะถกูแปรเป็นความ

ขดัแยง้ระหว่างนิกาย และไดแ้พร่ขยายเขา้ไปในหมูค่ณะสงฆโ์ดยส่วนรวม ยงัผลใหเ้กดิความแตกแยกในหมู่

สงฆ ์ เป็นเหตผุลหน่ึงทีใ่หร้ฐับาลเขา้มาแทรกแซง โดยการเปลีย่นแปลงการบรหิารกจิการคณะสงฆเ์สยีใหม ่ 

โดยมโีครงสรา้งการบริหารและการปกครองของฝ่ายอาณาจกัรเป็นตวัแบบ นัน่คือ รวมอ านาจไวท้ีศู่นยก์ลาง 

จงึมกีารยกเลกิ พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตรา พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ ์ พ.ศ. 

๒๕๐๕ ขึ้นมาแทน  ซึง่การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนักเ็ป็นไปตาม พรบ.การปกครองคณะสงฆ ์

                                                                                                                                            

<http://watlantong.igetweb.com> (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑). 

๔๔จารุรตัน ์ปัน้มณี, กฎหมายพระสงฆ ์ค าพพิากษาฎกีา ที่ดิน มรดก หนังสอืส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง, 

(กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หนา้ ๗๐. 

๔๕สมบูรณ ์ สุขส าราญ, การพฒันาตามแนวพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : บรษิทัพมิพส์วยจ ากดั, 

๒๕๒๗), หนา้ ๗๑. 

http://watlantong.igetweb.com/


 ๑๔๗ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ น้ีเอง  โดยระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนั แบง่ออกเป็นหลายระบบ แต่ละระบบ

ต่างกเ็ป็นอสิระต่อกนั แต่พอทีจ่ะสรุปไดด้งัน้ี คือ 

๑) ระบบการศึกษาทีเ่ป็นการศึกษาหลกัของคณะสงฆไ์ทย   เป็นระบบการศึกษาหลกัของคณะสงฆ์

ไทยทีค่ณะสงฆด์ าเนินการเอง แบง่เป็น ๒ ระบบ คือ พระปริยตัธิรรมแผนกบาล ี และพระปริยตัธิรรมแผนก

ธรรม ท ัง้สองระบบน้ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคม 

๒) ระบบการศึกษาทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั หรอืการศึกษาพระปรยิตัิธรรมประยุกต ์

ม ี ๒ ประเภท คือ โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาต ิ  และ มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง คือ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ท ัง้สองแห่งน้ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓) การศึกษาอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือจากนัน้ เช่น โรงเรยีนสอนพระอภธิรรม ส านกัปฏบิตัิธรรมกรรมฐาน 

และการศึกษาสงเคราะห ์ คือ  โรงเรยีนการกศุลของวดั โรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทติยเ์ป็นตน้ 

ซึง่จะไดน้ ารายละเอยีดของการศึกษาแต่ละระบบมาอธิบายต่อไป 

ก. การศึกษาที่เป็นระบบการศึกษาหลกัของคณะสงฆไ์ทย 

การศึกษาระบบน้ีคณะสงฆโ์ดยมหาเถรสมาคม ไดม้อบหมายใหม้หีน่วยงานการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆเ์ป็นผูด้  าเนินการในการก าหนดหลกัสูตรและการวดัผล ส่วนการจดัการเรียนการสอนเป็นหนา้ที่ของ

แต่ละวดัแต่ละส านกัด าเนินการกนัเอง๔๖ แบง่ออกเป็น ๒ แผนก  คือ 

๑) การศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรม    

พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมหรอืทีเ่รียกกนัว่านกัธรรม ม ี ๓ ระดบั คือ นกัธรรมชัน้ตร ี นกัธรรมชัน้

โท และนกัธรรมชัน้เอก โดย ก.พ.เทยีบวทิยฐานะนกัธรรมชัน้ตรใีหเ้ท่ากบัประโยคประถมศึกษาตอนตน้ (ป.๔)๔๗ 

การศึกษาแผนกน้ีเกิดขึ้นตามพระด ารขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษา

พระธรรมวนิยัในภาษาไทย เพือ่ใหภ้กิษุสามเณรผูเ้ป็นก าลงัส  าคญัของพระพทุธศาสนา สามารถศึกษาพระ

ธรรมวนิยัไดส้ะดวกและท ัว่ถงึ อนัจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การศึกษาสมัมาปฏบิตั ิ ตลอดจนเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ใหก้วา้งไกลออกไป  ปจัจบุนัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมน้ีอยู่ภายใตก้ารรบัผดิชอบของ “กองธรรม

สนามหลวง”  โดยมผูีบ้รหิารสูงสุดของกองธรรมเรยีกว่า “แมก่องธรรม” พระมหาเถระผูด้  ารงต าแหน่งแมก่อง

ธรรมในปจัจบุนัคือ  พระพรหมมนีุ (พรฺหฺมคุตตฺเถร) วดับวรนิเวศวหิาร เป็นแมก่องธรรมสนามหลวง  และมี

                                                 
๔๖พระมหาสุข สุวโีร, “ความสนใจต่อการศึกษาพระปริยตัิธรรมของพระสงฆ ์ : ศึกษากรณีพระนิสติ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั”, วิทยานิพนธส์งัคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๓๙, หนา้ ๑. 

๔๗กรมการศาสนา, คู่มือพระสงัฆาธิการ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๐๖. 



 ๑๔๘ 

พระเถระต่างๆ ด ารงต าแหน่งรองแมก่องธรรมสนามหลวง ผูช่้วยแมก่องธรรมสนามหลวง และ เลขานุการแม่

กองธรรมสนามหลวงตามล าดบั การสอบทีจ่ดัขึ้นแต่ละครัง้เรยีกว่า “สอบธรรมสนามหลวง”  

อยา่งไรก็ตามกองธรรมสนามหลวงมหีนา้ทีแ่ค่เพยีงเฉพาะในการออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ ประกาศ

ผลการสอบ และเกบ็รกัษาสถติเิกี่ยวกบัการสอบนกัธรรมของผูเ้ขา้สอบท ัว่ประเทศเท่านัน้ ส่วนการจดั

การศึกษานัน้ อยู่ในความรบัผดิชอบของแต่ละส านกัเรยีน (วดัทีม่กีารเรยีนการสอนนกัธรรมและบาลี) วดัและ

ทอ้งถิน่ด าเนินการเองโดยคณะกรรมการการศึกษาสงฆม์ไิดเ้ขา้ไปควบคุมดูแล และไมม่กีฎระเบยีบว่าดว้ยการ

บริหารส านกัเรยีน ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มของส านกัเรยีนดา้นบคุลากรทนุทรพัยแ์ละผูเ้รยีนเป็นส าคญั  บาง

ปีไมไ่ดจ้ดัเพราะขาดความพรอ้ม วดัทีเ่ปิดเป็นส านกัเรียนแลว้มกีฎระเบยีบเกี่ยวกบัการศึกษาพระปรยิตัิธรรม

ไมเ่หมอืนกนั ต่างด าเนินงานตามความเหมาะสม  สภาพการจดัการศึกษาภายในส านกัเรียนโดยท ัว่ไปขึ้นอยู่กบั

เจา้ส  านกัเรยีน  ครูสอนก็มไิดก้ าหนดว่าตอ้งมวุีฒคิรู แต่ใชร้ะบบพีส่อนนอ้ง คือผูท้ีผ่่านการศึกษาส าเรจ็ในช ัน้

ทีสู่งกว่ามาแลว้และพอทีจ่ะมคีวามรูใ้นเน้ือหาและมศีรทัธาทีจ่ะสอนกส็ามารถเป็นครูสอนได ้๔๘    

ส าหรบัการจดัโครงสรา้งการบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม ส่วนใหญ่จะมีการ

จดัรูปแบบการจดัองคก์ร ๒ แบบ รูปแบบที ่๑ ดงัแผนภมูดิา้นล่างดงัน้ี  

 

แผนภมิูที่ ๓.๑  โครงสรา้งการบรหิารจดัการของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมขนาดเลก็๔๙ 

 
รูปแบบที ่ ๒ โรงเรยีนขนาดใหญ่ จะมรีะบบบริหารชดัเจน มกีารแบง่งานกนัท า ครูผูส้อนไม่ตอ้ง

รบัผดิชอบงานบริหาร โดยมากจะมกีารสอนทัง้นกัธรรม และบาล ีบางแห่งจะมกีารสอนทัง้นกัธรรม บาล ีและ

ปรยิตัิธรรมสายสามญั รวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกนั 

                                                 
๔๘กรมการศาสนา, การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม-บาลี, (กรุงเทพฯ : 

โรงพมิพก์รมการศาสนา,  ๒๕๔๑), หนา้ ๑๕. 

๔๙รศ.สุภาพร มากแจง้ และ ผศ. สมปอง มากแจง้, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆ”์, รายงานการวจิยั, (กรมการศาสนา : กระทรวงศึกษาธกิาร), ๒๕๔๒, หนา้ ๓๑. 

ครูสอน ครูสอน ครูสอน 

เจา้ส านักเรยีน (เจา้อาวาส) 



 ๑๔๙ 

แผนภมิูที่ ๓.๒ การจดัการบรหิารการจดัการของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมขนาดใหญ่๕๐ 

 
 

 (๑) หลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม    ม ี๒ ประเภท คือ  

  ก) นกัธรรม เป็นหลกัสูตรส าหรบับรรพชติ เรยีกผูเ้รียนหรอืผูส้อบว่า “นกัธรรม” 

  ข) ธรรมศึกษา เป็นหลกัสูตรส าหรบัคฤหสัถเ์รยีกผูเ้รียนหรอืผูส้อบว่า “ธรรมศึกษา” 

หลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกนกัธรรมท ัง้ ๓ ระดบัตามตารางดงัน้ี 

 

บรรพชิต คฤหสัถ ์

นกัธรรมเอก ธรรมศึกษาเอก 

นกัธรรมโท ธรรมศึกษาโท 

นกัธรรมตรี ธรรมศึกษาตรี 

ก. หลกัสูตรนักธรรม 

หลกัสูตรนกัธรรมที่ใชยุ้ตใินปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดก้ าหนดวชิาและหนงัสอืเรยีนไวด้งัน้ี 

๑) นักธรรมชัน้ตรี มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑.วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม  ใชห้นงัสอืพทุธศาสนสุภาษติเล่ม ๑ 

๒.วชิาธรรม ใชห้นงัสอืนวโกวาท แผนกธรรมวภิาค และคิหปิฎบิตัิ 

๓. วชิาพทุธประวตั ิ ใชห้นงัสอืพทุธประวตัเิลม่ ๑ – ๒ - ๓ ปฐมสมโพธ ิพระนิพนธใ์นสมเดจ็
พระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทว) ศาสนาพธิ ีเลม่ ๑ 

๔. วชิาวนิยั   ใชห้นงัสอืนวโกวาท แผนกวนิยับญัญตั ิและวนิยัมขุเลม่ ๑ 

                                                 
๕๐เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓๒. 

ครูสอน ครูสอน ครูสอน 

เจา้ส านักเรยีน (เจา้อาวาส) 

ครูใหญ่ 

ผูช่้วยครูใหญ่ 

เลขานุการส านักเรยีน 



 ๑๕๐ 

๒) นักธรรมชัน้โท   มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑.  วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม  ใชห้นงัสอืพทุธศาสนสุภาษติ เลม่ ๒  

๒. วชิาธรรม  ใชห้นงัสอืธรรมวภิาคปรเิฉทที ่๒ 

๓. วชิาพทุธประวตั ิ  ใชห้นงัสอือนุพทุธประวตั ิ และพทุธานุพทุธประวตัอินักลา่วเฉพาะประวตัิ

พระสาวก สงัคีตกิถา ปฐมสมโพธ ิพระนิพนธใ์นสมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทว)     และศาสนพธิ ีเลม่ ๒ 

๔. วชิาวนิยั  ใชห้นงัสอืวนิยัมขุ เลม่ ๑ – ๒ 

๓) นักธรรมชัน้เอก มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑. วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม  ใชห้นงัสอืพทุธศาสนาสุภาษติ เลม่ ๓ ใหแ้ต่งเป็นท านอง

เทศนาโวหาร ยกสุภาษติอื่นมาอา้ง ๓ แห่ง อย่าใหซ้  า้กนั เรียงเชื่อมความใหส้บืเน่ืองตดิต่อกนัสนิท 

๒. วิชาธรรม ปญัหาธรรมโดยปรมตัถเทศนา  ใชห้นงัสือธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมตัถปฎิป

ทาและสงัสารวฎั สมถกรรมฐาน วปิสัสนากรรมฐาน มหาสตปิฎัฐาน คิรมิานนทสูตร 

๓. วชิาพทุธ แกป้ญัหาพทุธานุพทุธประวตัิ กบัขอ้ธรรมในทอ้งเรื่องนัน้ใชห้นงัสอืพทุธประวตั ิ  เล่ม 

๑-๒-๓ ปฐมสมโพธ ิ พระนิพนธใ์นสมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปุสฺสาเทว) พทุธานุพทุธประวตั ิ อนุพทุธประวตัิ พระ

ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธใ์นสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

๔.วชิาวนิยั แกป้ญัหาวนิยัมสีงัฆกรรมเป็นตน้หลกัสูตรใชห้นงัสอืวนิยัมขุเลม่ ๓ พระราชบญัญตัิ

คณะสงฆ ์

ข. หลกัสูตรธรรมศึกษา 

๑)  หลกัสูตรธรรมศึกษาชัน้ตร ี มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑. วชิาแกก้ระทูธ้รรม ใชห้นงัสอืพทุธศาสนสุภาษติ เล่ม ๑   
๒. วชิาธรรม ใชห้นงัสอืนวโกวาทแผนกธรรมวภิาคและคิหปิฏบิตัิ   
๓. วชิาพทุธ ใชห้นงัสอืพทุธประวตัเิลม่ ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธ ิพระนิพนธ ์สมเดจ็พระสงัฆราช 

(ปสฺุสเทว) เบญจศีลเบญจธรรม  

๔. วชิาวนิยั ใชห้นงัสอืเบญจศิลเบญจธรรม ของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์(เจรญิ ญาณวรเถร) 

๒. หลกัสูตรธรรมศึกษาชัน้โท  มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑. วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม ใชห้นงัสอืพทุธศาสนสุภาษติ เล่ม ๒ เฉพาะบางหมวด   
๒. วชิาธรรม ใชห้นงัสอืธรรมวภิาค ปรเิฉทที ่๒ เฉพาะบางหวัขอ้ธรรม   
๓. วชิาพทุธ ใชห้นงัสอือนุพทุธประวตัิ เฉพาะประวตัพิระสาวก ๔๐ องค ์ พทุธานุพทุธประวตัิ 

สงัคีตกิถา ปฐมสมโพธ ิพระนิพนธ ์สมเดจ็พระสงัฆราช (ปสฺุสเทว) ศาสนพธิ ีเลม่ ๒ ขององคก์ารศึกษา 

๔. วชิาวนิยั ใชห้นงัสอือโุบสถศีล ของพระศรีรตันโมล ี (ชยัวฒัน ์ปญฺญาสริ)ิ (เป็นวชิาทีเ่พิม่เติม
เขา้มา ปรบัปรุงหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 



 ๑๕๑ 

๓. หลกัสูตร ธรรมศึกษาชัน้เอก มรีายวชิาและหนงัสอืประกอบหลกัสูตรดงัน้ี 

๑. วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม ใชห้นงัสอืพทุธศาสนสุภาษติ เล่ม ๓ เฉพาะบางหมวด   
๒. วชิาธรรม ใชห้นงัสอืธรรมวจิารณส์่วนปรมตัถปฏปิทา  เฉพาะบางหวัขอ้ธรรม   
๓. วชิาพทุธ ใชห้นงัสอืพทุธประวตั ิ เลม่ ๑-๒-๓  ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ ์สมเดจ็พระสงัฆราช 

(ปสฺุสเทว) พทุธานุพทุธประวตั ิอนุพทุธประวตัิ ปฐมสมโพธกิถา พระนิพนธข์อง สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรม
พระปรมานุชติชิโนรส 

๔. วชิาวนิยั ใชห้นงัสอืหลกัสูตรกรรมบถ ของพระศรีรตันโมล ี(ชยัวฒัน ์ปญฺญาสริ)ิ  (เป็นวชิาที่

เพิม่เตมิเขา้มา ปรบัปรุงหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖)๕๑ 

(๒) การเรยีนการสอน  ผูท้ีจ่ะเขา้สอบนกัธรรมหรอืธรรมศึกษาช ัน้โท จะตอ้งสอบผ่านนกัธรรมหรอื

ธรรมศึกษาช ัน้ตรมีาก่อน  และผูท้ีจ่ะสอบนกัธรรมหรอืธรรมศึกษาช ัน้เอก จะตอ้งสอบผ่านนกัธรรมหรอืธรรม

ศึกษาช ัน้โทมาแลว้เท่านัน้  เน่ืองจากก าหนดการสอบพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จะมกีารสอบเร็วกว่าการสอบ

แผนกบาล ี คือ มกีารก าหนดการสอบในวนัแรม ๒ ค า่ เดอืน ๑๒ ของทกุปี  ดงันัน้ การเรียนพระปรยิตัิธรรม

แผนกธรรม จงึอาจแบง่ออกเป็น ๒ ภาค คือ ภาควสิาขะ และภาคเขา้พรรษา  โดยก าหนดวนั เวลา ในการ

เรยีนการหยุดเรยีนไวเ้ช่นเดียวกบัแผนกบาล ี  เวลาในการเรียนการสอนทีท่างแมก่องธรรมก าหนดไวว้่าจะตอ้ง

ไมน่อ้ยกว่า ๑๕๐ ช ัว่โมง   แต่ในสภาพความเป็นจรงิบางส านกัแทบจะไมม่กีารเรยีนการสอนเลย แต่ลงชื่อเพือ่

สอบเพยีงอย่างเดยีว กม็ปีรากฎใหเ้หน็มากมายในปจัจบุนั 

(๓) การวดัผลและประเมินผล  กองธรรมสนามหลวงจะมกีารสอบปีละ ๑ คร ัง้  โดยสอบพรอ้มกนั

ท ัว่ประเทศ ทางแมก่องธรรมสนามหลวงจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ แจง้ผลการสอบ 

ท าใบประกาศนียบตัร และในการออกขอ้สอบของกองธรรมสนามหลวงนัน้ จะมกีารรวบรวมขอ้สอบจาก

คณะกรรมการหลายรูป  โดยมคีณะกรรมการพเิศษตรวจคดัเลอืกอกีช ัน้หน่ึง  ลกัษณะของปญัหา จะถาม

ความจ า ความเขา้ใจ ความคิดเหน็ หรอืการวจิารณ ์  คละเคลา้กนัไป และเป็นขอ้สอบแบบอตันยั ส่วน

คณะกรรมการทีจ่ะท าการตรวจขอ้สอบ จะเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่าราธนามาจากท ัว่ประเทศ  โดยนกัธรรมชัน้โท

และชัน้เอกจะท าการตรวจในกรุงเทพมหานคร  วธิกีารตรวจใชก้รรมการ ๒ รูป ร่วมกนัพจิารณา  รูปแรก

ตรวจแลว้ใหค้ะแนนเท่าใด  เขยีนตวัเลขไวท้ี่หนา้ขอ้สอบแต่ละขอ้ทกุขอ้  และรวมคะแนนไวบ้นหวักระดาษ

ดา้นขวามอื  เซน็ชื่อไวท้ี่หวักระดาษดา้นซา้ยมอื  ต่อจากนัน้กรรมการรูปที ่๓ จะตรวจอกีคร ัง้  ถา้ไมเ่หน็ดว้ย

กแ็กไ้ขได ้ ถา้เหน็ดว้ยกเ็ซน็ชื่อก ากบัไวท้ี่หวักระดาษดา้นซา้ยมอืเช่นเดยีวกนั 

วธิกีารใหค้ะแนน  ขอ้สอบท ัง้หมดม ี๔ วชิา ส าหรบันกัธรรมทุกช ัน้  ใหถ้อืคะแนนเตม็วชิาละ ๑๐๐ 

คะแนน เมือ่รวมคะแนนของทุกวชิาแลว้ ตอ้งไดค้ะแนนไมต่ า่กว่า ๒๘๐ คะแนน  ถอืว่าสอบได ้ ต า่กว่า ๒๘๐ 

                                                 
๕๑ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง, เรื่องสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๘, (กรุงเทพฯ : 

โรงพมิพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๖. 



 ๑๕๒ 

คะแนน ถอืว่าสอบตก๕๒  ส าหรบัธรรมศึกษาทุกช ัน้ ถา้ไดค้ะแนนรวมทกุวชิาไมต่ า่กว่า ๒๐๐ คะแนน ถอืว่า

สอบได ้แต่ถา้ต า่กว่า ๒๐๐ คะแนน ถอืว่าสอบตก๕๓ ผูส้อบจะตอ้งเขา้สอบทกุวชิา  จะขาดวชิาใดวชิาหน่ึงไม่ได ้  

และวชิาทีส่อบนัน้จะตอ้งไมม่วีชิาใดวชิาหน่ึงทีไ่มไ่ดค้ะแนนเลยหรอืไดต้ า่กว่า ๒๕ คะแนน  เพราะถา้หากมวีชิา

ใดวชิาหน่ึงไดค้ะแนนต า่กว่า ๒๕ คะแนน  หากแมจ้ะรวมกนัทุกวชิาแลว้ไดเ้กนิกว่าเกณฑท์ีก่  าหนดไวต้าม  ให ้

ถอืว่าการสอบครัง้น้ีเป็นการสอบตกดว้ย  

๒) การศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลี 

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี มบีทบาทหนา้ที่และโครงสรา้งการบรหิารเหมอืนกบัพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกธรรม คือ   มหีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งเฉพาะเรื่องการสอบบาลขีองคณะสงฆท์ ัว่ประเทศ การท างานของ

แผนกบาลจี  าแนกไดด้งัน้ี 

 (๑) การบรหิารงาน หน่วยงาน ซึง่ท  าหนา้ทีบ่รหิารในแผนกบาล ี เรยีกว่า “แมก่องบาล”ี มหีนา้ทีใ่น

การออกขอ้สอบ และเก็บรกัษาสถติดิา้นการสอบบาล ีการสอบทีจ่ดัขึ้นแต่ละคร ัง้ เรียกว่า “สอบบาลสีนามหลวง’’ 

ต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดของกองบาล ี เรยีกว่า “แม่กองบาล”ี พระมหาเถระผูด้  ารงต าแหน่งแมก่องบาลใีน

ปจัจบุนัคือ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์ วดัปากน า้ ภาษเีจรญิ และมพีระเถระระดบัรองๆ ลงมาด ารง

ต าแหน่งเป็นรองแม่กองบาลสีนามหลวง ผูช่้วยแม่กองบาลสีนามหลวง และ เลขานุการแมก่องบาลสีนามหลวง

ตามล าดบั 

(๒) หลกัสูตร๕๔ หลกัสูตรการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาล ีแบ่งออกเป็น ๙ ระดบั ต ัง้แต่ประโยค 

๑-๒ จนถงึประโยค ๙ หลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม แผนกบาล ีในปจัจบุนัไดก้ าหนดวชิาและหนงัสอืเรยีนไวด้งัน้ีคือ 

                                                 
๕๒เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๐. 

๕๓พระมหาสุข  สุวโีร (มนุีช), “ความสนใจต่อการศึกษาพระปรยิตัิธรรมของพระสงฆ ์ศึกษากรณีพระนิสติ

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, วทิยานิพนธส์งัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ ๒๕-๒๖. 

๕๔ค าว่าหลกัสูตรในความหมายของคณะสงฆ ์ แตกต่างไปจากความเขา้ใจของนกัวชิาการหรอืนกับริหาร

การศึกษาทางโลกท ัว่ๆ ไป นัน่คือ ในความหมายของคณะสงฆ ์“หลกัสูตร” ไดแ้ก่หนงัสอืหรือแบบเรียนที่ใชเ้รียนกนั

ในแต่ละช ัน้ ในขณะทีน่กัวชิาการหรอืนกับริหารการศึกษาท ัว่ๆ ไป จะใหค้วามหมายครอบคลุมไปถงึแนว

ประสบการณท์ ัง้มวล ทีมุ่ง่หมายใหผู้ศึ้กษาไดร้บัจากการศึกษาท ัง้ในแงว่ชิาการและพฒันาการในทกุๆ ดา้นรวมไปถงึ

กจิกรรม การฝึกฝนที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนทุกอย่าง  ส่วนหนงัสอืเรยีนหรอืแบบเรียนเป็นเพยีงอุปกรณ์

การศึกษาอย่างหน่ึงเท่านัน้ 



 ๑๕๓ 

โครงสรา้งหลกัสูตร การศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกบาลีปจัจุบนั 

บาลชีัน้ประโยค หลกัสูตรที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั 

ประโยค ๑-๒ ๑. วชิาแปลมคธเป็นไทย   ท ัง้การแปลโดยพยญัชนะและแปลโดยอรรถ๕๕ ใชห้นงัสอื 

ธมัมปทฏัฐกถาภาคที ่๑-๔ 

๒. วชิาบาลไีวยากรณ ์ใชห้นงัสอืบาลไีวยากรณ ์๔ เลม่ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส คือ นาม- อพัพยศพัท ์ , อาขยาติ–กติต,์ สมาส–ตทัธติ , 

สมญัญาภธิาน–สนธ ิประเภทค าถามจะเนน้ความจ าเป็นหลกั 

ประโยค ป.ธ. ๓๕๖   ๑. วชิาแปลมคธเป็นไทยท ัง้การแปลโดยพยญัชนะ   และแปลโดยอรรถใชห้นงัสอืธมัมป

ทฎัฐกถาภาคที ่๕-๘ 

๒. วชิาสมัพนัธไ์ทย   ใชเ้น้ือหาในหนงัสอืธมัมปทฎัฐกถาภาคที ่๕-๘ 

๓. วชิาบาลไีวยากรณ ์  ใชห้นงัสอืบาลไีวยากรณ ์๔ เลม่เป็นหลกั ประเภทค าถามจะเนน้

ความจ าและความเขา้ใจประกอบกนั 

๔. วชิาบรุพภาค   ไมม่หีนงัสอืใชเ้ป็นหลกัสูตรแน่นอน ส่วนมากจะเป็น(ขอ้เขยีนไทย) 
การเขยีนจดหมายราชการหรอืประกาศ  โดยแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ ลกัษณะ

วรรคตอน การย่อหนา้ และหลกัภาษาไทยตามสมยันิยม 

ประโยค ป.ธ. ๔ ๑. วชิาแปลไทยเป็นมคธ  ใชห้นงัสอืธมัมปทฎัฐกถา ภาคที ่๑ 

๒. วชิาแปลมคธเป็นไทย   ใชห้นงัสอืมงัคลตัถทปีนี ภาคที ่๑ 

ประโยค ป.ธ. ๕ ๑.วชิาแปลไทยเป็นมคธ    ใชห้นงัสอืธมัมปทฎักถา ภาคที ่๒-๓-๔ 

๒.วชิาแปลมคธเป็นไทย   ใชห้นงัสอืมงัคลตัถทปีนี ภาคที ่๒ 

ประโยค ป.ธ.  ๖ ๑.วชิาแปลไทยเป็นมคธ    ใชห้นงัสอืธมัมปทฎักถา ภาคที ่ ๕-๖-๗-๘  แต่ในการสอบ

กรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทยโดยสนัทดั หรอือาจจะดดัแปลงส านวน

ทอ้งเรื่องหรอืตดัตอนที่ต่างๆ มาเรยีงตดิต่อกนัเป็นประโยคสอบไลก่ไ็ด ้

๒.วชิาแปลมคธเป็นไทย    ใชห้นงัสอืตติย-จตตุถ-ปญัจม-สมนัตปาสาทกิา 

ประโยค ป.ธ. ๗ ๑.วชิาแปลไทยเป็นมคธ  ใชห้นงัสอืมงัคลตัถทปีนี ภาคที ่๑ 

๒.วชิาแปลมคธเป็นไทย   ใชห้นงัสอืปฐม-ทตุิยสมนัตปาสาทกิา 

                                                 
๕๕แปลโดยพยญัชนะ คือ การแปลตามหลกัไวยากรณอ์ย่างเคร่งครดั ตามตวัหนงัสอื ส่วนแปลโดย

อรรถเป็นการแปลเอาใจความ 

๕๖ป.ธ. ย่อมาจากค าว่า เปรียญธรรม  ซึง่จะใชเ้รยีกตัง้แต่ ป.ธ. ๓-ป.ธ. ๙ ส่วนประโยค ๑-๒ ยงัไม่

เรยีกว่าเปรียญธรรม ใชเ้รยีกว่า ประโยค 



 ๑๕๔ 

โครงสรา้งหลกัสูตร การศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกบาลีปจัจุบนั (ต่อ) 

บาลชีัน้ประโยค หลกัสูตรที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั 

ประโยค ป.ธ. ๘   ๑.วชิาแต่งฉนัทม์คธ แต่งฉนัทเ์ป็นภาษามคธ ๓ ฉนัท ์ ในจ านวน ๖ ฉนัท ์ มปีฐัยาวตัร 

อนิทรวเิชียรฉนัท ์อเุปนทรวเิชยีร อนิทวงศ ์วงัสฏัฐะ วสนัตดิลก ขอ้ความแลว้แต่กรรมการ

จะก าหนด 

๒.  วชิาแปลมคธเป็นไทย ใชห้นงัสอืสมนัตปปาสาทกิา ภาค ๑ 

๓. วชิาแปลมคธเป็นไทย ใชห้นงัสอืวสุิทธมิรรค 

ประโยค ป.ธ. ๙ ๑. วชิาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยลว้น  ๆขอ้ความแลว้แต่กรรมการจะก าหนดให ้

๒. วชิาแปลไทยเป็นมคธ ใชห้นงัสอืวสุิทธมิรรค 

๓. วชิาแปลมคธเป็นไทย ใชห้นงัสอือภธิรรมมตัถสงัคหวภิาวนีิ๕๗ 

(๓) การเรียนการสอน  

การเรยีนการสอนในระดบัเปรยีญตรแีละเปรยีญโท (ประโยค ๑-๒ ถงึ ป.ธ. ๖)  ท ัง้ในส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาค ส่วนใหญ่จะเป็นระบบพีส่อนนอ้ง  ในสว่นของเปรยีญเอก โดยเฉพาะประโยค ป.ธ. ๘-๙ มเีปิดสอนกนันอ้ย

มาก  เพราะหาครูอาจารยผู์ม้คีวามรูค้วามช านาญไดย้าก นกัเรยีนตอ้งเดนิทางมาเรยีนยงัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมของ

คณะสงฆส์่วนกลาง วดัสามพระยา กรุงเทพมหานคร   ส่วนการเปิดการเรยีนการสอนแบง่ออกเป็น ๓ ภาค คือ 

๑) ภาควสิาขะ เริ่มต ัง้แต่ขึ้น ๑  ค า่ เดอืน ๖ จนถงึขึ้น ๙ ค า่เดอืน ๘ 

๒) ภาคพรรษา  เริ่มต ัง้แต่แรม ๙ ค า่ เดอืน ๘ จนถงึขึ้น ๑๓ ค า่ เดอืน ๑๑ 

๓) ภาคปวารณา  เริ่มต ัง้แต่ขึ้น ๑ ค า่ เดอืน ๑๒ จนถงึแรม ๑๓ ค า่ เดอืนยี ่

โดยปกต ิ  จะมกีารก าหนดเวลาเริ่มเรยีนไวต้ ัง้แต่เวลา ๘.๔๕  น. ถงึ ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถงึ 

๑๖.๓๐ น.  และปิดเรยีนในวนัโกน (ก่อนวนัพระ ๑ วนั) กบัวนัพระ  นอกนัน้เจา้ส  านกัจะเหน็เป็นการสมควรพจิารณา

ก าหนดเวลาเปิด- ปิด ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิน่นัน้ๆ หรอืเหตุการณอ์นัสมควรกไ็ด ้ ท ัง้น้ี เพราะปีหน่ึงส านกัศึกษาบาลี

จะตอ้งมเีวลาเรยีนไมน่อ้ยกว่า ๓๐๐  ช ัว่โมง๕๘ 

การวดัผลและประเมนิผล  ในการสอบบาลสีนามหลวงจะมกี าหนดการสอบในแต่ละปีไวด้งัต่อไปน้ี 

ครัง้ที ่๑ ส าหรบัเปรยีญธรรม ๖,๗,๘,๙  ในสนามสอบเขตกรุงเทพมหานคร สอบในวนัขึ้น ๒-๓-๔-

๕ ค า่ เดอืน ๓ ของทกุปี 

                                                 
๕๗พระมหาสุข สุวโีร (มนุีช), “ความสนใจต่อการศึกษาพระปรยิตัิธรรมของพระสงฆ ์ ศึกษากรณีพระ

นิสติมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, วทิยานิพนธส์งัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ 

๒๒-๒๓. 

๕๘ส านกัศาสนศึกษาวดัเทพลลีา, คู่มือเปิดต าราเรียนบาลี, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๔๓. 



 ๑๕๕ 

ครัง้ที ่๒ ส าหรบับาลปีระโยค ๑-๒ และเปรยีญธรรม ๓-๔-๕ ประโยค สอบในวนัแรม ๑๐-๑๑-๑๒ 

ค า่ เดอืน ๓ ของทกุปี 

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี  แมก่องบาลเีป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการออกปญัหา การ

ด าเนินการสอบ การด าเนินการสอบในต่างจงัหวดันัน้ แมก่องบาลไีดม้อบหมายใหเ้จา้คณะภาคต่างๆ แต่งต ัง้

คณะกรรมการน าขอ้สอบจากส่วนกลางไปยงัสนามสอบทกุแห่ง  โดยเปิดสอบในชัน้ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. 

๓-๔  แลว้น าใบตอบมาส่งแมก่องบาลสีนามหลวงเพือ่ด าเนินการตรวจ  โดยนิมนตพ์ระเถรานุเถระมาประชมุ

พรอ้มกนัในสถานทีท่ี่แมก่องบาลกี าหนด  ส่วนประโยค ป.ธ. ๕,๖,๗,๘ และ ๙ ด าเนินการสอบในส่วนกลาง

ตามที่แมก่องบาลกี าหนดใหเ้ป็นสถานที่สอบ 

(๔) การวดัผลและประเมินผล การเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี ไดใ้หใ้ชเ้กณฑใ์หค้ะแนน

เป็นตวัเลข  โดยใชว้ธิกีารหกัคะแนนเมือ่พบความผดิในการท าขอ้สอบ  ถา้คะแนนทีถู่กหกัออกไปเกินก าหนด  

กจ็ะถอืว่าสอบตกในวชิานัน้ๆ หลกัเกณฑใ์นการหกัคะแนนในวชิาต่างๆ มดีงัน้ี 

วชิาบรุพภาค (ส าหรบัประโยค ป.ธ. ๓) 

๑) วางรูปจดหมายผดิ ใหต้ก 

๒)  วางย่อหนา้ผดิ หกั ๒ คะแนน 

๓)  ผดิวรรคตอนถงึเสยีรูปหรอืเสยีความ หกัแห่งละ ๑ คะแนน 

๔)  ใชต้วัอกัษรผดิ หกั ๑ คะแนน 

เมือ่รวมแลว้ ถูกหกัเกนิ ๑๒ คะแนน ถอืว่าสอบตก (และจะถอืว่าตกในวชิาอื่น  ๆที่เหลอืดว้ย) 

วชิาแปลไทยเป็นมคธ แปลมคธเป็นไทย และวชิาสมัพนัธ ์

๑) ผดิศพัท ์เรยีกชื่อสมัพนัธผ์ดิในวภิตัติเดยีวกนั หกัศพัทล์ะ ๑ คะแนน 

๒) ผดิสมัพนัธ ์(เรียกชื่อสมัพนัธผ์ดิต่างวภิตัติหรอืเขา้สมัพนัธผ์ดิ) หกัแห่งละ ๒ คะแนน 

๓) ผดิประโยค (เช่น ใชป้ระโยคและกรยิาผดิบุรุษ) หกัประโยคละ ๖ คะแนน 

ในทกุวชิา ถา้ตอบสบัขอ้  จะถกูหกั ๒ คะแนนต่อ ๑ วชิา ถา้ถกูหกั ๑-๖ คะแนน ให ้“๓ ให”้๕๙ , ถา้ถกูหกั

ต ัง้แต่ ๗ – ๑๒ คะแนน ถอืวา่ให ้ “๒ ให”้ แต่ถา้ถกูหกัไป ๑๓ – ๑๘ คะแนน ให ้ “๑ ให”้ ถา้ถกูหกัไปเกนิ ๑๘ 

คะแนน ให ้“๐ ให”้ ถอืว่าสอบตก๖๐ 

การตรวจและประกาศผล มือ่การด าเนินการสอบเสรจ็สิ้นแลว้ ทางแมก่องบาลสีนามหลวงจะมหีนงัสอื

อาราธนากรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิละมคุีณสมบตัถิกูตอ้งตามเกณฑท์ีก่  าหนดไวท้ ัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคประชมุ

ตรวจขอ้สอบพรอ้มกนั ณ ศาลาประชมุสงฆ ์วดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ก าหนดใหว้นัแรม ๒ ค า่ 

                                                 
๕๙ไดใ้ห ้ ๓ ให ้คือ (ให ้ ให ้ ให)้ หมายถงึ สอบไดค้ะแนนระดบัสูงสุด, ถา้ได ้ ๒ ให ้ คือ (ให ้ ให)้ 

หมายถงึสอบไดใ้นระดบัคะแนนปานกลาง, ถา้ได ้๑ให ้คือ (ให)้ หมายถงึสอบไดค้ะแนนในระดบัต า่ ถา้ ๐ ให ้

ถอืว่าสอบตก 

๖๐ยกเวน้วชิาแปลไทยเป็นมคธ ในประโยค ป.ธ. ๓ จะตอ้งได ้ “๒ ให”้ คือ (ให ้ให)้ 



 ๑๕๖ 

เดอืน ๔ ของทกุปี รวมเวลาตรวจ ๖ วนั หลงัจากการตรวจเสรจ็ ทางส านกังานแมก่องบาลสีนามหลวงจะทะยอย

ประกาศผลการสอบใหท้ราบอย่างเป็นทางการในวนัสุดทา้ยของการตรวจและวนัถดัมา 

ในสมยัของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์ (ฟ้ืน ชตุนฺิธรมหาเถร ป.ธ.๙) วดัสามพระยา คร ัง้ด ารงสมณ

ศกัดิ์ที ่ พระธรรมปญัญาบด ีแม่กองบาลสีนามหลวง (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๑) ไดห้ยบิยกเรื่องการสอบประโยค 

๑-๒ ทีไ่ดย้กเลกิไป โดยจดัใหม้กีารสอบขึ้นมาใหมอ่ีกคร ัง้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และยงัถอืปฏบิตัิมาจนทกุวนัน้ี๖๑ 

ในสมยัของสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชตมหาเถร ป.ธ.๗) แมก่องบาลสีนามหลวง 

(พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗) วดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม ไดม้นีโยบายทางดา้นการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาล ีเพิม่เติมดงัน้ี 

๑) การออกขอ้สอบบาลสีนามหลวง  ในช ัน้ประโยค ๑-๒ จะไมม่กีารออกคาถาและแกอ้รรถคาถา  

ท ัง้น้ี เพือ่ใหน้กัเรยีนในระดบัน้ี  จะไดไ้มต่อ้งเรยีนหนกัจนเกินไป อกีท ัง้สามารถเรยีนไดส้ะดวกขึ้น และมี

โอกาสสอบผ่านมากขึ้น 

๒) การออกขอ้สอบสนามหลวง ในวชิาแปลไทยเป็นมคธ ของนกัเรียนช ัน้ประโยค ป.ธ. ๔ เป็นตน้ไป จะมี

การออกคาถาดว้ย ท ัง้น้ี เพื่อใหน้กัเรียนจดจ าพระพทุธพจนไ์ดข้ึ้นใจ  และตอ้งท่องจ าคาถาใหไ้ด ้ โดยเฉพาะคาถาที่

เป็นพระพทุธพจนโ์ดยตรงนัน้  นกัเรียนตอ้งท่องจ าคาถาตามแบบอย่างเดียว ไม่อนุญาตใหแ้ต่งแก ้๖๒ 

ในสมยัของสมเดจ็พระมหารชัชมงัคลาจารย ์ (ช่วงวรปุญญมหาเถร ป.ธ.๙) แมก่องบาลสีนามหลวง 

(พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปจัจบุนั) วดัปากน า้ ภาษเีจรญิ ไดม้นีโยบายทางดา้นการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

บาลเีพิม่เตมิ ดงัน้ี 

๑) การเรยีนการสอนวชิาแปลมคธเป็นไทย ของประโยค ๑-๒  ทีข่อ้สอบจะไมอ่อกคาถาและแกอ้รรถ

มาก่อนหนา้น้ี ใหค้รูในแต่ละส านกัเรียนสอนการแปลคาถาและแกอ้รรถใหน้กัเรยีนดว้ย  ซึง่อาจจะออกขอ้สอบ

หรอืไม่กไ็ด ้แต่ท ัง้น้ี อย่างนอ้ยก็เป็นอุปการะแก่การเรยีนการสอบชัน้ประโยคสูงๆ ในอนาคต 

๒) การออกขอ้สอบบาลสีนามหลวงนอกจากจะมกีารออกคาถา ส่วนประโยคแกอ้รรถ ทีรู่ปประโยค

ไมซ่บัซอ้น ธรรมดา กม็สีทิธิ์จะออกสอบดว้ยเช่นกนั (จะพบไดโ้ดยเฉพาะตัง้แต่ช ัน้ประโยค ป.ธ. ๖ เป็นตน้ไป) 

๓) การจดัปฐมนิเทศ กรรมการตรวจขอ้สอบประโยคบาลสีนามหลวง  โดยเฉพาะกรรมการทีจ่ะ

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่อกีท ัง้ ไดจ้ดัพมิพคู่์มอืตรวจถวายกรรมการดว้ย 

๔) เปิดโอกาสใหค้รูสอนซึง่สอนอยู่ในช ัน้และวิชานัน้ เป็นกรรมการตรวจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ

กรรมการในส่วนภมูภิาค 

๕) การมนีโยบายจดัตัง้ส  านกัเรียนประจ าจงัหวดั 

                                                 
๖๑พระมหาสมพงษ ์ แก่นจนัทร,์ “ประสทิธผิลองคก์ารศาสนศึกษา : ศึกษากรณีส านกัเรยีนพระปริยตัิ

ธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วทิยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกรกิ), 

๒๕๔๖, หนา้ ๘๗. 

๖๒เรื่องเดยีวกนั. 



 ๑๕๗ 

๖) การเก็บวชิาทีส่อบผ่านแลว้เป็นเวลา ๒ ปี น าร่องในชัน้ประโยค ๑-๒  และด าเนินการมาตัง้แต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๑๖๓ 

ข. ระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ี่จดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั  

ระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั หรอื การศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมประยุกต ์คือการศึกษาทีค่ณะสงฆไ์ดจ้ดัประยุกตก์บัหลกัสูตรการศึกษาของรฐั โดยมหีน่วยงานและกลุม่

บคุคลในวงการพระศาสนาเป็นผูด้  าเนินการ  แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑)  การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 

การศึกษาแผนกสามญัศึกษา ไดแ้ก่การศึกษาวชิาสามญัควบคู่ไปกบัวชิาธรรมและภาษาบาล ี ใน

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาซึง่กระทรวงศึกษาไดจ้ดัต ัง้ขึ้น ในพ.ศ.๒๕๑๔ โดยมจีดุมุง่หมายให ้

พระภกิษุสามเณร ไดม้โีอกาสศึกษาวชิาสามญัในระดบัช ัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาควบคู่ไปกบัวชิาธรรม

และภาษาบาล ี  กระทรวงศึกษาธกิารไดป้ระกาศระเบยีบว่าดว้ยโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาขึ้น 

เมือ่วนัที ่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  เพือ่สนองความตอ้งการของภกิษุสามเณร โดยใหเ้รียนท ัง้วชิาธรรม

และวชิาสามญัศึกษาควบคู่ไป ด าเนินการโดยกรมการศาสนา  โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหก้ารศึกษาในโรงเรียน

ดงักลา่ว เป็นประโยชนต่์อท ัง้ฝ่ายศาสนจกัร และฝ่ายบา้นเมอืง กล่าวคือทางฝ่ายศาสนจกัรกจ็ะไดศ้าสนทายาท

ทีด่ ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ  เป็นผูป้ระพฤติดปีฏบิตัชิอบ  ด ารงอยู่ใน

สมณธรรมสมควรแก่ภาวะ สามารถด ารงและสบืต่อพระพทุธศาสนาใหเ้จริญสถาพรต่อไป  และถา้หาก

พระภกิษุสามเณรเหลา่น้ีลาสกิขาไปแลว้กย็งัสามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาของรฐัได ้ หรอืเขา้รบัราชการสรา้ง

ประโยชนใ์หก้า้วหนา้แก่ตนเองและบา้นเมอืงต่อไปดว้ยเช่นกนั๖๔ 

ปจัจบุนัโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา จดัการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และตอนปลาย ตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

พทุธศกัราช ๒๕๓๔  ของกระทรวงศึกษาธกิาร    ซึง่โครงสรา้งหลกัสูตรและแนวด าเนินการดงัน้ี 

๑. หลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

หลกัสูตรพระปริยตัิธรรมพทุธศกัราช ๒๕๓๔ มหีลกัการดงัน้ี 

๑) ป็นการศึกษาทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนคน้พบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

๒) เป็นการศึกษาพระปรยิตัธิรรมข ัน้พื้นฐาน เพือ่ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนิยัและการศึกษาต่อ 

๓) เป็นการศึกษาทีมุ่ง่ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมปจัจบุนัไดต้ามสมควรแก่สมณวสิยั 

จดุมุง่หมายในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี จะตอ้งมุง่ปลูกฝงัใหพ้ระภกิษุสามเณรมคุีณลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

                                                 
๖๓เรื่องเดยีวกนั. 

๖๔รองศาสตราจารยบ์  ารุง สุขพรรณ,์ “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ”์, รายงานการ

วจิยั, (คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๔๔, หนา้ ๒๘. 



 ๑๕๘ 

๑) มคีวามรูท้กัษะในวชิาพระปริยตัิธรรมและวชิาสามญั 

๒) มนิีสยัใฝ่หาความรู ้มสีมณสญัญา เคารพเชื่อฟงั และปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัและระเบยีบสงฆ์ 

๓) มสุีขภาพดที ัง้ร่างกายและจิตใจ 

๔) รูจ้กับ  ารุงศาสนสมบตั ิอนุรกัษ ์และเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้ม 

๕) มคีวามภมูใิจในความเป็นสมณะ จงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิแ์ละเลือ่มใสใน

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

๖) มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัิใหเ้กิดความเจริญแก่ชมุชน และสงัคมสบืต่อไป 

ก) โครงสรา้งหลกัสูตร 

๑. วชิาบงัคบั จ านวน ๗๘ หน่วยกติ ไดแ้ก่รายวชิา  วชิาบงัคบัแกน จ านวน ๗๒ หน่วยกิต  วชิา

บงัคบัเลอืก จ านวน ๖ หน่วยการเรยีน วชิาเลอืกเสร ี จ านวน ๑๘ หน่วยการเรียน 

 ๑.๑ การเรยีน 

 ภาษาไทย   ๑๒   หน่วยการเรียน 

 วทิยาศาสตร ์  ๙ หน่วยการเรียน 

 คณิตศาสตร ์  ๖ หน่วยการเรียน 

 สงัคมศึกษา  ๖ หน่วยการเรียน 

 สุขศึกษา   ๓ หน่วยการเรียน 

 ศาสนปฏบิตัิ  ๑๒ หน่วยการเรียน 

 ภาษาบาล ี  ๑๕ หน่วยการเรียน 

 ธรรมวนิยั  ๙ หน่วยการเรียน 

๑.๒  การเรยีน ใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาบงัคบัเลอืกสงัคมศึกษา 

๒. ใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาในกลุม่วิชาต่างๆ ต่อไปน้ี 

๒.๑ กลุม่วชิาภาษา  คือ ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ 

๒.๒ กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์คือ วทิยาศาสตร ์,คณิตศาสตร ์

๒.๓ กลุม่วชิาสงัคมศึกษา   

๒.๔ กลุม่พฒันาบคุลกิภาพ คือ สุขศึกษา, ศาสนปฏบิตัิ 

๒.๕ กลุม่วชิาพระปรยิตัิธรรม คือ ภาษาบาล ี, ธรรมวนิยั 

๓. กจิกรรม ไดแ้ก่กจิกรรมดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ กจิกรรมแนะแนวหรอืกจิกรรมแกป้ญัหาหรอืกจิกรรมพฒันาการเรยีนรู ้ จ  านวน ๑ 

คาบต่อสปัดาห ์

๓.๒ กจิกรรมอิสระของผูเ้รยีนจ านวน ๒ คาบต่อสปัดาห ์



 ๑๕๙ 

๔. กจิของสงฆ ์ไดแ้ก่ กจิทีพ่ระภกิษุสามเณรปฏบิตัเิป็นประจ าอยู่ในวดั คือ กจิประจ าวดั กจิประจ า

ปกัษ ์กจิประจ าวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

หมายเหต ุ รายวชิาท ัง้หมด ขอ้ ๑.๑.๑ ถงึ ๑.๑.๕ , ๒.๓ และ ๒.๔.๑ ใชร้ายวชิาของหลกัสูตร

มธัยมศึกษาตอนตน้ พทุธศกัราช ๒๕๒๑ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ข) แนวด าเนินการ 

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี ประสบความส าเรจ็ตามจดุหมายขา้งตน้ จงึก าหนดแนว

ด าเนินการไวด้งัน้ี 

๑. จดัใหพ้ระภกิษุสามเณรไดเ้ลอืกเรยีนอย่างกวา้งขวาง เพือ่ส  ารวจความถนดัและความสนใจ 

๒. จดัประสบการณ์ต่างๆ  ใหพ้ระภกิษุสามเณรไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง สามารถแสวงหาแนวทางใน

การพฒันาตนเอง 

๓. ส่งเสรมิใหพ้ระภกิษุสามเณรไดศึ้กษาวชิาพระปริยตัิธรรม    และวชิาสามญั และประพฤตปิฏบิตัิ

ตามพระธรรมวนิยั 

๔. จดัใหม้กีารศึกษา ตดิตาม และแกไ้ขปญัหาของพระภกิษุสามเณรอย่างต่อเน่ือง 

๕. จดัการเรียนการสอนเนน้วชิาพระปรยิตัธิรรม ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

๖. การจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมต่างๆ   ใหส้อดแทรกการเสรมิสรา้งค่านิยม ศีลธรรมเพือ่

เป็นศาสนทายาททีด่ี 

๗. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการเรียนรู ้กระบวนการคิดอย่างมเีหตผุล และกระบวนการกลุ่ม 

หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 

ค) เวลาเรยีน 

๑. หลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใชเ้วลาเรียนโดยปกติ

ประมาณ ๓ ปี 

๒. ในปีการศึกษาหน่ึง ใหแ้บง่เป็นภาคเรยีนปกต ิ ๒ ภาค ภาคเรยีนละ ๒๐ สปัดาห ์ และโรงเรยีน

อาจเปิดภาคฤดูรอ้นไดอ้กีตามที่เหน็สมควร  โดยใหม้เีวลาเรยีน ๔ สปัดาห ์เวลาเรียนต่อสปัดาหข์องรายวชิาที่

เปิดสอนจะตอ้งเป็น ๕ เท่าของภาคปกต ิ  และเวลาเรยีนในภาคฤดูรอ้นน้ีใหใ้ชส้  าหรบัเรียนรายวชิาทีเ่รียนซ า้

หรอืรายวชิาทีแ่ก ้“๐”  หรอืรายวชิาทีเ่ปลีย่น “ร” หรอื “มส”  

๓. โรงเรยีนตอ้งเปิดเรียนสปัดาหล์ะไมน่อ้ยกว่า ๕ วนั วนัละไมน่อ้ยกว่า ๗ คาบ คาบละ ๕๐ นาท ี

รวมอย่างนอ้ย ๓๕ คาบ 

๔. ใหเ้รยีนตามหลกัสูตรอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ ๓๒ คาบ และใหโ้รงเรยีนจดัใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรม

ตามที่ก  าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสูตร โดยเขา้ร่วมกจิกรรมแนะแนวหรอืกจิกรรมแกป้ญัหาหรอืกจิกรรม

พฒันาการเรยีนรู ้จ  านวน ๑ คาบต่อสปัดาห ์นอกจากน้ีตอ้งจดัใหม้เีวลาส าหรบัใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิกจิกรรมอสิระ

ตามความสนใจ จ านวน ๒ คาบต่อสปัดาห ์



 ๑๖๐ 

๕.  นอกจากเวลาที่ก  าหนดในขอ้ ๑.๑ ถงึ ๑.๔ ตอ้งใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิของสงฆโ์ดยมเีจา้อาวาสหรอื

ผูท้ีเ่จา้อาวาสมอบหมายเป็นผูค้วบคุม 

ง) หน่วยการเรยีน 

รายวชิาใดทีใ่ชเ้วลาเรียน ๒ คาบต่อสปัดาหต่์อภาคเรียน ใหม้ค่ีาเป็น ๑ หน่วยการเรยีน  รายวชิาใด

ทีม่จี  านวนคาบเรียนมากกว่าหรือนอ้ยกว่า ๒ คาบต่อสปัดาหต่์อภารเรียน  ใหม้จี  านวนหน่วยการเรยีนมากขึ้น

หรอืนอ้ยลงเป็นไปตามสดัส่วน 

จ) วชิาบงัคบัและวชิาเลอืกเสรี 

๑. ผูเ้รยีนจะตอ้งเรียนวชิาบงัคบัและวชิาเลอืกเสร ีตามทีก่  าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสูตร ส าหรบั

ภาษาต่างประเทศ เรยีนไดไ้มเ่กิน ๑ ภาษา 

๒. การจดัท ารายวชิาบงัคบัเลอืกและวชิาเลอืกเสรีตามทีก่  าหนดไวใ้นหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 

ฉ) การประเมินผลการเรยีน 

การประเมนิผลการเรยีน และการโอนผลการเรยีนใหเ้ป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิารว่าดว้ย

การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 

ช) เกณฑก์ารจบหลกัสูตร 

๑. ตอ้งเรยีนวชิาบงัคบัและวชิาเลอืกเสร ี ตามทีก่  าหนดไวใ้นโครงสรา้งจ านวน ๙๖ หน่วยการเรียน  

โดยเรยีนวชิาบงัคบั ๗๘ หน่วยการเรยีน วชิาเลอืกเสร ี ๑๘ หน่วยการเรียน และทกุรายวชิาตอ้งไดร้บัการ

ตดัสนิผลการเรยีน 

๒. ตอ้งไดห้น่วยการเรยีน วชิาบงัคบัแกน ภาษาไทย ศาสนปฏบิตั ิภาษาบาลแีละธรรมวนิยั 

๓. ตอ้งไดห้น่วยการเรียนท ัง้สิ้นไมน่อ้ยกว่า ๘๕ หน่วยการเรยีน 

๔. ในแต่ละภาคเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของสงฆ์  โดยตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจของสงฆไ์ม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของกจิวตัรทีท่างวดัก าหนด 

๒. หลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายพทุธศกัราช ๒๕๓๔ 

หลกัสูตรพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมหีลกัการดงัน้ี 

๑) ป็นการศึกษาทีมุ่ง่ใหแ้สวงหาความรูท้างพระพทุธศาสนาใหแ้ตกฉาน เพือ่การเผยแผ่และศึกษาต่อ 

๒) เป็นการศึกษาทีมุ่ง่เนน้ใหม้ปีระสบการณ ์ในการปฏบิตักิจิวตัรของสงฆอ์ย่างถูกตอ้งและเคร่งครดั 

๓) เป็นการศึกษาทีมุ่ง่ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

การศึกษาตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็น

การศึกษาที่มุ่งใหพ้ระภิกษุสามเณรปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศึกษาคน้ควา้



 ๑๖๑ 

วชิาการทางพระพทุธศาสนาไปพฒันาสงัคม ตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทีม่พีระมหากษตัรยิ ์

เป็นประมขุตามสมควรแก่สมณวสิยั 

ในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี จะตอ้งมุง่ปลูกฝงัใหพ้ระภกิษุสามเณรมคุีณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

๑) มคีวามรู ้ทกัษะในศาสนปฏบิตัิและกจิของสงฆต์ามพระธรรมวนิยัและระเบยีบสงฆ ์

๒) มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา ตลอดจนวฒันธรรมของชาวพทุธ 

๓) มคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์สามารถน าแนวทางและวธิกีารใหม่ๆ  ไปใชพ้ฒันาสงัคม 

๔) รูจ้กัใชส้ทิธเิสรภีาพในทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชนบ์นรากฐานแห่งกฎหมายและพระธรรมวนิยั 

๕) มคีวามส านึกในสมณสญัญาและการเป็นคนไทยร่วมกนัมคีวามรกัชาตศิาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

๖) สามารถปฏบิตัตินเป็นศาสนทายาททีด่ี 

ก) โครงสรา้งหลกัสูตร 

๑. วชิาบงัคบั จ านวน ๔๒ หน่วยกิต ไดแ้ก่รายวชิาต่อไปน้ี 

๑.๑ วชิาบงัคบัแกน จ านวน ๓๖ หน่วยการเรยีน 

  ภาษาไทย  ๖ หน่วยการเรียน 

  สงัคมศึกษา  ๗ หน่วยการเรียน 

  สุขศึกษา   ๓ หน่วยการเรียน 

  ภาษาบาล ี  ๑๒ หน่วยการเรียน 

  ธรรมวนิยั  ๖ หน่วยการเรียน 

  ศาสนปฏบิตัิ  ๓ หน่วยการเรียน 

๑.๒ วชิาบงัคบัเลอืก จ านวน ๖ หน่วยการเรยีน ใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาบงัคบั

เลอืกวทิยาศาสตร ์

๒. วชิาเลอืกเสร ี เลอืกเรยีนอย่างนอ้ยจ านวน ๓๙ หน่วยการเรียน ใหเ้ลอืกจากรายวชิาใน

กลุม่วชิาต่างๆ ต่อไปน้ี 

 ๒.๑ กลุม่วชิาภาษา 

  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 

 ๒.๒ กลุม่วชิาสงัคมศึกษา 

 ๒.๓ กลุม่พฒันาบคุลกิภาพ 

  สุขศึกษา   ศาสนปฏบิตัิ 

 ๒.๔ กลุม่วทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์

  วทิยาศาสตร ์  คณิตศาสตร ์

 ๒.๕ กลุม่วชิาพระปรยิตัิธรรม 

  ภาษาบาล ี  ธรรมวนิยั ศาสนศิลป์ 



 ๑๖๒ 

๓. กจิกรรม ไดแ้ก่กจิกรรมต่อไปน้ี 

 ๓.๑ กจิกรรมแนะแนว หรอืกจิกรรมแกป้ญัหา หรอืกจิกรรมพฒันาการเรยีนรู ้ จ  านวน ๒ 

คาบต่อสปัดาหต่์อภาค 

 ๓.๒ กจิกรรมอิสระของผูเ้รยีน 

๔. กจิของสงฆ ์  ไดแ้ก่ กจิทีพ่ระภกิษุสามเณรปฏบิตัเิป็นประจ าอยู่ทีว่ดั คือ กจิประจ าวนั กจิ

ประจ าปกัษ ์กจิประจ าวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

หมายเหต ุ รายวชิาท ัง้หมด ในขอ้ ๑.๑.๑ ถงึ ๑.๑.๕ ๒.๓ และ ๒.๔.๑ ใชร้ายวชิาของหลกัสูตร

มธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช ๒๕๒๔ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ข) แนวด าเนินการ 

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี ประสบความส าเรจ็ตามจดุหมายขา้งตน้ จงึก าหนดแนว

ด าเนินการไวด้งัน้ี 

๑. จดัใหพ้ระภกิษุสามเณรไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนดัและสนใจ 

๒. จดัใหพ้ระภกิษุสามเณรไดศึ้กษาคน้ควา้อย่างกวา้งขวาง 

๓. จดัการเรียนการสอนใหพ้ระภกิษุสามเณรไดท้ดลองใชว้ธิีการใหม่ๆ  ทีไ่มข่ดัต่อพระธรรมวนิยัอยู่เสมอ 

๔. ส่งเสรมิใหพ้ระภกิษุสามเณรไดศึ้กษา วชิาพระปรยิตัิธรรมและวชิาสามญัและประพฤติปฏบิตัิ

ตามพระธรรมวนิยั 

๕. จดัใหม้กีารศึกษาตดิตาม และแกไ้ขปญัหาของพระภกิษุสามเณรอย่างต่อเน่ือง 

๖. จดัการเรยีนการสอนโดยเนน้วชิาพระปรยิตัิธรรมใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

๗.การจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมต่างๆ ใหส้อดแทรกการเสรมิสรา้งค่านิยม และศีลธรรม

เพือ่เป็นศาสนทายาททีด่ี 

๘. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการเรียนรู ้กระบวนการคิดอย่างมเีหตผุล และกระบวนการกลุม่ 

หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ค) เวลาเรยีน 

๑.หลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใชเ้วลาเรียนโดย

ปกตปิระมาณ ๓ ปี 

๒.ในปีการศึกษาหน่ึงใหแ้บง่เป็นภาคเรยีนปกต ิ๒ ภาค ภาคเรยีนละ ๒๐ สปัดาห ์และโรงเรยีน

สามารถเปิดภาคฤดูรอ้นไดอ้ีกตามทีเ่หน็สมควร โดยมเีวลาเรยีน ๔ สปัดาห ์เวลาเรียนต่อสปัดาหข์องรายวชิาที่

เปิดสอนจะตอ้งเป็น ๕ เท่าของภาคปกต ิ เวลาเรยีนในภาคฤดูรอ้นน้ี ใหใ้ชส้  าหรบัเรยีนรายวชิาทีเ่รียนซ า้ หรอื

รายวชิาทีแ่ก ้“๐” หรอืรายวชิาทีเ่ปลีย่น “ร” หรอื “มส” 

๓. โรงเรียนตอ้งเปิดเรยีนสปัดาหล์ะไมน่อ้ยกว่า ๕ วนั วนัละไมน่อ้ยกว่า ๗ คาบ คาบละ ๕๐ 

นาท ีรวมอย่างนอ้ย ๓๕ คาบ 



 ๑๖๓ 

๔. ใหเ้รยีนตามหลกัสูตรอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ ๒๗ คาบ และใหโ้รงเรยีนจดัใหผู้เ้รยีนเขา้ร่วม

กจิกรรมตามทีก่  าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสูตร  โดยเขา้ร่วมกจิกรรมแนะแนวหรอืกจิกรรมแกป้ญัหา หรอื

กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู ้ จ  านวน ๒ คาบต่อสปัดาห ์ นอกจากน้ีตอ้งจดัใหม้เีวลาส าหรบัใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ

กจิกรรมอสิระตามความสนใจ 

๕. นอกจากเวลาที่ก  าหนดใหใ้นขอ้ ๑.๑ ถงึ ๑.๔ ตอ้งใหผู้เ้รยีนปฏบิตัขิองสงฆโ์ดยมเีจา้อาวาส

หรอืผูท้ีเ่จา้อาวาสมอบหมายเป็นผูค้วบคุม 

ง) หน่วยการเรยีน 

รายวชิาใดทีใ่ชเ้วลาเรียน ๒ คาบต่อสปัดาห ์ใหม้ค่ีาเป็น ๑ หน่วยการเรยีน รายวชิาใดทีม่จี  านวนคาบ

เรยีนมากกว่า หรอืนอ้ยกว่า ๒ คาบต่อสปัดาหต่์อภาคเรยีน ใหม้จี  านวนหน่วยการเรียนมากขึ้น หรอืนอ้ยลง

เป็นไปตามสดัส่วน 

จ) วชิาบงัคบัและวชิาเลอืกเสรี 

๑.ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนวชิาบงัคบัและวชิาเลอืกเสรีตามที่ก  าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสูตร ส าหรบั

ภาษาต่างประเทศ ผูเ้รยีนจะเลอืกเรยีนไดไ้ม่เกนิ ๒ ภาษา 

๒.การจดัท ารายวชิาบงัคบัเลอืก และวชิาเลอืกเสร ี นอกเหนือจากทีก่  าหนดไวใ้นหลกัสูตรใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์และวธิีการทีก่ระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 

ฉ) การประเมินผลการเรยีน 

การประเมนิผลการเรยีน และการโอนผลการเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าดว้ยการ

ประเมนิผลการเรยีนตามหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 

๒๕๓๔ 

ช) เกณฑก์ารจบหลกัสูตร 

๑. ตอ้งเรียนวชิาบงัคบั และวชิาเลอืกเสรีตามทีก่  าหนดไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสูตรอย่างนอ้ย ๘๑ 

หน่วยการเรียน โดยเรียนวชิาบงัคบั ๔๒ หน่วยการเรยีน วชิาเลอืกเสรอีย่างนอ้ย ๓๙ หน่วยการเรยีน และทกุ

รายวชิาตอ้งไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีน 

๒. ตอ้งไดห้น่วยการเรยีนของวชิาบงัคบัท ัง้หมด 

๓. ตอ้งไดห้น่วยการเรียนท ัง้สิ้นไมน่อ้ยกว่า ๗๘ หน่วยการเรียน 

๔.ในแต่ละภาคเรยีนตอ้งเขา้ร่วมกจิของสงฆ ์ โดยมเีวลาเขา้ร่วมกจิของสงฆ ์ ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

ของกจิวตัรทีท่างวดัก าหนด 

ซ) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร 

ในกรณีทีจ่ะมกีารยกเลกิ เพิม่เติม เปลีย่นแปลงรายวชิาและเน้ือหาของรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร ให ้

ท าเป็นค าส ัง่ของกระทรวงศึกษาธกิาร 



 ๑๖๔ 

โดยหลกัสูตรท ัง้สองระดบัดงักล่าวมา เทยีบเท่าหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พทุธศกัราช ๒๕๒๑ 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พทุธศกัราช ๒๕๒๔ ( ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 

๒๕๓๓) ทกุประการ ตามค าส ัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที ่ วก. ๓๐๗/๒๕๓๔ เรื่อง ใชห้ลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม

แผนกสามญัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พทุธศกัราช ๒๕๓๔ และค าส ัง่กระทรวงศึกษาธกิาร ที ่ วก. 

๓๐๘/๒๕๓๔ เรื่องใหใ้ชห้ลกัสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 

นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัสามารถเทยีบโอนหลกัสูตรนกัธรรม และเปรียญธรรมที่ไดศึ้กษามาแลว้ เพือ่

ยกเวน้การเรียนกลุ่มวชิาปรยิตัธิรรมในแผนกสามญัศึกษาไดอ้กีดว้ย  ตามค าส ัง่กระทรวงศึกษาธกิารที ่ วก. 

๑๔๔๑/๒๕๓๕ เรื่องการยกเวน้รายวชิาเรยีนในหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาโดยผูท้ี่สอบได ้

นกัธรรมชัน้โท ไดย้กเวน้รายวชิาธรรมวนิยัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และผูเ้รียนทีส่อบไดน้กัธรรมชัน้เอก

ไดร้บัยกเวน้รายวชิาธรรมวนิยัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่วนผูเ้รยีนทีส่อบไดบ้าลปีระโยค ๑-๒ ไดร้บั

ยกเวน้รายวชิาบาลใีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และผูเ้รียนที่สอบไดเ้ปรยีญธรรม ๓ ประโยค ไดร้บัยกเวน้

รายวชิาบาลใีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

๒) การศึกษาแผนกอดุมศึกษา 

การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ในปจัจบุนัมกีารจดัการเรยีนการสอนอยู่ใน ๒ 

มหาวทิยาลยั คือ  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  และมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ซึง่มี

ประวตัคิวามเป็นมาและรายละเอยีดดงัน้ี 

(๑) มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่ ๕ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหต้ ัง้วทิยาลยัขึ้นในวดับวรนิเวศวหิาร พระราชทานนามว่า 

“มหามกฏุราชวทิยาลยั” ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปท าพธิีเปิดเมือ่วนัที ่ ๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๓๖ โดยมพีระราช

ประสงคเ์พือ่เป็นทีศึ่กษาเล่าเรียนของพระภกิษุสามเณร โดยพระองคท์รงรบัอุปถมัภแ์ละไดพ้ระราชทานพระราช

ทรพัยบ์  ารุงประจ าปี เมือ่วนัที ่ ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชริญาณวงศใ์น

ฐานะที่ทรงเป็นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยั จึงไดท้รงประกาศตัง้สถาบนัการศึกษาช ัน้สูงในรูป

มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาขึ้น ทรงมบีญัชาใหเ้รยีกนามมหามกุฏราชวทิยาลยัว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราช

วทิยาลยั” และไดเ้ปิดท าการสอนในรูปแบบของมหาวทิยาลยัสงฆต์ ัง้แต่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๔๘๙ เป็นตน้มา  

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ รฐับาลไดอ้อกกฎหมายรองรบัสถานภาพของมหาวทิยาลยั จงึไดช้ื่อเพิม่ขึ้น

เป็น “มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั” มฐีานะเป็นนิติบุคคล เป็นมหาวทิยาลยัของรฐั ในก ากบัของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมสีภามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ซึง่มอี  านาจและหนา้ทีค่วบคุมดูแลกจิการ

ท ัว่ไปของมหาวทิยาลยัและโดยเฉพาะใหม้อี  านาจและหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการศึกษา การวจิยั

การใหบ้รกิารดา้นพระพทุธศาสนาแก่สงัคม ใหก้ารท านุบ  ารุงศิลปะและวฒันธรรม การก าหนดนโยบายทางดา้น



 ๑๖๕ 

การจดัหารายไดแ้ละการอนุมตังิบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั การวางระเบยีบ ออกขอ้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดและประกาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยัการอนุมตัใิหป้ริญญาบตัรตลอดจนประกาศนียบตัรต่างๆ การ

อนุมตักิารจดัต ัง้ การรวมการยุบเลกิส่วนงาน อนุมตัิการเปิดสอนและหลกัสูตรการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา

ของมหาวทิยาลยั พจิารณาด าเนินการเพือ่ใหส้มเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งต ัง้ และพจิารณาถอดถอนอธกิารบดี 

แต่งต ัง้และถอดบคุลากรของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัประกอบดว้ย ๒ สภา คือ สภามหาวทิยาลยั กบั

สภาวชิาการ สภามหาวทิยาลยัประกอบดว้ยนายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั อนั

ประกอบดว้ยพระภกิษุ ขา้ราชการประจ า และผูท้รงคุณวุฒ ิ ซึง่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งต ัง้จากพระภกิษุ

หรอื คฤหสัถ ์ ส่วนสภาวชิาการประกอบดว้ย อธกิารบด ีและกรรมการสภาวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ

สภาวชิาการโดยต าแหน่ง คือผูท้ีม่ตี  าแหน่งในมหาวิทยาลยั กบักรรมการสภาวชิาการ ซึง่คณาจารยเ์ลอืกจาก

คณาจารยป์ระจ าคณะละ ๓ คนนายกสภามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัในปจัจุบนั คือ สมเดจ็พระญาณ

สงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัส่วนกลางตัง้อยู่ในบริเวณวดับวรนิเวศวหิาร และมวีทิยาเขต

กระจายอยู่ในส่วนภมูภิาค ๗ แห่ง มวีทิยาลยั ๓ วทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษา ๑๒ ศูนย ์๒ หอ้งเรียน คือ 

 ๑.วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวทิยาลยั วดัชูจิตธรรมาราม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ๒.วทิยาเขตลา้นนา วดัเจดยีห์ลวง อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 

 ๓.วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 

 ๔.วทิยาเขตอีสาน วดัศรจีนัทร ์อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

 ๕.วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั วดัสรินิธรเทพรตันาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 ๖.วทิยาเขตรอ้ยเอด็ วดัเหนือ อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 

 ๗.วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง วดัศรสุีทธาวาส อ.เมอืง จ.เลย 

มีวิทยาลยั ๓ วิทยาลยั คอื 

 ๑. มหาปชาบดีเถรวีทิยาลยั จ.นครราชสมีา เป็นมหาวทิยาลยัส าหรบัแมช่ีและสตรี 

 ๒. วทิยาลยัศาสนศาสตรย์โสธร จ.ยโสธร 

 ๓. วทิยาลยัศาสนศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรตกิาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์

มีศูนยก์ารศึกษาจ านวน ๑๒ ศูนย ์คอื 

 ๑. ศูนยก์ารศึกษาก าแพงเพชร  จ.ก าแพงเพชร 

 ๒. ศูนยก์ารศึกษาโคราช จ.นครราชสมีา 

 ๓. ศูนยก์ารศึกษาปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบรุี 

 ๔. ศูนยก์ารศึกษาเพชรบุร ีจ.เพชรบุรี 

 ๕.  ศูนยก์ารศึกษาชลบรุ ีจ.ชลบุรี 



 ๑๖๖ 

 ๖.  ศูนยก์ารศึกษาด่านซา้ย จ.เลย 

 ๗. ศูนยก์ารศึกษาชมุแพ  จ.ขอนแก่น 

 ๘. ศูนยก์ารศึกษาหนองบวัล  าภ ู จ. หนองบวัล  าภู 

 ๙.  ศูนยก์ารศึกษาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 

 ๑๐. ศูนยก์ารศึกษาศรษีะเกษ  จ.ศรษีะเกษ 

 ๑๑. ศูนยก์ารศึกษาสงขลา  จ.สงขลา 

 ๑๒. ศูนยก์ารศึกษาสุราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี 

มีหอ้งเรยีน ๒ หอ้งเรยีน คอื 

 ๑. หอ้งเรยีนวดัราชาธวิาส กรุงเทพมหานคร 

 ๒. หอ้งเรียนวดัอาวุธวกิสติาราม  กรุงเทพมหานคร 

โครงสรา้งการแบ่งสว่นงานและการบรหิาร 

การจดัรูปแบบบรหิารมหาวทิยาลยั เป็นการจดัตามความในมาตราทีเ่กี่ยวขอ้งในพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นการจดัตามรูปแบบของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

ตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัก าหนดใหร้ฐัมนตร ี (กระทรวงศึกษาธกิาร) 

มอี  านาจและหนา้ทีก่  ากบัดูแลโดยทัว่ไปซึง่กจิการของมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไว  ้ 

การจดัโครงสรา้งและระบบการบริหารมหาวิทยาลยั ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในมาตรานัน้ๆ โดยอาจจ าแนก

องคก์รหรอืหน่วยงานหลกัๆ ไวด้งัน้ี 

๑. สภามหาวทิยาลยั    ๒. สภาวชิาการ 

๓. ส านกังานอธิการบดี    ๔.  ส านกังานวทิยาเขต 

๕. บณัฑติวทิยาลยั    ๖.  คณะ 

๗. สถาบนั     ๘.  ส านกั 

๙. ศูนย ์     ๑๐. วทิยาลยั 

กระบวนการบรหิารและการตดัสนิใจ 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มกีระบวนการบรหิารและการตดัสนิใจในระดบัต่างๆ โดยการ

กระจายอ านาจไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพือ่การบริหาร โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ไดม้ี

ส่วนร่วมในการบรหิาร ตดัสนิใจและร่วมจดัการศึกษา นอกจากน้ีไดม้อีงคก์รอิสระตรวจสอบและควบคุมเท่าที่

จ  าเป็น ท าใหอ้สิระและคลอ่งตวัในการปฏบิตัิหนา้ทีใ่นองคก์รนัน้ๆ   โดยมผูีบ้ริหารมหาวทิยาลยัมหามกฏุราช

วทิยาลยั มบีทบาทและภารกจิทางดา้นการบริหารในระดบัต่างๆ ดงัน้ี ระดบัอธิการบด ี  ระดบัรองอธกิารบดี 

ระดบัคณะกรรมการประจ าวทิยาเขต  ระดบัรองอธกิารบดีประจ าวทิยาเขต  ซึง่ผูบ้ริหารแต่ละระดบัจะมี

บทบาทและภารกจิตามความในมาตราทีม่ปีรากฏในพระราชบญัญตัขิองมหาวทิยาลยั 



 ๑๖๗ 

ศาสนสุภาษิตประจ ามหาวทิยาลยั 

วชฺิชาจรณสมปฺนฺโน โส เสฏโฺฐ เทวมานุเส   

ผูท้ีส่มบูรณด์ว้ยวชิชา (ความรู)้ จรณะ (ความประพฤต)ิ เป็นผูป้ระเสริฐสุดในหมูเ่ทวดาและมนุษย ์

ปรชัญา  ความเป็นเลศิทางวชิาการตามแนวพระพทุธศาสนา 

ปณิธาน มุ่งเนน้ใหม้ีการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ผลิตบณัฑิตใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม

แนวพระพทุธศาสนา พฒันากระบวนการด ารงชวีติในสงัคมดว้ยศีลธรรม ชี้น าและแกไ้ขปญัหาสงัคมดว้ยหลกั

พทุธธรรมทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

วสิยัทศัน์ 

๑. เป็นสถาบนัการศึกษาทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการตามแนวพระพทุธศาสนาในระดบันานาชาติ 

๒. เป็นสถาบนัการเรียนรูต้ลอดชีวติของมวลชนทีผ่ลติบณัฑติตามแนวพระพทุธศาสนา และบุคลากร

ดา้นต่างๆ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มศีีลธรรมในการด ารงชวีติแบบพทุธ 

๓. เป็นศูนยก์ลางแห่งภมูปิญัญาทางพระพทุธศาสนาของโลก  ทีส่ามารถชี้น าและยุตคิวามขดัแยง้ใน

สงัคมโดยใชห้ลกัพทุธธรรม 

๔. เป็นสถาบนัทีเ่นน้การท าวจิยัตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวจิยัเชงิลกึดา้นพระพทุธศาสนา และ

น าผลการวจิยัไปพฒันาสงัคมและคณะสงฆท์ ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

พนัธกจิ 

๑. ผลติบณัฑิตทางดา้นพระพทุธศาสนา ใหม้คุีณสมบตัติามปรชัญาของมหาวทิยาลยัและกระจาย

โอกาสใหพ้ระภกิษุสามเณร คฤหสัถแ์ละผูส้นใจมโีอกาสศึกษามากขึ้น 

๒.ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ชุมชนและทอ้งถิ่น โดยเฉพาะวชิาการทางพระพทุธศาสนา เพือ่มุง่เนน้

การเผยแผ่พทุธธรรม การแกป้ญัหาสงัคม การน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัใหเ้กดิสนัติสุข การชี้น าสงัคม

ในทางสรา้งสรรค ์และการยุติขอ้ขดัแยง้ดว้ยหลกัวชิาการทางพระพทุธศาสนา 

๓. วจิยัและพฒันางานวชิาการเชงิลกึดา้นพระพุทธศาสนา    เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ

พระพทุธศาสนาใหม่ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และเผยแผ่องคค์วามรูใ้นระบบ

เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีท่นัสมยั 

๔. รวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม  เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นแหลง่คน้ควา้

ท านุบ  ารุงรกัษาภมูปิญัญาไทยและทอ้งถิน่ รวมท ัง้สรา้งชุมชนที่เขม้แขง็เพื่อใหม้ภีมูคุิม้กนัวฒันธรรมทีไ่มเ่หมาะสม 

วตัถปุระสงค ์

๑. ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการพระพทุธศาสนาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

๒. ผลติบณัฑติใหเ้ป็นคนด ีคือ คิดด ีพดูด ีท าด ีตามแนวแห่งพระพทุธศาสนา 

๓. บรกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแก่สงัคมใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ เป็นที่ประจกัษช์ดัเจน   ต่อ

สงัคมไทยและสงัคมโลก 



 ๑๖๘ 

๔.ผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูน้ าและสรา้งสงัคมไทยใหม้คีวามเขม้แขง็ทางสงัคมศาสตร ์และมคุีณภาพ

ทัง้ดา้นความรูแ้ละความประพฤติ 

๕. ผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูน้ าและสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งภมูปิญัญา การเรียนรูแ้ละเป็น

ศูนยก์ลางทางวชิาการพระพทุธศาสนาเถรวาท 

หลกัสูตรการเรียนการสอน 

 หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีมี ๔ คณะ  จ านวน ๒๒ หลกัสูตร ดงัน้ี 

 ๑. คณะศาสนาและปรชัญา มี ๔ สาขาวชิา 

๑ สาขาวชิาพทุธศาสตร ์ ๒ สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ 

๓ สาขาวชิาศาสนาและปรชัญา ๔ สาขาวชิาปรชัญา 

 ๒. คณะสงัคมศาสตร ์มี ๑๒ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน ๒ สาขาวชิานิตศิาสตร ์

๓ สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ ๔ สาขาวชิาปกครองและพฒันาทอ้งถิน่ 

๕ สาขาวชิารฐัศาสตรก์ารปกครอง ๖ สาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์

๗ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห ์ ๘ สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

๓. คณะมนุษยศาสตร ์ มี ๒ สาขาวชิา  

๑ สาขาภาษาบาลแีละสนัสกฤติ ๒ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

๔. คณะศึกษาศาสตร ์มี ๘ สาขาวชิา 

๑ สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา ๒ สาขาวชิาการใหค้ าปรกึษา 

๓ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ๔ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

๕ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ๖ สาขาวชิาการประถมศึกษา 

๗ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ๘ สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ 

ระดบัปรญิญาโท ศาสนศาสตรมหาบณัฑติ เปิดสอน ๔ คณะ มี ๖ สาขาวชิา 

 คณะศาสนาและปรชัญา 

๑ สาขาวชิาพทุธศาสนศึ์กษา ๒ สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรชัญา 

 คณะสงัคมศาสตร ์มี ๒ สาขาวชิา 

๑ สาขาวชิารฐัศาสตรก์ารปกครอง ๒ สาขาวชิาสงัคมวทิยา 

 คณะมนุษยศาสตร ์มี ๑ สาขาวิชา 

๑ สาขาวชิาบาลแีละสนัสกฤต 

 คณะศึกษาศาสตร ์มี ๑ สาขาวิชา 

      ๑.  สาขาวชิาการจดัการศึกษา 



 ๑๖๙ 

 

ระดบัปรญิญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติ ม ี๒ สาขาวชิา  

๑ สาขาวชิาพทุธศาสนศึ์กษา ๒ สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรชัญา 

หลกัสูตรปฎบิตักิรรมฐานและการปฎบิตัศิาสนกจิ 

นกัศึกษาทีส่  าเรจ็หลกัสูตรดา้นวชิาการตามระยะเวลา ๔ ปีแลว้   จะตอ้งผ่านการปฎบิตัิกรรมฐานใน

สถานที่ตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัก าหนดเป็นคราว ๆ ไป และปฎบิตัศิาสนกจิ ซึง่เป็น

หลกัสูตรภาคปฏบิตัอิกี ๑ ปี   นกัศึกษาผูป้ฏบิตัิในภาคปฏบิตัิจะตอ้งรายงานกจิการที่ท  าต่อมหาวทิยาลยั เพือ่

คิดเป็นคะแนนพเิศษภาคปฏบิตัิ   มขีอ้ทีน่่าสงัเกต คือการปฏบิตัิกรรมฐานและการปฏบิตัศิาสนกจิน้ี  ไมไ่ด ้

ก าหนดเป็นหน่วยกิตแต่ค านึงถงึความสมบูรณ ์๓ ข ัน้ของการศึกษาในพระศาสนา คือปรยิตั ิปฏบิตัิและปฏเิวธ 

เพือ่ใหพ้ระนกัศึกษาไดต้อบแทนคุณพระพทุธศาสนาและไดม้ปีระสบการณใ์นการปฏบิตั ิ การวดัผลจงึอาศยั

การตรวจผลงานโดยมหาวทิยาลยั นกัศึกษาผูส้  าเรจ็หลกัสูตรท ัง้ทางดา้นวชิาการและการปฏบิตัแิลว้  จงึมสีทิธิ์

ไดร้บัปรญิญาศาสนศาสตรบณัฑติ แต่ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตั ิตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว  ้

(๒) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้ เจา้อยู่หวั ไดท้รงสถาปนาขึ้นเพื่อ

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวชิาช ัน้สูงส  าหรบัพระภกิษุสามเณรและประชาชนทัว่ไป  แต่เดมิเป็นโรงเรยีน

พระปรยิตัธิรรม ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหย้า้ยมาจากเกง๋

หนา้วดัพระศรีรตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ดว้ยมพีระราชด ารวิ่า สถานที่เดมินัน้

คบัแคบและยงัไดม้พีระมหากรุณาธคุิณพระราชทานนามว่า “มหาธาตวุิทยาลยั” เมือ่วนัที ่ ๘ พฤศจกิายน 

พ.ศ.๒๔๓๒ โดยมฐีานะเป็นโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรม คร ัน้ต่อมาเมือ่วนัที่ ๑๓ กนัยายน พ.ศ.๒๔๓๙ ทรงมพีระ

บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหเ้ปลีย่นนามจาก “มหาธาตวุทิยาลยั” เป็น “มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” เพื่อเป็น

อนุสรณ์เฉลมิพระเกยีรติของพระองคส์บืไปภายหนา้ 

ครัน้เมือ่วนัที ่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภไ์ด ้

เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวทิยาลยัสงฆอ์ย่างสมบูรณ ์ต่อมาเมือ่วนัที ่๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ รฐับาลไดต้รา

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้น ส่งผลใหม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคลเป็น

มหาวทิยาลยัของรฐั โดยมสีภามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ซึง่มอี  านาจและหนา้ทีค่วบคุมดูแล

กจิการท ัว่ไปของมหาวทิยาลยั และโดยเฉพาะใหม้อี  านาจและหนา้ทีใ่นการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการศึกษา 

การวจิยั การใหบ้ริการดา้นพระพทุธศาสนาแก่สงัคม ใหก้ารทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การก าหนดนโยบาย

ทางดา้นการจดัหารายไดแ้ละการอนุมตังิบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั การวางระเบยีบออกขอ้บงัคบั

ขอ้ก าหนดและประกาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยั การอนุมตัใิหป้รญิญาบตัร ตลอดจนประกาศนียบตัรต่างๆการ

อนุมตัิการจดัต ัง้ การรวม การยุบเลกิส่วนงานอนุมตัิการเปิดสอนและหลกัสูตรการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนาของ



 ๑๗๐ 

มหาวทิยาลยั พจิารณาด าเนินการเพือ่ใหส้มเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ และพิจารณาถอดถอนบคุลากรของ

มหาวทิยาลยั ตลอดจนการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  สถานที่ต ัง้อยู่ในบริเวณวดัมหาธาตยุุวราช

รงัสฤษฎิ์ และมวีทิยาเขตอยู่ในส่วนภมูภิาค ๑๐ แห่ง  คือ 

๑ วทิยาเขตหนองคาย ๒ วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 

๓ วทิยาเขตเชียงใหม่  ๔ วทิยาเขตขอนแก่น 

๕ วทิยาเขตนครราชสมีา  ๖ วทิยาเขตอบุลราชธานี  

๗ วทิยาเขตแพร่  ๘ วทิยาเขตสุรนิทร ์ 

๙ วทิยาเขตพะเยา  ๑๐ วทิยาเขตบาฬศึีกษาพทุธโฆส นครปฐม  

วทิยาลยัสงฆ ์๕ แห่ง คอื 

๑ วทิยาลยัสงฆเ์ลย ๒ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม 

๓ วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์ ๔ วทิยาลยัสงฆล์  าพนู  

๕ วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช พษิณุโลก    

สถาบนัสมทบ  ๔ แห่ง คือ 

๑.  วทิยาลยัพระพทุธศาสนาดองกกุ ชอนบอบ สาธารณรฐัเกาหล ี 

๒.  มหาปญัญาวทิยาลยั อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  

๓.  มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาชงิ จู สาธารณรฐัไตห้วนั  

๔.  สถาบนัพทุธศาสตร ์เมอืงแคนด ีประเทศศรลีงักา 

สุภาษิตประจ ามหาวทิยาลยั 

ปญฺญา โลกสฺม ิปชฺโชโต    แปลว่า ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก  

ปรชัญา 

 ศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนา บูรณาการกบัศาสตรส์มยัใหม ่พฒันาจติใจและสงัคม  

ปณิธาน 

ศึกษาพระไตรปิฎกและวชิาช ัน้สูง ส าหรบัพระภกิษุสามเณรและคฤหสัถ ์ 

วสิยัทศัน์ 

๑. ผลติคนดีและเกง่อย่างมีสมรรถภาพ ผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นผูม้ปีฏปิทาน่า

เลือ่มใส ใฝ่รู ้ใฝ่คิด เป็นผูน้ าจิตใจและปญัญา มโีลกทศันก์วา้งไกล มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มศีรทัธา

อทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาและพฒันาสงัคม 

๒. จดัการศึกษาและวจิยัดีอย่างมีคุณภาพ   จดัการศึกษาและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้โดยบูรณา

การวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาเขา้กบัศาสตรส์มยัใหมท่ ัง้ภาคทฤษฏแีละปฏบิตัิ ผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้ 

วจิยั และการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่กา้วไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ และเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่น

การพฒันา มนุษย ์สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดุล และสนัตสุิข 
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 ๑๗๑ 

๓. บรกิารวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ   ในการใหบ้รกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่คณะสงฆแ์ละ

สงัคม รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ และความร่วมมอือนัดีระหว่างพทุธศาสนิกชนในระดบัชาติ และนานาชาติ 

เพือ่ธ ารงรกัษาไวซ้ึง่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรม อนัเน่ืองดว้ยพระพทุธศาสนา 

๔. บรหิารดีอย่างมีประสทิธิภาพ  มุง่พฒันาการบริหารจดัการตามหลกันิติธรรม จรยิธรรม ความ

ส านึกรบัผดิชอบ การมสี่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได ้ และความคุม้ค่า รวมท ัง้สนบัสนุน ส่งเสรมิและ

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพื่อกา้วไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

พนัธกจิ 

 ๑. ผลติบณัฑติ  ผลติและพฒันาบณัฑติใหม้คุีณลกัษณะอนัพงึประสงค ์๙ ประการ คือ มปีฏปิทา

น่าเลือ่มใส ใฝ่รูใ้ฝ่คิด เป็นผูน้ าดา้นจติใจและปญัญา มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่

พระพทุธศาสนา รูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม รูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม มโีลกทศัน ์ กวา้งไกล มี

ศกัยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้พยีบพรอ้มดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม  

  ๒. วจิยัและพฒันา การวจิยัและคน้ควา้ เพือ่สรา้งองคค์วามรูค้วบคู่ไปกบักระบวนการเรยีนการสอน 

เนน้การพฒันาองคค์วามรูใ้นพระไตรปิฎก โดยวธิีสหวทิยาการแลว้น าองคค์วามรูท้ีค่น้พบมาประยุกตใ์ชแ้กป้ญัหา 

ศีลธรรม และจริยธรรมของสงัคม รวมท ัง้พฒันา คุณภาพงานวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา           
๓. สง่เสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารวชิาการแกส่งัคม ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม ตามปณิธานการจดัตัง้มหาวทิยาลยั ดว้ยการปรบัปรุงกจิกรรมต่างๆ ใหป้ระสานสอดคลอ้ง เอื้อต่อ

การส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิการคณะสงฆ ์ สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา สรา้ง

จติส านึกดา้นคุณธรรม จรยิธรรมแก่ประชาชน จดัประชมุ สมัมนา และฝึกอบรม เพือ่พฒันาพระสงฆแ์ละ

บคุลากรทางศาสนา ใหม้ศีกัยภาพในการธ ารงรกัษา เผยแผ่หลกัค าสอน และเป็นแกนหลกัในการพฒันาจติใจ

ในวงกวา้ง  

๔. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเสริมสรา้งและพฒันาแหล่งการเรียนรูด้า้นการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม ให ้

เอื้อต่อการศึกษา เพือ่สรา้งจิตส านึกและความภาคภูมใิจในความเป็นไทย  สนบัสนุนใหม้กีารน าภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ มาเป็นรากฐานของการพฒันาอย่างมดุีลยภาพ  

หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ปจัจุบนั (ปีการศึกษา ๒๕๕๐) มหาวทิยาลยั มหีลกัสูตรพทุธศาสตรบ์ณัฑติ จ านวน ๒๙ สาขาวชิา 

หลกัสูตรพทุธศาสตรม์หาบณัฑติ จ านวน ๑๐  สาขาวชิา หลกัสูตรนานาชาติ จ านวน ๒ สาขาวชิา หลกัสูตร

พทุธศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ จ านวน ๒ สาขาวชิา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ จ านวน ๒ วชิา และหลกัสูตร

ประกาศนียบตัร จ านวน ๖ วชิา 



 ๑๗๒ 

(๑) ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ มี ๔ คณะ ๒๙ สาขาวชิา 

      คณะพทุธศาสตร ์ม ี๙ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา ๒ สาขาวชิาพระอภธิรรม 

๓ สาขาวชิาศาสนา ๔ สาขาวชิาปรชัญา 

๕ สาขาวชิาบาลพีทุธศาสตร ์ ๖ สาขาภาษาบาล ี

๗ สาขาวชิาภาษาสนัสกฤต ๘ สาขามหายานศึกษา 

๙ สาขาวชิาพทุธศิลปกรรม   

      คณะครุศาสตร ์ม ี๙ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ๒ สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

๓ สาขาวชิาการศึกษานอกโรงเรียน ๔ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

๕ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ๖ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 

๗ สาขาวชิาจริยศึกษา ๘ สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา  

๙ สาขาวชิาจติวทิยาการใหค้ าปรกึษาและการแนะแนว 

คณะมนุษยศาสตร ์ม ี๕ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาภาษาไทย ๒ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

๓ สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์ ๔ สาขาวชิาพทุธจติวทิยา 

๕ สาขาวชิาจติวทิยา   

คณะสงัคมศาสตร ์ม ี๖ สาขาวชิา ดงัน้ี คือ 

๑ สาขาวชิารฐัศาสตร ์ ๒ สาขาวชิาสงัคมวทิยา 

๓ สาขาวชิามานุษยวทิยา ๔ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

๕ สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ๖ สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ 

(๒)  ระดบัปรญิญาโท  หลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ 

     ๑. หลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ มี ๑๔ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาบาล ี ๒ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

๓ สาขาวชิาปรชัญา ๔ สาขาวชิาธรรมนิเทศ 

๕ สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ ๖ สาขาวชิาวปิสัสนาภาวนา 

๗ สาขาวชิามหายานศึกษา ๘ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

๙ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา ๑๐ สาขาวชิาชวีติและความตาย 

๑๑ สาขาวชิาพทุธศาสตรแ์ละศิลปะแห่งชวีติ ๑๒ สาขาวชิา สนัสกฤต 

๑๓ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ ๑๔ สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ  
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http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/BA_pdf/01_Buddhism_Fac/05_Pali_Buddhism.pdf
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http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Master_of_Arts/14_Buddhist_Management.pdf


 ๑๗๓ 

๒. หลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ (นานาชาต)ิ  มี ๒  สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ BUDDIST STUDIES ๒ PHILOSOPHY 

 (๓) ระดบัปรญิญาเอก  หลกัสูตรพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑติ ม ี๓ สาขาวชิา ดงัน้ี 

๑ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา ๒ สาขาวชิาปรชัญา 

๓ สาขาวชิาบาลพีทุธศาสตร ์   

(๔) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ 

๑ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ วชิาชพีครู 

(๕)  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

๑ บริหารกจิการคณะสงฆ ์ ๒ ภาษาจนี 

๓ ภาษาบาล ี ๔ ภาษาองักฤษชัน้ตน้ 

๕ ภาษาไทย ๖ ภาษาญี่ปุ่น 

๗ การปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนา   

การจดัการศึกษาในมหาวทิยาลยัใหใ้ชร้ะบบหน่วยทวภิาค (Semester Credit System) โดยแบง่

เวลาการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาจะตอ้งมเีวลาเรยีนไม่ต า่

กว่า ๑๖ สปัดาห ์ และอาจจะจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น ( Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาทีส่องอกี 

๑ ภาคกไ็ด ้ โดยมเีวลาเรยีนไม่นอ้ยกว่า ๖ สปัดาห ์แต่ใหเ้พิ่มช ัว่โมงการเรยีน ในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาค

ปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอ้นเป็นภาคการศึกษาทีไ่ม่บงัคบั     ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัปรญิญา

ตรีตอ้งไมต่ า่กว่า ๘ ภาคการศึกษาปกต ิ และนิสติผูส้  าเรจ็การศึกษาตอ้งตอ้งปฏบิตังิานตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

อกี ๒ ภาคการศึกษา  และผ่านการฝึกภาคปฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าดว้ยการ

ฝึกภาคปฏบิตัวิปิสัสนากมัมฏัฐาน 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   ไดม้กีารพฒันาการจดัการศึกษามาเป็นล  าดบั  เพือ่ให ้

สามารถปฏบิตัภิารกจิหลกั ในฐานะเป็นสถาบนัอดุมศึกษา ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การ

บรกิารวชิาการแก่สงัคม การท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม รวมท ัง้การส่งเสรมิพระพทุธศาสนา โดยมุง่เนน้ให ้

สอดคลอ้งกบัปณิธานและทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัและแผนพฒันาประเทศ ภายใตศ้กัยภาพความพรอ้ม

ดา้นงบประมาณ อาคารสถานที่และปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่นอกจากงานดา้นผลติบณัฑติแลว้ มหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยัยงัไดม้บีทบาทในดา้นงานบริการวชิาการแก่ชุมชนดงัน้ี 

๑. กจิกรรมการจดัสอนวชิาพระพทุธศาสนาในรูปแบบโรงเรียนวนัอาทติย ์โดยไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย  ๑๖๖ 

แห่ง ท ัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  

๒. กจิกรรมการจดัสอนพระอภธิรรมระดบัประกาศนียบตัร    แก่พระภกิษุสามเณรและประชาชน

ท ัว่ไปโดยไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย ๕๒  แห่งท ัว่ประเทศ  

http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Master_of_Arts_inter/01_Buddhist_Studies.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Master_of_Arts_inter/02_Philosophy.pdf
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http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Doctor_of_Philosophy/02_Philosophy.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Doctor_of_Philosophy/03_Pali_Buddhist_Studies.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/Graduate_Diploma/Tipitaka_Studies.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/certificate/Pali.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/certificate/Pre_English.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/certificate/Certificate_in_Thai.pdf
http://www.mcu.ac.th/site/curriculum/certificate/Vipasanabhavana_Practice.pdf


 ๑๗๔ 

๓. โครงการบรรยายธรรมทุกวนัพระและวนัอาทติยท์ีส่  านกัธรรมวจิยั เฉลีย่เดอืนละ ๘ ครัง้ และ

โครงการบรรยายธรรมทางสถานีวทิยุและโทรทศัน ์

๔. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้นท ัว่ประเทศ  โครงการนิสิตอาสาสอนศีลธรรมตาม

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

๕. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศปีละ ๑  รุ่น รุ่นละ ๕๐ รูป เวลาอบรม ๓ เดอืน  

๖. โครงการอบรมวปิสัสนากรรมฐาน แก่พระภกิษุสามเณรและประชาชนท ัว่ไปท ัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศ ปีละ ๔  รุ่น 

สรุป เสน้ทางการศึกษาพระปริยตัิธรรมของพระภกิษุสามเณรในปจัจบุนั จงึแยกออกเป็น ๒ สาย 

ไดแ้ก่สายการศึกษาพระปรยิตัธิรรม ซึง่เริ่มดว้ยหลกัสูตรนกัธรรมต่อดว้ยหลกัสูตรเปรียญธรรม ตัง้แต่

ประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๙ (ป.ธ. ๓-ป.ธ. ๙) เมือ่จบหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมน้ีแลว้ ผูศึ้กษามวีทิย

ฐานะชัน้ปริญญาตร ี ตามพระราชบญัญตักิ าหนดวทิยฐานะผูส้  าเรจ็วชิาการพระพทุธศาสนา (ฉบบัที ่๑ ) พ.ศ. 

๒๕๒๗ และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยอาจศึกษาต่อสูงขึ้นในระดบับณัฑติศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ ์หรอื

มหาวทิยาลยัอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ ส่วนสายการศึกษาพระปรยิตัิธรรมประยุกต ์ เริ่มดว้ยหลกัสูตรพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ต่อดว้ยหลกัสูตรปริญญาตรใีนมหาวทิยาลยัสงฆแ์ละหลกัสูตรบณัฑติศึกษาใน

มหาวทิยาลยัสงฆ ์หรอืมหาวทิยาลยัอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ๖๕ 

๓.๓.๓ จุดแข็งและจุดออ่นทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั 

ก) จุดแข็งหรอืจุดเด่นของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

 การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัมที ัง้ดา้นทีเ่ป็นจดุแขง็และดา้นที่เป็นจดุอ่อน ถงึแมจ้ะมี

จดุอ่อนหรอืสภาพปญัหาอุปสรรคมากมาย  แต่กย็งัมจีดุแขง็หรือจดุเด่นทีน่่าสนใจ และจดุเด่นบางประการใน

การจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ระบบการศึกษาของทางโลกกย็งัไมม่ ี  หากมกีารแกไ้ขจดุอ่อน เสรมิจดุเด่นให ้

ดยีิง่ขึ้น การจดัการศึกษาของคณะสงฆค์งดีขึ้นอย่างแน่นอน ส าหรบัจดุเด่นหรอืจดุแขง็ของการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆพ์อทีจ่ะสรุปเป็นประเดน็มาไดด้งัน้ี 

(๑) มีหลกัค าสอนที่เป็นจุดเด่น หลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนาเป็นสจัธรรมค าสอนอย่างแทจ้รงิ 

สามารถพสูิจนไ์ด ้ ผูท้ีศึ่กษาและปฏบิตัิย่อมไดร้บัผลไดด้ว้ยตวัของตนเอง เป็นค าสอนทีโ่ดดเด่นเป็นอย่างยิง่ 

ยิง่เทคโนโลยแีละความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถพุฒันามากยิง่ขึ้นเพยีงใด  หลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนาก็

ยิง่เป็นสิง่จ  าเป็นมากขึ้นเพยีงนัน้   เพราะหลกัธรรมค าสอนในทางพระพทุธศาสนาสามารถที่จะใชเ้ป็นเครื่องมอื

แกป้ญัหาใหก้บัชวีติไดใ้นทุกสถานการณ ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในสงัคมทีม่ปีญัหาหรอืมคีวามทกุขม์ากเพยีงใด 

ค าสอนในทางพระพทุธศาสนาก็ยิง่มคีวามโดดเด่นมากขึ้นเพยีงนัน้   โดยเฉพาะเรื่องวปิสัสนากรรมฐานก าลงั

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในโลกตะวนัตก หากคณะสงฆม์กีารจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ และกระจาย

                                                 
๖๕รองศาสตราจารยสุ์ภาพร มากแจง้ และ ผศ.สมปอง มากแจง้, “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆ”์, รายงานการวจิยั, (กรมการศาสนา : กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๔๒, หนา้ ๒๘-๒๙. 



 ๑๗๕ 

การศึกษาพระพทุธศาสนาใหท้ ัว่ถงึท ัง้พระภกิษุสงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป  ท าใหร้ะบบการศึกษาของคณะ

สงฆม์คีวามโดดเด่นเป็นอย่างยิง่ และจะสามารถเป็นการศึกษาที่แกป้ญัหาใหก้บัสงัคมประเทศชาตไิดเ้ป็นอย่าง

ดอีกีดว้ย 

(๒) มีวฒันธรรมองคก์รที่เอื้อต่อการศึกษาเรยีนรู ้ คือ ระบบการปกครองสงฆท์ีพ่ระพทุธเจา้ทรงวาง

ไว ้เช่น ระบบวตัร ระบบอปุชัฌายอ์าจารย ์ระบบสทัธวิหิาริก และระบบอนัเตวาสกิ และวฒันธรรมองคก์ร คือ

การเคารพครูบาอาจารย ์ วฒันธรรมการเคารพผูอ้าวุโส เป็นตน้ ระบบเหลา่น้ีเป็นระบบทีเ่อื้อต่อการจดั

การศึกษาเรยีนรูท้ ัง้สิ้น เพราะระบบการปกครองทีพ่ระพทุธเจา้ทรงวางไวเ้ป็นระบบของการศึกษา และระบบน้ี

เป็นกระบวนการศึกษาทีค่รบวงจร คือ มใิช่แค่เพยีงการศึกษาเฉพาะต าราเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการศึกษาท ัง้

กระบวนการของวถิชีวีติ ท ัง้การดู การฟงั การกนิ เป็นตน้  ถอืไดว้่ามกีระบวนการเอื้อต่อการจดัการศึกษา

เรยีนรูแ้ละการพฒันาชวีติอย่างสมบูรณแ์บบ  หากคณะสงฆส์ามารถน าจดุเด่นน้ีมาใชใ้นการศึกษาของคณะ

สงฆอ์ย่างแทจ้รงิแลว้ จะท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นระบบการศึกษาทีย่อดเยีย่มและเป็นทางเลอืกของ

การศึกษาในโลกปจัจบุนัอย่างแทจ้รงิ 

 (๓) สถานศึกษาพระปริยตัธิรรมมีอสิระในการบรหิารจดัการศึกษาอย่างเตม็ที่   การศึกษาพระ

ปรยิตัิธรรมทัง้แผนกธรรมและแผนกบาล ี ไดใ้หอ้สิระกบัส านกัเรียนในการด าเนินการเรยีนการสอนทกุประการ 

การบริหารจดัการขึ้นอยู่กบัเจา้ส  านกัเรียน หรอืเจา้อาวาสเป็นส่วนใหญ่  ว่าจะบริหารจดัการอย่างไร จะใหใ้คร

เป็นครูสอน จะจดัการเรียนการสอนอย่างไร จะด าเนินการเปิดเรยีนหรอืปิดเรยีนทางการศึกษาของคณะสงฆ์

ยงัคงมปีญัหาดา้นคุณธรรมศีลธรรมนอ้ยมาก เมือ่เทยีบกบัผลผลติทางการศึกษาของทางโลกที่ก  าลงัเป็นอยู่ใน

ปจัจุบนั เพราะผูท้ี่ผ่านการศึกษาในระบบของคณะสงฆจ์ะผ่านการอบรมดา้นคุณธรรมศีลธรรมตามหลกั

พระพุทธศาสนามาอย่างดี  ดงันัน้ เมือ่ส  าเรจ็การศึกษาออกไป ย่อมเป็นที่ตอ้งการและพงึประสงคข์ององคก์ร

และหน่วยงานทกุระดบั การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นที่แสดงออกของวฒันธรรมไทย  และถอืได ้

ว่าเป็นการศึกษาอนัเป็นทางเลอืกของประชาชน เพราะการศึกษาพระพทุธศาสนานัน้เป็นการศึกษาที่มเีป้าหมาย

อย่างชดัเจน คือเป้าหมายสูงสุดคือการพน้ทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ ส่วนเป้าหมายระดบัตน้คือการพฒันาศกัยภาพของ

มนุษย ์   พระพทุธศาสนามหีลกัธรรมค าสอนทีเ่ด่นชดั ทนทานต่อการพสูิจน์  กระบวนการจดัการศึกษาตาม

แนวพระพทุธศาสนา คือกระบวนการพฒันาตามหลกัไตรสกิขา เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที่สามารถพฒันา

คนอย่างครบวงจร ทีท่  าใหผู้ผ้่านการศึกษาตามกระบวนการน้ีแลว้ ย่อมเป็นผูท้ีม่คุีณภาพทีพ่งึประสงคข์องทุก

สงัคม ทกุองคก์ร 

(๔) มีระบบการวดัผลประเมินผลโดยหน่วยงานกลาง  การศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆท์ ัง้

แผนกธรรมและแผนกบาล ีมหีน่วยงานกลางที่รบัผดิชอบดา้นการวดัผลและประเมนิผล คือ ส านกังานแมก่อง

ธรรมสนามหลวง และ ส านกังานแมก่องบาลสีนามหลวง  หน่วยงานท ัง้สองหน่วยงานน้ี ท าหนา้ทีอ่อกขอ้สอบ 

ตรวจขอ้สอบ และแจง้ผลการสอบใหส้  านกัเรยีนท ัว่ประเทศ  ถอืว่าเป็นการจดัการศึกษาทีล่  า้สมยักว่าการจดั

การศึกษาในระบบของทางโลก  เพราะการทีม่หีน่วยงานกลางในการวดัผลประเมนิผล  เป็นเสมอืนการ



 ๑๗๖ 

รบัประกนัคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละส านกัเรียนว่า มคุีณภาพทดัเทยีมกนั  เพราะแต่ละส านกัเรยีนใช ้

ขอ้สอบในการวดัผลประเมนิผลเหมอืนกนั  หากนกัเรียนสามารถท าขอ้สอบไดต้ามเกณฑท์ีไ่ดก้  าหนดไว ้แสดง

ว่าผูเ้รยีนมคุีณภาพ ดงันัน้ ระบบการจดัการศึกษาแบบน้ีถอืว่าเป็นจดุเด่นและเป็นจุดแขง็ของการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆไ์ทย  ทีส่มควรจะไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของสงัคมมากขึ้น 

(๕) มีการใชข้อ้สอบอตันัย (ขอ้เขียน)  การวดัผลประเมนิผลของการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะ

สงฆ ์ ใชร้ะบบการเขยีนแบบอตันยั ไมม่คี าตอบใหเ้ลอืกเหมอืนขอ้สอบแบบปรนยั  ซึง่การสอบแบบน้ี ท าให ้

ผูเ้รยีนมพีฒันาการทางดา้นภาษาไทยทีสู่งยิง่กว่าการสอบแบบปรนยั  ท าใหก้ารเขยีนภาษาไทยมคีวามสวยงาม

ชดัเจนมากขึ้น ท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะในการใชภ้าษา ทกัษะการเขยีน และทกัษะในการคิด

กวา้งขวางกว่าการใชข้อ้สอบแบบปรนยั   ดงันัน้ การวดัผลประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบอตันยันัน้  ถอืไดว้่าเป็น

จดุเด่นและเป็นจดุแขง็ของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ซึง่จะเหน็ไดว้่าผูท้ีผ่่านการศึกษาพระปรยิตัิธรรม 

โดยเฉพาะพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี จะมลีายมอืค่อนขา้งทีจ่ะสวยงามกว่าผูท้ีไ่ม่ไดผ้่านการศึกษาเลา่เรยีนมา

เป็นส่วนมาก 

(๖) ระบบการสอนที่ใหค้วามส าคญักบัระบบการจ า ระบบการเรยีนการสอนประการหน่ึงในระบบ

การศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีย่งัคงเนน้ระบบความจ าส่งผลใหพ้ระสงฆส์่วนใหญ่มคีวามจ าทีด่ ี และมฐีานขอ้มลู

เพยีงพอส าหรบัการพฒันาต่อยอดไปสู่ระบบการเรยีนรูห้รอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ขึ้นมา ซึง่ระบบการจ าน้ีถอืว่า

เป็นจดุส าคญัทีจ่ะท าใหม้กีารวเิคราะหว์จิารณ์ต่อไปอย่างมฐีานขอ้มลู  ถา้หากระบบการศึกษาของคณะสงฆ์มี

การพฒันาต่อยอดจากระบบทีเ่นน้ความจ าเพยีงอย่างเดยีวไปสู่การวเิคราะหว์จิารณ ์ และวจิยัดว้ย  กจ็ะท าให ้

ระบบการศึกษาของพระสงฆม์คุีณภาพมากขึ้น  เพราะระบบการจ านัน้ยงัคงเป็นสิง่ทีจ่  าเป็นในการศึกษาทกุ

ระบบ หากไมม่กีารจ าหรอืมขีอ้มลูแลว้ กย็ากทีจ่ะพฒันาไปสู่การคิดวเิคราะหห์รอืวจิยัวจิารณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง  

(๗) ครูผูส้อนมีจติวญิญาณของความเป็นครูอย่างแทจ้รงิ   จดุเด่นทางการศึกษาของคณะสงฆอ์กี

ประการหน่ึงกค็ือ การทีผู่ส้อนต่างกส็อนดว้ยจติวญิญาณของความเป็นครูอย่างแทจ้รงิ ไมไ่ดมุ้ง่หวงั

ค่าตอบแทน เพราะจะเหน็ไดว้่าบางส านกัเรยีนครูผูส้อนจะสอนโดยไมม่ค่ีาตอบแทนหรอืนิตยภตัร  ถงึแมจ้ะมี

กน็อ้ยมาก เทยีบกนัไมไ่ดก้บัค่าตอบแทนของครูผูส้อนในระบบการศึกษาทางโลก และระบบความเคารพในครู

บาอาจารยภ์ายในสถาบนัสงฆย์งัคงมอียู่สูง  เมือ่ครูผูส้อนไมไ่ดค้ านึงถงึผลประโยชน ์แต่สอนเพือ่มุง่ใหผู้เ้รียน

มคีวามรูจ้รงิๆ ย่อมเป็นการศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพมาก เพราะในระบบการศึกษานัน้ ครูผูส้อนมคีวามส าคญั

ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่  ถา้ครูผูส้อนมจีติวญิญาณของความเป็นครู และไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพและสมรรรถภาพอย่างถกูตอ้งแลว้ กจ็ะท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆป์ระสบความส าเร็จอย่างสูง 

 (๘) สามารถระดมทรพัยากรมาสนับสนุนการศึกษาไดง้า่ย  เน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นจดุรวมศูนย์

ความศรทัธาของพทุธศาสนิกชน มตีน้ทนุทางความศรทัธาค่อนขา้งสูง ดงันัน้จงึสามารถทีจ่ะระดมทุนระดม

ทรพัยากรต่างๆ มาใชเ้พือ่การจดัการศึกษาไดง้า่ย  ถา้หากคณะสงฆม์แีผนมนีโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจน ก็

จะสามารถงบประมาณหรอืทรพัยากรต่างๆ เพือ่มาใชใ้นการจดัการศึกษาไดง้า่ย ซึง่จะเหน็ไดว้่าพระเถระ



 ๑๗๗ 

หลายๆ รูปสามารถระดมทนุมาสนบัสนุนสถานศึกษาหรอืโรงเรียนต่างๆ ไดอ้ย่างมากมาย  นอกจากน้ีผูท้ี่มจีติ

ศรทัธากพ็รอ้มทีจ่ะบรจิาค   

(๙) มีสถาบนัเครือข่ายอยู่เกือบทัว่โลก คณะสงฆม์ีเครือข่ายสถาบนัของพระพุทธศาสนาอยู่ท ัว่

ประเทศและเกอืบท ัว่โลก และวดัก็มอียู่ท ัว่พื้นที่ ในประเทศไทยปจัจุบนัมวีดัที่มพีระสงฆอ์ยู่จ านวน ๓๕,๒๗๑ 

วดั ๖๖ และวดัไทยในต่างประเทศท ั้งธรรมยุตและมหานิกายรวมท ั้งหมด ๒๓๓ วดั ๖๗  สถาบ ันทาง

พระพทุธศาสนามเีหล่าน้ีมทีรพัยากรต่างๆ ทีส่ามารถน ามาสนบัสนุนในการจดัการศึกษาไดอ้ย่างเพยีงพอ  หาก

มกีารบริหารจดัการทีด่ีก็จะสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัพระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนใน

ทกุระดบั สามารถน าเครือข่ายดงักล่าวนัน้ มาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนและก าหนดนโยบายการจดัการศึกษา

ไดง้า่ย   

จากจุดเด่นทางการศึกษาที่ไดก้ล่าวมา หากคณะสงฆ์มรีะบบการบริหารจดัการที่มาเสริมจุดเด่นทาง

การศึกษาที่มีอยู่แลว้น้ี  ก็จะท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆส์ามารถพฒันากา้วหนา้ไปไดไ้กลมาก แต่

เน่ืองจากระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆป์จัจุบนั ด าเนินการในรูปแบบเดิมโดยไม่ไดค้ านึงถงึบริบทของ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆม์จีดุอ่อนอยู่อกีมาก ดงัทีจ่ะไดว้เิคราะหต่์อไป 

๒) จุดออ่นของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

การศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทยเป็นการศึกษาที่มคีวามสบืเน่ืองมาเป็นเวลานานมาก  ต ัง้แต่ยงั

เป็นการศึกษาที่ไมม่รีะบบแบบแผนแน่นอน  จนไดม้วีวิฒันาการมาเป็นการศึกษาทีม่รีะบบแบบแผน  มกีาร

ก าหนดหลกัสูตร วธิกีารศึกษาและการวดัผลที่แน่นอนจนถงึปจัจบุนั นบัเป็นเวลานาน จะเหน็ไดว้่าการศึกษา

ของสงฆใ์นประเทศไทยนัน้ มคีวามเปลีย่นแปลงกา้วหนา้ทีค่่อนขา้งชา้มาก โดยเฉพาะถา้เปรยีบเทยีบกบั

การศึกษาของรฐั  ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงกา้วหนา้ไดร้วดเรว็มาก  ท ัง้ๆ ที่การศึกษาของรฐัเคยเป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาของคณะสงฆม์าก่อน   หากจะมาพจิารณาว่า เหตุใดผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย จงึ

ไมส่ามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนา และไมส่ามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของคณะ

สงฆแ์ละสงัคมได ้ เมือ่ไดส้  ารวจแลว้พบว่า การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัมปีญัหาต่างๆ 

มากมายหลายประการ มที ัง้ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน  กลายเป็นอปุสรรคที่ท  าใหก้ารศึกษาของคณะ

สงฆไ์มเ่จริญกา้วหนา้ไปเท่าทีค่วร     ซึง่จากผลการวจิยัดว้ยการส ารวจเอกสารและสมัภาษณเ์ชิงลกึ  พอทีจ่ะ

ประมวลสรุปมาไดด้งัน้ี คือ 

ก.  จุดออ่นที่เกดิจากปจัจยัจากภายนอกองคก์รคณะสงฆ ์

๑) ความไม่เสมอภาคจากการจดัการศึกษาของรฐั    หลงัจากรฐัไดแ้ยกการศึกษาของรฐัออกจาก

คณะสงฆ ์และจดัระบบการศึกษาใหม่ตามแบบอย่างตะวนัตก ปล่อยใหค้ณะสงฆจ์ดัการศึกษากนัโดยล าพงั  

การแบ่งการแบ่งแยกหนา้ที่ดงักล่าวระหว่างรฐักบัคณะสงฆม์ผีลกระทบตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกับ

                                                 
๖๖กองพทุธศาสนสถาน ส านกังานศาสนสมบตัิ, ขอ้มลูวนัที ่๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖๗ส่วนศาสนวเิทศ ส านกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม, ขอ้มลู ณ วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๑๗๘ 

บทบาทของวดัและสภาพคณะสงฆ ์เพราะเป็นการสวนทางกบับทบาทดัง้เดิมของวดัซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัมาชา้

นานว่า วดัเป็นแหลง่การศึกษาของมวลชน บทบาทดงักล่าวยงัโยงไปถงึประเพณีบวชเรยีน คือประเพณีทีผู่ช้าย

เขา้วดับวชเป็นภิกษุสามเณร เล่าเรียนฝึกฝนทัง้ดา้นจริยา ความรูแ้ละวฒันธรรม ก่อนที่จะไปครองเรือนดว้ย

ความคาดหวงัว่าเด็กจะมีวิชาความรูเ้พื่อด าเนินชีวิตดว้ยดีในสงัคมเมื่อสึกออกไปแลว้  แมต่้อมาวดัจะโอน

หนา้ที่จดัการศึกษาแก่ประชาชนไปใหร้ฐัด าเนินการแทน แต่ความเขา้ใจว่าวดัเป็นแหล่งการศึกษาของมวลชน

ตามประเพณีเดมิกย็งัคงอยู่  ประชาชนจงึยงัคงส่งลูกหลานไปบวชและรบัการศึกษาในวดั  

ถงึแมใ้นปจัจุบนัน้ีรฐัไดข้ยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกวา้งมากขึ้น  แต่เท่าที่ผ่านมายงัไม่สามารถ

อ านวยความเสมอภาคทางการศึกษาแก่มวลชนไดอ้ย่างแทจ้ริง  ชาวนาชาวไร่หรือผูด้อ้ยโอกาสก็ยงัไมส่ามารถ

เขา้สู่ระบบการศึกษาของรฐัไดด้ว้ยเหตผุลหลายประการ   จ าตอ้งอาศยัประเพณีบวชเรยีนเพื่อหาความกา้วหนา้

แก่ชีวติและช่วยเหลอืวงศต์ระกูลต่อไป      เพราะสาเหตุทางเศรษฐกิจหรือปญัหาการขาดแคลนที่ศึกษาเล่า

เรียน เป็นเหตุใหช้าวนาชาวชนบทที่ยากจน จึงเขา้มาอาศยัวดัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู ้๖๘     จึงเป็นธรรมดา

อยู่ว่าการศึกษาที่กลุ่มชนเหล่าน้ีจะไดร้บั จะเป็นการศึกษาที่หย่อนประสิทธิภาพ ดอ้ยคุณภาพ และไม่ราบรื่น

เท่ากบัการศึกษาในระบบการศึกษาที่รฐัจดัให ้   การที่รฐักบัคณะสงฆไ์ดจ้ดัการศึกษาร่วมกนันัน้ ส่งผลใหเ้กิด

ประโยชน์เกื้ อกูลท ัง้แก่พระศาสนาและรฐัพรอ้มๆ กนัไปดว้ย  แต่เมื่อไดแ้ยกกนัไปแลว้ รฐัและผูบ้ริหาร

การศึกษาของรฐั ท าเหมอืนกบัไม่รูแ้ละไมใ่ส่ใจว่า ผูท้ีไ่มส่ามารถเขา้ถงึระบบการศึกษาของรฐัที่เกดิในชนบทซึ่ง

ไม่ไดร้บัความเสมอภาคทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาของรฐั    ไดเ้ขา้ไปอาศยั

ประเพณีเดิมของไทย คือการบวชเรียนอยู่ภายในวดั  ไดเ้ขา้มาอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นทางผ่านทาง

การศึกษา ซึ่งเห็นไดว้่ารฐัใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะดา้นปริยตัิธรรมท ัง้แผนกธรรม

แผนกบาลรีวมท ัง้ปริยตัิสามญันอ้ยมาก  การลงทนุของรฐัดา้นการศึกษา กลายเป็นการลงทุนเพือ่ส่งเสริมคนที่

มโีอกาสอยู่แลว้ใหม้โีอกาสมากขึ้น ส่วนคนดอ้ยโอกาสก็ไดเ้ขา้หาสถาบนัทางศาสนา  แต่รฐัก็ไม่ไดส้นบัสนุน

ช่องทางหรือโอกาสน้ีเท่าที่ควร   เมือ่เทยีบกบัการสนบัสนุนที่รฐัใหก้บัการจดัการศึกษาทางโลกจะไปเทียบกนั

ไม่ไดเ้ลย    ซึ่งพลเมืองที่เขา้มาอาศยัประเพณีบวชเรียนเหล่า น้ี เมื่อเรียนจบส่วนใหญ่ก็จะสึกกลบัออกไป

ท างานเลี้ยงชีพอยู่ในสงัคมเป็นก าลงัคนของรฐัอีกต่อไป  เท่ากบัว่ารฐัปล่อยใหค้นของตนเขา้มาใชบ้ริการของ

วดัหรอืของคณะสงฆ ์ แลว้เอาน าเอาผลผลติทีค่ณะสงฆผ์ลติไดน้ัน้กลบัออกมาท างานใหแ้ก่รฐั๖๙     

                                                 
๖๘พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ “ศึกษาวเิคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๓๒ 

ถึง ๒๕๒๗)”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๒, หนา้ 

๑๔๗. 

๖๙แต่ไม่ไดห้มายความว่าการที่สถาบนัสงฆท์ าหนา้ทีด่า้นการศึกษาสงเคราะหเ์ป็นสิง่ที่ไมด่ ี  อนัทีจ่รงิ

แลว้กม็ผีลดีต่อพระศาสนาในการทีผ่ลติและสรา้งศาสนทายาทไวก้บัศาสนาใหย้ ัง่ยนืยาวนานอยู่ได ้   แต่ในที่น้ี

จะกลา่วถงึเฉพาะในแงท่ีเ่ป็นประเดน็ปญัหาเท่านัน้   



 ๑๗๙ 

 สภาพการณ์เช่นน้ีก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆ กบัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างมากมาย  ซึ่งส่งผลสะทอ้น

มาถึงความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาแทบทุกๆ ดา้น เท่าที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั  สภาพปญัหาที่ประสบคือ 

วดัหรือสถาบนัทางพระพุทธศาสนากลายเป็นทางผ่านทางการศึกษาของผูด้อ้ยโอกาส หรือลูกชาวไร่ชาวนาที่

ยากจน คือเมือ่เขา้มาศึกษาเล่าเรยีนจนจบการศึกษาแลว้ กจ็ะลาสกิขาออกไป  ซึง่พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

เรยีกว่า “เป็นช่องทางแคบและกนัดาร”๗๐  ที่ท่านเรียกอย่างนัน้ดว้ยเหตุผลที่ว่า ภายหลงัที่รฐัไดแ้ยกการศึกษา

ออกจากวดั (Secularization)  แลว้ รฐัถือว่าถา้ประชาชนตอ้งการจะศึกษา   ก็ตอ้งไปศึกษาในระบบของรฐั      

ส่วนทางดา้นคณะสงฆเ์องก็ถือว่ารฐัเป็นผูจ้ดัการศึกษาใหป้ระชาชนแลว้ ก็ด าเนินการจดัการศึกษาตามความ

ประสงคข์องคณะสงฆเ์อง  ไม่จดัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  จึงท าใหท้ ัง้ระบบการศึกษาของ

คณะสงฆแ์ละระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนของรฐักลบักลายเป็นปญัหาขึ้นมา การศึกษาในระบบโรงเรียน

ของรฐัไดล้ะเลยการอบรมปลูกฝงัเกี่ยวกบัวิชาการทางพระพุทธศาสนา   ขาดการท าความเขา้ใจและความ

ซาบซึ้ งในแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาไปมาก ความอ่อนแอในกระบวนการเรียนรูเ้หล่าน้ี   ส่งผลใหจ้ิต

วญิญาณของพทุธศาสนิกชนในสงัคมไทยลดนอ้ยลง๗๑    

ส่วนการจดัการศึกษากระแสหลกัของคณะสงฆ์เอง ก็ไมไดจ้ดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน   ดว้ยถอืว่าไดโ้อนบทบาทน้ีใหแ้ก่รฐัไปแลว้     จึงมุ่งเนน้จดัการศึกษาดา้นนกัธรรมบาลี

เพียงอย่างเดียว  ดว้ยความคาดหวงัว่าผูท้ี่มาบวชจะเป็นก าลงัใหแ้ก่พระศาสนาต่อไป   ไม่ไดค้ิดจะจดั
การศึกษาเพื่อเตรียมคนสู่สงัคมดงัอดีต     และการศึกษานกัธรรมบาลขีองคณะสงฆก์็มุ่งแปลภาษาบาลเีป็น

หลกั  ไม่ไดมุ้่งเนน้ที่จะใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ ง   เพื่อที่จะน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได ้       

 ปญัหาเกิดขึ้นก็ตรงที่เมื่อผูท้ี่เขา้มาบวชหวงัจะใชว้ดัเป็นช่องทางการศึกษาเหมือนในอดีต  แลว้ก็

พบว่าการศึกษาที่จดัในวดันัน้    ก็มไิดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน เพราะไม่มวีชิาทางโลกเลย หากมี

แต่วชิาทางนกัธรรมและบาลลีว้น ๆ เน่ืองจากคณะสงฆ์เปลีย่นมาเนน้การจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนก

ธรรมและบาล ี ผลที่ตามมาก็คือพระเณรซึ่งส่วนใหญ่มาบวชเรยีนเพื่อจะสกึออกไป ไม่มแีรงจูงใจในการเรียน

ปรยิตัธิรรมทีว่ดัจดัขึ้น เพราะไม่เหน็ประโยชนส์  าหรบัชีวติคฤหสัถ ์จงึเรยีนดว้ยความจ าใจเน่ืองจากกฎระเบยีบ

ของวดับงัคบั ในขณะเดียวกนัก็ดิ้ นรนขวนขวายหาทางเรียนในระบบการศึกษาอื่นที่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการมากกว่า เช่น พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั  มหาวทิยาลยัสงฆ ์และมหาวทิยาลยัทางโลก   

เมื่อพระภิกษุสามเณรไปเขา้เรียนในระบบดงักล่าวแลว้ ศีลาจารวตัรหรือความประพฤติเคร่งครดั

ทางดา้นพระวนิยัก็มคีวามย่อหย่อน เพราะระบบการศึกษาดงักล่าวไม่ไดมุ้่งเนน้ที่พระธรรมวนิยั   และฝึกฝน 

                                                 
๗๐พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ปญัหาที่รอทางออก, อา้งแลว้, หนา้ ๔๓. 

๗๑ส านกังานสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), พทุธวบิตั ิวกิฤติศาสนายุคธนาธิปไตย, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

อมรนิทรพ์ริ้นติ้ง จ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๘. 



 ๑๘๐ 

ศีลาจารวตัรของพระภกิษุสามเณรโดยเฉพาะ  และผูท้ีเ่ขา้มาบวชเรยีนในระบบน้ีส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้ขา้มาบวชเรยีน

ดว้ยความศรทัธาเลือ่มใสในพระศาสนา  ไมไ่ดม้อีดุมการณ์ทางพระพทุธศาสนามาตัง้แต่เริ่มตน้ หรอืแมแ้ต่เมือ่

ไดม้าเป็นพระภิกษุสามเณรแลว้ อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาก็ยงัไม่เกิด เพราะระบบการศึกษาของคณะ

สงฆย์งัไมม่รีะบบการจดัการศึกษาทีจ่ะท าใหพ้ระภกิษุสามเณรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพระธรรมวนิยัอย่างลกึซึ้ง 

ประกอบกบัตวัผูบ้วชเองก็ไม่ไดม้อีุดมการณ์ในพระพทุธศาสนาอย่างจริงจงั มคีวามมุ่งหวงัเพยีงเพื่อบวชเรียน

เท่านัน้  ดงัผลงานวจิยัของสถาบนัวจิยัญาณสงัวรพบว่า “พระภกิษุทีต่ ัง้ใจว่าจะลาสกิขาเมือ่จบการศึกษาหรอืผู ้

ที่ตอ้งการลาสิกขาเพราะอยากไปลองใชช้ีวติแบบฆราวาสมแีนวโนม้จะประพฤติผิดพระวนิยัง่ายกว่ากลุ่มอื่น 

ท ัง้น้ีเพราะใจไม่ยินดีในสมณเพศอยู่แลว้ และคิดเสยีว่าอย่างไรเสียตนเองก็จะลาสิกขาอยู่แลว้ จึงไม่มคีวาม

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งประพฤติปฏบิตัพิระวนิยัเคร่งครดั”๗๒  เมือ่ไมม่ผูีส้อนและผูบ้วชเองกไ็มส่นใจ   จึงท าใหผู้บ้วช

ขาดความเคร่งครดัและเอาจริงเอาจงัในการประพฤติปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยั   บางคร ัง้ก็สรา้งความหนกัอก

หนกัใจใหก้บัเจา้อาวาส หรอืคณะสงฆฝ่์ายปกครอง     

ซึง่ระบบการศึกษาดงักลา่ว ส่วนใหญ่คณะสงฆผู์ป้กครองไม่ค่อยเตม็ใจใหศึ้กษาเลา่เรยีน   ส่วนหน่ึง

เพราะเกรงว่าศีลาจารวตัรของพระภิกษุสามเณรจะย่อหย่อน  จะท าใหพ้ระเณรไม่สนใจเรียนพระปริยตัิธรรม 

และกลวัว่าจะท าใหพ้ระภิกษุสามเณรลาสิกขาเร็วขึ้น   ดงันัน้เมื่อพระเณรขวนขวายไปเรียนในระบบดงักล่าว  

จึงเกิดความขดัแยง้กบัพระผูใ้หญ่เช่นเจา้อาวาส จนถึงข ัน้เป็นปฏิปกัษต่์อกนัก็มี บางวดัมีประกาศหา้ม

พระภิกษุสามเณรไปเรียนขา้งนอก หรือถา้อนุญาตใหไ้ปเรียนไดแ้ต่ตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขของทางวดัใหไ้ด ้

เสียก่อน เช่น สอบไดเ้ปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จึงจะอนุญาตใหเ้รียนได ้เป็นตน้  แต่ปรากฏว่ามี

พระภกิษุสามเณรบางรูปทีม่คีวามประสงคจ์ะเรยีนขา้งนอก แอบไปเรยีนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต จงึเกิดปญัหาการ

ปกครองภายในวดัขึ้นมา เป็นเหตุใหค้วามสมัพนัธภ์ายในวดัและคณะสงฆโ์ดยท ัว่ไปเสื่อมโทรมลง และเป็น

การบบีคัน้ใหพ้ระหนุ่มเณรนอ้ยสกึหาลาเพศกนัเรว็เขา้ หาไม่กอ็ยู่วดัอย่างไมเ่ต็มใจเพยีงเพือ่รอวนัสกึ และไม่มี

แรงจูงใจที่จะท าประโยชนใ์หแ้ก่วดัหรือคณะสงฆ ์แมจ้ะสึกไปแลว้ ความรูส้กึผูกพนักบัเจา้อาว าสหรือวดัของ

ตนกไ็มม่เีหมอืนแต่ก่อน   

ในเมือ่การศึกษาของคณะสงฆก์ลายเป็นเพยีงทางผ่าน  และก าลงัคนทีค่ณะสงฆผ์ลติขึ้น ออกไปเป็น

ก าลงัของรฐัเสียส่วนใหญ่    วดัหรือสถาบนัศาสนาซึ่งอ่อนเปลี้ยอยู่แลว้ ยงัตอ้งมารบัภาระผลติคนใหแ้ก่รฐั  

โดยที่สถาบนัศาสนาเองแทบจะไม่ไดร้บัผลจากการลงทุนลงแรงดา้นการศึกษาเลย  ส่วนรฐักลบัไดร้บัผลผลติ

ทางการศึกษาโดยไม่ตอ้งลงทุน  ซ า้ยงัไม่ไดส้นบัสนุนช่วยเหลอืการศึกษาคณะสงฆเ์ท่าที่ควร   เท่ากบัว่าคณะ

สงฆ์ถูกใชป้ระโยชน์แต่ฝ่ายเดียว ขาดการท านุบ  ารุง จึงมีแต่จะเสื่อมโทรมลงไป   จึงท าใหส้ถาบนัทาง

พระพทุธศาสนาอ่อนก าลงัและเป็นการบ ัน่ทอนก าลงัคณะสงฆใ์หอ่้อนแอลงเรื่อยๆ  

                                                 
๗๒คณะผูว้จิยั สถาบนัวจิยัญาณสงัวร, “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการประพฤตผิดิพระวนิยัของพระภกิษุ

ในพระพทุธศาสนา : ศึกษาวเิคราะหก์ารประพฤตผิดิพระวนิยัของพระภกิษุในเขตกรุงเทพมหานคร”, รายงาน

การวจิยั, (สถาบนัวจิยัญาณสงัวร : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๔๓, หนา้ ๑๐๖. 



 ๑๘๑ 

๒) ความห่างเหนิและความไม่เขา้ใจพระพทุธศาสนาของประชาชน ในสงัคมไทยแต่เดมิไม่ไดแ้ยก

โลกออกจากธรรมอย่างชดัเจน กษตัริยม์หีนา้ที่ปกครองและอุปถมัภศ์าสนาและผดุงศีลธรรมและเป็นแบบอย่าง

ดา้นศีลธรรมแก่ราษฎรดว้ย  ส่วนพระเองกไ็ม่ไดส้อนธรรมอย่างเดยีว หากยงัมบีทบาทในทางโลก เช่น สอน

วชิาศิลปะ วรรณคด ี เป็นผูน้ าในการพฒันาชมุชน เช่น ท าสะพาน ท าถนน เป็นผูไ้กลเ่กลีย่ความขดัแยง้ของ

ชมุชน เป็นตน้  แต่โลกกบัธรรมมาแยกกนัอย่างชดัเจนในสมยัรชักาลที ่ ๖ ทีแ่ยกการศึกษาออกจากวดั  ผล

จากการแยกการศึกษาออกจากวดั และการตดัขาดระบบการศึกษาของสงฆอ์อกจากระบบการศึกษาของรฐั  

การศึกษาในวดัและส าหรบัพระสงฆก์ถ็กูปลอ่ยขาดไป ใหเ้ป็นเรื่องของสถาบนัสงฆจ์ดัด าเนินการโดยล าพงั ไม่

อยู่ในความรบัผดิชอบของรฐั และไมจ่ดัเขา้เป็นส่วนในในโครงการหรอืแผนการศึกษาใดๆ ของรฐั เป็นเพยีง

การสบืต่อสิง่ทีม่มีาตามประเพณี๗๓  

ผลทีเ่กิดจากการแยกโลกออกจากธรรมอย่างชดัเจนเช่นน้ี ก่อใหเ้กดิผลตามมากค็ือ พลอยท าให ้

บทบาทของฆราวาสกบัพระพลอยแยกกนัอย่างเด่นชดัไปดว้ย กลา่วคือถอืกนัว่า โลก นัน้เป็นเรื่องของฆราวาส 

ส่วน ธรรม เป็นเรื่องของพระสงฆ ์ จนในทีสุ่ดพระถกูตีกรอบใหเ้หลอืเพยีงเรื่องทางธรรมลว้นๆ ไดแ้ก่

การศึกษา การปฏบิตั ิ การสอนธรรมะ และการประกอบศาสนพธิเีท่านัน้ วชิาทีเ่รยีนในวดัเหลอืแต่เรื่องปริยตัิ

ลว้นๆ  ในขณะทีพ่ระจ ากดัตวัเองอยู่ในฝ่ายธรรม ฆราวาสกม็องว่าตนเองอยู่ฝ่ายโลก มหีนา้ทีเ่พยีงท ามาหากิน 

การศึกษาปฏบิตัธิรรมเป็นเรื่องของพระ  นัน่หมายความว่าท าใหส้องฝ่ายห่างเหนิกนัมากขึ้น ในขณะทีก่ารแยก

โรงเรียนกบัวดัออกจากกนั ท าใหธ้รรมะถกูแยกขาดออกจากชวีติประจ าวนัของผูค้น  ฆราวาสอยู่ไกลวดัตัง้แต่

เลก็ คร ัน้โตขึ้นมากเ็อาแต่ท ามาหากนิ ไมส่นใจทีจ่ะเขา้วดัฟงัธรรมหรอืจ าศีลอย่างบรรพบุรุษ  เพราะเขา้ใจว่า

ธรรมะเป็นเรื่องของพระเท่านัน้ การประกอบอาชพีและการท ามาหากนินัน้ไมจ่  าเป็นตอ้งค านึงถงึธรรมะกไ็ด ้ จะ

เอาเปรียบลูกคา้หรอืโกหกฉอ้โกงกย็่อมไดเ้พราะถอืว่าเป็นเรื่องธุรกจิ ต่อเมือ่เขา้วดัค่อยท าบญุ ธรรมะถกูกนัให ้

มาซุกอยู่ในบางซอกบางมมุของชวีติ เช่นเวลาเขา้วดั เวลาอยู่ในหอ้งพระ   

ขณะเดยีวกนัในอกีดา้นคือพระกอ็ยู่แต่ในวดั จ ากดัตวัเองอยู่แค่การเทศนแ์ละการประกอบพธิีกรรม  

มแีนวโนม้ทีจ่ะไมส่นใจช่วยเหลอืสงัคม เพราะถอืว่าเป็นเรื่องโลก ไมอ่อกไปหาชมุชน  ท ัง้ๆ ทีม่ปีญัหาเกดิขึ้น

มากมายจนประชดิก าแพงวดั ไมจ่  าเพาะปญัหาความยากจนเท่านัน้ หากยงัมปีญัหาใหม่ๆ เช่น การลกัขโมย 

ครอบครวัแตกแยก ปญัหายาเสพตดิ สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ โดยปญัหาเหลา่น้ีลว้นมรีากเหงา้อยู่ที่จติส  านึกทีข่าด

ธรรมะหลอ่เลี้ยงท ัง้สิ้น มกัพดูหรอืสอนธรรมกเ็นน้ในระดบับคุคล เช่นสอนใหท้  าคดีเฉพาะตวั แต่มองขา้มการ

ท าความดีต่อส่วนรวม เช่น การบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์  ความเขา้ใจธรรมอย่างไมค่รบถว้นเช่นน้ี  ในทีสุ่ด

ท าใหส้่วนตวักบัส่วนรวมกลายเป็นเรื่องทีแ่ยกจากกนั ธรรมกลายเป็นเรื่องส่วนตวั และเรื่องส่วนรวมกลายเป็น

เรื่องของ โลก ไป ท ัง้ๆ ทีใ่นพระพทุธศาสนานัน้ ส่วนตวักบัส่วนรวมจะแยกจากกนัไมไ่ด ้๗๔ 

                                                 
๗๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), บทเรยีน ๒๕ ปี คนไทยรูห้รอืยงั, อา้งแลว้, หนา้ ๔๐. 

๗๔พระไพศาล วสิาโล, สอ่งสว่างทางไท, (กรุงเทพฯ : กลุม่เสขยิธรรม, ๒๕๔๗), หนา้ ๙๒. 



 ๑๘๒ 

ในขณะทีพ่ระสงฆเ์องกจ็  ากดัตวัเองอยู่ในฝ่าย “ธรรม” รฐักม็องว่าตนอยู่ในฝ่ายโลก จงึไม่ยอม

เกี่ยวขอ้งกบัธรรมอีกต่อไป กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ไมไ่ปมาหาสู่กนัดงัคนรุ่นก่อน จะมาเกี่ยวขอ้งกนัก็

ต่อเมือ่มเีหต ุหรอืมพีธิีกรรรม  ซึง่ระยะหลงัหนีไมพ่น้เรื่องของเงนิทองหรอืผลประโยชน ์กลา่วคือ ฆราวาสเขา้

วดักเ็พราะหวงัโชคลาภจากพระสงฆก์เ็ขา้หาฆราวาสเพราะตอ้งการเรี่ยไรสรา้งโบสถว์หิารเป็นตน้  เงนิกลายมา

เป็นตวักลางความสมัพนัธร์ะหว่างพระกบัฆราวาส แทนทีจ่ะเป็นการมาร่วมมอืกนัดว้ยความตระหนกัว่า โลก

กบัธรรมนัน้แยกจากกนัไม่ได ้    

นอกจากน้ีเมือ่รฐัไดแ้ยกการศึกษาออกจากวดัไปด าเนินการเองแลว้   ผูท้ี่มโีอกาสดีกว่า   ฐานะทาง

เศรษฐกิจดีกว่าหนัไปใชร้ะบบการศึกษาของรฐัที่จดัให ้โดยเฉพาะฆราวาสชนชัน้กลางที่ไดร้บัการศึกษาแบบ

ใหม่จากระบบการศึกษาทีร่ฐัจดัให ้    ก็ไม่เขา้ใจถงึสภาพการศึกษาของผูท้ี่เขา้มาบวชโดยอาศยัการศึกษาของ

คณะสงฆ ์ มคีวามคาดหมายว่าพระสงฆท์ีอ่อกบวชนัน้เพือ่ละเรื่องทางโลกมุง่สู่พระนิพพานอย่างเดยีว  โดยลมื

ท าความเขา้ใจถงึสภาพของสงัคมไทย และมกัจะมองพระภิกษุสามเณรที่เขา้มาเรียนวชิาการทางโลกโดยผ่าน

สถาบนัทางศาสนาในแง่ลบ  ดงัจะเห็นไดว้่ามกีารต่อตา้นการที่พระสงฆจ์ะเรียนวชิาการสมยัใหม่ ดว้ยเห็นว่า

ไม่ใช่กิจของสงฆบ์า้ง กลวัว่าจะสึกบา้ง ทศันคติของผูค้นมองที่มองว่า  “ท าไมพระจะตอ้งเรียนทางโลกดว้ย  

เมือ่บวชมาแลว้ก็จะตอ้งเรียนวชิาทางศาสนา ท าหนา้ที่ทางศาสนาก็เรียนเรื่องพระไป ท าไมจะตอ้งเรยีนวชิาการ

สมยัใหม่ และท าไมจะตอ้งใหเ้ขายอมรบัฐานะดว้ยการรบัรองปริญญาอีกดว้ย ”๗๕เมื่อไม่เขา้ใจแลว้ก็เกิดความ

ไม่ยอมรบั “หาว่าพระสงฆม์าเรียนวิชาการทางโลกเพื่อสึกไปหางานท า แย่งอาชีพของชาวบา้น  เอาเปรียบ

ชาวบา้นบา้ง”๗๖  บางคนถึงกบัมองว่าเป็นเดรจัฉานวิชา  ดงัเช่น  “การศึกษาวิชาทางโลกนัน้ ยงัเขา้ข่ายเป็น

เดรจัฉานวชิา  ซึง่เป็นวชิาทีข่วางต่อมรรคผลนิพพาน นอกจากนัน้ วชิาทางโลกยงัถอืว่าเป็นวชิาโลกายตนะ ซึ่ง

เป็นวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องโลก เช่น วชิารฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เป็นตน้”๗๗   “ถา้

พระสงฆย์ิ่งศึกษาวิชาทางโลกโดยปราศจากการใคร่ครวญดว้ยโยนิโสมนสิการ  การศึกษานัน้ย่อมจะเป็นไป

เพื่อเพิ่มกิเลสมากกว่าการลดกิเลส  ดว้ยเหตุที่อุดมคติในการบรรพชาและอุปสมบทในพระพุทธศาสนานัน้ 

ลว้นแลว้แต่เกิดจากการเห็นโทษและภยัในเพศฆราวาส และภิกษุเป็นเพศที่ท  าลายอกุศลธรรม  ดว้ยเหตุน้ี

หนา้ที่ของพระภกิษุจึงเป็นหนา้ที่ในการละกิเลส  ซึ่งตอ้งอาศยัการเรยีนพระธรรมวนิยัซึ่งมุง่เนน้ไปที่หลกัธรรม

และวนิยัที่ขดัเกลาตนเองเพื่อความมกันอ้ยและสนัโดษ  เพื่อมุ่งสู่ความสู่ความหลุดพน้อนัเป็นบรมสุขคือพระ

นิพพาน”๗๘ 

                                                 
๗๕พระเทพเวท ี (ป.อ.ปยุตฺโต), ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๑), หนา้ ๑๒. 

๗๖เรื่องเดยีวกนั. 

๗๗ดนยั ปรีชาเพิม่ประสทิธิ์ ,”หลกัสูตรมหาวทิยาลยัสงฆก์บัพระธรรมวนิยั” วารสารพทุธศาสน์ศึกษา ปี

ที ่๑๐ ฉบบัที ่๒ (พฤษภาคม–สงิหาคม ๒๕๔๖) : ๕๖. 

๗๘เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๖๑–๖๒. 



 ๑๘๓ 

จากความไม่เขา้ใจถึงบริบทของสงัคมไทย  จึงพากนัต าหนิติเตียนจนถึงขนาดต่อตา้น ผูบ้ริหาร

การศึกษาของชาติก็เกิดทศันคติว่า การศึกษาของรฐักบัการศึกษาของคณะสงฆต่์างฝ่ายต่างก็ด าเนินการ  ไม่

ควรยุ่งเกี่ยวซึ่งกนัและกนั    ดงัจะเห็นไดว้่าในสมยัก่อนรฐัไม่ใหก้ารรบัรองดว้ยซ า้ว่าสถาบนัการศึกษาของ

คณะสงฆเ์ป็นสถาบนัการศึกษาที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กว่าที่การศึกษาของพระสงฆ์ในระดบัอุดมศึกษาคือ

มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่งจะไดร้บัการยอมรบัสถานะอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ีเอง  ท ัง้ๆ 

ทีด่  าเนินการจดัการเรยีนการสอนมาตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  นบัเป็นระยะเวลานานถงึ  ๑๐๔  ปี 

ข. จุดออ่นที่เกดิจากปจัจยัภายในองคก์รของคณะสงฆเ์อง 

นอกจากปจัจยัภายนอกทีเ่ป็นจุดอ่อน และส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆแ์ลว้  

ปจัจยัประการส าคญัทีส่่งผลต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย กค็ือปจัจยัภายในทีเ่กดิจากการบริหาร

จดัการของคณะสงฆเ์อง     สบืเน่ืองจากคณะสงฆเ์องยงัไมไ่ดเ้นน้การศึกษาว่าเป็นภารกจิหลกัของคณะสงฆ ์  

แต่ไดเ้นน้เรื่องการปกครองมากจนมองขา้มการศึกษา   เหน็ไดจ้ากพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆ ์ ๒ 

ฉบบัหลงั นอกจากจะไมม่มีาตราใดทีพ่ดูถงึการศึกษาแลว้ ยงัก าหนดใหเ้จา้อาวาสท าหนา้ที่ดา้นการบริหารและ

การปกครองเป็นหลกั ขณะทีก่ารดูแลเอาใจใส่ในการศึกษาอบรมและส ัง่สอนพระและคฤหถัสเ์ป็นเรื่องรอง คือ

อยู่ในล  าดบัที่ ๓ หรือรองสุดทา้ยของหนา้ที่เจา้อาวาส  ผลที่ตามมาคือการศึกษาของคณะสงฆถ์กูลด

ความส าคญัลง   จนไมถ่อืว่าเป็นงานหลกัของผูป้กครองสงฆไ์ม่ว่าในระดบัใด  ซึง่ส่งผลใหก้ารศึกษานอกจาก

จะไรป้ระสทิธภิาพแลว้ ยงัส่งผลใหก้ารปกครองคณะสงฆล์ม้เหลวไปดว้ย   ปจัจยัภายในองคก์รของคณะสงฆ์

ทีเ่ป็นจดุอ่อนของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พอทีจ่ะสรุปประมวลไดด้งัน้ี 

๑) จุดออ่นดา้นแผน นโยบาย และการบรหิารการศึกษา   

 (ก) ไม่มีนโยบายดา้นการจดัการศึกษา เมือ่คณะสงฆย์งัไม่เหน็ความส าคญัของการศึกษา นโยบาย

การศึกษาพระพทุธศาสนาท ัง้ระบบจงึขาดความชดัเจน  หรอืแทบจะไมม่นีโยบายเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาเลย 

เมือ่ไมม่นีโยบายและขอบเขตการศึกษา กท็  าใหค้ณะสงฆข์าดกรอบและทศิทางทีจ่ะพฒันาการจดัการศึกษาให ้

ดขีึ้น และอ านวยประโยชนต่์อสงัคมตามทีค่วรจะเป็น ท าใหไ้ม่สามารถสนบัสนุนการศึกษาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ ดงัที่

พระเทพวสุิทธกิว ีรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัใหค้วามเหน็ว่า “ว่ากนัจรงิๆ 

แลว้ คณะสงฆย์งัไมม่นีโยบายเลย  และไม่เคยเหน็แผนปฏบิตัิการว่าจะจดัการศึกษา หรอื สรา้งศาสนทายาท

อย่างไร เมือ่ไมม่นีโยบาย กจ็ะไมม่ทีศิทาง วธิกีาร ยุทธศาสตรต่์าง ๆ ทีจ่ะผลติทรพัยากรบคุคลเพือ่ทีจ่ะ

สนองตอบวตัถปุระสงคก์จ็ะไมม่”ี๗๙ ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของพระราชพศิาลสุธ ี เจา้คณะจงัหวดัชมุพรว่า  

“บคุลากรของคณะสงฆส์่วนใหญ่ยงัไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัของการศึกษา มุง่เนน้ในดา้นอื่นๆ มากกว่า  เน่ืองจาก

หน่วยงานทีจ่ดัการศึกษาของคณะสงฆแ์ต่ละส่วนท างานของตนเอง โดยไมไ่ดป้ระสานเกี่ยวขอ้งกนั  ท าใหไ้มม่ี

                                                 
๗๙สมัภาษณ ์พระเทพวสุิทธกิว,ี รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มมร., ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑.   



 ๑๘๔ 

ทศิทาง นโยบายในการท างาน ไมม่แีผนปฏบิตังิาน ๕ ปี ๑๐ ปี ไมม่ยุีทธศาสตรใ์นการท างาน แมแ้ต่หน่วยงาน

ของทางราชการเองก็ยงัขาดความจรงิจงัและจรงิใจในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์”๘๐  

 ในปจัจบุนัทางคณะสงฆไ์ม่ไดม้อีงคก์รที่เขม้แขง็ในการจดัการศึกษา จงึไมไ่ดม้กีารวางนโยบาย

ร่วมกนัท ัง้ระบบว่าจะจดัการศึกษาอย่างไร  เพือ่ทีจ่ะใหก้ารศึกษาท ัง้หมดท างานดว้ยกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

คณะสงฆย์งัไมย่อมรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น ไมว่่าจะเป็นดา้นการปกครองหรอืดา้นการศึกษาของคณะ

สงฆ ์จงึด าเนินการไปตามรูปแบบเดมิๆ ทีเ่คยปฏบิตัสิบืเน่ืองกนัมา ยงัยดึจารตีเดมิต ัง้แต่อดีต เมือ่ ๑๐๐ กว่า

ปีที่แลว้ว่า การศึกษาเป็นเรื่องของแต่ละวดัแต่ละส านกัจะด าเนินการเรียนการสอนกนัเอง คณะสงฆ์

รบัผดิชอบเฉพาะการสอบและการวดัผลเท่านัน้  ไม่รบัผดิชอบในการจดัการศึกษา  เพราะฉะนัน้ในทางปฏบิตัิ   

คณะสงฆไ์ดแ้ต่งต ัง้แมก่องธรรม แมก่องบาลใีหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบ  หนา้ทีข่องคณะสงฆก์ค็ือ  การจดัการสอบ

และประเมนิผล ไม่ไดม้หีนา้ที่ในการรบัผดิชอบดา้นการจดัการศึกษา  โดยถอืว่าเป็นเรื่องของแต่ละวดัแต่ละ

ส านกัจะด าเนินการเอง  ฉะนัน้ การศึกษาของคณะสงฆจ์งึจดัไปตามมตีามเกิดไรท้ศิทางและเป้าหมายทีช่ดัเจน  

ขึ้นอยู่กบัเจา้อาวาสจะมคีวามพรอ้มหรอืฉนัทะในการจดัการเรียนการสอนเพยีงใด   วดัใดส านกัใดเจา้อาวาส

หรอืเจา้ส  านกัมคีวามสนใจในดา้นการก่อสรา้งถาวรวตัถ ุ ก็ละเลยการจดัการศึกษา  ไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษา

ของพระภกิษุสามเณร ใครสนใจอยากเรียนก็ขวนขวายหาเรียนกนัเอง๘๑    แมแ้ต่ในมหาวทิยาลยัสงฆเ์องกย็งั

ขาดความชดัเจนดา้นนโยบาย ยงัจดัการศึกษาเลยีนแบบการศึกษาของทางโลกมากจนเกนิไป ท าให ้

มหาวทิยาลยัสงฆไ์มส่ามารถสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการทางพระพทุธศาสนา๘๒ 

(ข) การบริหารเน้นใหก้ารศึกษาแนวด่ิงมากกว่าแนวราบ นบัตัง้แต่คณะสงฆไ์ดร้บัผิดชอบดู

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมของพระภกิษุสามเณรทัว่ประเทศ   สิง่ทีค่ณะสงฆถ์อืว่าเป็นความรบัผดิชอบ คือ 

การจดัการศึกษาแนวดิ่ง กล่าวคือ  ดูแลเพยีงใหม้กีารสอบตามล าดบัข ัน้ใหค้รบทกุช ัน้  และดูแลผลการศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละช ัน้ คือ จดัใหม้กีารสอบพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลตี ัง้แต่ระดบัประโยค ๑-๒ 

ถงึ ป.ธ.๙  และสอบพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมตัง้แต่นกัธรรมหรอืธรรมศึกษาช ัน้ตรีถงึช ัน้เอกทกุปี  แต่คณะ

สงฆไ์มไ่ดใ้หค้วามส าคญัแนวราบ กลา่วคือไมส่นใจว่าพระภกิษุสามเณรที่บวชเขา้มาแลว้จะไดร้บัการศึกษา

                                                 
๘๐สมัภาษณ ์พระราชพศิาลสุธี, เจา้คณะจงัหวดัชมุพร, ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๑ 

๘๑ศูนยพ์ทุธศาสนศึ์กษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที ่ ๘ ฉบบัที่ ๒ 

(พ.ค.-ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๕. 

๘๒วรเชษฐ ์ ชยัวรพล, วารสารศาสนาและวฒันธรรม, ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ (๒๕๕๐) : ๑๘๐ 



 ๑๘๕ 

ทัว่ถงึหรอืไม่๘๓ โดยถอืว่าการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมท ัง้แผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นเรื่องของแต่ละ

วดัแต่ละส านกัหรอืแต่ละทอ้งถิน่รบัผดิชอบกนัเอง  คณะสงฆร์บัผดิชอบเฉพาะการสอบเท่านัน้๘๔  

สบืเน่ืองจากการบริหารการศึกษาในลกัษณะน้ี  มสี่วนอย่างมากที่ท  าใหพ้ระภกิษุสามเณรส่วนใหญ่มี

ความรูค้วามเขา้ใจในพระปรยิตัิธรรมต า่มาก  ถงึแมใ้นปจัจุบนัจะมผูีส้อบไดป้ระโยค ป.ธ. ๙ เพิม่มากขึ้น แต่

นัน้ไมไ่ดเ้ป็นเครื่องบง่ชี้ว่าคุณภาพทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยดขีึ้นแต่ประการใด ในเมือ่พระภกิษุสามเณร

เกอืบรอ้ยละ ๘๐ สอบตก และพระภกิษุสามเณรนบัแสนรูปไมม่โีอกาสไดศึ้กษาแมก้ระท ัง่นกัธรรมชัน้ตรี 

อาจจะเป็นเพราะไมม่คีรูสอนบา้ง อยู่วดัทีไ่มไ่ดจ้ดัการเรียนการสอนบา้ง แมต้ามสถติจิะมกีารส่งรายชื่อเขา้สอบ

จ านวนมากทุกปี แต่ปรากฏว่าขาดสอบเกอืบครึ่งของจ านวนท ัง้หมด ท ัง้น้ีเป็นเพราะส่งเขา้สอบโดยไมไ่ดม้ี

การศึกษาเลา่เรียนมาก่อน และยงัไมร่วมถงึจ านวนทีส่อบตก 

นอกจากน้ียงัมพีระภกิษุทีบ่วชเรียนระยะส ัน้อกีมากมาย  อนัเป็นประเพณีทีส่ืบทอดกนัมายาวนาน 

ซึง่ปจัจบุนัน้ีส่วนใหญ่เหลอืแต่พิธบีวชส่วนการเรยีนนัน้มนีอ้ยมาก ระยะเวลาของการบวชกแ็ตกต่างกนัออกไป  

ท ัง้วยัวุฒคุิณวุฒขิองผูบ้วชกม็คีวามแตกต่างหลากหลาย แต่คณะสงฆย์งัไมไ่ดม้นีโยบายดา้นการจดัการศึกษา

กบัพระสงฆก์ลุม่น้ีทีแ่น่นอน  แต่ถงึแมจ้ะมกีารสอบนวกะ หรอืปจัจบุนัเลือ่นการสอบนกัธรรมชัน้ตรเีขา้มาสอบ

ในพรรษา  โดยหวงัใหพ้ระนวกะที่บวชเขา้พรรษาไดม้โีอกาสสอบดว้ย  แต่กค็งมุง่หวงัอยู่แค่เพยีงการสอบ

อย่างเดยีว การจดัการศึกษากย็งัอยู่ในรูปแบบเดมิ คือ แลว้แต่ละวดัแต่ละส านกัด าเนินการ  ซึ่งวดัส่วนใหญ่ก็

ขาดพระทีม่คีวามรูอ้ยู่แลว้ ก็ไม่ไดด้  าเนินการเรียนการสอนแต่อย่างใด ในเมื่อคนดอ้ยโอกาสทางการศึกษา

มาบวชเพือ่ศึกษา เมือ่ไรก็ตามทีร่ฐัจดัการศึกษาใหท้ ัว่ถงึ จ านวนเดก็ทีม่าบวชเณรในถิน่นัน้กล็ดไปจนถงึไมม่ี

บวชเลยนอกจากบวชหนา้ไฟเท่านัน้ หรอืไม่กร็วมบวชเณรภาคฤดูรอ้นแทนการปลอ่ยใหอ้ยู่ว่างๆ เณรประจ าก็

กลายเป็นเณรทีบ่วชจากถิ่นกนัดารที่การศึกษายงัไม่ท ัว่ถึง ยิ่งท าใหข้าดผูน้ าในชมุชนมากขึ้น นบัเป็นความ

ทรุดโทรมของวดัและพระศาสนาไปดว้ยพรอ้มกนั ผูร้บัผดิชอบในงานส าคญัทางการศึกษาของพระศาสนา  ก็

เลยไม่สนใจการศึกษาของสงฆแ์ละคิดไปว่าเป็นหนา้ทีข่องพระที่จะตอ้งท าเอง   พระภกิษุสามเณรเองกเ็กดิ

ความเคยชนิกบัการไมรู่ส้กึว่าตนเองมหีนา้ทีใ่หก้ารศึกษาแก่เยาวชนดว้ยเหมอืนกนั ไมม่คีวามคิดรบัผดิชอบ

อะไรกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นทางการศึกษาของบา้นเมอืง”๘๕ 

ภาวะเช่นน้ีก่อใหเ้กดิปญัหาทีส่  าคญัๆ ตามมาอกีหลายประการ เช่น การศึกษาพระปริยตัิธรรมไม่

แพร่หลายท ัว่ถงึ  วดัจ านวนมากในชนบทไมม่กีารเรยีนการสอนเลยแมแ้ต่ช ัน้ต า่สุด  เพราะผูท้ีเ่ขา้มาบวช

                                                 
๘๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ปญัหาที่รอทางออก, อา้งแลว้, หนา้ 

๑๔๐-๑๔๑. 

๘๔พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนม้และทางออกจากวกิฤต, (กรุงเทพฯ : 

มลูนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๓๑๕. 

๘๕ดร.วรีชาติ น่ิมอนงค,์ “เรื่องความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”, 

รายงานการวจิยั, (คณะปรชัญาและศาสนา : มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั), ๒๕๔๕, หนา้ ๕๔. 



 ๑๘๖ 

ส่วนมากมอีายุมากแลว้  เมือ่บวชเขา้มาแลว้กไ็มไ่ดร้บัการศึกษาเลา่เรยีน เมือ่เป็นเช่นนัน้ กอ็าจมกีารประพฤติ

กระท าในสิง่ทีน่อกรีตนอกรอย น าความเสือ่มเสยีมาสู่สถาบนัสงฆแ์ละพระพทุธศาสนาโดยภาพรวม ดงัที่

ปรากฏใหเ้หน็ในหนา้สือ่มวลชนแขนงต่างๆ  และนอกจากน้ี พระภกิษุสามเณรที่ตอ้งการเลา่เรียนตอ้งหล ัง่ไหล

เขา้มาในเมอืง  เพือ่แสวงหาทีศึ่กษาเลา่เรยีน  ท าใหพ้ระพทุธศาสนาในชนบทอ่อนแอลง เกดิปญัหาขาดผูน้ าทีม่ี

คุณภาพและพระภกิษุที่มกีารศึกษาต่างก็แออดักนัอยู่ในเมอืงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  ไมม่โีอกาส

บ าเพญ็ประโยชนแ์ก่พระศาสนาแก่ชมุชนและสงัคมเท่าทีค่วร  จากการที่พระภกิษุสามเณรจ านวนมาก เขา้มา

ศึกษาเลา่เรียนในเมอืงก่อใหเ้กดิความแออดัใหก้บัวดัในเมอืงอกีดว้ย 

การศึกษามลีกัษณะเป็นแนวดิ่ง ไมม่กีารรวมทนุรวมก าลงั ซึง่จากปจัจยัดงักลา่วท าใหก้ารศึกษาพระ

ปรยิตัิธรรมไมแ่พร่หลายท ัว่ถงึ  และภกิษุสามเณรผูร้บการศึกษาที่ตอ้งการศึกษาเลา่เรยีนตอ้งหล ัง่ไหลมาจาก

ชนบทเขา้สู่เมอืงใหญ่และกรุงเทพมหานคร๘๖  คณะสงฆด์ าเนินการศึกษาหลายระบบ เช่น สายพระปรยิตัิธรรม

แผนกธรรมบาล ี สายพระอภธิรรม สายพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาและมหาวทิยาลยัสงฆ ์ แต่ไม่

สมัพนัธก์นัในดา้นหลกัสูตรและการเรยีนการสอนรวมท ัง้การประเมนิผล๘๗ 

(ค) คณะสงฆใ์หค้วามส าคญักบัการปกครองมากกว่าการศึกษา   องคก์รปกครองสูงสุดของคณะ

สงฆใ์นปจัจบุนัยงัขาดแนวนโยบาย ขาดแผนงานเกี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆท์ีช่ดัเจน ไม่ไดม้กีารวเิคราะห ์

วจิยั ถึงสภาพปญัหาความตอ้งการเกี่ยวกบัการศึกษา  และไม่ไดมุ้่งเนน้ดา้นการศึกษาเป็นนโยบายหลกัของ

คณะสงฆ ์ แต่มุง่เนน้ไปในดา้นการปกครอง  คือ ยกงานปกครองเป็นงานอนัดบัหน่ึง  แลว้รวมงานทุกอย่างมา

ไวท้ี่การปกครอง  ที่ยิง่ไปกว่านัน้  พระนกัการศึกษา นกัวชิาการ  พระนกัเผยแผ่  มกัถูกดึงลงไปเป็นพระนกั

ปกครอง  สุดทา้ยก็รวมงานการศึกษา  การเผยแผ่ การก่อสรา้ง  แมแ้ต่งานวนิยัธร การวนิิจฉยัอธิกรณ์และ

งานต่างๆ ไวใ้นงานปกครองแห่งเดียว  กระจุกความรบัผิดชอบไว ใ้นองคก์รเดียว    งานดา้นการศึกษาการ

เผยแผ่เป็นงานล  าดบัรองๆ ลงมา    

งานศึกษา เป็นเพยีงส่วนหน่ึงทีเ่สริมบารมใีหก้บัผูป้กครองเท่านัน้   ผูท้ีม่คีวามรูด้า้นการศึกษา กต็อ้ง

พยายามไต่เตา้ไปเป็นนกัปกครอง เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะมคีวามเจรญิกา้วหนา้ทางสมณศกัดิ์  เช่น  หาก

พระรูปใดที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระสงัฆาธิการเจา้คณะผูป้กครอง  ก็จะตอ้งรบัภาระในดา้นการจดั

การศึกษาจดัการเผยแผ่ไปพรอ้มๆ กนั ซึ่งบางรูปไม่ไดถ้นดัในดา้นการศึกษาเลย แต่จ าใจตอ้งท า เพราะ

โครงสรา้งของงานมากระจุกตวัอยู่ตรงนัน้๘๘  ภารกิจหลกัของคณะสงฆใ์นระยะหลงักลบัไดแ้ก่การปกครอง  

                                                 
๘๖พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ : ปญัหาที่รอทางออก, อา้งแลว้, หนา้ 

๑๓๘-๑๓๙. 

๘๗ดร.วรีชาต ิน่ิมอนงค,์ “เรื่องความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”, 

รายงานการวจิยั, อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๗. 

๘๘ปิยโสภณ, กา้วใหม่แห่งการคณะสงฆ ์ การศึกษา-เผยแผ่ น าการปกครอง-กอ่สรา้ง, (กรุงเทพฯ : 

ห.ส.น.เจี้ยฮ ัว้, ๒๕๔๖), หนา้ ๓. 



 ๑๘๗ 

เป็นการปกครองเพื่อการปกครองมใิช่การปกครองเพื่อการศึกษา  อนัเป็นแบบแผนที่พระพุทธองคไ์ดท้รงวาง

ไวแ้ละสืบต่อเป็นประเพณีชา้นาน    สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตระหนกัถึง

หลกัการดงักล่าวเป็นอย่างดี ดงัไดร้ะบุว่า “เมือ่การเล่าเรียนเจริญขึ้นแลว้ จกัสนบัสนุนการปกครองเป็นอย่างดี”๘๙  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ก็ไดส้รุปไวว้่า “การปกครองตามหลกัการพุทธศาสนา เป็นเรื่องของการศึกษา ดว้ย

การศึกษา และเพือ่การศึกษา”๙๐  

ซึง่ผลจากการรวมงานทุกดา้นของคณะสงฆม์ารวมที่งานดา้นการปกครอง  ไดก้ลายเป็นแหล่งก าเนิด

ปญัหาใหมข่ึ้นมา    เพราะว่าตามสภาพความเป็นจรงิแลว้  คงเป็นไปไมไ่ดท้ี่บคุคลคนเดยีว  จะสามารถท างาน

ไดผ้ลดีทุกอย่างไปพรอ้มๆ  กนัหรือสามารถที่จะท างานใหเ้ป็นที่น่าพอใจในทุกดา้นได ้ ในที่สุดปญัหาก็เกิด

การสะสมและกลายเป็นปญัหาหนกัมากยิ่งขึ้น  การใชก้ารปกครองน าการศึกษาและการเผยแผ่  จดัเป็นปญัหา

ใหญ่ในขณะน้ีของวงการคณะสงฆไ์ทย  ในอดีตแมก้ารศึกษาปริยตัิธรรมจะไม่ท ัว่ถึง แต่ทุกวดัก็มกัจะมกีาร

อบรมส ัง่สอนภิกษุสามเณรในเรื่องขอ้วตัรและวินยัโดยถือเป็นหนา้ที่ของเจา้อาวาสและอุปชัฌายอ์าจารย ์ยิ่ง

เป็นพระบวชใหม่ก็ยิ่งตอ้งอยู่กบัครูบาอาจารยจ์นกว่าจะบวชครบ ๕ พรรษาตามธรรมเนียมที่เรียกว่า "ถือ

นิสสยั" แต่ปจัจุบนัเจา้อาวาสส่วนใหญ่ก็ไม่ไดท้  าหนา้ที่อบรมส ัง่สอนศิษยว์ดัแลว้  ส่วนหน่ึงคงเพราะเขา้ใจว่า
หนา้ที่ของเจา้อาวาสคือ "ปกครอง" ซึ่งถูกตีความใหห้มายถึงการบริหารจดัการ บงัคบับญัชา และควบคุม

ก ากบัอนัเป็นเรื่องอ านาจ แทนที่จะมองว่าการปกครองนัน้แยกไม่ออกจากการอบรมส ัง่สอน  สาเหตุอีกส่วน

หน่ึงที่ท  าใหเ้จา้อาวาสเป็นอนัมากไม่ไดอ้บรมส ัง่สอนพระเณรในวดัก็เพราะหมดเวลาไปกับกิจนิมนต ์

พธิีกรรม การก่อสรา้ง และหาเงนิเขา้วดั  ในท านองเดียวกนัอุปชัฌายก์็ไม่มเีวลาใหแ้ก่สทัธิวหิาริก หรือผูท้ี่ตน
บวชให ้เพราะนอกจากปีหน่ึง ๆ จะบวชพระมากมายจนจ าชื่อแทบไม่ไดแ้ลว้ อุปชัฌายย์งัมตี าแหน่งเจา้คณะ

พ่วงมาดว้ย จึงถูกราชการคณะสงฆด์ึงเวลาไปอีกไม่นอ้ย  จึงไดแ้ต่เป็นเพยีงผูป้ระกอบพธิีอุปสมบท ส่วนใคร

ที่ไดบ้วชแลว้ก็ถูกปล่อยปละละเลย ไม่มีผูดู้แลอบรมส ัง่สอน จากสภาพดงักล่าวจึงเกิดค าเรียกขานพระ

อุปชัฌายใ์นเชิงลอ้เลยีนว่า “อุปชัฌายเ์ป็ดไข่แลว้ทิ้ง อุปชัฌายไ์ก่ไข่แลว้ฟกั”๙๑  กลายเป็นว่าพระส่วนใหญ่ใน

ปจัจุบนันอกจากจะไมม่คีวามรูด้า้นปรยิตัิธรรมแลว้ ยงัไม่รูจ้กัการครองตนทีถู่กตอ้งในฐานะบรรพชติ ซ า้ยงัถูก

ปล่อยใหท้  าอะไรหรือไปไหนมาไหนไดต้ามใจชอบ ท ัง้ ๆ ที่บวชไดไ้ม่นาน   จึงไม่แปลกที่พระซึ่งมีความ

ประพฤตไิมน่่าเลือ่มใสนบัวนัจะมมีากขึ้น   

การปกครองทีม่องขา้มการศึกษา หรอืไมอ่ิงการศึกษา แมจ้ะอาศยัการบงัคบั ควบคุม ลงโทษ โดยมุ่ง

ป้องปรามสกดัก ัน้คนชัว่ แต่ในที่ สุดแลว้กลบักลายเป็นว่ามีคนเลวคนชัว่เกิดขึ้นมากมายจนควบคุมไม่อยู่ 

                                                 
๘๙พระมหาวงศ์ไทย ศรีลารกัษ,์ “ศึกษาวิเคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย ”, 

วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓๘, 

๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), บทเรยีน ๒๕ ปี คนไทยเรยีนรูห้รอืยงั, อา้งแลว้, หนา้ ๕๕. 

๙๑พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, ปฏรูิปการสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๖. 



 ๑๘๘ 

ลงโทษไมห่มด เพราะไมไ่ดมุ้ง่สรา้งหรอืฝึกฝนส่งเสรมิใหม้คีนดเีพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านัน้เมือ่คนดนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

ขณะที่คนช ัว่มากขึ้น  ในที่สุดคนชัว่เหล่านัน้ก็เขา้มาทดแทนคนดี  ๆ  ในระบบปกครอง   จนระบบดงักล่าว
แทนที่จะเป็นตวัแกป้ญัหากลบักลายเป็นตวัก่อปญัหา  จึงตกอยู่ในความเสื่อมโทรม   การปกครองที่มองขา้ม
การศึกษาจึงเป็นการปกครองที่นอกจากจะไรป้ระสทิธภิาพแลว้ ยงัท าลายตวัเอง  น้ีคือสภาพปญัหาที่ก  าลงัเกิด

ขึ้นกบัการปกครองคณะสงฆใ์นปจัจบุนั 

ซึง่อนัทีจ่รงิแลว้พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาและการเผยแผ่  การปกครองตามมาทหีลงั   

การปกครองทีเ่ป็นการบงัคบั ควบคุม ลงโทษ เป็นการปกครองเชงิลบ อาศยัอ านาจ ซึง่มแีต่จะตอ้งปราบปราม

กนัมากขึ้นและรุนแรงยิง่ขึ้น ต่างกบัการปกครองทีม่ากบัการศึกษา ซึง่เป็นการปกครองเชงิบวก เนน้การสรา้ง

คนด ี เพือ่ไมใ่หม้คีนช ัว่ทีจ่ะตอ้งปราบ หรอืใหม้คีนดีท่วมทน้คนชัว่๙๒ พระวตัศิาสตรพ์ทุธศาสนาเป็นศาสนา

แห่งการศึกษาและเผยแผ่ ตวัอย่างเช่น พระเจา้อโศกมหาราชทรงส่งพระโสณะและพระอตุตระมาประกาศ

พระพทุธศาสนา  กค็ือมาใหก้ารศึกษาอบรมทรงน าความดมีากบอก มาเผยแผ่  เมือ่การศึกษาการเผยแผ่

รุ่งเรอืงแลว้  การปกครองจงึตามมาภายหลงังาน  แต่ปจัจุบนัภาระงานหลกัแต่กลบัปลอ่ยใหเ้ป็นงานรอง  ซึง่

หากปลอ่ยใหเ้ป็นอยู่อย่างน้ี  กย็ากทีจ่ะปรบัขบวนในระดบันโยบายได ้ นัน่ย่อมหมายถงึอาจจะเป็นทางล่มของ

พระพทุธศาสนาในยุคใหม ่เป็นจดุทีจ่  าเป็นตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน  

(ง) การบรหิารเนน้รวมศูนยอ์ านาจมากกว่ากระจายอ านาจ  โครงสรา้งการบริหารของคณะสงฆใ์นทกุ

ดา้นเป็นการบริหารแบบรวมศูนยอ์ยู่ที่ส่วนกลางทกุอย่าง โดยเฉพาะดา้นการศึกษาพระปรยิตัิธรรมเป็นหนา้ที่

ของคณะสงฆส์่วนกลาง คือส านกังานแมก่องธรรม แมก่องบาลรีบัผดิชอบเพยีงหน่วยงานเดยีวเท่านัน้   คณะ

สงฆส์่วนภมูภิาคแทบไมไ่ดม้สี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทศิทางในดา้นการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆแ์ต่ประการใดเลย  แมแ้ต่การออกขอ้สอบ การวดัผลประเมนิผล  กย็งัรวมศูนยอ์ยู่ทีส่่วนกลางที่

กรุงเทพมหานคร  ซึง่มคีวามลา่ชา้เป็นอนัมาก  การบริหารแบบรวมศูนย ์ ขาดความยดืหยุ่น  การบริหารทีม่ี

โครงสรา้งในแนวดิ่ง  ขาดความท ัว่ถงึในการดูแลใหร้ะบบการศึกษาด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  ขาดการมี

ส่วนร่วมจากคณะสงฆใ์นระดบัล่างลงไป   น้ีคือสภาพปญัหาแต่คณะสงฆก์ย็งัคงด าเนินการเหมอืนเดมิ   

ทัง้ที่ความจริงทรพัยากรในพระพทุธศาสนามมีากมายมหาศาล  ท ัง้บุคลากร  เงนิ สถานที่  และทรพัยากร

ต่างๆ ที่จะสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลได ้ แต่ขาดการบริหารจดัการที่ดีในทุก

ดา้น     ท าใหท้รพัยากรเหล่านัน้ไม่ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน ์หรือน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างไม่คุม้ค่า   นอกจากน้ี

การบริหารจดัการก็ยงัขาดการกระจายอ านาจ  ผูบ้ริหารคณะสงฆบ์างรูปบางท่าน  ตอ้งแบกภาระหนา้ที่พรอ้มๆ กนั

ทีเดียวหลายต าแหน่ง  อาจจะเน่ืองดว้ยเหตุผลที่ว่า  ไม่มีตวับุคคลที่เหมาะสม    การรวมศูนยเ์ช่นน้ีนบัว่าไร ้

ประสทิธิภาพอย่างยิ่ง เพราะไม่เพยีงจะขาดมอืไมห้รือกลไกที่สนองงานใหเ้กิดผลจริงจงัแลว้ ยงัขาดการร่วมคิดและ

                                                 
๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พทุธศาสนาจะวกิฤต ิตอ้งคดิใหไ้กล รูใ้หท้นั, (กรุงเทพฯ : มลูนิธิ

พทุธธรรม, ๒๕๔๕), หนา้ ๗๘. 



 ๑๘๙ 

โอกาสในการรบัรูข้อ้มูลที่หลากหลาย พระสงัฆาธิการจ านวนมากงานลน้มือและหมดเวลาไปกบังานประชุม งาน

เอกสาร  พระหลายรูปที่มผีลงานในพื้นที่ ไม่ว่าในฐานะพระวปิสัสนาจารย ์อาจารยป์ริยตัิ หรือพระนกัพฒันา เมื่อ

ไดเ้ป็นพระสงัฆาธิการแมร้ะดบัต าบลก็แทบจะทิ้งงานดงักล่าวไป   เพราะถูกงานในระบบราชการคณะสงฆด์ึงไป  ท า
ใหห่้างเหินจากชุมชนและเขตความรบัผิดชอบ  ล  าพงัการดูแลรบัผิดชอบพระสงฆใ์นพื้นที่โดยบุคคลเพียงคนเดียว 

ก็เป็นเรื่องยากอยู่แลว้  หากยงัตอ้งมาเสียเวลากบัการสนองงานคณะสงฆเ์บื้องบน ผลก็คือปญัหาต่าง ๆ ในพื้นที่
เพิ่มพูนหมกัหมม ไม่ไดร้บัการดูแลแกไ้ขอย่างจริงจงั แมก้ระท ัง่พระสงฆใ์นวดัของท่านเอง ท่านก็ยงัไม่มเีวลาดูแล

อบรม  ท ัง้น้ียงัไม่พูดถึงการไต่เตา้เอาดีในทางสมณศกัดิ์ จนละเลยความรบัผิดชอบในหนา้ที่ของตน  กล่าวไดว้่า

ระบบราชการของคณะสงฆ์น้ีเป็นระบบที่ทอนก าลงัมาก ไม่เฉพาะพลงังานเท่านัน้ หากยงัรวมถึงความคิด

สรา้งสรรคด์ว้ย 

อนัที่จรงิแลว้ การบริหารงานแบบรวมงานไวจ้ดุเดียว   นัน่คือการบริหารงานทีล่ม้เหลว เป็นกระจุกอ านาจ

มากกว่าการบริหารแบบสรา้งสรรค ์ เพราะไมม่ใีครในโลกน้ีที่จะมคีวามสามารถ เก่งไปในทุกเรื่อง  การที่กระจุกงาน

มากๆ มาไวท้บีุคคลเพยีงคนเดียว ยากที่จะท าใหง้านทุกดา้นมคีวามสมบูรณเ์รียบรอ้ยและพฒันากา้วหนา้ไปได ้การ

กระจายอ านาจและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (Decentralization of Authority and  Dutyreponsibility)  โดยการ

แบ่งงาน (Division  of  Work)  และการกระจายอ านาจหนา้ที่การงาน (Delegation of Authority) เป็นเรื่องส าคญั

ของการบริหารงานยุคใหมใ่นองคก์รต่างๆ ทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ยงัประโยชนข์องหน่วยงานและของประชาชนโดย

ส่วนรวมใหส้  าเร็จและเจริญกา้วหนา้ไปดว้ยดี มปีระสทิธภิาพสูง (High Efficiency) คือใหไ้ดป้ระสทิธิผล 

(Effectiveness) สูง  ดว้ยค่าลงทนุ (Investment) ทีต่  า่  คือ ดว้ยก าลงัทรพัยากรท ัง้ก าลงัคนและก าลงัเงนิ   เป็น

ค่าใชจ่้ายและเวลาที่ประหยดั๙๓  

(จ) ขาดเอกภาพในการจดัการศึกษา สบืเน่ืองมาจากการไมม่นีโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆ์

อย่างชดัเจนและการบริหารหลกัสูตรหลกัสูตรไมด่ี  ส่งผลใหเ้กดิปญัหาที่ส  าคญักค็ือท าใหก้ารจดัการศึกษาของ

คณะสงฆข์าดเอกภาพหลายดา้น๙๔ ซึง่การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัแบง่หลายระบบ คือ พระปรยิตัิ

ธรรมแผนกธรรม พระปริยตัิธรรมแผนกบาล ีพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั มหาวทิยาลยัสงฆ ์และมกีารศึกษา

อื่นๆ ทีเ่ป็นอสิระไปอกี เช่น ส านกัอภธิรรม ส านกัปฏบิตัิธรรมต่างๆ เป็นตน้  จะเหน็ไดว้่าการศึกษาที่ของคณะ

สงฆท์ีด่  าเนินการอยู่ในปจัจบุนัน้ี มมีากมายหลายระบบ  แต่ละระบบมีโครงสรา้งการบริหารจดัการแยกส่วน

เป็นอสิระต่อกนั อาจจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นับา้ง แต่ค่อนขา้งนอ้ย เช่น ผูจ้ะสอบบาลปีระโยค ๑-๒ ได ้

ตอ้งสอบผ่านนกัธรรมตร ี   ผูจ้ะสอบประโยค ป.ธ. ๔ ไดต้อ้งผ่านนกัธรรมชัน้โท  ผูท้ีจ่ะเขา้สอบ ป.ธ.๗ ได ้

                                                 
๙๓พระมหาเสริมชยั ชยมงฺคโล, การบรหิารวดั, (กรุงเทพฯ : มลูนิธิพทุธภาวนาวชิาธรรมกาย, ๒๕๓๙), 

หนา้ ๑๗๗-๑๗๘. 

๙๔ดร.วรีชาติ น่ิมอนงค,์ “เรื่องความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”, 

รายงานการวจิยั, อา้งแลว้, หนา้ ๔๙. 



 ๑๙๐ 

ตอ้งสอบผ่านนกัธรรมชัน้เอกเป็นตน้ แต่ในดา้นเน้ือหาและหลกัสูตรของแต่ละระบบไมเ่ชื่อมโยงกนั ไมส่ามารถ

เทยีบโอนความรูต่้อกนัได ้  

เน่ืองจากไมม่อีงคก์รหรอืสถาบนัใดจะมอี านาจพอ ทีจ่ะเชื่อมต่อและจดัการบริหารใหร้ะบบการศึกษา

ของคณะสงฆท์ีม่อียู่หลากหลายระบบใหเ้กี่ยวเน่ืองกนั  เมือ่ต่างหน่วยงานต่างฝ่ายต่างก็ด าเนินการไปคนละทศิ

คนละทาง ไมไ่ดม้กีารประสานใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไมม่กีารวจิยัพฒันา

หลกัสูตรหรอืวางยุทธศาสตรท์างการศึกษาร่วมกนั ยงัขาดการประสานงาน ไมม่กีารแบง่บทบาทหนา้ที่กนั

ชดัเจน  ก่อใหเ้กดิความสบัสนและความหย่อนประสทิธภิาพ ท าใหเ้กิดความไมม่ ัน่ใจในการศึกษาเลา่เรียนของ

พระภกิษุสามเณร เพราะเมือ่ระบบการศึกษามคีวามหลายหลายอย่างน้ี บางคร ัง้ท  าใหเ้กดิความซ า้ซอ้นในทาง

การศึกษา เช่น ปรยิตัสิามญักบัหลกัสูตรนกัธรรมทีม่เีน้ือหาซอ้นกนั แต่นกัเรียนจะตอ้งเรยีนท ัง้สามระบบ คือ 

เรยีนนกัธรรม  เรยีนบาล ี  และเรยีนปรยิตัสิายสามญัหรอืระดบัมหาวทิยาลยัสงฆไ์ปพรอ้มๆ กนัดว้ย ท าให ้

หนกัเกนิไปส าหรบันกัเรยีนซึง่มพีื้นฐานเดมิอ่อนอยู่แลว้  ไมไ่ดม้คีวามพรอ้มในเรื่องการศึกษาเลา่เรียนมาแต่

เดมิ    หากเรียนท ัง้ ๓ ระบบไปพรอ้มๆ กนั คงไมส่ามารถรบัไหวได ้ กเ็ลยเลอืกพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั

และระบบมหาวทิยาลยัสงฆม์ากกว่าการศึกษาระบบอื่นๆ เพราะเป็นระบบการศึกษาที่ตรงกบัความตอ้งการ 

เรยีนงา่ยและมรีะบบที่ชดัเจนทีสุ่ด๙๕ ส่วนการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลนีัน้  มนีกัเรยีน

ใหค้วามสนใจเรียนนอ้ยมาก แต่เป็นระบบการศึกษาทีพ่ระผูป้กครองมคีวามประสงคใ์หเ้รียน และการจดั

การศึกษานกัธรรมบาลกีจ็ดัไปยถากรรม การจดัการเรยีนการสอนเป็นเรื่องของเจา้คณะผูป้กครองในระดบัช ัน้

ต่างๆ ส านกัไหนมศีกัยภาพก็ด าเนินการกนัไป ส่วนส านกัไหนไมม่ศีกัยภาพกไ็มจ่ดัใหม้กีารเรยีนการสอน 

ขึ้นอยู่กบัความสนใจและความเอาใจใส่ของเจา้คณะพระสงัฆาธิการเอง คณะสงฆม์หีนา้ทีเ่พยีงแค่จดัการสอบ

และวดัผลอย่างเดยีว  

(ฉ) ขาดการวางแผนการศึกษา การศึกษาของพระสงฆถ์กูปล่อยปละละเลยใหแ้ต่ละวดัแต่ละส านกั

ด าเนินการกนัเอง ไมอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของรฐั อีกท ัง้ไมจ่ดัเขา้เป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงการหรอื

แผนการศึกษาของรฐัอกีดว้ย จากสาเหตดุงักลา่วท าใหก้ารวางแผนการศึกษาของคณะสงฆ ์ ท ัง้ในระดบัปรยิตัิ

ธรรมและระดบัมหาวทิยาลยัสงฆ ์ขาดการชี้แนะจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนการศึกษา ขาดการเอาใจใส่ท ัง้

จากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้หน่วยงานของคณะสงฆเ์องว่าจะผลติการศึกษาของคณะสงฆไ์ป

ในทศิทางใด มเีป้าหมายทีจ่ะใชผ้ลผลติทางการศึกษาไปในทางไหน คณะสงฆไ์มไ่ดม้กีารสรา้งบคุลากรไว ้

รองรบังานคณะสงฆอ์ย่างเป็นระบบ เมือ่ถงึคราวจ าเป็นตอ้งมตี าแหน่งว่างจงึค่อยหาผูท้ี่เหมาะสมมารบัต าแหน่ง

นัน้ๆ  เมือ่จบการศึกษามาแลว้จะท าอย่างไรต่อ กไ็มม่ใีครสนใจ จบนกัธรรมเอกแลว้จะเรียนต่อหรอืไมก่็ได ้ 

จบเปรยีญธรรม ๙ ประโยคมาแลว้ จะใหท้  าอะไรกไ็มม่ใีครสนใจ  ใครจะท าอะไรอย่างไรกแ็ลว้แต่  คณะสงฆ์

มหีนา้ทีแ่ค่จดัวดัผลใหม้กีารสอบแค่นัน้เอง ปรากฏว่าพระทีจ่บการศึกษามาแลว้ไมรู่จ้ะท าอะไร ต่างกล็าสกิขา

เป็นจ านวนมาก   

                                                 
๙๕สมัภาษณศ์าสตราจารย ์สุมน อมรววิฒัน,์ ราชบณัฑติ, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑.   



 ๑๙๑ 

เน่ืองจากยึดในระบบเดิม ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป สภาพสงัคมจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน  

แต่การศึกษาของคณะสงฆ์ก็ยงัยึดในขนบธรรมเนียมเก่าๆ ไม่มีระบบบริหารจดัการเหมือนกบัการศึกษา

สมยัใหม่ที่ระบบทางโลกเขาจดัท ากนั  ยงัสอนกนัตามวดัแต่ละวดัหรือแต่ละส านกัเรียนของใครของมนั  ไม่มี

สถานศึกษาที่ชดัเจน  บางส านกัก็ไม่ไดม้กีารเรียนการสอน  แต่เวลาสอบก็ส่งรายชื่ อเขา้สอบ บางทีมีแต่นกั

สอบไม่มนีกัเรียน  แมจ้ะมกีารผลกัดนัหรือกระตุน้ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงแต่กไ็ม่ประสบผลส าเร็จ  เน่ืองจาก

พระเถระผูม้อี  านาจในการจดัการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นผูอ้นุรกัษนิ์ยม ไมส่นองตอบต่อแรงกระตุน้  และมอง

ว่าการปรบัหลกัสูตรจะท าใหม้าตรฐานลดลง  และเชื่อว่าการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีที่ผ่านมาไม่มี

ขอ้บกพร่อง แต่เกิดจากกระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปและลดมาตรฐานลงเอง  และยงัคงภูมิใจที่มีผูส้อบได ้

จ  านวนนอ้ย๙๖ 

 ท ัง้ๆ ที่คณะสงฆเ์องยงัขาดแคลนพระภิกษุที่มคีวามรูค้วามสามารถมากมาย งานของคณะสงฆท์ ัง้

งานดา้นวชิาการ งานการปกครอง งานเผยแผ่ยงัขาดบุคลากรที่มคีวามรูอ้ีกมาก แต่เพราะระบบการวางแผน 

การบรหิารจดัการไม่ดี ท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆผ์ลติออกมาแลว้ก็สูญเปล่า   โดยเฉพาะงานการปกครอง 

เช่นในระดบัเจา้อาวาสไม่มกีารวางตวับุคลากรไวร้องรบัต าแหน่งอย่างต่อเน่ือง เมื่อเจา้อาวาสมรณภาพแลว้จึง

ค่อยหาบุคคลอื่นมารบัหนา้ที่แทน ท าใหเ้กือบทุกวดัโดยเฉพาะวดัราษฎร ์เมื่อเจา้อาวาสมรณภาพแลว้ 

ส่วนมากจะเกดิการแข่งขนักนัเป็นเจา้อาวาส ซึ่งก็มหีลายวดัเมือ่แต่งต ัง้เจา้อาวาสใหม่เรียบรอ้ยแลว้ พระในวดั

ก็จะแตกความสามคัคีกนั หรือไม่ก็คู่แข่งก็จะไดร้บัความเดือดรอ้น๙๗ การไม่มบีุคลากรไวร้องรบังานน้ี ท าให ้

นโยบายดีๆ ของเจา้อาวาสองคก่์อนไม่มีการการสานต่อ  จะเห็นไดจ้ากเมื่อเจา้อาวาสที่มีชื่อเสียงหลายวดั

มรณภาพแลว้ วดัแทบกลายเป็นวดัรา้ง ปญัหาน้ีท าใหก้ารบริหารงานคณะสงฆไ์ม่เป็นระบบและไม่คล่องตวั

เท่าที่ควร ต่างจากศาสนาอื่นบางศาสนา ที่มกีารวางแผนเตรียมการไวอ้ย่างเป็นระบบ มกีารวางตวับุคลากรไว ้

รองรบั ท าใหน้โยบายในดา้นศาสนาทีว่างไวเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

๒) จุดออ่นที่เกดิจากหลกัสูตรการศึกษา   

 (ก) หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบัยุคสมยั หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นหลกัสูตรเก่าแก่ ไม่ได ้

ค านึงถงึผูศึ้กษา ลา้สมยั ไม่เหมาะสมกบัสภาพสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เป็นผลใหไ้ม่สามารถสื่อ

กบัฆราวาสญาติโยมได ้ ยงัผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถรูเ้ท่าทนัสงัคมและโลกภายนอก  เมื่อจบการศึกษาก็ไม่

                                                 
๙๖คะนึงนิตย ์จนัทบตุร, “แนวคิดทศิทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที่ 

๘ ฉบบัที ่๒ (พ.ค.–ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๔. 

๙๗พระมหาชานนท ์ อ่อนโพชา, “พระวนิยัของพระสงฆ ์ ศึกษาปฏปิทาของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรม

พระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระวนัรตั (เฮง เขมจาร)ี”, วทิยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติ

วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๗, หนา้ ๑๑๒. 



 ๑๙๒ 

สามารถน าไปใชส้อนไดอ้ย่างมคุีณภาพ เพราะการศึกษาเนน้แต่ดา้นอกัขรวธิี ขาดการวเิคราะหว์จิยั วจิารณ์๙๘  

โดยเฉพาะหลกัสูตรนกัธรรมบาลี  เป็นหลกัสูตรที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และเป็น

หลกัสูตรที่ไดร้บัการวิพากษว์ิจารณ์จากนกัวิชาการท ัง้ฝ่ายพระและฝ่ายฆราวาสมากที่สุด  โดยเห็นว่าเป็น

หลกัสูตรที่ไม่ไดค้ านึงถึงผูเ้รียน ภาษาที่ใชก้็เป็นภาษาส านวนโบราณยากแก่การเขา้ใจ ไม่น่าสนใจ การสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั เพราะครูผูส้อนเนน้สอนภาคทฤษฎี คือ ความรูค้วามจ า

มากเกินไป ขาดการใส่ใจภาคปฏิบตัิ๙๙ เป็นการจดัการศึกษาที่ไม่ค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของสภาพ

การศึกษาในปจัจบุนั     

จากการทีห่ลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆข์าดพฒันาการใหท้นัสมยักบัยุคการเปลีย่นแปลง  ท าให ้

เกดิความลม้เหลวท ัง้ระบบการศึกษา  ท ัง้ทีใ่นเบื้องตน้ระบบการศึกษาพระพทุธศาสนาไดร้บัการวางรากฐาน

อย่างด ี คือในยุคสมยัของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส  แต่ในยุคหลงัถกูละเลยจาก

ภาครฐับาลที่แยกการศึกษาใหค้ณะสงฆจ์ดัการกนัเอง  ซึง่พระสงฆใ์นรุ่นต่อมามุง่ทีจ่ะรกัษาระบบเดมิเอาไวใ้ห ้

มากทีสุ่ด  โดยไมค่ านึงถงึความเปลีย่นแปลงของสภาพทางสงัคม  ทีม่รีะบบการศึกษาแบบทนัสมยั เช่น มี

กระบวนการเรียนการสอน มเีทคโนโลยทีางการศึกษา  เป็นตน้  ท าใหร้ะบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนั

ไมส่ามารถปรบัตวัเองใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงคร ัง้น้ีได ้ ท าใหเ้กดิความลม้เหลวทางการศึกษาท ัง้ระบบ  

ลกัษณะการศึกษาจงึเป็นลกัษณะทไีม่มปีระสทิธภิาพในการบริหารจดัการ  ขาดเอกภาพต่างฝ่ายต่างจดั ไมม่ี

บูรณาการระบบการศึกษาท ัง้ระบบเขา้ดว้ยกนั เนน้ความสามารถเฉพาะบคุคลมากกว่าประสทิธิภาพการบริหาร

ท ัง้ระบบ  ขาดระบบการศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ช่วยใหพ้ระภกิษุสามเณรมคุีณภาพ รกัษาพระศาสนาไวไ้ด ้ มี

ความพอใจศึกษาคน้ควา้ต่อไปในพระธรรมวนิยัและวทิยาการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ระบบการศึกษาไม่สามารถรบัมอื

กบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม จงึท าใหค้วามเป็นผูน้ าทางปญัญาดอ้ยไปท ัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาติ 

วชิาการทีม่ใีนหลกัสูตรการศึกษามขีอบเขตคบัแคบและจ ากดัเพยีงดา้นเดยีว  เช่นการศึกษาแผนก

บาลกี็เนน้เฉพาะภาษาบาลเีป็นหลกั  ท ัง้ๆ ทีภ่าษาบาลนีัน้เป็นคมัภรีท์ีว่่าดว้ยเรื่องพระธรรมวนิยั  แต่เวลาเลา่

เรยีนและสอนกนัจรงิๆ กลบัไม่ไดใ้หค้วามสนใจในเน้ือหาทีเ่ป็นตวัพระธรรมวนิยั หรอืตวัหลกัค าสอนในต ารา

เรยีนเลย  มุง่แต่แปลภาษาออกมาใหไ้ดแ้ละไมม่กีารศึกษาคน้ควา้ ฉะนัน้ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาจงึมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจคบัแคบ อยู่ในวงจ ากดัเฉพาะภาษาบาลใีนคมัภรีน์ ัน้ ๆ อย่างเดยีว  เมือ่มคีวามเขา้ใจคบัแคบแมจ้ะมี

                                                 
๙๘คะนึงนิตย ์ จนัทบุตร, “แนวคิดทศิทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, 

อา้งแลว้, หนา้ ๔๗. 

๙๙สทิธพิล เวยีงธรรม, “ปญัหาการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 

จงัหวดัมหาสารคาม”, การศึกษาคน้ควา้อสิระหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๗, หนา้ ๑๒๙. 



 ๑๙๓ 

ความรูสู้งในภาษา แต่เมื่อไปปฏิบตัิหนา้ที่ทางพระศาสนาและทางสงัคมกม็กัจะถกูขอบเขตและขดีจ ากดั

ทางการศึกษาของตนบบีรดัไว ้ ท าใหป้ฏบิตังิานไมไ่ดผ้ลเต็มที ่ไมท่นัสถานการณ์๑๐๐ 

 “การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลีในปจัจุบนั เราสอนกนัเพือ่ใหน้กัเรยีนน าเอาไป

สอบเลือ่นช ัน้เท่านัน้ ไม่ไดเ้นน้ใหน้ าเอาไปใชใ้นชวีติประจ าวนั โดยสอนใหจ้ า แลว้น าเอาไปสอบ 

และการสอบวดัผล กไ็มอ่าจจะแน่ใจไดว้่าผูท้ีผ่่านจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้รื่องภาษาบาลอีย่างแทจ้รงิ 

แต่เรื่องน้ีเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน ควรมองในหลายๆ ดา้น แต่ถา้มกีารปรบัปรุงการเรยีนการสอน

เสยีใหม ่ใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัขึ้น กน่็าจะเป็นผลดี”๑๐๑  

จากการสมัภาษณค์รูผูส้อนและนกัเรียนพระปรยิตัธิรรม ส่วนใหญ่มคีวามเหน็คลา้ยคลงึกนั เช่น  

“การศึกษาบาลยีงัติดกบัระบบแบบเก่าๆ อยู่มาก หนงัสอืเรยีนกม็าก แต่พอออกขอ้สอบออกเพยีงหนา้เดยีว

หรอืสองหนา้เท่านัน้  เป็นการศึกษาทีย่งัไมค่รอบคลุมเน้ือหาวชิาของวชิาทีเ่รยีนในเวลาออกขอ้สอบ  บางรูป

เรยีนมาท ัง้ปีแต่เวลาสอบกลบัสอบตก เพราะเกง็ปญัหาไม่ถกู บางรูปไมเ่คยเขา้หอ้งเรียนเลย แต่สามารถสอบ

ได ้หรอืเกง็ถกูแห่งเดยีวเท่านัน้ จงึคิดว่าอยากใหผู้ร้บัผดิชอบการจดัการศึกษาบาล ีรีบปฏรูิปการศึกษาแผนกน้ี 

ใหม้คีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาวะในปจัจุบนั ควรสอดแทรกเน้ือหาวชิาอื่นๆ เช่น องักฤษ สงัคมฯลฯ 

บรรจเุขา้ไปดว้ย”๑๐๒ พระราชวราจารย ์ เจา้คณะจงัหวดัปตัตานี กล่าวว่า  “ยงัเป็นแบบโบราณ ไมพ่ฒันา ไมม่ี

การใหใ้ชค้วามคิด เนน้ความจ าเป็นหลกั ไมส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคิดเป็น อาศยัแต่มตีวัอย่างแปลไวใ้หแ้ลว้ก็แปล

ตาม ไมส่่งเสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริ่ม”๑๐๓ 

ศาสตราจารยพ์เิศษ จ านง ทองประเสริฐ  ใหค้วามเหน็ว่า หลกัสูตรการสอนภาษาบาลมีจีุดอ่อนทีมุ่ง่

แต่การศึกษาภาษา เนน้แต่ความจ าเป็นหลกั  ไม่ไดเ้นน้การวเิคราะหว์จิยั หรอืความเขา้ใจอย่างลุ่มลกึของหลกั

ค าสอนในพระไตรปิฎก มุง่เนน้แปลบาลเีป็นไทย แปลไทยเป็นบาล ีไมไ่ดฝึ้กการวเิคราะหว์จิารณ ์ จงึท าใหพ้ระ

เณรทีศึ่กษาขาดความคิดแบบวเิคราะห ์ไมส่ามารถอธิบายหลกัธรรมทีส่อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมสมยัใหมไ่ด ้๑๐๔  

ความเก่าแก่ของหลกัสูตรทีไ่ม่ปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัสงัคมยุคปจัจุบนั ก่อใหเ้กิดความลา้หลงัจนไม่

สามารถสื่อกบัวิทยาการสมยัใหม่ ยงัผลใหค้วามรูท้ี่เรียนมาอย่างยากล าบาก กลายเป็นเรื่องสูญเปล่า 

และไรค้า้ ไม่สามารถน าไปใชส้อยใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ ค่าหรือถ่ายทอดแก่เยาวชนรุ่นหลงัได ้๑๐๕   

                                                 
๑๐๐พระเทพเวท ี (ป.อ.ปยุตโฺต), ทศิทางการศึกษาคณะสงฆไ์ทย, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๑), หนา้ ๒๙. 

๑๐๑สมัภาษณ ์พระมหาถาวร  ฐานวโร ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยตัิธรรม, ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๑. 

๑๐๒สมัภาษณ ์พระมหารตันพล วสุนฺธโร ป.ธ. ๙, ครูสอนพระปรยิตัธิรรม, ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๐๓สมัภาษณ ์พระราชวราจารย ์ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A, เจา้คณะจงัหวดัปตัตานี, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.   

๑๐๔สมัภาษณ ์ศาสตราจารยจ์  านง ทองประเสรฐิ, ราชบณัฑติ, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑.   

๑๐๕คะนึงนิตย ์ จนัทบตุร, “แนวคิดทศิทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, 

อา้งแลว้, หนา้ ๒๔. 



 ๑๙๔ 

แมแ้ต่หลกัสูตรในมหาวทิยาลยัสงฆเ์อง กย็งัขาดความยดืหยุ่นก าหนดตามทบวงมากจนเกนิไป  ท าใหข้าด

เน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาอย่างมากมาย วชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาถกูลดลง ผลที่

เกดิขึ้นท าใหบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยัสงฆม์คีวามรูท้างดา้นพระพทุธศาสนาอ่อนดอ้ยลงอย่างมาก   

(ข) หลกัสูตรแยกเรื่องโลกออกจากเรื่องธรรม    ปญัหาส าคญัที่ท  าใหก้ารศึกษาฝ่ายปริยตัิธรรม

ยงัคงแบบแผนเดิมขาดการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมเหมือนหลกัสูตรของ

มหาวทิยาลยัสงฆ ์คือ “ปญัหาที่ว่าพระเถระบางส่วนในองคก์รบริหารคณะสงฆ ์ไม่เหน็ดว้ยกบัการที่จะเปลีย่น

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม มคีวามเชื่อว่าพระภิกษุควรศึกษาเฉพาะธรรมะและ

เรื่องราวของศาสนาเพยีงอย่างเดียวเพื่อสละกิเลสและสิ่งมวัหมอง ”๑๐๖ การศึกษาวชิาการสมยัใหม่มใิช่กิจของ

สงฆห์ากเป็นเรื่องของฆราวาส  โลกและธรรมถกูแบ่งแยกดว้ยความเชื่อความเขา้ใจเช่นน้ี การศึกษาพระปริยตัิ

ธรรมอยู่ในความควบคุมดูแลและขึ้นตรงกบัองคก์รบริหารของคณะสงฆค์ือมหาเถรสมาคมอย่างเป็นทางการ  

จงึเป็นเรื่องล  าบากหากจะมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ  โดยปราศจากความเหน็ชอบของมหาเถรสมาคม ซึ่งแตกต่าง

จากการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงฆ์ ซึ่งมีการบริหารงานเป็นอิสระจากมหาเถรสมาคมจึงมีโอกาส

ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงไดม้ากกว่า๑๐๗  ส่วนการศึกษาอย่างอื่นๆ ส าหรบัพระภกิษุสามเณรในแบบสมยัใหม่  หรือที่

สอดคลอ้งกบัระบบของรฐั ก็ถูกวิพากษว์จิารณ์ว่า ผลติพระภิกษุสามเณรเพื่อใหล้าสิกขาออกไปประกอบอาชีพบา้ง 

บางระบบไม่มีการศึกษาดา้นธรรมเลย และท าใหพ้ระภิกษุสามเณรที่ก  าลงัเล่าเรียน มีความประพฤติและ

กิริยามารยาทไม่เหมาะสมกบัสมณเพศบา้ง   ซึ่งในความเป็นจริงหากคณะสงฆม์ีกระบวนการจดัการศึกษาที่

ถกูตอ้งตามหลกัไตรสกิขา  เสยีงวพิากษว์จิารณเ์หลา่น้ีกค็งจะไมม่อีย่างแน่นอน   

(ค) ใหค้วามส าคญักบัภาคปฏบิตัค่ิอนขา้งนอ้ย   การศึกษาของคณะสงฆเ์ท่าทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั  

แยกขาดจากการปฏบิตัแิทบสิ้นเชงิ ใหค้วามส าคญักบัปริยตัศึิกษาเพยีงดา้นเดยีว  และการเรียนการสอนดา้น

ปรยิตั ิ กเ็นน้การท่องจ าเป็นหลกั ไมม่กีารฝึกฝนใหน้กัเรยีนคิดเป็นหรอืรูจ้กัประยุกตใ์ชธ้รรมใหเ้กดิประโยชน์

ในชวีติประจ าวนั  พระเณรจงึไมเ่หน็ประโยชนจ์ากการเรยีนเหลา่น้ี ไดแ้ต่ท่องจ าเพยีงเพือ่ใหส้อบผ่านเท่านัน้ 

ผลทีต่ามมากค็ือนอกจากปริยตัิศึกษาจะตกต า่มาเป็นล  าดบัแลว้ ดา้นภาคปฏบิตัิกถ็กูละเลยจากการศึกษาของ

คณะสงฆต์ลอดมาก นอกจากไมม่กีารบรรจกุารเรียนสมาธภิาวนาไวใ้นหลกัสูตรแลว้  (ยกเวน้ในมหาวิทยาลยั

สงฆ ์ที่ยงัถือเป็นวิชาบงัคบัพระนกัศึกษาตอ้งปฏิบตัิใหค้รบหลกัสูตรจึงจะไดร้บัปริญญายงัคงมบีา้ง แต่การ

ใหค้วามส าคญัก็ยงันอ้ยมาก) จนสมาธิภาวนากลายเป็นเรื่องของวดัป่า และเป็นส่วนเกินของการศึกษาสงฆท์ ัง้ใน

วดับา้นและวดัเมอืง   

สมาธภิาวนานัน้มใิช่เป็นสิง่จ  าเป็นส าหรบัการฝึกฝนอบรมภกิษุสามเณร   เพือ่ใหเ้ป็นศาสนทายาททีด่ี

เท่านัน้ หากยงัเป็นประโยชนส์  าหรบัการด าเนินชวีติอย่างคฤหสัถด์ว้ย เพราะธรรมชาตขิองคฤหสัถน์ัน้ตอ้ง

                                                 
๑๐๖สมัภาษณ ์พระศรญีาณโสภณ (สุวทิย ์ปิยวชิฺโช), ผช.วดัพระรามเกา้, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๐๗พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ “ศึกษาวเิคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. 

๒๔๓๒- พ.ศ. ๒๕๒๗)”, วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ ๙๗. 



 ๑๙๕ 

ประสบกบัความผนัผวนปรวนแปรและการกระทบกระท ัง่ยิง่กว่าบรรพชติดว้ยซ า้ จงึควรรูว้ธิีรกัษาจติใจใหส้งบ

เพือ่อยู่อย่างเป็นสุขไดท่้ามกลางความรอ้นแรง   เมือ่ไมม่กีารเลา่เรยีนดา้นวปิสัสนา การฝึกฝนอบรมจิตอย่าง

ครบถว้นตามหลกัไตรสกิขากเ็กิดขึ้นไดย้าก  ผลกค็ือนอกจากพระเณรจะมปีญัหาการครองตนใหม้คีวามสุขใน

เพศบรรพชิต และประพฤตตินใหเ้ป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธาของประชาชนแลว้ ยงัมขีอ้จ ากดัอย่างมากในการให ้

ค าแนะน าทางจติใจแก่ญาตโิยม   ส าหรบัพระสงฆเ์องยิง่มคีวามจ าเป็นตอ้งรูว้ธิเีจรญิสมาธภิาวนา เพราะตอ้ง

อาศยัความสุขจากภายในหลอ่เลี้ยงชวีติพรหมจรรย ์  โดยเฉพาะในยุคปจัจบุนัซึง่กระแสวตัถนิุยมและบริโภค

นิยมไหลบา่ท่วมทน้ทุกหนแห่งไมเ่วน้แมแ้ต่วดัวาอาราม จนยากทีพ่ระเณรจะครองตนใหถ้กูตอ้งตามพระวนิยั

ไดห้ากไมม่สีมาธภิาวนาช่วยรกัษาใจ ขณะเดยีวกนัในเมือ่คฤหสัถเ์องทกุวนัน้ีนบัวนัจะมปีญัหาทางจติใจอนั

เน่ืองจากตอ้งแขง่ขนัดิ้นรนมากขึ้น พระสงฆจ์งึควรมปีระสบการณ์ทางสมาธภิาวนาและความรูเ้กี่ยวกบัจติใจ 

เพือ่สามารถใหค้ าชี้แนะแก่เขาในการแกป้ญัหาจิตใจอย่างตรงจดุ นอกเหนือจากการสงเคราะหท์างดา้นพธิีกรรม

หรือการท าบุญตามประเพณี 

แบบแผนการศึกษาที่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดท้รงวางไวแ้ต่

แรก  ประการแรกก็คือ แบบแผนการศึกษาที่ทรงจดัวางนัน้ไดม้ผีลท าใหก้ารศึกษาของสงฆม์คีวามหมายแคบ
ลงจนเหลอืเพียงปริยตัิศึกษา  การเรียนการสอนทางดา้นวปิสัสนาถูกลดความส าคญัจนแทบจะเลอืนหายไป
จากวดั  ความผิดพลาดไม่ไดอ้ยู่ตรงที่ทรงเห็นว่า "การเล่าเรียนส่วนวิปสัสนาธุระนัน้ เป็นวชิาที่ไม่มหีลกัที่จะ

สอบไล่ได"้  อนัที่จริงพระองคก์็ทรงตระหนกัดีว่า "ตอ้งจดับ  ารุงเล่าเรียนวปิสัสนาธุระขึ้นไวด้ว้ย เดีย๋วน้ีเสื่อม

ทรามไป เพราะไม่ไดบ้  ารุง"๑๐๘ แต่การที่ทรงจดัวางการศึกษาดา้นปริยตัิธรรมอย่างเป็นระบบ (เช่น การมีช ัน้

เรียนและเวลาเรียนแน่นอนเกือบเต็มวนั)  และส่งเสริมใหม้กีารเรียนอย่างจริงจงั โดยมสีิ่งสนบัสนุนจูงใจเช่น

สมณศกัดิ์และสทิธิยกเวน้การเกณฑท์หาร ในขณะที่การศึกษาดา้นอื่นไม่ไดร้บัการสนบัสนุนเลย  ก็ท าใหพ้ระ

เณรพากนัสอนและเรียนแต่ดา้นปริยตัิธรรม จนละเลยดา้นวิปสัสนา  ตลอดจนวิชาด ัง้เดิม ซึ่งวดัเคยเป็น

ศูนยก์ลาง เช่น วิชาช่าง วชิาสมนุไพร โหราศาสตร ์วชิาผูกว่าว ไปจนถงึร ากระบี่กระบอง ป่ีพาทยร์าดตะโพน   

กล่าวอีกนัยหน่ึง การศึกษาของสงฆ์แต่ด ัง้เดิมซึ่งเคยมีหลายประเภทด ารงอยู่ร่วมกนัในวดั และไดร้บั

ความส าคญัพอ ๆ กนั ถูกระบบปริยตัิธรรมอย่างใหม่ช่วงชิงบุคคลากร เวลา โอกาส และเงือ่นไขต่าง ๆ จน

การศึกษาประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถด ารงอยู่ได ้ เมือ่ไม่มกีารเล่าเรียนดา้นวปิสัสนา การฝึกฝนอบรมจิตอย่าง

ครบถว้นตามหลกัไตรสกิขากเ็กดิขึ้นไดย้าก  ผลก็คือนอกจากพระเณรจะมปีญัหาการครองตนใหม้คีวามสุขใน

เพศบรรพชิต และประพฤติตนใหเ้ป็นที่เลื่อมใสศรทัธาของประชาชนแลว้ ยงัมีขอ้จ ากดัอย่างมากในการให ้

ค าแนะน าทางจติใจแก่ญาตโิยม 

                                                 
๑๐๘สภาการศึกษามหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ ประวตัิมหามกฏุราชวิทยาลยั, (กรุงเทพฯ : 

โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๑), หนา้ ๙๖. 



 ๑๙๖ 

ประการต่อมากค็ือ  การศึกษาปรยิตัิธรรมแบบใหมเ่นน้ความเป็นเหตเุป็นผลจนค าสอนดา้นปรมตัถ

ธรรมถกูมองขา้มไป ประโยชนห์รอืผลที่ประจกัษไ์ดพ้สูิจนไ์ดใ้นโลกน้ีไดร้บัความส าคญัเหนืออื่นใด  ท าใหพ้ทุธ

ศาสนาขาดความลุม่ลกึดา้นจติใจ โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัอสิรภาพทางจิตใจหรอืการอยู่ในโลกโดยไม่

ตดิในโลก การขาดมติดิา้นปรมตัถธรรม เมือ่ผนวกกบัการศึกษาที่ขาดดา้นวปิสัสนาหรอือธจิิตสกิขาดงักลา่ว

ขา้งตน้ ย่อมมผีลต่อโลกทศันแ์ละวถิชีวีติของพระเณรอยู่ไมน่อ้ย   จงึไมน่่าแปลกใจทีพ่ระสงฆใ์นช ัน้หลงัตดิ

ยดึในเรื่องสมณศกัดิ์กนัมาก และภายหลงักฝ็กัใฝ่ในวตัถไุม่ต่างจากคฤหสัถ ์  ท าใหแ้วดวงพระสงฆใ์นปจัจุบนั

เขา้กนัไดด้กีบัระบบบรโิภคนิยมแทนทีจ่ะเป็นผูเ้ตอืนสตสิงัคมใหต้ระหนกัถงึโทษและเหน็ทางเลอืกทีไ่ปพน้

บรโิภคนิยม๑๐๙ 

๓)  จุดออ่นดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 

(ก) ขาดความน่าสนใจเน่ืองจากขาดการพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหท้นัสมยั   โดยเฉพาะ

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆ ์การศึกษาของคณะสงฆม์จีดุอ่อนคือกระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ม่ได ้

พฒันาปรบัปรุงใหเ้กดิความน่าสนใจ โดยการประยุกตเ์ทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช ้ ขาดอปุกรณแ์ละสือ่การ

สอน๑๑๐ การเรียนการสอนพระปริยตัิธรรมท ัง้สองแผนก ยงัไม่มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทีน่ ามา

ประยุกตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนเท่าที่ควร หากเทยีบกบัการศึกษาของทางโลกแลว้ การศึกษาของคณะสงฆม์ี

การใชส้ือ่และอปุกรณก์ารสอนที่นอ้ยมาก เน่ืองจากครูสอนก็ขาดทกัษะในการใชส้ือ่ และความขาดแคลน

อปุกรณแ์ละสือ่การเรยีนการสอนต่างๆ สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาในวดัไมเ่อื้อต่อการศึกษาพระพทุธศาสนา 

สภาพของวดัส่วนใหญ่ไม่เอื้อต่อดา้นศาสนศึกษา จากสภาพทีแ่ต่ก่อนวดัเคยเป็นแหลง่การศึกษาทีส่  าคญั แต่

ปจัจบุนัวดักลายเป็นตลาดนดั สถานทีจ่อดรถ สถานที่ฌาปนกจิศพ เป็นตน้ บรรยากาศไมเ่หมาะทีเ่ป็น

สถานศึกษาศาสนา ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน  ขาดความน่าสนใจ  เน่ืองจากขาดการพฒันากระบวนการ

เรยีนการสอนใหท้นัสมยั  โดยเฉพาะการศึกษาปรยิตัธิรรมของคณะสงฆ ์  การศึกษาของคณะสงฆม์จีดุอ่อน

คือกระบวนการเรียนการสอน ทีไ่มไ่ดพ้ฒันาปรบัปรุงใหเ้กดิความน่าสนใจโดยการประยุกตเ์ทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช ้

สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาในวดัไมเ่อื้อต่อการศึกษาพระพทุธศาสนา   สภาพของวดัส่วนใหญ่ไมเ่อื้อเรื่อง 

ศาสนศึกษา  จากสภาพแต่ก่อนวดัเคยเป็นแหลง่เรียนรูท้ีส่  าคญั  แต่ในปจัจบุนัวดักลายเป็นตลาดนดั หรอืเป็น

โรงมหรสพ เป็นตน้ บรรยากาศไมเ่หมาะทีเ่ป็นสถานศึกษาศาสนา 

ขาดการประยุกตส์ือ่การศึกษาสมยัใหมใ่หเ้ขา้กบัวธิีการสอน  จากงานวจิยั ผูส้อนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ช ้

สือ่สมยัใหมม่าประยุกตใ์ชก้ารเรียนการสอนเท่าทีค่วร โดยเฉพาะการศึกษาปริยตัิธรรม  ท ัง้น้ีเน่ืองจากครูสอน

ขาดทกัษะในการใชส้ือ่ และความขาดแคลนของสื่อ การศึกษาปรยิตัิธรรมแผนกสามญัเมือ่เทยีบกบัการศึกษา

                                                 
๑๐๙พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนม้และทางออกจากวกิฤต, อา้งแลว้, หนา้ 

๓๖๗. 

๑๑๐สมัภาษณ ์พระราชกิตติโสภณ ป.ธ.๙, ผูช่้วยเลขานุการแมก่องบาลสีนามหลวง, ๒๒ พฤศจกิายน

๒๕๕๑ 



 ๑๙๗ 

ทางโลกในระดบัเดยีวกนัมกีารประยุกตใ์ชส้ือ่เทคโนโลยสีมยัใหม่นอ้ย  เป็นเพราะขาดงบประมาณในการจดัหา

และจดัท า๑๑๑ 

ปญัหาดา้นการบริหารจดัการ จดัตามธรรมเนียมนิยมไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั  ครูใชส้ื่อและ

อปุกรณก์ารสอนนอ้ยมากหรอืแทบไมม่เีลย ส่วนใหญ่ยดึหนงัสอืก าหนดและเนน้การท่องจ าเป็นหลกั  ผูเ้รยีน

ขาดความสนใจเบือ่การท่องจ าและมสีภาพไมพ่รอ้มในการสอน จงึก่อใหเ้กิดการทจุริตบอ่ยคร ัง้ ครูผูส้อนมกั

บอกขอ้สอบแก่นกัเรยีน ในแงน่โยบายยงัเป็นลกัษณะการรวมศูนยอ์ยู่ ไมว่่าจะเป็นการควบคุม ดูแลหลกัสูตร 

ตลอดจนการวดัผลประเมนิผล ภายใตก้ารจดัการโดยกองงานบาลแีละกองธรรมสนามหลวง ท าใหเ้กดิความ

ลา่ชา้ในการด าเนินงานขาดความรู ้ และความเขา้ใจถงึวฒันธรรมและความตอ้งการของชมุชนในทอ้งถิน่อย่าง

แทจ้รงิ   การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลขีองคณะสงฆท์ี่จดัขึ้นเป็นช ัน้เรยีนและส านกัเรยีนตามวดัต่างๆ 

ทีก่ระจายอยู่ท ัว่ประเทศขาดประสทิธิภาพและมปีระสทิธผิลค่อนขา้งต า่  ยกตวัอย่างบาลจีดุมุ่งหมายเพือ่ให ้

ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจภาษาบาลอีนัเป็นพทุธพจน ์ แต่ไมไ่ดเ้นน้ความเป็นปราชญห์รอืผูค้งแก่เรียน ดงันัน้ แมจ้ะ

ศึกษาถงึเปรียญเกา้ประโยค แต่กไ็มไ่ดม้เีป้าหมายอย่างอื่น นอกจากใหม้คีวามรูภ้าษาบาลเีท่านัน้๑๑๒   พระศรี

ปรยิตัโิมล ี (สมชยั กสุลจติโฺต) รองอธกิารบดีมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัหลกัสูตรใน

ท านองเดยีวกนัว่า  ตวัแบบเรยีนเก่ามาก ๗๐-๘๐ ปี ไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข แบบเรยีนยงัไมเ่ป็นหลกัสูตร 

ไมม่ชี ัว่โมงการบรรยาย ไมม่กีารวดัผล ดงันัน้พทุธธรรมจะไม่ลา้สมยักจ็รงิ แต่วธิกีารน าไปสู่คนรุ่นใหม่ตอ้ง

น าเสนอแบบใหม่๑๑๓ 

(ข) ดา้นคุณภาพและการวดัสมัฤทธ์ิผลทางการศึกษา ดอ้ยคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  คุณภาพ

การศึกษาพระพทุธศาสนาตกต า่ลง เมือ่เทยีบกบัการศึกษาพระพทุธศาสนาในอดีต  ผูท้ีจ่บการศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยในปจัจุบนักบัอดีตมคีวามแตกต่างกนัท ัง้ในดา้นความรู ้ ความสามารถอย่างชดัเจน  เน่ืองจากระบบ

การวดัสมัฤทธผิลของปจัจบุนัมคีวามเขม้งวดนอ้ยกว่าอดีต “แมเ้กณฑใ์นการตรวจขอ้สอบบาลสีนามหลวงจะมี

ความเขม้ขน้  และวางไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ก็ตาม แต่การตรวจขอ้สอบบาลสีนามหลวง ทีม่กีรรมการเป็นจ านวน

จากส านกัเรยีนท ัว่ประเทศ ย่อมท าใหม้าตรฐานของกรรมการมคีวามแตกต่างกนัมากยิง่ขึ้น  เช่น บางรูปตรวจ

เคร่ง บางรูปตรวจหย่อน เป็นตน้ ดงันัน้ การแผ่เมตตาใหก้รรมการตรวจขอ้สอบ จงึยงัเป็นความเชื่อ และการ

ปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบเป็นจ านวนไมน่อ้ย ซึง่เรื่องน้ี ยงัโยงไปถงึความเชื่อทีว่่าการสอบไดส้อบตกนัน้ ขึ้นอยู่กบั

บญุบารมอีีกดว้ย”๑๑๔  การศึกษาพระพทุธศาสนาเนน้ปรมิาณมากกว่าคุณภาพ  คือ เนน้การสอบไดม้ากๆ ไม่

                                                 
๑๑๑วรเชษฐ ์ชยัวรพล, “สถานภาพการศึกษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทย”, วารสารศาสนาและวฒันธรรม

, อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๒. 

๑๑๒สมัภาษณ ์พระราชวราจารย ์ป.ธ. ๕, ศน.บ.,M.A., เจา้คณะจงัหวดัปตัตานี, ๙ พฤศจิกายน๒๕๕๑. 

๑๑๓พระศรีปรยิตัิโมล,ี วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที ่๘ ฉบบัที ่๒ (พ.ค.–ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๔. 

๑๑๔สมัภาษณ ์ พระวสุิทธคิณาภรณ,์ ผูช่้วยเลขานุการแมก่องธรรมสนามหลวง, ๑๗ พฤษภาคม

๒๕๕๑   



 ๑๙๘ 

ค านึงถงึว่าจบแลว้จะมคีวามรูห้รือไม ่  การศึกษานกัธรรม หรอืธรรมศึกษาปจัจบุนัขาดความเขม้งวด คือจะท า

อย่างไรใหส้  านกัของตนสอบไดม้ากทีสุ่ดโดยไมส่นใจในวธิกีารทีส่อบมาได ้ว่าถกูตอ้งหรอืไม่ 

เมือ่พจิารณาถงึการออกขอ้สอบ และเกณฑใ์นการตรวจขอ้สอบบาลสีนามหลวงแลว้ ก็คงตอ้งยอมรบั

ว่า หากไมม่กีารเตรียมตวัสอบทีด่พีอแลว้ การทีจ่ะสอบผ่านนัน้กไ็มใ่ช่เรื่องงา่ยนกั   จากการศึกษาทีมุ่ง่เนน้

การสอบวดัผลเพยีงอย่างเดยีว ส่งผลใหก้ารศึกษาอบรมหรอืการเรยีนการสอนกม็ุง่เนน้เพือ่การสอบผ่านดว้ย

เช่นกนั  ดงันัน้ การท่องจ า และการเรยีนเฉพาะประโยคเกง็ จงึเป็นวธิีการหน่ึงทีนิ่ยมใชก้นัอย่างแพร่หลายใน

การเรยีนการสอน และการเตรียมตวัการสอบ ผลที่ตามมาก็คือ ความรูค้วามช านาญในการศึกษาบาลลีดลง 

ความรูใ้นภาษาบาลจี  ากดัวงในหนงัสอืหรอืคมัภรีท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัสูตรในการสอบเท่านัน้ แมว้่าแต่ละปีแต่ละ

ประโยคจะมผูีส้อบผ่านเป็นจ านวนไมน่อ้ย แต่ผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นภาษาบาลจีรงิๆ กลบัลดนอ้ยถอยลง

ตามล าดบั๑๑๕ 

การทจุรติขอ้สอบของการศึกษาปรยิตัิธรรม เป็นวงจรอุบาทวข์องการศึกษาคณะสงฆ ์ท าใหเ้กดิความ

เสือ่มศรทัธาท ัง้จากผูเ้รยีนเอง และชาวบา้นในวงกวา้ง ท ัง้น้ีเน่ืองจากน าผลการสอบไปผูกตดิกบัต าแหน่งทาง

คณะสงฆม์ากเกนิไป  น าไปสู่การจะท าอย่างไรใหส้  านกัของตนเองไดม้ากที่สุด ลงทา้ยดว้ยการทจุริตในการจดั

สอบ๑๑๖ 

การประเมนิผลส าหรบัการศึกษาสายนกัธรรมบาลี โดยเฉพาะบาลไีม่เป็นสากล เช่นพระสอบบาลผีิด

ไป ๑๒ ค า ถือว่าสอบตกตอ้งเรียนอีกเกือบหน่ึงปี เป็นตน้ การใหค้ะแนนก็ใชว้ิธีลบ  คือท าผิดก็หกัคะแนน

ออก ครบเกณฑก์ าหนดก็ตก  ประโยคตน้ๆ ผิดเกิน ๑๒ ค า ถอืเป็นตก  ประโยคสูงๆ (ป.ธ.๘-๙) ผดิ ๒-๓ 

ค าก็ใหต้ก  ขอ้สอบแต่ละวชิาม ี“เฉลย” ไวเ้ป็นตวัอย่างไวเ้สร็จ กรรมการที่ไม่เชี่ยวชาญก็ยึดตามเฉลย ผูเ้ขา้

สอบท าต่างไปนิดหน่อยแมจ้ะถกูตอ้งตามหลกัภาษากม็กัไม่ให ้ แต่ละปีจงึปรากฎว่ามผูีส้อบตกเป็นจ านวนมาก  

และการไม่เปลี่ยนแปลงแนวการวดัผลประเมนิผล   เช่นการน าเอาระบบคะแนนเก็บมาใช  ้ระบบท ารายงาน

คน้ควา้วจิยัท าวทิยานิพนธม์าใช ้ เพราะระบบการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้มุ่งเนน้ในแนวดิ่ง มุ่งในดา้นการสอบ

วดัผลอย่างเดียว ซึ่งภาษาการศึกษาปจัจุบนัเรียกว่า “สูญเปล่า” จึงท าใหผู้เ้รียนทอ้ใจ  ดงัจะเห็นไดว้่าสถิติ

ผูเ้รียนผูส้อบการศึกษาสายปริยตัิธรรมนกัธรรม-บาลใีนปจัจุบนัลดลงอย่างน่าเป็นห่วง เป็นผลใหผู้ส้นใจเรียน

ลดลงตามล าดบั ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างผูเ้รียนและพระเถระผูบ้ริหารคณะสงฆ ์เพราะผูเ้รียนไม่สนใจ

เรียนบาล ี– นกัธรรม  แต่พระเถระและผูบ้ริหารบบีบงัคบัใหเ้รียนบาลี- นกัธรรมเป็นตน้ เคยไดม้นีกัวชิาการ

หรือพระสงฆรุ่์นใหม่ไดเ้สนอความคิดเหน็ใหค้ณะผูบ้ริหารคณะสงฆป์รบัปรุงแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

แต่ทางพระเถระผูใ้หญ่ ท่านเห็นว่าแบบเดิมนั้นดีอยู่แลว้ ไม่ไดต้อ้งจะปรบัปรุงอะไร  การสอบก็คงท า

                                                 
๑๑๕นายสมชาย ไมตร,ี “การศึกษาของพระสงฆใ์นประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนก

บาล”ี, รายงานการวจิยั, (กทม : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ), ๒๕๓๙, หนา้ ๑๒๘. 

๑๑๖วรเชษฐ ์ ชยัวรพล, “สถานภาพการศึกษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทย”, วารสารศาสนาและ

วฒันธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๒. 



 ๑๙๙ 

เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ทดลองการประเมนิผลแบบใหม่  คือจากเดิมทีใ่ชว้ธิแียกวดัคนละวชิา  เมือ่ตกวชิาใดวชิา

หน่ึงแมว้ิชาอื่นจะสอบไดด้ีอย่างไรถอืเป็นตกหมด  ปีต่อมาก็สอบใหม่ทุกวชิา  ปจัจุบนัน้ีไดป้รบัปรุงใหม่ คือ 

ประโยค ๑-๒ ถงึ ป.ธ. ๕ ใหส้ามารถสอบเก็บวชิาได ้คือถา้สอบผ่านบางวชิาก็สามารถสอบใหม่ในวชิาที่ตกได ้

อกีหน่ึงคร ัง้  เป็นตน้  การจดัการศึกษาจึงเป็นไปตามยถากรรม โดยมกัจะอิงอาศยัการศึกษาพระปริยตัิธรรม

แผนกสามญัซึง่เป็นการศึกษาแผนใหม่คลา้ยคลงึกบัการจดัการศึกษาของทางโลก    

(ค) พระปริยตัธิรรมสามญัเนน้การศึกษาแบบวิชาการทางโลกมากเกนิไป การศึกษาของพระสงฆโ์ดยเฉพาะ

สายพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัและการศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ ์  ซึง่มกีารจดัระบบการศึกษาทีค่ลา้ยคลงึ

หรอืสอดคลอ้งกบัการศึกษาทางโลกมากจนเกนิไป จนละเลยธรรมวนิยั ถงึแมจ้ะมีการศึกษาวชิาการทาง

พระพทุธศาสนา แต่กศึ็กษาเฉพาะภาควชิาการ ยงัไม่ไดจ้ดัตามกระบวนการไตรสกิขาอย่างแทจ้รงิ คือ ไม่

เนน้หนักในดา้นความประพฤติปฏิบตัิหรือจริยามารยาท ท าใหพ้ระสงัฆาธิการเจา้อาวาสบางวดัจงึไม่

ค่อยสนบัสนุนใหพ้ระภกิษุสามเณรเขา้มาศึกษาในระบบน้ี เน่ืองจากความประพฤตไิมค่่อยเรยีบรอ้ย๑๑๗ ซึง่

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเอื้อเฟ้ือพระวนิยัของพระสงฆแ์ลว้ ยงัส่งผลถงึความม ัน่คงของพระพทุธศาสนาโดย

ส่วนรวมดว้ย เหมอืนเช่นที่เคยเกดิขึ้นกบัมหาวทิยาลยัสงฆน์าลนัทาในอนิเดยี ทีมุ่ง่เนน้การศึกษาในวชิาการทาง

โลก อาท ิ ปรชัญา ดาราศาสตร ์ แพทยศ์าสตร ์ นิตศิาสตร ์ เป็นตน้ แต่ละเลยต่อพระธรรมวนิยัอนัเป็นรากฐาน

การประพฤตปิฏบิตัขิองพระสงฆ ์ จนเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหพ้ระพทุธศาสนาเสือ่มจากอนิเดยีในทีสุ่ด๑๑๘ ซึง่ความจรงิ

แลว้การจดัการศึกษาตามของวชิาการทางโลก ถา้หากจดัอย่างพอดโีดยมพีระธรรมวนิยัเป็นพื้นฐานกจ็ะเป็น

ประโยชนก์บัพระภกิษุสงฆเ์อง และเป็นประโยชนก์บัพระพทุธศาสนาในดา้นต่างๆ เช่น การประยุกตพ์ทุธธรรมให ้

สอดแทรกไปกบับรรดาศาสตรต่์างๆ เช่นรฐัศาสตรก์็เป็นรฐัศาสตรแ์นวพทุธ เศรษฐศาสตรก์เ็ป็นเศรษฐศาสตร์

แนวพทุธ  การใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหก้วา้งขวางยิง่ๆ ขึ้นไป เป็นตน้ ดงัที่

พระสงฆไ์ทยสมยัโบราณไดใ้ชว้ชิาการทางโลกที่ถอืว่าทนัสมยัแลว้ในยุคนัน้ๆ มาประยุกตใ์ชป้ระโยชนก์บั

พระพทุธศาสนา เช่น งานนวกรรม (งานก่อสรา้งถาวรวตัถ)ุ หรอืจติรกรรมต่างๆ ทีส่อดแทรกพทุธธรรมลงสู่

ผลงานช่างนัน้ๆ ทีน่อกจากจะเป็นสิ่งปลูกสรา้งถาวรวตัถใุนทางพระพทุธศาสนาแลว้ ยงัเป็นการเผยแผ่พระ

ศาสนาแก่ประชาชนไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย เป็นตน้    ซึง่จะตอ้งผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัไตรสกิขา

ใหค้รบถว้นบริบูรณ ์  จงึอ านวยประโยชนใ์หเ้กดิขึ้นท ัง้แก่คณะสงฆ ์ พระพทุธศาสนาและประเทศชาติโดย

ภาพรวม 

 

 

                                                 
๑๑๗สมัภาษณ ์พระราชพศิาลสุธี,  เจา้คณะจงัหวดัชมุพร, ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๑. 

๑๑๘รงัสรรค ์ สว่างศรี, “ความเอื้อเฟ้ือในพระวินยัของพระสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์

ในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัหนองคาย”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๖, หนา้ ๑๑๐. 



 ๒๐๐ 

๔) จุดออ่นดา้นบคุลากรทางการเรยีนการสอน 

(ก) ขาดแคลนครูผูส้อน ปญัหาขาดแคลนครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมนัน้ ไมรุ่นแรงเท่ากบั

การจดัการศึกษาปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี เพยีงแต่มแีนวโนม้ว่าขาดแคลนขึ้นตามล าดบั เพราะส่วนใหญ่กระจกุ

ตวัอยู่ในเมอืงหรอืส านกัเรยีนใหญ่ๆ ส่วนดา้นคุณภาพของครูผูส้อนพระปรยิตัธิรรมท ัง้แผนกธรรมและบาล ี  

ยงัขาดแคลนครูผูส้อนทีม่คุีณภาพ ครูส่วนใหญ่หลงัจากไดร้บัใบตราตัง้เป็นครูสอนพระปริยตัิธรรมแลว้ คณะ

สงฆไ์มไ่ดม้กีารอบรมใหค้รูผูส้อนแต่ละคนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที ่ คงมกีารปลอ่ยเลยตาม

เลย ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนขาดทศิทางที่ชดัเจน ขาดการบ ารุงขวญัหรอืก าลงัใจจากคณะ

สงฆ ์  ปญัหาการขาดครูสอนจงึเป็นปญัหาทีว่กิฤตในการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี  จากการสมัภาษณ์

พระสงัฆาธกิาร นกัวชิาการ และผูบ้ริหารดา้นการศึกษาคณะสงฆ ์ ต่างกม็คีวามเหน็ตรงกนัว่า ปญัหาทีป่ระสบ

กค็ือการขาดครู เป็นปญัหาที่ส  าคญั  ปญัหาการขาดแคลนครูสอน  ท าใหส้  านกัส่วนใหญ่ใชน้กัศึกษารุ่นพีส่อน

รุ่นนอ้ง  ความดอ้ยประสบการณข์องครูจ าเป็น  ท าใหข้าดแคลนเทคนิควธิกีารสอนทีจ่ะท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจได ้

อย่างซาบซึ้ง  ประกอบกบัครูเองกม็ภีาระส่วนตวัทีจ่ะตอ้งท่องบ่นต าราเพือ่สอบประโยคสูงๆ ขึ้นไป  ภารกจิที่

จะตอ้งท ัง้เรยีนท ัง้สอน ท าใหไ้ม่มเีวลาจะทุ่มเทการสอนใหม้ปีระสทิธิภาพจนประสบความส าเรจ็ได ้๑๑๙ 

(ข) ครูผูส้อนยงัขาดคุณภาพ  ขาดการพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  บคุลากรครูสอน

ปริยตัิธรรมไม่มีหน่วยงานใดรบัผิดชอบในการพ ัฒนาอบรมอย่างเป็นระบบ  ส่วนใหญ่สอนตามความรู ้

ความสามารถที่รบัถ่ายทอดจากรุ่นพี่ที่เคยสอนมาก่อน  ตลอดจนบุคลากรครูที่สอนพระปริยตัิธรรม ไม่เคย

ไดร้บัการพฒันาอย่างจริงจงัจากรฐัและคณะสงฆ ์ จากการสมัภาษณ์นกัวชิาการพระพทุธศาสนามคีวามเหน็ว่า  

“อาจารยผู์ส้อนพระปริยตัิธรรม ควรจะมคีวามรูค้วามสามารถจริงๆ ไม่ใช่เป็นระบบพี่สอนนอ้ง คือ สอบได ้

นกัธรรมโท มาสอนนกัธรรมตรี จบ ป.ธ. ๔ มาสอน ป.ธ. ๓ เป็นตน้ ควรจะมีหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์

ผูส้อน ใหม้คีวามเชี่ยวชาญ และมจีิตวทิยาในการสอนนกัเรียน  เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนอยากเรยีน  และควรมี

การจดัระบบการเรยีนการสอนใหม้คุีณภาพมากขึ้น”๑๒๐  

(ค) ผูเ้รยีนขาดความมุ่งมัน่และทุ่มเทต่อการศึกษาพระปรยิตัิธรรม ในสมยัก่อนการศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกธรรมแผนกบาลไีดร้บัความนิยมจากประชาชน เน่ืองจากความยากจนและความลา้หลงัทาง

การศึกษาดา้นการขยายดา้นการศึกษาของภาครฐัยงัเขา้ไปไม่ท ัว่ถงึ   ประชาชนในชนบทจงึนิยมส่งบุตร

หลานเขา้มาบวชเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและบาล ี ผูเ้รียนจงึมมีากและมหีลายระดบั ท ัง้สตปิญัญาสูง 

กลาง ต า่ คละเคลา้กนัไป  แต่ต่อมาภายหลงัระบบการศึกษาภาครฐัไดข้ยายโอกาสไปอย่างท ัว่ถงึ  เยาวชนที่

สนใจเขา้มาบวชเรยีนกม็จี  านวนนอ้ยลง  ผูม้สีติปญัญาเฉลยีวฉลาดมกัหนัไปศึกษาการศึกษาของภาครฐั   ผู ้

เขา้มาบวชเรยีนส่วนใหญ่จงึอยู่ในระดบัปานกลางหรอืระดบัต า่  จากสภาพดงักลา่วการจดัการศึกษาพระปรยิตัิ

                                                 
๑๑๙ศูนยพ์ทุธศาสนศึ์กษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที ่ ๘ ฉบบัที ่ ๒ 

(พ.ค.- ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๕. 

๑๒๐สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.สุมน  อมรววิฒัน,์ ราชบณัฑติ, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑.   



 ๒๐๑ 

ธรรมแผนกบาลจีงึยากทีจ่ะด าเนินการไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็สามารถทีจ่ะเลอืก

เรยีนพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั ซึง่งา่ยกว่าและมเีป้าหมายการศึกษาทีช่ดัเจนมากกว่า   ว่าเมือ่จบการศึกษา

แลว้สามารถน าไปศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษาท ัง้ของสงฆแ์ละทางโลกได ้  การศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนก

บาลจีงึเสือ่มทรุดลงตามล าดบั  โดยเฉพาะในต่างจงัหวดัเพราะขาดพระเณรทีจ่ะเรยีน ขาดครูทีจ่ะสอน  ส านกั

เรยีนทีจ่ะสามารถสอนอยู่ไดจ้ะตอ้งหาสวสัดกิาร อาหาร งบประมาณในการเรียนใหเ้พยีงพอแก่ผูเ้รยีน ส่วน

ใหญ่กจ็ะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจงัหวดัส านกัที่จะคงสามารถเปิดท าการเรียนการสอนอยู่

ได ้ จะตอ้งมีการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั  เน่ืองจากพระภกิษุสามเณรไมเ่หน็

ความส าคญัของการเรยีน    

ความไมนิ่ยมของพระภกิษุสามเณรในการศึกษาพระปริยตัิธรรม (ท ัง้แผนกธรรม-และบาล)ี นอกจาก

ความยากล าบากในการเรียนการสอนแลว้  ผูเ้รยีนกม็องไมเ่หน็เป้าหมายว่าเมือ่ส  าเรจ็การศึกษาแลว้จะน าไปใช ้

อย่างไร  เพราะการจดัการศึกษาของคณะสงฆม์ุง่แค่เพยีงใหเ้รยีนจบ  แต่ไม่ไดม้เีป้าหมายว่าเมือ่จบแลว้

ผูเ้รยีนจะน าไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง ท ัง้ในขณะที่บวชอยู่หรอืลาสกิขาไปแลว้  ถา้บวชอยู่กเ็ป็นแค่ครูสอนพระปริยตัิ

ธรรมเหมือนเดิม หรือถา้ลาสิกขาออกไปถา้จบเปรียญสูงสุดคือเปรียญธรรมเกา้ประโยค ก็เป็นไดแ้ค่

อนุศาสนาจารยต์ามค่ายทหารหรือเรือนจ าซึง่กม็นีอ้ยมาก  การศึกษาระบบน้ีมผีลต่อผูเ้รียนนอ้ยมาก ดงันัน้จงึไม่

เป็นทีนิ่ยมของผูเ้รียน   เพราะพระภกิษุสามเณรส่วนมากมองว่าการศึกษาพระพทุธศาสนาเป็นแค่เพยีงทางผ่าน

เท่านัน้ การศึกษาปริยตัิธรรม หมายถงึนกัธรรมบาล ี เป็นการศึกษาอย่างเสยีไม่ได ้ เน่ืองจากตกอยู่ในสภาพที่

ถกูบงัคบัใหต้อ้งเรยีน จากส านกัเรยีน หรอืหลกัสูตรการศึกษาทีค่าบเกี่ยวกบัวชิาการทางโลก สภาพการศึกษา

ปรยิตัิธรรมในปจัจบุนัก าลงัไดร้บัความสนใจจากพระภกิษุสามเณรนอ้ยลงเรื่อยๆ ถงึแมว้่าบางส านกัเรยีนจะมี

รางวลัจูงใจใหก้็ตาม แต่การศึกษาปรยิตัธิรรมกไ็มก่ระเตื้องขึ้น ท ัง้น้ีเน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการเรยีนศาสนา  

(ง) ขาดความรูพ้ื้นฐานวิชาทางโลกอย่างเพยีงพอ  พื้นฐานความรูว้ชิาทางโลกของพระภกิษุสามเณร

ยงัอ่อนอยู่มาก เน่ืองจากผูท้ีเ่ขา้มาบวชส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาซึง่เป็นคนยากจน  เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปี

ที่ ๖ แลว้ก็มาบวชเป็นสามเณรเพื่อตอ้งการศึกษาเล่าเรียน  แต่เน่ืองจากพื้นความรูเ้ดิมค่อนขา้งจะอ่อน ท าให ้

เป็นปญัหาท ัง้การเรียนทางโลกในระดบัสูงขึ้นไป และที่ส  าคญัทีสุ่ดคือไมส่ามารถเรียนวชิาการทางพทุธศาสนาที่

ลกึซึ้งได ้สภาพการศึกษาจงึอ่อนท ัง้ปรยิตัธิรรมและวชิาทางโลก 

๕) จุดออ่นดา้นงบประมาณและสือ่อปุกรณ์ 

(ก) ด ้านงบประมาณ  ปัจจุบนัอยู่ในความรบัผิดชอบของกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิซึง่มหีนา้ที่ด  าเนินการเกี่ยวกบัการควบคุม ดูแล จดัการศึกษาวชิาการพระพุทธศาสนา 

การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม-บาล ีแผนกสามญัศึกษา และรบัผดิชอบงานการศึกษา

ของคณะสงฆ ์การศึกษาสงเคราะห ์และการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัพระพทุธศาสนา  ซึ่งงานดา้นการสนบัสนุน

งบประมาณอยู่ในความรบัผิดชอบของฝ่ายการศึกษาพระปริยตัิธรรม โดยมีหน ้าที่จดัท างบประมาณและ



 ๒๐๒ 

แผนการใชจ่้ายประจ าปี และจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนแก่ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง และส านกังาน

แมก่องบาลสีนามหลวง ส านกัเรยีนและส านกัศาสนศึกษาท ัว่ประเทศ   

งบประมาณที่คณะสงฆ์ไดร้บัการจดัสรรจากรฐันั้น ทางคณะสงฆ์จะไดร้บัจดัสรรจากส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นงบประมาณอุดหนุน ซึ่งเกณฑใ์นการจดัการศึกษางบประมาณนั้น ทาง

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาจากจ านวนนกัเรียนที่ส่งสอบ เช่นเกณฑใ์นการจดัสรรเงนิอุดหนุน

การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ประจ าปี ๒๕๕๑ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได ้

พจิารณาวงเงนิจดัสรรเพื่ออุดหนุนส านกัเรยีนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมท ัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยใน

แผนกธรรมและแผนกบาลี จะพิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่ส่งสอบฐานขอ้มูลปี ๒๕๕๐ โดยไดร้บั

งบประมาณแต่ละประโยคดงัน้ีคือ๑๒๑    

ประเภทการศึกษา จ านวนค่าใชจ้า่ยรายหวัของนักเรยีน 

แผนกสามญั ระดบั ม.ตน้ ๕๕๐    บาท/เดอืน/รูป 

แผนกสามญั ระดบั ม.ปลาย ๖๒๐    บาท/เดอืน/รูป 

แผนกบาล ีระดบั ประโยค ๑-๒ ๙๐๐    บาท/ปี/รูป 

แผนกบาล ีระดบั ป.ธ. ๓-๖ ๑,๒๐๐    บาท/ปี/รูป 

แผนกบาล ีระดบั ป.ธ. ๗-๙ ๑,๖๐๐    บาท/ปี/รูป 

นกัธรรมทกุช ัน้ ๙๐๐    บาท/ปี/รูป 

ธรรมศึกษาทุกช ัน้   ๗๐    บาท/ปี/รูป 

ซึ่งจะเหน็ไดว้่างบประมาณที่คณะสงฆไ์ดร้บันัน้นอ้ยนิดมาก  ไม่เพยีงพอต่อด าเนินการจดัการศึกษา 

ทุกส านกัเรียนจะตอ้งช่วยเหลอืตวัเองเช่น ไดจ้ากทุนส่วนตวัของเจา้อาวาสหรือเจา้ส  านกัเรียน การทอดกฐิน 

ทอดผา้ป่า หรือระดมจากประชาชนผูม้ีจิตศรทัธา  ส่วนงบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลนัน้ มนีอ้ยมาก ถา้

ส  านกัเรียนใดมนีกัเรียนนอ้ยไม่มสีทิธิ์ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐั ถึงไดร้บัการสนบัสนุนก็จ  านวนนอ้ย

มาก และรฐัจะจ่ายงบประมาณสนบัสนุนเฉพาะส านกัเรียนที่มจี  านวนนกัเรียนสอบไดเ้ท่านัน้ จะเหน็ไดจ้ากใน

ส่วนภูมภิาค อ าเภอใดทีม่นีกัเรียนสอบไดจ้ านวนมาก จึงจะไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐัเพือ่น าไปจดัสรร

อกีต่อหน่ึง 

(ข) ดา้นสื่ออุปกรณ์   อุปกรณ์การเรียนการสอนยงัขาดแคลน เพราะเป็นระบบการศึกษาแบบ

บรรยาย ใชเ้พียงกระดานด าและชอลก์เป็นอุปกรณ์การศึกษา ครูไม่นิยมแสวงหาความรูแ้ละ อุปกรณ์

ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม สิ่งที่ส  านกัเรียนพระปริยตัิธรรมของสงฆข์าดมากที่สุดคือ หอ้งสมดุ ซึ่งเป็นแหล่ง

ศึกษาคน้ควา้ของพระภิกษุสามเณรที่ส  าคญั แต่ส านกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีหอ้งสมุด แมแ้ต่อาคารสถานที่

                                                 
๑๒๑เกณฑใ์นการจดัสรรเงนิอดุหนุนการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี ส านกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๕๑. 



 ๒๐๓ 

เรียนก็ยงัไม่เหมาะสม เพราะส านกัเรียนส่วนใหญ่ในต่างจงัหว ัด ท าการเรียนการสอนที่ศาลาการเปรียญบา้ง  

วหิารคดบา้ง ยงัไมม่สีถานทีเ่รยีนทีไ่ดม้าตรฐาน  ยกเวน้ส านกัเรยีนใหญ่ๆ ทีม่อีาคารเรยีนเป็นของตนเอง   

จากจุดอ่อนทางการศึกษาของคณะสงฆท์ี่ไดส้รุปมาน้ี  ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการศึกษา

ของคณะสงฆโ์ดยภาพรวม   เพราะวถิีชีวิตของภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นวถิีชีวิตของการศึกษา (ที่เรียกว่า

ไตรสิกขา) การศึกษานอกจากจะเป็นประโยชน์ส  าหรบัผูเ้รียนเองแลว้ ยงัเป็นการสรา้งก าลงัคนใหแ้ก่

พระพุทธศาสนาอีกดว้ย หากระบบการศึกษามปีญัหาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการศึกษาและความ

ม ัน่คงของพระพทุธศาสนาโดยตรง   

๓.๔ ความสอดคลอ้งของการจดัการศึกษาของคณะสงฆต์่อบรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั 

บริบทของสงัคมไทยในขณะน้ี  ก าลงัเผชญิกบัปญัหาวกิฤตการณ์ต่างๆ ท ัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 

สงัคมและธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะวกิฤตดิา้นสงัคมซึง่ก าลงัมปีญัหาเรื่องวกิฤตทางศีลธรรม ยาเสพติด 

ชมุชนลม่สลาย ครอบครวัอ่อนแอ ธรรมชาติสิง่แวดลอ้มถูกท าลายและเกดิมลพษิเป็นตน้ ระบบการศึกษาของรฐั

จงึไดม้กีารปฏรูิปการศึกษาครัง้ใหญ่ เป้าหมายของการปฏรูิปการศึกษาของชาติกค็ือ การแกไ้ขปญัหาดงักล่าว  

โดยการยกระบบคุณภาพการศึกษาใหม้มีาตรฐานสูงเทยีบเท่าระดบัสากล สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา 

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและโลกยุคโลกาภวิฒัน ์ ความคาดหวงัของสงัคมไทย คือ เดก็ไทยยุคใหมใ่นยุค

ของการปฏรูิปจะตอ้งมคุีณลกัษณะใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้มคีวามสามารถในการคิด วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ รูจ้กัเลอืกรบั

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ซึง่การทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณลกัษณะดงักลา่วจงึตอ้งน าไปสู่การ

ปฏรูิปการศึกษา๑๒๒  

การศึกษาของรฐัไดม้กีารปฏรูิปการศึกษาคร ัง้ส  าคญัมาแลว้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และก าลงัจะมกีาร

ปฏรูิปรอบใหมใ่นอีกไมน่านน้ี  ในขณะทีก่ารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์มไ่ดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใดๆ 

เลย นบัตัง้แต่มกีารปฏรูิปคร ัง้แรกในสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นบัจนถงึ

ปจัจบุนัเป็นเวลาเกอืบ ๑๐๐ ปี ในขณะเดยีวกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมในยุคโลกาภวิฒัน ์สงัคมชาวพทุธ

ไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจากกระแสการเปลีย่นแปลงในโลก ท าใหผู้ค้นติดยดึอยู่กบัลทัธวิตัถนิุยมและบรโิภค

นิยมจนก่อใหเ้กิดปญัหาหลากหลาย  ไมว่่าจะเป็นปญัหายาเสพตดิ ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาพฤติกรรม

เบีย่งเบน หรอืปญัหาทางสงัคมอื่นๆ ปญัหาเหลา่น้ีเป็นเรื่องของทกุขท์ ัง้มวลที่เกดิขึ้นกบัผูค้นในสงัคมไทย

ปจัจบุนั  ในเมือ่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาทีช่ี้ตรงไปที่แก่นแทข้องความทกุขแ์ละการดบัทกุข ์ และผูท้ีศึ่กษา

                                                 
๑๒๒สริพิร พึง่พรพระ, “ความตอ้งการการพฒันาตนเองของครูโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา : 

กรณีศึกษาจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ”์, วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต , (บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ), ๒๕๔๖, หนา้ ๖. 

 



 ๒๐๔ 

หลกัธรรมค าสอนในทางพระพทุธศาสนาโดยตรง ก็คือพระสงฆ ์ ซึง่ปจัจบุนัมอียู่ประมาณสองแสนหา้หมืน่รูป 

และพระสงฆก์ย็งัคงเป็นทีพ่ึง่ทางจติใจของประชาชนอยู่ 

ประเดน็ค าถามที่น่าพจิารณากค็ือว่า ในเมือ่ในสงัคมไทยปจัจบุนัมพีระสงฆจ์ านวนสองแสนรูปหา้

หมืน่รูป และมวีดัอีกมากมายกระจายอยู่ท ัว่ประเทศไทย ระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั

สามารถทีจ่ะผลติพระสงฆ ์ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทีจ่ะช่วยเป็นทีพ่ึง่ทางใจแก่ประชาชนไดห้รอืไม่

เพยีงใด  ทกุวนัน้ีเมือ่ประชาชนมคีวามทุกขย์งัตอ้งการเขา้ไปพึง่พาพระสงฆอ์ยู่ แต่ส่วนใหญ่ไปเพือ่ขอพึง่

น า้มนตห์รอืเครื่องรางของขลงัซึ่งก็ใหผ้ลดทีางจติใจ แต่พระสงฆส์ามารถจะน าหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนามาชี้

ทางพน้ทกุขใ์หก้บัประชาชนไดห้รอืไม ่ เพราะปรากฎการณท์ี่เกดิขึ้นระยะหลงัสะทอ้นภาพทีน่่าห่วงใยเกี่ยวกบั

สถานการณพ์ระพทุธศาสนา  โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระภกิษุสงฆ ์ เน่ืองจากมขีา่วปรากฏแพร่หลายในดา้นลบที่

เกดิขึ้นกบัคณะสงฆอ์ยู่เนืองๆ  ไมว่่าจะเป็นเรื่องประพฤตผิดิพระธรรมวนิยัรา้ยแรง การกระท าสิง่ทีไ่มใ่ช่กจิที่

สงฆพ์งึกระท าเป็นตน้  ถงึแมว้่าจะเป็นการกระท าของภกิษุบางรูปบางกลุม่ แต่กม็ผีลกระทบต่อคณะสงฆแ์ละ

พระพทุธศาสนาโดยภาพรวม  การทีพ่ระสงฆจ์ะเป็นทีพ่ึง่ทางใจของประชาชน หรอืเป็นผูช้ี้น าทางสตปิญัญาของ

สงัคมนัน้  ประเด็นส าคญัที่สุดอยู่ทีว่่าพระสงฆไ์ดร้บัการศึกษาพระธรรมวนิยัมากนอ้ยเพยีงใด และระบบ

การศึกษาของคณะสงฆม์คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมในยุคปจัจบุนัหรอืไม่ 

ก่อนทีจ่ะพจิารณาว่าระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ว่ามคีวามสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย

หรอืไม ่ ประเดน็ที่แรกทีค่วรพจิารณา คือ สงัคมมคีวามคาดหวงัต่อการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างไร  และการ

ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ สามารถใหผ้ลผลติทางการศึกษาทีส่อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสงัคมหรอืไม่ 

สิง่จะตอ้งท าความเขา้ใจเบื้องตน้กค็ือ ค าว่าสงัคมนัน้หมายถงึใคร  เพราะถา้พดูถงึกลุม่คนส่วนใหญ่กม็ี

มากมายหลายกลุม่ แต่ละกลุม่กม็คีวามคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัออกไป  ขึ้นอยู่กบัพื้นฐานทางดา้นประสบการณ์ 

และวถิชีวีติของกลุ่มสงัคมนัน้ ๆ ดว้ย  แต่หากจะกลา่วโดยภาพรวมๆ  ค าว่าสงัคมในทีน้ี่หมายถงึกลุม่ของ

พทุธบริษทัหรอืชาวพทุธ ซึง่เป็นผูอ้ปุถมัภบ์  ารุงพระพทุธศาสนาโดยตรง ว่ามคีวามคาดหวงัต่อผลติผลทาง

การศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างไร และการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัมคีวามสอดคลอ้งกบัความ

คาดหวงัของสงัคมและเหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนัหรอืไม ่ซึง่จะไดศึ้กษาวเิคราะหต่์อไป 

๓.๔.๑ ความคาดหวงัของสงัคมต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

สถาบนัสงฆห์รอืพระสงฆย์งัเป็นสิง่จ  าเป็นส าหรบัสงัคมไทยอยู่  แมใ้นปจัจุบนัฆราวาสจ านวนมากมี

ความรูค้วามสามารถในการส ัง่สอนธรรมะได ้ แต่พระสงฆก์ย็งัคงมคีวามส าคญัในการสบืทอดค าสอนในทาง

พระพทุธศาสนาอยู่นัน่เอง๑๒๓ เพราะพระสงฆอ์ยู่ในฐานะทีด่ีกว่าฆราวาสในการสบืทอดหลกัธรรมค าสอน

ในทางพระพทุธศาสนาไปยงัคนรุ่นหลงัได ้เน่ืองจากมหีนา้ทีใ่นการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะโดยตรง  ชวีติความ

เป็นอยู่กเ็อื้อต่อกจิการดา้นน้ีเตม็เวลา  แต่สิง่ส  าคญักค็ือ การชี้ใหเ้หน็ถงึชวีติพรหมจรรย ์ ซึง่มไิดห้มายเฉพาะ

                                                 
๑๒๓พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนม้และทางออกจากวกิฤต, อา้งแลว้, หนา้ 

๓๖๗. 



 ๒๐๕ 

ชวีติทีไ่รเ้รอืนหรอืคู่ครองเท่านัน้ หากหมายถงึชวีติทีมุ่ง่ไปสู่อสิรภาพ ไมเ่ป็นทาสความสุขทางกาม และไมย่ดึ

ตดิกบัโลก  ซึง่ทกุสงัคมตอ้งการกลุม่บคุคลทีเ่ป็นตวัอย่างของชีวติดงักลา่ว  เพือ่ใหค้นประจกัษว์่าชวีติเช่นน้ีมี

ไดจ้รงิ  และไม่เหลอืวสิยัของมนุษยท์ีจ่ะเขา้ถงึได ้ ตวัอย่างของชวีติเช่นน้ีทีจ่ะคอยเตอืนสตผูิค้นไมใ่หพ้ลดัตก

เป็นทาสของวตัถนิุยมและบริโภคนิยม  และท าใหส้งัคมมมีติิทางจติวญิญาณอยู่ได ้เพศบรรพชิตเอื้อต่อการให ้

บคุคลสามารถด ารงชวีติพรหมจรรยอ์ยู่ได ้ ประมวล เพง็จนัทร์๑๒๔ กลา่วว่า การทีพ่ระสงฆใ์นฐานะเป็นศาสน

บคุคลจะมคุีณค่าต่อสงัคมไทยหรอืไม ่ ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไข ๓ ประการ คือ 

๑) สถาบนัสงฆจ์ะตอ้งเกื้อกูลต่อการประพฤตพิรหมจรรย ์ตามแนวทางทีถู่กตอ้งตามคตแิห่งพระ

ธรรมวนิยั 

๒) สถาบนัสงฆต์อ้งมพีลงัอ านาจในการชี้น า และชกัน าสงัคมไทย ไปในทศิทางที่ถกูตอ้งตามคติแห่ง

พระพทุธศาสนา 

๓) บทบาทพระสงฆจ์ะตอ้งมสี่วนอย่างส าคญั   ต่อการสนบัสนุนการพฒันาสงัคมและประชาชนใหม้ี

ความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น   

จากงานวจิยัของรงัสรรค ์ สว่างศรี๑๒๕ พบว่าพระสงฆต์ามความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างใน

กรุงเทพมหานคร  ประชาชนตอ้งการพระสงฆท์ี่ปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยัอย่างเคร่งครดั ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

มศีีลธรรมและสม า่เสมอ ตอ้งการใหพ้ระภกิษุมคีวามรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรมเพิม่ขึ้น  เพือ่ทีจ่ะสามารถปรบั

ตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมในปจัจบุนัไดด้ ี ซึง่ถงึแมจ้ะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็กจ็ะไม่มปีญัหาในการ

ปรบัตวั  เพราะจะท าใหก้ารเทศนาส ัง่สอนและเผยแผ่ธรรมะไดด้ยีิง่ขึ้น ทนักบัความเป็นไปของเหตุการณต่์างๆ 

ในสงัคม จะท าใหเ้กดิความเลือ่มใสศรทัธาและเชื่อถอืในพระสงฆม์ากขึ้น  ส่วนประชากรกลุม่ตวัอย่างใน

จงัหวดัชยัภมู ิ  ตอ้งการพระสงฆท์ีเ่ป็นพระนกัปฏบิตั ิ คือ ปฏบิตัิตามวนิยัสงฆอ์ย่างเคร่งครดั สงบส ารวมมี

ศีลธรรม ปฏบิตัติามประเพณีของสงฆใ์นสมยัพทุธกาล คือ ปฏบิตัวิปิสัสนาใหม้าก และถอืปฏบิตัิเคร่งครดั

อย่างพระธุดงคแ์ละน าเอาหลกัการปฏบิตัวิปิสัสนามาส ัง่สอนหรอืช่วยเหลอืประชาชน ในดา้นการเป็นทีพ่ึง่ทาง

จติใจของประชาชน 

ภาพพจนข์องพระในสายตาของชาวบา้น มลีกัษณะทีน่่าสนใจบางประการทีพ่บจากการศึกษา คือ มี

ลกัษณะแปลกแยกระหว่างความคาดหวงัแห่งบทบาทกบัความศรทัธา  กลา่วคือ ในกลุม่ของประชาชนที่เขา้วดั

เป็นประจ า  หรือที่เรียกว่า “ศรทัธาวดั”  ส่วนมากจะมคีวามรูพ้ระธรรมวนิยั คือค าสอนของพระพทุธศาสนา  

ท ัง้หลกัธรรมและหลกัปฏบิตัพิอสมควร  แต่เมือ่ปรากฎการณว์่าพระกระท าผดิพระวนิยับางขอ้ ชาวบา้นท ัง้ทีรู่ ้

กก็ลบัไมส่นใจจะถอืเป็นผดิแต่อย่างใด ดว้ยความคิดทีว่่านิดๆ หน่อยๆ ไมเ่ป็นไร” พระกค็ือคน” หรอื “เดีย๋ว

                                                 
๑๒๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สถาบนัสงฆก์บัสงัคมไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๒๗๗. 

๑๒๕รงัสรรค ์ สว่างศรี, “ความเอื้อเฟ้ือในพระวินยัของพระสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์

ในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัหนองคาย”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหิดล), ๒๕๔๖, หนา้ ๙๕. 



 ๒๐๖ 

กไ็มม่พีระอยู่วดักนัพอดี”  เป็นลกัษณะที่มองพระเหมอืนผูป้ระกอบอาชีพอย่างหน่ึงในสงัคม  คือประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนาเจตนคติของประชาชนเช่นน้ีมผีลกระทบต่อพระ ในกรณีทีพ่ระเหน็ว่าศรทัธาของประชาชนไม่

ต าหนิ  พระเองกอ็าจจะเผลอปฏบิตัิตนผดิพระวนิยั ซึง่นานวนัเขา้กอ็าจกลายเป็นธรรมเนียมการปฏบิตัิของพระ

ไปโดยปรยิาย ซึง่การปฏบิตันิ ัน้อาจไม่ตรงกบัขอ้ก าหนดทางศาสนา และเน่ืองจากค าสอนของพระพทุธศาสนานัน้ 

มที ัง้ทฤษฎแีละปฏบิตัิ หากผูท้ี่สามารถท่องจ าและแตกฉานทางทฤษฎแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัิตนได ้  กถ็อืว่าไม่

ประสบผลส าเรจ็ตามค าสอน  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการปฏบิตัตินของพระนัน้ ไมน่่าจะเป็นเพยีงผูถ้่ายทอด

หลกัธรรม แต่สมควรจะเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัิตนเพือ่ด าเนินชวีติประจ าวนัดว้ย๑๒๖ 

การทีพ่ระสงฆเ์ป็นทีค่าดหวงัของสงัคมนัน้ พระมหาประยงค ์ อปุเสน กลา่วว่า ผูใ้ดก็ตามทีเ่ขามี

สถานภาพใดสถานภาพหน่ึง เขาย่อมถกูคาดหวงัว่า ควรมพีฤติกรรมตามทีส่ถานภาพของเขาก าหนด โดยตวั

เขาเองและคนอื่นๆ เช่น บดิามารดาและบตุร บดิามารดาตอ้งคุม้ครองบุตร ส่วนบตุรกจ็ะตอ้งเชื่อฟงับดิา

มารดาและดูแลเมือ่แก่ชรา ขา้ราชการมหีนา้ทีใ่หค้วามสะดวกและบรกิารแก่ประชาชนโดยเต็มใจและเตม็ที่ 

หรอืตวัอย่างทีจ่ะศึกษาคือพระสงฆซ์ึง่ด ารงสถานภาพเป็นพระสงฆ ์ พระภกิษุสงฆเ์องกจ็ะตอ้งมสีามญัส านึก 

และคาดหวงัต่อบทบาทจรงิของตน ขณะเดยีวกนับคุคลอื่นๆ เช่น ประชาชนท ัว่ไป ขา้ราชการ ครูอาจารยก์็

ย่อมคาดหวงัทีจ่ะใหพ้ระสงฆป์ฏบิตัิตามบทบาทหรอืหนา้ทีข่องท่านดว้ย๑๒๗   

ความคาดหวงัของสงัคมต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย กค็งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางศึกษา

ของพระพทุธศาสนา  คือ ตอ้งการใหพ้ระเป็นผูป้ฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบ  ดงัที ่ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา กลา่ว

ว่า  “พระก็เป็นทีเ่คารพสูงสุดของประชาชนอยู่แลว้  เพราะฉะนัน้ ความคาดหวงัคือพระจะตอ้งเป็นแบบฉบบั

ของพระสงฆท์ีด่ ี  จะตอ้งเป็นของพระสงฆท์ีด่ทีี่สมบูรณ์แบบ  พระสงฆป์รากฏตวัทีไ่หน เตม็ไปดว้ยความ

ความสงบ พอมองเหน็แลว้เกดิความเคารพ ใบหนา้อิ่มเอิบ เต็มไปดว้ยความสุขมุ น้ีคือสิง่ทีเ่ราคาดหวงัว่าพระ

จะเป็นอย่างน้ี  เมือ่พดูคุยดว้ยแลว้พระสามารถใหค้ าแนะน าส ัง่สอนเกดิความสบายใจ พระจะตอ้งเป็นผูม้ี

ความรู ้ มคีวามสามารถในการถ่ายทอดใหผู้ฟ้งัเกดิความประทบัใจแรงบนัดาลใจใหเ้กิดปฏบิตัิธรรม”๑๒๘  

พระสงฆท์ีเ่ป็นผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์  ควรทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ที่ของพระสงฆไ์ดอ้ย่างสมบูรณ ์ คือ 

หนา้ที่ต่อพระพทุธศาสนา เช่น หนา้ทีใ่นการศึกษาหาความรูค้ าสอนของพระพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก หนา้ที่

ปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยับญัญตั ิ  หนา้ทีเ่ผยแผ่พระพทุธศาสนาและหนา้ทีร่กัษาและป้องกนัพระพทุธศาสนา

จากการดูหมิน่เป็นตน้  และหนา้ทีต่่อสงัคมมนุษยชาต ิเช่น หนา้ทีส่ ัง่สอนการน าหลกัธรรมไปใชช้ี้ทางแกป้ญัหา

                                                 
๑๒๖วาสนา วงศย์ิ้มย่อง, “การเปลีย่นแปลงบทบาทของพระในชมุชน”, วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตร

มหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม)่, ๒๕๓๙, หนา้ ๘๒. 

๑๒๗พระมหาประยงค ์ อปุเสน, “บทบาทของพระสงฆใ์นการบรหิารและการจดัการศูนยอ์บรมเดก็ก่อน

เกณฑใ์นวดั : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั ในเขตจงัหวดัหนองคาย”, วทิยานิพนธส์งัคม

สงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๓๙, หนา้ ๒๑. 

๑๒๘สมัภาษณ ์ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา, ผอ.โรงเรยีนสตัยาไสย ลพบรุ,ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑. 



 ๒๐๗ 

ทีเ่กดิขึ้น หนา้ที่ใหบ้ริการต่างๆ แก่สงัคมเท่าทีจ่ะท าได ้ เป็นผูน้ าสงัคมและการเผยแผ่ สิง่ทีไ่ดป้ฏบิตัิดแีลว้ไปสู่

นานาประเทศ เป็นตน้๑๒๙ 

จะเหน็ไดว้่านอกจากสงัคมจะคาดหวงัว่า พระสงฆจ์ะเป็นผูป้ฏบิตัิปฏบิตัชิอบเป็นแบบอย่างทีด่ีแลว้  

กย็งัคาดหวงัว่าพระจะสามารถอธบิายหลกัธรรมค าสอนใหม้คีวามเขา้ใจดว้ย บทบาทของพระสงฆย์่อมขึ้นอยู่

กบัการก าหนดโดยพระธรรมวนิยัเป็นส าคญั ส่วนบทบาทตามความคาดหวงัของสงัคมถอืเป็นบทบาทเสรมิ  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคะนึงนิตย ์  จนัทบุตรพบว่า ”..ภกิษุเป็นผูน้ าแห่งปญัญาชน จนกลายเป็นประเพณี

ไทยทีช่ายทกุคนจะตอ้งบวชเรยีน  เพือ่รบัการศึกษา และอบรมจรยิธรรม คุณธรรม การศึกษาของพระสงฆ์

เป็นสิง่ส  าคญัอย่างยิง่ในการจรรโลงความม ัน่คงของพระพทุธศาสนา การศึกษาทีถู่กตอ้ง มใิช่เป็นการศึกษา

ตามแบบของฆราวาส แต่ตอ้งเป็นการศึกษาชี้น าฆราวาสได ้  พระสงฆค์วรมคีวามรูใ้นทางศาสนาลกึซึ้ง เพือ่

สามารถตดัสนิปญัหาทีเ่กี่ยวกบัหลกัธรรมในทางศาสนาได”้๑๓๐ ซึง่การอธิบายหลกัธรรมะนัน้จะตอ้งปรบับทบาท

การเผยแผ่ธรรมะใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัยุคสมยั ท าใหผู้ฟ้งัสามารถมคีวามเชื่อความเขา้ใจและน าไปประยุกตใ์ช ้

ในชวีติประจ าวนัได ้พระสงฆค์วรไดร้บัการศึกษาใหรู้เ้ท่าทนัสถานการณ์ของโลกปจัจุบนั เป็นการพฒันาใหม้คีวามรู ้

ความสามารถเพื่อประกอบการเผยแผ่ หรือสือ่สารธรรมะใหเ้ขา้ถงึประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสมแก่กาลสมยั มวีธิที  าให ้

คนรุ่นใหม่เขา้ถงึพระพทุธศาสนา พระควรจะปรบัปรุงรูปแบบการเผยแผ่แสดงธรรมใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัสอนให ้

ประชาชนรูเ้รื่อง สอนใหค้นสมยัใหม่เขา้ใจและเกดิความเลือ่มใสได”้๑๓๑    

ซึง่การทีพ่ระสงฆจ์ะสามารถท าไดด้งัทีไ่ดก้ลา่วมานัน้ อาศยัแต่ความรูท้างธรรมอย่างเดยีวโดยไมม่ี

ความรูบ้รบิทของสงัคมเลยจะไม่สามารถกระท าไดเ้ลย เพราะสภาพปญัหาสงัคมในปจัจุบนัมคีวามแตกต่าง

มาก  สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของ รศ.ดร.สมภาร พรหมทาว่า “ปญัหาจริยธรรมในโลกสมยัใหม่ไม่

ตอ้งการเพียงความแม่นย าทางปริยตัิเท่านัน้ หากแต่ตอ้งการความเป็นผูม้สีติปญัญาอนักวา้งขวางที่จะให ้

ทางออกอนัประกอบดว้ยความลึกซึ้ง กินใจ ชวนคิด มีเมตตาแก่ทุกฝ่าย เป็นตน้ดว้ย  การศึกษาพระปริยตัิ

ธรรมแบบเดมิทีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่นัน้ดูท่าจะไมพ่อเสยีแลว้ ส าหรบัการตอบสนองความตอ้งการเช่นน้ี”๑๓๒     

บญุเรอืง บูรภกัดิ์ ไดส้รุปถงึความคาดหวงัของสงัคมต่อบทบาทของพระสงฆไ์ทยในปจัจบุนัไวว้่า 

“พระสงฆน่์าจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ และปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยั และวชิาการสมยัใหมม่ากขึ้น เพือ่ตนเองจะได ้

                                                 
๑๒๙วจิติร เกดิวสิษิฐ ์ และ ปรชีา ชา้งขวญัยนื, หนังสอืเรยีนพระพทุธศาสนา ส. ๐๑๑๒–ส.๐๑๑๓, 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๓), หนา้ ๖๘. 

๑๓๐คะนึงนิตย ์  จนัทบตุร, สถานภาพของพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : กลุม่ประสานงานศาสนา

เพือ่สงัคม, ๒๕๓๐), หนา้ ๒๓๐. 

๑๓๑มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย,์ วกิฤตในพระพทุธศาสนา, (เชยีงใหม ่ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๓๔), หนา้ ๔๑. 

๑๓๒สมัภาษณ ์ รศ.ดร. สมภาร พรหมทา, นกัวชิาการจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๑.       



 ๒๐๘ 

ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งและแนะน าผูอ้ื่นใหถู้กตอ้งท ัง้น้ีเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง ของสถาบนัพระสงฆแ์ละ

ศาสนา”๑๓๓ พระเทพวสุิทธกิว ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั กล่าวว่า  “สงัคม

คาดหวงักบัผลผลติทางการศึกษาของพระ แนวเดียวกบัเป้าหมายทางการศึกษาของพระพทุธศาสนา  แต่ว่า

สงัคมฆราวาสมคีวามแตกต่างกนัออกไป สงัคมฆราวาสบางกลุม่ ตอ้งการใหพ้ระปฏบิตักิรรมฐานเพือ่บรรลุ

มรรคผลอย่างเดยีว  ไมจ่  าเป็นตอ้งศึกษาเลา่เรยีนก็ได ้ จะปฏบิตัไิดผ้ลหรอืไมไ่ดผ้ลอย่างไรกไ็มส่  าคญั  ขึ้นอยู่กบัแต่

ละบคุคล  ภกิษุรูปใดปฏบิตัจินสามารถบรรลุผลไดก้ด็ไีป  ถา้ปฏบิตัลิม้เหลว บวชไปจนตายไมไ่ดอ้ะไร ฆราวาส

กลุม่น้ี  กไ็มไ่ดร้บัผดิชอบอะไร  ส่วนสงัคมฆราวาสอกีกลุม่หน่ึงตอ้งการใหพ้ระมคีวามรู ้  ตอ้งการใหพ้ระ

เทศนาส ัง่สอนประชาชนได ้กลุม่น้ีเป็นกลุม่หวักา้วหนา้”๑๓๔   

ค ากลา่วของพระเทพวสุิทธิกว ี  ไดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวาสนา วงศย์ิ้มย่อง พบว่า ในแงมุ่ม

ของชาวบา้นทีม่ต่ีอพระสงฆน์ัน้ โดยส่วนรวมพบว่ามคีวามแตกต่างในความรูส้กึบางประการ แมว้่ากลุม่ศรทัธา

ด ัง้เดมิมไิดส้นใจเพยีงความรูห้รือคุณวุฒขิองพระ  หากสนใจที่บคุลกิและความเป็นปจัเจกของพระแต่ละองค์

มากกว่า  อย่างไรกต็ามในกลุม่ผูส้นใจพทุธศาสนารุ่นใหม ่  ส่วนราชการต่างๆ และชาวบา้นส่วนหน่ึงกลบัให ้

ความส าคญัในเรื่องวุฒกิารศึกษาของพระ  เพราะถอืเอาระบบมาตรฐานเป็นเกณฑต์ดัสนิคุณภาพ ตามระบบ

ค่านิยมสมยัใหม่๑๓๕ ตรงกบัค าสมัภาษณ์ของ เมนิรตัน ์ นวะบุศยว์่า “โรงเรยีนบางแห่งทีข่อใหค้รูพระไปช่วย

สอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรียน มกีารก าหนดคุณวุฒิของพระ มกีารสอบถามว่าพระเรียนจบปริญญา

หรอืไม ่ หรอืเป็นพระนกัศึกษา/พระนิสติหรอืไม ่ เรยีนช ัน้ปีไหน บางคร ัง้ถามถงึขนาดว่าพระทีจ่ะไปช่วยสอนน้ี

เรยีนสาขาวชิาอะไร ท ัง้ทีข่อไปช่วยสอนวชิาพระพทุธศาสนาเหมอืนกนั“๑๓๖ เวลาน้ีคนไทยกอ่็อนแอเอาแต่หวงั

ผลจากการดลบลัดาล  ชอบนอนคอยโชค ไมค่ิดท า ไมม่คีวามเพยีรพยายาม แลว้ก็ปลอ่ยใหค้ิดว่าอย่างน้ีเป็น

พทุธศาสนา ซึง่มนัตรงกนัขา้ม พทุธศาสนาสอนใหส้รา้งผลส าเรจ็ดว้ยการพากเพยีรดว้ยการกระท า พยายาม

พึง่ตนเองดว้ยการท าตนใหเ้ป็นที่พึง่ใหไ้ด ้ “พระสงฆจ์ะตอ้งออกมาสอนชาวพทุธใหแ้ยกใหไ้ดว้่า อะไรเป็นพทุธ

ไมใ่ช่พทุธ มฉิะนัน้มนัจะเสยีหายแก่สงัคมอย่างยิง่”๑๓๗    

จงึกลา่วไดว้่า ความคาดหวงัของสงัคมต่อผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้  พระสงฆ ์ จะตอ้ง

วางบทบาทของตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนาในฐานะผูน้ าทางวญิญาณเป็นทีพ่ึง่ทาง

                                                 
๑๓๓บญุเรอืง บูรภกัดิ์, “พระสงฆค์วรมบีทบาทช่วยสงัคมอย่างไร”, รฐัสภาสาร, ๓๒ (กรกฎาคม 

๒๕๒๗) : ๔๗-๔๘. 

๑๓๔สมัภาษณ ์พระเทพวสุิทธกิว ี(เกษม สญฺญโต), รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มมร, ๑๔  พฤษภาคม 

๒๕๕๑. 

๑๓๕วาสนา วงศย์ิ้มย่อง, “การเปลีย่นแปลงบทบาทของพระในชมุชน”, วทิยานิพนธศึ์กษาศาสตร

มหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม)่, ๒๕๓๙, หนา้ ๗๕. 

๑๓๖เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๗๖. 

๑๓๗พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธศาสนาจะวกิฤต ิตอ้งคิดใหไ้กล รูใ้หท้นั, อา้งแลว้, หนา้ ๓๐. 



 ๒๐๙ 

จติใจ นอกจากจะตอ้งมบีทบาทในการอบรมส ัง่สอน และปลูกฝงัความมคุีณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เดก็และ

เยาวชนแลว้ พระสงฆย์งัตอ้งปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดใีหเ้ดก็เหน็ดว้ย ซึง่เป็นวธิกีารหน่ึงทีม่คีวามส าคญัไม่

นอ้ยไปกว่าการอบรมส ัง่สอน เพือ่ใหผู้เ้รียนไดซ้มึซบัภาพลกัษณแ์ห่งความด ี ความเป็นผูม้คุีณธรรมเป็น

แนวทางในการน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั๑๓๘ ดงัทีว่ารุณี ธนวราณิช และคณะไดก้ลา่วว่า” แบบอย่าง

จะท าหนา้ที่เป็นสิง่เรา้ ใหเ้กดิกระบวนการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต ท าใหเ้กดิทศันคต ิ ความคิด ความรูส้กึ และ

พฤตกิรรมเปลีย่นไปตามลกัษณะแบบอย่างทีส่งัเกต”๑๓๙ และนอกจากน้ีพระสงฆ ควรจะตอ้งมสี่วนร่วมกบั

ชาวบา้น ยงัจะตอ้งเป็นกลัยาณมติรของประชาชน เอาใจใส ในการพฒันาจิตใจของประชาชนมากกว าทีจ่ะเน

นการพฒันาวตัถใุนวดั    

สมบูรณ์ สุขส าราญ กล่าวไวว้่า “พระสงฆต์อ้งพยายามช่วยชาวบา้นใหพ้น้จากความทุกขย์าก โดยให ้

ชาวบา้นมีวิชาชีพจะไดช่้วยเหลือซึ่งกนัและกนั พระควรเขา้ร่วมในการพฒันาสงัคมเพราะถือว่าเป็นหนา้ที่

โดยตรงของพระสงฆแ์ละถูกตอ้งท ัง้ทางธรรมและทางโลก โดยพระสงฆน์กัพฒันาเหล่านัน้ใหค้วามเห็นว่า 

สถาบนัสงฆไ์รป้ระโยชน์และสลายในที่สุดถา้พระสงฆไ์ม่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมที่ก  าลงัเปลี่ยนแปลงไป แม ้

บางคร ัง้กิจกรรมบางอย่างอาจจะมีขอ้จ ากดับา้ง โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นวตัถุจะเป็นการผิดพระวินยั 

ตรงกนัขา้มกบัถูกตอ้งศีลธรรมธรรมะของพระพทุธเจา้แมว้่าชาวบา้นไมอ่ยากใหพ้ระสงฆท์ าอะไรเลย และถอืว่า

งานพฒันาไม่ใช่กิจกรรมของพระสงฆ ์แต่พระท่านไดพ้ยายามแกไ้ขความคิดเห็นอนัไม่ค่อยถูกตอ้งน้ี เพราะ

พระสงฆต์อ้งช่วยเหลอืชาวบา้นมิใช่เพียงดา้นจิตใจเท่านัน้ แต่ตอ้งช่วยเหลือทางดา้นวตัถุดว้ยหรือเรื่องการ

ครองชีพอีกดว้ย สมบูรณ์ สุขส าราญ พบว่าพระสงฆน์กัพฒันาในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๗ พบว่า แรงจูงใจมสี่วนผลกัดนัใหพ้ระสงฆเ์ขา้มาส่วนในการพฒันา เช่น การ

ไดเ้ห็นปญัหาและความทุกขย์ากของประชาชนภายในชนบท  การเห็นชุมชนอื่นเจริญกว่าทอ้งถิ่นของตนเอง 

ความพอใจที่ตอ้งการช่วยเหลือญาติพี่นอ้งของตนเองทางออ้มความคิดที่บา้นพึ่งวดัและพึ่งบา้นและเห็น

ความส าคญัของหลกัธรรมทีเ่หมาะสมจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา” ๑๔๐ 

                                                 
๑๓๘พระมหาสงิหช์ยั  ธมมฺชโย (เขยีวสุข), “บทบาทของพระสงฆใ์นการอบรมจรยิธรรมแก่เยาวชน ใน

ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั), ๒๕๔๙, หนา้ ๑๖. 

๑๓๙วารุณี ธนวราณิช และคณะ, “ผลการใชเ้ทคนิคแมแ่บบทีม่ต่ีอแรงจูงใจในการประกอบอาชพีอสิระ

ของนกัเรียนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรยีนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร”, วารสารการวจิยัทางการศึกษา, 

(ตลุาคม–ธนัวาคม ๒๕๓๖) : ๓๖. 

๑๔๐สมบูรณ ์สุขส าราญ, การพฒันาชนบทตามแนวทางพทุธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆก์บันักพฒันา, 

(กรุงเทพฯ : พมิพส์วย, ๒๕๓๐), หนา้ ๓๙-๔๐.   



 ๒๑๐ 

ดงันัน้ โดยภาพรวมจงึกลา่วโดยสรุปไดว้่า ความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอผลผลติทางการศึกษาของ

คณะสงฆ ์ คือ ระบบการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งสามารถผลติพระสงฆ   ทีม่กีารศึกษาหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างถ องแทท้ ัง้ภาคปรยิตัแิละปฏบิตั ิ ใหพ้ระสงฆท์ีผ่่านการศึกษาไดม้คีวามตระหนกัถงึ

สภาวะของตนในพระพทุธศาสนาสามารถพฒันาตนเองท ัง้ในด านความรู และดา้นความประพฤต ิ ทีจ่ะ

สามารถเป็นแบบอย่างและสรา้งความศรทัธาเลือ่มใสใหเ้กดิขึ้นแก่ประชาชนในสงัคมได ้  ระบบการศึกษาของ

คณะสงฆ ์ จะตอ้งผลติพระสงฆ ทีส่ามารถพฒันาตนให รอบรู ท ัง้ทางโลกและทางธรรม เพือ่รู เท

าทนัต อความเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาวะของพระพทุธศาสนาในสงัคมไทย ใหม้กีรอบความคิดที่

เด่นชดัในการเผยแผ่ตลอดจนทศิทางในการก าหนดบทบาทต่างๆ ต่อชมุชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง๑๔๑ อนัจะส

งผลต อศกัยภาพในการเผยแผ พระพทุธศาสนาเพือ่สามารถดงึดูดจติใจของประชาชนให ปฏบิตัิตาม

หลกัค าสอนได อย างถกูต อง ซึง่การทีจ่ะสามารถผลติผลผลติทางการศึกษาของพระสงฆไ์ดอ้ย่างน้ี   

ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ควรปรบัประยุกต ให เหมาะกบัยุคสมยัแต คงหลกัศาสนธรรมที่

ถกูตอ้งไว ้๑๔๒ 

๓.๔.๒ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบัความสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยในปจัจุบนั 

จากการที่ไดศึ้กษาถึงบริบทของสงัคมไทยในปจัจุบนั และ ความคาดหวงัของสงัคมต่อการจดั

การศึกษาของคณะสงฆแ์ลว้จะเหน็ไดว้่า   สงัคมมคีวามคาดหวงัต่อผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆอ์ยู่ใน

ระดบัสูงยิ่ง ท ัง้น้ีเพราะเป้าหมายทางการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนาถอืว่า "สกิขา" หรอื "ศึกษา"เป็นปจัจยั

ส าคญัที่สุดที่จะท าใหม้นุษยม์ีชีวิตที่งอกงามจนบรรลุถึงอิสรภาพข ัน้สูงสุด      ดงัที่พระพุทธเจา้ทรงเป็น
แบบอย่างแห่งการศึกษาหรือฝึกฝนพฒันาจนพน้จากความเป็นปุถุชนอย่างสิ้นเชิง  การใหค้วามส าคญัแก่

การศึกษาน้ีจะเห็นเด่นชดัเมื่อมองไปย ังแบบแผนของชุมชนสงฆ์และชีวิตบรรพชิต   เริ่มต ั้งแต่การ
บวช  จุดมุ่งหมายส าคญัของการบวชคือการศึกษา ดงัคนไทยมกัเรียกคู่กนัว่า  "บวชเรียน"  สิ่งหน่ึงที่จะช่วย

ใหก้ารศึกษาหรือการฝึกฝนในระหว่างบวชเป็นไปไดด้ว้ยดีก็คือ วนิยั ซึ่งบางคร ัง้แปลว่า   "การฝึก"  และเมื่อ
แยกวินยัออกเป็นขอ้ๆ ที่เรียกว่า "สิกขาบท" ก็จะเห็นจุดมุ่งหมายในแง่การศึกษาชดัเจนขึ้น   ทัง้น้ีเพราะ
สกิขาบทแปลว่า "ขอ้ศึกษา" หรือ "ขอ้ฝึก" สกิขาบทน้ีเป็นสิ่งที่พระทุกรูปจะตอ้งถอืปฏบิตัิ ต่อเมือ่ลาจากเพศ

บรรพชติ กลบัไปเป็นคฤหสัถ ์จงึถอืว่าหมดพนัธะในการปฏบิตัติามสกิขาบท เรียกว่าเลกิจากการศึกษาหรอื"ลา

สกิขา" ซึ่งคนไทยเรียกว่าสกึหาลาเพศนัน่เอง      นอกจากการศึกษาโดยใชว้นิยัเป็นเครื่องฝึกฝนพฒันาตน

แลว้   การเล่าเรยีนทางวชิาการพทุธศาสนาและการฝึกฝนพฒันาจติ ที่เรยีกว่าปรยิตัแิละปฏบิตัิ ก็เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาในชุมชนสงฆน์บัแต่อดีต และเมื่อวดัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยจนมีฐานะเป็น

                                                 
๑๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), สบืสานวฒันธรรม, (กรุงเทพฯ : มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๓๗), หนา้ ๒๒. 

๑๔๒ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ, บทบาทที่พึงประสงค ของวดัและพระสงฆ

กบัการพฒันาสงัคมไทย,๒๕๔๓, หนา้ ข, (อดัส าเนา) 



 ๒๑๑ 

ศูนยก์ลางของชุมชน การศึกษาของสงฆก์็ขยายรวมไปถึงการศึกษาส าหรบัชุมชนดว้ย     วดัจึงมบีทบาทเพิ่ม
ขึ้นมาอีกบทบาทหน่ึงคือเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาส าหรบัประชาชน พระสงฆก์บัความเป็นผูน้ าทางการศึกษา

จงึกลายเป็นสิง่คู่กนั ชมุชนสงฆน์บัเป็นชมุชนแห่งการศึกษาอย่างแทจ้รงิ 

(ก) ดา้นที่สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั 

๑) เป็นการศึกษาเพื่อมวลชนอย่างแทจ้ริง  การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนบัไดว้่าเป็นการศึกษาเพื่อ

มวลชนอย่างแทจ้รงิ  เพราะไมม่กีารกดีกนัจ ากดัดว้ยชนชัน้วรรณะ หรอืฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นการศึกษาแบบ

ใหเ้ปล่าแก่ประชาชนมาแต่โบราณ ระบบการศึกษาของรฐัไม่สามารถที่จะขยายไปถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกล

ความเจริญ เพราะมขีอ้แมท้างเศรษฐกิจซึ่งท าใหป้ระชาชนที่ยากจนขาดโอกาสในการที่จะเรียนในชัน้สูงๆ ได ้

๑๔๓  แต่ระบบการศึกษาของคณะสงฆส์ามารถท าใหบุ้คคลเหล่านัน้ไดม้โีอกาสศึกษาเล่าเรียนไดโ้ดยอาศยัการ

บวช  ประชาชนกลุ่มที่ไดร้บัประโยชน์จากการศึกษาของคณะสงฆม์ากที่สุด คือ ชาวชนบทที่ยากจน ที่ไม่

สามารถเขา้ศึกษาในระบบของรฐัได ้ดว้ยขอ้จ ากดัประการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ จาก

การศึกษาพบว่า พระภกิษุ สามเณรที่เป็นนิสติในมหาวทิยาลยัสงฆเ์ป็นชาวชนบทถงึรอ้ยละ ๙๘-๙๙  และเกิด

ในครอบครวักสกิรไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๙๐๑๔๔  

ซึง่สภาพเช่นน้ีเป็นมาตัง้แต่สมยัอดีตแลว้ แมแ้ต่พระเถระผูใ้หญ่ๆ องคส์  าคญัๆ หลายรูป ซึ่งจะมชีาติ

ภูมิมาจากต่างจงัหวดั เป็นพระเถระผูใ้หญ่รบัใชพ้ระพุทธศาสนาและประเทศชาติในปจัจุบนั  ดงันัน้ ระบบ

การศึกษาของคณะสงฆ ์จึงเป็นระบบการศึกษาที่พฒันาคุณภาพของคนทีด่อ้ยโอกาสใหไ้ดม้โีอกาส  เมือ่ไดเ้ขา้

รบัการศึกษาโดยระบบการศึกษาของคณะสงฆแ์ลว้ ถา้ยงัคงด ารงสมณเพศกจ็ะสามารถบ าเพญ็ประโยชนใ์หก้บั

พระพทุธศาสนาได ้ หากไม่สามารถด ารงอยู่ในสมณเพศตลอดได ้ลาสกิขาออกไปก็สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ป

ท าประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติ พระพุทธศาสนาไดอ้ย่างมากมาย   ตวัอย่างบุคคลที่เป็นผูน้ าของรฐัที่ผ่าน

การศึกษาโดยอาศยัระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัก่อน เช่น เจา้พระยายมราช (ปัน้ สุขุม) เสนาบดี

กระทรวงนครบาล ที่มฐีานะยากจนบดิามารดาไม่สามารถเลี้ยงได ้จึงน ามาฝากเรียนหนงัสอืในวดัต่อมาไดเ้ขา้

มาอยู่ในกรุงเทพฯ และเขา้สอบพระปริยตัิธรรมเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ สอบได ้ป.ธ. ๓ แลว้  ลาสิกขาบทไปรบั

ราชการ และไดเ้ลือ่นบรรดาศกัดิ์เป็นเจา้พระยา ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงนคร

บาล  และอีกท่าน คือ พนัเอกป่ิน มทุุกนัต ์ไดม้คีวามเจริญกา้วหนา้ในการศึกษาดา้นปรยิตัิธรรมมาเป็นล  าดบั

จนสามารถสอบไดถ้งึ เปรียญธรรม ๗ ประโยค แลว้ลาสกิขาไปรบัราชการ เป็นอนุศาสนาจารยใ์นกองทพับก

ไดเ้ลื่อนยศ เป็นถึง "นายพนัเอก"  ต่อมาไดย้า้ยโอนจากกองทพับกไปรบัราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได ้

                                                 
๑๔๓พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ “ศึกษาวเิคราะหก์ารศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. 

๒๔๓๒–พ.ศ. ๒๕๒๗)”, วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓๗. 

๑๔๔เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๓๘. 



 ๒๑๒ 

เลือ่นต าแหน่งเป็นถึง อธิบดีกรมการศาสนา๑๔๕  แมใ้นสมยัปจัจุบนัผูท้ี่ผ่านการศึกษาจากระบบการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ดเ้ป็นผูบ้รหิาร นกัวชิาการ รบัราชการในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ มากมาย  

๒) เป็นการลดช่องว่างทางสงัคม  อย่างทีไ่ดก้ลา่วแลว้ว่า การศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นการลดช่องว่าง

ของสงัคม ระหว่างคนมฐีานะทางเศรษฐกจิด ีกบัชาวไร่ชาวนาที่ยากจน  เดมิทบีคุคลกลุม่น้ีทีเ่ป็นชาวไร่ชาวนา

ทีย่ากจน คงไมม่โีอกาสไดศึ้กษาเลา่เรียนในระบบการศึกษาของรฐัได ้ ดว้ยเหตปุจัจยัหลายประการ  ซึง่หาก

ไมไ่ดร้บัการศึกษาเลา่เรยีน กค็งจะไมส่ามารถทีจ่ะเลือ่นชนช ัน้หรือฐานะทางสงัคมขึ้นมาได ้   แต่เมือ่คณะสงฆ์

เปิดโอกาสใหบุ้คคลกลุม่น้ีสามารถใชช่้องทางการบวชเรยีนเพือ่ยกระดบัฐานะทางสงัคม  ท าใหค้วามเลือ่มล  า้

ของสงัคมไทย ระหว่างคนจนกบัคนรวย คนมโีอกาสกบัคนดอ้ยโอกาส  มช่ีองว่างค่อนขา้งทีจ่ะนอ้ย  เพราะ

อาศยัพระพทุธศาสนาและการศึกษาของสงฆเ์ป็นตวัเชื่อม  ดงันัน้ การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย จงึถอืว่าเป็น

คุณประโยชนต่์อชาติบา้นเมอืงอย่างมหาศาล 

๓) เป็นการศึกษาที่เป็นทางเลอืกของประชาชน สงัคมไทยก าลงัมปีญัหา การศึกษาในทางโลกไม่

สามารถแกป้ญัหาได ้ สงัคมก าลงัตอ้งการหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเพือ่น าไปแกป้ญัหาเป็นอย่างมาก  

ระบบการศึกษาของไทยในปจัจุบนัยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างแทจ้รงิได ้ จึงท าใหป้ระชาชน

จ านวนหน่ึงเกดิความไมม่ ัน่ใจในระบบการศึกษาของรฐัที่เป็นอยู่เพราะหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาสามารถตอบ

ปญัหาและแกป้ญัหาใหก้บัสงัคมได ้ท ัง้ในระดบัส่วนตวั ระดบัส่วนรวม  เพราะการศึกษาพระพทุธศาสนานัน้เป็น

การศึกษาทีม่เีป้าหมายอย่างชดัเจน คือเป้าหมายสูงสุดคือการพน้ทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ ส่วนเป้าหมายระดบัตน้คือ

การพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ พระพทุธศาสนามหีลกัธรรมค าสอนทีเ่ด่นชดั ทนทานต่อการพสูิจน์  

กระบวนการจดัการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา คือกระบวนการพฒันาตามหลกัไตรสกิขา เป็นกระบวนการ

จดัการศึกษาทีส่ามารถพฒันาคนอย่างครบวงจร ที่ท  าใหผู้ผ้่านการศึกษาตามกระบวนการน้ีแลว้ ย่อมเป็นผูท้ีม่ี

คุณภาพทีพ่งึประสงคข์องทกุสงัคม ทกุองคก์ร 

ผูท้ีเ่ขา้มารบัการศึกษาในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งเป็นผูท้ี่บวชเรยีนซึง่มกีารศึกษาเลา่

เรยีนพระธรรมวนิยั ย่อมไดร้บัการฝึกฝนจิตใจมากกว่าประชาชนโดยท ัว่ไป เน่ืองจากพระภกิษุสามเณรทีไ่ดร้บั

การอบรมส ัง่สอนทีด่พีอสมควร ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆย์งัคงมปีญัหาดา้นคุณธรรมศีลธรรมนอ้ย

มาก เมือ่เทยีบกบัผลผลติทางการศึกษาของทางโลกทีก่  าลงัเป็นอยู่ในปจัจุบนั  เพราะผูท้ีผ่่านการศึกษาใน

ระบบของคณะสงฆ ์ ย่อมจะตอ้งผ่านการอบรมดา้นคุณธรรมศีลธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนามาพอสมควร  

ดงันัน้ระบบการศึกษาของคณะสงฆจ์งึถอืว่าเป็นระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาทางเลอืกของสงัคม โดยเฉพาะ

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั และ การศึกษาในระดบัอดุมศึกษา คือการศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ์

ท ัง้สองแห่ง ทีม่กีารผสานการศึกษาท ัง้วชิาการทางโลกและทางธรรมเขา้ดว้ยกนั  ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปิดโอกาสให ้

                                                 
๑๔๕พระมหาแผน ธมมฺเมธ ี (ศรอีภยั), “ศึกษารูปแบบและวธิกีารเผยแผ่พทุธธรรมของพนัเอกป่ิน มทุุ

กนัต”์, วทิยานิพนธป์รญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั), พ.ศ. 

๒๕๔๘, หนา้ ภาคผนวก. 



 ๒๑๓ 

คฤหสัถส์ามารถเขา้มาศึกษาเล่าเรยีนดว้ย  พระภกิษุสามเณรเมือ่ส  าเรจ็การศึกษาออกไปหากยงัคงด ารงตนอยู่

ในสมณเพศกย็่อมสามารถบ าเพญ็ประโยชนต่์อพระศาสนาไดเ้ป็นอย่างด ีถงึแมจ้ะสกึออกไปเป็นฆราวาสก็ตาม 

ผูท้ีผ่่านการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของสงฆ ์ กจ็ะเป็นทรพัยากรของประเทศทีม่คุีณภาพทัง้ดา้นความรูแ้ละ

ดา้นคุณธรรม ย่อมเป็นที่ตอ้งการและพงึประสงคข์ององคก์รและหน่วยงานทกุระดบัจะน าเอาความรูท้ี่ไดร้บัมา

ปฏบิตั ิ  

(ข) ดา้นที่ยงัไม่สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั 

สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนั การณ์กลบัเป็นตรงกนัขา้มในส่วนที่ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบับรบิทของสงัคม และ ในส่วนที่ยงัไม่สามารถสนองตอบต่อความคาดหวงัของสงัคมได ้สบืเน่ืองจากการจดั

การศึกษาของคณะสงฆ์   ยงัไม่สามารถผลติพระสงฆใ์หไ้ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษาอีก

ต่อไป  ไม่เพียงแต่วิชาความรูท้างโลกของพระสงฆโ์ดยท ัว่ไปจะถอยห่างจากฆราวาสไปมากขึ้นทุกทีเท่านัน้  

แมก้ระท ัง่ความรูท้างพทุธศาสนาพระสงฆส์่วนใหญ่ก็มขีอ้จ ากดัมากจนไม่สามารถชกัน าญาติโยมใหเ้กิดความ

เขา้ใจที่ถูกตอ้งในทางพทุธศาสนาได ้โดยทีฆ่ราวาสจ านวนมากขึ้นหนัไปหาแหล่งความรูอ้ื่นแทน  เช่น ฆราวาส
ดว้ยกนัเอง  ยิ่งกว่านัน้คุณภาพของพระสงฆใ์นทางจริยาก็ตกต า่ลงมาก พระประพฤติผดิวินยั อาจาระไม่น่า

เลือ่มใส  มใีหเ้หน็ท ัว่ไป จนภาพลกัษณ์ของสถาบนัสงฆต์กต า่ลง โดยที่พระส่วนใหญ่ก็ขาดความม ัน่ใจในเพศ

บรรพชิต  รูส้กึดอ้ยกว่าฆราวาสไม่แต่ในดา้นความรูเ้ท่านัน้ หากรวมไปถงึวถิชีวีติ ดงัเหน็ไดจ้ากการหนัมาเดิน
ตามฆราวาสในดา้นวตัถุและความเป็นอยู่กนัมากขึ้นต ัง้แต่ระดบับนลงมา    และดว้ยเหตุน้ีเองจึงพลอยชกัน า
ฆราวาสใหเ้หนิห่างจากพทุธศาสนาเป็นล  าดบั จนทกุวนัน้ีแมก้ระท ัง่ในชนบทความเป็นผูน้ าของพระสงฆก์ล็ดลง

อย่างเหน็ไดช้ดั   ทัง้หมดน้ีไม่ใช่เป็นเครื่องฟ้องถงึความลม้เหลวดา้นการปกครองคณะสงฆเ์ท่านัน้ สาเหตุทีล่กึ
ลงไปกว่านัน้กค็ือความเสือ่มโทรมตกต า่ทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

การศึกษาพระปรยิตัิธรรมมคุีณค่า ความหมายและความส าคญัต่อสงัคมและชวีติของคนสมยัปจัจบุนั

นอ้ยลงโดยล าดบั  คนสมยัน้ีโดยท ัว่ไปไมรู่ส้กึว่าการศึกษาพระปรยิตัิธรรมเกี่ยวขอ้งหรอือ านวยประโยชนอ์ย่าง

ใดอย่างหน่ึงแก่ชวีติของเขา หรือแมแ้ต่จะรูว้่าเป็นสิง่ทีม่อียู่ในสงัคมแห่งชนชาตเิดยีวกนักบัเขา รฐัและสงัคม

ค่อยๆ ลดความยอมรบัและความสนใจลงทุกท ี จนถงึข ัน้แทบจะไม่รูจ้กั แมจ้ะมกีารรื้อฟ้ืนใหเ้ทยีบข ัน้

การศึกษาในระบบของรฐัอกี  แต่กเ็ป็นไปอย่างฝืนๆ ไมไ่ดเ้กดิจากความมองเหน็ว่าเหมาะสมทีค่วรจะตอ้งเป็น

เช่นนัน้ ขอ้น้ียิง่เป็นเหตุใหพ้ระภกิษุสามเณรในวยัเลา่เรียนละเลยการศึกษาพระปริยตัิธรรม หนัไปดิ้นรนใฝ่หา

การศึกษาทีเ่รียกว่าทางโลกมากยิง่ขึ้น 

เน่ืองจากการศึกษาพระปริยตัิธรรมท ัง้แผนกธรรมและแผนกบาล ี เป็นระบบทีม่กีารเรียนการสอนมา

เป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มกีารปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม การประสบปญัหา

ดา้นต่างๆ รวมท ัง้พระสงฆเ์องก็นิยมหนัมาเรียนแผนกสามญัเพิ่มมากขึ้น  การศึกษาพระปริยตัิธรรมท ัง้แผนก

ธรรมและแผนกบาล ี จงึไดร้บัการวพิากษว์จิารณท์ ัง้จากพระสงฆแ์ละฆราวาส  ว่าเป็นระบบการศึกษาทีล่า้หลงั 



 ๒๑๔ 

และไมเ่อื้ออ านวยต่อการผลติพระสงฆท์ีม่คุีณภาพได ้๑๔๖  ความตกต า่ทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนัน้ เป็น

เรื่องทีรู่ก้นัมานานแลว้ เพยีงแค่พจิารณาจากขอ้มลูเชงิปริมาณของการศึกษาสงฆเ์ฉพาะดา้นเดยีว คือการศึกษา

ปรยิตัธิรรมท ัง้แผนกนกัธรรมและบาลกีจ็ะเหน็ถงึสภาพดงักลา่วไดช้ดัเจน หลกัฐานทีม่กัน ามากลา่วถงึอยู่บอ่ย ๆ ก็

คือ จ านวนพระเณร ซึง่ขาดสอบและสอบตกเป็นจ านวนมากในแต่ละปีตดิต่อกนัมาหลายสบิปีแลว้  ดงัสถติิ

การศึกษาทีย่กมาเป็นตวัอย่าง ๓ ปีการศึกษาดงัน้ี   

ผลผลติดา้นบาลสีนามหลวง รวมทกุชัน้ปีในแต่ละปีการศึกษา๑๔๗ 

พ.ศ. สง่สอบ ขาดสอบ ขาดสทิธ์ิ คงสอบ สอบได ้ สอบตก สอบครัง้ ๒ สอบได ้% 

๒๕๔๘ ๓๕,๙๙๖ ๑๔,๐๘๕ ๕,๒๙๗ ๑๖,๖๑๔ ๔,๑๓๒ ๗,๙๓๑ ๔,๕๕๑ ๒๔.๘๗% 

๒๕๔๙ ๓๒,๖๒๗ ๙,๒๔๙ ๔,๐๑๕ ๑๙,๓๒๗ ๓,๘๒๑ ๑๐,๖๖๖ ๔,๘๓๘ ๑๙.๗๗% 

๒๕๕๐ ๒๙,๓๔๒ ๙,๕๗๐ ๑,๐๑๙ ๑๘,๗๕๓ ๓,๓๔๘ ๑๑,๒๙๒ ๔,๑๑๓ ๑๗,๘๕% 

ผลผลติของพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม : แผนกนักธรรม๑๔๘ 

พ.ศ. สง่สอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได ้ สอบตก สอบได ้% 

๒๕๔๗ ๑๕๓,๗๔๙ ๕๗,๑๐๘ ๙๖,๖๔๑ ๔๕,๑๙๗ ๕๑,๑๔๔ ๔๖.๗๗% 

๒๕๔๘ ๑๔๗,๑๙๓ ๕๓,๖๓๕ ๙๓,๕๕๘ ๕๗,๑๔๕ ๓๖,๔๑๓ ๖๑.๐๘% 

๒๕๔๙ ๑๖๑,๗๗๖ ๕๓,๓๒๗ ๑๐๘,๔๔๙ ๖๖,๕๑๙ ๔๑,๙๓๐ ๖๑.๓๔% 

ผลผลติของพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรม : แผนกธรรมศึกษา 

พ.ศ. ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได ้ สอบตก สอบได ้% 

๒๕๔๗ ๘๘๙,๑๙๒ ๑๙๘,๔๘๒ ๖๙๐,๗๑๐ ๔๕๓,๙๑๓ ๒๓๖,๗๙๗ ๖๕.๗๒% 

๒๕๔๘ ๑,๑๒๓,๗๘๕ ๓๓๐,๙๘๑ ๗๙๒,๘๐๔ ๕๓๒,๔๙๗ ๒๖๐,๓๐๗ ๖๗.๑๗% 

๒๕๔๙ ๑,๒๖๐,๘๙๖ ๒๗๐,๔๓๒ ๙๙๐,๔๓๗ ๗๐๗,๘๐๑ ๒๘๒,๖๓๖ ๗๑.๔๖% 

จากผลผลติดา้นปรมิาณ ของการสอบสนามหลวงของพระปริยตัธิรรมท ัง้สองแผนก   จะเหน็ไดว้่า

จ านวนยอดผูส้มคัรสอบกบัยอดผูส้อบไดต่้างกนัเป็นอย่างมาก   นอกจากน้ีจ านวนผูข้าดสอบในแต่ละปีกม็ี

จ  านวนสูงมากและมแีนวโนม้สูงขึ้นเรื่อยๆ  ซึง่น่าจะเป็นเครื่องบง่ชี้สถานการณก์ารศึกษาพระปรยิตัิธรรมของ

                                                 
๑๔๖พระมหาสุข สุวโีร (มนุีช), “ความสนใจต่อการศึกษาพระปริยตัิธรรมของพระสงฆ ์ : ศึกษากรณี

พระนิสติมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, วทิยานิพนธส์งัคมวิทยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ, (บณัฑติ

วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์, ๒๕๓๙, หนา้ ๑๑๗. 

๑๔๗กองพทุธศาสนศึกษา ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, การประชุมสมัมนาพระปรยิตันิิเทศ และ

เลขานุการเจา้คณะจงัหวดั เขตปกครองคณะสงฆห์นกลางและหนใต,้ (กรุงเทพฯ : ส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หนา้ ๒๔. 

๑๔๘สถติผิลการสอบธรรมสนามหลวง ของ สนามหลวงแผนกธรรม ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๙. 



 ๒๑๕ 

คณะสงฆไ์ดเ้ป็นอย่างดี  สถติดิงักลา่วนอกจากบง่บอกถงึความรูค้วามสามารถตลอดจนความตัง้ใจของผูเ้รยีน

ว่ามนีอ้ยเพยีงใดแลว้  ยงัสะทอ้นถงึความดอ้ยคุณภาพทัง้ในดา้นการสอนและการกวดขนัใส่ใจของครู โดยโยง

ไปถงึประสทิธภิาพในการจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยรวมดว้ย  และเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ความไม่

พรอ้มของนกัเรยีนในการสมคัรสอบ  คือไม่ไดศึ้กษาเลา่เรยีนจรงิ  เพยีงแต่ส่งชื่อเขา้สอบเพือ่แสดงว่าในส านกั

มนีกัเรียนเท่านัน้ จงึส่งผลใหม้จี  านวนผูข้าดสอบเป็นจ านวนมาก 

ส่วนทางดา้นคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆก์ย็งัอยู่ในสภาพทีไ่มน่่าพอใจนกั   จาก

การศึกษาถงึผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นสภาพปจัจุบนั  จะเหน็ไดว้่าผลผลติทางการศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยในปจัจุบนั ไมส่ามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทางการศึกษาของพระพทุธศาสนา และไมส่ามารถ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของคณะสงฆแ์ละสงัคมไดเ้ลย  เมือ่พดูถงึการศึกษาของพระสงฆไ์ทย มกัจะมกีาร

อา้งถงึเหตุการณใ์นอดีตทีพ่ระและวดัเคยเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าคุณค่าของ

พระพทุธศาสนาต่อสงัคมไดเ้คยมมีาแลว้จรงิ แต่ในขณะเดยีวกนัก็เป็นเสมอืนกบัว่าฟ้องตนเองว่า เวลาน้ี

คุณค่าและประโยชนอ์ย่างนัน้ไม่ไดม้อียู่แลว้  นบัไดว้่าเป็นความเสือ่มอย่างหน่ึง  ยิง่ไปกว่านัน้  การที่ไมส่นใจ

กบัสภาพปจัจบุนั  แต่หนัไปเพลดิเพลนิกบัความภาคภมูใิจในอดตี  อาจจะมองไดว้่าเหมอืนอาการของคนที่

หวงัทีห่นีความเศรา้ในปจัจุบนั  หนักลบัไปร าพงึความหลงั  ชื่นชมกบัความสุขสมหวงัในอดีต  จงึน่าจะไมใ่ช่

สิง่ทีน่่ายนิดอีะไร 

ในงานวจิยัน้ี จะไมก่ลา่วไปถงึอดตีว่าพระพทุธศาสนา และ คณะสงฆม์คีวามส าคญัต่อการศึกษา

เพยีงใด  แต่เพยีงจะอา้งถงึไวส้  าหรบัเชื่อมโยงกบัปจัจุบนัเท่านัน้   ถงึแมว้่าในปจัจุบนัคณะสงฆจ์ะไมม่บีทบาท

ส าคญัเกี่ยวกบัการศึกษาเหมอืนอดตี  แต่ไมถ่งึกบัหมดความส าคญัในดา้นการศึกษาไปเสยีทเีดียว  เมือ่เวลา

ผ่านไป สงัคมคฤหสัถท์ีไ่ปสมัพนัธก์บัผูม้าใหมแ่ละเรยีนวชิาการใหม่ๆ  นัน้  ยิง่เหนิห่างกนัออกไป  หนัมาดู

สงัคมสงฆท์ีอ่ยู่ในวงลอ้มของตน  เหน็เป็นของแปลกประหลาดคร า่คร ึ ไม่สามารถเขา้ใจเหมอืนผูท้ีเ่กดิอยู่คน

ละสมยั หรอืใชภ้าษาพดูคนละภาษา  พระสงฆข์าดความรูอ้นัเป็นสือ่กลางที่รูร่้วมกนั ส าหรบัชกัน าคนเหลา่นัน้

เขา้หาหลกัธรรมทางศาสนาทีเ่ขายงัไมรู่ ้  จงึหาทางสมัพนัธก์นัไมไ่ด ้ ยิง่ห่างเหนิจากกนั และไม่เขา้ใจกนัมาก

ขึ้น๑๔๙ พอทีจ่ะสรุปถงึคุณภาพผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัไดด้งัน้ี  

๑. ยงัไม่สามารถสรา้งศาสนทายาทที่มีคุณภาพใหก้บัพระศาสนา สงัคมไทยในปจัจุบนัตกอยู่

ท่ามกลางภาวะวกิฤตการณม์ากมายหลายดา้น โดยมรีากฐานแห่งวกิฤตการณ์ทีส่  าคญัทีสุ่ด คือ วกิฤตการณ์

ทางปญัญาและวกิฤตการณ์ทางจรยิธรรม ซึง่วกิฤตการณด์งักล่าวน้ีเกดิขึ้นจากสาเหตุหลายประการที่ส ัง่สมกนั

มายาวนานในสงัคมไทย แต่สาเหตุหน่ึงนัน้ย่อมปฏเิสธไมไ่ดว้่า มาจากความดอ้ยประสทิธภิาพในการเผยแผ่

พทุธศาสนาของพระสงฆไ์ทยดว้ยอย่างแน่นอน แต่เดมินัน้ผูท้ี่ท  าหนา้ที่เป็นผูน้ าทางปญัญาและทางจรยิธรรม

                                                 
๑๔๙พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนากบัสงัคมไทยปจัจุบนั , (กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, 

๒๕๑๓), หนา้ ๒๑-๒๒. 



 ๒๑๖ 

ของสงัคมไทยกค็ือพระสงฆ ์ แต่ในปจัจบุนัจะพบว่า พระสงฆไ์ทยจ านวนไมน่อ้ย ไมเ่พยีงแต่ไมส่ามารถเป็น

ผูน้ าทางปญัญาและทางจริยธรรมของสงัคมไทยเท่านัน้ ทว่ายงัไดก้ลายเป็นเหตุปจัจยัส่วนหน่ึงทีท่  าใหเ้กดิ

วกิฤตการณท์างปญัญาและทางศีลธรรมเสยีเอง ดงัมกีรณีจตคุามรามเทพทีพ่ระสงฆก์ลายเป็นฝ่ายน าประชาชนให ้

หลงผดิยดึตดิในไสยเวทวทิยา และกรณีมขีา่วเสือ่มเสยีทางสือ่มวลชนปรากฏใหเ้หน็อยู่เป็นระยะๆ ชดัเจนอยู่

แลว้นัน้ 

พระสงฆซ์ึง่โดยสถานะแลว้จะตอ้งเป็นผูท้ี่รูจ้กัพระพทุธศาสนาดีกว่าชาวบา้น จะตอ้งเป็นผูแ้นะน าให ้

ชาวพทุธไดรู้ห้ลกัพระพทุธศาสนาทีแ่ท ้ ว่าอย่างไหนเป็นหลกัพทุธศาสนา อย่างไหนไมใ่ช่  แต่การณก์ลบั

ปรากฏตรงกนัขา้ม  พระสงฆจ์ านวนไมน่อ้ยกลบัเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสรมิใหช้าวบา้นกระท า หรอืหลงใหลไปกบั

พธิกีรรมต่างๆ  บางคร ัง้พระสงฆเ์องกลบัเป็นเจา้พิธีกรรมแปลกๆ เหล่านัน้เสียเองดว้ยซ า้  การเผยแผ่

พระพทุธศาสนาของพระสงฆย์งัขาดประสทิธผิลเป็นอย่างมาก  ผลสะทอ้นสามารถดูไดจ้ากการทีช่าวพทุธส่วน

ใหญ่ยงัไมม่คีวามรูเ้รื่องพระพทุธศาสนา ไมรู่จ้กัว่าพระพทุธศาสนาสอนว่าอย่างไร ไม่รูว้่าเชื่ออย่างไรถกูอย่างไร

ผดิ จะเหน็ไดว้่ามขีา่วปรากฏทางหนงัสอืพมิพว์่า ชาวพทุธไปขดูตน้ไมห้าเลขหาหวยบา้ง สตัวเ์กิดมาพกิารแขน

ขาไมเ่ตม็หรือมีอวยัวะวิปริตก็ไปกราบไปไหวเ้พื่อขอหวยกนั เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าชาวพุทธไมไ่ดรู้จ้กั

พระพทุธศาสนา   

สาเหตขุองปญัหาน้ี  เป็นปญัหาสบืเน่ืองมาจากเหตปุจัจยัหลายประการ สาเหตสุ  าคญัประการหน่ึง 

คือ การศึกษาพระพทุธศาสนาท ัง้ของพระสงฆแ์ละของพทุธศาสนิกชนมคีวามอ่อนแอ  โดยเฉพาะทีเ่ขา้มาบวช

ในปจัจบุนั เมือ่บวชเขา้มาแลว้ก็ไมไ่ดศึ้กษาเลา่เรยีนอะไร  ไมไ่ดร้บัการศึกษาอบรมในพระธรรมวนิยัอย่างหนกั

แน่นจรงิจงั มแีต่การบวชแต่ขาดการศึกษาเลา่เรยีน ถงึจะมกีารเลา่เรียนบา้งแต่กไ็มเ่พยีงพอทีจ่ะท าหนา้ที่

เป็นศาสนทายาททีด่ไีด ้  ท าใหคุ้ณภาพของพระสงฆอ่์อนดอ้ยลงอย่างน่าเป็นห่วง อย่างทีพ่ระพรหมคุณาภรณ์ 

(ประยุทธ ์ ปยุตโฺต) ไดก้ลา่วไวใ้นสมยัทีด่  ารงสมณศกัดิ์เป็นพระราชวรมนีุพอสรุปไดว้่า “การศึกษาของคณะ

สงฆเ์ท่าทีเ่ป็นอยู่ ไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้งพระภกิษุสามเณรใหเ้ป็นศาสนทายาททีจ่ะรกัษาพระศาสนาไวด้ว้ยดี 

โดยเฉพาะดา้นความสามารถทีจ่ะปฏบิตัิศาสนกจิใหไ้ดผ้ลในท่ามกลางสภาพสงัคมทีก่  าลงัเปลีย่นแปลง  เช่น

การเผยแผ่ส ัง่สอนธรรมแก่ผูท้ีไ่ดร้บัการศึกษาอย่างสมยัใหม่” เป็นตน้๑๕๐ 

ในปจัจบุนัความสนใจในพระพุทธศาสนาในหมู่ปญัญาชนมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ

ตะวนัตกมกีารศึกษาพระพทุธศาสนาเพิม่ขึ้นในระดบัปริญญาสูงๆ ถงึปริญญาเอก๑๕๑ มจี  านวนไมน่อ้ยมา

แสวงหาความรูท้างดา้นพทุธศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นวปิสัสนากรรมฐาน บรรดาผูท้ีส่นใจ

พระพทุธศาสนาเหลา่นัน้เมือ่ตอ้งการมาศึกษาเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาจากพระสงฆไ์ทย  แต่พระสงฆไ์ทยยงัไมม่ี

ความพรอ้มในการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มคนเหล่านัน้ได ้ 

                                                 
๑๕๐พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ปญัหาที่รอทางออก, อา้งแลว้, หนา้ ๑๔๖. 

๑๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระธรรมทูตไทย เบกิทางสูอ่ารยธรรมใหม่, (กรุงเทพฯ : มลูนิธิ

พทุธธรรม, ๒๕๔๕), หนา้ ๘๙. 



 ๒๑๗ 

พระสงฆไ์ทยยงัไมส่ามารถสนองตอบความตอ้งการของสงัคมได ้  เพราะการศึกษาพระปรยิตัิธรรมของคณะ

สงฆ ์ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะสรา้งพระภกิษุสามเณรใหเ้ป็นศาสนทายาททีม่คุีณภาพเหมาะสมกบัยุคสมยัปจัจุบนัได ้ 

ซึง่ปญัหาความดอ้ยคุณภาพของพระสงฆไ์ทยน้ี มนีกัวชิาการท ัง้ฝ่ายสงฆแ์ละฝ่ายคฤหสัถแ์สดงความห่วงใยต่อ

อนาคตของพระพทุธศาสนา เช่น พระเทพวสุิทธกิว ี รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั กลา่วว่า  

 “วนัน้ีไปบรรยายทีว่ทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร มคี าถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชมุสมัมนา

ที ่วปอ. ว่า  มเีดก็นกัเรียนไปถามพระทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมผูีค้นศรทัธามากรูปหน่ึง  เดก็ไปถาม

ว่าวนัวสิาขบูชาคืออะไร พระรูปนัน้ตอบไมไ่ด ้ขนาดมชีื่อเสยีงคนนบัถอืมากมาย  แต่ไมส่ามารถ

ตอบปญัหาเกี่ยวกบัวนัวสิาขบูชาได ้ น้ีคือสิง่ทีน่่าวติกว่า  พระมชีื่อเสยีง ท าตวัเป็นเกจดิงัๆ  แต่

ตอบปญัหาพื้นๆ ของพระพทุธศาสนาไมไ่ด ้ เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก ยิง่ถา้พระรูปนัน้

เป็นทีเ่คารพนบัถอืของประชาชนแลว้  ถา้ไม่สามารถอธิบายธรรมะหรอืศาสนาใหป้ระชาชนฟงัได ้

ย่อมก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ศาสนาอย่างมากทเีดียว”๑๕๒     

ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของพระราชพศิาลสุธ ีเจา้คณะจงัหวดัชมุพร (ธ) ใหค้วามเหน็ว่า 

 “คุณภาพทางการศึกษาของคณะสงฆย์งัดอ้ยมาก ทีด่อ้ยเพราะเรียนเพือ่ตอ้งการที่จะสอบ

ได ้ไม่ไดเ้รยีนเพือ่ตอ้งการความรูค้วามเขา้ใจลกึซึ้งในพระธรรมวนิยั  อย่างทีว่ดัโพธิการาม จงัหวดั

ชมุพร ไดส้รา้งหอ้งสมดุทีว่ดัหมดเงนิไปหลายแสนบาท แต่พระภกิษุสามเณรในวดัไมม่ใีครใช ้

บริการเลย ทางวดัไดอ้อกกฎระเบยีบใหพ้ระเณรสอบความรูทุ้กเดอืน ออกขอ้สอบงา่ยๆ ให ้

พระภกิษุภายในวดัไปคน้ควา้หาค าตอบ ปรากฏว่าค าถามงา่ยๆ แต่พระกย็งัท ากนัไมไ่ดเ้ลย”๑๕๓   

ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน ์ ไดแ้สดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆว์่า 

“การศึกษาทางโลก ขณะน้ีเราสอนใหเ้ด็กซกัถาม  สอนใหเ้ดก็รุกเขา้ไปในวดั สอนใหเ้ด็กเขา้หาความจรงิแจ่ม

แต่หาไมไ่ด ้ การศึกษาทางโลกเนน้การซกัถาม เนน้การอภปิราย   กจ็ะมคีวามคิดความเชื่อทีเ่ป็นท ัง้พระธรรม

วนิยั เป็นพระสูตร  มอีรรถถา มชีาดก  ทีเ่ดก็สงสยั เพราะมกีารน ามาท าเป็นหนงัสอืเรียน หรอืหนงัสอือ่าน

ประกอบ  เดก็อ่านสงสยัแลว้ครูอธิบายไม่ได ้  เช่นตวัอย่าง ภกิษุณีถกูข่มขนืแลว้ท่านท าอย่างไร ครูใหเ้ด็กไป

ซกัถามพระสงฆแ์ต่ท่านไมส่ามารถใหค้ าตอบได ้  และพระตอบโดยความอาศยัความรูท้ีม่อียู่เดิม ๆ  เช่น ท า

ความดนีะโยมแลว้จะไดข้ึ้นสวรรคเ์ป็นตน้  เพราะฉะนัน้ การศึกษาของสงฆก์บัการศึกษาของทางโลกจะตอ้ง

สมดุลและสอดคลอ้งกลมกลนืกนั”๑๕๔ 

คะนึงนิตย ์จนัทบุตร ไดก้ลา่วว่า “องคก์รคณะสงฆอ่์อนแอ ไมส่ามารถที่จะผลติผูน้ าทอ้งถิน่ทีม่คุีณภาพ

ออกมารบัใชพ้ระพทุธศาสนาและสงัคม บางแห่งเหลอืเพยีงพระหลวงตา ๑-๒ รูป ท าหนา้ที่เป็นผูก้ระท าพธิกีรรม

                                                 
๑๕๒สมัภาษณ ์พระเทพวสุิทธกิว ี(เกษม  สญฺญโต), รองอธิการบด ีมมร., ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๕๓สมัภาษณ ์พระราชพศิาลสุธ,ี เจา้คณะจงัหวดัชมุพร (ธ), ๒๔ มถินุายน ๒๕๕๑. 

๑๕๔สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์ดร.สุมน อมรววิฒัน,์ ราชบณัฑติ, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 



 ๒๑๘ 

ทางศาสนา หมดความเป็นผูน้ าชุมชนอกีต่อไป ประเพณีบวชเรยีนเหลอืเพยีงแต่บวชไมม่เีรียน”๑๕๕ รศ.ดร.สมภาร 

พรหมทา  ไดก้ลา่วว่า “คุณภาพทางดา้นวชิาการเกี่ยวกบัพระพทุธศาสนาที่มอียู่ในพระสงฆไ์ทยโดยภาพรวมนัน้ 

พระอาจจะค่อยๆ ถอยห่างจากจดุที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ทีจ่ะเหน็พระพทุธศาสนาสามารถ

ใหท้างออกแก่ปญัหาสงัคมและจรยิธรรมทีซ่บัซอ้นในโลกสมยัใหมม่ากขึ้นตามล าดบั”๑๕๖ สบืเน่ืองจากระบบ

การศึกษาของคณะสงฆท์ีไ่ม่สามารถผลติศาสนทายาททีม่คุีณภาพได ้ ส่งผลใหค้ณะสงฆข์าดแคลนศาสนทายาทที่

มคุีณภาพเป็นอย่างมาก   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพรรณ ณ บางชา้ง พบว่า “ วทิยาฐานะของพระสงัฆาธิ

การตัง้แต่รองเจา้อาวาสขึ้นไปในต่างจงัหวดั ในจ านวน ๒๕,๐๐๐  รูป มภีมูคิวามรูร้ะดบันกัธรรมเท่านัน้ถงึรอ้ยละ 

๙๐ ส่วนที่มคีวามรูท้ ัง้แผนกธรรมและบาลมีเีพยีงรอ้ยละ ๑๐ เท่านัน้”๑๕๗  

ทัง้ๆ ทีเ่ป้าหมายของการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ไดว้างเป้าหมายไวเ้พือ่ผลติบคุลากรสนองงาน

ของคณะสงฆแ์ละรบัใชพ้ระศาสนา  แต่การทีพ่ระภกิษุสามเณรศึกษาพระปรยิตัธิรรมแลว้ไม่สามารถสอบผ่าน

การสอบวดัผลในแต่ละช ัน้ภมู ิ  ท าใหค้ณะสงฆม์ภีมูคิวามรูด้า้นพระปรยิตัิธรรมนอ้ย ขาดศกัยภาพทีจ่ะสบื

ทอดค าสอนทีเ่ป็นแก่นแทข้องพระพทุธศาสนาเอาไว ้  และขาดแคลนพระสงฆท์ีม่คุีณภาพในการท างานใหก้บั

กจิการพระศาสนาไมว่่าจะเป็นการปกครอง การเผยแพร่ การบรหิารการศึกษา เป็นตน้ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็

ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ยงัไมส่ามารถผลติศาสนทายาททีม่คุีณภาพเพยีงพอ ทีจ่ะ

รกัษาหรอืสบืทอดพระพทุธศาสนาในบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ได ้   

๒. ยงัไม่สามารถผลิตพระสงฆท์ี่ความรูท้างพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ  ในสมยัก่อน พระสงฆเ์ป็นผูท้ีม่ี

ความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ ไมเ่พยีงแต่ความรูด้า้นพทุธศาสนาเท่านัน้  

แมแ้ต่ความรูด้า้นวชิาการต่างๆ พระสงฆก์็เป็นผูน้ าท ัง้สิ้น   ถงึแมว้่าในสมยัก่อนฆราวาสมคีวามรูด้า้นธรรมข ัน้

สูง และมกีารสอนหรอืบอกพระปรยิตัิธรรมแก่พระภกิษุสามเณรทีจ่ดัในพระราชวงั และวงัเจา้ ตลอดจนบา้น

ขนุนางผูใ้หญ่ในสมยัอยุธยาและรตันโกสนิทรต์อนตน้ กล็ว้นแต่ท าโดยคฤหสัถท์ ัง้สิ้น๑๕๘  แต่ฆราวาสเหล่านัน้

ลว้นแลว้แต่เคยบวชเรยีน และเป็นผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้สิ้น และยงันบัว่าเป็นส่วนนอ้ยเมือ่

เทยีบกบัผูรู้ท้ีเ่ป็นพระสงฆ ์

แต่สมยัปจัจุบนัความรูท้างดา้นพระพทุธศาสนาของพระสงฆล์ดนอ้ยลงมาก  พระก าลงัจะมคีวามส าคญั

นอ้ยลงในฐานเป็นแหลง่ความรูท้างธรรม ดงัผลการวจิยัเมือ่ปี ๒๕๓๙ พบว่า สาเหตุส  าคญัที่ท  าใหน้กัศึกษาไมฟ่งั

                                                 
๑๕๕คะนึงนิตย ์จนัทบุตร, “แนวคิดทศิทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย” วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที่ 

๘ ฉบบัที ่๒ (พฤษภาคม–สงิหาคม ๒๕๔๔) : ๒๙. 

๑๕๖สมัภาษณ ์รศ.ดร.สมภาร  พรหมทา, อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๕๗สุภาพรรณ ณ บางชา้ง และคณะ, การประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาชนบท, (กรุงเทพฯ : 

โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๗), หนา้ ๘. 

๑๕๘พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ปญัหาที่รอทางออก, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

มลูนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา้ ๑๗๘. 



 ๒๑๙ 

เทศน ์ นอกจากเป็นเพราะไมม่เีวลาและไมน่่าสนใจแลว้ ยงัเป็นเพราะ “หาความรูจ้ากแหลง่อื่นไดส้ะดวกกว่า” 

(รอ้ยละ ๔๙.๓) ทีน่่าสนใจกว่านัน้กค็ือ  เหตผุลรองลงมากค็ือเพราะ “พระสงฆไ์มน่่านบัถอืหรือไมรู่ธ้รรมะดี

พอ” (รอ้ยละ ๔๑.๖)๑๕๙  แมก้ารวจิยัดงักลา่วไมไ่ดร้ะบวุ่า “แหลง่อื่น” ทีน่กัศึกษาจะแสวงหาความรูท้างธรรมได ้

ไดน้ัน้มอีะไรบา้ง  แต่ในสงัคมปจัจบุนักเ็หน็ไดช้ดัเจนว่า หนงัสอืธรรมะและฆราวาสทีเ่ป็นผูรู้ใ้นทางธรรมนัน้มี

อยู่มาก และสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย  อกีท ัง้ยงัสือ่ความคิดและสมัพนัธก์บัชวีติประชาชนในปจัจบุนัไดม้ากกว่า 

สุรพศ ทวศีกัดิ์ กลา่วว่า “สมยัก่อนมหาวทิยาลยัสงฆย์งัไม่ไดร้บัการรบัรองจากรฐั ขาดงบประมาณ

อดุหนุน มคีนบวชเรียนมาก พระสงฆม์คีวามรูห้ลกัพระพทุธศาสนาด ี ท างานเผยแผ่อย่างมคุีณภาพ  แต่เมือ่

มหาวทิยาลยัสงฆไ์ดร้บัการรบัรองจากรฐั และปจัจบุนัมงีบประมาณสนบัสนุนจากรฐักว่า ๑,๐๐๐ ลา้นบาท  แต่

สภาวการณ์กลบักนั คือ มคีนบวชเรียนนอ้ยลง ความรูห้ลกัพระพุทธศาสนาของพระแย่กว่าฆราวาส 

(ขอ้มูลวงในของมหาวิทยาลยัทางโลกหลายแห่งที่รบัสมคัรพระสอบเขา้เรียนปริญญาโท-เอก สาขาพุทธ

ปรชัญายืนยนัเรื่องน้ี) วาระด่วนของชาวพุทธวนัน้ีจึงไม่ใช่ผลกัดนัใหพ้ระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ

ในรฐัธรรมนูญ แต่คือ “การแกป้ญัหาความไมรู่ข้องพระ” โดยเฉพาะเรื่องที่ควรรูม้ากที่สุด คือ หลกัค าสอนของ

พทุธศาสนา”๑๖๐ 

 ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่ รศ.ดร.สมภาร พรหมทา กลา่วในท านองเดียวกนัว่า  “จากผลการสอบเขา้ศึกษา

ต่อในมหาวทิยาลยัทางโลก เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์ มหิดล ซึ่งเปิดสอนวิชา

พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัสงฆ ์  โดยเฉพาะขอ้มูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   พบว่า  

คะแนนการสอบเขา้เรียนวิชาทางดา้นพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆน์ัน้  โดยภาพรวมจะต า่กว่าฆราวาส  น้ี

เป็นขอ้สอบทีว่ดัความรูพ้ระพทุธศาสนาตรงๆ  การทีพ่ระสอบไดค้ะแนนต า่กว่าฆราวาสโดยภาพรวม ในเรื่องที่

ตนควรรูม้ากกว่าใครหมดนัน้ อาจบอกอะไรเราไดม้ากน้ีไมน่บัขอ้สอบส่วนที่เป็นการเอาค าสอนของพระพทุธศาสนา

ไปประยุกตอ์ธิบายปรากฎการณ์ทางสงัคม ที่เราพบว่าพระนัน้ไม่อาจสูค้ฤหสัถไ์ดเ้ลย  มีความห่างกนั

ค่อนขา้งมากในเรื่องน้ีจนไม่ตอ้งสงัเกตกม็องเหน็”๑๖๑   

และท่านยงัไดต้ ัง้ขอ้สงัเกตอีกว่า คุณภาพของพระสงฆ์ที่เรียนพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีใน

ระดบัสูงๆ ขึ้นไปมกัจะมคีวามคิดในเชิงวิพากษว์ิจารณ์นอ้ยกว่าพระที่จบในช ัน้ระดบัเปรียญธรรมต า่

กว่า “อนัที่จริงนิสิตคฤหสัถท์ี่สอบเขา้เรียนทางดา้นพระพุทธศาสนาในมหาวทิยาลยัทางโลกไดน้ัน้   เป็น

กลุม่คนทีผ่มเองมคีวามสนใจเป็นพิเศษ คนเหล่าน้ีเท่าที่ผมศึกษามกัเป็นคนที่มีความคิด ความรูท้าง

                                                 
๑๕๙ขนิษฐา ศรไีพบูลย,์ กิต ิยิง่ยงใจสุข, “พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนกัศึกษาชาวพทุธใน

มหาวทิยาลยัของรฐัในกรุงเทพมหานคร”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที ่ ๓ ฉบบัที ่ ๓ (กนัยายน–ธนัวาคม 

๒๕๓๙) : ๓๓. 

๑๖๐สุรพศ  ทวศีกัดิ์, มติชนรายวนั, (๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๑) : ๑๐. 

๑๖๑รศ.ดร.สมภาร พรหมทา, “บทบรรณาธิการ”, วารสารพทุธศาสตรศึ์กษา, ปีที ่ ๑๓ ฉบบัที่ ๓ 

(กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๔๙) : ๔. 



 ๒๒๐ 

พระพทุธศาสนาทีม่อียู่หากไมใ่ช่คนทีเ่คยบวชเรยีนมา  กม็กัมาจากการศึกษาดว้ยตนเองจากต ารา หรอืหนังสอื

ทีเ่ขยีนโดยนกัวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนาไทยหรอืต่างประเทศ   ส าหรบัคนทีเ่คยบวชเรยีนมา  ความรู ้

ทางพระพทุธศาสนากย็่อมมาจากวดั    ผมมขีอ้สงัเกตเรื่องหน่ึงคือ  นิสติคฤหสัถป์ระเภทที่เคยบวชเรยีนมาน้ี

ทีเ่ก่งๆ มกัเป็นเปรียญไมสู่ง ราว ๕-๖ ประโยค  ยิง่ประโยคสูง เช่น ๙ ประโยค  ความคิดเชงิวพิากษว์จิารณก์็

จะนอ้ยลงไปตามสดัส่วน  น้ีแปลว่าอะไร  เรื่องน้ีท าใหผ้มนึกถงึท่านพทุธทาส  ท่านพทุธทาสเป็นนกัคิด 

ความคิดของท่านน้ีผมเริ่มสงสยัแลว้ว่า น่าจะมคีวามเกี่ยวขอ้งอยู่มากทเีดยีวกบัการที่ท่านเป็นเพยีงเปรยีญ

เพยีง ๓ ประโยค  ถา้ขอ้สงสยัของผมน้ีเป็นจรงิ  ความจรงิอนัน้ีกจ็ะยิง่ช่วยย า้ใหเ้ราเป็นห่วงการศึกษาตาม

จารตีของสงฆห์นกัขึ้นไปอกี ในอนาคต ผมเชื่อว่าบา้นเราจะมนีกัคิดทางดา้นพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นผลผลติของ

มหาวทิยาลยัทางโลกอย่างจฬุา ธรรมศาสตร ์ มหดิล  และคนเหลา่น้ีจะค่อยๆ เขา้มาแทนทีพ่ระในเรื่องการให ้

ความเหน็แก่ประเดน็ทางสงัคมมากขึ้น น้ีไม่ใช่การรูส้กึเอาเอง แต่มาจากขอ้มลูทีผ่มแอบสงัเกตอยู่เงยีบๆ 

ในช่วงทีบ่า้นเมอืงเราเหน็ต่างกนั ในเรื่องการบรรจพุระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาตใินรฐัธรรมนูญทีผ่่าน

มา รวมถงึบทความทีเ่ขยีนถงึเรื่องน้ีอย่างเป็นกลางและใชเ้หตผุลนัน้มอียู่จ านวนหน่ึง รายชื่อคนทีเ่ขยีนนัน้ผม

ทราบว่าลว้นแลว้แต่เป็นผลผลติของมหาวทิยาลยัทางโลกทัง้สิ้นหรอืว่าในอนาคตฆราวาสจะมาแทนทีพ่ระสงฆ์

อย่างทีพ่บในต่างประเทศ..ผมไม่แน่ใจ”๑๖๒ 

 พระพรหมมนีุ (จณุฑ ์ พรหมคุตโฺต) แมก่องธรรมสนามหลวงกลา่วว่า  “คุณภาพของพระภกิษุ

สามเณรดา้นการศึกษายงัอยู่ในสภาพทีไ่มน่่าพอใจ เน่ืองจากการจดัการศึกษาของคณะสงฆย์งัขาดประสทิธภิาพ 

ไมไ่ดเ้รียน ไมไ่ดส้อน แต่เกณฑก์นัมาสอบ เจา้คณะพระสงัฆาธิการยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างจรงิจงั ซึง่เรื่อง

น้ีกจ็ะตอ้งค่อยๆ พฒันาปรบัปรุงกนัไป”๑๖๓ แมแ้ต่เรื่องสมาธิภาวนานัน้แต่เดมิถอืว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ ์ 

ส่วนฆราวาสนัน้มกัประพฤติธรรมหรือบ าเพ็ญบุญดว้ยการใหท้าน หรือรกัษาศีลเป็นส่วนใหญ่จะเขา้หา

กรรมฐานต่อเมือ่บวชพระแลว้ แต่ปจัจบุนัสมาธภิาวนามใิช่พรหมแดนของพระสงฆแ์ลว้ เพราะฆราวาสก าลงัมี

บทบาทในดา้นน้ีมากขึ้น ไม่แต่ในฐานะผูส้อนกรรมฐานเท่านัน้  หากยงัสนใจทีจ่ะปฏบิตักิบัตนเอง  การท า

สมาธภิาวนาในหมู่ฆราวาสนัน้ไม่ใช่เรื่องผดิปกตแิต่อย่างใดในสงัคมปจัจบุนั  แมค้นเหลา่นัน้จะเป็นคนส่วน

นอ้ย แต่กเ็พิม่จ านวนมากขึ้น ขณะทีใ่นวงการคณะสงฆก์ลบัเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม คือ พระสงฆท์ี่สนใจ

ท าสมาธภิาวนาอย่างจรงิจงัมนีอ้ยลง  แมจ้ะมกีารพยายามส่งเสริมกนัอยู่บา้ง แต่ก็ไมป่ระสบความส าเรจ็๑๖๔  

สิง่เหลา่น้ีท าใหศ้รทัธาที่ประชาชนมต่ีอพระสงฆล์ดลงไป แมก้ระท ัง่ในเรื่องหลกัธรรมค าสอนหรอื

การศึกษาทางพทุธศาสนา อนัเป็นเรื่องทีพ่ระน่าจะเชี่ยวชาญหรอือยู่ในความรบัผดิชอบของพระสงฆโ์ดยตรง ก็

ปรากฏว่าคนหนัไปพึง่พระนอ้ยลง  ซึง่ลดความศรทัธาของประชาชนลงมาก  ไมเ่พยีงเป็นการสูญเสยีความเป็น

                                                 
๑๖๒สมัภาษณ ์รศ.ดร.สมภาร พรหมทา, อาจารยจ์ากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๖๓สมัภาษณ ์พระพรหมมนีุ (จุณฑ ์พรหมคฺุตฺโต), แม่กองธรรมสนามหลวง, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๑๖๔พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนม้และทางออกจากวกิฤต, อา้งแลว้, หนา้ 

๑๗๖. 



 ๒๒๑ 

ผูน้ าทางจรยิธรรมเท่านัน้  เมือ่สถาบนัสงฆอ์อ่อนแอลงก็หมายถงึว่าค าส ัง่สอนของพทุธศาสนากม็อีทิธพิลต่อวถิี

ชวีติของประชาชนลดนอ้ยถอยลงไปดว้ย เสถยีรพงษ ์ วรรณปกษ ์ กลา่วว่า “...ชาวพทุธไทยไมค่่อยรู ้

พระพทุธศาสนาที่เป็นหลกัพระพุทธศาสนาจริงๆ จะว่าไปไม่ตอ้งพูดถึงชาวบา้นหรอก พระเองนัน่แหละ  

ปจัจุบนัพระเองก็ไม่รูพ้ระพุทธศาสนา  เพราะการศึกษาของพระไม่ไดเ้ขม้หมือนแต่ก่อน  และไม่ไดไ้ป

เนน้หลกัพระธรรมวินยัเหมือนแต่ก่อน  ความรูพ้ทุธศาสนาทีเ่ป็นหลกัจรงิๆ ไมม่ ีไมค่่อยเหลอืหรอก น้ีคือ

ประเดน็หน่ึง เพราะฉะนัน้การทีจ่ะไปยนืยนัว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างนัน้อย่างน้ี ท่านไมก่ลา้ยนืยนัท ัง้นัน้  

ไมจ่  าเป็นตอ้งพดูถงึชาวบา้นที่ไม่เคยศึกษา  ศึกษาบา้งกอ่็านเลอะไปหมด ไมไ่ดจ้บัหลกั เพราะฉะนัน้พึง่อะไร

ไมไ่ดห้รอกในเรื่องน้ี”๑๖๕ 

๓. ยงัไม่สามารถสรา้งพระสงฆท์ี่มีความเป็นผูน้ าทางสติปญัญาและจติวญิญาณที่เขม้แข็ง บทบาท

ในฐานะเป็นพลงัทางดา้นศาสนธรรมในสงัคมของพระสงฆไ์ทยในปจัจบุนั มคีวามอ่อนแอลงมาก ซึง่นอกจาก

จะไมส่ามารถดงึประชาชนใหเ้ขา้หาเพือ่นอ้มเขา้มาเป็นทางด าเนินชวีติ และสบืต่อใหย้ ัง่ยนืแลว้ ยงัไมส่ามารถ

ตา้นทานกระแสวตัถนิุยมและบริโภคนิยมทีไ่หลบา่แผ่ซ่านท ัว่ท ัง้สงัคม  ผลกค็ือถกูกระแสดงักลา่วบอ่นเซาะ 

จนกระท ัง่พระเป็นอนัมากกลายเป็นเครื่องมอืของลทัธอิดุมการณ์ดงักลา่วแทน  ขณะเดยีวกนัประชาชนเป็นอนั

มาก กห็นัไปหาพทุธศาสนาแบบอื่นซึง่ตอบสนองหรอืสมัพนัธก์บัชวีติของเขามากกว่า หาไมก่็ต่อเตมิเสรมิแต่ง

หรอืสรา้งศาสนาขึ้นมาใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง ซึง่ในหลายกรณีกเ็ป็นการสนองกิเลส

มากกว่า   พระกลายเป็นพราหมณ ์พทุธศาสนากเ็ลยยิง่ห่างจากชาวบา้นออกไปทุกท ี 

ภายใตอ้ิทธพิลของวฒันธรรมบรโิภคนิยม วดัไดถ้กูแปรสภาพกลายเป็นตลาด ในอกีรูปลกัษณห์น่ึง 

สิง่ทีน่ ามาซื้อขายกนักไ็ม่ไดม้แีต่เครื่องรางของขลงัเท่านัน้  แมแ้ต่บญุกศุลและพธิกีรรมก็กลายเป็นสนิคา้อกี

แบบหน่ึงซึง่ตอ้งใชเ้งนิซื้อหา โดยพระกลายเป็นผูข้าย  คนทีป่รารถนาจะไดบ้ญุอาจจะไมจ่  าเป็นตอ้งท าความดี

อกีต่อไป เพยีงแต่จ่ายเงนิเท่านัน้ ส่วนพธิกีรรมกลายเป็นบริการทีม่กัจะมรีาคาก าหนดไว ้  การทีผู่ค้นเขา้หา

พทุธศาสนาดว้ยผูบ้รโิภคกด็ ีการทีพ่ระเป็นฝ่ายเขา้หาเศรษฐกจิแบบเงนิตรากด็ ี ท าใหพ้ทุธศาสนามแีนวโนม้ที่

จะมลีกัษณะคือ เนน้คุณค่าแบบวตัถนิุยม มุง่สนองความตอ้งการทางวตัถมุากขึ้น  การอวยพรใหร้ า่รวยส าคญั

กว่าการอวยพรใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข การสอนใหผู้ค้นละกเิลสหรอืความเหน็แก่ตวัจะถกูมองขา้ม  ใชเ้งนิเป็น

อปุกรณส์ าคญั บุญกศุล วตัถมุงคล ถกูท าใหก้ลายเป็นสนิคา้ ซึง่สามารถหามาไดด้ว้ยการใชเ้งนิซื้อ  กระตุน้ให ้

ผูค้นมคีวามตอ้งการทีจ่ะบรโิภค และมคีวามเป็นปจัเจกบคุคลมากขึ้น 

ความหลากหลายของคณะสงฆจ์ึงมอียู่อย่างเสร ี พระสงฆเ์ป็นจ านวนมากสอนและปฏบิตัิตามใจชอบ  

หลายรูปฝกัใฝ่ไสยศาสตรอ์ย่างเตม็ที ่โดยทิ้งหลกัการในทางพระพทุธศาสนา เครื่องรางของขลงัและวตัถมุงคล

ถกูประดิษฐค์ิดสรรคใ์หห้ลากหลายแตกต่างกนัออกไป รวมท ัง้มกีรรมวธิอี  านวยโชคลาภ สรา้งความส าเรจ็

แบบแปลกๆ เพือ่สรา้ง “จดุขาย” ใหต่้างจากคนอื่น ในขณะเดียวกนักเ็พือ่ตอบสนอง “ลูกคา้” นานาประเภท 

                                                 
๑๖๕เสถยีรพงษ ์ วรรณปก, พุทธศาสนาสยาม ฤาวิกฤตจะเป็นโอกาส ?, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา้ ๗๖. 



 ๒๒๒ 

นอกจากของโบราณอย่าง น า้มนต ์ ยนัต ์ ปลดัขกิ ตะกรุด ยาเสน่ห ์ หรอืวธิดี ัง้เดมิ เช่น สกัน า้มนั เป่าขมอ่ม 

ปิดนะหนา้ทองแลว้ ยงัมกีารปลุกเสกลอ๊กเกต วตัถปุระดบัหนา้รถ ป้ายอวยชยัเขา้รา้น ตลอดจนการบูชาพระ

ราหู ยงัไมต่อ้งพดูถงึการเอาสญัลกัษณ์หรอืพธิกีรรมทีม่ภีาพลกัษณ์แบบพทุธ เช่น พระเครื่อง หรอืการสวด

ภาณยกัษม์าใชป้ระโยชน ์ ความคลาดเคลือ่นย่อหย่อนในทางศีล สมาธ ิ และปญัญาของพระสงฆเ์ป็นอนัมาก  

ท าใหฆ้ราวาสลุม่หลงมวัเมาในวตัถนิุยมและบรโิภคนิยมหนกัขึ้น ถา้ไมถ่งึกบัละทิ้งพทุธศาสนากน็บัถอืพทุธ

ศาสนาอย่างผดิๆ ไป ตามความเขา้ใจอนัคลาดเคลือ่นของตน ยิง่ต่างคนต่างเลอืกสรรและตคีวามพทุธศาสนา

เพือ่สนองกเิลสเป็นส าคญั พทุธศาสนาในไทยกย็ิง่คลาดเคลือ่นจากหลกัการและกระจดักระจายหลายหลาก

มากยิง่ขึ้น  เปิดช่องใหไ้สยศาสตรเ์ขา้มาอย่างเตม็ทีเ่พราะมจีดุหมายเดยีวกนั  นัน่คือการสนองความโลภและ

การปรนเปรอตนดว้ยวตัถ ุจนกลา่วไดว้่าพทุธศาสนาในไทยก าลงัจะกลายเป็นไสยศาสตรค์ราบของบรโิภคนิยม

ยิง่ขึ้นทุกท ี

แนวโนม้ดงักลา่วบง่ชี้ว่าพระสงฆโ์ดยรวมจะมบีทบาทนอ้ยมากในดา้นศาสนา ไมว่่าการสอนธรรมหรอื

ท าบุญ ขณะทีอ่ิทธิปาฏหิารยิห์รือวตัถมุงคลของพระจะดงึดูดผูค้นมากกว่าและไดร้บัความสนใจจากผูค้นมากขึ้น 

แมไ้มม่ขีอ้มลูระบุชดัว่าวตัถมุงคลทีผู่ค้นใหค้วามส าคญัมากขึ้นนัน้ จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระเกจอิาจารยบ์าง

รูปหรอืว่าเป็นกรณีท ัว่ไป  แต่ไม่ว่าจะเป็นอนัไหน กล็ว้นเป็นแรงดงึดูดใหพ้ระรูปอื่นๆ หนัมาเอาดใีนเรื่องน้ีกนั

มากขึ้น  ซึง่นัน่ก็หมายความว่าพระสงฆก์ าลงัจะเป็นพราหมณส์นองบรโิภคนิยมยิง่ขึ้นทุกที๑๖๖  ถงึแมว้่าพระรูป

นัน้จะมลูีกศิษยลู์กหามากมาย แต่เป็นอาการเฉพาะเจาะจงในฐานทีม่คุีณวเิศษเฉพาะตวั ไมใ่ช่เคารพในฐานที่

ท่านเป็นตวัแทนอนัโดดเด่นของพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนาไม่ การทีค่นปจัจบุนัศรทัธาในสถาบนัสงฆล์ดลง 

แต่หนัไปใหค้วามสนใจพระเป็นรูปๆ แทน ย่อมมผีลใหส้ถาบนัสงฆห์รอืพระสงฆ์โดยท ัว่ไปมอีิทธพิลต่อสงัคม

นอ้ยลงไป  พระไพศาล วสิาโล ใหค้วามเหน็ว่า “การศึกษาของคณะสงฆต์กต า่อย่างไมเ่คยปรากฏมาก่อน แม ้

เปรียญเอกในปจัจบุนัจะมมีากมายยิง่กว่ายุคใด แต่ความเป็นผูน้ าทางสตปิญัญาของพระสงฆโ์ดยภาพรวมลด

นอ้ยถอยลง เช่นเดยีวกบัความลดนอ้ยลงของคุณธรรมในสงัคมไทย”๑๖๗ 

นอกจากน้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่า ส านกัและกลุม่ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึ้นในแวดวงพระพทุธศาสนาจ านวนมาก ไม่

มพีระเกี่ยวขอ้งในฐานะผูน้ าเลย ไมว่่าส  านกัอุบาสกิาบงกช ส านกัเจา้แม่กวนอมิ ชมรมนิชเิรน็ชนิซู โคเอ็นกา้ 

เป็นตน้ ขณะทีพ่ระสงฆม์บีทบาทดา้นศาสนานอ้ยลง  เป็นแหล่งความรูโ้ดยเฉพาะส าหรบัคนสมยัใหม่มจี  านวน

นอ้ยลงนัน้  ฆราวาสทีเ่ป็นผูรู้ธ้รรมมแีนวโนม้เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ หรืออย่างนอ้ยกเ็ป็นแหลง่ความรูท้างธรรมทีไ่ดร้บั

ความส าคญัมากขึ้นเป็นล  าดบั ขณะที่พระสงฆ์ซึ่งแมเ้วทีส  าหรบัพระในการสอนธรรมจะมอียู่มากท ัง้ตาม

รายการวทิยุและโทรทศัน ์ แต่สื่อและเวทขีองฆราวาสกลบัไดร้บัความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื 

                                                 
๑๖๖พระไพศาล วสิาโล, พทุธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนม้และทางออกจากวกิฤต, อา้งแลว้, หนา้ 

๑๗๘. 

๑๖๗พระไพศาล วสิาโล, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปีที ่ ๘ ฉบบัที ่ ๒ (พฤษภาคม–สงิหาคม ๒๕๔๔) : 

๓๐. 



 ๒๒๓ 

รายการอภปิราย รวมท ัง้ในหอ้งบรรยายตามมหาวทิยาลยั และนบัวนัจะขยายไปตามรายการวทิยุโทรทศัน ์เช่น 

ประเวศ วะส ี, ระว ีภาวไิล , สริิ  กรนิชยั , อมรา มลลิา เป็นตน้   

เหลา่น้ีเป็นเพยีงตวัอย่างส่วนนอ้ยของฆราวาสกลุม่ดงักล่าว เป็นไปไดว้่าในสงัคมสมยัใหม ่ ฆราวาส

จะเป็นแหลง่ความรูท้างธรรมทีส่  าคญักว่าพระสงฆใ์นอีกไมช่า้น้ี  โดยทีฆ่ราวาสเหลา่น้ีจ านวนมากไมเ่คยผ่าน

การบวชเรียน หรอืถงึบวชเรยีนกเ็พยีงช่วงระยะเวลาส ัน้ๆ จงึไมอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นผลผลติทางการศึกษาของ

คณะสงฆอ์ย่างแทจ้รงิ    ฆราวาสจะมบีทบาทเพิม่ขึ้นแต่ในทางปรยิตัเิท่านัน้กห็าไม ่ หากยงัรวมถงึดา้นปฏบิตั ิ

ในช่วงเวลาไมก่ี่ปีมาน้ีอาจารยส์อนกรรมฐานที่เป็นคฤหสัถไ์ดเ้พิม่มากขึ้น  บา้งกส็อนสมาธภิาวนาในบรบิทเดมิ

คือในวดัหรอืส านกัสงฆ ์  แต่กม็ไีมน่อ้ยทีส่อนในสภาพแวดลอ้มใหม ่ เช่น ในอาศรม ตามบา้นเรอืนหรอืใน

ส านกัของคฤหสัถซ์ึง่รวมตวักนัในรูปมลูนิธ ิ เช่น ศูนยป์ฏบิตัิธรรมกมลา (แนวโคเอน็กา้) หรอืมลูนิธิยุวพทุธิก

สมาคม โดยผูป้ฏบิตันิอกจากจะเป็นฆราวาสแลว้ ยงัมพีระมารบัการฝึกดว้ย  

ไมเ่พยีงแต่ก าลงัจะมบีทบาทลดลงในฐานะแหลง่ความรูท้างธรรมเท่านัน้ แมแ้ต่การเป็น “เน้ือนาบุญ” 

หรือเป็น “ตวักลาง” ระหว่างฆราวาสกบับุญกุศลกม็แีนวโนม้ลดลงดว้ย สมยัก่อนพระกบับุญกุศลนัน้แยกจากกนั

ไมอ่อก ใครที่ตอ้งการท าบญุ (หรอืตอ้งการใหบุ้ญกศุลเพิ่มพนู) กต็อ้งไปท าบุญกบัพระ ท ัง้ๆ ที่บุญกิรยิาวตัถนุัน้

ท าไดห้ลายอย่างโดยไม่ตอ้งผ่านพระสงฆก์็ได ้ ซึง่ทมัไบและคอฟแมนไดท้  าวจิยัสอบถามความคิดเหน็ของคนไทย

ในพื้นที่ทีเ่ขาไปท าวจิยั ปรากฎว่าในทศันะของชาวบา้นเหล่าน้ี การท าบุญทีส่  าคญัที่สุดและตดิอนัดบัตน้ๆ ลว้น

เกี่ยวขอ้งกบัพระ๑๖๘ แต่แนวโนม้ดงักลา่วก าลงัจะเปลีย่นแปลงไป สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

พบว่า คนในเมอืงใหญ่ๆ ท ัว่ประเทศส่วนใหญ่แลว้เหน็ดว้ยว่า “การบริจาคเงนิใหส้มาคมและมลูนิธทิี่ท  ากจิกรรม

เพือ่สาธารณประโยชนด์กีว่าการบรจิาคใหศ้าสนสถาน”๑๖๙ พระไพศาล วสิาโล ใหค้วามเหน็ว่า “ต าแหน่งของปญัหา

มนัลกึซึ้งลงไปถงึว่า เป็นเพราะพระไม่สามารถท าหนา้ที่ตามบทบาทของท่านได ้  ท าไมท่านจงึท าไมไ่ด ้  เพราะ

อะไร กเ็พราะเราใหก้ารศึกษาท่านไมพ่อ”๑๗๐ 

๔. ไม่สามารถรบัมือกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม ความเปลีย่นแปลงอย่างหน่ึงซึง่ก าลงัเกิดขึ้นใน

ปจัจบุนัและอนาคต คือ ความหลากหลายภายในสงัคม สงัคมที่สลบัซบัซอ้นและขยายใหญ่ท าใหเ้กดิกลุม่คนที่

หลากหลายทัง้อาชพีและประสบการณ์ การศึกษา และความสนใจ ความหลากหลายดงักลา่วท าใหผู้ค้น

คาดหวงัจากพทุธศาสนาแตกต่างกนัออกไป ตลอดจนเขา้หาและรบัรูพ้ทุธศาสนาดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่หมอืนกนั 

ความหลากหลายทางดา้นความเชื่อและการรบัรู ้  รวมไปถงึปญัหาทางจิตใจของผูค้นในยุคโลกาภวิตัน ์  สภาพ

                                                 
๑๖๘Ishii ,Yoneo, Sangha , State, and Society : Thai Buddhism in History, (Honolulu : 

University of Hawaii  Press, 1986), p. 17. 

๑๖๙จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, การส ารวจทศันคตต่ิอภาวะทางสงัคมในเขตเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-

๒๕๓๘, (กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัสงัคม, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๓๕. 

๑๗๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), บทเรยีน ๒๕ ปีคนไทยเรยีนรูห้รอืยงั, (กรุงเทพฯ : ลเิบอรต์ี้ เพรส

,๒๕๔๑), หนา้ ๑๐๖. 



 ๒๒๔ 

เช่นน้ีเรียกรอ้งใหพ้ทุธศาสนาตอ้งปรบัตวัเปลีย่นแปลงใหม้คีวามหลากหลายมากขึ้น  เพือ่ตอบสนองกลุม่คนที่

หลากหลาย ถา้พทุธศาสนาจะมคีวามส าคญัส าหรบัอนาคต  ส่วนหน่ึงกเ็พราะสามารถทีจ่ะเยยีวยาวกิฤตการณ์

ทางจติวญิญาณของผูค้นที่ไดร้บัพษิภยัจากบริโภคนิยมได ้  

แต่การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ยงัไม่สามารถผลติผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์

ใหส้ามารถทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ได ้ ดงัที่พระสุธีวรญาณ ได ้

กลา่วไวว้่า “ระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์มส่ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม  จงึท าใหค้วามเป็น

ผูน้ าทางปญัญาดอ้ยไปท ัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ คณะสงฆท์ิ้งระบบการศึกษาพเิศษทีจ่ะรบัมอืหรือเหมาะสม

กบัปญัญาชนรุ่นใหม ่จงึท าใหม้กีารตคีวามพระธรรมวนิยัตามความพอใจของตนเอง”๑๗๑   

ซึง่ในประเดน็เดียวกนัน้ี รศ.ดร.สมภาร พรหมทา กล่าวว่า “หากพระพทุธศาสนาตอ้งการจะอยู่คู่

สงัคมไทยและสงัคมโลกไดอ้ย่างม ัน่คง  ไมว่่าโลกจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไรก็ตาม  พระพทุธศาสนาจะตอ้งแสดง

ใหโ้ลกเหน็ว่าตนนัน้มค่ีา  และค่าทีว่่านัน้ตอ้งเป็นของสากล เหมอืนค่าทีพ่บในวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์หรอื

ศาสตรอ์ื่นๆ  ทีเ่ราคาดการณว์่าต่อใหโ้ลกเปลีย่นไปอย่างไร  คนก็จะไมท่ิ้งสิง่เหลา่น้ีเช่นเดิม  ปญัหามวี่าใครละจะ

รบัหนา้ที่ท  าใหพ้ระพทุธศาสนากลายเป็นสิง่ทีม่ค่ีาตามที่กล่าวมานัน้  พระสงฆเ์อง ผมกเ็พิง่ต ัง้ขอ้สงัเกตว่าขณะน้ี

ท่านกส็อบวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนาสูค้ฤหสัถไ์ม่ได ้แลว้เราจะตัง้ความหวงักบัใครกนัละทน้ีี”๑๗๒ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของรองศาสตราจารย ์ ผจญ  ค าชูสงัขท์ีว่่า “ปจัจบุนัระบบการศึกษาพระ

ปรยิตัิธรรมของคณะสงฆย์งัมศีกัยภาพไมเ่พยีงพอ ทีจ่ะผลติพระสงฆอ์อกมาเผยแผ่พระพทุธศาสนาในสงัคม

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    เพราะคนในสมยัปจัจบุนัน้ีมกีารศึกษาทางโลกสูง และมทีฏิฐสูิงดว้ย  แต่พระสงฆ์

ยงัใชว้ธิกีารเดมิๆ อธบิายหลกัธรรมแบบเดมิๆ เทศนเ์รื่องเก่าๆ ตามที่เคยเรยีนมาท าใหน่้าเบือ่หน่าย ประกอบ

กบัพระส่วนใหญ่ยงัมคีวามรูท้างโลกนอ้ย ท าใหบ้คุคลกลุ่มน้ีเกิดความดูหมิน่ดูแคลนพระสงฆไ์ด ้ ว่ามีความรู ้

ดอ้ยกว่าตนแลว้จะมาแนะน าส ัง่สอนตนไดอ้ย่างไร” และท่านยงัใหค้วามเหน็ต่อไปอีกว่า ““ในอดตีญาตโิยมจะ

ใหค้วามเคารพพระ พระสามารถชี้น าสงัคมได ้  แต่ในสภาพสงัคมปจัจบุนัน้ีจะชี้น าไดย้าก หากพระไปชี้น าไป

คงจะโดนด่า เพราะค่านิยมของสงัคมเขานิยมใหพ้ระอยู่ในวดั มนัจงึเป็นไปไดย้าก  แต่ถา้พระมกีารศึกษาด ี  

สงัคมและการเมอืงกจ็ะฟงัพระ  เพราะพระทีม่กีารศึกษาดพีดูค าสองค าคนกจ็ะหยุด พดูแลว้คนจะฟงั  น้ีคือ

บารมทีางการศึกษา  พระสงฆไ์ทยควรมกีารศึกษาเหมอืนพระพมา่ พระลงักา  สามารถน าศาสนาชี้น าการเมอืง

ได ้แลว้อธิบายว่าจะน าหลกัธรรมไปใชใ้นระบบการเมอืงอย่างไร”๑๗๓ 

                                                 
๑๗๑พระสุธีวรญาณ (ณรงค ์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตรป์ริทรรศน์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทั 

ตถาตา พบัลเิคช ัน่ จ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๒๘๗. 

๑๗๒สมัภาษณ ์ รศ.ดร.สมภาร  พรหมทา, นกัวชิาการจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๑. 

๑๗๓สมัภาษณ ์ร.ศ.ผจญ ค าชูสงัข,์ นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑. 



 ๒๒๕ 

ซึง่ยงัมผูีว้จิารณ์ผลผลติทางการศึกษาของพระสงฆใ์นปจัจุบนั เช่น “แสง จนัทรง์าม เขยีนไวท้ี่หน่ึงว่า 

ปจัจบุนัการสอนธรรมของพระไมค่่อยไดผ้ล เพราะมขีอ้บกพร่องหลายประการ เช่น  พระขาดความแตกฉาน

ในธรรม ส่วนมากมคีวามรูแ้ค่ข ัน้สญัญา (คือจ าได ้ ท่องได)้ ไมล่กึซึ้งแตกฉาน  เวลาเทศนใ์ชเ้สยีงเนิบนาบ 

ชวนงว่ง แถมยงัยกศพัทบ์าลมีากเกนิไป ท าใหผู้ฟ้งั ไมรู่เ้รื่อง  ชอบยกหวัขอ้ธรรมหลายขอ้มาพูดในคราวเดียว 

ว่าเป็นชดุๆ ยงักบัยงิสลุต เทศนจ์บแลว้กจ็  าอะไรไมไ่ด ้   ผูเ้ทศนม์กัไมเ่ตรียมตวั ขึ้นธรรมาสนแ์ลว้นึกจะพูด

อะไรกพ็ูดวกวนสบัสน จบัตน้ชนปลายไมถู่ก  ไมค่ านึงถงึคนฟงั ว่าอยู่ในวยัอะไร พื้นฐานการศึกษาแค่ไหน มี

ปญัหาอะไร จะเทศนอ์ย่างไร จงึจะเหมาะสมกบัภมูหิลงัของผูฟ้งั ใชภ้าษาไมท่นัสมยั ไมส่ามารถสือ่ ใหผู้ฟ้งั

เขา้ใจไดแ้ละบคุลกิไม่ประทบัใจ เช่น มกันัง่หลบัตาเทศนไ์ม่ดูคนฟงั”๑๗๔ 

การทีพ่ระสงฆไ์มส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคม เกี่ยวกบัศาสนาไดเ้ท่าทีค่วร  ประการ

แรกนัน้ไดแ้ก่การทีฆ่ราวาสจ านวนมากขึ้น (แมจ้ะยงัเป็นส่วนนอ้ย) เกดิตระหนกัว่าศาสนานัน้มสีาระที่ทรงคุณค่า

ต่อชวีติ หาใช่เป็นเพยีงรูปแบบหรอืพธิกีรรมไม ่ อกีท ัง้แก่นแทแ้ละอานิสงสข์องศาสนา โดยเฉพาะ

พระพทุธศาสนานัน้  ใครๆ กเ็ขา้ถงึไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งผ่านพระสงฆ ์ ซึง่ในสมยัก่อนถอืว่าพระสงฆเ์ป็น 

“ตวักลาง” ทีส่  าคญั โดยเฉพาะการท าบุญผูค้นจะเชื่อว่าจะมอีานิสงสอ์ย่างมากกต่็อเมือ่ท ากบัพระ  แต่ทกุวนัน้ี

การท าบุญโดยไมผ่่านพระก็มมีากขึ้นแลว้ โดยท าบุญกบัมลูนิธิหรอืองคก์รสาธารณประโยชนแ์ทน ในท านอง

เดยีวกนักม็คีวามเชื่อว่าการท าสมาธภิาวนานัน้ สามารถท าไดใ้นเพศคฤหสัถโ์ดยไม่ตอ้งผ่านการบวชหรอืครอง

เพศสมณะมาก่อน  ดร.รุ่ง แกว้แดง  จงึไดก้ลา่วว่า  “ท าอย างไรจงึจะปรบัปรุงการศึกษาของศาสนทายาท 

โดยเฉพาะด านนกัธรรมและบาลเีพือ่ทีจ่ะให ศาสนทายาทได มคีวามรู จรงิ และสามารถเผยแผ

พระพทุธศาสนาและสอนให ผู อื่นเข าใจได”้๑๗๕ 

พระพทุธศาสนาไมเ่คยต าหนิความรูร้ะดบัสุตะ  พระพทุธองคท์รงสรรเสริญว่าเป็นอดุมมงคลดว้ยซ า้ 

เพราะท าใหหู้ตากวา้งไกล ความคิดทนัสมยั ถา้พระสงฆม์คีวามรูด้า้นนกัธรรมบาลเีป็นหลกัแลว้  ความรูว้ชิา

สามญัจะช่วยเสรมิใหท่้านมคีวามสามารถประกาศศาสนาไดผ้ลดยีิง่ขึ้น ทีช่าวบา้นบน่ว่าพระเทศนไ์มรู่เ้รื่อง 

สาเหตใุหญ่ๆ กม็าจากพระขาดความรูว้ทิยาการใหม่ๆ  รูแ้คบเฉพาะทางของตน  ไมรู่จ้กัประยุกตใ์หท้นัสมยั 

แถมยงัขาดความสามารถในการทีจ่ะสือ่ใหเ้ขาเขา้ใจอีกดว้ย๑๗๖   ซึง่ความจรงิแลว้ การจดัการศึกษาโดยท ัว่ไป

มุง่ทีค่วามเจริญงอกงามทางปญัญา ตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการพฒันา คือ เพือ่ใหม้นุษยม์คีวามเจรญิงอก

                                                 
๑๗๔เสถยีรพงษ ์  วรรณปก, สวนทางนิพพาน, (กรุงเทพฯ : บรษิทั อมรนิทร ์พริ้นติ้ง กรุฟ๊ จ ากดั, 

๒๕๓๐), หนา้ ๕๗-๕๘. 

๑๗๕กลุ มงานศาสนา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ, รายงานการเสวนาทาง

วิชาการ การศึกษาของคณะสงฆ กบัการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒, (ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ : ส านกันายกรฐัมนตรี, ๒๕๔๒), หนา้ ๔. 

๑๗๖เสถยีรพงษ ์ วรรณปก, สวนทางนิพพาน, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑๘. 



 ๒๒๖ 

งามอย่างเตม็ที ่ แต่ความมุง่หวงัเหลา่น้ีมไิดป้ระสบผลกนัไดโ้ดยงา่ย  เพราะมอีงคป์ระกอบหลายประการ และ

ตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยผลผลติได ้ ดงัค ากลา่วของ คสันาว ิ (Ghaznawi) หวัหนา้หน่วยการศึกษาดา้น

สิง่แวดลอ้มขององคก์ารยูเนสโกว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลา ในการจดัการศึกษานัน้ ไมไ่ด ้

เหมอืนกบัการใชข้ี้ผึ้งทาบาดแผล และคาดหวงัว่าจะรกัษาใหห้ายไดโ้ดยเรว็ คุณก าลงัท างาน เพือ่ทีจ่ะเปลีย่น

คุณค่า ทศันคต ิพฤตกิรรม และการด าเนินชวีติ ซึง่ไมส่ามารถท าไดเ้สรจ็สิ้นไดใ้นเวลาเพยีงช ัว่ขา้มคืน” ๑๗๗ 

บทสรุป  จากการทีไ่ดศึ้กษาถงึการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนั

ทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า  บรบิทสงัคมไทยในยุคปจัจุบนัมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ ท ัง้

ดา้นการเมอืงการปกครอง สงัคม สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสภาพทางการศึกษา ซึง่ความเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึ้นน้ี ย่อมส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนของสงัคมไทย โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา 

เพราะเมือ่สภาพสงัคมมคีวามเปลีย่นแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัสงฆก์บัสงัคมก็เปลีย่นแปลงไป

ดว้ย โดยเฉพาะสงัคมทนุนิยมย่อมมผีลกระทบถงึสงัคมสงฆด์ว้ย  การทีพ่ระพทุธศาสนาจะสามารถด ารงอยู่

ในสงัคมอย่างมคุีณค่าได ้  จะตอ้งมกีารน ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม  การทีจ่ะสามารถน าพระธรรมค าสอน

ในทางพระพทุธศาสนามาประยุกตใ์ชไ้ดน้ ัน้ จ าเป็นจะตอ้งอาศยัการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของคณะสงฆ ์

ซึง่ถอืว่าเป็นผูท้ีส่บืทอดและเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยตรง ถา้หากพระสงฆไ์ดร้บัการศึกษาทีถู่กตอ้ง สามารถ

พฒันาพระสงฆใ์หเ้ป็นศาสนทายาทคุณภาพ กจ็ะเป็นคุณูปการต่อองคก์รคณะสงฆ ์ พระพทุธศาสนา และ

สงัคมประเทศชาตเิป็นอย่างยิง่ 

แต่จากการทีไ่ดศึ้กษาถงึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมยุคปจัจุบนั จะ

เหน็ไดว้่า ระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีด่  าเนินการอยู่ในรูปแบบเดิม ยงัไมส่อดคลอ้งกบับรบิทของ

สงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ได ้ คือ ยงัไมส่ามารถทีจ่ะสนองตอบต่อความคาดหวงัต่างๆ ของ

พระพทุธศาสนา คณะสงฆ ์ และสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พระสงฆไ์ม่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้ าทางดา้น

การศึกษาอกีต่อไป ไมเ่พยีงแต่วชิาความรูท้างโลกของพระสงฆโ์ดยทัว่ไปจะถอยห่างจากฆราวาสไปมากขึ้นทุก

ทเีท่านัน้ แมก้ระท ัง่ความรูท้างพทุธศาสนาพระสงฆส์่วนใหญ่กม็ขีอ้จ ากดัมากจนไม่สามารถชกัน าญาตโิยมให ้

เกดิความเขา้ใจที่ถกูตอ้งในทางพทุธศาสนาได ้  

เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเป็นผลมาจากการแยกการศึกษาทางโลกออกจากทางธรรม จึงท าใหค้นในสงัคม

ปจัจบุนัน้ีโดยท ัว่ไปมองว่า “ธรรม” เป็นเรื่องของพระ ไมว่่าจะเป็นการศึกษาหรอืสอนธรรม จะเป็นดา้นปริยตัิ

หรอืปฏบิตั ิ ก็ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องพระสงฆ ์  ส่วน “โลก” นัน้ถอืว่าเป็นเรื่องของฆราวาส ซึง่ครอบคลุม

ตัง้แต่การท ามาหากนิ การศึกษาวชิาความรูท้างโลก ไปจนถงึการเกี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้น 

จากการทีร่ฐัไดท้อดทิ้งการจดัการศึกษาของคณะสงฆม์านานเกอืบศตวรรษ ปลอ่ยใหค้ณะสงฆด์ าเนินการ

กนัเองตามยถากรรม จงึท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆอ่์อนดอ้ยอย่างรุนแรง ในขณะทีก่ารศึกษาฝ่ายโลก

                                                 
๑๗๗อ าพนั ชพีสตัยากร ผูแ้ปล, “ภารกจิทีเ่ป็นไปไม่ได”้, วารสารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ย

การศึกษาสหประชาชาติ, (ตลุาคม–ธนัวาคม ๒๕๓๗) : ๕๑. 



 ๒๒๗ 

กา้วหนา้ไปอย่างไม่หยุดย ัง้ การปลอ่ยปละละเลยของรฐัในดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ มสี่วนอย่างมากท าให ้

พระถูกฆราวาสทิ้งห่างออกไป ท ัง้ๆ ทีแ่ต่ก่อนพระเป็นผูน้ าฆราวาสดว้ยซ า้ไป การพฒันาหรอืกระบวนการท าให ้

ทนัสมยัซึง่มุง่เนน้ไปทีฆ่ราวาสอย่างต่อเน่ืองหลายทศวรรษ ไดท้  าใหส้งัคมฆราวาสเติบใหญ่เขม้แขง็ขึ้น ขณะที่

สงัคมพระสงฆก์ลบัอ่อนแอลง  

ปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหพ้ระสงฆม์คุีณภาพประการส าคญัทีสุ่ดก็คือ การศึกษา  การทีอ่งคก์รคณะสงฆ์

ประสบกบัปญัหาต่างๆ อยู่มากมายในทกุวนัน้ี ก็เพราะเป็นปญัหาสบืเน่ืองมาจากการศึกษาอบรมของคณะสงฆ์

ไม่มีประสิทธิภาพนัน้เอง เพราะเมื่อการศึกษาของพระสงฆข์าดหายหรือ เลอืนลงกจ็ะท าใหพ้ระสงฆข์าด

คุณภาพ คือ ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจในพระพทุธศาสนา เมือ่ไมม่คีวามรูก้จ็ะไมม่คีวามสามารถทีจ่ะสือ่สารหรอืเผยแผ่

พระธรรมค าสอนนัน้ใหแ้ก่ประชาชน ต่อจากนัน้กจ็ะไมม่จีติส  านึกทีจ่ะท าหนา้ทีต่่อประชาชน เพราะการเมือ่

ประชาชนมปีญัหาหรอืมคีวามทุกขต์อ้งการหลกัธรรมค าสอนในทางพระพทุธศาสนาไปแกป้ญัหา พระสงฆไ์ม่มี

ความรูธ้รรมะทีจ่ะอธิบายหรอืแนะน า  แต่กอ็ยากช่วยเหลอืประชาชน เมือ่ใหธ้รรมะแก่ประชาชนไมไ่ด ้กอ็าจจะ

ออกมาในรูปแบบของการท านายทายทกั หรอืเอาไสยศาสตรม์าช่วย จะสะเดาะเคราะหห์รอือะไรก็แลว้แต่ 

พอทีจ่ะท าใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาหาเพือ่ตอ้งการทีพ่ึง่น ัน้มคีวามสบายจติใจไดบ้า้ง เลยกลายเป็นว่าพระสงฆไ์ปท า

หนา้ที่ทางไสยศาสตรแ์ละละเลยหนา้ที่ในการสอนธรรมะ ท ัง้ๆ ความจรงิแลว้พระสงฆเ์องก็ไดพ้ยายามท า

หนา้ที ่  แต่ท าหนา้ทีผ่ดิ แทนที่จะเป็นการปลดเปลื้องเขาดว้ยธรรมะ ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจกท็  าไมไ่ด ้  เพราะ

ตวัเองกไ็มม่คีวามรู ้ ไม่มกีารศึกษา ยิง่ออกมาท าอย่างน้ี เมือ่บทบาทอย่างน้ีเด่นชดัขึ้นกม็พีวกทีแ่อบแฝงเขา้มา

บวชเพือ่อาชพี เพือ่แสวงหาผลประโยชน ์ยิง่การปกครองของคณะสงฆอ่์อนแอ กย็ิง่จะเป็นเปิดช่องทางใหก้บัผู ้

ไมป่ระสงคด์ีต่อพระพทุธศาสนา อาศยัช่องโหว่จดุน้ีเขา้มาแสวงหาผลประโยชนแ์ละเขา้มาท าลาย

พระพทุธศาสนาไดม้ากขึ้น 

ดงันัน้ การจะน าบทบาททีแ่ทจ้ริงของคณะสงฆก์ลบัคืนมา คือ ใหพ้ระสงฆท์ าหนา้ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางจติใจ

และเป็นผูช้ี้น าส ัง่สอนธรรมะแก่ประชาชนได ้ พระสงฆจ์ะตอ้งมคีวามรูพ้ระพทุธศาสนาและเขา้ใจธรรมะอย่าง

ลกึซึ้ง  นัน่คือ ผูท้ีเ่ขา้มาบวชเป็นพระสงฆใ์นพระพทุธศาสนาทกุคน จะตอ้งศึกษาเลา่เรยีนพระธรรมวนิยัให ้

เขา้ใจแก่นแทข้องพระพทุธศาสนา แลว้น ามาประยุกตช่์วยเหลอืประชาชน  แต่แนวทางการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆท์ีก่  าลงัด าเนินการอยู่ ไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งพระสงฆใ์หม้คุีณภาพเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัปญัหาต่างๆ 

ในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนัอย่างมปีระสทิธภิาพได ้เพราะการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ ยงั

ไมส่อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็    

ดงันัน้ การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆจ์ึงเป็นเรื่องส าคญัที่รฐัและองคก์รคณะสงฆต์อ้ง ดูแล

ใหเ้กิดผลใหไ้ดใ้นทางปฏิบตัิ จ าเป็นตอ้งปรบัระบบการศึกษาพระปริยตัิธรรมใหส้อดคลอ้งกบัความเร่งด่วน

ของยุคสมยั เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มปจัจุบนัต่างไปจากสภาพที่เกดิขึ้นในช่วงของการวางระบบการศึกษาแบบเดิม  



 ๒๒๘ 

เพราะถา้หากไมย่อมปรบัระบบใดๆ เลย กเ็ท่ากบัเอากฎเกณฑข์องระบบทีก่  าลงัมปีญัหามาขวางไว ้ และท าให ้

เกดิเป็นปญัหาซอ้นกนัไปหมด๑๗๘ 

เมือ่พระสงฆค์ือผูท้  าหนา้ที่ศึกษาธรรมะ มหีนา้ทีอ่นุเคราะหโ์ลกและสงัคมดว้ยการช่วยแนะน าส ัง่สอน  

หลกัธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา แต่ในเมือ่ระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ีด่  าเนินการอยู่ยงัขาดความพรอ้ม

และมปีญัหาอุปสรรคต่อการผลติศาสนทายาทของพระพทุธศาสนา ดงันัน้ทกุภาคส่วนของสงัคม คือ ท ัง้

หน่วยงานภาครฐั องคก์รคณะสงฆ ์ หน่วยงานเอกชนและประชาชน จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืช่วยกนัแกไ้ข

เพือ่ทีจ่ะไดช่้วยกนัพฒันาสงัคมทีน่่าอยู่ เป็นสงัคมที่มธีรรมะน าทาง อนัจะเป็นประโยชนสุ์ขต่อหมูป่ระชาชน

อย่างแทจ้รงิ  การปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยจงึมคีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วน   ซึง่ในบทต่อไป 

ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยยุคในปจัจบุนั

ต่อไป 

 

                                                 
๑๗๘ศ.ดร.ปรชัญา เวสารชัช,์ “การปฏิรูปภารกิจสงฆใ์นสงัคมไทย” รวมบทความปฏิรูปสงัคมไทย,

(กรุงเทพฯ : สถาบนัทีป่รกึษาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพในราชการ, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๐๒. 



 

บทที่ ๔ 

แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ี่เหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทยปจัจุบนั 

 
จากสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ภายใตบ้ริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนัดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้

ในตอนตน้   ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆม์คีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่น

ใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั เพราะวกิฤตต่ิางๆ ทีเ่กิดขึ้นกบัคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนาในประเทศไทยใน

ปจัจบุนัน้ี เป็นผลสบืเน่ืองมาจากวกิฤติปญัหาทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆเ์อง ซึง่ในบทน้ีผูว้จิยัจะได ้

น าเสนอถงึแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ทีเ่หมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยยุคปจัจบุนั โดยจะ

ไดน้ าเสนอแนวทางใน ๓ ระดบั คือ แนวทางในระดบันโยบาย แนวทางในระดบัยุทธศาสตร ์ และแนวทางใน

ระดบัปฏบิตักิาร เป็นล  าดบัไป    

ปญัหาใหญ่ของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั คือ การไม่สามารถเตรียมคนหรือศาสน

ทายาท   ใหส้ามารถที่จะเผชิญกบัยุคสมยัแห่งการเปลี่ยนแปลงได ้ท าใหส้งัคมสงฆอ่์อนแอและเกดิวกิฤติ

ขึ้นภายในองคก์รของคณะสงฆเ์อง  ท ัง้น้ี เพราะระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ีด่  าเนินอยู่ในปจัจุบนั เป็นระบบ

ทีร่วมศูนยอ์ านาจและเป็นระบบทีป่รบัตวัไมไ่ด ้ (Non-adaptive System) ท าใหก้ลายเป็นระบบที่ไมม่กีาร

เรยีนรู ้  ซึง่ระบบใดๆ กต็ามที่ไมม่กีารเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเองไมไ่ด ้ จะเกดิวกิฤติขึ้นในตวัเองเพราะขดัแยง้กบั

สภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป๑    

ปญัหาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย จงึเป็นปญัหาหมกัหมมเชงิโครงสรา้งมาอย่างยาวนาน ไมส่ามารถ

แกไ้ขไดไ้ดโ้ดยง่าย จ าเป็นตอ้งปลุกจิตส านึกใหเ้หน็ความส าคญัของการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆ ์  โดยเฉพาะ

สถานการณใ์นปจัจบุนัน้ี การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี ซึง่เป็นการศึกษากระแสหลกั

ของคณะสงฆไ์ทย อยู่ในสภาพทีน่่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก คือมนีกัเรียนใหค้วามสนใจในการศึกษาเลา่เรยีนที่

นอ้ยและหานกัเรียนยากขึ้นทกุวนั มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอย่างเร่งด่วน ซึง่ผลจากการ

ส ารวจเอกสารและจากการสมัภาษณน์กัวชิาการผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ส่วนใหญ่เกอืบ

ท ัง้หมดเหน็ดว้ยว่า การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัจะตอ้งมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง แต่ในประเดน็ที่

จะตอ้งมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆ ์ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั

การศึกษาทางโลกหรอืน าหลกัการวิธีการแบบทางโลกมาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาพระปริยตัิธรรมนัน้   มที ัง้

ฝ่ายทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยกบัการเปลีย่นแปลงหลกัสูตรการศึกษา  

                                                 
๑รศ.ดร.ปรารถนา กลา้ผจญั, รศ.ดร.สมศกัดิ์ คงเทีย่ง, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กทม : 

ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๓๙. 



 

 

๒๓๐ 

ปญัหาที่เผชญิหนา้คณะสงฆไ์ทยอยู่ในปจัจุบนัคือ การจดัการศึกษาสงฆใ์หค้งมคีวามหมายและ

เป้าหมายตามหลกัพทุธศาสนา ในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงเสือ่มทรุดของสงัคมไทยภายใตก้ระแสโลกาภิ

วตันแ์ละอ านาจเงนิตรา การท าใหช้วีติการศึกษาอย่างสงฆ ์ ถกูถอืเป็นอดุมคติและเป็นตวัอย่างรูปธรรมที่เป็น

จรงิไดแ้ก่ผูค้นท ัว่ไป รวมถงึการท าใหก้ารศึกษาพทุธธรรมเป็นการเรียนรูข้ ัน้พื้นฐานทีไ่มแ่ยกออกจากชวีติ

ฆราวาส สามารถตอบสนองปญัหาใหม่ๆ  ของสงัคม และท าให ้ "วดั" กลายเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ ทีแ่ผ่

ขยายกวา้งขวางถงึระดบัที่สงัคมชาวพทุธจะเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูช้ ัว่ชวีิตได ้  น่ีเป็นโจทยใ์หญ่ทีไ่มเ่พยีงแต่

คณะสงฆต์อ้งขบคิดและรบัมือ หากแต่รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาท ัง้ระบบตอ้งคิดและครอบคลุมไปถงึเมือ่

แกป้ญัหาในเชงิหลกัการไมไ่ด ้ปญัหาเชงิวธิกีารกม็นีานปัการ 

ถงึเวลาแลว้ทีผู่บ้ริหารคณะสงฆจ์ะตอ้งคิดนอกกรอบเดมิ และจะตอ้งตดัสนิใจกนัว่า จะทนเหน็

พระภกิษุสามเณรมคุีณภาพต า่ลงท ัง้ในทางความรูแ้ละคุณธรรม เพยีงเพือ่รกัษาระบบการศึกษาทีล่า้หลงัเอาไว ้

หรอืว่ากลา้ทีจ่ะรื้อของเดมิเพือ่พฒันาคุณภาพของพระภกิษุสามเณรใหด้ขีึ้น ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปฏรูิป

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั กเ็พือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และปจัจุบนั

ไดม้กีารประกาศใช ้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมจีดุมุง่หมายทีจ่ะปฏรูิปการศึกษาของไทยท ัง้

ระบบ เป้าหมายหลกัของ พ.ร.บ. ฉบบัน้ีกค็ือการพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้ (Learning 

Society) เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีท่  าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้  ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาตทิี่บญัญตัวิ่า 

(๑) เป็นการศึกษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน 

(๒) ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(๓) การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง๒ 
แมใ้นพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี จะไมม่กีารกลา่วถงึการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์วโ้ดยตรง แต่

บทบญัญตัหิลายมาตราในพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ทีม่ผีลกระทบต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ดงันัน้ 

จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยั  ดงัทีพ่ระพรหม

คุณาภรณ ์ (ป.อ.ปยุตโต) ไดช้ี้แนะไวน้านแลว้ว่า ควรแบง่ระดบัการศึกษาสงฆเ์สยีใหม่ เป็นระดบับุรพศึกษา 

มธัยมศึกษา อดุมศึกษา โดยระดบัแรกจดัเป็นการศึกษาภาคบงัคบัส าหรบัผูอ้ยู่วดัใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานดา้นพทุธ

ศาสนา ระดบัทีส่องใหม้เีน้ือหาสมัพนัธก์บัระดบัมธัยมศึกษาของรฐั เพือ่ลดการซ า้ซอ้นของระบบการศึกษา 

และช่วยใหผู้เ้รยีนมวุีฒกิารศึกษาตามระบบของรฐั หากสกึไปสามารถเรยีนต่อทางโลกไดจ้นถงึมหาวทิยาลยั 

ส่วนระดบัอดุมศึกษาและระดบัการศึกษาเฉพาะทางของพระพทุธศาสนา ทีมุ่ง่เนน้พฒันาความเป็นศาสนทายาท

อย่างแทจ้รงิ วธิน้ีีจะช่วยใหพ้ระภกิษุสามเณรมแีรงจูงใจที่จะเรียนวชิาทางธรรมที่ทางคณะสงฆจ์ดัใหไ้ด ้  

                                                 
๒ดร.สมหมาย จนัทรเ์รอืง, พฒันาการการศึกษาไทย อดีตปจัจุบนัและในสหสัวรรษใหม่, (กรุงเทพฯ : 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๔๓. 



 

 

๒๓๑ 

ดงัทีก่ลา่วแลว้ การศึกษากระแสหลกัของคณะสงฆค์ือนกัธรรมบาลกี็ยดึถอืตามรูปแบบเดมิของตน

โดยไมม่กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  ส่วนการศึกษาทีม่กีารประยุกตค์ือการศึกษาพระปริยตัสิามญักบัการศึกษา

ในมหาวทิยาลยัสงฆ ์ กเ็ป็นการศึกษาทีล่อกเลยีนแบบทางโลก ตามกระแสนิยมของสงัคมสมยัใหม่มาก

จนเกนิไป โดยไมไ่ดพ้ฒันาปรบัปรุงวธิีการศึกษาใหเ้หมาะสมตามหลกัพทุธธรรม การปฏรูิปการศึกษาของสงฆ ์

จงึควรเริ่มตน้จากการจบัประเด็นใหไ้ดว้่า อะไรเป็นหลกัการและอะไรเป็นวธิีการ เพราะการศึกษาของสงฆ ์เป็น

กจิกรรมทีม่หีลกัการอนัเป็นความหมายและเป้าหมายของการศึกษาที่แทอ้ย่างชดัเจน และมกีรอบก าหนดดา้น

วธิกีารเอาไวใ้หเ้ป็นแนวทางอยู่แลว้ กระบวนการปฏรูิปการศึกษาของสงฆจ์งึควรทบทวนประเดน็ส าคญั

ดงัต่อไปน้ี  

๑. หลกัการศึกษาของสงฆ ์หมายถงึ การฝึกฝนอบรมตนในทางพฤตกิรรม (ศีล) ความคิด (จติ) และ

อารมณ ์ (ปญัญา) การศึกษาดงักลา่วน้ีมเีป้าหมายอยู่ทีก่ารละ (ปหาน) อกศุลธรรม คือ ความโลภ ความโกรธ 

และความหลง พรอ้มๆ ไปกบัการบม่เพาะ (ภาวนา) กศุลธรรม คือ ความเอื้อเฟ้ือต่อผูอ้ื่น ความเป็นมติรไมตรี

ต่อสรรพสิง่ และความเฉลยีวฉลาด รูแ้จง้แทงตลอดอารมณใ์นสภาวธรรมต่างๆ น่ีเป็นหลกัการศึกษาของสงฆ์

ทีน่กัการศาสนาท ัว่ไปรูจ้กักนัในชื่อว่า หลกัไตรสกิขา อนัไดแ้ก่ สลีสกิขา จติสกิขา และปญัญาสกิขา  

๒. วธิกีารหรอืรูปแบบทีจ่ะท าใหก้ารศึกษามคีวามหมายเป็นการฝึกอบรมตน เพือ่จะใหบ้รรลุผล เป็น

การละอกศุลธรรมและเจริญกุศลธรรมนั้น พระพุทธศาสนาไดก้ าหนดกรอบวธิีไวใ้หเ้ป็นแบบอย่างคือ 

กระบวนการศึกษาเรียนรู ้ ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการครุ่นคิดพจิารณาอย่างรอบคอบและรอบดา้น (ปรยิตัิ

ธรรม) กระบวนการฝึกฝนปฏบิตัใินการควบคุมกาย วาจา และใจ ใหสุ้จรติ (ปฏบิตัิธรรม) และกระบวนการรู ้

ใหแ้จง้แทงตลอดอารมณใ์นสภาวธรรมต่างๆ (ปฏเิวธธรรม) ทัง้ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ และปฏเิวธ เป็นกระบวนการ

เรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งประสานใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั โดยทีไ่มไ่ดแ้ยกส่วนหน่ึงส่วนใดออกไป กระบวนการศึกษาแบบน้ี 

เป็นรูปแบบของกระบวนการศึกษาทีพ่ระภกิษุสงฆใ์นพระพทุธศาสนา ยดึถอืปฏบิตัิสบืต่อกนัมาเป็นเวลา

ยาวนาน  ในสงัคมใดยงัมกีารศึกษาเรยีนรูแ้บบน้ีอยู่ พระพทุธศาสนากจ็ะยงัคงรุ่งเรอืงอยู่ในสงัคมนัน้๓ 

การปฏรูิปการศึกษาของสงฆใ์นยุคปจัจุบนัควรค านึงถงึว่า จะจดัการศึกษาของสงฆอ์ย่างไร ทีจ่ะท าให ้

หลกัไตรสกิขายงัคงศกัดิ์สทิธิ์อยู่ พรอ้มๆ กบัทีผู่ศึ้กษาไดเ้ลา่เรยีนวชิาการสมยัใหมด่ว้ย อาทิ การใชร้ะบบ

คู่ขนานในการจดัการศึกษาของสงฆ ์ โดยท าใหม้ที ัง้การศึกษาพทุธธรรม และการศึกษาสงเคราะหค์วบคู่กนัไป  

ซึง่ขอ้เสนอขา้งตน้น้ี ควรจะไดม้กีารก าหนดเป้าหมายและทศิทางใหช้ดัเจนโดยยดึหลกัการดงัน้ี คือ  

                                                 

๓ประมวล เพง็จนัทร-์สุชาดา จกัรพสุิทธิ์, การปฏรูิปการศึกษาคณะสงฆก์ารศึกษาเพือ่ความเป็น

มนุษยท์ี่สมบูรณ์, <http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9631.html> (๑๒ พ.ย. 

๒๕๕๑). 

 



 

 

๒๓๒ 

๑) เป็นการศึกษาวชิาการสมยัใหมใ่นแนวพทุธ  คือ การจดัการศึกษาในวชิาการต่างๆตามยุคสมยั

นิยม ภายใตห้ลกัการศึกษาแบบพทุธ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาเรียนรูว้ชิาต่างๆ ตามหลกัพทุธธรรม 

เช่น เศรษฐศาสตรแ์นวพทุธ รฐัศาสตรแ์นวพทุธ ฯลฯ 

๒) เป็นระบบการศึกษาที่เป็นวทิยาทาน  คือ การท าใหก้ารศึกษาวชิาการเป็นการเอื้อเฟ้ือแบง่ปนัที่

เรยีกว่า"วทิยาทาน" ระบบการศึกษาวชิาการสมยัใหมข่องการศึกษาสงฆ ์ จะตอ้งไมท่  าใหเ้ป็นสนิคา้เพือ่การซื้อ

ขายหวงัก าไร ไมแ่ปลงความรูใ้หเ้ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาอนัเป็นสมบตัสิ่วนตวั ทีม่ไีวเ้พือ่แสวงหาประโยชน์

จากผูอ้ื่น ระบบการศึกษาของสงฆใ์นส่วนน้ี เป็นการใหค้วามรูเ้ป็นทาน และท าความรูใ้หเ้ป็นสมบตัสิ่วนรวม 

๓) เป็นระบบการศึกษาทางเลอืก คือ การท าการศึกษาของสงฆใ์หเ้ป็นการศึกษาทางเลอืกส าหรบั

สงัคมไทย ที่ปลอดจากการผูกขาดการศึกษาโดยระบบทนุนิยม และใชร้ะบบกลไกตลาดมาควบคุมการศึกษา 

ดงันัน้ การศึกษาของสงฆใ์นส่วนน้ี จะตอ้งเป็นการศึกษาทางเลอืกใหมใ่หก้บัสงัคมไทย ที่มคีวามแปลก

แตกต่างทางดา้นเน้ือหา และกระบวนการเรยีนไปจากการศึกษาในกระแสหลกั รวมถงึเป็นทางเลอืกแก่ผูใ้ฝ่

เรยีนรูห้รอืผูด้อ้ยโอกาส ทีเ่ขา้ไมถ่งึการศึกษาซึง่เป็นบริการจากรฐัและธุรกจิเอกชน   การปฏรูิปการศึกษาใน

ส่วนน้ี การศึกษาของคณะสงฆไ์มค่วรการกา้วตามระบบการศึกษากระแสหลกัของทางโลก ทัง้น้ีเพราะ

การศึกษากระแสหลกัของทางโลก เป็นการศึกษาเพือ่ตอบสนองโลกทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึง่ขดัแยง้และ

สวนทางกบัการศึกษาแนวพทุธ  

โลกในปจัจบุนัและในอนาคตทีค่าดเดาไดน้ัน้มคีวามขดัแยง้มากมาย ท ัง้ทางดา้นการเมอืง สงัคมและ

เศรษฐกจิ จ าเป็นอย่างยิง่ที่คณะสงฆจ์ะตอ้งเร่งการจดัการศึกษาเพือ่ผลติบณัฑติทางพระพทุธศาสนาท ัง้ส่วนที่

เป็นบรรพชติและคฤหสัถ ์ ใหส้ามารถตอบสนองและทนัต่อความตอ้งการของสงัคมและความเปลีย่นแปลง เพือ่

ก่อใหเ้กดิความสมดุลและเอื้ออ านวยต่อการจรรโลงความสงบในบคุคลและสนัตภิาพของโลก เพราะสภาพ

ปญัหาวกิฤตกิารณ์ต่างของพระพทุธศาสนาในยุคปจัจุบนัน้ี เป็นผลสบืเน่ืองมาจากความอ่อนแอทางการศึกษา

ของคณะสงฆน์ัน่เอง  การศึกษาของคณะสงฆใ์นบริบทของสงัคมโลกยุคใหม ่   จงึควรเป็นไปเพือ่การเตรยีม 

ศาสนทายาทและพทุธศาสนิกชน ใหส้ามารถน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นสงัคมทีม่กีาร

แขง่ขนัสูง เพือ่ใหส้ามารถด าเนินชวีติในยุคสมยัใหม ่ ควบคู่ไปกบัการมสีตใิคร่ครวญผลดีผลเสยีของการ

พฒันาและความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มาสู่สงัคม ไม่หลงทางกบัการพฒันาจนมองขา้มความสมัพนัธเ์กื้อกูล

กนัระหว่างความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ ความเป็นปึกแผ่นทางสงัคมและความสมบูรณข์องการพฒันาแบบย ัง่ยนื

ของสภาพแวดลอ้ม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีป่ระกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่ ๑๔ 

สงิหาคม ๒๕๔๒ นบัเป็นข ัน้ตอนทีส่  าคญัมากในการปฏรูิปการศึกษาของประเทศไทย๔  ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในการศึกษาของบา้นเมอืง และจะมผีลกระทบต่อการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างหลกีเลีย่ง

ไมไ่ดท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม   

                                                 
๔พระราชวรมนีุ (ประยูร ธมมฺจติฺโต), การคณะสงฆก์บั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑. 



 

 

๒๓๓ 

ดงันัน้ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยจึงมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารปฏรูิปอย่างเร่งด่วน แต่การ

จะปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ด ้สิ่งส  าคญัที่สุดที่เป็นพื้นฐานในการแกป้ญัหาการศึกษาของคณะสงฆ ์ก็คือ  

ระบบบรหิารภายในคณะสงฆ ์จะตอ้งปรบัรื้อระบบหรือพจิารณาเรื่องต่างๆ  ที่เป็นปญัหาอปุสรรคใหส้อดคลอ้ง

กบัการจดัการศึกษาแนวใหม่   จ าเป็นจะตอ้งมีเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย    

เพื่อใหเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาแบบใหม่  อนัหมายถงึเป็นความเปลีย่นแปลงที่กระทบ

ทัง้รากฐานความคิดในดา้นวชิาการ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบเดิม  ซึง่ในหลายๆ ดา้นคณะ

สงฆเ์องยงัไมม่คีวามพรอ้ม  แต่สามารถทีจ่ะมกีารเตรียมการไปสู่จดุนัน้ได ้

ซึง่จากการประมวลขอ้มลูดว้ยการส ารวจเอกสาร การสมัภาษณเ์ชงิลกึ การประชมุระดมความคิดเหน็

จากพระสงัฆาธกิารแลว้ ผูว้จิยัจงึน าผลทีไ่ดม้าจากการรวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิีการดงักลา่ว มาน าเสนอแนว

ทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยรูปแบบใหม ่ ทีเ่หมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั  โดย

ประเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิยัใคร่จะเนน้เกี่ยวกบัการปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน ๓ ระดบั คือ ระดบั

กวา้งทีสุ่ดไดแ้ก่ระดบัการวางนโยบาย (Strategic) ระดบักลางที่เนน้เฉพาะเจาะจงยิง่ขึ้น คือ ระดบัยุทธศาสตร ์

(Tactical) และระดบัปฏบิตัิการ (Operational) อนัเป็นระดบัย่อยที่สุดและผูว้จิยัเชื่อว่าส  าคญัทีสุ่ด  เพราะ

เป็นเงือ่นไขสุดทา้ยทีจ่ะท าใหก้ารปฏรูิปทุกๆ อย่างบรรลุสมัฤทธิผล  เพราะทีผ่่านๆ มาจะพบว่า  การปฏรูิป

การศึกษาในโลกปจัจบุนัน้ี  มกัจะใหค้วามส าคญัเชงินโยบายสูงสุดมากเกนิไป  ท ัง้ๆ ทีเ่ป็นนามธรรม บางคร ัง้

ใชง้บประมาณเพือ่การน้ีจนหมดสิ้นไป ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการสู่การปฏรูิประดบัยุทธศาสตรแ์ละระดบั

ปฏบิตักิารได ้ จงึก่อใหเ้กดิความลม้เหลวของความพยายามในการปฏรูิปนัน้ๆ  ดงันัน้การจะปฎรูิปการศึกษา

ของคณะสงฆใ์หเ้ป็นผลส าเรจ็  จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัท ัง้สามระดบัน้ีเท่าเทยีมกนั จงึจะสามารถท าใหก้าร

จดัการศึกษาของคณะสงฆบ์รรลุผลตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ ซึง่ในการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้จะตอ้ง

ใชแ้นวความคิด ๓ ประสาน คือ “ประสานคน ระบบ และบริบททีเ่กี่ยวขอ้ง”๕  คนคือ พระภกิษุสามเณรและ

พทุธศาสนิกชนท ัว่ไปซึง่เป็นศูนยก์ลางของการเริ่มตน้ ต่อจากนัน้ตอ้งก าหนดระบบเพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร

และพทุธศาสนิกชนเป็นไปตามกรอบหรอืระบบทีว่างไว ้  แลว้ตอ้งปรบัรื้อบริบทหรอืสภาพแวดลอ้มใหม้สี่วน

สนบัสนุนการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆใ์หส้มัฤทธิ์ผลดว้ย 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๕ดร.เกรยีงศกัดิ์ เจรญิวงศศ์กัดิ์, ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑: แนวคิดปฏรูิปการศึกษาไทย, 

(กรุงเทพฯ : บรษิทัซคัเซสมเีดยี, ๒๕๓๙), หนา้ ๖๗. 



 

 

๒๓๔ 

๔.๑ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบันโยบาย 

๔.๑.๑ ขัน้ตอนการก าหนดนโยบาย 

จากการศึกษาถงึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั พบว่ามจีดุอ่อนอยู่มากมาย

หลายประการดงัที่ไดน้ าเสนอแลว้ในบทที ่ ๓ แต่จดุอ่อนทีเ่ป็นปญัหาทางการศึกษาทีส่  าคญัทีสุ่ดของคณะสงฆ์

ไทยในปจัจุบนัน้ี คือ การไมม่นีโยบายหรอืทศิทางการศึกษาของคณะสงฆท์ีช่ดัเจนแน่นอน   จากผลทีไ่มม่กีาร

ก าหนดนโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจน ส่งผลใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมาอกีมากมาย   ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้

องคก์รทีจ่ะมาก าหนดนโยบายการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยแต่เดิมนัน้มอียู่แลว้ ตามค าส ัง่ของมหาเถรสมาคม  

เมือ่วนัที ่ ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่องสภาการศึกษาของคณะสงฆ์๖ โดยก าหนดใหม้สีภาการศึกษาของคณะ

สงฆป์ระกอบดว้ยสมเดจ็พระสงัฆราชทรงเป็นประธาน แมก่องบาลเีป็นรองประธานรูปที ่ ๑ แมก่องธรรมเป็นรอง

ประธานรูปที ่ ๒ และมตีวัแทนจากมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง คือ มหามกฏุราชวทิยาลยั มหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยัเป็นกรรมการ พรอ้มกบัผูท้รงคุณวุฒอิกีไมเ่กนิ ๑๑ ท่านเป็นกรรมการ  คณะกรรมการชดุน้ีมี

หนา้ที่ในควบคุมการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ส่งเสรมิควบคุมนโยบายการศึกษาส าหรบัพระภกิษุสามเณร 

และการศึกษาทีพ่ระภกิษุสามเณรจดัขึ้นส าหรบัคฤหสัถ ์และใหร้วมถงึหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

๑) พจิารณาและวางโครงการหรือแผนงานการศึกษาของคณะสงฆท์ุกระดบัและทุกสาขาวิชา ตาม

นโยบายของคณะสงฆ ์

๒) พจิารณาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสูตร และแบบเรยีนตามโครงการศึกษาทกุระดบั 

๓)  พจิารณาปญัหาเกี่ยวกบัการศึกษา 

๔) พจิารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการศึกษาตามทีม่หาเถรสมาคมมอบหมาย 

ซึง่หากพจิารณาอ านาจหนา้ที่ตามทีท่างมหาเถรสมาคมไดก้ าหนดไวใ้ห ้ คณะกรรมการสภาการศึกษา

ของคณะสงฆช์ดุน้ีไดป้ฏบิตัินัน้ มคีวามครอบคลุมในแทบทกุดา้น หากมกีารปฏบิตัติามอ านาจหนา้ทีท่ี่ประกาศ

ฉบบัน้ีไดก้ าหนดไว ้ การศึกษาของคณะสงฆค์งจะสามารถพฒันาไปไดไ้กลกว่าน้ีมากมายนกั แต่ปรากฎว่า

องคก์รน้ีมปีรากฏเพยีงแต่ในนาม ส่วนบทบาทนัน้ยงัไม่ปรากฏใหเ้หน็เป็นรูปธรรม จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

สมัภาษณเ์จา้หนา้ที่กองศาสนศึกษา ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตพิบว่า   สภาการศึกษาของคณะสงฆท์ี่

มหาเถรสมาคมแต่งต ัง้น้ี   ยงัคงด ารงอยู่ตามค าส ัง่ของมหาเถรสมาคมเหมอืนเดมิ เพราะยงัไมไ่ดม้ปีระกาศ

ยกเลกิ  แต่คงด ารงอยู่เพยีงแต่ในนาม  ไมไ่ดม้บีทบาทดา้นการศึกษาของคณะสงฆแ์ต่ประการใด   เพราะ

แมแ้ต่การประชมุกไ็มเ่คยไดป้ระชมุกนัเลย๗   นอกจากน้ีหน่วยงานระดบัรองทีจ่ะเป็นหน่วยงานสนองนโยบาย

การจดัการศึกษาของคณะสงฆก์็ยงัไมม่ ี จงึท าใหค้ณะกรรมการชดุน้ียงัคงเหลอืปรากฎอยู่แต่ในนามเท่านัน้  

                                                 
๖กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, ประวตัิการศึกษาของสงฆ,์ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๗), หนา้ ๒๑๐. 

๗สมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ส  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 



 

 

๒๓๕ 

ไมไ่ดม้บีทบาทเกี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยแต่ประการใด  สาเหตทุีเ่ป็นอย่างนัน้อาจจะเป็นเพราะว่า 

คณะกรรมการที่ต ัง้ขึ้นน้ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคม ซึง่ภาระหนา้ทีข่องมหาเถรสมาคมนัน้

ครอบคลุมภารกจิในทกุๆ ดา้นของคณะสงฆ ์ ท ัง้ดา้นการปกครอง การเผยแผ่ การศึกษา การสาธารณูปการ 

การสาธารณสงเคราะห ์  ในแต่ละดา้นก็ไมไ่ดม้ผูีร้บัผดิชอบเฉพาะดา้นๆ ไป   จะรบัผดิชอบร่วมกนัในรูปของ

คณะกรรมการ มบีทบาทร่วมกนักต่็อเมือ่มกีารประชมุ  ยงัขาดบคุลากรและหน่วยงานทีจ่ะมารบัผดิชอบเรื่อง

การศึกษาของคณะสงฆแ์ละไมม่หีน่วยงานทีจ่ะสนองงานดา้นการศึกษาโดยตรง กท็  าใหก้ารปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการการศึกษาทีก่  าหนดไวจ้งึขาดประสทิธภิาพเหลอืปรากฏอยู่เพยีงแต่ในนามเท่านัน้ 

ดงันัน้ เพือ่แกไ้ขจดุอ่อนอนัเป็นปญัหาที่ส  าคญัของคณะสงฆ ์ จงึจะตอ้งมกีารก าหนดนโยบายทางการ

ศึกษาใหช้ดัเจน  ซึง่ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้  ควรจะด าเนินไปตามข ัน้ตอนคือ 

จะตอ้งมกีารระบุปญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์หช้ดัเจนว่ามปีญัหาอย่างไร   หลงัจากนัน้กก็  าหนดเป้าหมาย

ใหช้ดัเจนว่าการศึกษาของคณะสงฆค์วรมเีป้าหมายอย่างไร ซึง่จะตอ้งมเีป้าหมายระยะส ัน้  เป้าหมายระยะยาว  

และจะตอ้งก าหนดแผนปฏบิตักิารเพือ่จะท านโยบายนัน้ๆ ใหป้ระสบผลส าเรจ็ เพราะแผนงานเป็นผลสบื

เน่ืองมาจากวตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย กลา่วอกีนยัหน่ึง แผนงานเป็นขอ้ก าหนดทีค่าดหวงัว่าจะปฏบิตัใิน

อนาคต แผนจงึเป็นที่รวมแห่งการปฏบิตังิานท ัง้ปวงขององคก์ร ทีไ่ดก้  าหนดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบันโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัิตามทีไ่ดก้  าหนดไว ้๘ ซึง่เปรยีบประดุจดงัเขม็ทศิทีช่่วยชี้ทางในการ

ด าเนินงานใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี เกดิประสทิธิภาพ โดยแผนนัน้จ าเป็นจะตอ้งมแีผนระยะยาว (๑๐ - ๒๐ ปี) 

เป็นการก าหนดเคา้โครงกวา้งๆ   ว่าจะน าหรอืพฒันาการศึกษาของคณะสงฆไ์ปในทศิทางใด  แผนระยะกลาง 

(๔-๖ ปี) เป็นการคาดคะเนว่า ในช่วงน้ีจะท าอะไรบา้ง มโีครงการพฒันาอย่างไร และจะใชท้รพัยากรมากนอ้ย

เพยีงไร  และแผนระยะส ัน้ซึง่เป็นแผนปฏบิตัิการประจ าปี (๑ ปี)  เป็นแผนปฏบิตัิการดา้นการศึกษาประจ าปี ซึง่

จะตอ้งระบขุ ัน้ตอนการปฏบิตังิาน ระยะเวลาก ากบัใหช้ดัเจน สามารถใชเ้ป็นคู่มอืของผูท้ี่รบัผดิชอบ และใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลงานของผูบ้ริหารและผูเ้กี่ยวขอ้งได ้ การก าหนด

นโยบายควรใหเ้ป็นไปตามแผนผงัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๘สุชาต ิ ใจภกัด,ี “การศึกษาการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสามญัศึกษาจงัหวดัในเขตการศึกษา 

๗”, วทิยานิพนธป์รญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ), พ.ศ. 

๒๕๓๑, หนา้ ๒๙. 



 

 

๒๓๖ 

แผนภมิูที่ ๔.๑  โครงสรา้งการก าหนดนโยบายการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

 
ซึง่จากตาราง  การนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นระดบัประเทศหรอืระดบัชาต ิ  จะตอ้งมี

ความต่อเน่ืองเชื่อมโยงกนัในทุกระดบั  เมือ่มนีโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจนแลว้ กน็ าไปสู่การวางแผนทางการ

จดัการศึกษา ซึง่ในการวางแผนจะตอ้งเริ่มตน้จากนโยบายของหน่วยงานของคณะสงฆก่์อน แลว้จงึจะกระจาย

ย่อยลงมาตามล าดบั ตามโครงสรา้งดงัน้ี 

 
อย่างไรก็ตาม ไมว่่าแผนงานจะดเีด่นสวยหรูเพยีงใดก็ตาม หากผูใ้ชแ้ผนไม่ด าเนินการตามแผน หรอื

ไมใ่หค้วามสนใจแก่แผนงานเท่าทีค่วรแลว้ แผนงานนัน้ๆ กจ็ะประสบความส าเรจ็ไดย้าก ดงันัน้ ผูบ้ริหาร

การศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัแผนและการปฏบิตัิตามแผน จงึจะท าใหก้ารจดัการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทยประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้   

๔.๑.๒ แนวนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั 

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยปจัจบุนั ถงึแมจ้ะมจีดุอ่อนต่างๆ มากมาย

หลายประการ  แต่ก็ยงัสามารถทีจ่ะพลกิวกิฤตมิาเป็นโอกาสได ้  คือสามารถกลบัมาเป็นผูน้ าทางการศึกษา 

โดยเฉพาะการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนาได ้ โดยใหก้ารศึกษากบัพระภกิษุสามเณรเพือ่ฝึกอบรมสรา้งศาสน

ทายาทอย่างมคุีณภาพ คือเป็นผูป้ระพฤติปฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบ มคีวามรูแ้ละความสามารถในการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาใหเ้กดิประโยชนสุ์ขแก่สงัคม ซึง่การจะเป็นอย่างนัน้ได ้ คณะสงฆไ์มจ่  าเป็นจะตอ้งปรบัปรุง

การศึกษาใหค้ลอ้ยตามกบัระบบการศึกษาทางโลก ซึง่ รศ.ดร.พระมหาสมจนิต ์ สมมฺาปญฺโญ กลา่วว่า 

นโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

ระดบัประเทศ 

ระดบัภาค 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัทวปี 

ระดบันานาชาต ิ

ระดบักลุม่ประเทศ 

ระดบัสถาบนัการศึกษา ระดบัทอ้งถิน่แต่ละประเทศ 

นโยบาย (Policy)                 แผน (Plan) 

     แผนงาน (Program) 

     โครงการ (Project) 

    งานย่อย (Task) หรอื กจิกรรม (Activity 



 

 

๒๓๗ 

“เป้าหมายส าคญัของการศึกษาของคณะสงฆ ์ ควรเป็นผูน้ าทางการศึกษาของสงัคมหรอืเป็นผูน้ าการศึกษาของ

ทางโลก แต่หากคณะสงฆย์งัใชร้ะบบการศึกษาแบบเดมิอยู่  กค็งจะไมส่ามารถไปเป็นผูน้ าทางการศึกษาได ้

เพราะในแงส่ถานะการศึกษาระดบัสูงสุดของคณะสงฆ ์ คือเปรียญธรรม ๙ ประโยค กเ็ทยีบไดแ้ค่เพยีง

ปริญญาตรีในทางโลกเท่านัน้  เมือ่สถานภาพไมเ่ป็นทีย่อมรบัทีจ่ะเป็นผูน้ าทางการศึกษาแลว้ ถงึแมจ้ะมคีวามรู ้

ดกีว่าแต่ในเมือ่สงัคมเขาไม่ยอมรบั จะท าอย่างไรได ้ การยอมรบัของสงัคมกเ็ป็นเรื่องส าคญัเหมอืนกนั”๙  

ดงันัน้ในเชงิรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งท าใหเ้ป็นยอมรบัของสงัคม คือในแงส่ถานะในขณะเดยีวกนั

ในดา้นเน้ือหาสาระกจ็ะตอ้งน าการศึกษาในทางโลก  เพราะในปจัจบุนัการศึกษาในทางโลกมปีญัหามากมาย ไม่

ว่าจะเป็นการศึกษาทีท่อดทิ้งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การศึกษาที่ท  าใหค้นไมรู่จ้กัชวีติอย่างแทจ้รงิ และเป็นการศึกษา

แบบผลติสนิคา้โหล ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษามาแลว้หางานท าไมไ่ด ้  หมายความว่าผลติออกมามากๆ แต่คุณภาพ

ไมไ่ดค้ านึงถงึ ซึง่การศึกษาเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการศึกษาทีม่ปีญัหาท ัง้สิ้น  ถา้หากคณะสงฆจ์ะจดัการศึกษา

คลอ้ยตามการศึกษาในทางโลกกจ็ะมปีญัหาต่อคณะสงฆเ์ช่นเดียวกนั และจะเป็นการเพิม่การสรา้งปญัหาใหก้บั

บา้นเมอืงอกีดว้ย 

ดงันัน้ การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนัจะตอ้งสรา้งความเป็นเลิศในทางวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาใหเ้กิดขึ้นใหไ้ด ้ แต่การทีค่ณะสงฆจ์ะกลบัมาเป็นผูน้ าทางการศึกษา หรอืน าเอาการศึกษาใน

พระพทุธศาสนามาช่วยแกป้ญัหาวกิฤตกิารณต่์างๆ ของคณะสงฆแ์ละของสงัคมและของโลกไดน้ัน้ คณะสงฆ์

จะมแีนวทางวธิกีารจดัการศึกษาอย่างไร ถงึจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของพระพทุธศาสนา และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการคณะสงฆแ์ละสงัคมไทยในบริบทปจัจุบนัได ้  โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าทางวชิาการดา้น

พระพทุธศาสนา ซึง่หากท าไดอ้ย่างนัน้ คณะสงฆจ์งึจะกลบัมาเป็นผูน้ าทางการศึกษาอย่างแทจ้ริง  ซึง่ผูว้จิยัจะ

ไดน้ าเสนอแนวทางทีเ่หมาะสมต่อไป 

ในบริบทของสงัคมปจัจบุนั ระบบการศึกษาในทางโลกเองก็ก าลงัประสบกบัวกิฤตดา้นศีลธรรมและ

วกิฤตกิารณด์า้นต่างๆ มากมาย และก าลงัมกีระแสเรียกรอ้งใหม้กีารปฏรูิปการศึกษาในรอบใหมอ่กีคร ัง้หน่ึง  

ดงันัน้แนวคิดทางดา้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย จงึไมค่วรคลอ้ยตามระบบการจดัการศึกษาของทาง

โลกทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั  แต่จะตอ้งน าแนวคิดทางการศึกษาของพระพทุธศาสนามาสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัมติิทาง

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ไมสุ่ดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง  โดยเฉพาะ

ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีอ้งถูกน ามาใชใ้นทศิทางทีก่่อใหเ้กิดประโยชน ์ ดว้ยการใชส้ติปญัญา

พจิารณา และท าความเขา้ใจถงึสภาพความเป็นจรงิของเหตุปจัจยัอนัเกี่ยวเน่ืองกนั เพือ่ก่อใหเ้กิดการพฒันาไป

ในทศิทางที่ถกูตอ้ง ดงัทีพ่ระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมมฺจติฺโต) ไดก้ลา่วไวใ้นสมยัทีด่  ารงสมณศกัดิ์เป็นพระ

ราชวรมนีุว่า “ท่าทขีองชาวพทุธควรปฏบิตัิต่อวทิยาศาสตร ์ คือ การเรียนรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากวทิยาศาสตร์

                                                 
๙สมัภาษณ ์ รศ.ดร.พระมหาสมจินต ์ สมมฺาปญฺโญ, รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มจร., ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๑. 



 

 

๒๓๘ 

อย่างรูเ้ท่าทนัขอ้จ ากดัของวทิยาศาสตรด์ว้ย ดงันัน้ มนุษยจ์งึควรทีจ่ะด ารงชวีติอย่างถงึพรอ้มไปดว้ยความเป็น

ผูรู้ใ้นความจรงิ รวมท ัง้เป็นผูม้คุีณธรรมอย่างแทจ้รงิดว้ย”๑๐ 

หลกัการส าคญัของการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ อยู่ที่การจดัองคป์ระกอบของสภาพสงัคมสิง่แวดลอ้ม

ในสถานศึกษาตามลกัษณะแห่งปญัญาวุฒิธรรม ๔ ประการ๑๑ เพือ่พฒันาใหพ้ระภกิษุสามเณรหรอืผูเ้รยีนเกดิ

ความเจรญิงอกงามในชวีติ ไดแ้ก่ 

๑. สปัปุรสิสงัเสวะ สรา้งสภาพสงัคมสิง่แวดลอ้มในสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ครูอาจารยท์ี่

จะเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูเ้รียน มคีวามเป็นกลัยาณมติร รวมถงึสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ  ท ัง้สภาพความ

เป็นอยู่ กฎระเบยีบ ทีเ่อื้อต่อการฝึกฝนเรียนรู ้

๒. สทัธมัมสัสวนะ สรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรยีน การสอนที่ด ี ใหส้อดคลอ้งกบั 

สภาพ เงือ่นไข ของผูเ้รยีน  เพราะการศึกษาเลา่เรยีนของคณะสงฆไ์มใ่ช่แค่นัง่เรยีนอยู่ในหอ้งสี่เหลีย่มแคบๆ 

ของช ัน้เรยีน แลว้มุง่ศึกษาจากต าราเพยีงอย่างเดยีวเหมอืนในปจัจบุนั เพราะจะไมไ่ปเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัวถิี

ชวีติของผูเ้รียนเลย จะท าใหม้คีวามหมายส าหรบัผูเ้รยีนนอ้ยมาก การจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนของคณะ

สงฆ ์ ควรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัวถิชีวีติจรงิของผูเ้รยีน เช่น ฝึกใหผู้เ้รยีนท าในสิง่นัน้จรงิๆ ท าใหผู้เ้รยีนได ้

เรยีนรู ้ สิง่ทีส่ามารถ น าไปใช ้ แกป้ญัหาต่างๆ ของชวีติและชมุชนไดจ้รงิ อนัเป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่

เป็น "สทัธมัมสัสวนะ"  

๓. โยนิโสมนสกิาร มกีระบวนการเรียนการสอนที่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการคิด วเิคราะห ์ เพือ่แกป้ญัหา

ต่างๆ อย่างเป็นเหต ุเป็นผล โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การรูจ้กัหนักลบัมา "มองตน" เพือ่พจิารณา ปรบัปรุง แกไ้ข

ปญัหาที่ตวัเองการจดัการศึกษาทีฝ่งัตวัอยู่ภายใตบ้ริบทของวดัและชมุชนคนมศีีล จะท าใหเ้กดิ สภาพสงัคม

สิง่แวดลอ้มที่เป็น "สปัปรุสิสงัเสวะ" ซึง่เอื้ออ านวยต่อการใหก้ารอบรมกลอ่มเกลา ทางสงัคม (Socialization) 

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฒันาวถิชีวีติของผูเ้รยีนใหเ้ขา้ถงึแก่นสารของจรยิธรรมตามหลกัพทุธธรรม ไดอ้ย่างมพีลงั 

ครูผูส้อนจะท าหนา้ที่คอยกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ิด วเิคราะห ์ เพือ่สรา้งความคิดรวบยอด (Conceptualization) 

จากกจิกรรมการงานต่างๆ ในแต่ละวนั โดยใชว้ธิใีหน้กัเรยีนเขยีนบนัทกึ หรอืรายงานส่งใหต้รวจ การเขยีน

บนัทกึหรอืรายงาน จะท าใหน้กัเรยีนไดห้นักลบัมาทบทวนตวัเองตามหลกั "โยนิโสมนสกิาร" 

๔. ธมัมานุธมัมปฏปิตัติ มกีารฝึกฝน ปฏบิตั ิ อย่างเหมาะสม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพ ของ

ตนเองตามความถนดั ไปสู่ทศิทางทีม่คีวามเจริญงอกงามยิง่ๆ ขึ้น ท ัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม อารมณ์ 

ปญัญา   จงึไมไ่ดแ้ยกขาดจากกนัแต่จะมคีวามเกี่ยวขอ้งเกื้อกูลสมัพนัธก์นัอย่างแนบแน่น ภายใตร้ะบบสงัคม

เดยีวกนั ส่งผลใหเ้กดิสภาพสงัคมสิง่แวดลอ้มที่เอื้ออ านวยต่อการปลดปลอ่ยพลงัทางปญัญาและพลงัทาง

จรยิธรรมของผูเ้รยีน โดยอาศยังานต่างๆ ภายในวดัและชมุชนเป็นแหลง่เรียนรูส้  าคญั จะส่งผลใหก้จิกรรมการ

                                                 
๑๐พระราชวรมนีุ (ประยูร ธมมฺจิตโฺต), วทิยาศาสตรใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ : 

บริษทัสหธรรมกิ จ ากดั, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๖. 

๑๑องฺ.จตกุกฺ. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒. 



 

 

๒๓๙ 

เรยีนการสอนไมม่คีวามแปลกแยก (Alienation)จากวถิชีวีติจริงของผูเ้รยีน ขณะเดยีวกนั การเรยีนรูจ้ากการ

งานทีด่  ารงอยู่จรงิภายใตว้ถิชีุมชนดงักลา่ว จะเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่พีลงัในการพฒันาและปลดปลอ่ย

ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพดว้ย    

เมือ่การศึกษากลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัวถิขีองผูเ้รียนและวถิขีองชมุชน กจิกรรมการเรยีนรูต่้างที่

มสี่วนส าคญัต่อการช่วยเหลอืชมุชน กจ็ะส่งผลใหช้มุชนเหน็คุณค่าความส าคญัของการศึกษาของสถาบนัสงฆ ์

จนพรอ้มจะทุ่มเททรพัยากรต่างๆ เพือ่เกื้อกูลพฒันาการศึกษานัน้ๆ ใหเ้กดิความเจริญกา้วหนา้ยิ่งๆ ขึ้นไป โดย

ไมต่อ้งรองบประมาณแผ่นดนิเพยีงอย่างเดยีว เป็นการใหช้มุชนไดม้สี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถาบนั

สงฆ ์

นอกเหนือจากการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรแกนหลกัในช ัน้เรียน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาความรูท้ี่

สภาการศึกษาของคณะสงฆไ์ดก้ าหนดใหเ้รยีนแลว้ สถานศึกษาของของคณะสงฆใ์นแต่ละแห่งควรเพิม่เรื่อง

การท างานในฐานงานต่างๆ ตามทีม่อียู่ในแต่ละทอ้งถิน่ เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาจะช่วยใหผู้เ้รยีน มี

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ในบางเรื่องมากขึ้น ตามความสนใจและความถนดัของตน ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกั "ธมั

มานุธมัมปฏบิตั"ิ ดว้ย ท ัง้น้ีเพราะในการท างานแต่ละเรื่อง ผูเ้รยีนจะตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคปญัหาต่างๆ อย่าง

นอ้ย กต็อ้งท างานร่วมกบัคนอื่นๆ ในสงัคม อาจจะถกูใชง้านเรื่องนัน้เรื่องน้ีบา้งมคีวามรูส้กึ ไมพ่อใจเกดิขึ้น

จากการไมส่ามารถท าอะไรไดด้งัใจตนเองบา้งเป็นตน้ เมือ่ถูกบบีคัน้ใหต้อ้งเผชิญหนา้กบัอุปสรรคปญัหาหรอื

ความทกุข ์ศกัยภาพ ทีแ่ฝงอยู่ในตวัผูเ้รยีนจะไดร้บัการปลดปล่อยออกมา เพือ่ฟนัฝ่าอปุสรรคปญัหาต่างๆ ให ้

งานนัน้ๆ ส าเรจ็ลุลว่งตามเป้าหมาย ผูเ้รยีนบางคนอาจไดเ้รยีนรูว้่าตนเองมคีวามสามารถพเิศษในดา้นนัน้ดา้นน้ี 

บางคนมลีกัษณะเป็นผูน้ า บางคนมคีวามสามารถในการแสดงออก ต่อหนา้สาธารณชน บางคน มี

ความสามารถพเิศษ ดา้นการพูด หรอื การเขยีน ฯลฯ การรูจ้กัความสามารถพเิศษของตนเองจะน าไปสู่ฉนัทะ

ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ และความรู ้ความสามารถ ในสาขาวชิาดา้นนัน้ๆ ต่อไปอย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ีความรูส้  าคญัทีน่กัเรียนจะไดม้โีอกาสเรยีนรูจ้ากการท างานอกีประการหน่ึง กค็ือความรู ้

เกี่ยวกบั การบริหารจดัการ (management) ซึง่เป็นวชิาความรูท้ีค่ณะสงฆไ์ทยขาดแคลน เน่ืองจากระบบ

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมทีส่อนใหเ้รยีนรูใ้นปจัจบุนัอยู่ในกรอบทีแ่คบๆ ไมส่ามารถสอนความรูด้า้นน้ีได ้  แต่

โลกปจัจบุนัน้ีเป็นโลกยุคแห่งการแขง่ขนั ความรูท้ีส่  าคญัยิง่เรื่องหน่ึงส าหรบัโลกยุคปจัจุบนัน้ีก็คือ ความรูใ้น

ดา้นการบริหารจดัการ คณะสงฆไ์ทยทีไ่มส่ามารถเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหม้ปีระสทิธภิาพได ้ ท ัง้ๆ ทีม่ี

ทรพัยากรดา้นต่างๆ มากมาย  กเ็พราะระบบการศึกษาทีไ่มส่ามารถสอนใหพ้ระภกิษุสามเณรหรอืผูเ้รยีนมี

ความรูด้า้นการบรหิารจดัการทีด่ี เรยีนจบเปรยีญธรรมเกา้ประโยคซึง่เป็นการศึกษาระดบัสูงสุดของคณะสงฆ ์

แต่ท างานไมค่่อยเป็น ส่งผลใหก้ิจการงานพระศาสนาในดา้นนัน้ๆ ไมป่ระสบผลส าเรจ็ เท่าทีค่วร    แต่หากใน

ระบบการศึกษาแบบใหมข่องคณะสงฆ ์ ฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัวธิกีารบรหิารจดัการ เพือ่แกป้ญัหาต่างๆ อนัเป็น

อปุสรรคที่ท  าใหง้านนัน้ๆ ไมส่  าเรจ็ลุลว่ง เช่น ตอ้งรูจ้กั การท างานร่วมกนัเป็นทมี การแบง่งาน การตดิต่อ

ประสานงาน การตดัสนิใจ ฯลฯ  จะท าใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์และมทีกัษะต่างๆ ในการบรหิารจดัการ ซึง่จะ



 

 

๒๔๐ 

ท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานเพือ่พระศาสนาในอนาคต ปรชัญาการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนาภายใต ้

ระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นระบบใหม่ จงึเป็นระบบการศึกษาทีม่นียัอนัลกึซึ้งต่อการช่วยแกไ้ขปญัหาของ

คณะสงฆแ์ละสงัคมปจัจุบนัไดห้ลายแงม่มุ ซึง่น่าจะเป็นตน้แบบทางการศึกษาในยุคสงัคมปจัจุบนัน้ีได ้

ดงันัน้ การศึกษาของคณะสงฆจ์งึควรเป็นการศึกษาทางเลอืกของประชาชน โดยมกีารจดัการศึกษาที่

ยดึหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาเป็นฐานความคิด เพือ่มุง่พฒันาจติใจของผูเ้รยีนใหถ้งึสจัการแห่งตน โดยไม่

ปฏเิสธวชิาการทางโลก เป็นการจดัการศึกษาทีเ่นน้ทกัษะและศกัยภาพภายนอกใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ภายในอนัเป็นการด าเนินวถิชีวีติของคนในสงัคม ท าใหอ้ยู่ร่วมกบัธรรมชาตดิว้ยด ี มสุีข และเป็นอสิระ  

เน่ืองจากการศึกษาตามแนวพทุธศาสตร ์ คือ กระบวนการสรา้งปญัญาเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนินชวีติ ซึง่

สามารถพฒันาพฤตกิรรมทางกาย วาจา และน าไปสู่ความเป็นอิสระ แกป้ญัหาได ้ ดงัที ่ ท่านพทุธทาสกลา่วว่า 

“การสรา้งปญัญา คือ การปฏบิตัศีิล สมาธ ิและปญัญา การศึกษาที่สมบูรณต์อ้งท าความเป็นมนุษยใ์หถู้กตอ้ง

และสมบูรณ ์คือ มคีวามฉลาดหรอืสตปิญัญาในข ัน้พื้นฐานเพยีงพอแก่ความตอ้งการ มคีวามรูเ้รื่องวชิาชพีและ

อาชพี รวมท ัง้มมีนุษยธรรม คือมคีวามเป็นมนุษยอ์ย่างถกูตอ้ง ดว้ยการสอนจรยิธรรม” 

จากผลการวเิคราะหส์ถานภาพจุดอ่อนจดุแขง็ของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ทีไ่ดก้ลา่ว

มาแลว้ในบทที ่ ๓ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งน ามาค านึงในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

ซึง่ในการก าหนดนโยบายนัน้ จะตอ้งก าหนดนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นเอกภาพในภาพรวม

แบบมหภาค โดยใหม้คีวามเชื่อมโยงต่อเน่ืองจากระดบัประเทศไปสู่ ภูมภิาค ทอ้งถิน่ และสู่ชมุชน  และมกีาร

น าบริบทของชมุชน ทอ้งถิน่ ภูมภิาค มาสู่การก าหนดนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นระดบัชาติรวมไป

ถงึระดบันานาชาต ิ การบรหิารจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นยุคปจัจบุนัจะตอ้งประสานร่วมมอืกบัองคก์รพทุธ

ศาสนาในนานาประเทศท ัง้ฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาของพระสงฆ์

จะตอ้งมที ัง้นโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัต่างประเทศ

จะตอ้งค านึงถงึภาษา ขบนธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของแต่ละทอ้งที่ในแต่ละโซนใหถ้กูตอ้ง โดยเฉพาะ

การค านึงถงึโซนของประเทศทีน่บัถอืพทุธศาสนา โซนประเทศแถบใดทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาเถรวาท แต่ละ

ประเทศคณะสงฆค์วรมนีโยบายทางการจดัการศึกษาอย่างไร ในโซนทวปีเอเชยี ทวปียุโรป ควรจะค านึงถงึ

เรื่องใด เพือ่ใหร้ะบบการศึกษาของคณะสงฆเ์ตรียมคนหรอืผลติพระสงฆไ์ปเป็นพระธรรมทูตหรอืเพือ่ไปท า

หนา้ที่เผยแผ่พระพทุธศาสนาในสถานที่น ัน้ๆ      จะไดเ้ชื่อมโยงและสมัพนัธก์บัประเทศต่างๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และมปีระสทิธภิาพ  และเน่ืองจากพระพทุธศาสนาแบบเถรวาทของประเทศไทยนัน้ ไดร้บัมาจากทางประเทศ

ศรลีงักา จงึควรศึกษาถงึประเทศทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาท ัว่โลกดว้ย เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ถรวาทท ัว่โลกไดเ้ป็น

แบบแผนเดียวกนั๑๒  ซึง่ปจัจบุนัน้ียงัไมม่แีผนการศึกษาของคณะสงฆม์าโดยตลอดไมว่่าฉบบัไหน  ดงันัน้ 

                                                 
๑๒พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ “ศึกษาวเิคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. 

๒๔๓๒-พ.ศ.๒๕๒๗)”, วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล), ๒๕๔๒, 

หนา้ ๑๖๑. 



 

 

๒๔๑ 

เพือ่เป็นการปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั  

ในส่วนของการก าหนดนโยบาย ผูว้จิยัจงึน าเสนอแนวทางจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ดงัน้ี   

นโยบายขอ้ที่ ๑ มุ่งสรา้งศาสนทายาทคุณภาพทัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์

การศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งถอืว่า “การผลิตศาสนทายาท” เป็นนโยบายที่ส  าคญัและเร่งด่วนทีสุ่ด 

ซึง่ศาสนทายาทส าคญัที่สุดกค็ือพระภกิษุสามเณร  การฝึกอบรมศาสนทายาทเป็นบทบาทหนา้ทีข่องคณะสงฆ์

โดยตรงทีม่คีวามส าคญัเป็นพเิศษ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัคุณภาพของพระสงฆท์ีจ่ะปฏบิตัิหนา้ที่เพือ่สบืทอด

พระพทุธศาสนา คือ  การศึกษาปฏบิตัพิระธรรมวนิยัแลว้เผยแผ่พระธรรมวนิยัแก่ประชาชน   ซึง่การสรา้งศา

สนทายาทไมใ่ช่ใหรู้เ้พยีงเฉพาะภาษาบาลเีหมอืนที่เป็นอยู่ในปจัจบุนัเพยีงอย่างเดียว จะตอ้งมุง่ความเป็นเลศิ

ของพระภกิษุสามเณรท ัง้ทางดา้นความประพฤติและทางดา้นวชิาการทางพระพทุธศาสนา   โดยเฉพาะความรูล้กึซึ้ง

เกี่ยวกบัเรื่องพระพทุธศาสนา ศาสนทายาทจะตอ้งรูท้ ัง้ปริยตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ รวมถงึภาษาบาล ีและภาษาที่จะใช ้

สือ่สารกบัคนในแต่ละกลุม่แต่ละประเทศ และสถานการณพ์ระพทุธศาสนาในโลกปจัจุบนั รวมท ัง้เทคนิควธิีการเผย

แผ่ต่างๆ รูห้ลกัการบริหารจดัการ หลกัจิตวทิยาในการเผยแผ่ การใชส้ือ่โสตทศันูปกรณต่์างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีศาสน

ทายาทจ าเป็นตอ้งรูอ้ย่างลกึซึ้ง จงึจะสามารถสบืทอดพระพทุธศาสนาได ้ 

และศาสนทายาทไมค่วรจ ากดัอยู่เฉพาะพระภกิษุสามเณรเพยีงอย่างเดยีว  คณะสงฆจ์ าเป็นจะตอ้ง

ผลติศาสนทายาทฝ่ายทีเ่ป็นสตรีหรอืทีเ่ป็นคฤหสัถด์ว้ย ไมค่วรจ ากดัอยู่ที่การใหก้ารศึกษาพระพทุธศาสนาแก่

พระภกิษุสามเณรเพยีงอย่างเดียว  แต่ควรมุง่สรา้งศาสนทายาทท ัง้สองฝ่าย ในส่วนของคฤหสัถจ์ะตอ้งท าให ้

เขาเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่มีคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  ปลูกฝงัจติส านึกและ

เสรมิสรา้งทศันคติในการพทุธศาสนิกชนทีด่ ี  และใหรู้จ้กับ  าเพญ็ประโยชนเ์พือ่พระพทุธศาสนาและสงัคมโดย

ส่วนรวม ถา้หากพทุธบริษทัทีเ่ป็นคฤหสัถข์าดความรูค้วามเขา้ใจในพระพทุธศาสนา  ย่อมจะส่งผลต่อความ

ม ัน่คงของพระพทุธศาสนาโดยภาพรวม   

ดงันัน้คณะสงฆจ์ะตอ้งมทีศิทางในการจดัการศึกษาใหช้ดัเจนและเหมาะสมส าหรบัผูศึ้กษา และมี

ความจ าเป็นจะตอ้งจดัต ัง้สถาบนัหรอืหน่วยงานขึ้นมารบัผดิชอบในดา้นน้ีโดยตรง เหมอืนกบัวทิยาลยัแสง

ธรรมของศาสนาครสิตท์ี่ท  าหนา้ทีผ่ลติบาทหลวง หรอืเหมอืนกบัวดัโฝวกวงซนัของฝ่ายมหายานทีท่  าหนา้ทีใ่ห ้

การศึกษาส าหรบัผูท้ีจ่ะเป็นพระสงฆอ์ย่างแทจ้รงิ โดยคณะสงฆอ์าจจะใชส้ถาบนัการศึกษาของคณะสงฆท์ีม่อียู่

แลว้ คือ มหาวทิยาลยัสงฆเ์ป็นผูร้บัผดิชอบจดัตัง้หน่วยงานน้ีขึ้นมาโดยตรง เป็นโรงเรียนหรือสถาบนัรองรบั

การผลติหรอืสรา้งศาสนทายาทของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะ ก็จะท าใหม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบและจะท าใหม้ี

นโยบายทีเ่ป็นไปในทศิทางเดียวกนัได ้ นโยบายขอ้น้ีถอืว่ามคีวามส าคญัอนัดบัสูงสุด เป็นอุดมคตทิีจ่ะตอ้งท า

ใหส้  าเรจ็ อนัจะส่งผลสู่ความเจรญิม ัน่คงของพระพทุธศาสนาและชาตบิา้นเมอืง และเป็นการแกไ้ขจดุอ่อนใน

ดา้นการขาดศาสนทายาท หรือการไมม่รีะบบการศึกษาทีจ่ะสามารถผลติศาสนทายาทได ้ เพราะพระภกิษุ

สามเณรฝ่ายเถรวาทยงัมขีอ้จ ากดัในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากมายหลายประการ แต่สตรีหรอืแม่ชี

สามารถกระท าการเผยแผ่ไดด้เีป็นอย่างยิง่ และพทุธบรษิทัทีเ่ป็นคฤหสัถก์เ็ป็นก าลงัส  าคญัของพระพทุธศาสนา 



 

 

๒๔๒ 

นโยบายขอ้ที่ ๒ มุ่งเนน้ใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครอง 

ปญัหาใหญ่อีกประการหน่ึงของคณะสงฆไ์ทยในขณะน้ี คือ ใชก้ารปกครองน าการศึกษาและการเผย

แผ่ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมามากมาย  เพราะงานทกุดา้นไปกระจุกตวัอยู่ทีฝ่่ายปกครอง จงึท าใหง้าน

ดา้นอื่นๆ แทบจะไมไ่ดร้บัการสนใจจากผูบ้รหิารคณะสงฆ ์ดงันัน้ การบริหารคณะสงฆใ์นยุคใหมจ่งึควรมุง่เนน้

ใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครองคือ การศึกษาของคณะสงฆค์วรเนน้การศึกษาเพือ่ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย

ดงีามของคณะสงฆ ์เนน้ความมรีะเบยีบวนิยั ใหผู้ศึ้กษาเป็นบคุคลสมบูรณท์ ัง้ในดา้นหติสมบตั ิคือ ในฝ่ายตน

กเ็จริญงอกงามดว้ยปญัญาและคุณธรรมพึง่ตวัได ้ ในฝ่ายผูอ้ื่นหรอืสงัคมกเ็จริญงอกงามดว้ยกรุณา ด าเนิน

ชวีติและบ าเพญ็กจิเพือ่ประโยชนสุ์ขแก่พหูชน ช่วยคนอื่นได ้  

ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งก าหนดฝ่ายบรหิารการศึกษาของคณะสงฆข์ึ้นมาเป็นการเฉพาะ  และใหม้ี

อ  านาจหนา้ทีใ่นดา้นบริหารการศึกษาโดยตรง และหน่วยงานน้ีใหม้ศีกัดิ์และสทิธเิท่าเทยีมกบัฝ่ายปกครอง 

เพราะเมือ่การศึกษาของพระภกิษุสามเณรมคีวามเจริญกา้วหนา้ กจ็ะส่งผลใหก้ารปกครองมปีระสทิธภิาพดว้ย  

การปกครองจะตอ้งเป็นไปเพือ่สนบัสนุนส่งเสรมิงานการศึกษาและงานเผยแผ่   ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง

จะตอ้งมหีนา้ที่บริการใหง้านการศึกษาและการเผยแผ่เป็นไปไดอ้ย่างสะดวก มเีกียรต ิมศีกัดิ์ศร ี หากมกีารยก

ย่องสรรเสริญดว้ยการใหก้ าลงัใจผูป้ฏบิตัหิรอืผูท้ีม่คุีณงามความด ี เช่นการใหส้มณศกัดิ์หรอืการยกย่องดว้ย

ประการอื่นใด พระสงฆผู์ท้ี่ท  างานดา้นการศึกษากค็วรจะไดร้บัการดูแลอย่างเท่าเทยีมกบัฝ่ายปกครอง  ไมค่วร

ใหต้อ้งไปอยู่ในสายการปกครองเท่านัน้จึงจะมคีวามเจริญกา้วหนา้ ซึ่งระบบที่คณะสงฆก์ าลงัด าเนินอยู่ใน

ปจัจบุนันัน้  หากพระภกิษุรูปใดประสงคจ์ะมคีวามเจริญกา้วหนา้ในองคก์รคณะสงฆ ์    จ าเป็นจะตอ้งไปอยู่

ฝ่ายปกครอง  เพราะสายการศึกษาไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเท่าที่ควร     

ดงันัน้ระบบสมณศกัดิ์ถา้หากจะยงัคงมอียู่ กค็วรแยกออกจากระบบการปกครองใหช้ดัเจน  ไมถ่อื

ระบบสมณศกัดิ์มาเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูบ้ริหารการศึกษาของคณะสงฆ ์ แต่ควรใชค้วามรูค้วามสามารถ

ของพระสงฆม์าเป็นเกณฑแ์ทน ควรก าหนดเกณฑก์ารใหส้มณศกัดิ์กบัพระภกิษุผูท้ีม่คีวามดีความชอบในทกุ

ดา้นอย่างเท่าเทยีมกนั  ท ัง้ในดา้นการศึกษา การเผยแผ่  การปกครอง และดา้นอื่นๆ   ไมจ่  าเป็นว่าถา้ตอ้งการ

จะไดร้บัสมณศกัดิ์จะตอ้งมาอยู่สายปกครองเท่านัน้   เพราะถา้เป็นอย่างนัน้  พระนกัศึกษาวชิาการ พระนกั

เผยแผ่ มกัถกูดงึไปเป็นพระนกัปกครอง สุดทา้ยก็กระจกุงานการศึกษาเผยแผ่ก่อสรา้งไวใ้นงานปกครองอย่าง

เดยีว กลายเป็นงานการศึกษาก็ลา้หลงั งานปกครองกล็ม้เหลว   เพราะบางรูปไม่ถนดัในการปกครอง แต่ถนดั

ในดา้นการศึกษา  นโยบายขอ้น้ี จะสามารถแกไ้ขจดุอ่อนทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ ในประเดน็การบริหาร

การศึกษาของคณะสงฆท์ีย่งัไม่มรีะบบ  และฝ่ายการศึกษาจะไดก้ลบัมามบีทบาทในคณะสงฆไ์ทย 

นโยบายขอ้ที่ ๓  ยกระดบัและใหค้วามส าคญักบัวปิสัสนากรรมฐาน 

คณะสงฆม์คีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตอ้งรื้อฟ้ืนการปฏบิตัิหรือการเจริญสมาธิภาวนาใหก้ลบัมาเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาคณะสงฆ์   เพราะถือว่าเป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนา และในขณะน้ีวิปสัสนา

กรรมฐานก าลงัไดร้ ับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นปัจจ ัยส าคัญที่ท  าใหช้าวตะวนัตกห ันมานับถือ



 

 

๒๔๓ 

พระพทุธศาสนา แต่ว่าคณะสงฆย์งัไม่มีระบบการศึกษาวปิสัสนากรรมฐานที่ชดัเจน ปล่อยใหแ้ต่ละส านกัสอน

กนัเอาเอง บางคร ัง้สอนผดิไปจากหลกัการวธิกีารทางพระพทุธศาสนา  นอกจากน้ีในระบบการศึกษาของคณะ

สงฆท์ี่ผ่านมาก็ใหค้วามส าคญักบัปริยตัิศึกษาเพียงดา้นเดียว และไดแ้ยกขาดจากการปฏิบตัิแทบสิ้นเชิง 

กระท ัง่เกิดความเขา้ใจไปว่าการศึกษาของสงฆค์ือปริยตัิศึกษาเท่านัน้  อนัที่จริงปริยตัิและปฏิบตัิเป็นกิจของ

สงฆ์ที่ตอ้งท าควบคู่กนัมาแต่สมยัพุทธกาล  การแบ่งแยกพระสงฆอ์อกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายปริยตัิไดแ้ก่

คามวาส ี และฝ่ายปฏบิตัไิดแ้ก่อรญัวาส ีเป็นประเพณีทีเ่กิดขึ้นสมยัหลงัโดยไทยรบัมาจากนิกายลงักาวงศ ์ แม ้

กระนัน้ก็ยงัไม่ไดม้กีารแยกปริยตัิและปฏบิตัิอย่างเด็ดขาดดงัในปจัจุบนั จนสมาธิภาวนากลายเป็นเรื่องของวดั

ป่า และเป็นส่วนเกนิของการศึกษาสงฆท์ ัง้ในวดับา้นและวดัเมอืง 

วปิสัสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่งส  าหรบัชีวติมนุษย ์โดยเฉพาะส าหรบัพระสงฆย์ิ่งมคีวาม

จ าเป็นตอ้งรูว้ิธีเจริญสมาธิภาวนา เพราะตอ้งอาศยัความสุขจากภายในหล่อเลี้ยงชีวิตพรหมจรรย ์ หาก

พระภิกษุสามเณรไม่มีสมาธิภาวนาช่วยรกัษาใจแลว้ จะท าใหค้รองตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามพระวินยัไดย้าก  

ขณะเดียวกนัในเมื่อคฤหสัถเ์องทุกวนัน้ีนบัวนัจะมีปญัหาทางจิตใจอนัเน่ืองจากตอ้งแข่งขนัดิ้นรนมากขึ้น 

พระสงฆจ์ึงควรมปีระสบการณ์ทางสมาธิภาวนาและความรูเ้กี่ยวกบัจติใจ เพือ่สามารถใหค้ าชี้แนะแก่เขาในการ

แกป้ญัหาจติใจอย่างตรงจดุ นอกเหนือจากการสงเคราะหท์างดา้นพธิีกรรมหรอืการท าบุญตามประเพณี  สมาธิ

ภาวนานัน้มิใช่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการฝึกฝนอบรมภิกษุสามเณรเพื่อใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดีเท่านัน้ หากยงั

เป็นประโยชนส์  าหรบัการด าเนินชีวติอย่างคฤหสัถด์ว้ย เพราะธรรมชาตขิองคฤหสัถน์ัน้ตอ้งประสบกบัความผนั

ผวนปรวนแปรและการกระทบกระท ัง่ยิง่กว่าบรรพชิตดว้ยซ า้ จงึควรรูว้ธิีรกัษาจติใจใหส้งบเพื่ออยู่อย่างเป็นสุข

ไดท่้ามกลางความรอ้นแรง   

ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมีนโยบายในการรื้อฟ้ืนการศึกษาวิปสัสนากรรมฐานใหช้ดัเจน ยกระดบั

การศึกษาวปิสัสนากรรมฐานใหก้ลบัมาเป็นการศึกษาที่ส  าคญัของคณะสงฆ ์ คือปริยตัศึิกษาจะตอ้งเป็นไปเพื่อ

เสริมการปฏบิตัิ  ในอีกดา้นหน่ึงการปฏบิตัิก็ควรมขีึ้นเพื่อเสริมปริยตัิดว้ย  คณะสงฆค์วรมรีะบบที่ก  าหนดให ้

พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะตอ้งฝึกฝนอบรมวิปสัสนากรรมฐานอย่างต่อเน่ือง  ควรมีส  านกัปฏิบตัิวิปสัสนา

กรรมฐานประจ าต าบล อ าเภอ จงัหวดั ประจ าภาค และประจ าชาติ และควรก าหนดระบบการตรวจสอบใหก้าร

สอนวปิสัสนากรรมฐานตามส านกัต่างๆ เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามหลกัการของพระพทุธศาสนา  และควรมุ่งเนน้

ผลติศาสนทายาทใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นปริยตัิและปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ 

นโยบายขอ้ที่ ๔ มุ่งความทัว่ถงึทางการศึกษา 

จากเดมิที่คณะสงฆม์ุง่จดัการศึกษาแนวดิ่ง คือ มุง่การสอบไดต้ามล าดบัช ัน้ของคณะสงฆ ์ โดยไมไ่ด ้

สนใจว่าผูท้ี่บวชเขา้มาในพระพทุธศาสนาทกุรูปจะไดร้บัการศึกษาท ัว่ถงึหรอืไม ่ ดงันัน้ในระบบการศึกษาแบบ

ใหมค่ณะสงฆจ์ะตอ้งมุง่เนน้การจดัการศึกษา ใหก้บัพระภกิษุสามเณรตลอดถงึพทุธศาสนิกชนอย่างท ัว่ถงึ   

คือกระจายโอกาสทางการศึกษาและสทิธเิสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัพระภกิษุสามเณรทกุรูป  โดยเนน้การ

ปรบัปรุงคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา และการพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ



 

 

๒๔๔ 

พระพทุธศาสนาและสงัคม  โดยจดัเนน้การศึกษาแนวราบควบคู่กบัการศึกษาแนวดิ่ง คณะสงฆจ์ะตอ้งมกีฎเกณฑ์

หรอืกฎระเบยีบใหช้ดัเจนว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่เขา้มาบวชในพระพทุธศาสนาจะเป็นการบวชระยะส ัน้ ระยะยาว

คณะสงฆจ์ะตอ้งจดัใหม้กีารศึกษาพระพทุธศาสนา และไมเ่ฉพาะพระภกิษุสามเณรเท่านัน้  พทุธศาสนิกชน

ฝ่ายคฤหสัถท์กุคน กค็วรจะตอ้งไดร้บัการศึกษาพระพทุธศาสนาข ัน้พื้นฐานที่ชาวพทุธควรรู ้ เพราะทีผ่่านมานัน้  

คณะสงฆร์บัผดิชอบศึกษาในแนวดิ่ง  กลา่วคือ ดูแลเพยีงใหม้กีารสอบตามล าดบัข ัน้ครบทกุช ัน้และดูแลใหผ้ล

การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละช ัน้เท่านัน้ แต่คณะสงฆจ์ะไมใ่หค้วามส าคญักบัการศึกษาแนวราบ

กลา่ว  คือไมส่นใจว่าพระภกิษุสามเณรทกุรูปที่บวชเขา้มาแลว้  จะไดร้บัการศึกษาท ัว่ถงึหรือไม ่ โดยถอืว่าการ

จดัการศึกษาปริยตัิธรรมเป็นเรื่องที่แต่ละวดัหรือแต่ละทอ้งถิ่นจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบกนัเอง  คณะสงฆ์

รบัผิดชอบเฉพาะการจดัสอบเท่านัน้   

การบริหารงานการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัอยู่ในลกัษณะอย่างน้ี เป็นส่วนอย่างมาก       

จงึมผีลท าใหพ้ระเณรส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพระปรยิตัิธรรมต า่มาก  แมป้จัจบุนัจะมพีระเณรสอบได ้

ประโยค ๙ เพิม่ขึ้นจากอดีตมาก ประชาชนสอบธรรมศึกษาไดปี้ละนบัลา้นคน แต่นัน่กไ็มไ่ดเ้ป็นเครื่องบง่ชี้ว่า 

คุณภาพทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรและของพทุธศาสนิกชนในปจัจุบนัดขีึ้นแต่อย่างใด ในเมือ่พระเณร

เกอืบรอ้ยละ ๘๐ สอบตก พระภกิษุสามเณรในชนบทส่วนใหญ่ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนแมก้ระท ัง่นกัธรรมตร ี   

แมจ้ะมกีารส่งชื่อเขา้สอบกนัเป็นจ านวนมากทุกปีกต็าม แต่เป็นการส่งชื่อเขา้สอบโดยไมไ่ดเ้รียนมาก่อนเลย   

ซึง่กเ็ป็นเหตผุลส าคญัประการหน่ึงทีท่  าใหม้ผูีข้าดสอบเกอืบแสนรูปทกุปี ท ัง้น้ีไมต่อ้งพดูถงึจ านวนผูท้ีส่อบตก  

ส่วนธรรมศึกษานัน้ส่วนใหญ่กเ็กณฑก์นัไปสอบโดยไมไ่ดร้บัการศึกษาเลา่เรียนเลย เวลาสอบก็มกีารทจุริตกนั

อย่างมากมาย เพราะตอ้งการใหส้  านกัเรยีนของตนเองสอบได ้ ดงันัน้ การศึกษาแนวราบเป็นสิง่ทีค่ณะสงฆ์

จะตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างจรงิจงั โดยจะตอ้งเขา้มารบัผดิชอบด าเนินการในทุกข ัน้ตอน ควบคุมดูแล

กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผลใหม้ปีระสทิธิภาพ  เนน้กระบวนการเรยีนการสอน

มากกว่าการสอบ เนน้คุณภาพมากกว่าเนน้ปรมิาณ  และจะตอ้งใหม้กีารจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของคณะสงฆ์

ขึ้นในทุกทอ้งถิ่น นโยบายขอ้น้ีจะสามารถแกป้ญัหาพระภกิษุสามเณรขาดการศึกษาเลา่เรียน ขาดความรู ้

ทางดา้นพระพทุธศาสนา และไม่สามารถเป็นผูช้ี้น าสงัคมไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

นโยบายขอ้ที่ ๕ คณะสงฆจ์ะตอ้งเพิม่บทบาทดา้นการศึกษาต่อประชาชน 

คณะสงฆจ์ะตอ้งน าบทบาทในดา้นการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนกลบัคืนมา  เพราะนอกจากคณะสงฆ์

จะจดัการศึกษาแบบสงเคราะหผู์ด้อ้ยโอกาสทีไ่ดก้ระท าอยู่แต่เดิมแลว้ ในอนาคตรฐับาลคงจะขยายการศึกษา

ไดอ้ย่างท ัว่ถงึมากกว่าปจัจุบนั ซึ่งเมือ่ถงึขณะนัน้คงจะมผูีเ้ขา้มาบวชเรยีนค่อนขา้งนอ้ย  บทบาทดา้นการศึกษา

ของคณะสงฆค์งจะลดนอ้ยลงไป และระบบการศึกษาของรฐัใหค้วามส าคญักบัพระพทุธศาสนาค่อนขา้งทีจ่ะ

นอ้ยมากแมก้ระท ัง่หลกัสูตรการเรยีนการสอนในสถาบนัการศึกษาตัง้แต่ประถมศึกษาจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั 

ไดย้กเลกิการเรยีนการสอนเรื่องของศาสนาและศีลธรรมทีเ่คยสอนโดยตรง เปลีย่นไปแฝงอยู่ในศาสตรต่์างๆ 



 

 

๒๔๕ 

ไมใ่หค้วามส าคญัเท่าทีค่วร๑๓ ท าใหป้ระชากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องพระศาสนา 

ห่างเหนิจากหลกัธรรมค าสอน  บทบาทของพระสงฆเ์องกเ็หลอือยู่แค่เพยีงดา้นพธิกีรรม   ซึง่นบัเป็นอนัตราย

ต่อพระพทุธศาสนาและประเทศชาตใินระยะยาวเป็นอย่างยิง่       

ดงันัน้ คณะสงฆจ์งึควรมบีทบาทดา้นการศึกษาแก่คฤหสัถเ์พิ่มขึ้น ดงัทีม่หาวทิยาลยัสงฆก์ าลงั

ด าเนินการอยู่ในปจัจบุนั ทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาคฤหสัถเ์ขา้มาศึกษาเลา่เรียนดว้ย ท าใหก้ลุม่คนทีเ่ขา้มา

ศึกษาในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆน้ี์ เป็นฐานก าลงัใหก้บัพระพทุธศาสนาไดเ้ป็นอย่างด ี เพราะกลุม่คน

เหลา่น้ีจะมคีวามรูท้างพระพทุธศาสนาดกีว่าคนทีศึ่กษาอยู่ในสถาบนัต่างๆ คณะสงฆจ์งึควรทีห่นัไปเนน้การจดั

การศึกษาทีเ่ป็นเลศิโดยจดัตัง้สถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ ทีด่  าเนินการโดยคณะสงฆเ์อง มพีระสงฆเ์ป็น

ผูบ้ริหารเหมอืนกบัโรงเรียนช ัน้น าของคาทอลกิ หรอืเหมอืนกบัฝ่ายมหายาน คือ วดัโฝกวงซนั ทีป่ระเทศ

ไตห้วนั ซึง่จดัต ัง้สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆไ์ปเกอืบท ัว่โลก ซึง่คณะสงฆไ์ทยสามารถก าหนดเป็นนโยบาย

ทางการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทีค่ณะสงฆ ์ และสามารถกระท าไดต้ามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ “...สถาบนัทางศาสนา...มสีทิธิในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตาม

กฎกระทรวง” ซึง่จากพระราชบญัญตัน้ีิ สถาบนัสงฆส์ามารถจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนไดใ้นทุกระดบั   และ

เป็นสิง่ทีค่วรท าเป็นอย่างยิง่ เพราะแต่เดมิวดัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของประชาชน สมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชบญัญตัิปกครองคณะสงฆ ์ ก าหนดใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้อาวาส มหีนา้ทีใ่นการ

ใหก้ารศึกษาแก่กลุบตุร๑๔ ซึง่ท  าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างพระกบัชาวบา้นเป็นไปดว้ยด ี แต่ในปจัจุบนัการศึกษา

ไดแ้ยกออกจากวดั พระไมม่บีทบาทดา้นการศึกษา ดงันัน้คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบับทบาทในดา้นการใหก้ารศึกษา

แก่ประชาชนกลบัคืนมา   โดยการจดัตัง้สถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัการศึกษาตาม

แนวพทุธเป็นการสรา้งศาสนทายาทของพระศาสนา ท าใหว้ดักบับา้นมคีวามสมัพนัธเ์ป็นอนัดี วดักจ็ะกลายเป็น

ศูนยก์ลางด าเนินงานเผยแผ่พระพทุธศาสนา ใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน ธ ารงรกัษาวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม

และเป็นทีพ่ึง่ของชมุชนเหมอืนในอดตี ใชก้ารศึกษาเป็นเครื่องมอืในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา  เพือ่ให ้

พระภกิษุสงฆไ์ดม้บีทบาททางสงัคมเพิม่ขึ้น มฉิะนัน้แลว้ บทบาทของพระสงฆจ์ะเหลอืแค่เพยีงดา้นพธิกีรรม

เท่านัน้เอง และจะมคุีณค่าในสงัคมลดนอ้ยลง  เพือ่เป็นการเพิม่บทบาทของพระสงฆใ์นดา้นการศึกษา และ

เป็นการสรา้งความผูกพนัใกลช้ดิกบัประชาชน  พระสงฆจ์ าเป็นตอ้งมบีทบาทเพิม่ขึ้น 

นโยบายขอ้ที่ ๖ แสวงหาความร่วมมือทัง้จากภายในและภายนอก  

จากเดมิที่คณะสงฆจ์ดัการศึกษาในแต่ละส านกัในรูปแบบต่างคนต่างท า วดัใดส านกัใดมกี าลงัก็

ด าเนินการกนัไป ส่วนวดัใดทีไ่ม่มกี  าลงัหรอืไมส่นใจกไ็ม่ไดด้  าเนินการแต่อย่างใด  ซึง่ท  าใหเ้กดิความเหลือ่มล  า้

                                                 
๑๓นายวนัชยั ปกัษเีลศิ, “การปรบัตวัของสถาบนัสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๔๔”, วทิยานิพนธ์

หลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), ๒๕๔๖, หนา้ ๑๒๐. 

๑๔พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ,์ “ศึกษาวเิคราะหป์ญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. 

๒๔๓๒- พ.ศ. ๒๕๒๗)”, วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ, อา้งแลว้, หนา้ ๕๐. 



 

 

๒๔๖ 

และความไมเ่ท่าเทยีมกนัของการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นอย่างมาก  ท ัง้ๆ ทีท่รพัยากรต่างๆ ของคณะสงฆม์ี

มากมาย  แต่ส่วนใหญ่จะไปกระจกุอยู่จุดใดจดุหน่ึงไมม่กีารกระจาย และคณะสงฆย์งัไม่มนีโยบายทาง

การศึกษาอย่างชดัเจน  ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งแสวงหาความร่วมมอืในดา้นการจดัการศึกษา ท ัง้จากภายใน

องคก์รคณะสงฆเ์อง  คือ เจา้คณะพระสงัฆาธกิารต่างๆ  จะตอ้งมกีารระดมทนุ ระดมทรพัยากร และกระจาย

ทนุ กระจายทรพัยากรทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึ ไม่กระจกุอยู่ในจุดใดจดุหน่ึงเพยีงอย่างเดยีว ในขณะที่บางจดุมี

ความขาดแคลน จะตอ้งมกีารกระจายทนุ กระจายก าลงัและทรพัยากรกนั ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๘  (๒) ว่า “...ให.้..สถาบนัศาสนา..ระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษาโดยเป็นผู ้

จดัและมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา บรจิาคทรพัยส์นิและทรพัยากรอื่นใหแ้ก่สถานศึกษา และมสี่วนร่วม

รบัภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น..”๑๕ และจะตอ้งส่งเสริมใหอ้งคก์รต่างๆ 

ท ัง้ภาครฐัและเอกชนมสี่วนร่วมสนบัสนุนกจิการการศึกษาของคณะสงฆ ์เพือ่พฒันาการศึกษาของคณะสงฆท์กุ

ระดบั   ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความรูท้างพระพทุธศาสนาท ัง้ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ โดยใหม้กีารร่วมมอื

ช่วยเหลอืแลกเปลีย่นท ัง้ในดา้นปรยิตัิธรรม ปฏบิตัิธรรม และดา้นอื่นๆ ทีเ่น่ืองกบัพระพทุธศาสนากบัองคก์ร

พระพทุธศาสนา ท ัง้ฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานท ัง้ในและต่างประเทศเพราะการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในโลก

ปจัจบุนันัน้ จะตอ้งมคีวามร่วมมอืร่วมใจกนัทกุฝ่าย จงึจะสามารถท าการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ลกัษณะของการร่วมมอืนัน้ อาจจะเป็นไปในรูปแบบของการแลกเปลีย่นครูอาจารยห์รอืนกัศึกษา 

การท าความตกลงร่วมกนั หรอืการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะบบการบริหารจดัการของกนัและกนัเป็นตน้  ดงันัน้ 

นโยบายในขอ้น้ีจะสามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนทรพัยากรในดา้นการจดัการศึกษา 

และจะท าใหค้ณะสงฆม์อีงคก์รเครอืขา่ยอย่างกวา้งขวางท ัว่โลก 

นโยบายขอ้ที่ ๗ ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รคณะสงฆใ์หท้นัสมยั  

การศึกษาของคณะสงฆม์ปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ประเดน็ส าคญักค็ือโครงสรา้งการบริหารและการ

ปกครองของคณะสงฆจ์ะตอ้งเอื้ออ านวยต่อการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดว้ย หากโครงสรา้งการบริหารการ

ปกครองของคณะสงฆย์งัคงอยู่ในรูปแบบเดมิ การจดัการศึกษาในรูปแบบใหมน้ี่จะไมส่ามารถกระท าไดเ้ลย 

ดงันัน้การจดัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะประสบผลส าเรจ็ได ้ คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบัปรุงโครงสรา้งภายในองคก์ร

คณะสงฆท์ ัง้ในดา้นการบรหิารและการปกครอง ใหเ้อื้อต่อประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของ

สถาบนัสงฆ ์ จะตอ้งมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยเฉพาะ คือส านกังาน

สภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งชาติ และหน่วยงานน้ีจะตอ้งมอี  านาจเตม็ในการบรหิารการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆ ์ จะตอ้งควบคุมดูแลการจดัการศึกษาในทกุระดบั ต ัง้แต่กระบวนการบรหิารจดัการการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผลและการควบคุมคุณภาพการศึกษา  และจะตอ้งกระจาย

                                                 
๑๕ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ ส านกันายกรฐัมนตรี, แนวทางการจดัการศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๔๕), หนา้ ๔. 



 

 

๒๔๗ 

อ านาจและการบริหารสู่ระดบังานต่างๆ ลดความซ า้ซอ้นในการท างาน ส่งเสรมิการศึกษาของคณะสงฆใ์นส่วน

ภมูภิาคใหป้ฏบิตัิประสานกนัอย่างใกลช้ดิ โดยใหถ้อืเป็นหลกั จดัใหม้กีลไก หน่วยงานสารสนเทศและ

แหลง่ขอ้มลูขา่วสาร เพือ่การประสานงานสนบัสนุนและช่วยเหลอืการด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัสงฆ ์

โดยใช ้ บวร คือ บา้น วดั โรงเรยีน และองคก์รต่างๆ ดา้นศีลธรรมใหเ้กิดการพฒันาจติวญิญาณของ

มนุษยชาต ิ โดยป้องกนัและบ าบดัรกัษาสภาวะทางจิตวญิญาณของมวลมนุษย ์  ซึง่นโยบายขอ้น้ีจะสามารถ

แกไ้ขปญัหาการขาดเอกภาพทางการศึกษา และการทีไ่มม่หีน่วยงานมาดูแลรบัผดิชอบการศึกษาของคณะสงฆ์

โดยตรง  จะท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆท์ ัว่ประเทศมเีอกภาพและมคุีณภาพยิง่ขึ้น 

นโยบายขอ้ที่ ๘ พฒันาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหมี้ประสทิธิภาพ   

คณะสงฆจ์ะตอ้งใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนการสอน มากกว่ากระบวนการสอบ  ดงันัน้

จะตอ้งปรบัปรุงท ัง้ดา้นหลกัสูตรใหม้เีอกภาพสอดคลอ้งกนั  ดา้นเน้ือหาสาระกจ็ะตอ้งปรบัปรุง ใหม้เีน้ือหามี

ความทนัสมยัมสีาระทีน่่าสนใจ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจที่จะเรยีนมากขึ้น กระบวนการเรยีนการสอนก็

ปรบัปรุงเวลาเรียนใหไ้ดม้าตรฐานขึ้น อาจจะเป็นการเพิม่เวลาเรียนหรอืขยายเวลาเรยีนท ัง้ปี เพื่อใหไ้ดม้คีวาม

เขา้ใจเน้ือหาไดล้กึซึ้งมากขึ้น  วธิกีารเรยีนการสอน กค็วรเปลีย่นแปลงใหผู้เ้รยีนไดม้กีารคิดวเิคราะห ์ปรบัปรุง

วธิกีารเรยีนการสอนใหน่้าสนใจ จดัหรอืส่งเสรมิกจิกรรมทางการศึกษาท ัง้ในส่วนปรยิตั ิ และปฏิบตัใิหไ้ด ้

สดัส่วนสมดุลกนั ใหผู้เ้รยีนเกดิความศรทัธาในการเรียน เสริมกจิกรรมการเรยีนการสอนและอบรมพฒันา

เกี่ยวกบัเทคนิควธิสีอนทีเ่หมาะสมอยู่เสมอ ระบบการเรียนการสอนของคณะสงฆจ์ะตอ้งมเีป้าหมายทางการศึกษา

ใหช้ดัเจนว่า จะผลตินกัศึกษาออกไปเพือ่อะไร  ส าหรบักลุ่มนกัศึกษาทีจ่ะตอ้งผลติไปเป็นศาสนทายาทสบืทอด

พระพทุธศาสนาโดยตรง จะตอ้งมรีะบบการศึกษาทีเ่ขม้ขน้ท ัง้ภาคปริยตั ิ และภาคปฏบิตัิ ใหเ้หมอืนกบั

กระบวนการของโรงเรยีนเตรยีมทหารที่เตรยีมคนเพือ่จะไปเป็นนายทหารสญัญาบตัร คือ จะตอ้งใหก้ารศึกษา

ท ัง้ภาควชิาการ และภาคปฏบิตัิ ระบบการเป็นอยู่ ระบบการบริหารจดัการ และหลกัการคิด จะตอ้งปลูกฝงัให ้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  เพื่อความเป็นเอกภาพของพระพทุธศาสนาในอนาคต  ส าหรบักลุ่มนกัศึกษาทีจ่ะ

เป็นก าลงัสนบัสนุนของพระพทุธศาสนา คือ กลุม่อุบาสกอบุาสกิา กลุม่บคุคลเหลา่น้ีจะเป็นฐานรองรบัความ

เจรญิม ัน่คงของพระพทุธศาสนา   ดงันัน้ จะตอ้งมุง่จดัการศึกษาใหก้บักลุม่ประชาชนดว้ย นอกจากน้ีจะตอ้ง

สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารคน้ควา้วจิยั การผลติต าราและเผยแผ่พระคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาออกเป็นภาษา

ต่างๆ ท ัว่โลก เพือ่ความกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการและคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

นโยบายขอ้ที่  ๙ พฒันาบคุลากรทุกระดบัและทุกฝ่ายของคณะสงฆใ์หมี้คุณภาพ     

การจะจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หม้ปีระสทิธภิาพได ้ ประเดน็ส าคญัทีสุ่ดคือบคุลากรหรอืศาสน

ทายาท  คณะสงฆจ์ะตอ้งมนีโยบายในการพฒันาบคุลากรของคณะสงฆใ์นทุกระดบัใหช้ดัเจน ว่าจะมคีวาม

ตอ้งการบคุลากรในดา้นใด มคุีณลกัษณะอย่างไร และจะมกีระบวนการผลติบคุลากรตามคุณสมบตันิ ัน้ๆ 

อย่างไร จะท าใหส้ามารถวางแผนในการพฒันาบคุลากรไดอ้ย่างเป็นระบบ  ซึง่ในกระบวนการพฒันาบคุลากร

ของคณะสงฆน์ัน้  อาจจะแบง่เป็น ๓ ข ัน้ตอน คือ 



 

 

๒๔๘ 

๑. ข ัน้ก าหนดความตอ้งการดา้นบคุลากร โดยส ารวจหรอืวางแผนอตัราก าลงัว่าคณะสงฆม์งีานอะไรบา้ง

ทีจ่ะตอ้งท า งานทีจ่ะท านัน้มลีกัษณะอย่างไร บุคลากรทีจ่ะมาปฏบิตังิานในหนา้ทีน่ ัน้ๆ ควรมคุีณสมบตัอิย่างไร   

เมือ่ไดว้เิคราะหค์วามตอ้งการดา้นบคุลากรเรยีบรอ้ยแลว้ กด็ าเนินการข ัน้ที ่๒ คือ 

๒. การตอบสนองความตอ้งการบคุลากร  คือ จดัใหม้กีารเสาะแสวงหาบคุลากรตามทีต่อ้งการ โดยมี

การสรรหาหรอืคดัเลอืกกไ็ด ้ เป็นการเตรียมบุคลากรไวแ้ต่เน่ินๆ   

๓. ข ัน้พฒันาบุคลากร เมือ่ไดก้ าหนดภาระหนา้ที่ของบุคลากรว่ามภีาระงานอย่างไร จะตอ้งใชบุ้คลากรที่มี

คุณสมบตัอิย่างไร จะตอ้งแสวงหาหรอืผลติบคุลากรขึ้นมารองรบัภาระงานนัน้ๆ ซึง่กระบวนการผลติหรอื

พฒันาศกัยภาพของคณะสงฆ ์ ควรจะมกีารจดัต ัง้สถาบนัพฒันาพระสงัฆาธกิาร ซึง่ปจัจุบนักม็อียู่แลว้ในสงักดั

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ   ใชส้ถาบนัน้ีในการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรทางคณะสงฆ ์ อาจจะพฒันา

ดว้ยการจดัใหม้กีารฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การสมัมนา และการประชุมเชงิปฏบิตัิการเป็นตน้  

ซึง่จะตอ้งมกีารพฒันาบคุลากรทุกระดบั ต ัง้แต่ระดบัผูน้ าหรอืผูบ้ริหารคณะสงฆ ์ ครูอาจารยแ์ละผูร้บัผดิชอบ

ดา้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆเ์อง 

โดยจดัวางต าแหน่งพระสงัฆาธกิารใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ  ส่งเสรมิและเพิม่สวสัดิการ

ใหก้บับุคลากรที่ท  างานใหก้บัคณะสงฆ ์ ครูผูส้อน เพือ่บ  ารุงขวญัและก าลงัใจใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ ทีผู่ป้กครองสงฆใ์นทกุระดบัจะตอ้งถอืว่าการจดัการศึกษาแก่ภกิษุสามเณร (รวมท ัง้

ประชาชน) เป็นความรบัผดิชอบหลกัของตน ขณะเดยีวกนักจ็  าตอ้งมกีารปรบัปรุงการปกครองคณะสงฆ ์ ให ้

ส่งเสรมิการศึกษาของพระสงฆอ์ย่างจรงิจงันัน่หมายความว่าในบรรดาหนา้ทีท่ ัง้หลายของเจา้อาวาสและเจา้

คณะทีร่ะบุในพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์  จะตอ้งจดัใหห้นา้ทีใ่นการจดัการศึกษาขึ้นมามคีวามส าคญัอนัดบัตน้  

มใิช่เป็นอนัดบั  ๓  หรอืรองสุดทา้ยเหมอืนปจัจบุนั  

นโยบายขอ้ที่  ๑๐ พฒันาการศึกษาคณะสงฆไ์ทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาของโลก   

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกัศาสนาหน่ึงของโลก มหีลกัธรรมค าสอนที่เป็นสากลสามารถประยุกต์

เขา้กบัความเจริญในสถานการณ์ปจัจบุนัไดเ้ป็นอย่างด ี และเป็นศาสนาประจ าชาตไิทย๑๖ จงึควรใหพ้ทุธศาสนา

มสี่วนร่วมในการสรา้งสนัตภิาพโลก สรา้งความเขา้ใจระหว่างชาตต่ิางๆ ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัประเทศไทย ท ัง้

ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก  โดยการศึกษาของคณะสงฆใ์นระดบัต่างๆ จะสามารถเขา้มาช่วยปฏบิตัภิารกจิน้ี 

และจะตอ้งแสวงหารูปแบบการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่หมาะสม  สอดคลอ้งกบัยุค

สมยั เพือ่ใหส้ามารถผลติบณัทติทีม่คุีณภาพตามความตอ้งการได ้ คือ เป็นศาสนทายาทคุณภาพ ทีศึ่กษา 

เรยีนรู ้ ฝึกปฏบิตัตินจนเขา้ใจหลกัพทุธธรรมไดอ้ย่างลกึซึ้ง  จนน าไปเผยแผ่ต่อประชาชนได ้ มคีวามสมัพนัธ์

กบัคนระหว่างประเทศต่างๆ ท ัว่โลก ไมเ่พยีงเฉพาะพึง่พากนัในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และการศึกษา

เท่านัน้  สิง่ส  าคญัทีจ่ะช่วยสรา้งความเขา้ใจระหว่างกนัไดด้คีือ วฒันธรรมระหว่างชาต ิและศาสนา โดยมคีณะ

                                                 
๑๖สุทธพิงษ ์ตนัตยาพศิาลสุทธิ์, ศาสนาประจ าชาต,ิ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๖), หนา้ ๔๒. 



 

 

๒๔๙ 

สงฆเ์ป็นผูท้  าหนา้ทีเ่ชื่อมโยงมกีารศึกษาเป็นแกนน า และก ากบันโยบาย ควรมแีผนการศึกษาของคณะสงฆท์ี่

แน่นอน ทีจ่ะเป็นตวัชี้แนวทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ และสบืเน่ืองจากมกีารประกาศใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนาของโลก ซึง่นโยบายขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานตามแผนการ

ศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ ในดา้นยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของรฐับาล

ขอ้ที ่ ๑ ว่า “๑) ก าหนดนโยบายทีช่ดัเจน เพือ่ใหค้วามอปุถมัภคุ์ม้ครองพทุธศาสนาและศาสนาอื่นซึง่ทาง

ราชการรบัรอง ด าเนินการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและการเผยแผ่พทุธศาสนาของโลก และ

ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดีและความสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกชนของทกุศาสนาเพือ่ใหส้ามารถด ารงตน  มวีถิี

ชวีติอยู่ในสงัคมไทยไดอ้ย่างมคีวามสุขอนัจะน าไปสู่สนัติภาพของสงัคมโลก”๑๗ 

ดงันัน้นอกจากคณะสงฆจ์ าเป็นจะตอ้งพฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพือ่พฒันา

คุณภาพของพระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนภายในประเทศแลว้  การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

นอกจากจะเป็นสถาบนัหลกัในการใหก้ารศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา ส่งเสริมหลกัการกระจายโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษาใหแ้ก่พทุธศาสนิกชนและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาแลว้  ควรจะตอ้งสามารถส่งเสรมิ

บทบาทของประเทศในประชาคมนานาชาติอีกดว้ย๑๘ เพราะในปจัจุบนัมชีาวต่างชาตนิิยมเดนิทางเขา้มาศึกษา

พระพทุธศาสนาในประเทศแถบเอเชียกนัมาก เน่ืองจากทราบว่าในดินแดนแถบน้ีเป็นตน้ก าเนิดพระพทุธศาสนาและ

มคีนนบัถอืพระพทุธศาสนากนัมาก คือในแถบเอเชียมศีาสนิกชนถงึ ๓๓๒,๑๔๓,๐๐๐ คน จากทีม่อียู่ท ัว่โลก 

๓๓๔,๐๐๒,๐๐๐ คน๑๙  โดยเฉพาะประเทศไทย ประชากรรอ้ยละ ๙๕ นบัถอืพระพทุธศาสนาสบืทอดกนัมา

ตัง้แต่สมยัสุโขทยั   และเพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นเมอืงศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนาของโลก   ใหพ้ทุธศาสนา

ในประเทศไทยเป็นแหลง่ก าลงัเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของมหาชน เป็นองคก์รชี้น าสงัคมสู่การพฒันาทีถู่กตอ้ง 

ใหเ้ป็นประโยชนป์จัจุบนัในอนาคตและประโยชนสู์งสุดแก่มวลมนุษย ์ การศึกษาทกุระดบัเริ่มตน้ในวดั จงึเป็น

ผลใหพ้ระพทุธศาสนามอีทิธพิลสูงสุดต่อการศึกษาของไทย  

 

 

 

                                                 
๑๗ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส  านกันายกรฐัมนตรี, แผนการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๙), (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 

๒๕๕๐), หนา้ ๘๔, (อดัส าเนา). 

๑๘สมัพนัธ ์ เย็นส าราญ, “การวิเคราะหภ์ารกิจของมหาวิทยาลยัสงฆ”์, วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหา

บณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั), ๒๕๓๕, หนา้ ๒๕. 

๑๙Saisang, Prachak, “The Role of Buddhism in Higher Education in Thailand Since 

Sukhothai  Period”,  A Doctoral Dessertation, (Graduate School of Education : Indiana University), 

1978,  p. 75. 



 

 

๒๕๐ 

๔.๒ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบัยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรเ์ป็นค าทีใ่ชม้ากในวงการทหารและใชค้ าศพัทท์ี่แตกต่างกนัออกไป เช่น ยุทธวธิี กศุโลบาย  

หรอืกลยุทธ ์เป็นตน้  มนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความไวด้งัน้ี เช่น     เจมส ์ ควนิน ์ (James 

Brian  Quinn)  ไดใ้หค้วามหมายของยุทธศาสตรว์่า  “ยุทธศาสตรห์รือกลยุทธเ์ป็นแบบแผน (pattern) หรือ

แผนที่รวมเอาจุดมุ่งหมายหลกั ๆ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานขององคก์ารไวด้ว้ยกนั  เพื่อช่วยจดัสรร

ทรพัยากรขององค์การไปในทางที่มีเอกลกัษณ์และเป็นไปได ้โดยค านึงถึงความเขม้แข็งและจุดอ่อนของ

องค์การ  และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้ม ”๒๐  Chandler  กล่าวว่า “ยุทธศาสตรเ์ป็น

ความคิดในการก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคพ์ื้นฐานระยะยาวของหน่วยงาน รวมท ัง้การยอมรบัวธิีการ

ในการปฏบิตังิานและการจดัสรรทรพัยากรทีจ่  าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย”๒๑ 

สรุปไดว้่า ยุทธศาสตร ์คือ ขอบข่ายหรือกรอบของความคิดในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร  โดยท า

หนา้ที่เป็นเครื่องชี้ทศิทางในการด าเนินงาน  ซึ่งจะดูไดจ้ากวตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน และการแบ่งทรพัยากร

ต่างๆ ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวห้รือไม่  โดยความเป็นจริงแลว้  ยุทธศาสตรเ์ป็นสิ่งที่ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเป็นผูจ้ดัท าขึ้น  โดยการวิเคราะหจ์ากจุดอ่อน จุดแข็ง ขอ้จ ากดั ขององค์ประกอบต่างๆ ภายใน

หน่วยงานอย่างละเอียด  แลว้เลอืกทางเลอืกที่ดีมเีหตุผลในการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้

อย่างม ัน่คงถาวร   โดยพยายามปฏิบตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์หม้ากที่สุด  และประสบผลส าเร็จสูงสุด  

พยายามลดหรอืตดัเป้าหมายหรือวตัถปุระสงคท์ี่มปีญัหาอุปสรรคออก  หรอืพยายามกระท าท ัง้สองอย่างควบคู่

และผสมผสานกนัไป  ท ัง้น้ีเพือ่มใิหเ้กดิผลกระทบกบัวตัถปุระสงคห์น่ึงวตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) หรือ การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic 

Formulation)  เป็นพนัธกิจของทุกระดบัช ัน้ภายในองค์กร  เพราะเป็นวิธีการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

โดยท ัว่ไปจะเป็นแผนระยะยาวเพื่อใหไ้ดบ้รรลุวตัถปุระสงคเ์ชิงยุทธศาสตรแ์ละตอบสนองวสิยัทศันแ์ละพนัธ

กจิขององคก์รได ้ยุทธศาสตรจ์ะระบุถงึรูปแบบการตดัสนิใจที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และสอดคลอ้งกนัเพื่อ

บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร  การจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่น้ี  ตอ้งมุ่งด าเนินการอย่างเป็น

ระบบและด าเนินการในองคร์วมอย่างมยุีทธศาสตร ์  มใิช่ด าเนินการแต่ละเรื่องในลกัษณะแยกภาครฐั แยก

ภาควดั หรือแยกส่วน  แต่จะตอ้งมกีารวางแผนอย่างมียุทธศาสตร ์ใหส้อดรบัและส่งเสริมกนัอย่างเป็นระบบ 

เพื่อที่จะท าใหส้ามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ทัง้ฝ่ายรฐักบัฝ่ายคณะสงฆจ์ะตอ้งร่วมมือกนั โดยตอ้งมี

ความตระหนกัใหเ้หน็ตรงกนัว่า    ความย่อหย่อนอ่อนแอทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆน์บัเป็นปญัหาสงัคม

                                                 
๒๐James Brian Quinn, “Strategies for Change : Logical Instrumentalism ”,  

<http://www.stabundamrong.go.th> (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 

๒๑Chandler, Jr and Alfred D., Strategy and Structure, (Cambridge Massachusetts : 

The M.I.T. Press, 1962), p. 45. 

http://www.stabundamrong.go.th/


 

 

๒๕๑ 

ของประเทศชาต ิ  รฐักบัองคก์รคณะสงฆจ์ะเกี่ยงความรบัผดิชอบกนัไม่ไดอ้ีกต่อไป  เพราะรฐัก็มหีนา้ทีใ่นการ

ก ากบัและสนบัสนุนกจิการของคณะสงฆ ์ ในขณะทีฝ่่ายสงฆ ์มหีนา้ทีป่กครองหมูค่ณะใหม้กีารประพฤติปฏบิตัิ

ตามพระธรรมวนิยั สนบัสนุนการศึกษาที่เหมาะสมกบัพระสงฆ ์ นอกจากน้ีฝ่ายรฐัและฝ่ายสงฆต์อ้งร่วมมอืกนั

ขจดัภยัอนัตรายของพระพุทธศาสนา  ท ัง้ภยัภายในและภยัภายนอกใหห้มดสิ้นไป   ท าใหอ้งคก์รคณะสงฆ์

ไดร้บัความศรทัธาเชื่อม ัน่จากสงัคมไทยว่าเป็นองคก์รแห่งคุณงามความดเีหมอืนในอดตี 

ดงันัน้  ฝ่ายรฐัและฝ่ายองคก์รของคณะสงฆเ์อง จะตอ้งก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินงานและกลไกรบัผดิชอบในลกัษณะที่เป็นเอกภาพ ท าใหฐ้านความแขง็แกร่งของพทุธจกัรตัง้อยู่

บนความรู ้ความคิด และความประพฤติ และคุณธรรมของสงฆห์ลอมรวมกนัขึ้นเป็นวฒันธรรมแบบชาวพุทธ  

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย บรรลุผลส าเร็จตามนโบบายที่ไดก้  าหนดไว ้  ที่สามารถสรา้ง

ประเทศชาติและพระพุทธศาสนารวมท ัง้องค์กรคณะสงฆ์เอง  ใหม้ีท ัง้เสถียรภาพ เขม้แข็ง กา้วทนัโลก       

องค์กรหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบดา้นการศึกษาของคณะสงฆ์   จะตอ้งก าหนดยุทธศาสตรใ์นการจดั

การศึกษาของคณะสงฆใ์หช้ดัเจน  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ซึ่งผูว้จิยัได ้

น าเสนอยุทธศาสตรไ์วด้งัน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ จดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  โดยใหม้กีารศึกษาวจิยั ก าหนด

รูปแบบในการบริหารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ปรบักระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ระบบ  ท ัง้โครงสรา้งการบริหาร หลกัสูตร 

วธิกีารเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผล และน าระบบประกนัคุณภาพเขา้มาใชใ้นระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๓ เร่งสรา้งศาสนทายาทท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถโ์ดยใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครอง 

และเนน้กระจายการศึกษาพระพทุธศาสนาใหท้ ัว่ถงึท ัง้ฝ่ายบรรพชติและพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔ รณรงค ์ ปลุกจติส านึกของพระสงัฆาธิการในทกุระดบัช ัน้ ใหเ้หน็ความส าคญัของ

การจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหก้บัพระภกิษุสามเณรและประชาชน  และระดมทนุระดมก าลงั พรอ้มท ัง้

กระจายทนุ กระจายก าลงั เชื่อมโยงเครอืขา่ยสถาบนัการศึกษาพระพทุธศาสนาท ัง้ในและต่างประเทศเพือ่จดั

การศึกษาของคณะสงฆ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๕ ปรบักลไกทางการบริหารจดัการภายในองคก์รคณะสงฆใ์หม้คีวามคลอ่งตวั มี

ประสทิธภิาพและรวดเรว็ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

เพือ่ใหยุ้ทธศาสตรท์ ัง้ ๕ ทีไ่ดก้  าหนดไว ้มมีาตรการในการด าเนินการเพือ่ทีจ่ะปฏรูิปการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆใ์หบ้รรลุเป้าหมายทีก่  าหนดได ้ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ จดัต ัง้ส านักงานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

(๑) ใหส้  านกังานน้ีมวีตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  ใหเ้หมาะสม

กบับริบทของสงัคมในยุคปจัจุบนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของคณะสงฆไ์ทยและใหส้อดคลอ้ง

กบัการศึกษาของชาตติาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหม้อี  านาจหนา้ทีใ่นการเสนอจดั



 

 

๒๕๒ 

โครงสรา้งองคก์ร การแบง่ส่วนงาน จดัระบบครูอาจารย ์ จดัระบบทรพัยากรทางการศึกษา เสนอแนะแนวทาง

ปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพือ่น าเสนอต่อมหาเถร

สมาคมเพือ่น าเสนอรฐับาลต่อไป 

๒) ส านกังานน้ีใหม้คีณะกรรมการชดุหน่ึง เรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารส านักงานปฏรูิปการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย” ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการจ านวน ๑๕ รูป/คน ซึง่มหาเถร

สมาคมแต่งต ัง้จากผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มี

ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญดา้นการจดัการบรหิารการศึกษาคณะสงฆ ์ ท ัง้ในดา้นการบริหารการศึกษา   

การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ กฎหมายการศึกษา  ท ัง้น้ีใหม้กีารคดัเลอืกกรรมการผูห้น่ึงเป็น

เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการปฏรูิปส านกังานการศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทย 

 (๓) หนา้ทีท่ีส่  านกังานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งจดัท าเร่งด่วน คือ การปรบัปรุงโครงสรา้ง

และระบบการศึกษาใหม้เีอกภาพ ลดการจดัการศึกษาที่ซ  า้ซอ้นสูญเปลา่และไมเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของ

สงัคมสงฆยุ์คใหม ่ 

(๔) สรรหาครูผูส้อน และพฒันาศกัยภาพของครู ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรองรบัระบบการศึกษาแบบ

ใหมข่องคณะสงฆ ์

(๖) ส านกังานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆน้ี์ เมือ่ไดด้  าเนินการตามกรอบหนา้ที่ทีไ่ดก้  าหนดไวแ้ลว้

ประมาณไมเ่กนิ ๕ ปี เป็นอนัยุบเลกิ  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ปรบักระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ระบบ    ท ัง้โครงสรา้งการบริหาร 

หลกัสูตร วธิกีารเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผล และน าระบบประกนัคุณภาพเขา้มาใชใ้นระบบการศึกษา

ของคณะสงฆ ์

(๑) ปรบัปรุงหลกัสูตรท ัง้โครงสรา้งและเน้ือหา โดยยดึวสิยัทศันเ์ป็นแนวทางในการจดัโครงสรา้งและ

เน้ือหาวชิา ประเมนิหลกัสูตรและคุณภาพบณัฑติ คณาจารย ์ และบคุลากร เป็นระยะๆ  ปฏรูิปหลกัสูตรและ

เน้ือหาสาระในการศึกษา คือ การปรบัเน้ือหาสาระใหท้นัสมยัตรงกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน ์ พฒันาวชิาการ

ใหม่ๆ   โดยมุง่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่  าเป็นและเหมาะสมกบัการใชง้าน   

(๒) รณรงคก์ารปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์    ในฐานะทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของพระพทุธศาสนา  

โดยยุทธศาสตรท์ีส่  าคญัคือ ควรจดัตัง้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญดา้นการศึกษาของคณะสงฆเ์พือ่ฝึกอบรมและ

พฒันาครูผูส้อน ก าหนดมาตรฐานครู ก าหนดหลกัสูตรและวธิกีารใหบ้ริการ สนบัสนุนการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆใ์นระดบัต่างๆ รวมท ัง้ ตรวจสอบดูแลและช่วยพฒันาคุณภาพของการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์กุ

แห่งใหม้คุีณภาพใกลเ้คียงกนั 

(๓) สรา้งความพรอ้มและความเขา้ใจเรื่องการปฏรูิปหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูแ้ก่ครูและผูบ้ริหาร

คณะสงฆ ์ โดยการจดัตัง้คลงัหลกัสูตรและศูนยก์ลางการปฏรูิปการเรยีนรูท้ีว่ดัหรอืสถาบนัการศึกษาของคณะ



 

 

๒๕๓ 

สงฆ ์ เพือ่ใหค้รูและผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดส้ะดวก ส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

ครูและสถานศึกษาจากองคก์รต่าง ๆ ดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

(๔) ทบทวนโครงสรา้ง สาระของหลกัสูตรและมาตรฐานการเรยีนรู ้ หลกัสูตรแกนกลางพระพทุธศาสนาใน

ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ควรมวีชิาหลกัทีเ่รยีนใหเ้ขา้ใจแบบเชื่อมโยงท ัง้ระบบอย่างลกึซึ้ง และมหีลกัสูตร

ในสายสามญัทีจ่  าเป็นเสรมิเขา้ไปดว้ย รวมท ัง้ใหค้วามส าคญักบัสาระความรูห้ลกัเท่ากบั การเสรมิสรา้งความ

เป็นมนุษย ์ ศกัยภาพในการคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัวยัวุฒภิาวะความสนใจของผูเ้รยีน ให ้

สถานศึกษาสามารถเทยีบโอนผลการเรยีนของผูเ้รยีน โดยน าความรูท้กัษะและประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ ของการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

(๕) จดัต ัง้กองทนุพฒันาอาจารย ์และบคุลากรของคณะสงฆ ์ โดยมุง่เนน้ผลติบคุลากรใหม้กีารศึกษา

และมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมากขึ้น หรอือาจจะจดัหลกัสูตรฝึกอบรมใหก้บับคุลากรเพือ่ใหม้ทีกัษะและ

ประสบการณใ์นดา้นการบริหาร และดา้นวชิาการเพิม่เตมิ พฒันาบคุลากรใหส้ามารถใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่

พฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ สือ่ผสม สือ่การสอนทางไกล และ

สือ่อื่นๆ  รวมท ัง้การจดัโครงการศึกษาดูงานดา้นวชิาการใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และคณาจารยเ์พือ่ไดม้โีอกาสไปศึกษา

ดูงานท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

(๖)วางรูปแบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ท ัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคใหม้มีาตรฐานที่

เชื่อถอืไดข้ององคก์รคณะสงฆแ์ละประชาชน ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆม์คุีณภาพไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ เร่งสรา้งศาสนทายาท ท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถโ์ดยใชก้ารศึกษาน าหนา้การ

ปกครอง และเนน้กระจายการศึกษาพระพทุธศาสนาใหท้ ัว่ถงึท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป 

(๑) จดัต ัง้สถาบนัการศึกษาส าหรบัผลติศาสนทายาทโดยเฉพาะ โดยอาจจะจดัตัง้เป็นหน่วยงานหน่ึง

ในสงักดัมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง มหีนา้ทีใ่นการฝึกฝนอบรมใหก้ารศึกษาส าหรบัเตรียมพระภกิษุสามเณร

ไวเ้ป็นศาสนทายาทโดยตรงคลา้ยๆ กบัโรงเรียนเตรยีมทหาร   และปรบัปรุงหลกัสูตรการเรียนรู ้ รวมถงึการ

ปรบัสภาพแวดลอ้มรอบๆ ใหเ้ป็นบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาทีมุ่ง่ฝึกฝนการเป็นศาสนทายาท 

(๒) พระภิกษุสามเณรที่มุ่งเนน้เป็นศาสนทายาท  ตอ้งไดร้บัการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  ใช ้

ยุทธศาสตรใ์นการพฒันา  โดยพฒันาทีพ่ระสงัฆาธกิาร ใชค้นกลุม่นอ้ยไปพฒันาคนกลุม่ใหญ่ 

(๓) รื้อฟ้ืน ปรบัปรุง ระบบอุปชัฌาย ์ อาจารย ์ สทัธวิหิารกิ อนัเตวาสกิ ใหม้คีวามเขม้งวด มี

ประสทิธภิาพสมตามเจตนารมณ์ทีพ่ระวนิยับญัญตัิไว ้

(๔) เนน้ใหว้ดัทีม่คีวามพรอ้มจดัการศึกษาส าหรบัพทุธบริษทัในทกุระดบั   โดยเริ่มตน้อาจจะจดัใน

จงัหวดัทีม่คีวามพรอ้ม และต่อไปใหข้ยายทกุจงัหวดั อย่างนอ้ยจงัหวดัละ ๑ โรงเรยีน โดยสถาบนัการศึกษา

ของคณะสงฆน้ี์ จะตอ้งเนน้ความเป็นเลศิทางวชิาการ ทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และเป็นการจดัการศึกษา

โดยคณะสงฆเ์อง มพีระสงฆเ์ป็นผูก้  าหนดนโยบายดา้นการบรหิารการศึกษา 



 

 

๒๕๔ 

(๕) จดัโครงการ ๑ ต าบล ๑ ศาสนทายาท จดัส่งเสรมิศาสนทายาทเหลา่น้ีใหไ้ดร้บัการศึกษา โดย

คดัเลอืกเด็กที่เก่งที่สุดในต าบล ใชเ้งนิจากกองทนุส่งเสรมิพระพทุธศาสนามาสนบัสนุนเดก็เหล่าน้ีใหไ้ดร้บั

การศึกษาเลา่เรียน  โดยการบรรพชาเป็นสามเณร 

(๖) ใหม้โีครงการในการอบรมเผยแผ่ และสรา้งศาสนทายาทฝ่ายคฤหสัถท์ี่ชดัเจน โดยอาจจะจดัเป็น

โครงการอบรม โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม  โครงการเครอืขา่ยศาสนทายาท เป็นตน้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ รณรงค ์ปลกุจติส านึกของพระสงัฆาธิการ    และพระภกิษุในทกุระดบัช ัน้ ใหเ้หน็

ความส าคญัของการจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหก้บัพระภกิษุสามเณรและประชาชน และระดมทุนระดม

ก าลงั พรอ้มท ัง้กระจายทนุ กระจายก าลงัเพือ่จดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

(๑) จดัประชมุเจา้คณะพระสงัฆาธิการในทกุระดบัช ัน้  เนน้ย า้ใหเ้หน็ความส าคญัของการศึกษาของพระภกิษุ

สามเณรและพทุธศาสนิกชน  และจะตอ้งถอืว่าการจดัการศึกษาเป็นนโยบายหลกัที่ส  าคญัทีสุ่ดของคณะสงฆ ์

(๒) ระบบการใหส้มณศกัดิ์หรือระบบการยกย่องใหค้วามดีความชอบ  ขององคก์รคณะสงฆ ์  ที่จะใหก้บั

เจา้คณะพระสงัฆาธกิาร จะตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษา การเผยแผ่เป็นส าคญั ไม่เนน้เฉพาะดา้น

ปกครอง จะท าใหพ้ระสงฆผู์ท้ีจ่ดัการศึกษาถงึแมจ้ะไมม่ตี าแหน่งเป็นเจา้คณะพระสงัฆาธิการฝ่ายปกครอง แต่กม็ี

สทิธิทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาความดคีวามชอบหรือระบบสมณศกัดิ์ของคณะสงฆเ์ช่นเดียวกบัฝ่ายปกครอง 

(๓) คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะเบยีบบงัคบั ใหพ้ระภกิษุสามเณรทุกรูปที่เขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา จะตอ้งไดร้บั

การศึกษา โดยก าหนดมาตรการเขม้งวดกบัพระอปุชัฌาย ์ เจา้คณะพระสงัฆาธกิาร ใหก้ าหนดเป็นภารกจิหลกั

ส าหรบัเจา้คณะพระสงัฆาธิการทุกท่าน ที่จะตอ้งเขม้งวดและดูแลในการใหส้ทัธิวิหาริก อนัเตวาสิก  

ของตนใหไ้ดร้บัการศึกษา  และจะตอ้งมมีาตรการลงโทษส าหรบัผูท้ีล่ะเลย 

(๔) ระดมทนุจากทุกภาคส่วนมาจดัตัง้กองทุนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อเป็นกองทุนกลาง

สนบัสนุนกิจการพระพุทธศาสนาในทุกส่วน ท ัง้ในดา้นการศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ  ใหว้ดั

ทุกวดัในประเทศไทยไดม้ีส่วนร่วมในกองทุนแห่งน้ี ด าเนินกิจการคลา้ยๆ มูลนิธิมหามกุฏราชวทิยาลยั  

พระพทุธศาสนาจะไดม้งีบประมาณในการจดัการศึกษาอย่างชดัเจน 

(๕) แต่งต ัง้คณะกรรมการมาบริหารจดัการกองทนุการศึกษาพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ มหีนา้ทีใ่นการ

ระดมทนุ บริหารจดัการกองทุน การน าเงนิกองทนุมาใชใ้นการศึกษา การเผยแผ่ และดา้นอื่นๆ ของ

พระพทุธศาสนา ใหม้คีวามโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ปรบักลไกทางการบรหิารจดัการคณะสงฆใ์หมี้ความคล่องตวั  มีประสทิธิภาพและ

รวดเรว็ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

(๑) ปรบัโครงสรา้งการปกครองคณะสงฆ ์ โดยเนน้การกระจายอ านาจการปกครอง การมสี่วนร่วม

ของพระภกิษุสามเณรและชมุชนในทอ้งถิน่ กระจายอ านาจการบรหิารการปกครอง จากส่วนกลางสู่ภมูภิาค 

(๒) จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการศึกษาน าหนา้การปกครอง คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะบบบริหารการศึกษาที่

ชดัเจนครอบคลุมท ัง้ประเทศ เหมอืนกบัโครงสรา้งการปกครอง และหากมรีะบบการพจิารณาความดคีวามชอบ



 

 

๒๕๕ 

ของคณะสงฆ ์ ไมจ่  าเป็นจะตอ้งใหเ้ฉพาะพระฝ่ายปกครอง แต่จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัพระที่ท  างานดา้น

การศึกษาดว้ย โดยไมต่อ้งใหก้ลายเป็นฝ่ายปกครองของคณะสงฆก่์อน จงึจะไดร้บัการพจิารณาสมณศกัดิ์หรอื

ความดคีวามชอบ 

(๓) การแต่งตัง้ผูบ้รหิารคณะสงฆใ์นระดบัช ัน้ต่างๆ จะตอ้งแต่งตัง้โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ  

มใิช่ไปยดึถอืระบบอาวุโสหรอืระบบสมณศกัดิ์  และจะตอ้งมรีะเบยีบวาระการด ารงต าแหน่งทีช่ดัเจน  สามารถ

ปรบัเปลีย่นโยกยา้ยไดต้ามความเหมาะสม 

(๔) จะตอ้งมกีารเตรยีมศาสนทายาทเพือ่เขา้มาท าหนา้ที่บริหารการปกครองคณะสงฆ ์  โดยอาจจะ

จดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมพระสงัฆาธกิาร เพือ่ท  าหนา้ทีผ่ลติพระสงฆท์ีจ่ะมาท าหนา้ที่ในการบรหิารกจิการคณะ

สงฆโ์ดยเฉพาะ มหีลกัสูตรในการฝึกอบรมใหช้ดัเจน ไมใ่ช่พอเป็นพระสงัฆาธกิารแลว้ค่อยมาฝึกอบรมภายหลงั

เหมอืนทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั 

(๕) ในการปกครองจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัพระธรรมวนิยัมากกว่ากฎหมาย  เพราะการใหค้วามส าคญั

กบักฎหมายโดยเฉพาะพระราชบญัญตัิคณะสงฆม์ากไป  จะท าใหแ้กป้ญัหาต่าง ๆ ในวงการพระพทุธศาสนาไม่ได ้

อย่างทีผ่่านๆ มา  ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัพระธรรมวนิยัเหนือสิง่อื่นใด 

(๖) ปรบัปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบต่างๆ ของคณะสงฆ ์เช่น พระราชบญัญตัิปกครองคณะสงฆ ์กฎเกณฑ์

ระเบยีบในการแต่งต ัง้เจา้คณะพระสงัฆาธกิาร ระบบการเงนิหรอืศาสนสมบตัิของวดั เป็นตน้ ใหเ้อื้อต่อการจดั

การศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ ทีเ่นน้ในดา้นความรูค้วามสามารถมากกว่าเนน้ในเรื่องสมณศกัดิ์ และ

ใหส้ามารถน าเงนิของแต่ละวดัมาใชเ้พือ่ประโยชนข์องพระพทุธศาสนาโดยรวมได ้ ไม่ใหม้กีารกระจุกตวัของ

เงนิทนุอยู่ในบางส่วนโดยไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนก์บัพระพทุธศาสนา ในขณะทีว่ดัหรอืส านกัเรียนของคณะสงฆส์่วน

ใหญ่ยงัขาดแคลนเงนิงบประมาณในการบริหารจดัการ เป็นตน้ 

๔.๓ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยยคุปจัจุบนัในระดบัปฏบิตักิาร 

แมแ้นวความคิดและนโยบายจะดเีลศิเพยีงใดกต็าม การน ามาปฏบิตัิย่อมไรผ้ลหากไรร้ะบบการ

จดัการและการบริหารการศึกษายงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง ระบบการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆไ์ทยใน

ปจัจบุนั เป็นระบบที่ขึ้นตรงอยู่กบัมหาเถรสมาคม เป็นการบรหิารในรูปแบบศูนยอ์ านาจโดยส่วนกลาง  ซึง่กม็ี

แมก่องธรรมแมก่องบาลเีป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่กม็หีนา้ที่แค่เพยีงการออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ ออกใบรบัรอง

ผลการสอบเท่านัน้เอง  ไมม่รีะบบตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงาน  การบรหิารจดัการศึกษาขึ้นอยู่กบัเจา้

คณะผูป้กครองของแต่ละวดัแต่ละส านกับรหิารจดัการกนัเอง โดยทีแ่มก่องธรรมแมก่องบาลไีม่ไดม้สี่วนเขา้ไป

เกี่ยวขอ้งในดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนแต่ประการใด  เพยีงแต่ท าหนา้ทีว่ดัผลประเมนิผลเท่านัน้  

ซึง่ในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ผูบ้ริหารการจดัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งหาค าตอบ

ใหก้บัประเดน็ค าถามทีว่่า 



 

 

๒๕๖ 

๑) การศึกษาของคณะสงฆค์ืออะไร   การศึกษาของคณะสงฆค์ือ กระบวนการพฒันาศาสนทายาท

ดว้ยการพฒันาระบบการด าเนินชีวิตท ัง้สามดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่วินัย ฯลฯ ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่

คุณธรรม ความสุข ฯลฯ ดา้นปญัญา ไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจ เหตผุล การเขา้ถงึความจรงิฯลฯ 

๒) ใครคือผูศึ้กษาของคณะสงฆ ์  นกัศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไม่ไดห้มายความเฉพาะถึงพระภิกษุ

สามเณรเท่านัน้  เพราะค าว่าศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา นัน้หมายถึงพุทธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสกิา คือ ผูเ้รียน ดงันัน้ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั จึงไม่ควรมองเป้าหมายที่

แคบอยู่แค่กลุ่มพระภิกษุสามเณรเท่านัน้  ควรมองขยายออกไปถึงคฤหสัถช์นที่เป็นแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาดว้ย    

เพราะกลุม่คนเหลา่น้ีคือก าลงัหลกัของพระพทุธศาสนา  หากกลุ่มคนเหล่าน้ีขาดการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา

แลว้  ความม ัน่คงของพระพุทธศาสนาคงไม่ย ัง่ยืน และการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งมนีโยบายเป็นพิเศษ

มุ่งเนน้ถึงกลุ่มนักศึกษาที่คณะสงฆ์ประสงค์จะใหเ้ป็นศาสนทายาท จะตอ้งมีกระบวนการฝึกฝนอบรม

โดยเฉพาะอย่างจริงจงั เพื่อจะใหศ้าสนทายาทกลุ่มน้ีไปเป็นผูร้บัผิดชอบกิจการพระพุทธศาสนาในอนาคตได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถท าไดอ้ย่างน้ี คณะสงฆไ์ทยก็จะกลบัมาเป็นผูม้บีทบาทต่อสงัคม และเป็น

ผูน้ าทางการศึกษาอย่างแทจ้รงิ 

๓) เป้าหมายของการจดัการศึกษาของคณะสงฆเ์พื่ออะไร  เป้าหมายของการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆม์หีลายระดบั เป้าหมายเบื้องตน้เพื่อพฒันาตวับุคคล เพื่ อพระพุทธศาสนา และเพื่อสงัคมประเทศชาติ

ตลอดถงึมนุษยท์ ัง้มวล     เป้าหมายเพื่อพฒันาตวับุคคลคือเพื่อพฒันาศาสนบุคคลใหบ้รรลุเป้าหมายในชีวติ

ของตนเองท ัง้ ๓ ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูงสุด ใหเ้ป็นไปเพื่อพฒันามนุษยภาพ ศกัยภาพ 

สมรรถภาพ และคุณภาพ จนกระท ัง่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ อิสรภาพ เมื่อศาสนบุคคลมกีาร

พฒันาอย่างถูกตอ้ง ผลก็จะยอ้นกลบัมาสรา้งความเจริญม ัน่คงใหก้บัพระพุทธศาสนาและคณะสงฆโ์ดย

ภาพรวม นอกจากน้ีสงัคมประเทศชาติตลอดถงึมนุษยท์ ัง้มวลก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากการที่ศาสนทายาทไดร้บั

การศึกษาที่ถูกตอ้ง ดงันัน้หากคณะสงฆม์เีป้าหมายทางการศึกษาอย่างชดัเจนว่าจะจดัการศึกษาเพื่ออะไรแลว้ 

ก็จะสามารถก าหนดนโยบาย ทิศทาง กระบวนการจดัการศึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่ได ้

ก าหนดไวไ้ด ้

๔) จะใหก้ารศึกษาอย่างไร  กระบวนการจดัการศึกษาตามแนวพุทธ ไม่ใช่เป็นการเรียนรูจ้ากต ารา

เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นกระบวนการฝึกฝนผูท้ีย่งัขอ้งอยู่ในกิเลสใหพ้น้จากความโลภ  ความโกรธ  และความ

หลง  เป็นการฝึกปฏบิตัิใหเ้กิดภาวิตปญัญา  ซึ่งเป็นคุณสมบตัิส่วนหน่ึงของผูท้ี่ไดฝึ้กฝนตนเองดีแลว้ ภาวิต

ปญัญา  เกิดจากการฝึกอบรมภาวนาตามหลกัไตรสกิขา คือ การฝึกหดัอบรม  ศีล  สมาธิ  และปญัญา  ซึ่ง

เป็นการฝึกปฏบิตัิที่เชื่อมโยง  กาย  จิต  และปญัญาอย่างผสมกลมกลนืเป็นองคร์วม   ใหรู้เ้ขา้ใจสิ่งท ัง้หลาย

ตามความเป็นจริง  รูเ้ท่าทนัเหน็แจง้โลก  และชีวติตามสภาวะ  สามารถท าจิตใหเ้ป็นอิสระ  ท าตนใหบ้ริสุทธิ์

จากกเิลสปลอดพน้จากความทกุข ์ แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นดว้ยปญัญา   



 

 

๒๕๗ 

๔) จะใหก้ารศึกษาเมือ่ไหร่  ถา้นกัศึกษาคือพระภกิษุสามเณรหรอืแม่ช ี กระบวนการศึกษาจะเริ่มตน้

ต ัง้แต่วนัแรกที่เขา้มาบวช  เพราะถา้หากไม่ใหก้ารศึกษาตัง้แต่เริ่มตน้ก็จะเป็นปญัหากบัองคก์รคณะสงฆใ์น

อนาคต  และจะตอ้งใหก้ารศึกษาตลอดชวีติตราบใดทีย่งัไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระพทุธศาสนา 

ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมปจัจบุนั ซึง่เป็นสงัคมยุคโลกาภิ

วตัน ์ จ าเป็นตอ้งน าเอาแนวคิดคุณภาพมาประยุกตใ์ชร่้วมกบัแนวคิดทางพระพทุธศาสนา ในการบรหิารจดัการ

การศึกษาเชงิคุณภาพ องคก์รคณะสงฆค์วรตระหนกัถงึการสรา้งคุณภาพในดา้นการบริหารจดัการ ดา้น

ผลผลติ ใหม้คุีณภาพไปในแนวทางเดยีวกนั ควรเป็นระบบบรหิารจดัการทีย่ดืหยุ่น มุง่องคก์รโดยภาพรวม มี

การวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์  เปิดโอกาสใหบ้คุคลากรมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการเพือ่กระจายอ านาจการ

ตดัสนิใจไปสู่ระดบัปฏบิตักิาร  โดยมรีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพือ่เพิม่ทางเลอืกที่

หลากหลาย และเอื้อต่อการจดัการทีใ่ชก้ารบริหารเวลาทีส่ ัน้และรวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพ  การบริหาร

จดัการเชงิคุณภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริหารตามเป้าหมาย (Managent by Objective: MBO) ซึง่

เป็นการจดัระบบและวนิยัในการปฏบิตัิงาน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดและมุง่สรา้งคุณค่าในกระบวนการปฏบิตัิงาน

ทกุๆ ข ัน้ตอน โดยสมาชิกทุกคนมสี่วนร่วม การบริหารเชงิคุณภาพรวม (Total Quality Management : TQM) 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Seng ในดา้นการคิดอย่างมรีะบบ (systems Thinking)  ที่มองภาพองคก์ารว่าตอ้งมอง

ภาพองคร์วมไม่แยกองคก์ารเป็นแบบแยกส่วน หรือแยกหน่วยงาน ซึง่ท  าใหเ้หน็คุณค่าของการบริการและคุณภาพ

ของผลผลติอย่างเป็นระบบ 

การบริหารคุณภาพทัง้องคก์ร หรอืทีเ่รยีกย่อๆ ว่า TQM ไดร้เิริ่มขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โดย ดร. 

เอ. ไฟลเ์กนบาม (Dr.A. Feigenbaum) ไดน้ าแนวคิดของจูราน (Juran) ไปพฒันาและเสนอใหม้กีารควบคุม

คุณภาพทัง้องคก์ร นบัตัง้แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถงึพนกังานระดบัลา่งไดม้สี่วนร่วมในการปรบัปรุงชวีติการ

ท างาน และกระบวนการท างาน ใหม้คุีณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา๒๒  ส่วนการจดัการศึกษาเชงิคุณภาพ 

หมายถงึ การออกแบบ การวางแผน การสรา้งมาตรฐานการปฏบิตัิการจดัการเรยีนการสอน การตรวจสอบและ

ประเมนิ และการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการ และสรา้ง

ความพงึพอใจใหแ้ก่นกัศึกษา ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  โดยประยุกตเ์อาแนวคิดการจดัการแบบ TQM และเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ หรอื NQA (National Quality Award) มาตรฐานการรบัรองคุณภาพ South 

Western Regional Association แมแ่บบการบรหิารจดัการศึกษาเชงิคุณภาพ๒๓  

                                                 
๒๒พระมหาสมพงษ ์ แก่นจนัทร,์ “ประสทิธผิลองคก์ารศาสนศึกษา : ศึกษากรณี ส านกัเรยีนพระ

ปรยิตัิธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วทิยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยั

เกรกิ), ๒๕๔๖, หนา้ ๔๕. 

๒๓ช่วงโชต ิ พนัธุเวช, “แมแ่บบการบรหิารจดัการศึกษาเชงิคุณภาพ” วารสารสวนสุนันทาวชิาการและ

วจิยั, ปีที ่๑ ฉบบัที ่๑ (กนัยายน ๒๕๕๐) : ๘. 



 

 

๒๕๘ 

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยปจัจบุนันัน้ จ าเป็นจะตอ้งปฏรูิป

เปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น ท ัง้การบริหารจดัการ กระบวนการจดัการเรยีนการสอน กระบวนการวดัผล

ประเมนิผล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ คือ 

๑. ใหม้เีอกภาพดา้นนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏบิตัิ 

๒. มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๓. มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท

การศึกษา 

๔. มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู คณาจารย ์ และบคุลากรทางการศึกษาและการพฒันาครู 

คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๕. ระดมทรพัยากรจากแหลง่ต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

๖. การมสี่วนร่วมของบคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น๒๔ 

ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเปลีย่นแปลงเป็นไปในทศิทางเดียวกนั  

และการทีจ่ะใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆด์ าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  ในระดบัปฏบิตักิาร คณะสงฆ์

จ าเป็นจะตอ้งจดัต ัง้องคก์รที่ท  าหนา้ทีก่  ากบัดูแลการศึกษาของคณะสงฆใ์นทุกระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ โดย

อาจจะใหช้ื่อว่า “ส านักงานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย” เป็นองคก์รที่ท  าหนา้ทีก่  ากบัดูแล

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในทุกระบบและทุกระดบั รวมท ัง้มาท าหนา้ทีส่นบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์

โดยตรง โดยใหม้คีณะกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเป็นผูก้  ากบัดูแล   หน่วยงานน้ีอาจจะมฐีานะ

เป็นหน่วยงานของรฐั มสีถานะเป็นนิตบิุคคลแต่ไม่ใช่ส่วนราชการ ท านองเดียวกบัมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้ ๒ แห่ง    

ขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคมในการควบคุมบรหิารเชงินโยบาย  เพือ่ใหม้คีวามสะดวกและคลอ่งตวัในการบริหาร

จดัการ โดยใหม้สี  านกังานและเจา้หนา้ที่เป็นของคณะสงฆเ์อง แทนทีจ่ะปลอ่ยใหเ้ป็นงานของส านกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาตอิย่างทีเ่ป็นอยู่ หน่วยงานน้ีมหีนา้ทีก่  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให ้

การศึกษาของสงฆใ์นระดบัต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึ โดยมกีารศึกษาวจิยัและพฒันาหลกัสูตร ผลติต ารา 

จดัสรรอุปกรณ์การศึกษา ควบคุมมาตรฐาน ผลติและพฒันาบคุลากร เช่น ครูและผูบ้รหิารสถานศึกษา  รวมไป

ถงึระดมความสนบัสนุนจากพระสงัฆาธิการและประชาชนเพือ่อดุหนุนการศึกษาของสงฆ ์  ซึง่ภาระหนา้ทีข่อง

ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทยทีจ่ะจดัต ัง้ขึ้นน้ี ควรทีจ่ะมภีาระหนา้ทีอ่ยู่ในกรอบดงัน้ี 

                                                 
๒๔พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๘ อา้งใน ดร.สมหมาย จนัทรเ์รอืง, 

พฒันาการการศึกษาไทย อดีต ปจัจุบนั และในสหสัวรรษใหม่, (กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๔๔), หนา้ ๑๖๓. 

 



 

 

๒๕๙ 

๑) ก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยท ัง้ระบบ

ใหช้ดัเจน ท ัง้ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ  

๒) ส่งเสรมิการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาพระพทุธศาสนาต่างๆ รวมท ัง้ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันา

บคุลากรทางศาสนา ท ัง้ในระดบัผูบ้ริหาร ระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารและการ

จดัการงานดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพือ่ใหอ้งคก์รคณะสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนา และท า

ใหส้ถาบนัสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางการพฒันาจติใจและมปีระสทิธภิาพ 

๓) ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งหลกัสูตรดา้นพทุธศาสนา    ท ัง้ในส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาสาระของ

หลกัธรรมและการฝึกปฏบิตั ิ รวมท ัง้กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลอย่างสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั 

๔) ก าหนดมาตรฐานทางการศึกษา   และก ากบัดูแลการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นทุกระดบัให ้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีค่ณะสงฆก์ าหนด   

๕) จดัใหม้กีารพฒันาศาสนบคุคล ไดแ้ก่ พระภกิษุสามเณร แมช่ ี  ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชมุชน เพือ่ให ้

สามารถท าหนา้ที่เผยแผ่ใหก้ารศึกษาพระพทุธศาสนา และพฒันาจติใจพทุธศาสนิกชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมท ัง้

ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู ้ เพือ่พฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยอย่างเป็น

เครอืขา่ย เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ จนถงึระดบัโลก รวมท ัง้การยกระดบั

คุณภาพการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นที่ยอมรบั 

๖) จดัใหม้หีน่วยงานกลางหรอืศูนยส์่งเสรมิการวจิยัทางดา้นพระพทุธศาสนา   และเผยแพร่ความรู ้

ผลการวจิยัและการเรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา 

๗) จดัใหม้กีองทนุส่งเสรมิการศึกษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ   โดยมกีารระดมทุนและ

กระจายทนุใหก้บัส านกัศาสนศึกษาต่างๆ ท ัว่ประเทศ 

นอกจากน้ีหน่วยงานดงักล่าว ควรมีหนา้ที่สนบัสนุนใหว้ดัสามารถใหบ้ริการทางการศึกษาแก่

ประชาชนได ้ ไมจ่  าเพาะแต่ศาสนศึกษาและจรยิธรรม  หากรวมไปถงึดา้นสุขภาพ วฒันธรรม สิ่งแวดลอ้มดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

๒๖๐ 

แผนภมิูที่ ๔.๒ โครงสรา้งการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยรูปแบบใหม่ 

 

 
เปรยีบเทียบกบัโครงสรา้งการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆรู์ปแบบเดิม 

 
จากรูปแบบโครงสรา้งการจดัการศึกษาของคณะสงฆแ์บบใหม่ทีผู่ว้จิยัน าเสนอน้ี จะมคีวามแตกต่าง

จากโครงสรา้งการศึกษาของคณะสงฆแ์บบเดมิมาก  อนัจะก่อใหเ้กดิผลดีต่อการศึกษาของคณะสงฆ ์คือ 

๑. ท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆม์เีอกภาพ และมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบอย่างชดัเจน  ในขณะ

ทีโ่ครงสรา้งการศึกษารูปแบบเดิมนัน้ไมม่ีเอกภาพทางการศึกษา เพราะอยู่สงักดัคนละหน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน

กม็นีโยบายเป็นของตนเอง เมือ่มอีงคก์รสงักดัหลายหน่วยงานอย่างน้ี ความเป็นเอกภาพกเ็กดิขึ้นไมไ่ด ้

มหาเถรสมาคม 

แม่กองบาลสีนามหลวง 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 

แม่กองธรรมสนามหลวง 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ร.ร.ปรยิตัธิรรมแผนกสามญั 

ร.ร.พทุธศาสนาวนัอาทติย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั 

คณะกรรมการสภาการศึกษาสงฆแ์หง่ชาต ิ

คณะกรรมการสภาการศึกษาคณะสงฆร์ะดบัภาค 

  คณะกรรมการสภาการศึกษาคณะสงฆร์ะดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์หง่ประเทศไทย 

ก าหนดนโยบาย แผน หลกัสูตร 

ก ากบัดูแล ตดิตามประเมนิผล 

ศึกษาวจิยั พฒันาต ารา หลกัสูตร 

 

จดัสรรงบประมาณ สนบัสนุนสือ่การเรียน 

 

การศึกษาคณะสงฆ ์
การศึกษาส าหรบัพทุธศาสนิกชน 

ระดบับรุพสกิขา 

ระดบัมชัฌมิสกิขา 

ระดบัอตุตมสกิขา 

ระดบัอนุบาล, ประถม 

ระดบัมธัยมศึกษา 

ระดบัอดุมศึกษา 



 

 

๒๖๑ 

๒. เป็นการรวมการศึกษาของคณะสงฆท์กุระบบ   เขา้มาอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการสภา

การศึกษาคณะสงฆช์ดุเดยีวกนั ซึง่การศึกษาในแต่ละระบบนัน้ยงัสามารถด าเนินการไปได ้ เพยีงแต่จะตอ้ง

ด าเนินการไปตามนโยบาย ทศิทางเดยีวกนัท ัง้ระบบ   

๓. ส าหรบัมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง ถงึแมจ้ะมพีระราชบญัญตัเิป็นของตนเอง  มกีารบริหารที่

เป็นอสิระจากคณะสงฆ ์ แต่ก็ยงัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของการปกครองของคณะสงฆ ์ เป็นสถาบนัการศึกษา

ทีส่นองงานคณะสงฆ ์   ซึง่องคก์รคณะสงฆค์วรใหม้หาวทิยาลยัสงฆเ์ป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา

ของคณะสงฆ ์ และอาจจะจดัตัง้หน่วยงานเพิม่เตมิขึ้นมาอกีหน่วยงานหน่ึง คือ สถาบนัผลติศาสนทายาท หรอื

วทิยาลยัศาสนทายาท มหีนา้ทีจ่ดัการศึกษาทีม่เีป้าหมายเฉพาะทางคือสรา้งศาสนทายาทโดยตรง และใหม้ี

โครงการการบรหิารจดัการที่เป็นระบบ เพือ่จะท าใหไ้ดร้บัสนบัสนุนงบประมาณ และการบริหารจดัการมคีวาม

คลอ่งตวัขึ้น และคณะสงฆก์็ยงัสามารถควบคุมดูแลดา้นนโยบายและดา้นคุณภาพได ้

๔. ส าหรบัโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั  เป็นสถานศึกษาส าหรบัเตรียมคนทีจ่ะคดัเลอืกไว ้

สรา้งศาสนทายาท และผูท้ีผ่่านหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัน้ีแลว้ กจ็ะสามารถไปศึกษาต่อใน

สาขาวชิาอื่นๆ ใดกไ็ด ้ แต่ส าหรบัผูท้ีค่ณะสงฆค์าดหวงัว่าจะใหเ้ป็นศาสนทายาทต่อไปในอนาคต กใ็หเ้ขา้ศึกษา

ต่อในสถาบนัการศึกษาทีผ่ลติศาสนทายาทโดยตรงของคณะสงฆ ์

๕. เป็นโครงสรา้งที่เอื้อต่อการปรบัปรุงกฎระเบยีบต่างๆ ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ อกีท ัง้ยงัเป็นการกระจาย

อ านาจการบริหารการจดัการศึกษาใหก้บัคณะสงฆใ์นส่วนภมูภิาค ไดม้สี่วนรบัผดิชอบในการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆ ์

ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทยทีจ่ะก่อตัง้ขึ้นใหมน้ี่ เป็นองคก์รที่รบัผดิชอบ

การศึกษาของคณะสงฆใ์นภาพรวมท ัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาต ิ  และเพือ่เป็นการกระจายอ านาจในการ

บริหารจดัการศึกษา  ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆ ์อาจแบง่การบรหิารและการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆอ์อกเป็น ๔ ระดบั คลา้ยคลงึกบัการบรหิารและการจดัการศึกษาของรฐั  คือ  ระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบั

จงัหวดั และ ระดบัสถานศึกษา ในระดบัภมูภิาคกอ็าจจะจดัตัง้คณะกรรมการการศึกษาสงฆร์ะดบัภมูภิาค 

ระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาขึ้น หรอืสามารถทีจ่ะจดัใหม้กีารบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ

ลงมาถงึระดบัอ าเภอ  ต าบล  ดว้ยกไ็ด ้ ซึง่คณะกรรมการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆใ์นแต่ละระดบัจะตอ้ง

ม ีส านกังานและมผูีบ้รหิารและบคุลากรทีร่บัผดิชอบการศึกษาคณะสงฆอ์ย่างชดัเจน 

ส าหรบัคณะกรรมการการศึกษาสงฆ ์ ในระดบัภาคหรือระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษา จะ

ประกอบไปดว้ย เจา้คณะและเจา้อาวาสท ัง้หลายร่วมกบัผูแ้ทนชมุชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผูแ้ทน

สถาบนัการศึกษาในทอ้งถิ่น ผูแ้ทนส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตริะดบัจงัหวดัเป็นตน้ และคณะกรรมการ

การศึกษาสงฆด์งักลา่ว ควรมกีารประสานงานกบัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ซึง่จดัต ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร ภารกจิอย่างหน่ึงที่คณะกรรมการสภาการศึกษาคณะสงฆไ์ทยควร

จดัท าเป็นการเร่งด่วน  ไดแ้ก่การจดัท าแผนพฒันาการศาสนศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งชาติ และแผนการศาสน



 

 

๒๖๒ 

ศึกษาระดบัภาคหรอืระดบัจงัหวดั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาตแิละแผนการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา  โดยใหม้กีารแลกเปลีย่นหรอืน าบคุคลากรและทรพัยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานการศึกษาของรฐัมา

ใชร่้วมกนัดว้ย     

และเพื่อใหส้  านกังานการศึกษาของคณะสงฆใ์นส่วนภูมภิาค ไดท้  าหนา้ที่รบัผิดชอบการศึกษาของคณะ

สงฆใ์นทอ้งที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น จดัใหม้ศีาสนศึกษา ส าหรบัพระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป   

ท ัง้ภาคปริยตัิและปฏิบตัิอย่างท ัว่ถึง ดูแลรบัผิดชอบสถานศึกษาของสงฆ ์  ตลอดจนใหบ้ริการทางดา้นศาสน

ศึกษาแก่ชุมชน เช่น  การบวชเณรภาคฤดูรอ้น    การเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม  การอบรมธรรมจาริณี   การอบรม
สมาธิภาวนา   รวมถึงการใหค้วามรูแ้ละปลูกฝงัจิตส านึกดา้นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อชุมชน เช่น ดา้นสุขภาพ 

การเกษตร สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรมเป็นตน้   คณะกรรมการการศึกษาสงฆใ์นทอ้งถิ่น   อาจจะตอ้งใชว้ิธีรวม

ทนุรวมก าลงัโดยเลอืกวดัที่มคีวามพรอ้มใหเ้ป็นสถานศึกษาหลกัในทอ้งที่  และใหพ้ระเณรไปเรยีนรวมกนัที่วดันัน้  

วิธีน้ีน่าจะไดผ้ลกว่าการกระจายก าลงัคนในลกัษณะต่างจดัต่างท าอย่างปจัจุบนั    ซึ่งวิธีการเช่นน้ีคณะสงฆใ์น

จงัหวดัชุมพรไดร้ิเริ่มด าเนินการอยู่บา้งแลว้ ซึ่งก็ประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง คือสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ เช่น 

ปญัหาการขาดแคลนครูสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่ศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ ท าใหก้ารศึกษาประสบ

ผลส าเร็จพอสมควร    แต่ยงัไม่สามารถท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆอ์ยู่ในระดบัที่พึงพอใจเท่าที่ควร   

เพราะเน่ืองหลกัสูตรและวิธีการศึกษาของคณะสงฆย์งัคงอยู่ในรูปแบบเดิม  ยงัไม่ไดป้รบัปรุงเปลี่ยนแปลงให ้

เหมาะสมกบัยุคสมยัที่เปลีย่นแปลงไป๒๕   

เมือ่คณะสงฆไ์ดม้อีงคก์รทีดู่แลรบัผดิชอบดา้นนโยบายการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทกุระดบัเพยีง

องคก์รเดยีว ในลกัษณะเดียวกบักระทรวงการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ซึง่ดูแลการศึกษาทกุระดบัใน

ฝ่ายบา้นเมอืง การก าหนดนโยบายทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆก์จ็ะเป็นเอกภาพ มเีป้าหมายเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั   และคณะสงฆส์ามารถทีจ่ะควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาใหเ้ป็นไปในทศิทางที่

คณะสงฆต์อ้งการได ้   เพราะเป้าหมายหลกัของงานการศึกษาของคณะสงฆ ์  คือ  จะตอ้งใหผ้ลผลติทาง

การศึกษาของคณะสงฆม์าสนองความตอ้งการของพระศาสนา สงัคม และของบคุคลใหไ้ด ้ โดยการผลติศาสน

ทายาทท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์ ใหถ้อืเป็นหลกัการใหญ่และเป้าหมายทีส่  าคญัทีสุ่ด ดงันัน้ ส  านกังานสภา

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  กจ็ะตอ้งก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หช้ดัเจนเป็น

เอกภาพ มคีวามสอดคลอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆใ์นทกุระดบั ต ัง้แต่ระดบัพื้นฐาน จนถงึระดบัอดุมศึกษา 

คือ ใหเ้ป็นเอกภาพดา้นนโยบาย แต่อาจจะมคีวามหลากหลายในการปฏบิตั ิ  ไมว่่าจะเป็นการศึกษาระดบัใด 

ประเภทใด เมือ่มเีป้าหมายร่วมกนัแลว้ กจ็ะสามารถผลติผลผลติทางการศึกษาเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัได ้   

ซึง่ในแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบัการปฏบิตัิการน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและมาตรฐาน

                                                 
๒๕ผลการประชมุสมัมนาของพระปรยิตัินิเทศกป์ระจ าหนกลางและหนใตป้ระจ าปี ๒๕๕๐,  เมือ่วนัที ่  

๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ  วดัเนินพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 



 

 

๒๖๓ 

การประกนัคุณภาพของ สมศ. มาประยุกตใ์ช ้  ใน ๔ ประเดน็ คือ  ดา้นปจัจยัน าเขา้ ปจัจยัดา้นกระบวนการ 

ปจัจยัดา้นผลผลติ และปจัจยัดา้นผลกระทบ ซึง่จะไดน้ าเสนอในแต่ละประเดน็ตามล าดบัไป 

๔.๓.๑ แนวทางดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) 

ปจัจยัน าเขา้หรอืปจัจยัตวัป้อนทางการศึกษา Input Sistem ซึง่ประกอบไปดว้ย ผูเ้รยีน สถานที่

เรยีน งบประมาณเป็นตน้ จากระบบการศึกษาพระปริยตัิธรรมแบบเดมิของคณะสงฆน์ัน้ไม่สามารถคดัเลอืก

หรอืกล ัน่กรองปจัจยัน าเขา้ไดเ้ลย จงึท าใหคุ้ณภาพดา้นการศึกษาของคณะสงฆไ์มม่ปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร คือ  

ดา้นผูเ้รยีนเดมิเป็นชาวชนบทถงึรอ้ยละ ๙๗-๙๙  และเกดิในครอบครวักสกิรไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๙๐  ในดา้น

ทีอ่ยู่อาศยั ส่วนมากจะอยู่กนัอย่างแออดั อายุของผูเ้รยีนแตกต่างกนัมาก  พื้นความรูก้ไ็ม่ไดจ้  ากดัว่าจะตอ้งจบ

ชัน้ใด ส าหรบัในดา้นครู ส่วนมากครูสอนพระปริยตัิธรรมไม่มวุีฒทิางครู แต่มคีวามรูเ้ฉพาะนกัธรรมบาล ี มี

ระดบัวุฒสิายสามญัจบชัน้มธัยมปลายหรอืเทยีบเท่า รองลงไปคือประถมศึกษา นิตยภตัรของครูเฉลีย่ระหว่าง 

๓๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดอืน ซึง่ไมเ่พยีงพอ งบประมาณทีไ่ดร้บัสนบัสนุนจากรฐัมนีอ้ยมาก  บางวดัไดจ้าก

มลูนิธขิองวดัเอง ในดา้นอาคารสถานที่เรยีนหากเป็นส านกัเรียนขนาดใหญ่ จะมสีถานทีเ่รยีนโดยเฉพาะ  แต่

ถา้เป็นส านกัเรยีนขนาดกลางหรือเลก็ มกัท าการเรียนการสอนที่ศาลาการเปรยีญ ระเบยีบวหิาร เป็นตน้ ซึง่

ปจัจยัน าเขา้ในระบบการศึกษาแบบเดมิของคณะสงฆ ์ ไม่เอื้อต่อการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆเ์ลย ดงันัน้ 

ในการศึกษาระบบใหม ่ ปจัจยัน าเขา้ซึง่ถอืว่าเป็นปจัจยัสนบัสนุนทางการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้

สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งจดัท าและใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เพือ่เป็นจุดเริ่มตน้ในการ

ด าเนินการ ซึง่แนวทางดา้นปจัจยัน าเขา้ทีส่  าคญัๆ มดีงัน้ี คือ 

๑) แนวทางดา้นครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ครูและบคุลากรทางการศึกษาถอืไดว้่าเป็นหวัใจของการศึกษาในทกุระบบ  เพราะจะเป็นปจัจยัให ้

ผูเ้รยีนพฒันาไดอ้ย่างด ี ท ัง้การเป็นผูจ้ดัการเรยีนรู ้ และการเป็นแบบอย่างที่ดใีนวถิชีวีติจรงิ ในลกัษณะการ

สอนใหรู้ ้ ท าใหดู้ อยู่ใหเ้หน็ เยน็ใหศิ้ษยส์มัผสัได ้ การศึกษาของคณะสงฆจ์ะมปีระสทิธภิาพหรอืไมม่ี

ประสทิธภิาพ ครูเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดรองจากผูเ้รยีน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต) 

ไดแ้สดงถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของครูตามหลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนาไวว้่า ในทางพระพทุธศาสนา

นัน้ มองเหน็ครูในฐานะบุคคลที่ท  าหนา้ที ่ ๒ ประการ หนา้ที่ประการที ่ ๑ เรยีกว่าเป็นสปิปทายก หรอืศิลปะ

ทายก คือ ผูใ้หห้รอืผูถ้่ายทอดศิลปวทิยา หนา้ที่ประการที ่ ๒ คือ เป็นกลัยาณมติร คือ นอกจากจะเป็นสปิป

ทายกแลว้ ครูยงัมหีนา้ทีอ่กีประการหน่ึงซึง่ถอืว่าเป็นหนา้ทีส่  าคญั คือ หนา้ที่ในการเป็นกลัยาณมติรของศิษย์๒๖ 

จากสภาพปญัหาในการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั คือ การขาดแคลนครูผูส้อนและครูสอนที่

มอียู่กข็าดคุณภาพ  ตอ้งใชร้ะบบพีส่อนนอ้ง คือผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาข ัน้สูงกว่ามาสอนชัน้ที่ต า่กว่า ครูเป็นท ัง้

                                                 
๒๖พระมหาสุพฒัน ์ กลฺยาณธมโฺม (ศรชีมชื่น), “พระพทุธเจา้ : บทบาทและหนา้ทีใ่นฐานะพระบรมครู”, 

วทิยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๔๕, 

หนา้ ๑๑๘-๑๑๙. 



 

 

๒๖๔ 

นกัเรียนและเป็นผูส้อน เช่น ผูจ้บนกัธรรมชัน้เอก มาสอนนกัธรรมชัน้โท ผูส้อบบาลไีดป้ระโยค ป.ธ. ๓ ก าลงั

เรยีนอยู่ช ัน้ ป.ธ. ๔ จะตอ้งมาเป็นครูสอนประโยค ๑-๒ เป็นตน้  ซึง่ครูในระบบน้ีขาดท ัง้ความรู ้ ขาดท ัง้

ประสบการณ ์ ความเชี่ยวชาญก็ไมม่ ี ยิง่ในสมยัที่ตนเป็นนกัเรยีน ไมไ่ดผ้่านการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์

ในส านกัเรยีนทีม่มีาตรฐาน แต่สามารถศึกษาและสอบผ่านไดด้ว้ยตนเอง เมือ่มาเป็นครูสอนย่อมขาดเทคนิค 

ขาดประสบการณ์ในการสอน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีไ่ม่แตกฉาน และระบบการเรยีนการสอนกเ็ป็นไปคนละ

ทศิคนละแนวทาง ครูทีจ่ะมาสอนพระภกิษุสามเณรใหเ้ป็นศาสนทายาททีม่คุีณภาพ ของคณะสงฆไ์ทยใน

ปจัจบุนั นอกจากจะตอ้งมศีีลาจารวตัรเรยีบรอ้ยดงีามตามหลกัพระธรรมวนิยัแลว้ จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

วสิยัทศัน ์ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์กวา้งขวาง จะมคีวามรูท้างธรรมเพยีงอย่างเดียวคงจะไมไ่ด ้ 

เพราะในสภาพบริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั ทีม่กีารเปลีย่นแปลงท ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

เป็นไปอย่างรวดเรว็และตลอดเวลา ก่อใหเ้กดิความสลบัซบัซอ้นและปญัหาในสงัคมอย่างไม่มสีิ้นสุด    การจะ

ผลติศาสนทายาทเพือ่เผยแผ่หลกัพทุธธรรมค าสอนในสงัคมปจัจบุนั จ าเป็นจะตอ้งรอบรูเ้ท่าทนักบับริบทของ

สงัคมไทยดว้ย ท ัง้น้ีมไิดห้มายความว่าวงการคณะสงฆจ์ะไมม่พีระภกิษุที่มคีวามรูค้วามสามารถพอทีจ่ะเป็นครู

ได ้  แต่เน่ืองจากระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ยงัไมม่รีะบบการคดัสรรผูท้ีจ่ะมาเป็นครู และไมม่กีระบวน

ฝึกอบรมและพฒันาครู ท ัง้ยงัไม่มรีะบบบริหารจดัการและการส่งเสรมิใหก้ าลงัใจผูท้ีจ่ะมาเป็นครูอกีดว้ย  

ดงันัน้  การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนั ทีจ่ะตอ้งพฒันาการศึกษาท ัง้ในดา้นปรมิาณและ

คุณภาพอย่างเร่งด่วนจ าเป็นจะตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัครูผูส้อนเป็นพเิศษ เพราะครูเป็นองคป์ระกอบที่

ส  าคญั การพฒันาจะขาดครูเสยีไมไ่ด ้ ไมว่่าการศึกษาจะเป็นไปในรูปแบบใด  การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

อนาคตยิง่ตอ้งการครูที่มคีวามรูใ้นเน้ือหาวชิา มจีรยิาเป็นตน้แบบ มคีวามสามารถในการสอน และมี

ประสบการณใ์นการแกป้ญัหา มาเป็นผูน้ าในการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆม์ากขึ้น ซึง่แนวทางทีค่วรจะ

เป็นในการพฒันาครูผูส้อนในระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจบุนันัน้ มดีงัน้ี คือ  

ก. ระบบการคดัสรรครู พระสงฆห์รอืบคุคลทีจ่ะมาเป็นครูในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งมี

ระบบการคดัสรรกล ัน่กรอง  อย่างนอ้ยกต็อ้งผ่านการฝึกฝนอบรมหลกัสูตรของความเป็นครูมาก่อน มใิช่ว่าทกุ

คนทีจ่บการศึกษาแลว้จะสามารถเป็นครูได ้  เพราะการเป็นครูมไิดห้มายความว่าผูท้ีจ่บการศึกษาช ัน้สูงๆ หรอื

มคีวามรูแ้ลว้จะสามารถเป็นครูไดท้กุคน   บางคนมคีวามรูก้จ็รงิอยู่แต่ไมส่ามารถสอนได ้บางคนมคีวามรูด้แีต่

ความประพฤตไิมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นครู  ยิง่เป็นครูสอนใหก้บัพระภกิษุสามเณรดว้ยแลว้ จ าเป็นจะตอ้งคดัสรร

บคุคลทีเ่ป็นคนเก่งและเป็นคนดีมาเป็นครู   ผูท้ีจ่ะมาท าหนา้ทีเ่ป็นครูของพระสงฆน์ัน้นอกจากจะตอ้งมคีวามรู ้

ทางดา้นวชิาการดแีลว้ จะตอ้งเป็นตน้แบบดา้นจริยาความประพฤติใหแ้ก่ผูเ้รยีนคือพระภกิษุสามเณรดว้ย   

ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมหีน่วยงานหรอืองคก์ร ทีจ่ะท าหนา้ทีม่าคดัสรรกล ัน่กรองบคุคลที่จะมาเป็นครูใน

ระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ซึง่กระบวนการคดัสรรบคุคลที่จะมาเป็นครูของพระสงฆน์ัน้ อาจไมจ่  าเป็นตอ้ง

มกีารสอบเขา้เหมอืนกบัการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาเป็นครูของระบบการศึกษาทางโลก แต่อย่างนอ้ยๆ จะตอ้งผ่าน

หลกัสูตรส าหรบัฝึกอบรมผูท้ีจ่ะมาเป็นครูโดยเฉพาะอาจจะเรยีกว่าสถาบนัฝึกหดัครูของคณะสงฆไ์ทยกไ็ด ้ ซึง่



 

 

๒๖๕ 

จะตอ้งมกีารฝึกอบรมท ัง้ดา้นวธิีการสอน บคุลกิภาพ จติวทิยาในการเรยีนการสอน เป็นตน้ ซึง่คุณสมบตัิของ

ครูทีด่ีในหลกัพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวใ้นหลกักลัยาณมติตธรรม๒๗ ซึง่มอียู่ ๗ ประการ คือ 

(๑) ปิโย น่ารกั หมายความว่าผูท้ีเ่ป็นครูจะตอ้งเป็นผูท้ีน่่ารกั ศิษยไ์ดพ้บเหน็แลว้รูส้กึท าใหอ้ยากเขา้

ไปพบหาปรกึษาไต่ถาม สบายใจเมือ่ไดพ้บปะพดูคุยหากศิษยค์นใดกระท าไมถ่กูตอ้ง จะตอ้งคอยชี้น าตกัเตอืน 

หา้มปรามมใิหศิ้ษยก์ระท าสิง่นัน้ 

(๒) ครุ น่าเคารพ คือ ตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นครู กระท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ี

แก่ศิษยท์ ัง้ดา้นพฤติกรรมทางกาย และวาจา จติใจสงบ เยอืกเยน็ มเีหตผุล ไมเ่ป็นคนเจา้อารมณ ์ เป็นคน

เสมอตน้เสมอปลายทกุๆ กรณี 

(๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจหรอืน่ายกย่อง คือ จะตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นทีน่่าเจริญใจหรอืน่ายกย่องของ

ศิษย ์มคีวามรูแ้ละภมูปิญัญาอย่างแทจ้รงิ มคุีณธรรมความดีควรแก่การกราบไหวบู้ชาของศิษย ์

(๔) วตตฺา มรีะเบยีบแบบแผน ผูท้ีเ่ป็นครูจะตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นบคุคลทีเ่คารพกฎระเบยีบกฎเกณฑ ์

มรีะเบยีบแบบแผน ขณะเดยีวกนัจะตอ้งคอยอบรมตกัเตอืนใหศิ้ษยเ์ป็นผูม้รีะเบยีบแบบแผนว่ากลา่วตกัเตอืน

ในสิง่ทีค่วรกระท า เป็นทีป่รกึษาทีด่ขีองศิษย ์

(๕) วจนกขฺโม อดทนต่อถอ้ยค า ครูจะตอ้งอดทนต่อถอ้ยค าของศิษย ์ และพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัขอ้

ซกัถามและใหป้รึกษาหารอื แนะน า ไมเ่บือ่ ไมฉุ่นเฉียว 

(๖) คมัภรีญฺจ กถ  กตตฺา แถลงเรื่องไดอ้ย่างลกึล  า้ บคุคลทีเ่ป็นครูนัน้จะตอ้งมคีวามสามารถในการ

สอน มคีวามสามารถในการใชค้ าพดูอธบิายเรื่องราวต่างๆ ใหศิ้ษยฟ์งัไดอ้ย่างแจ่มแจง้ สามารถท าเรื่องยากให ้

เป็นเรื่องงา่ย ท าเรื่องซบัซอ้นใหเ้ป็นเรื่องธรรมดา 

(๗) โน จฏฺ าเน นิโยชเย ไมช่กัน าศิษยไ์ปในทางทีเ่สือ่ม  ผูท้ีเ่ป็นครูจะตอ้งไม่ชกัน าศิษยไ์ปในทีต่  า่

ทรามใดๆ สิง่ใดเป็นความเสือ่มโทรมทางจิตใจ จะไมช่กัน าศิษยไ์ปในทางนัน้ ขณะเดยีวกนัจะตอ้งไมป่ระพฤติ

สิง่ทีเ่สือ่มทรามท ัง้หลายท ัง้ปวง 

คุณสมบตัิท ัง้ ๗ ประการน้ี คือคุณสมบตัิของครูตามหลกัในพระพทุธศาสนา  ในยุคโลกาภวิตันใ์น

สงัคมปจัจบุนัซึง่เป็นยุคทีโ่ลกไรพ้รหมแดน มนุษยส์ามารถติดต่อสือ่สารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็และท ัว่ถงึ ครู

จ าเป็นจะตอ้งพฒันาตนเองใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้ในวทิยาการใหม่ๆ  ดว้ย  ซึง่จะตอ้งอาศยัความรูท้ี่

ศึกษาเลา่เรียนมาอย่างเป็นระบบและน ามาประยุกต ์ ผสมผสานกบัความรูใ้นทางพระพทุธศาสนาใหเ้กดิองค์

ความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

ข. ระบบการพฒันาครู ส าหรบัทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารทางการศึกษาหรอืในสถานศึกษาทกุระดบั

ไมว่่าจะเป็นการศึกษาทางโลกหรือการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีจ่ะเป็นกลไกหรอืตวัการในการเปลีย่นแปลงที่

ส  าคญัคือ “ครู” ครูทีจ่ะตอ้งท าหนา้ทีจ่ดัสภาพการเรียนการสอนเพือ่ใหเ้กดิการเรียนรูใ้นตวัผูเ้รยีน ครูทีม่ี
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๒๖๖ 

ภาระหนา้ทีอ่ื่นอกีหลากหลาย   ทีจ่ะตอ้งกระท าเพือ่ความกา้วหนา้ของสถานศึกษา ดงันัน้ ครูทีด่จีะตอ้งกา้วทนั

กบัสภาพการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  เมือ่เป็นครูแลว้จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัตวัและมกีารพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองและสม า่เสมอ  ท ัง้ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอน และศกัยภาพในการสอน ดงันัน้การศึกษาของ

คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะบบการพฒันาครูอย่างต่อเน่ือง โดยอาจจะจดัตัง้สถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของคณะสงฆข์ึ้นมา ท าหนา้ทีฝึ่กอบรมและพฒันาครูผูส้อนอยู่อย่างสม  า่เสมอและต่อเน่ือง โดยการ

ส่งเสรมิใหค้รูเขา้รบัการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชมุสมัมนา และไปทศันศึกษาหรอืแลกเปลีย่นทางดา้นวชิาการกบั

สถาบนัการศึกษาอื่นๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะดา้นวปิสัสนากรรมฐาน ผูเ้ป็นครูจะตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองและ

เป็นประจ า เพือ่พฒันาจติใจใหม้คุีณภาพสูงขึ้น เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณใ์หท้นัสมยัต่อสถานการณ์ 

ความเจรญิกา้วหนา้และความเปลีย่นแปลงของโลก และเพือ่สามารถน ามาประยุกตแ์ละปรบัปรุงการจดัการ

เรยีนการสอนใหด้ีขึ้น รวมท ัง้ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรในสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

กระบวนทศันเ์กี่ยวกบัการพฒันาครูในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆยุ์คปจัจบุนันัน้  ควรมุง่พฒันา

ครูเพือ่ใหส้่งผลดีต่อนกัเรยีนเป็นส าคญั คือ มุง่การพฒันาครูเพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้ เขา้ใจ และตระหนกัถงึการ

น าไปใชเ้พือ่พฒันากระบวนการเรยีนการสอนแบบใหมอ่ย่างเป็นระบบ ท ัง้หลกัสูตร การสอน หรอืการ

ประเมนิผล  ไมพ่ฒันาอย่างแยกส่วนเป็นเรื่องใดเรื่องหน่ึง มุ่งการพฒันาครูโดยการใชรู้ปแบบการพฒันาครู

ดว้ยตนเอง   ใหค้รูเป็นผูก้ระท า (active) และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม ่ๆ ใหเ้กดิขึ้นมาดว้ยตวัครูเอง   ไม่

เนน้รูปแบบการพฒันาครูแบบดัง้เดมิซึง่เนน้การพฒันาครูแบบเป็นผูร้บัการกระท า (passive) แบบทีต่อ้งอาศยั

ผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกแบบทีเ่กดิการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นเป็นหลกั เพราะครูในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆม์ี

ความแตกต่างกบัครูในสถาบนัการศึกษาทางโลก ครูในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆใ์นยุคปจัจบุนัจ าเป็นตอ้งมี

บทบาทหนา้ทีเ่กี่ยวพนักบัการเสรมิสรา้งสิง่ต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา อย่างนอ้ยในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ การ

เสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลของสถานศึกษาใหส้ามารถผลติศาสนทายาทที่มคุีณภาพ การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

และบรรยากาศของสถานศึกษาในทางบวก ทีเ่กื้อกูลต่อการสรา้งศาสนทายาทและต่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

การเสรมิสรา้งกระบวนการบริหารหลกัสูตรและการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 

และการเสรมิสรา้งการพฒันาทรพัยากรมนุษยค์ือนกัเรยีนนกัศึกษาท ัง้ทีเ่ป็นพระภกิษุสามเณรและคฤหสัถใ์ห ้

เตม็ศกัยภาพและเกดิประโยชนสู์งสุด  นอกจากน้ีกย็งัม ี การเสริมสรา้งความเป็นองคก์ารวชิาชพี  การ

เสรมิสรา้งการตดัสนิใจร่วมและการมวีสิยัทศันร่์วม การเสรมิสรา้งกลุม่บริหารตนเอง การเสริมสรา้งการจูงใจ

เพือ่การสรา้งสรรค ์ และการเสริมสรา้งความเป็นผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลงเป็นตน้   ซึง่ในการพฒันาครูจะตอ้ง

ค านึงถงึ  การเปลีย่นแปลงในบริบทขององคก์าร บริบทของสงัคม   โดยหากตอ้งการเปลีย่นแปลงสถานศึกษาของ

คณะสงฆใ์หม้ลีกัษณะเป็นอย่างไร กจ็ะตอ้งพฒันาครูใหม้คุีณลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ 

ค. ระบบการบรหิารจดัการครู  เน่ืองจากครูสอนพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัมกัจะ

กระจุกตวัอยู่ตามส านกัเรยีนใหญ่ๆ หรอืในวดัใหญ่ๆ ในเมอืง  บางวดัหรอืบางส านกัเรยีนมพีระภกิษุสงฆท์ีจ่บ

เปรียญธรรม ๙ ประโยคหรอืเปรยีญธรรมประโยคสูงๆ หลายรูป ทีอ่ยู่วดัเฉยๆ ไมไ่ดท้  าหนา้ที่อะไร เน่ืองจาก



 

 

๒๖๗ 

ไมม่ภีาระหนา้ทีใ่หท้  า บางรูปเมือ่ส  าเรจ็การศึกษาแลว้อยู่เฉยๆ กเ็กดิความเบือ่หน่ายเลยจ าตอ้งลาสกิขาออกไป   

เลยท าใหเ้กดิสภาพการณ์ทีเ่รียกว่า “สมองไหล” ออกจากวงการคณะสงฆ ์  ท ัง้น้ีเป็นเพราะคณะสงฆย์งัขาด

ระบบการบริหารจดัการทีด่ ี  ผลติผลผลติทางการศึกษามาแลว้ไมม่เีป้าหมายว่าจะน าผลผลติทางการศึกษานัน้

ไปใชอ้ะไร  เมือ่ส  าเรจ็การศึกษาช ัน้สูงสุดของคณะสงฆแ์ลว้ ใครจะท าอะไรก็ตอ้งแสวงหาหรอืขวนขวายดิ้นรน

เอาเอง ยงัไมม่รีะบบบริหารใดๆ ทีจ่ะมารองรบั  ท าใหผู้ท้ี่ส  าเรจ็การศึกษาแลว้เกดิความเบือ่หน่าย จ าเป็นตอ้ง

ลาสกิขาออกไปหางานท าดา้นนอกสงัคมสงฆ ์  หากคณะสงฆม์รีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี ดว้ยการกระจายครู

จากส านกัเรยีนใหญ่ๆ ในกรุงเทพ หรอืในตวัเมอืงใหญ่ๆ  ออกไปตามส านกัเรยีนทีข่าดแคลนยงัต่างจงัหวดั   

แต่การออกไปปฏบิตัิหนา้ที่ของครูนัน้จะตอ้งไปอย่างมเีกียรตแิละมศีกัดิ์ศร ี มกีองทนุสนบัสนุนนิตยภตัร หรอื

มรีะบบสวสัดกิารใหก้บัผูท้ี่ท  าหนา้ทีเ่ป็นครูเหล่านัน้ใหเ้หมอืนกบัระบบของราชการ ทีม่รีะบการดูแลใหผู้ท้ีท่  า

หนา้ที่เป็นครูนัน้ ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง ว่าเมือ่ออกไปเป็นครูอยู่ตาม

ส านกัเรยีนต่างจงัหวดัแลว้ จะมคีวามยากล าบาก หรอืไมไ่ดร้บัการเหลีย่วแลจากคณะสงฆ ์  หรอืใชร้ะบบ 

“สรา้งครู สรา้งคน” คือ ใชว้ธิกีารสรา้งครูดว้ยการหาคนทีต่อ้งการไปเป็นครูใหไ้ปเรยีนในสาขาวชิาทีต่อ้งการ 

โดยคดัเลอืกนกัเรียนทีเ่รยีนเก่งและมคีวามประพฤตดิใีหไ้ปศึกษาต่อในระดบัสูงๆ ในสาขาวชิาทีส่ถาบนัการ 

ศึกษาของคณะสงฆต์อ้งการ หลงัจากจบการศึกษามาแลว้จะตอ้งกลบัมาสอนใหก้บัสถาบนัการศึกษาตาม

สญัญาที่ตกลงกนัไว ้ ผลของการพฒันาครูดว้ยวธิกีารอย่างน้ี จะท าใหม้คีรูผูส้อนตรงตามสาขาวชิาทีต่อ้งการ 

และครูจะไมข่าดแคลน ประการส าคญัก็คือมคีวามภกัดีต่อสถาบนัการศึกษา ดว้ยเป็นผูรู้คุ้ณและตอบแทนคุณ

ทีไ่ดร้บัอุปการะเกื้อหนุน นอกจากนัน้จะตอ้งมกีารดูแลเอาใจใส่ดา้นสวสัดกิารต่างๆ ของครูใหพ้อสมควร  เป็น

การสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัครูและจะมคีวามรูส้กึม ัน่คงในชวีติ 

ดงันัน้ คณะสงฆจ์ าเป็นตอ้งสรา้งหรือพฒันาระบบการบริหารจดัการครูทีด่ีขึ้นใหไ้ด ้  จะตอ้งมรีะบบ

สวสัดกิารครูทีท่  าหนา้ทีอ่ย่างเตม็ทีแ่ลว้ไม่ตอ้งใหล้  าบาก และมกีารกระจายครูตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 

มรีะบบการสรา้งครูขึ้น และกระจายครูใหก้บัสถานศึกษาต่างๆ  ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนกัเรียน เมือ่เป็นอย่างน้ี

จะสามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนครูผูส้อนได ้

ง. ระบบการการยกย่องและใหก้ าลงัใจครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะสงฆจ์ะตอ้งเหน็ความส าคญั

ของผูท้ีเ่ป็นครูและบคุลากรทีท่  างานดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ ว่าเป็นบคุคลที่ส  าคญัและมเีกียรตสูิงยิง่  

ดงันัน้ จะตอ้งมกีารใหร้างวลัและการยกย่องเชดิชูคนทีเ่ป็นครูใหป้รากฏ  หากมรีะบบสมณศกัดิ์อยู่  กค็วร

พจิารณาครูผูส้อนนัน้เป็นอนัดบัแรกๆ  เช่นเดียวกบัทีพ่จิารณาเจา้คณะผูป้กครอง  หากผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะ

ไดส้มณศกัดิ์ในระบบของคณะสงฆ ์ ไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นเจา้คณะผูป้กครอง แต่ผูท้ีอ่ยู่ในฝ่ายการศึกษาและ

วชิาการของคณะสงฆจ์ะตอ้งไดร้บัการยกย่องและใหก้ าลงัใจ ดว้ยการเชดิชูใหป้รากฏ คณะสงฆอ์าจจะมี

โครงการใหร้างวลัและยกย่องครูดเีด่นประจ าปี เพือ่เป็นการกระตุน้ใหค้รูไดม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันา

ตนเองมากยิง่ขึ้น  และคณะสงฆอ์าจจะก าหนดต าแหน่งทางวชิาการหรอืสมณศกัดิ์พเิศษดา้นการศึกษา แก่ครู

หรอืนกัวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละดา้น เช่น ดา้นพระวนิยั ดา้นพระสูตร 



 

 

๒๖๘ 

ดา้นพระอภธิรรม หรอืดา้นภาษาบาล ี จะตอ้งมตี าแหน่งพเิศษหรอืต าแหน่งพเิศษ เพือ่เป็นการยกย่องให ้

ก าลงัใจและท าใหค้รูผูท้  าหนา้ทีก่ารสอนของคณะสงฆ ์ จะตอ้งไม่ไปดิ้นรนขวนขวายทีจ่ะเป็นเจา้คณะผูป้กครอง

เพือ่จะไดส้มณศกัดิ์ตามระบบของคณะสงฆป์จัจบุนั  เพราะบางรูปมคีวามช านาญหรอืถนดัในดา้นการศึกษา 

แต่ไม่ถนดัในดา้นการปกครอง  ดงันัน้ ระบบการยกย่องของคณะสงฆจ์ะตอ้งแยกออกเป็นสายๆ ตามความ

ช านาญของแต่ละบคุคล  เหมอืนกนัสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงยกย่องเป็นเอตทคัคะในแต่ละดา้นๆ ซึง่มคีรบทกุ

ดา้น ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความรูค้วามช านาญของแต่ละท่านแต่ละคนนัน้เอง 

๒) แนวทางดา้นนักเรยีนนักศึกษา   

นกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไดแ้ก่พทุธบรษิทัท ัง้ ๔ คือ ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

และ อุบาสกิา  แต่ในปจัจุบนัน้ีพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทยงัคงเหลอืเพยีงบริษทั ๓  เพราะภกิษุณีนัน้ไดข้าด

ช่วงขาดตอนไป    การทีพ่ระพทุธศาสนาในประเทศไทยจะมคีวามเจรญิม ัน่คงอยู่ได ้ จะตอ้งอาศยัพทุธบรษิทั

ท ัง้หมดน้ีไดช่้วยกนัท านุบ  ารุงรกัษา ดงันัน้ การจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ จึงไมค่วรมุง่จดัเฉพาะพระภกิษุ

สามเณรเพยีงอย่างเดยีว  แต่ควรมุง่จดัการศึกษาใหก้บัพทุธบริษทัในฝ่ายคฤหสัถด์ว้ย   เพราะตามทีป่รากฏ

ในปจัจบุนัน้ีว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ถึงแมจ้ะไม่ปรากฏเป็นลายลกัษณอ์กัษรใน

รฐัธรรมนูญ แต่โดยพฤตนิยัแลว้คนไทยส่วนใหญ่ ๙๕ % นบัถอืพระพทุธศาสนา       

ซึง่การทีพ่ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาตไิทย   น่าจะเป็นผลดทีี่ท  าใหค้นเขา้ถงึแก่นแทข้องพระ

ศาสนาได ้ แต่กลบัมผีลตรงกนัขา้มปรากฎใหเ้หน็   เช่น  คนไทยจ านวนไม่นอ้ยนบัถอืพระพทุธศาสนาโดยไม่

รูเ้รื่อง ไมเ่ขา้ใจว่า  พระพทุธศาสนาคืออะไร  นบัถอืตาม ๆ  กนัมาตามประเพณี  นบัถอืสกัแต่ว่านบัถอื  บาง

ทกีลบัปฏบิตัติรงกนัขา้มกบัการนบัถอื  คือ  แทนทีน่บัถอืแลว้ส่งเสรมิ  กลบัเป็นว่านบัถอืแลว้ท าลาย  ทัง้น้ี

อาจจะเป็นเพราะคิดว่าพระพทุธศาสนาเป็นของใกลต้วัจนเกนิไป  เลยไมส่นใจทีจ่ะศึกษาใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้  อกี

ท ัง้พระพทุธศาสนาก็ไมไ่ดเ้นน้หรอืไมไ่ดบ้งัคบัใหเ้ชื่อถอืหรอืศรทัธา แต่ใหอ้ิสระในการทีจ่ะเลอืกนบัถอืหรอื

ศรทัธาได ้  การปฏบิตัิของแต่ละคนกข็ึ้นอยู่กบัความรูค้วามเขา้ใจและความศรทัธาในพระศาสนาเป็นส าคญั  

เมือ่มคีวามรูห้รอืความเขา้ใจทีผ่ดิ  การประพฤตปิฏบิตักิผ็ดิตามไปดว้ย 

 ชาวพุทธบางกลุ่มก็ไม่เขา้ใจความหมายของการอุปถมัภบ์  ารุงพระศาสนา ว่าบ  ารุงเพื่ออะไร   

จนเป็นเหตุใหเ้กิดการอุปถมัภบ์  ารุงที่ผิดทาง บ ารุงอุปถมัภจ์นเกินความพอดี จนเกิดความเสียหายก็มี  

ท าใหพ้ระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาหลงลาภสกัการะ จนเสียความเป็นพระ เพราะการอุปถมัภบ์  ารุงที่เกิน

สมควรมีมากขึ้นทุกที   บางกลุ่มก็ใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ แสวงหา

อ านาจ ใชเ้ป็นเครื่องมอืแสวงหาความส าเร็จในดา้นการเมอืง เศรษฐกิจ การคา้ และสงัคมอยู่มากมาย   

แทนที่พระพุทธศาสนาจะเป็นเครื่องมอืดบัทุกข  ์ กลบักลายเป็นว่าบุคคลกลุ่มน้ีใชพ้ระพุทธศาสนาเป็น

เครื่องมอืสรา้งความส าเร็จใหก้บัตนและพวกพอ้งของตนเอง นอกจากน้ียงัมีสทัธรรมปฏิรูปแปลกปลอม

มากมาย      จนท าใหป้ระชาชนที่ขาดความรูค้วามเขา้ใจในพระพุทธศาสนาดีพอ  สบัสนและไม่สามารถ



 

 

๒๖๙ 

แยกแยะไดว้่า  สิ่งใดคือค าสอนในทางพระพุทธศาสนา สิ่งใดมิใช่ ก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิผิดพลาดไปจาก

หลกัธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้มีมากขึ้น 

จากทีย่กตวัอย่างมา เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของปญัหาเท่านัน้ ดว้ยเหตผุลดงักล่าวการใหก้ารศึกษา

พระพทุธศาสนาที่ถกูตอ้ง  จงึมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งจดัใหม้กีารศึกษาพระพทุธศาสนาที่ถกูตอ้งท ัง้แก่บรรพชติ

และคฤหสัถร์วมตลอดไปถงึแม่ชดีว้ย เพราะนอกจากเพือ่เผยแผพ่ระพทุธศาสนาใหเ้ขา้ถงึจติใจของพทุธศาสนิกชน

แลว้     ยงัเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องสงัคมไทยและเพือ่ความม ัน่คงของประเทศชาตอิกีดว้ย  เพราะการที่

คนส่วนใหญ่ของประเทศซึง่นบัถอืพระพทุธศาสนา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพระพทุธศาสนาทีไ่มถู่กตอ้ง มคีวาม

เชื่อถอืและปฏบิตัผิดิพลาดคลาดเคลือ่น เช่น เชื่อถอืสิง่เหลวไหลมคีวามหลงงมงาย  มพีฤติกรรมทีไ่มเ่อื้อต่อ

การพฒันาประเทศ  ผลรา้ยกย็่อมตกอยู่แก่สงัคมไทย  และย่อมมผีลกระทบต่อความม ัน่คงของประเทศ การ

ใหก้ารศึกษาเพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่ ี กค็ือการพฒันาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

นัน้เอง 

ทัง้น้ีเพราะพระพทุธศาสนานัน้มลีกัษณะพเิศษส าคญัอย่างหน่ึงที่ต่างจากศาสนาท ัว่ไป   จนบางทผูีท้ี่

มองความหมายในแงข่องศาสนาอื่นๆ  ถอืว่าพระพทุธศาสนาไม่เป็นศาสนา  บางคนกก็ลา่วว่าเป็นเพยีงปรชัญา  

หรอืแนวทางด าเนินชวีติ  หรอืมฉิะนัน้ก็เป็นศาสนาแห่งปญัญา เพราะไม่บงัคบัศรทัธา ไมบ่งัคบัใหเ้ชื่อแต่ถอื

ปญัญาเป็นส าคญั กลา่วคือ ใหเ้สรภีาพทางความคิด  ไมเ่รยีกรอ้งและไม่บงัคบัความเชื่อ  ไมก่ าหนดขอ้ปฏบิตัิ

ทีบ่งัคบัแก่ศาสนิกชน แต่ใหพ้จิารณาเลอืกตดัสนิใจดว้ยตนเอง ดว้ยเหตทุีพ่ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง

ปญัญา  และความเชื่อถอืปฏบิตัทิี่ถกูตอ้งขึ้นต่อการศึกษาเช่นน้ี  การปฏบิตัิตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 

จงึตอ้งอาศยัการศึกษาค าสอนที่ถกูตอ้ง เพราะในเมือ่ไมก่ าหนดขอ้บงัคบัใหม้สีิง่ที่ตอ้งเชื่อ และตอ้งปฏบิตัิอย่าง

ตายตวัแลว้ ถา้ไมศึ่กษาใหรู้เ้ขา้ใจอย่างถกูตอ้งแทจ้รงิ กม็โีอกาสอย่างมากทีจ่ะเกดิความคลาดเคลือ่นผดิเพี้ยน

ในความเชื่อและการปฏบิตั ิ เมือ่เชื่อผดิพลาดและปฏบิตัิคลาดเคลือ่นไปนอกจากจะเป็นผลเสยีหายในทางศาสนา

แลว้  กท็  าใหเ้กดิโทษแก่ชวีติและสงัคมไทยไปดว้ย        

ดว้ยเหตน้ีุ  การศึกษาหรอืสกิขาและการเผยแผ่  จงึเป็นเน้ือตวัของชวีติในทางพระพทุธศาสนา   ที่

จะท าใหร้ะบบจริยธรรมด าเนินไปได ้ ผูน้ าหรอืผูบ้ริหารกจิการพระพทุธศาสนาจงึตอ้งเอาใจใส่   ถอืเป็นหนา้ที่

หลกัส าคญัทีสุ่ด ทีจ่ะตอ้งเอื้ออ านวยจดัใหม้กีารศึกษาเผยแผ่แก่พทุธบริษทัท ัง้ปวง เพราะฉะนัน้ผูบ้ริหารรฐัทีม่ี

ความรบัผดิชอบต่อประเทศชาติ  ถงึแมจ้ะไมห่่วงใยเลยว่า  พระพทุธศาสนาจะเจริญหรอืเสือ่มอย่างไร  แต่ก็

จ  าตอ้งจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหแ้ก่ประชาชน ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจพระพทุธศาสนาที่ถกูตอ้ง  เพือ่เหน็

แก่ผลประโยชนข์องสงัคมส่วนใหญ่  และเพื่อความม ัน่คงของประเทศไทยเอง  ดงันัน้แนวทางดา้นนกัเรียน

นกัศึกษาจงึมแีนวทางดงัน้ี  

๑) กลุ่มหรอืประเภทของนักศึกษา พอทีจ่ะแบง่กลุม่นกัศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไดเ้ป็น ๒  ประเภท

ใหญ่ๆ  คือ : 

๑.๑) กลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักบวช   กลุม่นกัศึกษากลุม่น้ีแบง่ออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย คือ 



 

 

๒๗๐ 

 (ก) กลุ่มนักบวชที่เขา้มาสูส่ถาบนัสงฆเ์พยีงชัว่คราว หรอืพระสงฆท์ีเ่ขา้มาบวชเป็นสมาชกิช ัว่คราว

ของสถาบนัสงฆ ์ไดแ้ก่กลุ่มพระสงฆท์ีเ่ขา้มาบวชเพยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึง เช่น ๗ วนั ๑๕ วนั ๑ เดอืน หรอื ๓ 

เดอืน และมกี าหนดการในการลาสกิขาไวล้ว่งหนา้ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นกลุม่พระสงฆท์ี่มจี  านวนมากทีสุ่ด กลุ่ม

พระสงฆก์ลุม่น้ีจะมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา   เน่ืองจากไมม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็น

สมาชกิของสถาบนัสงฆอ์ย่างถาวร เป็นเพยีงเขา้มารบัการฝึกฝนอบรมทางศาสนาเพยีงช ัว่คราวเท่านัน้ อย่างไร

กต็าม เน่ืองจากสถาบนัสงฆเ์ปิดโอกาสใหส้มาชกิเขา้หรอือกจากการเป็นสมาชกิไดโ้ดยอสิระ ดงันัน้ พระสงฆ์

ในกลุม่น้ี เมือ่บวชไปถงึระยะเวลาหน่ึงกล็าสกิขาออกไป และอาจจะมสี่วนหน่ึงที่ยงัคงพงึพอใจต่อการเป็น

สมาชกิของสถาบนัสงฆแ์ละบวชอยู่ต่อไปอกีช ัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้จงึลาสกิขา หรอืบวชอยู่จนกระท ัง่กลายเป็น

สมาชกิถาวรของสถาบนัสงฆไ์ปในทีสุ่ด และพระสงฆก์ลุม่น้ีจะมบีทบาทส าคญัต่อความเจรญิกา้วหนา้ของคณะ

สงฆ ์  ดงันัน้ กลุม่น้ีจงึเป็นกลุ่มทีส่  าคญั เพราะหากเขา้มาแลว้ไมไ่ดร้บัการศึกษาเลา่เรยีน กจ็ะเป็นผลเสยีกบั

พระศาสนามาก  แต่ถา้ไดร้บัการศึกษาพระพทุธศาสนาทีถู่กตอ้ง กย็่อมเป็นก าลงัทีส่  าคญัของพระพทุธศาสนา

เช่นกนั 

 (ข) กลุ่มพระสงฆท์ี่บวชเขา้มาระยะเวลายาวนาน   แต่ยงัไม่แน่นอนว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดไป

หรอืไม ่ ไดแ้ก่กลุม่พระสงฆท์ี่บวชเขา้มาโดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะอยู่ในเพศของบรรพชติตลอดไปหรอืไมม่กี  าหนด

ระยะเวลาในการบวชไวแ้น่นอนลว่งหนา้   ซึง่อาจจะแบง่เป็น ๒ กลุม่ย่อย คือ 

  (๑) พระใหม่ทีม่รีะยะเวลาในการบวชยงัไมถ่งึ ๕ พรรษา  เป็นกลุ่มทีก่  าลงัอยู่ในกระบวนการดูแล

จากพระอุปชัฌายอ์าจารย ์ เป็นกลุม่ที่ยงัไมส่ามารถปกครองตวัเองได ้  พระใหม่ทีม่รีะยะเวลาบวชเป็นพระ

นวกะจะตอ้งใหม้กีารศึกษาอบรมอย่างเขม้งวด จรงิจงั ไมค่วรปลอ่ยปละละเลยโดยเดด็ขาด คณะสงฆจ์ะตอ้ง

รื้อฟ้ืน ปรบัปรุง ระบบการปกครองสงฆแ์บบดัง้เดมิตามพระธรรมวนิยั คือ ระบบอุปชัฌาย ์อาจารย ์ระบบวตัร 

เช่น อาจารยิวตัร อนัเตวาสกิวตัร สทัธวิหิาริกวตัร ใหม้คีวามเขม้งวดเขม้ขน้ตามเจตนารมณ์แห่งพระวนิยั

บญัญตั ิ เพราะระบบการปกครองแบบเดมิทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวเ้ป็นระบบการปกครองเพือ่การศึกษา  

  (๒) พระเก่าที่มรีะยะเวลาในการบวชตัง้แต่ ๕ พรรษาขึ้นไป  แต่ไมม่ตี าแหน่งรบัผดิชอบในการ

บริหารงานของคณะสงฆ ์ เป็นผูท้ีส่ามารถปกครองดูแลตนเองไดแ้ลว้ แต่ยงัถอืว่าอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของฝ่ายบริหารภายในคณะสงฆอ์ยู่ พระภกิษุสงฆก์ลุม่น้ีกจ็ะตอ้งมรีะบบการศึกษาพฒันาจติใจอยู่สม  า่เสมอ 

ไมใ่หอ้ยู่ว่างเปลา่ จะตอ้งมรีะบบการฝึกอบรมจติโดยเฉพาะดา้นวปิสัสนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลา และมี

หลกัสูตรในการฝึกฝนพฒันาทีช่ดัเจน 

(ค) กลุ่มพระสงฆท์ี่เป็นสมาชิกถาวรของสถาบนัสงฆ ์ ฝ่ายบริหารกจิการภายในของคณะสงฆ ์ ไดแ้ก่

พระเก่าทีม่รีะยะเวลาในการบวชตัง้แต่ ๕ พรรษาขึ้นไป และมคีวามรูค้วามสามารถเป็นที่ไวว้างใจของคณะสงฆ์

ใหด้ ารงต าแหน่งหรอืท าหนา้ทีอ่ย่างใดอย่างหน่ึงในคณะสงฆ ์ เช่น เจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส ครูสอนพระ

ปรยิตัิธรรม เจา้คณะผูป้กครองระดบัต่างๆ  พระสงฆก์ลุม่น้ีจะตอ้งมสีถาบนัหรอืหน่วยงานทีท่  าหนา้ทีฝึ่กฝน



 

 

๒๗๑ 

อบรมการเป็นพระสงัฆาธกิารโดยเฉพาะ  และจะตอ้งมกีารฝึกฝนอบรมอย่างเขม้ขน้จรงิจงั เพราะจะเป็นผูน้ าที่

ส  าคญัของพระพทุธศาสนา  ท าหนา้ที่ในการดูแลและบรหิารคณะสงฆ ์

(ง) กลุ่มที่คณะสงฆต์อ้งการใหเ้ป็นศาสนทายาทในอนาคต   จากระบบเดมิของคณะสงฆท์ีไ่ม่ไดม้ี

การเตรียมคนทีจ่ะไปเป็นศาสนทายาท แต่ใชร้ะบบเหตุปจัจยัจดัสรร คือ เป็นไปตามเหตุตามปจัจยั เมือ่เหน็ว่า

วดัใดหรอืเจา้คณะพระสงัฆาธิการระดบัใดว่างลง  กค่็อยจดัสรรหาพระภกิษุไปเป็นเจา้คณะพระสงัฆาธกิาร ซึง่

ระบบน้ีมผีลอย่างมากที่ท  าใหก้ารบรหิารกจิการพระพทุธศาสนาขาดประสทิธภิาพ  เพราะเจา้คณะพระสงัฆาธิ

การขาดประสทิธิภาพและไมไ่ดม้กีารเตรียมฝึกฝนทีจ่ะเป็นเจา้คณะพระสงัฆาธกิารมาก่อน ดงันัน้ ในระบบ

การศึกษาแนวทางใหมข่องคณะสงฆ ์ จะตอ้งมกีารก าหนดกลุม่บคุคลทีจ่ะมาเป็นศาสนทายาทใหช้ดัเจน เช่น 

คดัสรรจากเยาวชนหรือพระภิกษุสามเณรจากจงัหวดัต่างๆ ท ัว่ประเทศที่มคีวามตัง้ใจว่าจะเป็นศาสนทายาท

อย่างแทจ้ริง ซึ่งจะตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืกและกล ัน่กรองอย่างเป็นระบบ เมือ่มกีลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน

แลว้ก็จะตอ้งวางระบบการฝึกฝนพฒันาใหก้ารศึกษากลุ่มบุคคลเหลา่น้ีใหช้ดัเจน สรา้งความเป็นเลศิทางดา้น

พระพทุธศาสนาและดา้นต่างๆ ที่จ  าเป็นส าหรบัศาสนทายาท ซึ่งจะเป็นไปอย่างน้ีไดจ้ะตอ้งมกีารปรบัปรุง

โครงสรา้งการปกครองของคณะสงฆใ์หส้อดคลอ้งกบัระบบการศึกษาแบบใหม่น้ีดว้ย  โดยก าหนดใหผู้ท้ี่จะเป็น

เจา้คณะพระสงัฆาธกิารของคณะสงฆใ์นทกุระดบั จะตอ้งผ่านจากการศึกษาหลกัสูตรศาสนทายาทน้ีมาก่อน

เท่านัน้   ซึง่ถา้ก าหนดกลุม่บุคคลทีค่ณะสงฆค์าดหวงัว่าจะใหเ้ป็นศาสนทายาทในอนาคตได ้  กจ็ะสามารถ

ก าหนดรูปแบบและวธิีการในการใหก้ารศึกษาและการฝึกฝนอบรมไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง 

(จ) กลุ่มแม่ชี ซึง่ในปจัจบุนัยงัขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างมาก  ท ัง้ๆ ทีแ่มช่สีามารถช่วยเผย

แผ่พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเป็นอย่างยิง่  แต่เน่ืองจากความไมแ่น่นอนทางสถานภาพในปจัจุบนั

ว่าจะมสีถานภาพเป็นนกับวชหรือไม ่  ท าใหแ้มช่เีหมอืนกบัถูกทอดทิ้ งไม่ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ดา้นการศึกษา 

อยู่ภายในวดักเ็หมอืนกบัเป็นผูค้อยรบัใชพ้ระภกิษุสามเณร หรอืคอยท าหนา้ทีเ่ป็นแมค่รวัของวดั  ซึง่เป็นการ

ทอดทิ้งบคุลากรของศาสนาเป็นอย่างยิง่ ถงึแมใ้นปจัจุบนัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั จะไดจ้ดัต ัง้

สถาบนัการศึกษาส าหรบัแม่ชขีึ้นมาโดยเฉพาะคือ มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั แต่กเ็ป็นการจดัการศึกษาใน

ระดบัอดุมศึกษาเพยีงระดบัเดียว และยงัไมใ่ช่เป็นนโยบายของคณะสงฆไ์ทย เป็นเพยีงการด าเนินการของ

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัเพยีงหน่วยงานเดยีว  ซึง่ยงัไมท่ ัว่ถงึและไมเ่ป็นการเพยีงพอ  คณะสงฆ์

จะตอ้งมนีโยบายดา้นการใหก้ารศึกษากลุม่แม่ชใีหช้ดัเจนเช่นเดียวกบัการใหก้ารศึกษาแก่คณะสงฆ ์  เป็นการ

พฒันาศกัยภาพของแมช่ใีหส้ามารถท างานเพือ่พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพต่อไปในอนาคต 

ซึง่กลุม่นกัศึกษาทีเ่ป็นนกับวชท ัง้ ๔ กลุม่น้ี คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะบบการศึกษาทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ

กลุม่  มหีลกัสูตรการศึกษาอบรมที่เหมาะสมกบัเพศ วยั ฐานะ และเป้าหมายทางการศึกษา จะตอ้งมรีะบบการคดั

กรองนกัศึกษาที่เป็นนกับวช ว่าแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละบคุคลมคีวามถนดัหรอืมคีวามเชี่ยวชาญทางดา้นการศึกษา

ประเภทใด เพราะบางรูปถนดัในการศึกษาภาษาบาล ี บางรูปถนดัในดา้นการบริหาร บางรูปถนดัในดา้น

สาธารณูปการหรอืในดา้นอื่นๆ การศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งจดัการศึกษาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความ



 

 

๒๗๒ 

ตอ้งการของพระพทุธศาสนา สถาบนัสงฆแ์ละความตอ้งการของผูเ้รยีน  โดยเฉพาะจะตอ้งมกีารคดัเลอืกกลุม่

นกัศึกษาพเิศษกลุม่หน่ึง คือ  

นกัศึกษากลุ่มน้ีคณะสงฆจ์ะตอ้งวางแผนคดัเลอืกและเตรียมคนไวต้ ัง้แต่เน่ินๆ เมือ่มกีารเตรยีม

คดัเลอืกคนไว ้ ก็เตรียมระบบการศึกษาทีร่องรบัการผลติบุคคลทีจ่ะเป็นศาสนทายาทโดยเฉพาะได ้ ว่าจะมุ่ง

พฒันาศาสนทายาทเหล่าน้ีไปในทศิทางใด จะใหก้ารศึกษาอบรมในวชิาการอย่างไร   ซึง่นกัศึกษากลุม่น้ีคณะสงฆ์

จะตอ้งเตรียมไวเ้พือ่จะเป็นเจา้คณะพระสงัฆาธิการของคณะสงฆโ์ดยตรง แทนทีจ่ะใชร้ะบบเหมอืนในปจัจบุนั คือ

ไมไ่ดม้กีารเตรยีมคนไวเ้ป็นเจา้คณะพระสงัฆาธกิารไวล้ว่งหนา้ แต่ใชร้ะบบเมือ่วดัไหนว่างเจา้อาวาส ว่างเจา้

คณะพระสงัฆาธกิาร  พระภกิษุรูปใดทีม่อีายุพรรษาครบตามเกณฑ ์มคีวามรูนิ้ดหน่อยกแ็ต่งต ัง้เป็นพระสงัฆาธิ

การแทน ท าใหไ้ดพ้ระสงัฆาธกิารทีด่อ้ยคุณภาพเป็นอย่างมาก เพราะไม่ไดม้กีารเตรยีมฝึกฝนไวล้ว่งหนา้   แต่

ถา้คณะสงฆม์นีโยบายทีช่ดัเจน รวมท ัง้ปรบันโยบายทางการปกครองใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษา มี

การเตรียมคน เตรียมศาสนทายาทไวล้ว่งหนา้  จะท าใหอ้งคก์รคณะสงฆไ์มข่าดแคลนศาสนทายาททีม่คุีณภาพ  

และสามารถผลติผูท้ีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นได ้ ดว้ยการวางแผนทางการศึกษาไวล้ว่งหนา้ จะท าใหไ้ด ้

ศาสนทายาททีม่คีวามตัง้ใจอยู่ในพระศาสนาอย่างแทจ้รงิ  และเป็นพระสงัฆาธิการทีม่คุีณภาพ 

๑. กลุ่มนักศึกษาที่เป็นคฤหสัถ ์ โดยกลุม่น้ีแยกย่อยออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทดว้ยกนั คือ 

(ก) กลุ่มผูใ้หญ่ ไดแ้ก่อบุาสกอุบาสกิา และพทุธศาสนิกชนโดยท ัว่ไป ซึง่กลุม่น้ีจ  าเป็นจะตอ้งมคีวามรู ้

เรื่องพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพทุธศาสนิกชน  การ

ท าใหพ้ทุธศาสนิกชนเขา้ถงึหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา ก็เท่ากบัช่วยสรา้งความม ัน่คงแก่ชาต ิ เพราะการ

เรยีนรูพ้ระพทุธศาสนากเ็พือ่น ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการอยู่ร่วมกนั และเพือ่มาร่วมพฒันาสงัคมไทย   การศึกษา

พระพทุธศาสนากค็ือการเรยีนรูส้ิง่ทีค่นทีอ่ยู่ในสงัคมไทยควรจะตอ้งรู ้ ในฐานะทีเ่ป็นการรูจ้กัเรื่องราวของ

ประเทศของตน  เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารประเทศ  ทีจ่ะตอ้งจดัใหค้นไทยไดเ้รียนรูพ้ระพทุธศาสนาที่

ถกูตอ้ง   หากคนมคีวามเขา้ใจพระพทุธศาสนาผดิพลาดมากเพยีงไร  ปญัหาต่างๆ กจ็ะเกดิขึ้นในสงัคมมาก

เพยีงนัน้ และไมใ่ช่เกดิปญัหาเฉพาะแต่พระพทุธศาสนา แต่จะเกิดปญัหากระทบกบัทุกคนในสงัคมไทย   ดงันัน้

ถา้คนไทยไมรู่จ้กัพระพทุธศาสนาท ัง้ในดา้นเน้ือหาและสถาบนัที่ถูกตอ้ง ก็คงตอ้งถอืว่าเป็นความบกพร่องของ

ผูบ้ริหาร ผูร้บัผดิชอบดา้นการศึกษา และผูร้บัผดิชอบดา้นพระพทุธศาสนาของประเทศ เพราะเท่ากบัเป็นการ

บอ่นท าลายพระพทุธศาสนา และ ท าลายความม ัน่คงของประเทศชาติ 

พระพทุธศาสนาเป็นองคป์ระกอบส าคญั อยู่ในกระบวนการสบืทอดต่อเน่ืองของสงัคมไทย ไม่ว่าโดย

ฐานะที่เป็นสถาบนัสงัคมอนักวา้งใหญ่กด็ ี โดยเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยกด็ ี โดยเป็นสภาพแวดลอ้มที่

ครอบคลุมสงัคมไทยกด็ี โดยเป็นมรดกและเป็นเอกลกัษณข์องชาตไิทยกด็ีโดยเป็นระบบจรยิธรรมทีส่งัคมไทย

ไดย้อมรบันบัถอืเป็นมาตรฐานกนัมากด็ี การจดัการศึกษาและการเผยแผ่ใหค้นไทยไดศึ้กษาพระพทุธศาสนาที่

ถกูตอ้ง ท ัง้ในแง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูแ้ละในแงท่ีเ่ป็นเครื่องมอืพฒันาชวีติและสงัคม จงึถอืว่าเป็นสิง่ทีผู่บ้ริหาร

ผูป้กครองประเทศ และผูบ้ริหารกจิการพระพทุธศาสนาจ าเป็นตอ้งท าอย่างเร่งด่วน ขา่วรา้ยต่างๆ ในวงการ



 

 

๒๗๓ 

พระพทุธศาสนาของไทย เป็นเครื่องสะทอ้นสภาพเสือ่มโทรมท ัง้ของสถาบนัพทุธศาสนาและสงัคมไทยสภาพตกต า่

เสือ่มโทรมท ัง้ทางภมูธิรรมและภูมปิญัญา น่าจะเพยีงพอแลว้ทีจ่ะกระตุน้เตือนปลุกเรา้ผูบ้ริหารท ัง้ฝ่ายรฐับาลและ

ฝ่ายศาสนาบคุคลผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดถงึคนไทยทกุคนใหเ้กิดความส านึกตื่นตวัขึ้นมาเร่งรีบแกไ้ข

ปญัหา ดว้ยการจดัและส่งเสริมการศึกษาพระพทุธศาสนา ท ัง้ในแง่การเรียนรูก้บัเน้ือหาและหลกัค าสอนทีถู่กตอ้ง

แทจ้ริง 

นกัศึกษากลุม่น้ี คณะสงฆอ์าจจะด าเนินการจดัตัง้เป็นสถาบนัทางการศึกษาระดบัสูง คือ ระดบัอุดมศึกษา

ส าหรบันกัศึกษาส าหรบันกัศึกษาคฤหสัถข์ึ้นมา  อย่างที่มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง คือ มหาวทิยาลยัมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัก าลงัด าเนินการ ที่ไดเ้ปิดท าการเรยีนการสอนให ้

คฤหสัถส์ามารถเขา้มาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวชิาต่างๆ ได ้ แต่จะตอ้งศึกษาวชิาพระพทุธศาสนาเป็นพื้นฐาน  ซึง่

สาขาวชิาที่เปิดใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีศึกษาเลา่เรียนนัน้  อาจจะเป็นสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัโดยท ัว่ไป เช่น 

รฐัศาสตร ์ นิติศาสตร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นตน้ ซึง่คณะสงฆอ์าจจะไมจ่  าเป็นตอ้งไปเป็นผูบ้ริหารเอง แต่

จ าเป็นตอ้งใชม้อือาชพีมาเป็นผูบ้ริหารแต่คณะสงฆเ์ป็นผูค้วบคุมดา้นนโยบาย จะท าใหป้ระชาชนกลุม่น้ีซึง่ต่อไปเป็น

ผูท้  าหนา้ทีใ่นภาคส่วนต่างๆ ของชาต ิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพระพทุธศาสนา และจะท าใหพ้ระพทุธศาสนามคีวาม

เจริญม ัน่คงมากยิง่ขึ้น 

(ข) กลุ่มนักศึกษาที่เป็นเยาวชน กลุม่เยาวชนถอืว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส  าคญัทีส่  าคญัทีสุ่ด เพราะ

กลุม่น้ีต่อไปกจ็ะเป็นก าลงัส าคญัของพระศาสนา การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนัจงึตอ้งมุง่เนน้

ความสนใจมาทีก่ลุม่เยาวชนน้ีใหม้าก  โดยเฉพาะตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะ

สงฆส์ามารถจดัการศึกษาใหก้บัเยาวชนไดใ้นทกุระดบั ต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัอดุมศึกษา โดยคณะสงฆ์

จะตอ้งสรา้งสถาบนัการศึกษาทีม่คีวามเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ และมเีอกลกัษณโ์ดดเด่นเป็นของคณะสงฆเ์อง 

โดยเฉพาะในดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพือ่จะไดเ้ป็นสถาบนัการศึกษาทีเ่ป็นทางเลอืกของสงัคม โดยอาจจะ

จดัตัง้เป็นสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆป์ระจ าจงัหวดัและในระดบัชาต ิ แต่ตอ้งใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมี

คุณภาพ  เชื่อมโยงกบัเครอืข่ายองคก์รทางการพระพทุธศาสนาใหท้ ัว่โลก  เพือ่ใหน้กัศึกษากลุม่น้ีมคีวาม

เจรญิกา้วหนา้ในการด าเนินชวีติต่อไปในอนาคต 

๒. ระบบการสรรหาหรอืคดัสรรนักเรยีนนักศึกษา   

เมือ่คณะสงฆม์นีโยบายอย่างชดัเจนในดา้นการจดัการศึกษา และมเีป้าหมายว่าจะผลติการศึกษาใน

ระบบใด จะตอ้งมกีระบวนสรรหาหรอืคดัสรรนกัเรยีนนกัศึกษาเขา้สู่ระบบการศึกษานัน้ๆ อย่างเป็นระบบ 

เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายที่ไดก้  าหนดไว ้ ถา้เป็นระบบการจดัการศึกษาเพื่อสงเคราะหแ์ละ

อนุเคราะหแ์ก่ผูด้อ้ยโอกาส  ระบบการศึกษาแบบน้ีอาจจะไมจ่  าเป็นตอ้งมกีระบวนการในการคดัเลอืกนกัศึกษา

มากนกั แต่จะตอ้งมกีระบวนการในการสรรหานกัเรยีนนกัศึกษา  เช่น อาจจดัโครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอ้นเป็นตน้ ซึง่ระบบการสรรหาหรอืคดัสรรนกัเรียนนกัศึกษาเขา้สู่ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ คณะสงฆ์

จะตอ้งมรีะบบการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในแต่ละระบบใหช้ดัเจน เช่นระบบการศึกษาเพือ่ผลติศาสน



 

 

๒๗๔ 

ทายาท ระบบการศึกษาเพือ่ผลติพทุธศาสนิกชนคุณภาพ หรอืสถาบนัการศึกษาที่เป็นตน้แบบของคณะสงฆ ์ซึง่

ระบบการสรรหานกัศึกษาจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในแต่ละระบบ  โดยอาจจะใชว้ธิกีารดงัน้ี คือ 

ก. ระบบสรรหา โดยเฉพาะระบบการศึกษาทีม่เีป้าหมายเพือ่ที่จะสงเคราะหห์รอืช่วยเหลอืเยาวชนผู ้

ขาดโอกาสในการศึกษาเลา่เรยีน เช่น ครอบครวัยากจน ครอบครวัแตกแยก ซึง่เยาวชนเหลา่น้ีลว้นแลว้แต่เป็น

ทรพัยากรของชาต ิ หากไมไ่ดร้บัการศึกษาอบรมปลอ่ยใหเ้ตบิโตไปตามยถากรรม ย่อมจะเป็นปญัหาต่อสงัคม

ประเทศชาตพิระพทุธศาสนาได ้ แต่หากไดร้บัโอกาสในการศึกษาเขาจะมคีวามสามารถในการช่วยชาตแิละสบื

ทอดพระศาสนาได ้ คณะสงฆจ์งึควรมคีณะกรรมการในแต่ละจงัหวดั เพือ่ทีจ่ะแสวงหาหรอืสรรหาเยาวชนของ

ชาติทีต่กหล่นและพลาดโอกาสจากการศึกษาของรฐั เขา้มาฝึกอบรมระยะส ัน้ก่อนเพือ่กล ัน่กรองและเตรยีม

ความพรอ้มก่อนทีจ่ะจดัใหม้กีารบรรพชาอปุสมบทและส่งเขา้ศึกษาในสถานศึกษาของคณะสงฆต่์อไป 

ข. ระบบคดัเลอืกและระบบโควตา้ ส าหรบัระบบการศึกษาทีค่ณะสงฆม์ุง่หวงัจะใหเ้ป็นศาสนทายาท 

ซึง่นกัศึกษากลุ่มน้ีมเีป้าหมายเฉพาะ คือตอ้งการจะใหเ้ป็นศาสนทายาทและเจา้คณะพระสงัฆาธกิารระดบัต่างๆ 

ของคณะสงฆต่์อไปในอนาคต และนกัเรียนส าหรบัสถานศึกษาทีเ่ป็นตน้แบบของคณะสงฆ ์ ดงันัน้ นกัศึกษา

กลุม่น้ีจะตอ้งมกีารคดัเลอืกเป็นพเิศษ ซึ่งกระบวนการคดัเลอืกน้ีอาจจะเป็นการคดัเลอืกจากนกัเรยีนในโรงเรียน

พระปรยิตัิธรรมที่เป็นสามเณรอยู่แลว้  หรืออาจจะคดัเลอืกจากเยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ   ที่มคีวามสนใจที่

จะเป็นศาสนทายาท อาจจะมโีครงการสรรหาชา้งเผอืกโดยใชร้ะบบโควตา เช่น โควตาของสถานศึกษาของแต่

ละต าบลๆ ละ ๒-๓ รูป เป็นตน้ โดยคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามประพฤต ิ เรยีนเก่งและ  ผูเ้รยีนในกลุม่น้ี

จะตอ้งเขา้มาเรียนโดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นศาสนทายาทดว้ยความสมคัรใจตัง้แต่ตน้ ซึง่คณะสงฆก์จ็ะตอ้งมี

นโยบายและเป้าหมายทีช่ดัเจนไวร้องรบัว่า เมือ่นกัศึกษากลุม่น้ีส  าเรจ็การศึกษาแลว้จะมาท างานพระพทุธศาสนา

ในดา้นใด  หากมรีะบบน้ีเกดิขึ้นคณะสงฆจ์ะไดศ้าสนทายาททีม่คุีณภาพไวส้บืทอดพระพทุธศาสนาต่อไปในอนาคต  

๓. ระบบการสง่เสริมและพฒันานักศึกษานักศึกษา 

คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะบบการส่งเสรมิและพฒันานกัศึกษาผูท้ีจ่ะมุ่งเป็นศาสนทายาทและผูท้ีต่อ้งการจะ

ใหม้าเป็นฐานก าลงัของพระศาสนา  โดยเฉพาะผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ี มสีมองด ี มคีวามตัง้ใจแน่วแน่  โดยมี

โครงการเสรมิโครงการพฒันาชา้งเผอืก อย่างที่โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัดเีด่นวดัสระเรยีงไดก้ระท า

อยู่๒๘ โดยคดัเลอืกเยาวชนมาศึกษาในสถานศึกษาแลว้ กม็โีครงการส่งเสริมเยาวชนเหลา่นัน้ใหไ้ดร้บัการศึกษา

ในระดบัทีสู่งยิง่ๆ ขึ้น โดยอาจจะมกีารคดัเลอืกและส่งเสรมิใหไ้ดร้บัทนุการศึกษาในสาขาวชิาทีค่ณะสงฆ์

ตอ้งการท ัง้ในและต่างประเทศ   และเมือ่บคุคลกลุม่น้ีส  าเรจ็การศึกษาแลว้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมงีานหรอืสถานที่

รองรบับณัฑติทีส่  าเรจ็การศึกษามาแลว้ เป็นโครงการสรา้งครูสรา้งคน คือสรา้งบคุคลเพือ่ใหม้าเป็นครูก่อนแลว้

จากนัน้น าบุคคลเหลา่นัน้มาสรา้งคนในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์  เพราะมฉิะนัน้แลว้กจ็ะท าใหเ้กดิภาวะ

สมองไหล คือ บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตอ้งออกไปจากสถาบนัคณะสงฆ ์  

                                                 
๒๘ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนก
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๒๗๕ 

ผลการพฒันานกัศึกษาดว้ยวธิีการน้ี จะท าใหค้ณะสงฆไ์ม่ขาดแคลนบคุลากรทีจ่ะมาท าหนา้ทีใ่นการ

สอน และไดม้บีคุลากรตรงตามดา้นทีค่ณะสงฆต์อ้งการ เช่น เป็นศาสนทายาททีม่คุีณภาพ และมีบุคลากรที่

เชี่ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ และนกัศึกษาหรอืบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาจากองคก์รคณะสงฆอ์ย่างน้ี กจ็ะมี

ความภกัดต่ีอองคก์รดว้ยความเป็นผูรู้คุ้ณและตอบแทนคุณทีไ่ดร้บัการอปุการะเกื้อหนุน ดงันัน้ การจดัการ

ศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั จงึไมค่วรมองเป้าหมายทีแ่คบอยู่แค่กลุม่พระภกิษุสามเณรเท่านัน้  ควร

มองขยายออกไปถงึคฤหสัถช์นที่เป็นอุบาสกอุบาสกิาดว้ย เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีคือก าลงัหลกัของพระพทุธศาสนา  

หากกลุม่คนเหลา่น้ีขาดการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนาแลว้  ความม ัน่คงของพระพทุธศาสนาคงไมย่ ัง่ยนืจงึเป็น

โอกาสทีค่ณะสงฆจ์ะสามารถจดัตัง้โรงเรยีนทีเ่ป็นของคณะสงฆเ์องได ้  หากสามารถจดัและบริหารจดัการใหด้ี

เหมอืนกบัโรงเรียนคาทอลิกที่เนน้ดา้นการจดัการศึกษา ผลที่จะเกิดขึ้นคือ ท าใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ิดกบั

พระพุทธศาสนามากขึ้น และท าใหพ้ระบณัฑติทีจ่บการศึกษาแลว้มงีานรองรบัในการด าเนินการ โดยใช ้

ผูบ้ริหารเป็นพระสงฆเ์ป็นผูด้  าเนินการ สรา้งความเป็นเลศิใหก้บัโรงเรยีนพระพทุธศาสนา ใชว้ถิพีทุธเป็นวธิีการ

สอน  คณะสงฆจ์ะตอ้งมุง่เนน้ในการสรา้งสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆข์ึ้นมาเอง และจะตอ้งมกีารบรหิาร

จดัการอย่างมอือาชพี โดยมคีณะสงฆเ์ป็นผูค้วบคุมนโยบายทางการศึกษา และอาจจะจดัหาผูท้ี่มคีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญโดยตรง มาเป็นผูบ้ริหารงานสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์  หากท าไดอ้ย่างน้ี คณะสงฆไ์ทยกจ็ะ

กลบัมาเป็นผูม้บีทบาทต่อสงัคม และเป็นผูน้ าทางการศึกษาอย่างแทจ้รงิ 

 ๓) แนวทางดา้นงบประมาณ 

จากสภาพปญัหาที่การศึกษาของคณะสงฆข์าดแคลนงบประมาณการด าเนินการเป็นอย่างมาก วดัใด

ส านกัเรยีนใดที่ท  าการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรม จะตอ้งแสวงหางบประมาณเอง ซึง่หากผูบ้ริหารส านกั

เรยีนไมม่บีารมเีพยีงพอ กจ็ะไม่สามารถบริหารจดัการการศึกษาได ้   ซึง่ปจัจบุนัการศึกษาของคณะสงฆไ์ดร้บั

งบประมาณจาก ๒ ส่วน คือ จากรฐับาลโดยผ่านส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  ซึง่เป็นเพยีงงบอดุหนุน 

ไมใ่ช่งบประมาณประจ าปี ขึ้นอยู่กบัว่าแต่ละปีจะมงีบประมาณอุดหนุนมากนอ้ยเพยีงใด ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัจ านวน

นกัเรียนที่สอบได ้   ส่วนที ่๒ คือ ไดม้าจากการบรจิาคของพทุธศาสนิกชนทีม่จีติศรทัธา ท ัง้น้ีขึ้นอยู่บารมีของ

เจา้ส  านกัเรยีนหรอืเจา้อาวาส  จงึจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการไปตามยถากรรม ดงันัน้ในกระบวนการจดัการศึกษา

ในระบบใหมข่องคณะสงฆไ์ทย ในดา้นงบประมาณนัน้ควรมวีธิกีารดงัน้ี 

ก. ระบบการสรรหางบประมาณ งบประมาณในการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นแนวทางการจดั ใน

ยุคปจัจุบนั หากตอ้งการใหม้งีบประมาณสนบัสนุนการจดัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างเพยีงพอ แต่ในบรบิท

ของสงัคมไทยปจัจุบนั ซึง่หากจะรอรบังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลเพยีงอย่างเดียว การจดัการศึกษาของ

คณะสงฆค์งด าเนินไปไดย้าก ทีผ่่านๆ มาคณะสงฆใ์ชว้ธิกีารอาศยับารมขีองเจา้ส  านกัเรียนหรอืเจา้อาวาส 

ส านกัเรยีนใดทีม่เีจา้อาวาสเป็นผูม้บีารม ี มคีนเคารพนบัถอื กจ็ะท าใหม้พีทุธศาสนิกชนสนบัสนุนงบประมาณ

ในการด าเนินการพอสมควร เพยีงพอทีจ่ะบริหารจดัการการเรยีนการสอนไปได ้  แต่กไ็มไ่ดห้มายความว่าทกุ



 

 

๒๗๖ 

ส านกัเรยีนจะเป็นอย่างน้ี บางส านกัเจา้อาวาสหรอืเจา้ส  านกัเรยีนไมม่บีารมี ท าใหส้  านกัศาสนศึกษาตอ้งล่มไม่

สามารถด าเนินการได ้  

โดยในการจดัตัง้กองทนุในระยะเริ่มตน้ใชว้ธิีการระดมทนุจากผูม้จีติศรทัธา ซึง่สอดคลอ้งกบั พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕๘ ทีว่่า “ใหม้กีารระดมทรพัยากรและการลงทนุดา้นงบประมาณการเงนิและ

ทรพัยส์นิท ัง้จากรฐั..สถาบนัศาสนา..มาใชใ้นการจดัการศึกษาดงัน้ี “ให.้..สถาบนัศาสนา...ระดมทรพัยากรเพือ่

การศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรพัยส์นิและทรพัยากรอื่นใหแ้ก่สถานศึกษา 

และมสี่วนร่วมรบัภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น....” และในมาตรา ๖๑ ระบุ

ว่า “ใหร้ฐัจดัสรรเงนิอดุหนุนการศึกษาทีจ่ดัโดย...สถาบนัศาสนา...ตามความเหมาะสมและจ าเป็น” 

คณะสงฆจ์ะตอ้งด าเนินการจดัตัง้ “กองทนุสง่เสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแห่งชาติ” 

ขึ้น  ซึง่กองทนุน้ีจะเป็นกองทุนสนบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆท์ ัว่ประเทศ   การศึกษาแบบใหมน่ัน้ ควรจะมี

ทีม่าใน ๓ ดา้น คือ 

๑) งบประมาณจากรฐั งบประมาณทีค่ณะสงฆไ์ดร้บัการจดัสรรจากรฐันัน้ ทางคณะสงฆจ์ะไดร้บัจดัสรร

จากส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตโิดยเป็นงบประมาณอุดหนุน ซึง่เกณฑใ์นการจดัการศึกษางบประมาณ

นัน้ ทางส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตพิจิารณาจากจ านวนนกัเรียนที่ส่งสอบ ซึง่มจี  านวนนอ้ยมากเมือ่

เปรียบเทยีบกบังบประมาณที่รฐับาลสนบัสนุนการศึกษาในทางโลกหรอืโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั 

ดงัตารางงบประมาณสนบัสนุนในปี ๒๕๕๑ ในบทที ่ ๓ ท ัง้น้ีเพราะการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและ

แผนกบาลยีงัไมม่รีะบบทีช่ดัเจน ถา้หากว่าระบบการศึกษาของคณะสงฆย์งัอยู่ในรูปแบบเดมิ การสนบัสนุน

งบประมาณจากรฐัอย่างเตม็ที่กเ็ป็นไปไดค่้อนขา้งยาก ทีจ่ะไดก้แ็ค่เพยีงงบประมาณสนบัสนุนบางส่วนเท่านัน้ 

เน่ืองจากการจดัการศึกษาของคณะสงฆย์งัไมม่รีะบบหรอืกฎเกณฑท์ี่ชดัเจน เช่น เวลาท าการเรียนการสอน 

ระบบการวดัผลประเมนิผล จ านวนนกัเรยีนทีไ่มแ่น่นอนเป็นตน้   ซึง่ผลจากการจดัระบบการศึกษาทีไ่มช่ดัเจน 

ท าใหไ้ดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐันอ้ยมาก หากมรีะบบการศึกษาทีช่ดัเจน มรีะบบการเรยีนการสอนทีม่ี

ประสทิธภิาพย่อมไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐัอย่างเตม็ทีเ่หมอืนกบัระบบการศึกษาทางโลก 

๒) งบประมาณจากคณะสงฆ ์ โดยคณะสงฆอ์าจจะใชร้ะบบวดัช่วยวดั  คือจะตอ้งมกีารกระจายทนุ

จากวดัส าคญัๆ ต่างๆ ในประเทศไทยทีม่ปูีชนียสถานทีส่  าคญัในทางพระพทุธศาสนา เช่น วดัพทุธโสธร วดั

พระพทุธบาทสระบรุ ี วดัพระปฐมเจดยี ์ เป็นตน้ ซึง่วดัเหลา่น้ีมเีงนิบรจิาคมากมายในแต่ละปีและไมไ่ดน้ ามาใช ้

ประโยชนใ์นพระพทุธศาสนาอย่างเตม็ที ่ หากน าเงนิเหลา่น้ีบางส่วนมาสนบัสนุนกองทนุการศึกษาพระพทุธศาสนา

ของคณะสงฆ ์  โดยอาจจะก าหนดกฎเกณฑใ์หว้ดัทุกวดัทีม่รีายได ้ ตอ้งน า ๓๐% ของรายไดน้ าส่งเขา้กองทุน

พระพทุธศาสนา 

๓) งบประมาณจากการระดมทนุหรือการบรจิาค โดยใหว้ดัแต่ละวดัหาสมาชกิของวดัใหไ้ดว้ดัละ  

๑๐๐ คน ซึง่สมาชกิน้ีพรอ้มทีจ่ะบรจิาคใหก้บัทางวดัปีละ ๕๐๐ บาท  ซึง่วดัในเมอืงไทยปจัจุบนัมอียู่จ านวน 



 

 

๒๗๗ 

๓๕,๒๗๑ วดั๒๙  จะไดเ้งนิมาสนบัสนุนกองทนุการศึกษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิจ านวนประมาณ 

๑,๗๖๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ซึง่รวมกบังบประมาณที่ทางรฐับาลจดัสรรสนบัสนุนใหแ้ละเงนิงบประมาณ

จากศาสนสมบตักิลาง กจ็ะเพยีงพอต่อการบริหารจดัการการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นเลศิได ้ และยงัสามารถ

น าเงนิจากกองทุนน้ีมาพฒันาการศึกษาส าหรบัพทุธศาสนิกชนไดอ้กีดว้ย 

นอกจากน้ีเงนิงบประมาณของศาสนสมบตักิลางซึง่มอียู่เป็นจ านวนมาก แต่ยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่

พระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ เพราะไดน้ าไปฝากไวใ้หธ้นาคารต่างๆ น าไปแสวงหาผลประโยชน ์ โดยไดเ้พยีง

ดอกเบี้ยเพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้ที่น ามาสนบัสนุนกจิการพระพทุธศาสนา ซึง่ไดผ้ลประโยชนไ์มคุ่ม้ค่ากนั  คณะ

สงฆจ์ะตอ้งน าเงนิส่วนน้ีมาบรหิารจดัการและน ามาใชเ้พือ่ประโยชนต่์อพระพทุธศาสนาใหม้ากขึ้น  

 ข. การบรหิารงบประมาณ   เมือ่คณะสงฆม์รีะบบการสรรหางบประมาณอย่างทีก่ลา่วมาแลว้น้ี การ

จดัการศึกษาของคณะสงฆก์จ็ะไมม่ปีญัหาดา้นการขาดแคลนงบประมาณ และจะเป็นการกระจายทนุกระจาย

ก าลงัไดอ้ย่างท ัว่ถงึ วดัทีร่  า่รวยจะไดช่้วยวดัทีย่ากจน  เงนิของพระพทุธศาสนาทีอ่ยู่อย่างกระจดักระจายตาม

ธนาคารหรอืสถานที่ต่างๆ จะไดน้ ามารวมกนัและสามารถก่อใหเ้กดิประโยชนก์บัพระพทุธศาสนาไดอ้ย่างเต็มที่ 

ซึง่เมือ่มงีบประมาณแลว้ จะตอ้งมรีะบบบรหิารจดัการงบประมาณใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดกบัพระพทุธศาสนา

และคณะสงฆ ์  ซึง่จะท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆม์ปีระสทิธภิาพมากขึ้น  แต่การจะใหง้บประมาณ

เพยีงพอ ระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งมเีปลีย่นระบบใหม ่ จากเดมิที่มสี  านกัศาสนศึกษากระจดั

กระจาย แต่ละส านกัมนีกัเรยีนนอ้ย ครูกน็อ้ย อปุกรณก์ารเรยีนการสอนกไ็มไ่ดม้าตรฐาน   คณะสงฆจ์ะตอ้ง

ก าหนดกฎเกณฑร์ะเบยีบในการใชจ่้ายงบประมาณและการตดิตามตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณใหไ้ดผ้ล

อย่างเตม็เมด็เต็มหน่วย  ซึง่งบประมาณน้ีควรจะจดัสรรสนบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆด์งัน้ี 

ก. ดา้นพฒันาครูอาจารยโ์ดยการส่งไปฝึกฝนพฒันาอบรมตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ ส่งครูอาจารย์

ไปศึกษาเพิม่เตมิในหลกัสูตรทีเ่ป็นที่ตอ้งการของคณะสงฆแ์ละสงัคมเป็นตน้ 

ข. ดา้นพฒันาผูเ้รยีนและส่งเสรมินกัเรยีนนกัศึกษา จดัหาทนุ ปจัจยัและวธิีการอื่นๆ เพือ่ส่งเสรมิ

พระภกิษุสามเณรใหไ้ดร้บัการศึกษาท ัง้ในและต่างประเทศ 

ค. ดา้นสือ่อปุกรณ์การเรยีนการสอน คณะสงฆจ์ะตอ้งจดัหาอุปกรณใ์นการเรยีนการสอนที่ทนัสมยั 

เช่น คอมพวิเตอร ์โปรแจคเตอร ์สือ่อปุกรณช่์วยสอนต่างๆ  

ง. ดา้นการวจิยัและการผลติต ารา จะตอ้งมกีารสนบัสนุนงบประมาณใหค้ณะสงฆแ์ละสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

ของคณะสงฆ ์ ท าผลงานทางวชิาการหรอืท างานวจิยัทางพระพทุธศาสนา เพือ่ทีจ่ะน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาไป

แกป้ญัหาใหก้บัสงัคมประเทศชาตไิดอ้ย่างถกูตอ้ง 

จ. ดา้นการเผยแผ่และการบรกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแก่สงัคมและชมุชน     เพือ่เป็นการ

สนบัสนุนการเผยแผ่พระพทุธศาสนา จะตอ้งมงีบประมาณในการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม เช่น การเขา้ค่ายอบรม

คุณธรรม การอบรมวชิาการทางพระพทุธศาสนาแก่ประชาชน เป็นตน้ 

                                                 
๒๙กองพทุธศาสนสถาน ส านกังานศาสนสมบตัิกลาง ขอ้มลู ณ วนัที ่๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐. 



 

 

๒๗๘ 

ค. ระบบการติดตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณ เมือ่มกีารจดัสรรงบประมาณไปใหก้บัสถาน

การศึกษาต่างๆ ของคณะสงฆแ์ลว้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมอีงคก์รหรือหน่วยงานทีจ่ะท าหนา้ทีต่ิดตามตรวจสอบการ

ใชจ่้ายงบประมาณของคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่อาจจะใหค้ฤหสัถห์รอืหน่วยงานทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบบญัชที  าหนา้ที่น้ีคลา้ยๆ กบั ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิที่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบการ

ใชจ่้ายเงนิงบประมาณของรฐั เพือ่ใหง้บประมาณทีจ่ดัสรรไปนัน้ไดถ้กูใชเ้พือ่ประโยชนท์างการศึกษาของคณะ

สงฆอ์ย่างแทจ้รงิ 

๔) แนวทางดา้นอาคารสถานที่ การจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัในดา้นอาคารสถานที่

น ัน้ ยงัไม่ไดม้าตรฐาน  เพราะจดักนัไปตามยถากรรม ใชศ้าลาการเปรยีญบา้ง  กฏุบิา้ง  ยกเวน้บางแห่งทีม่เีป็น

ส านกัเรยีนใหญ่ๆ มโีรงเรยีนทีไ่ดม้าตรฐาน แต่ความเป็นจรงิแลว้ อาคารสถานทีเ่รียนของพระสงฆท์ีด่ทีี่สุด คือ 

วดั  ท าอย่างไรทีจ่ะจดัวดัใหเ้ป็นอทุยานการศึกษา  เป็นแหลง่เรยีนรูส้  าคญั  น้ีเป็นโจทยส์  าคญัทีค่ณะสงฆ ์

พทุธบริษทั และรฐับาล ควรจะร่วมคิด อาจจะขอใหผู้เ้ชี่ยวชาญในการจดัการมาร่วมคิดดว้ย   

ดงันัน้คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบัปรุงเรื่องอาคารสถานศึกษาของคณะสงฆ ์ ใหม้บีรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษา

เลา่เรียน โดยอาจจะยุบวดับางวดัทีอ่ยู่ใกลเ้คียงกนัและจดัตัง้เป็นสถานศึกษาของคณะสงฆแ์ทน   โดยควร

เปลีย่นแปลงจากเดิมทีใ่ชร้ะบบต่างวดัต่างส านกัก็ต่างท ากนัไป ท าใหเ้กดิความเหลือ่มล  า้กนัในแต่ละส านกั

ส่งผลใหก้ารศึกษาของคณะสงฆม์มีาตรฐานไมเ่ท่าเทยีมกนั ดงันัน้ในยุคปจัจุบนัคณะสงฆจ์ะตอ้งมกีารจดัต ัง้

สถาบนัการศึกษาแบบรวมศูนย ์โดยอาจจะมสีถานศึกษาประจ าต าบลโดย ๒-๓ ต าบลอาจจะมสีถานศึกษา ๑ แห่ง  

สถานศึกษาประจ าอ าเภอ  สถานศึกษาประจ าจงัหวดั สถานศึกษาประจ าภาค และสถานศึกษาประจ าชาต ิ เป็นตน้ 

โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งเนน้ใหม้คีวามสะอาด ความสงบ  รื่นรมย ์ ใหม้บีรรยากาศเหมาะสมกบัการเป็น

สถานศึกษาอย่างแทจ้ริง ส าหรบัแนวคิดเบื้องตน้ของการจดัสภาพในสถานศึกษาทีเ่หมาะสมในดา้น ดา้นกายภาพ 

สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที ่ สภาพแวดลอ้ม  หอ้งเรียน และแหลง่เรียนรูท้ี่ส่งเสริมการพฒันาศีล สมาธ ิและ

ปญัญา เช่นมศีาลาพระพทุธรูปเด่นเหมาะสมที่จะชวนใหร้ะลกึถงึพระรตันตรยัอยู่เสมอ  มมีมุหรอืหอ้งใหศึ้กษา

พทุธธรรม  บริหารจิต  เจรญิภาวนาเหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผูเ้รียน  หรอืการตกแต่งบรเิวณใหเ้ป็น

ธรรมชาติหรอืใกลช้ิดธรรมชาต ิ  ชวนมใีจสงบ และส่งเสรมิปญัญา เช่น ร่มรื่น มป้ีายนิเทศ ป้ายคุณธรรม ดูแล

เสยีงต่างๆ มใิหอ้ึกทกึ โดยใหม้ลีกัษณะอยู่ ๔ ส. คือ 

- สวยงาม (ศีล) ร มรื่น ร มเยน็ เป นระเบยีบน าอยู  เจรญิตาเจริญใจ 

- สะอาด (ศีล)  ถกูสุขลกัษณะปลอดอบายมขุสิง่มอมเมา  ปลอดภยนัตราย 

- สงบ  (สมาธ)ิ ไม มเีสยีงดงัรบกวน ลดความเร งร อน ให ความสงบ เยน็ใจ ไม ขุ

นมวั 

- สว าง (ป ญญา)  แวดล อมด วยสิง่ระลกึเตอืนให ละช ัว่ ท าด ี มปี ญญา ใฝ หา

ความรู  



 

 

๒๗๙ 

  ซึง่การจะจดัใหไ้ดล้กัษณะอย่างน้ี อาจจะตอ้งมกีารยุบส านกัเรียนทีม่อียู่อย่างกระจดักระจายเขา้มา

อยู่ในสถาบนัการศึกษาเดียวกนั เพือ่จะท าใหส้ถาบนัการศึกษาของคณะสงฆม์ปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยใน

หน่ึงอ าเภออาจจะมสีถาบนัการศึกษาของคณะสงฆเ์พยีงสถาบนัเดยีว ซึง่จะตอ้งเป็นสถาบนัทีม่มีาตรฐาน มี

บรรยากาศแห่งการศึกษาเลา่เรียนอย่างแทจ้รงิ สถานศึกษาของคณะสงฆค์วรจดัสภาพในทกุๆ ดา้น เพือ่

สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนพฒันาตามหลกัพทุธธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาชวีติใหส้ามารถกนิ 

อยู่ ดู ฟงัเป็นมวีฒันธรรมแสวงปญัญา ท ัง้น้ีการจดัสภาพจะส่งเสรมิใหเ้กดิลกัษณะของปญัญาวุฒธิรรม ๔ 

ประการ  คือ 

๑) สปัปรุิสสงัเสวะ  หมายถงึการอยู่ใกลค้นด ีใกลผู้รู้ ้ อยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่ ีครูอาจารยด์มีขีอ้มลู มี

สือ่ทีด่ี 

๒)  สทัธมัมสัสวนะ หมายถงึ เอาใจใส่ศึกษาโดยมหีลกัสูตร การเรยีนการสอนทีด่ี มมีาตรฐานทีเ่หมาะสม 

๓)  โยนิโสมนสกิาร  หมายถงึ  มกีระบวนการคิดวเิคราะหพ์ิจารณาหาเหตผุลทีด่แีละถูกวธิี 

๔) ธมัมานุธมัมปฏปิตัต ิ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติได ้  และด าเนินชวีติได ้

ถกูตอ้งตามธรรมปญัญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะส่งเสรมิใหผู้เ้รียนพฒันาตามหลกัไตรสกิขาไดอ้ย่างชดัเจน  

๕) แนวทางดา้นหอ้งสมดุ สือ่ เทคโนโลยทีางการศึกษา 

การจดัการศึกษาในยุคปจัจุบนั ไมว่่าจะเป็นการศึกษาในระดบัใด หวัใจส าคญัของสถานการศึกษาทกุ

ระดบั คือ หอ้งสมดุ เพราะเนน้ใหน้กัเรียนไดม้กีารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหม้าก ซึง่ในพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ ไดก้ าหนดไวว้่า “รฐัตอ้งจดัสรรคลืน่ความถี.่..เพือ่ใชป้ระโยชน์

ส  าหรบัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การท านุบ  ารุงศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมตามความจ าเป็น”๓๐   กลา่วคือ ตอ้งมหีอ้งสมดุทีจ่ดัถูกตอ้งตามหลกัวชิา มบีรรยากาศสมเป็นแหลง่

ความรูท้ีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้มาใชแ้ละสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองวยัของนกัเรียน มบีริการและกจิกรรมที่สรา้ง

บรรยากาศในการศึกษาคน้ควา้ เพราะจากผลการวจิยัพบว่า หลกัการใชส้ือ่ทีค่วรเนน้การพจิารณาสือ่ทีส่รา้ง

ความเขา้ใจในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไดง้า่ยขึ้น เพราะการเรยีนการสอนพระพทุธศาสนา มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความคิดรวบยอดจากเน้ือหาทีเ่ป็นนามธรรม ดงัที ่ วลยั พานิช กลา่วว่า “การเลอืกใชส้ือ่การเรียนการสอนใน

วชิาพระพทุธศาสนา ควรแสดงใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ และรบัรูถ้งึแก่นสาระ มโนทศัน ์ หรอืความคิดรวบยอด ซึง่

อาจจะเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งเป็นนามธรรม สือ่การเรียนการสอนจะช่วยใหผู้เ้รยีนใหเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม”๓๑ 

องคป์ระกอบทีส่  าคญัของหอ้งสมดุ คือ อาคารสถานที ่ ควรอยู่ในที่ทีน่กัเรยีนและครูบาอาจารยไ์ปมา

ไดส้ะดวก ไกลจากเสยีงรบกวน วสัดุครุภณัฑส์  าหรบัเก็บหนงัสอื โตะ๊ เกา้อี้ส  าหรบันัง่อ่าน  ช ัน้วางหนงัสอื 

                                                 
๓๐ดร.สมหมาย จนัทรเ์รอืง, พฒันาการศึกษาไทยอดีต ปจัจุบนั สหสัวรรษใหม่, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖๔. 

๓๑วลยั พานิช, “แนวคิดส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนมธัยมศึกษา” 

วารสารครุศาสตร ์๓๐, (๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔-กมุภาพนัธ ์๒๕๔๕) : ๖๗. 



 

 

๒๘๐ 

ควรจดัหาใหไ้ดม้าตรฐาน อุปกรณห์อ้งสมดุ ในการด าเนินงานหอ้งสมดุตอ้งมอีปุกรณช่์วยอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่บคุลากรหอ้งสมดุเพือ่จะไดท้  างานไดค้ลอ่งแคลว่ อปุกรณท์ีจ่  าเป็น เช่น อปุกรณซ์่อมหนงัสอื อปุกรณ์

การเตรียมหนงัสอืใหย้มืเป็นตน้ หนงัสอืและโสตทศันูปกรณซ์ึ่งในปจัจบุนัทีรู่จ้กักนัว่า วสัดุสารนิเทศ เป็น

สิง่จ  าเป็นอย่างยิง่ส  าหรบัหอ้งสมดุตามมาตรฐานหอ้งสมดุใหม ่  ทางสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆค์วรจดัใหม้ี

วสัดุสารนิเทศทกุประเภท อนัไดแ้ก่ วสัดุตพีมิพ ์ และวสัดุไมต่ีพมิพ ์ อาจจะหามาไดด้ว้ยการซื้อหรอืรบับรจิาค

แลกเปลีย่นจากหน่วยงานอื่นก็ได ้และควรมบีคุลากรคอยบรกิารประจ าอยู่ในหอ้งสมดุ  

ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งจดัหอ้งสมดุใหม้มีาตรฐาน โดยเป็นแหลง่รวบรวมหนงัสอืและสิง่ใหค้วามรู ้

ต่างๆ   การจดัหอ้งสมดุภายในวดัไมใ่ช่เป็นสิง่ที่ยาก เพราะวดัอาจจะมกีารปรบัสภาพอาคารสถานทีบ่รเิวณใด

กไ็ดใ้หเ้ป็นหอ้งสมดุ เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องวดัในชมุชน โดยจดัหาหนงัสอืพทุธศาสนา สารคดต่ีางๆ มา

จดัวางไวอ้ย่างเป็นระบบมคีวามสวยงาม ท าใหผู้ท้ีม่คีวามสนใจอยากเขา้ไปดูหรอือ่าน  โดยอาจจะมกีารเชิญ

ชวนใหป้ระชาชนน าหนงัสอืเก่าหรอืหนงัสอืใหมเ่ขา้มาบรจิาคใหก้บัท าวดัหรอืส านกัเรยีน  กจ็ะกลายเป็นแหลง่

วทิยาการที่ส  าคญัและมปีระโยชน ์ สมควรทีโ่รงเรียนจะไดเ้อาใจใส่และจรงิจงักบัการทีจ่ะใหน้กัเรยีน ครู

อาจารย ์ ตลอดถงึประชาชนท ัว่ไปไดม้าใชบ้รกิารจากหอ้งสมดุไดอ้ย่างเตม็ที ่  ซึง่สือ่และเทคโนโลยทีางการ

ศึกษาในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ จะตอ้งเป็นปรโตโฆสะ คือ คอยกระตุน้เตอืนในทางทีด่ ี เป็นอบุาย

พฒันาใหผู้ไ้ดร้บัการศึกษากา้วไปในหนทางแห่งไตรสกิขาอยู่ตลอดเวลา โดยมลีกัษณะ คือ 

๑. ให ระลกึถงึพระรตันตรยัอยู เสมอ ปลุกเร าคุณธรรม สร างค านิยมใฝ ด ียกย

องคนด ี

๒. ส งเสรมิค านิยมตามแนวพทุธ เช่น ความรู สกึ ละอายช ัว่กลวับาป ย าเกรงในกฎแห

งกรรม 

๓. ส่งเสรมิใหเ้รยีนรู โลกกว างโดยเนน้ใหม้คีวามรูล้กึถงึภูมหิลงั รู ที่มาที่ไป ทนัสมยั ทนัการ

เปลีย่นแปลง เหน็คุณค าแท  คุณค่าเทยีมของสิง่ท ัง้หลาย 

๔. แสดงโทษของอบายมขุและผลของการท าบาปและอกศุลท ัง้หลาย ไม ย ัว่ยุ ย ัว่ย อม มอมเมา

ใหลุ้ม่หลงกบักเิลสหรอืตกอยู่ในวงัวนแห่งบริโภคนิยม 

๕. ส่งเสรมิตวัอย าง การคิด วเิคราะห  วจิารณ  สงัเคราะห  โดยสะท อนคุณธรรม อย

างสร างสรรค  

๖. จะตอ้งใชส้ื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเป็นอุบายพฒันาผู เรียน ให ยกระดบัจากผู ้

เสพหรือบรโิภค กลายเป็นผูผ้ลติ (สือ่) จากผูร้บัยกระดบัเป็นผูใ้หเ้ป็นผูช้ี้น าแก่สงัคมและชมุชน 

ดงันัน้ สถาบนัการศึกษาพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆใ์นปจัจบุนั  จะตอ้งหนัมามุง่เนน้ใหม้หีอ้งสมดุ

และสือ่เทคโนโลยทีางการศึกษาที่สมบูรณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและนกัเรียน นอกจากน้ี

สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งมกีารสรา้งเครอืข่ายการศึกษากบัโรงเรยีนสงักดัคณะกรรมการการศึกษา



 

 

๒๘๑ 

พื้นฐานและสถาบนัการศึกษาอื่นๆ ภายในทอ้งถิน่ เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใชส้ือ่วสัดุอปุกรณก์าร

เรยีนการสอนบางอย่างร่วมกนัได ้เพือ่เป็นการจูงใจและสรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอนใหน่้าสนใจยิง่ขึ้น  

๔.๓.๒ แนวทางดา้นปจัจยักระบวนการ (Process) 

ปจัจยักระบวนการคือ กระบวนวธิกีารในการผลติผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ หรอืวธิีการที่

ครูอาจารยด์ าเนินการอบรมส ัง่สอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรียนรู ้ ถา้ปจัจยัดา้นกระบวนการสรา้งผลผลติทาง

การศึกษาด ี ผลลพัทท์ีอ่อกมาก็คือไดผ้ลผลติทางการศึกษาทีม่คุีณภาพตามเป้าหมายทีว่างไว ้ แต่ถา้กระบวนการ

ไมด่ ี ผลผลติทางการศึกษากอ็อกมาไมด่ีตามไปดว้ย  ปจัจยัดา้นกระบวนการน้ีประกอบไปดว้ย ๓ ข ัน้ตอน คือ 

ข ัน้เตรยีมการ  ข ัน้ด าเนินการ และข ัน้พฒันาการ  เน่ืองจากการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอน้ี  

เป็นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารการศึกษาของคณะสงฆใ์หม่ท ัง้ระบบ  ข ัน้ตอนแรกที่จะตอ้งท ากค็ือ

ข ัน้เตรียมการ ซึ่งในข ัน้เตรียมการน้ีไดก้ล่าวแลว้ในแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในระดบั

ยุทธศาสตร ์ เริ่มต ัง้แต่การจดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆ ์ รณรงคป์ลุกจติส านึกของพระสงัฆาธิ

การใหเ้ห็นความส าคญัของการปฏิรูปการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ ส่วนในข ัน้ตอนการ

ด าเนินการกไ็ดก้ลา่วไวใ้นบางส่วนแลว้ เช่น การปรบักระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หมท่ ัง้ระบบ ท ัง้

โครงสรา้งหลกัสูตร วธิกีารเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล และการปรบักลไกทางการบริหารจดัการ

ภายในองคก์รคณะสงฆใ์หม้คีวามคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพรวดเรว็ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ ส่วนในดา้น

พฒันาการจะตอ้งพฒันาการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หม้ีความเหมาะสมกับยุคสมยัมากยิ่งขึ้น และให ้

ประสบความส าเรจ็ท ัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ  คือ จ านวนผูเ้ขา้มาศึกษาในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆม์ี

เพิม่ขึ้น และมคุีณภาพทีส่ามารถสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัองคก์รสงฆแ์ละสงัคมโดยทัว่ไปได ้  โดยการน าระบบ

ประกนัคุณภาพทางการศึกาษมาใชใ้นระบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะท าใหม้กีารพฒันาการอย่าง

ต่อเน่ืองและมคีวามกา้วหนา้มากยิง่ขึ้น 

ดงันัน้ ภารกจิหลกัของผูบ้ริหารการศึกษาของคณะสงฆท์ีจ่ะตอ้งท าการวางแผนออกแบบ จดัสรร 

จดัการ และควบคุมปจัจยักระบวนการ เช่น หลกัสูตรทางการศึกษา กจิกรรมการเรียนการสอน กระบวนการ

เรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล เป็น เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการและคาดหวงัของพระภกิษุสามเณรและ

ผูท้ีเ่ขา้มาศึกษาหรอืผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี ในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ซึง่ปจัจยัทีเ่ป็นกระบวนการทาง

การศึกษาของคณะสงฆท์ีส่  าคญั เช่น หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์ กระบวนการเรียนการสอน การวดัผล

ประเมนิผล เป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอแนวทางในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

๑)  แนวทางดา้นหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์

หลกัสูตรการศึกษาเป็นหวัใจส าคญัในการจดัการศึกษาทกุระบบ งานหลกัสูตรประกอบไปดว้ย การ

ก าหนดวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร การก าหนดเน้ือหาสาระโครงสรา้งของหลกัสูตร๓๒ และการน าไปใชใ้หเ้หมาะ

                                                 
๓๒Sergiovanni, T.J.et al., Educational governance and administration, 3rd ed, (Boston : 

Allyn and Bacon, 1992), p. 193. 



 

 

๒๘๒ 

กบัสมกบัสภาพทอ้งถิ่น๓๓ หลกัสูตรการศึกษาจะตอ้งไดร้บัการพฒันาอยู่เสมอ หลกัสูตรใดก็ตามเมือ่สรา้ง

ขึ้นมาใชร้ะยะหน่ึงตอ้งมกีารปรบัปรุงและเปลีย่นแปลง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงของสงัคม จากความเหน็ของนกัวชิาการท ัง้ฝ่ายคณะสงฆแ์ละฝ่ายคฤหสัถว์่า หลกัสูตรการศึกษา

ของสงฆท์ีต่ายตวัเกนิไป ไมส่อดคลอ้งกบับริบททางสงัคม  ตอ้งมกีารน าหลกัสูตรมาพฒันาเพื่อใหม้หีลกัสูตร

ทีห่ลากหลาย ควรปรบัปรุงการวดัและประเมนิผลการศึกษา เพือ่ใหพ้ระสงฆท์ีรู่แ้จง้ สามารถเผยแผ่

พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ๓๔ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระเทพเวท ี(ประยุทธ ์ ปยุตฺโต) กลา่วไวว้่า 

 “การศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะรกัษาพระศาสนาไวไ้ดด้ว้ยดี ท่ามกลาง

สงัคมทีก่  าลงัเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะการศึกษาปริยตัิธรรมแผนเดมิทีม่ขีอบเขตคบัแคบและ

จ ากดัดา้นเดียว คือ มุง่แต่แปลภาษา ไมส่นใจเน้ือหาทีเ่ป็นธรรมวนิยั ไมไ่ดฝึ้กใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กั

คน้ควา้ ฉะนัน้ ผูส้  าเรจ็การศึกษาแมจ้ะมคีวามรูสู้งในภาษา แต่เมือ่ไปปฏบิตัิหนา้ทีท่างพระ

ศาสนาและทางสงัคมกถ็ูกขอบเขตทางการศึกษาบบีรดัไว ้ ท าใหท้  างานไมไ่ดผ้ลด ี ไม่ทนัต่อ

สถานการณ ์ จงึเป็นจดุอบัอย่างหน่ึงในการศึกษาของสงฆ”์๓๕   

และเมือ่มาพจิารณาเน้ือหาตามหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม จะเหน็ว่า การศึกษาแผนก

ธรรมมุง่ใหศึ้กษาเรียนรูข้นบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกบัพระศาสนา  รูว้นิยัของพระภกิษุตลอดจนกฎหมาย

คณะสงฆ ์ รูป้ระวตัพิระพทุธเจา้และพระสาวก รูห้ลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ตลอดจนสามารถเขยีนอธบิาย

ธรรมต่างๆ ไดด้ว้ย  ส่วนเน้ือหาตามหลกัสูตรแผนกบาลทีีท่่านวางไวแ้ต่เดมิจะเหน็ไดว้่า   ท่านด าเนินตามสาย

พระไตรปิฎก คือ ประโยค ๑-๒-๓-๔-๕  อยู่ในสายพระสูตร  ประโยค ๖-๗ อยู่ในสายพระวนิยั ประโยค ๘-

๙ อยู่ในสายพระอภธิรรม   

แต่การจดัหลกัสูตรแบบน้ีไมไ่ดเ้ป็นการเรยีนพระไตรปิฎก เพราะหนงัสอืที่ใชไ้ม่ใช่หนงัสอืพระไตรปิฎก

โดยตรง  พดูงา่ยๆ ว่าไมใ่ช่หนงัสอืช ัน้บาล ีแต่เป็นหนงัสอืช ัน้อรรถกถา ฎกีา ทีพ่ระอาจารยยุ์คหลงัๆ แต่งขึ้น 

จงึมผูีก้ลา่วว่าไมไ่ดเ้รยีนตวัพทุธพจนต์วัจริง แต่มาเรียนคมัภรีอ์รรถกถา ฎกีา ซึง่อนัทีจ่รงิแลว้น่าจะเรียน

พระไตรปิฎกโดยตรงเลย เรื่องน้ีมผูีรู้ใ้หเ้หตุผลว่า  

 “หลกัธรรมดามอียู่ว่า การเรยีนหนงัสอื หรอืกระท าสิง่ใดกต็าม ตอ้งด าเนินจากที่ต า่ไป

หาที่สูงจากงา่ยไปหายาก เพราะตวัพระไตรปิฎกแท ้ๆ  นัน้เป็นต าราหลกั เขา้ใจยาก ตอ้งอาศยั

ต ารา อรรถกถาอธบิายประกอบจงึจะเขา้ใจกระจ่างแจง้ คมัภรีอ์รรถกถาก็เหมอืนกบัดกิชนันารี

                                                 
๓๓นางจนิตนา ศกัดิ์ภู่อร่าม, “การน าเสนอรูปแบบการบรหิารโรงเรยีนในก ากบัของรฐัส าหรบัประเทศ

ไทย”, วทิยานิพนธค์รุศาสตรดุษฎบีณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๔๕, หนา้ ๒๔. 

๓๔สมัภาษณ ์ศาสตราจารย ์สุมน อมรววิฒัน,์ ราชบณัฑติ, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

๓๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), บทเรยีน ๒๕ ปี คนไทยเรยีนรูห้รอืยงั, (กรุงเทพฯ : ลเิบอรต์ี้ เพรส 

จ ากดั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๔๑. 



 

 

๒๘๓ 

อธบิายความรูส้กึหรอืกุญแจไขเขา้ไปสู่ตูพ้ระไตรปิฎกนัน่เอง ดว้ยเหตผุลดงักลา่วมาน้ี โบราณ

ท่านจงึวางหลกัสูตรใหเ้ราเรยีนคมัภรีอ์รรรถกถา”๓๖ 

ในทศันะของเสถยีรพงษ ์วรรณปก  ท่านมคีวามเหน็ว่า    

 “น่าจะจดัเอาพระไตรปิฎกมาเป็นแบบเรียนเลย เราจะไดศึ้กษาพระพทุธพจนอ์นัเป็นตวั

แทจ้รงิกนัเลย และทีว่่าพระไตรปิฎกยุ่งยากสบัสนกว่านัน้ไมจ่รงิ อรรถกถานัน่แหละยุ่งยาก

สบัสนกว่า เพราะผูแ้ต่งเป็นคนสมยัหลงัๆ ใชศ้พัทใ์ชค้ าไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิ รูปประโยค

ซบัซอ้น  ลองเปรยีบเทยีบกบัพระไตรปิฎกดูดีๆ  เถดิ จะเหน็ว่าส  านวนพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ

พระสูตรคงเสน้คงวางา่ยๆ แจ่มชดั เราควรเรยีนพระไตรปิฎกโดยตรงจะดกีว่า ส่วนคมัภรีอ์รรถ

กถาฎกีากเ็อาไวเ้ป็นคู่มอืปรึกษา ในเมือ่ขอ้ความหรอืศพัทแ์สงในพระไตรปิฎกบางแห่งยงัไม่

กระจ่างพอ เหมอืนเราใชด้กิชนันาร ีฉะนัน้”๓๗ 

  ซึง่ในความเหน็ของผูว้จิยักม็คีวามเหน็ว่า คณะสงฆค์วรน าพระไตรปิฎกมาเป็นหลกัสูตรการเรยีน

โดยตรง และน าเอาอรรถกถาฎกีามาเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ซึง่น่าจะท าใหพ้ระสงฆม์คีวามรู ้

แตกฉานในพระพทุธศาสนามากกว่า 

และจากผลการวจิยัพบว่า ปญัหาส าคญัประการหน่ึงของการศึกษาของคณะสงฆ ์  คือ การศึกษาของ

พระสงฆน์ัน้มมีากมายหลายระบบ กลา่วคือมที ัง้การศึกษาโดยคณะสงฆซ์ึง่พระภกิษุสามเณรส่วนใหญ่พยายาม

หลกีหนี คือระบบนกัธรรมบาล ี  มที ัง้การศึกษาทีค่ณะสงฆไ์มเ่ตม็ใจ และไมค่่อยสนบัสนุนใหเ้รยีน  แต่

พระภกิษุสามเณรมคีวามตอ้งการจะเรยีน คือ การศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั การศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน

มหาวทิยาลยัสงฆ ์ และมหาวทิยาลยัต่างๆ ในสงักดัของทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้ ท ัง้หมดน้ีท าให ้

การศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนัจงึอยู่ในสภาพวุ่นวายไรร้ะเบยีบ   

ดงันัน้ จงึควรมกีารจดัรูปใหมใ่หม้เีอกภาพและประสานสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาของรฐั  โดย

ตอบสนองบทบาทท ัง้สองประการของการศึกษาของสงฆ ์คือ การผลติพระภกิษุสามเณรที่มคุีณภาพ และ การ

ส่งเสรมิการศึกษาของมวลชนส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆท์ุกหลกัสูตรทีก่  าหนดจากส่วนกลาง  

ควรมกีารก าหนดสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละกลุม่ ไวเ้ฉพาะส่วนทีจ่  าเป็นในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนทกุคน

เท่านัน้ ส  าหรบัส่วนทีต่อบสนองความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนนัน้สถานศึกษา

สามารถก าหนดเพิม่ขึ้นได ้  เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนองตอบศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ซึง่อาจจะแบง่เป็น 

๒ ส่วนดงัน้ี คือ 

                                                 
๓๖เสฐยีรพงษ ์วรรณปก, พทุธศาสนาทศันะและวจิารณ์, (กรุงเทพฯ : บรษิทัอมรินทร ์พริ้นติ้ง กรุฟ๊ 

จ ากดั, มปป.), หนา้ ๑๒๗. 

๓๗เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๒๘. 



 

 

๒๘๔ 

ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลาง ที่เนน้หลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เนน้ความเป็นศาสนทายาท สภาพความเป็นอยู่ของสงัคมสงฆแ์ละสงัคมขาวพทุธ ซึง่สภา

การศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งจดัท าหลกัสูตรใหเ้หมาะกบักลุม่เป้าหมายของผูเ้รียน 

ส่วนที ่ ๒ ส่วนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์

เพือ่เป็นศาสนทายาททีด่ขีองพระศาสนา พทุธศาสนิกชนทีด่ีของสงัคม ชมุชน ในส่วนน้ี สถาบนัการศึกษา

สามารถร่างหลกัสูตรทีต่อบสนองความตอ้งการของพระภกิษุสามเณร หรอืผูเ้รยีนทีเ่ป็นฝ่ายคฤหสัถ ์ และ

ปรชัญาความเชื่อของพระพทุธศาสนา รวมท ัง้ท าใหผู้เ้รียนบรรลุการเรยีนรูท้ี่คาดหวงัไว ้ ใหส้ถาบนัสงฆเ์ป็น

ตวัน าทางสติปญัญา  โดยมพีทุธกระแสและวฒันธรรมทอ้งถิ่นเป็นหลกั  

จากสภาพปญัหาการศึกษาของคณะสงฆท์ีม่หีลากหลายรูปแบบ เป็นการเพิม่ภาระใหก้บัผูเ้รยีน สรา้ง

ความซ า้ซอ้น สิ้นเปลอืงในดา้นการจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก และเป็นความสูญเปลา่ทางการศึกษา จงึควร

ปรบัยุบการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นเอกภาพ   ซึง่ในเรื่องน้ีพระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต) ไดเ้คยเสนอ

ไวน้านแลว้ว่า “ศาสนศึกษาหรือการศึกษาที่คณะสงฆห์รอืวดัจดัใหแ้ก่พระภกิษุสามเณรและคฤหสัถน์ัน้ ควร

แบง่เป็น ๓ ระดบั คือ ระดบับุรพศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอดุมศึกษา”๓๘ แนวความคิดในการจดั

การศึกษาภาคบงัคบัส าหรบัพระภกิษุสามเณร เคยมเีคา้ว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๓๒ เมือ่คณะกรรมการการศึกษา

ของคณะสงฆไ์ดก้ าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาวชิาการพระพทุธศาสนาขึ้น โดยมมีาตรการหน่ึง คือ 

“การจดัใหม้ศีาสนศึกษาข ัน้พื้นฐานเป็นการศึกษาภาคบงัคบัส าหรบัพระภกิษุสามเณร” โดยคณะรฐัมนตรมีมีติ

รบัทราบเมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๒    

แต่มาตรการดงักล่าวไม่ไดร้บัการปฏิบตัิและถูกลมืไปจนกระท ัง่ปจัจุบนั อย่างไรกต็ามเคา้โครง

ความคิดของการจดัศาสนศึกษาข ัน้พื้นฐานดงักลา่วของพระพระพรหมคุณาภรณ ์ มคีวามน่าสนใจอย่างมาก เพราะ

ไดเ้สนอแนวทางการปรบัปรุงการศึกษาของสงฆไ์วห้ลายประการ ถอืไดว้่าเป็นการน ามติิใหม่มาสู่การศึกษาปริยตัิ

ธรรมของคณะสงฆ ์ และจากผลการส ารวจขอ้มลูดว้ยการส ารวจเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการประชมุกลุม่

ย่อยพระสงัฆาธิการต่างกม็คีวามเหน็ที่สอดคลอ้งกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคิดดงักลา่วมาร่างเป็นรูปแบบการ

จดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่  โดยยุบรวมการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม แผนกบาล ี และ

แผนกพระปรยิตัสิามญัเขา้ดว้ยกนั   แลว้แบง่การศึกษาออกเป็น ๓  ระดบั  คือ  

๑) การศึกษาระดบับรุพสกิขา หรอื การศึกษาพระพทุธศาสนาข ัน้พื้นฐานภาคบงัคบั 

๒) การศึกษาระดบัศาสนศึกษา หรอื  มชัฌมิสกิขา , มธัยมศึกษา 

๓) การศึกษาระดบัเปรียญธรรม หรอื อตุตมสกิขา , อดุมศึกษา 

ดงัมรีายละเอยีดของการศึกษาแต่ละระดบัดงัน้ี 

                                                 
๓๘พระราชวรมนีุ (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาของคณะสงฆ ์ : ปญัหาที่รอทางออก, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

มลูนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา้ ๑๗๘. 



 

 

๒๘๕ 

ก. การศึกษาระดบับุรพสกิขา  หรอื การศึกษาพระพทุธศาสนาขัน้พื้นฐานภาคบงัคบั   การศึกษา

ระดบัน้ี เป็นการศึกษาเบื้องตน้ส าหรบัพระภกิษุสามเณรทกุรูป เป็นการศึกษาภาคบงัคบัทีพ่ระภกิษุสามเณรทุก

รูปจะตอ้งศึกษา และรวมไปถงึเป็นจะตอ้งมหีลกัสูตรพื้นฐานส าหรบัพทุธบรษิทัดว้ย  โดยมเีน้ือหาที่จ  าเป็น

ส าหรบัชาวพทุธจะตอ้งรู ้  ซึง่หลกัสูตรการศึกษาระดบับรุพศึกษา หรอืศาสนศึกษาพื้นฐานดงักลา่ว อาจจะ

จ าแนกเป็นธรรม วนิยั พทุธประวตั ิ เทศนา ศาสนพธิ ี ภาวนา และสถานการณพ์ระพทุธศาสนาในปจัจบุนั   

การศึกษาระดบับุรพสกิขา หรอื การศึกษาพระพทุธศาสนาภาคบงัคบัน้ี อาจแบง่ย่อยเป็น ๓ ประเภท ดงัน้ี 

ก. หลกัสูตรพเิศษส าหรบัผูบ้วชระยะส ัน้ ๗ วนั, ๑๕ วนั, ๑ เดอืน, ๓ เดอืน ซึง่การศึกษาหลกัสูตร

พเิศษระยะส ัน้น้ีจะตอ้งมเีน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัระยะเวลาของผูเ้รียนทีจ่  าเป็นตอ้งรู ้ โดยคณะกรรมการสภา

การศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งเป็นผูก้  าหนดว่า ผูท้ีบ่วชเขา้มาในระยะส ัน้ๆ เช่นน้ีจะตอ้งศึกษาเรียนรูเ้รื่อง

ใดบา้ง แลว้ก าหนดเป็นหลกัสูตรขึ้นมา   

ข. หลกัสูตรปกติ ๑ ปี ส าหรบัพระภกิษุสามเณรทัว่ไป    อาจจะใชเ้วลาเรยีนท ัง้หมด ๑ ปี แบง่เป็น 

๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๖ สปัดาห ์  โดยใชเ้น้ือหาทีจ่  าเป็นเบื้องตน้ส าหรบัพระภกิษุสามเณรตอ้ง

รู ้ เพือ่จะไดย้ดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยแยกระดบัประเภทเน้ือหาสาระ ต าราและจดุประสงค ์ ให ้

เหมาะสมกบัวยัวุฒ ิ คือใหเ้น้ือหาสาระแก่ผูเ้รียนแตกต่างกนัออกไปตามสถานะหรอืสภาวะของผูศึ้กษาระหว่าง

พระภกิษุกบัสามเณร  แต่จะตอ้งก าหนดหลกัสูตรเน้ือหาสาระทีพ่ระภกิษุสามเณรจะตอ้งรูเ้หมอืนกนั ไวเ้ป็น

หลกัสูตรแกนกลางทีจ่ะตอ้งเรยีนรูร่้วมกนั ส าหรบัเน้ือหานอกจากนัน้จะตอ้งปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รยีน โดยอาจจะจดัท าต าราที่มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัขึ้นมา 

หลกัสูตรปกติ ๑ ปี  ส าหรบัพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปซึง่เป็นคฤหสัถก์ม็หีลกัสูตรเน้ือหาสาระทีเ่หมาะสม

กบัความเป็นคฤหสัถ ์  เป็นหลกัสูตรพื้นฐานทีช่าวพทุธจ าเป็นจะตอ้งรู ้  เช่น  อาจจะองิอาศยัหลกัสูตรธรรม

ศึกษาในปจัจบุนัเป็นพื้นฐาน แต่กม็กีารเพิม่เติมปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหลายประการ ท ัง้ในกระบวนการเรียน

การสอน การวดัผลประเมนิผล รวมท ัง้วธิกีารเรยีนการสอน หลกัสูตรดงักลา่วน้ี  จงึเหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะมา

ทดแทนหลกัสูตรธรรมศึกษาในปจัจบุนั ซึง่นบัวนัจะลา้สมยัไปเป็นล  าดบั   

แผนภมิูที่ ๔.๓  ตวัอย่างโครงสรา้งหลกัสูตรบุรพศึกษาหรอืศาสนศึกษาขัน้พื้นฐาน  

ป สามเณร พระใหม่ พทุธศาสนิกชนทัว่ไป 

ต
วัอ
ย
่าง
รา
ย
วชิ
า 

ภาคทฤษฎหีรอืวิชาการ ภาคทฤษฎหีรอืวิชาการ ภาคทฤษฎหีรอืวิชาการ 

วนิยัส าหรบัสามเณร วนิยัส าหรบัพระภกิษุ เบญจศีลเบญจธรรม 

ประวตัศิาสตรพ์ทุธศาสนา ประวตัศิาสตรพ์ทุธศาสนา ประวตัศิาสตรพ์ทุธศาสนา 

ธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ 

ศาสนพธิี ศาสนพธิี ศาสนพธิี 

หลกัการเผยแผ่ หลกัการเผยแผ่ หลกัการเผยแผ่ 

วชิาเฉพาะส าหรบัสามเณร วชิาเฉพาะพระภกิษุ คิหปิฏบิตัิ 



 

 

๒๘๖ 

 ภาคปฏบิตัิวปิสัสนากรรมฐาน ภาคปฏบิตัิวปิสัสนากรรมฐาน ภาคปฏบิตัิวปิสัสนากรรมฐาน 

การจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาข ัน้พื้นฐาน น่าจะทีจ่ะไดร้บัการรื้อฟ้ืนและน าไปใชใ้หเ้กดิผลอย่าง

จรงิจงั  โดยจดุเริ่มตน้อาจจะมกีารน าไปทดลองใชใ้นบางทอ้งที่ เช่นในวดัหรอืในเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ตระหนกั

ถงึความส าคญัของการปฏรูิปการศึกษาของสงฆ ์ ท ัง้น้ีส  านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆ ์อาจจะร่วมมอืกบั

ส านกังานเขตพื้นการศึกษาของฝ่ายทางโลกริเริ่มด าเนินการร่วมกนั หรอืใหค้วามสนบัสนุนแก่พระสงฆใ์นทอ้งที่

ทีเ่หน็สอดคลอ้งกนั โดยอาจจะจดัในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม

อธัยาศยักไ็ด ้ ส่วนการจดัการเรียนการสอนส าหรบัพทุธบรษิทั อาจจะจดัใหม้กีารเรยีนการสอนในวนัพระ ๘ 

ค า่ ๑๕ ค า่ ซึง่เป็นวนัทีพ่ทุธบริษทัจะตอ้งมาวดัเป็นประจ าอยู่แลว้ หรอือาจจะใชว้ธิีการเรยีนทางไกลเหมอืนกนั 

มสธ. ซึง่เป็นการเรยีนผ่านสือ่ต่างๆ หรอือาจจะมกีารเรียนการสอนโดยผ่านโครงการฝึกอบรมทีค่ณะสงฆ์

ก าหนดจดัขึ้นเป็นคร ัง้คราวก็ได ้

ข. การศึกษาระดบัมชัฌิมสกิขาหรอืระดบัมธัยมศึกษา (นักธรรมและปรยิตัสิามญัแบบเดิม) 

การศึกษาในระดบัน้ี เป็นการยุบรวมหลกัสูตรนกัธรรมเดิมเขา้มารวมกบัหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม

แผนกสามญั และน าเน้ือหาของพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลบีางส่วนเขา้มาเสรมิดว้ย เพือ่เตรยีมพื้นฐานส าหรบั

ผูท้ีจ่ะศึกษาต่อในหลกัสูตรทีจ่ะพฒันาเป็นศาสนทายาทในอนาคต โดยใหม้เีน้ือหาทีเ่ป็นหลกัสูตรของพระพทุธศาสนา 

๖๐-๗๐ %  เน้ือหาหลกัสูตรสายสามญั ๔๐-๓๐ % โดยใหม้เีน้ือหาสมัพนัธก์บัระดบัมธัยมศึกษาในระบบของ

รฐั การศึกษาในระดบัน้ี มจีดุเด่นตรงทีเ่ป็นการเพิม่พนูโอกาสทางการศึกษาแก่ผูท้ีไ่ม่สามารถเขา้ถงึระบบ

การศึกษาของรฐัได ้ดงัทีไ่ดก้ลา่วแลว้ในตอนตน้ว่า   มผูีท้ีข่าดโอกาสทางการศึกษาเป็นจ านวนมากทีย่ากจนไม่

สามารถเรยีนต่อช ัน้มธัยมศึกษาทีร่ฐัจดัใหไ้ด ้ จงึตอ้งมาบวชเป็นสามเณรดว้ยหวงัว่าจะไดม้โีอกาสศึกษาเพิ่มเตมิ

ในทางโลก การจดัเน้ือหาวชิาในระดบัน้ีใหส้มัพนัธก์บัระบบของรฐันอกจากจะช่วยใหผู้เ้รยีนมวุีฒิการศึกษาตาม

ระบบของรฐัไดง้า่ยแลว้  ยงัช่วยใหม้แีรงจูงใจในการเรยีนวชิาทางธรรมทีว่ดัหรอืคณะสงฆจ์ดัใหด้ว้ย   

การศึกษาในระดบัน้ีหากมกีารประสานวชิาทางโลกกบัทางธรรมใหก้ลมกลนืกนั น่าจะดีกว่าหลกัสูตร

ปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาเดมิ ซึง่ใหน้ า้หนกัแก่การศึกษาทางโลกมากกว่า  (ท าใหส้ามเณรมภีาระหนกักว่า

นกัเรียนมธัยมท ัว่ไป  เพราะตอ้งเรยีนนกัธรรมอกีต่างหาก) แต่ในระบบทีเ่สนอใหม่น้ี  เป็นการประสานเน้ือหา

ของพระพทุธศาสนาเขา้กบัหลกัสูตรทางโลกเขา้ดว้ยกนั ปรบัปรุงเน้ือหาหลกัสูตรรายวชิาเสยีใหม่ โดยอาจจะ

เนน้เน้ือหาส าหรบัพระพทุธศาสนา ๗๐-๖๐ %  เน้ือหาทางฝ่ายสามญั ๓๐-๔๐ %   ส าหรบัโครงสรา้งหลกัสูตร

น้ี    ใหป้ระยุกตเ์น้ือหาวชิาของหลกัสูตรนกัธรรมและหลกัสูตรบาลแีบบเดิมบางส่วนเขา้มาเสริมดว้ย เพือ่จะ

เป็นพื้นฐานใหส้  าหรบัผูท้ีต่อ้งการจะเรยีนในระดบัสูงขึ้นไป จะตอ้งเรยีนบาลไีวยากรณเ์บื้องตน้ไปดว้ย  ส่วน

วชิาการทางโลกควรเพิม่เตมิวชิาสมยัใหม ่ เช่น ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เสรมิเขา้มา โดยจดั

แต่ละระดบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบทของสงัคมไทยปจัจุบนั และควรใหม้กีารสอนวปิสัสนากรรมฐานเป็น

วชิาบงัคบัทกุช ัน้ปี 



 

 

๒๘๗ 

แผนภมิูที่ ๔.๔ โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัมชัฌิมสกิขา หรอืมธัยมศึกษา 

 
ความน่าสนใจประการแรกหลกัสูตรระดบัมชัฌมิสกิขา หรอื มธัยมศึกษาทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอน้ี    คือ  

การยอมรบัความจรงิว่าผูท้ีม่าบวชเป็นพระเณรส่วนใหญ่นัน้ บวชเพยีงช ัว่คราวไมไ่ดค้ิดบวชตลอดชวีติ  ดงันัน้   

จงึไมไ่ดมุ้ง่หมายเพยีงแค่ใหรู้พ้ระธรรมวนิยัเพือ่เป็นพระภกิษุสามเณรทดีเีท่านัน้  หากยงัมุง่ใหผู้เ้รยีนสามารถ

ด ารงตนเป็นพลเมอืงดดีว้ย หลกัสูตรจงึมลีกัษณะผสมผสานคือใหค้วามรูท้างพทุธศาสนาควบคู่ไปกบัภาค

ปรยิตัิหรอืภาควชิาการ  เช่น มกีารฝึกใหม้ทีกัษะในการคิด การปฏบิตัแิละการสือ่สารตามหลกัธรรม  โดยเอา

ความรูท้างพระพทุธศาสนามาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะหว์จิารณ์ รวมท ัง้เลอืกสรรหลกัธรรมไปใชใ้หเ้หมาะกบั

สภาพปญัหาของบคุคลและสงัคม  นอกจากนัน้ยงัมกีารฝึกเจริญสมาธภิาวนาโดยมคีวามรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบั

หลกัการปฏบิตัิประกอบดว้ย  ส าหรบัหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกบาลทีีจ่ะน ามาก าหนดในหลกัสูตรส าหรบั

ระดบัมธัยมศึกษาน้ี  ไมไ่ดห้มายความว่าจะน าหลกัสูตรเดมิท ัง้หมดมารวมลงในหลกัสูตรมชัฌิมสกิขาน้ี   เป็น

การเรยีนไวยากรณแ์ละหลกัการแปลเบื้องตน้ทีจ่ะเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดบัสูงขึ้นไป ส าหรบัการศึกษา

พระปรยิตัธิรรมแผนกบาลเีดมินัน้ น าไปจดัเป็นการศึกษาในระดบัอตุตมศึกษา หรอือดุมศึกษา ส าหรบัผูท้ี่

ตอ้งการจะมุง่เขม็ไปเป็นศาสนทายาทโดยตรง ซึง่จะไดก้ลา่วต่อไปขา้งหนา้  

หลกัสูตรน้ีเป็นการเตรยีมคนทีจ่ะคดัเลอืกไวส้รา้งศาสนทายาท  และผูท้ีผ่่านหลกัสูตรน้ีกจ็ะสามารถ

ไปศึกษาต่อในสาขาวชิาอื่นๆ ใดกไ็ด ้ ท ัง้ในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัหรอืมหาวทิยาลยัสงฆเ์อง   แต่ส าหรบัผูท้ี่

คณะสงฆค์าดหวงัว่าจะใหเ้ป็นศาสนทายาทต่อไปในอนาคต  เมือ่จบการศึกษาในระดบัน้ี กม็ุ่งสู่การศึกษาใน

หลกัสูตรคณะสงฆแ์บบเดิม 

น.ธ.ตรี 

น.ธ.โท 

น.ธ.เอก 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ป.ธ.๑-๒ 

ป.ธ. ๓ 

ป.ธ. ๔ 

ป.ธ. ๕ 

ป.ธ. ๖ 

ป.ธ. ๗ 

ป.ธ. ๘ 

ป.ธ. ๙ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  
๒๒ 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นกัธรรม บาล ี ปริยติัสามญั 

หลกัสูตรคณะสงฆแ์บบใหม่ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๒ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๓ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๔ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๕ 

ศาสนศึกษาชัน้ปีท่ี ๖ 
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๒๘๘ 

ระดบัศาสนทายาทไดเ้ลย ซึง่จะเป็นการศึกษาแบบเจาะลกึดา้นพระพทุธศาสนาโดยตรงหรอืกค็ือการศึกษาสาย

บาลแีบบเดมินัน่เอง แต่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสูตรใหม ่   การศึกษาแบบน้ีเป็นการใหผู้เ้รยีนนัน้เรยีน

ดว้ยความสมคัรใจ ถงึแมจ้ะมจี  านวนนอ้ยแต่จะมากไปดว้ยคุณภาพ ซึง่จะไดก้ลา่วต่อไปในหลกัสูตร

ระดบัอดุมศึกษา  

เหน็ไดว้่าหลกัสูตรดงักลา่วมลีกัษณะผสมผสานหรอืบูรณาการหลายดา้น เช่น เน้ือหาทางธรรมกบั

ทางโลก ปริยตักิบัปฏบิตั ิ นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญัท ัง้กบัประโยชนต์นกบัประโยชนท่์าน กล่าวคือนอกจาก

จะใหค้วามรูแ้ละฝึกฝนทกัษะทีเ่ป็นประโยชนต่์อชวีติแลว้  ยงัมุง่ปลูกฝงัจติส านึกใหร้บัผดิชอบต่อสงัคมและ

พระศาสนาโดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพความเป็นจรงิเป็นพื้นฐาน หลกัสูตรน้ียงัใหค้วามรูห้ลายระดบัช่วย

ใหผู้เ้รียนรูจ้กัตนเอง สงัคมของตน ประเทศของตน และศาสนาของตนดว้ย โดยเหน็ความเชื่อมโยงจากอดีต

ถงึปจัจบุนั 

ค. การศึกษาระดบัอตุมสกิขาหรืออดุมศึกษา (เปรยีญธรรมเดิม) 

การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาน้ี แบง่ออกเป็นสามระดบั เหมอืนกบัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนก

บาลแีบบเดมิ คือ เปรยีญตร ี  เปรียญโท และเปรียญเอก   หากเปรียบเทยีบกบัการศึกษาในทางโลก กค็ือ 

ระดบัปรญิญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก   โดยปรบัปรุงการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลเีดมิมาสู่

การศึกษาระดบัอดุมศึกษา โดยเปิดโอกาสใหม้ทีางเลอืกทางการศึกษาเพิม่มากขึ้น ส าหรบัการเรียนในสาขาวชิา

เหลา่น้ี  ใชเ้น้ือหาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นต าราเรยีน โดยอาจจะเรียนเป็นภาษาบาล ี แปล แต่ง และ

วเิคราะหว์จิารณ์หลกัธรรมในแต่ละสาย เช่น สายพระวนิยั กเ็นน้เรยีนพระไตรปิฎกทัง้ ๘ เลม่ สายพระสูตรก็

ศึกษาเจาะลกึถงึพระสุตตนัตปิฎกภาษาบาลที ัง้ ๒๕ เลม่  สายพระอภธิรรมกศึ็กษาเชี่ยวชาญในคมัภรีอ์ภธิรรม

ท ัง้ ๑๒ เล่ม โดยสามารถแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลไีด ้สามารถวเิคราะหว์จิารณ์และน ามาประยุกตใ์ชไ้ด ้เมือ่ภกิษุ

เหลา่น้ีจบการศึกษาแลว้ จะสามารถน ามาเป็นพระวนิยัธร หรอืนกัวชิาการพระพทุธศาสนาฝ่ายพระวนิยับญัญตัิ 

ไวต้ดัสนิอธกิรณ ์ขอ้ขดัแยง้ หรือสามารถแต่งตัง้เป็นพระเจา้คณะผูป้กครองช ัน้ต่างๆ ได  ้

การศึกษาในระดบัน้ีแบง่เป็น ๓ ระดบั เหมอืนกบัการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลแีบบเดมิ คือ 

เปรียญตร ี เปรยีญโท เปรยีญเอก แต่น ามาปรบัปรุงหลกัสูตรใหมใ่หเ้ทยีบเท่ากบัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา

ของคณะสงฆแ์ละของทางโลก โดยจะตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลเีสยีใหม ่ โดยน าเน้ือหา

หลกัสูตรทางโลกเขา้มาเพิม่เตมิเขา้ไปดว้ย ส าหรบัการศึกษาทางโลกในหลกัสูตรน้ี ไมไ่ดห้มายถงึความรู ้

เกี่ยวกบัศาสตรต่์างๆ ของทางโลกอย่างที่เขา้ใจกนั  หากหมายถงึความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพความเป็น

จรงิในปจัจุบนั  ท ัง้ระดบัทอ้งถิ่น ประเทศชาตไิปจนถงึระดบัโลก  อาท ิ ปญัหาความเสือ่มโทรมทางศีลธรรม 

ความไมส่มดุลระหว่างการพฒันาทางวตัถกุบัการพฒันาทางจติใจ แนวคิดเรื่องการพฒันากบัการเกดิปญัหาใน

ปจัจบุนันอกจากนัน้ยงัเจาะจงมาทีส่ถานการณ์ทางพทุธศาสนา เช่น สภาพพทุธศาสนาไทยในปจัจบุนั การเผย

แผ่พระพทุธศาสนาสู่โลกตะวนัตก พทุธศาสนากบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมปจัจบุนั บทบาทและศกัยภาพ

ของวดัและพระสงฆใ์นการป้องกนัแกไ้ขปญัหาและสรา้งสรรคช์วีติและสงัคมทีด่ีงาม เป็นตน้        



 

 

๒๘๙ 

ส าหรบัเน้ือหาของหลกัสูตรในการศึกษาระดบัน้ี สามารถน าเน้ือหาของหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแผนก

บาลแีบบเดิมมาใส่ไดท้ ัง้หมด แต่ควรเพิ่มเติมเน้ือหาโดยเนน้ความแตกฉานทางดา้นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

เพิม่ขึ้น ควรทีจ่ะปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้นน้การวเิคราะห ์วจิารณ ์และก่อนจบการศึกษาในระดบัน้ี นกัศึกษาจะตอ้งมี

ผลงานทางวชิาการเหมอืนกบัการศึกษาระดบัปริญญาโทในทางโลก โดยอาจจะตอ้งมผีลงานวจิยัทางพระพทุธศาสนา 

หรอืผลงานวจิยัทางภาษาบาลจี  านวน ๑ เลม่ ซึง่โครงสรา้งการศึกษาในระดบัน้ีสามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี คือ 

๑.ระดบัเปรียญธรรมตรี โดยน าหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแบบเดิมตัง้แต่ประโยค ๑-๒ จนถงึ ประโยค 

๔ มาจดัเทยีบกบัระดบัอดุมศึกษาในระดบัปรญิญาตรี ๔ ปี 

๒. ระดบัเปรยีญธรรมโท โดยน าหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมแบบเดมิตัง้แต่ประโยค ๕ และประโยค ๖ 

มาจดัเทยีบกบัระดบัอดุมศึกษาในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตร ๒ ปี   

๓. ระดบัเปรยีญธรรมเอก โดยน าหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแบบเดมิตัง้แต่ประโยค ๗ ถงึ ประโยค 

๙  มาจดัเทยีบกบัระดบัอดุมศึกษาในระดบัปรญิญาเอก  หลกัสูตร ๓  ปี   

แผนภมิูที่ ๔.๕ โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาระดบัอตุมสกิขา หรอื อดุมศึกษา 

 

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาของคณะสงฆ ์
 

เปรียญธรรมตรี ปีท่ี ๒ 
 

เปรียญธรรมตรี ปีท่ี ๓ 
 

เปรียญธรรมตรี ปีท่ี ๔ 
 

เปรียญธรรมตรี ปีท่ี ๑ ประโยค ๑ 

ประโยค ๒ 

ป.ธ. ๓ 

ป.ธ. ๔ 

ป.ธ. ๕ 
 

ป.ธ. ๖ 
 

ป.ธ. ๗ 
 

ป.ธ. ๘ 
 

ป.ธ. ๙ 
 

เปรียญธรรมโท  ปีท่ี ๑ 
 

เปรียญธรรมโท ปีท่ี ๒ 
 

เปรียญธรรมเอก ปีที่ ๑ 

๔ 

 เปรียญธรรมเอก ปีที่ ๒  
 

เปรียญธรรมเอก ปีที่ ๓ 

 

ปริญญาตรี 
หลกัสูตร ๔ ปี 

ปริญญาโท 
หลกัสูตร ๒ ปี 

ปริญญาเอก 
หลกัสูตร ๓ ปี 

การศึกษาบาลแีบบเดิม การศึกษาสงฆแ์บบ

ใหม่ 
เทียบการศึกษาทางโลก 



 

 

๒๙๐ 

ส าหรบัสาขาวชิาทีจ่ะเปิดท าการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศึกษาน้ี นอกจากจะเปิดเรยีนสาขาบาลี

โดยตรงแลว้  อาจจะเปิดเรยีนในสาขาวชิาต่างๆ  เช่น  สาขาพระวนิยัปิฎก  สาขาพระสุตตนัตปิฎก   สาขา

พระอภธิรรมปิฎก  สาขาวปิสัสนากรรมฐาน  สาขาพทุธศิลป์ หรอืสาขาการบริหารจดัการคณะสงฆ ์เป็นตน้ ซึง่

เป็นสิง่ทีศ่าสนทายาทจ าเป็นจะตอ้งรู ้ โดยผูท้ีเ่ขา้มาศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถที่จะเลือ่นไหลหรือปรบัเปลีย่นสาย

การศึกษาได ้เช่น จบการศึกษาในระดบัเปรยีญตรสีาขาบาล ี แต่มคีวามประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัเปรียญโท

สาขาพระวนิยัปิฎก หรอื มคีวามประสงคจ์ะเขา้ไปศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

สงฆ ์หรอื ในสถาบนัอดุมศึกษาของทางโลก ก็สามารถกระท าได ้   แต่การศึกษาตัง้แต่ในระดบัเปรยีญโทและ

เปรียญเอกก่อนทีจ่ะส าเรจ็การศึกษาในระดบัน้ีได ้ จะตอ้งผ่านการท าผลงานทางวชิาการอาจจะเป็นวทิยานิพนธ์

หรอืดุษฎนิีพนธท์างพระพทุธศาสนาจ านวน ๑ เลม่ และจะตอ้งผ่านการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานตามเงื่อนไขที่

ก  าหนดก่อน จงึจะสามารถส าเร็จการศึกษาในระดบัน้ีได ้  

และเมือ่เป็นดงัน้ี การเรยีนภาษาบาลซีึง่เป็นการศึกษาสายศาสนทายาท จะมใิช่เป็นเรื่องบงัคบัส าหรบั

ผูท้ีม่าบวชช ัว่คราวเพือ่เป็นทางผ่าน คดัเลอืกเอาเฉพาะผูท้ีต่อ้งการบวชระยะยาวเท่านัน้ นัน้หมายความว่า

จ านวนนกัเรียนจะเรยีนบาลลีดลง แต่จะมคุีณภาพมากขึ้น ขณะเดียวกนัจ านวนนกัเรียนที่ขาดสอบและสอบ

ตกกจ็ะลดลง  เท่ากบัลดความสูญเสยีทางดา้นทรพัยากร  ก าลงัคนและเวลาท ัง้ของผูเ้รยีนและครูผูส้อน  ท า

ใหส้ามารถอุทศิทรพัยากรและปจัจยัดงักลา่วไปเพื่อการศึกษาดา้นอื่นไดม้ากขึ้น ในขณะเดียวกนัระบบการศึกษา

แบบน้ีจะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผลจากแบบเดมิทีมุ่่งเนน้การท่องจ าตาม

แบบเรียน มาเป็นการศึกษาทีมุ่่งเนน้ท าความเขา้ใจ มุง่ความแตกฉานในหลกัธรรมค าสอน และการประน า

หลกัธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นสงัคมปจัจบุนั   

ผลดีของการรวมหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนั 

๑) เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนพระปรยิตัธิรรม (นกัธรรมบาลแีบบเดมิ) เพิม่ขึ้น เพราะในปจัจุบนัหา

นกัเรียนทีจ่ะมาเรยีนนกัธรรมบาลนีัน้ค่อนขา้งยาก แต่ส่วนใหญ่จะไปเรยีนสายสามญั ดงันัน้ การรวมหลกัสูตร

เขา้ดว้ยกนั เป็นการสนบัสนุนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจมากขึ้น  เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหม้ผูีส้นใจทีจ่ะเขา้

มาบวชเรยีนเพิม่มากขึ้น และหากบวชแลว้ไมส่ามารถอยู่เป็นพระภกิษุสามเณรไดต้ลอดไป เมือ่ลาสกิขาไปก็

สามารถมคีวามรูว้ชิาที่จะตอ้งใชใ้นการด ารงชวีติในทางโลก เมือ่มคีวามรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม กจ็ะเป็น

ประโยชนต์อการเผยแผ่พระพทุธศาสนาดว้ย 

๒. ท าใหก้ารศึกษาพระปรยิตัธิรรมมคีวามสมบูรณ ์ทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งศาสนทายาททีด่ ี มคีวาม

เพยีบพรอ้มไปดว้ยวชิาการท ัง้ทางโลกและทางธรรม และท าใหก้ารศึกษาเป็นเอกภาพ นกัเรียนจะมอีงคค์วามรู ้

หลากหลาย กา้วทนักบัการศึกษาทางโลกไมด่อ้ยไปกว่าการศึกษาของฆราวาส และท าใหก้ารศึกษาน่าสนใจไมน่่าเบือ่หน่าย 

๓. เป็นการลดความซ า้ซอ้นของผูเ้รยีนและผูส้อน จากเดมิที่ท  าใหน้กัเรยีนตอ้งเรียนท ัง้ ๓ ระบบ คือ 

นกัธรรม บาล ีและปรยิตัสิายสามญัหรอืมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ถา้รวมกนัแลว้นอกจากจะเป็นการลดความซ า้ซอ้น



 

 

๒๙๑ 

ของผูเ้รยีนและผูส้อน ยงัท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ และสะดวกในการจดัการศึกษาและ

บริหารหลกัสูตร บริหารบคุลากร สถานที่ 

๔. เป็นการยกระดบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์  ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ   

ท าใหก้ารเรยีนมคีวามเกี่ยวเน่ืองกนั ต่อเน่ืองกนั ท าใหส้ามารถเรียนไดง้า่ยและเขา้ใจงา่ยมากขึ้น 

๕. ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึง่การศึกษาระบบเดิมมภีกิษุสามเณรลาสกิขาในระหว่างการศึกษา

มากขึ้น ท าใหค้ณะสงฆข์าดศาสนทายาทสบืทอดพระศาสนา แต่หากจดัการศึกษาระบบใหม่ ท าใหม้ผูีเ้ชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นเฉพาะสาขาเพิม่ขึ้น เพราะผูท้ี่เขา้มาศึกษาในระบบน้ีจะเป็นผูท้ี่ตดัสนิใจแน่นอนแลว้ว่าจะคงด ารงอยู่

ในสมณเพศเป็นศาสนทายาทสบืทอดพระพทุธศาสนา 

๖. ส าหรบัผูท้ีจ่บการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตร ีโท เอก จากทางโลกหรอืสถาบนัอื่นมาแลว้ ตอ้งการ

จะมาศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์ กส็ามารถเทยีบโอนหน่วยกิตในรายวชิาเลอืกและวชิาพื้นฐาน

ในทางโลกได ้มาศึกษาแต่วชิาแกนพระพทุธศาสนาตามสาขาวชิาทีต่นตอ้งการจะเรยีนได ้

แต่การรวมกนักอ็าจจะมผีลเสยีบา้งเหมอืนกนั  ซึง่มนีกัวชิาการและพระผูบ้ริหารคณะสงฆท์ีไ่มเ่หน็

ดว้ยไดใ้หเ้หตผุลดงัน้ี 

๑. แต่ละหลกัสูตรมคีวามมุง่หมายต่างกนั หากน ามารวมกนัจะท าใหแ้ต่ละหลกัสูตรหย่อนคุณภาพลง

ได ้ โดยเฉพาะการเรียนบาลจีะตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างจรงิจงั หากน ามารวมกนัจะท าใหค้วามรูด้า้นบาลอ่ีอน

ลง  และครูทีจ่ะมาสอนถ่ายทอดวชิาใหน้กัเรียนมาสนใจศาสนานัน้หายาก จงึเหน็สมควรแยกกนัไวเ้หมอืนเดมิ

ดแีลว้  ซึง่ในประเดน็น้ี ผูว้จิยัเหน็ว่าความรูด้า้นบาลมีไิดอ่้อนดอ้ยลงเลย   แต่อาจจะมคีวามแตกฉานในทาง

พระพทุธศาสนามากขึ้น สามารถทีจ่ะวเิคราะหห์ลกัธรรมน ามาอธบิายปรากฎการณข์องสงัคมไดด้กีว่าหลกัสูตร

บาลแีบบเดมิของคณะสงฆเ์สยีอีก แต่จะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารเรียนการสอนเสยีใหม ่ ไมเ่นน้การท่องจ า

แบบเดมิ แต่เนน้ความเขา้ใจและความลกึซึ้งในหลกัธรรมในพระไตรปิฎกมากกว่า และจะเป็นการศึกษาทีม่ี

ประโยชนต่์อพระพทุธศาสนาในโลกปจัจุบนัมากยิง่ขึ้น 

๒. เน้ือหาสาระทีจ่ะได ้ อาจจะไมค่รบถว้นตามวตัถปุระสงคท์ี่ต ัง้ไว ้ อาจจะหาจดุยนืไมไ่ด ้ จนอาจจะ

ท าใหผู้ท้ี่รูบ้าลแีละนกัธรรมอย่างแทจ้รงิไมม่ ี เพราะการน าเอาเน้ือหาท ัง้สามดา้นมารวมกนั ซึ่งมเีน้ือหามาก

เกนิไป และไมส่มัพนัธก์บัวยัผูเ้รยีน อาจท าใหไ้มส่ามารถเรยีนดไีด ้  ในประเดน็น้ีผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า  การ

รวมหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนัน้ี จะท าใหผู้ท้ี่เขา้มาเรยีนในหลกัสูตรที่สรา้งศาสนทายาทน้ีมาเรยีนดว้ยความสมคัรใจ   

หากคณะสงฆเ์หน็ชอบว่าควรคงเน้ือหาสาระของพระปริยตัิธรรมแบบเดมิไวท้ ัง้หมด กส็ามารถทีจ่ะคงไวต้าม

แบบเดมิได ้  แต่จะตอ้งเพิม่เติมเน้ือหาวชิาการทางโลกบางส่วนเพิม่ขึ้น เช่น ดา้นภาษาองักฤษ  หลกัการวจิยั 

หลกัการบริหารจดัการองคก์รเป็นตน้ การศึกษาภาษาบาลใีนประเทศไทยเป็นหนทางน าความรูพ้ระพทุธศาสนา

และความรู ้ ความคิด ความรูเ้หตผุล ใหเ้กดิขึ้นในสงัคมไทย การศึกษาภาษาบาลไีมใ่ช่เพือ่จะรกัษาภาษาบาล ี

เพราะในสมยัปจัจบุนัภาษาบาลมีใิช่ภาษาทีใ่ชส้ือ่สารในชวีติประจ าวนั แต่ศึกษาเพือ่เรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาไว ้

ใหแ้ก่สงัคมไทย  การทีจ่ะท าใหก้ารศึกษาภาษาบาลไีดม้าตรฐานโดยสมัพนัธก์บัพระพทุธศาสนา  คณะสงฆไ์ม่



 

 

๒๙๒ 

ควรแยกการศึกษาเป็นบาลนีกัธรรม แต่ควรรวมเขา้ดว้ยกนั  นอกจากนัน้วชิาท ัว่ไปทีเ่ป็นพื้นฐานส าหรบัความ

เขา้ใจชวีติในปจัจุบนั เป็นเรื่องส าคญัทีผู่ศึ้กษาจะตอ้งด ารงอยู่ในสงัคมอย่างเขา้ใจและช่วยใหจ้ดัการปญัหาได ้

อย่างถกูตอ้งและเป็นระบบ 

๓. ผูบ้รหิารครูผูส้อน ยงัขาดความพรอ้มขาดความรูค้วามสามารถ และความเขา้ใจในการประยุกตใ์ช ้

เกี่ยวกบัการศึกษาบนพื้นฐานของพทุธปรชัญา และไมส่ามารถปรบัตวัไดท้นั  ซึง่ในประเดน็น้ีผูว้จิยัเหน็ว่าการ

ทีจ่ะปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งท าไปตามล าดบัข ัน้ตอน ในข ัน้ตอนแรกคือการพฒันาบคุลากร ท ัง้

ผูบ้ริหาร ครูอาจารยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆ ์  เมือ่มกีารเตรียมการดา้นบคุลากรแลว้  กอ็าจจะ

เริ่มตน้ในจดุใดจุดหน่ึงทีม่คีวามพรอ้มเสยีก่อนเป็นอนัดบัแรก เป็นการทดลอง หากประสบผลส าเรจ็ค่อยขยาย

การศึกษาระดบัน้ีออกไปใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึ้น 

๔. แมก่องธรรมสนามหลวง และ แมก่องบาลสีนามหลวงในระบบการศึกษาแบบเดิมจะไปสงักดัอยู่ที่

ไหน ในประเด็นน้ีกส็ามารถไปเป็นคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆใ์นทุกระดบั เช่น ไปเป็นกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง  เป็นคณะกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ซึง่มหีนา้ทีค่อยควบคุมดูแลนโยบายการบริหารการศึกษาในดา้นน้ีโดยตรง    

แต่ท ัง้น้ีท ัง้นัน้การศึกษาในรูปแบบน้ี  จะตอ้งปรบัเปลีย่นนโยบายทางดา้นการปกครองของคณะสงฆ์

ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย หมายความว่า  ผูท้ีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเจา้คณะผูป้กครองของคณะสงฆ ์ไมว่่าจะเป็น

เจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส พระอปุชัฌาย ์ หรอื เจา้คณะผูป้กครองในระดบัช ัน้ต่าง ๆ ของคณะสงฆ ์ จะตอ้ง

พจิารณาแต่งต ัง้จากผูท้ีผ่่านหลกัสูตรน้ีเท่านัน้  เมือ่เป็นดงัน้ีจะเป็นแรงจูงใจใหพ้ระภกิษุสามเณรผูมุ้ง่ทีจ่ะด ารง

สมณเพศต่อ มแีรงจูงในและมเีป้าหมายในการศึกษาเลา่เรียนมากขึ้น 

การศึกษาในระดบัเปรียญธรรมน้ีมุง่ผลติศาสนทายาทโดยตรง ดงันัน้ นอกจากจะเรียนรูใ้นภาค

วชิาการแลว้ จะตอ้งมกีารจดัระบบการศึกษาทีฝึ่กฝนอบรมความเป็นศาสนทายาทอย่างเขม้ขน้  โดยจะตอ้งมี

ท ัง้ภาคปรยิตัแิละภาคปฏบิตั ิ จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการฝึกฝนทัง้ร่างกายและจิตใจ ตัง้แต่ระบบระเบยีบ

ความเป็นบรรพชติ การฝึกฝนอบรมอย่างเขม้ขน้ในทุกดา้น ส าหรบัเตรยีมคนทีจ่ะไปเป็นพระสงัฆาธกิาร เจา้

คณะผูป้กครองคณะสงฆ ์  การบริหารจดัการศึกษาในระดบัน้ี  อาจจะตอ้งใชร้ะบบโรงเรยีนประจ า เหมอืนกบั

โรงเรียนนายรอ้ยทีเ่ตรยีมคนจะไปเป็นนายทหารของกองทพั   โดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นการฝึกฝน

ตามหลกัไตรสกิขาของพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ 

ส าหรบัหน่วยงานทีจ่ะมาจดัการศึกษาในระดบัน้ี ส  านกังานสภาการของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย  

อาจจดัตัง้เป็นสถาบนัขึ้นมาโดยเฉพาะ เรยีกว่า “วทิยาลยัศาสนทายาท” โดยทีม่คีณะกรรมการบริหารขึ้นมาชดุ

หน่ึง ซึง่คณะกรรมการบรหิารน้ีประกอบไปดว้ยแม่กองบาล ี แม่กองธรรม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สอง

แห่งและบคุคลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะสงฆม์าเป็นคณะกรรมการ ควบคุมดา้นนโยบายในการ

จดัการศึกษาในแผนกน้ี  โดยใหม้กีารประสานร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้ ๒ ในดา้นต่างๆ เพือ่ใหม้กีาร

เชื่อมโยงกนัท ัง้ในดา้นหลกัสูตร บคุลากร และดา้นต่างๆ  เมือ่การศึกษาเขา้มาอยู่ในระบบเดียวกนัแลว้   จะท า



 

 

๒๙๓ 

ใหน้กัศึกษาสามารถเปลีย่นสาขาวชิา เทยีบโอนหน่วยกติทางการศึกษาไดง้า่ยขึ้น  และจะท าใหน้กัศึกษาทีเ่ป็น

คฤหสัถส์ามารถทีจ่ะเขา้มาศึกษาเรยีนรูห้ลกัสูตรพระพทุธศาสนา และมวีทิยฐานะทีไ่ดร้บัการรบัรองเทยีบเท่า

กบัสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัท ัว่ไป จะเป็นแรงกระตุน้ใหม้ผูีห้นัเขา้มาศึกษาวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนามากยิง่ขึ้น 

เพือ่เป็นการสรา้งฐานก าลงัหรอืสรา้งศาสนิกชนที่มคุีณภาพใหก้บัพระพทุธศาสนาต่อไปในอนาคต  

ดงันัน้ในฐานะทีส่ถาบนัสงฆเ์ป็นหลกัของพระศาสนา ควรเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษาพระพทุธศาสนา  

หากการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแบบเดมิของคณะสงฆ ์ผูท้ีเ่รียนจบในระดบัเปรยีญธรรมเกา้ประโยค แต่กลบัไป

เทยีบกบัการศึกษาทางโลกไดแ้ค่ระดบัปรญิญาตร ี  หากถา้จบเปรยีญธรรมเกา้ประโยคแลว้ลาสกิขาออกไป  

ไปสมคัรงานพรอ้มกนักบัผูท้ีจ่บปริญญาโททางดา้นศาสนา  ปรากฏว่าผูท้ีจ่บการศึกษาในระดบัปรญิญาโทได ้

เป็นหวัหนา้งาน ส่วนผูท้ีจ่บเปรียญธรรมเกา้ประโยคเป็นไดแ้ค่ลูกนอ้งเพราะเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตร ี  ถงึแม ้

จะมคีวามรูด้ีกว่า รูพ้ระธรรมวนิยัดกีว่า แต่สงัคมไม่ยอมรบัก็ไม่สามารถทีจ่ะไปท าอะไรได ้ เพราะฉะนัน้การ

ยอมรบัของสงัคมน้ีก็เป็นเรื่องส าคญั ดงันัน้ การรวมหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆเ์ขา้ดว้ยกนั เป็นการ

ยกระดบัฐานะการศึกษาของคณะสงฆใ์หถ้งึระดบัปริญญาเอก  จงึเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคญั  แต่การจะจดัได ้

ท าใหถ้งึในระดบันัน้ได ้  จะตอ้งท าใหส้งัคมยอมรบัดว้ย  โดยคณะสงฆจ์ะตอ้งมกีระบวนการจดัการเรยีนการ

สอนทีม่คุีณภาพ กระบวนการบริหารจดัการทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถตรวจสอบและวดัมาตรฐานทางการศึกษา

ได ้ หากท าไดอ้ย่างน้ี การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกจ็ะพฒันาไปในทศิทางทีพ่งึประสงคไ์ดอ้ย่างแน่นอน 

๒) แนวทางดา้นกระบวนการเรียนการสอน 

พระพทุธศาสนามปีรชัญาเกี่ยวกบัการศึกษาประการหน่ึง คือ มนุษยเ์ป็นสตัวท์ีฝึ่กได ้ และวธิีการฝึก

มนุษยท์ีด่ทีี่สุดประการหน่ึงกค็ือ การใหก้ารศึกษา๓๙  ซึง่กระบวนการจดัการศึกษาประการหน่ึงของพทุธศาสนา 

กค็ือ ปฏบิตันิิยมทีมุ่ง่เนน้ใหค้นเรยีนรูห้ลกัค าสอนแลว้น ามาปฏบิตั ิเน่ืองจากสมัฤทธผิลทางการศึกษาทีแ่ทจ้รงิ

กค็ือ ผลทีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตัิตามทฤษฎทีีไ่ดศึ้กษามาแลว้  ซึง่จะน าไปสู่ความช านาญหรอืทกัษะสามารถ

เป็นทีพ่ึง่ของตน คนอื่นและสงัคมได ้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหลุดพน้จากความทกุขท์างใจเป็นส าคญั   

กระบวนการจดัการเรียนรูใ้นที่น้ีรวมถงึกระบวนการเรยีนการสอนการวจิยั การพฒันานกัศึกษาและการบริการ

ดา้นวชิาการ ทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ และใหบ้รกิารทางการศึกษาแก่พระภกิษุ

สามเณรและพทุธศาสนิกชน จากกระบวนการเรยีนรูข้องคณะสงฆไ์ทยแบบเดิม เนน้หนกัอยู่เฉพาะที่

กระบวนการสอบและการวดัผลประเมนิผล  แต่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนการสอน  และได ้

ศึกษาเฉพาะในภาคปรยิตัเิป็นส่วนใหญ่  ส่วนภาคปฏบิตันิ ัน้ไดใ้หค้วามส าคญัทีน่อ้ยมาก  แทบจะไม่มปีรากฏ

ในหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์โดยเฉพาะหลกัสูตรพระปริยตัิธรรมท ัง้แผนกธรรมและแผนกบาล ี ดงันัน้ 

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั   ควรแยกจดัเป็น ๒ หมวดใหญ่ ๆ คือ 

                                                 
๓๙ธรีโชต ิ เกดิแกว้, “การสอนแบบผูเ้รียนคือศูนยก์ลางในพทุธศาสนา”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา, ปี

ที ่๙ ฉบบัที ่๓ (กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๔๕) : ๔๙. 



 

 

๒๙๔ 

ก. การศึกษาภาคเน้ือหา  ไดแ้ก่ขอ้มลูความรูห้รอืสิง่ทีค่วรรูเ้กี่ยวกบัพระพทุธศาสนา คือ หลกัธรรม

ค าสอนในทางพระพทุธศาสนา ซึง่พระภกิษุสงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนควรจะตอ้งรูต้ามสมควรแก่ฐานะของตน  

และเพือ่ความเป็นชาวพทุธทีด่ี เช่น พทุธประวตั ิ ประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนา ความรูเ้กี่ยวกบัสถาบนั

พระพทุธศาสนา ศาสนธรรม ศาสนพธิ ี รวมท ัง้วฒันธรรมประเพณีทีเ่กี่ยวเน่ืองดว้ยพระพทุธศาสนา และ 

นอกจากน้ีในสมยัปจัจบุนัสิง่ทีจ่  าเป็นจะตอ้งศึกษากค็ือภาษาต่างๆ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาฝรัง่เศส 

เป็นตน้ เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การศึกษาภาคเน้ือหาเป็นสิง่

ส  าคญั และมคีวามจ าเป็นในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน แต่ถา้หยุดอยู่เพยีงนัน้ กจ็ะไมเ่ป็นการศึกษาทีแ่ทจ้รงิ  

เพราะจะไมเ่กิดการฝึกฝนพฒันาแก่ชวีติของบคุคล และไม่ส  าเรจ็ประโยชนแ์ก่สงัคม เมือ่ศึกษาภาคเน้ือหา

ขอ้มลูพอสมควรแลว้ จะตอ้งเนน้ภาคปฏบิตักิารในการฝึกฝนพฒันาใหรู้จ้กัปฏบิตัต่ิอประสบการณ ์ หรอื

สถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกตอ้ง สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ โดยใหรู้จ้กัคิดเป็น พดูเป็นหรอื

สือ่สารเป็น ท าเป็น ผลติเป็น และแกป้ญัหาเป็นดว้ย๔๐ 

ข. การศึกษาภาคปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คุีณภาพ เนน้ความมรีะเบยีบ

วนิยั ซึง่พรอ้มทีจ่ะอยู่ดว้ยดแีละมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะรูจ้กัน าหลกัธรรมค าสอนของ

พระพทุธศาสนามาใชป้ฏบิตัิ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและแกป้ญัหาของทอ้งถิ่นและยุคสมยันัน้ๆ ได ้ 

โดยเฉพาะการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน ซึง่ถอืว่าเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรบัการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งก าหนด

ระบบการศึกษาภาคปฏบิตัิการน้ีใหเ้ขม้แขง็อาจจะก าหนดวางระบบเหมอืนกบัการศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ทีไ่ด ้

ก าหนดเงือ่นไขใหผู้ท้ีจ่ะส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบัช ัน้ จะตอ้งผ่านการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานตามหลกัสูตร

ทีค่ณะสงฆก์ าหนดเสยีก่อน จงึจะสามารถส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ในระดบัช ัน้นัน้ๆ การศึกษา

ภาคปฏบิตัิการนัน้ มลีกัษณะส าคญั คือเป็นการพฒันาความสามารถทีจ่ะน าความรูท้ี่ไดเ้รียนในภาคเน้ือหาหรอื

ภาคปริยตัิมาใชใ้หเ้กดิผลจรงิ      

แทจ้รงิแลว้การศึกษาของสงฆต์ามความหมายดัง้เดมิ คงไมส่ามารถจดัใหเ้ป็นระบบที่แน่ชดัได ้เพราะ

พระภกิษุสามเณรทุกรูป เมือ่ใดทีย่งัไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระอริยบคุคลข ัน้อรหตัต ์ กย็งัตอ้งเป็น

นกัศึกษา(เสขบคุคล)อยู่ตลอดเวลา มแีต่พระอรหนัตเ์ท่านัน้ทีเ่ป็นผูจ้บการศึกษาแลว้ (อเสขบคุคล) ดว้ยความ

เชื่อเช่นน้ี การศึกษาตลอดชวีติตลอดเวลาของสงฆ ์ อนัเป็นการศึกษาตามคตนิิยมเดมิ จงึยงัมอียู่ในชื่อของ 

"การศึกษาวปิสัสนา"   การศึกษาวปิสัสนาเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ไมม่กีารบงัคบัและไมม่หีลกัสูตรตายตวั 

แต่มกีารศึกษาแบบน้ีกระจายอยู่ท ัว่ไปในหมู่สงฆ ์ โดยมตีวัครูบาอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง กลา่วคือ เมือ่มี

พระภกิษุรูปใด สามารถส ัง่สอนอบรมใหลู้กศิษยม์คีวามกา้วหนา้ในปฏบิตัิธรรมและปฏเิวธธรรมได ้ กจ็ะมผูีไ้ป

มอบตวัเป็นศิษย ์ ดงัตวัอย่างของพระอาจารยม์ ัน่ พระอาจารยช์า พระอาจารยพ์ทุธทาส เป็นตน้ วดัหรอืทีพ่  านกั

ของพระอาจารยเ์หล่าน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้ โดยมติอ้งมอีงคก์รหรอืสถาบนัใดไปประกาศจดัตัง้ 

                                                 
๔๐รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง, “รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกบับริบทของสงัคมไทยในศตวรรษที่ 

๒๑”, รายงานการวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั), ๒๕๓๘, หนา้ ๕๘. 



 

 

๒๙๕ 

ในปจัจบุนัศูนยก์ารเรยีนรูแ้บบน้ีมอียู่ท ัว่ประเทศไทย และเป็นศูนยก์ารเรียนรูท้ีไ่ม่ไดจ้  ากดัเฉพาะการเรยีนรู ้

ของพระภกิษุสามเณรเท่านัน้ หากเป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องฆราวาสและประชาชนทัว่ไปดว้ย โดยแต่ละส านกัต่าง

มรูีปแบบและวธิีการทีแ่ตกต่างกนัไป แต่มเีป้าหมายของการเรียนรูเ้หมอืนกนั ตรงทีเ่นน้การฝึกฝนอบรมตน

เพือ่ใหเ้กดิคุณงามความด ีการศึกษาเรยีนรูแ้บบน้ีมผีลกระทบต่อชมุชนและการพฒันาปจัเจกชนสูงมาก โดยเฉพาะ

ในหมูส่งฆเ์อง เครือขา่ยการเรียนรูน้อกระบบน้ีมพีลงัขบัเคลือ่นต่อสงัคมสูงมาก 

หลกัการเบื้องตน้ของพทุธศาสนาต่อการศึกษากค็ือ การใหก้ารศึกษาเพือ่ใหบ้คุคลเป็นผูรู้ ้ (พทุธะ) 

เป็นบณัฑติสมบูรณแ์บบ คือ มที ัง้ความรูแ้ละทฤษฎต่ีาง ๆ (วชิชา) และอยู่ในความประพฤตปิฏบิตัทิีด่ ี มี

ศีลธรรม มรีะเบยีบวนิยั และรูก้ฎกติกาต่างๆ ของสงัคม ชมุชนของตน (จรณะ) ตามแบบอย่างทีพ่ระบรม

ศาสดา ดงัแผนภมูิ๔๑ 

แผนภมิูที่ ๔.๖ หลกัการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนา 

 
กระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ จะตอ้งมุ่งฝึกอบรมและพฒันาพระภิกษุสามเณรและ

พุทธศาสนิกชนในทุกระดบั เนน้คนเป็นศูนยก์ลาง โดยประกอบดว้ยการศึกษาแบบทัว่ๆ ไป ทีไ่ดจ้าก       

(ปรโตโฆสะ) และ การศึกษาแบบไตรสกิขา ทีเ่กดิจากปจัจยัภายในตวัมนุษย ์(โยนิโสมนสกิาร) ท าใหม้ทีศันคติ

ทีถ่กูตอ้ง (สมัมาทฏิฐ)ิ และมกีารพฒันากายและวาจา (ศีลสกิขา) การพฒันาจติ (จติตสกิขา) และการพฒันา

ปญัญา (ปญัญาสกิขา) ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการของอรยิมรรค ท าใหเ้กดิเป็นองคร์วมหรอืระบบบูรณาการท ัง้

คนและสิ่งแวดลอ้มรอบตวัคน ซึ่งก็จะสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามแนวพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ว่า   “การจดัการศึกษามสีามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั”๔๒ ซึง่การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกส็ามารถทีจ่ะจดัการศึกษาในรูปแบบทัง้ ๓ 

รูปแบบน้ีได ้คือ 

                                                 
๔๑อภวิฒัน ์ โพธิ์สาน, พทุธศาสน์แนวปฏบิตัเิพือ่ชีวติ, (มหาสารคาม : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยั

มหาสารคาม, ๒๕๕๑), หนา้ ๗๔. 

๔๒ดร.สมหมาย จนัทรเ์รอืง, พฒันาการการศึกษาไทย อดีต ปจัจุบนั และในสหสัวรรษใหม่, อา้ง

แลว้, หนา้ ๒๔๖. 

วชฺิชาจรณสมปฺนฺโน 

บณัฑติสมบูรณ์ 

มีความรูท้ฤษฎตีา่งๆ เป็นอยา่งดี มีความประพฤตดิี มีระเบยีบวินยั 



 

 

๒๙๖ 

๑) การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบของคณะสงฆไ์ทย  คือการศึกษาในระดบัช ัน้ต่างๆ  ต ัง้แต่

ระดบับุรพสกิขา มชัฌิมสกิขา และอดุมสกิขา เป็นการศึกษาทีก่  าหนดจดุมุง่หมาย วธิีการศึกษา หลกัสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขของการส าเรจ็การศึกษาทีแ่น่นอน 

๒) การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบของคณะสงฆ ์ อาจจะเป็นการศึกษาในระบบอปุชัฌาย์

อาจารย ์ สทัธวิหิาริก อนัเตวาสกิ โดยใชร้ะบบการศึกษาในส านกัปฏบิตัิธรรมกรรมฐาน หรอืในส านกัของครู

อาจารย ์ การศึกษาระบบน้ีเป็นการศึกษาทีม่คีวามยดืหยุ่นในการก าหนดจดุมุง่หมาย รูปแบบวธิกีารจดั

การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัของการส าเรจ็การศึกษา  โดย

เน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบคุคลแต่ละกลุม่ 

๓) การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาตามอธัยาศยัของคณะสงฆ ์ เป็นการศึกษาทีใ่หผู้เ้รียนไดเ้รยีนรู ้

ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาสโดยศึกษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม 

สภาพแวดลอ้ม สือ่หรอืแหลง่ความรูอ้ื่นๆ  เช่น การจดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม โครงการฝึกอบรมปฏบิตัิ

ธรรม หรอื การจดัวดัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้หอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ 

นอกจากน้ีคณะสงฆไ์ทยอาจจะจดัระบบการศึกษาทางไกล หรอืการศึกษาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น 

อนิเตอรเ์น็ต การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม การจดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรูใ้นจงัหวดัต่างๆ ทมีคีวามพรอ้ม  เป็น

ตน้    หรอือาจจะจดัการศึกษาผสมผสานกนักไ็ด ้   กระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัการน้ีจะส าเรจ็ผลได ้ 

จะตอ้งมวีธิสีอนทีด่ ี เฉพาะอย่างยิง่ตอ้งไดบ้คุลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มี

คุณภาพสูง เพราะการทีจ่ะบูรณาการวชิาต่างๆ ทกุวชิาเขา้ดว้ยกนั  โดยมพีระพทุธศาสนาเป็นแกนกลางนัน้  

มใิช่ทีค่รูโดยท ัว่ไปจะสามารถกระท าได ้จะตอ้งเป็นครูทีผ่่านการฝึกหดัและพฒันามาแลว้เท่านัน้  ดงันัน้ คณะ

สงฆจ์ะตอ้งมนีโยบายในการฝึกหดัและพฒันาครูไปพรอ้มๆ กบัการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆด์ว้ย   แต่ไม่

ว่าจะใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบใด   แต่คณะสงฆไ์ทยจะตอ้งจดักระบวนการเรยีนการสอนโดยควรยดึ

หลกัการดงัน้ี  คือ  

๑) เนน้ความลกึซึ้งของหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในพระไตรปิฎก สถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ 

ของคณะสงฆ ์ จะตอ้งจดัหลกัสูตรเกี่ยวกบัพระพทุธศาสนาใหเ้ขม้ขน้ โดยเนน้ความเป็นเลศิดา้นวชิาการทาง

พระพทุธศาสนา ใหม้กีารศึกษาลกึลงไปในคมัภรีส์  าคญัต่างๆ ทางพระพทุธศาสนา  โดยเฉพาะในคมัภรี์

พระไตรปิฎก จะตอ้งมกีารวเิคราะห ์วจิยั และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  จากพระไตรปิฎกขึ้นมาใหไ้ด ้ โดยเฉพาะ

ในการจดัการศึกษาทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติศาสนทายาท  หรือการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัสงฆ ์ จะตอ้ง

สรา้งเอกลกัษณใ์นดา้นการเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนาใหไ้ด ้ ท ัง้ในดา้นพระวนิยั 

พระสูตร พระอภธิรรม และดา้นวปิสัสนากรรมฐาน มเิช่นนัน้กจ็ะไมม่เีอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง  ไมใ่ช่ดิ้นรนที่

จะสรา้งรูปแบบการศึกษาในระบบ แขง่ขนักบัสถาบนัการศึกษาในทางโลก อนัเป็นการเอาจดุอ่อนของตนไปแขง่

กบัจดุแขง็ของทางโลก ซึ่งยากที่จะยกระดับศกัดิ์ศรีของสถาบนัสงฆใ์หก้ลบัคืนมาได ”้   เพราะขณะน้ีมี

มหาวทิยาลยัของรฐัเปิดการศึกษาวชิาการทางพระพทุธศาสนาในระดบัปรญิญาโท ปริญญาเอก หลายสถาบนั 



 

 

๒๙๗ 

เช่น จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นตน้ ซึง่มหาวทิยาลยัเหล่าน้ี

มกีารบริหารจดัการทีด่กีว่า มชีื่อเสยีงดกีว่า และมหีลกัสูตรคลา้ยคลงึกบัมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง คือ มี

ท ัง้วชิาสามญัและวชิาปรยิตัธิรรม ผูเ้รยีนมที ัง้พระภกิษุสามเณรและแมช่ี และมทีนุการศึกษาใหพ้ระภกิษุ

สามเณรและแม่ชดีว้ย ถา้สถานการศึกษาของคณะสงฆ ์ หรอื มหาวทิยาลยัสงฆไ์มม่เีอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง 

กจ็ะหาผูท้ีจ่ะมาเลอืกเรยีนไดค่้อนขา้งยาก และการจะท าใหส้ถาบนัการศึกษาของคณะสงฆม์คีวามโดดเด่นนัน้ 

จะตอ้งสรา้งความโดดเด่นในดา้นพระพทุธศาสนาเท่านัน้ 

๒) จะตอ้งจดัการศึกษาตามหลกัหลกัไตรสกิขา การศึกษาของคณะสงฆใ์นทุกระดบัจะตอ้งยดึถอืหลกั

ไตรสกิขาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา เพราะไตรสกิขา เป็นระบบการฝึกอบรมจากภายนอกเขา้หาภายใน 

จากส่วนที่หยาบเขา้ไปหาส่วนที่ละเอียด และจากส่วนทีง่า่ยกว่าเขา้ไปหาส่วนทีย่ากและลกึซึ้งกว่าเมือ่ฝึกข ัน้

ละเอยีดภายในคือข ัน้จติและปญัญาแลว้ ผลกส็่งกลบัออกมาช่วยการด าเนินชวีิตดา้นนอก เช่น มคีวาม

ประพฤติสุจริต ม ัน่คง มศีีลทีเ่ป็นไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมต่อ้งฝืนใจ หรอืต ัง้ใจ คอยควบคุมรกัษา 

คิดแกป้ญัหา และท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยปญัญาบรสุิทธิ์ โดยนยัทีก่ลา่วแลว้ เมือ่ฝึกตลอดระบบสกิขาแลว้ 

ระบบชวีติท ัง้หมดก็กลายเป็นระบบของมรรคสอดคลอ้งกนัหมดทัง้ภายนอกและภายใน๔๓ พระสงฆค์วรจะตอ้ง

หนักลบัมาเรยีนรูแ้ละปฏบิตัใิหเ้ขา้ถงึ “สกิขาบท” ต่างๆ โดยเฉพาะ “ไตรสกิขา” เพราะการศึกษาคือการพฒันา

คน  การพฒันาคนนัน้จะตอ้งมุ่งพฒันาชวีติใหส้มดุลท ัง้ดา้นความสามารถทางวตัถ ุวิชาชพี และความมปีญัญา

และคุณธรรม คือมกีารพฒันาระบบการด าเนินชวีติท ัง้สามดา้น คือ ดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่วนิยั ดา้นจติใจ 

ไดแ้ก่คุณธรรม ความสุข ฯลฯ ดา้นปญัญา ไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจ เหตผุล การเขา้ถงึความจริง 

เมือ่สถาบนัสงฆห์นักลบัมาหารากฐานปรชัญาการศึกษาของพทุธศาสนาตามหลกัไตรสกิขา  อนัเป็น

การใชจ้ดุแขง็ของตนไปแข่งกบัจุดอ่อนของการศึกษาทางโลกเท่านัน้ จงึจะเป็นหนทางในการดึงเอาเกยีรตภิมูิ

และศกัดิ์ศรีของสถาบนัสงฆแ์ห่งน้ี ใหคื้นกลบัสู่ความรุ่งเรอืงเหมอืนอดตี สมดงัพทุธประสงคท์ีต่รสัไว ้ เมือ่

คราวส่งสาวก ๖๐ รูปแรกไปประกาศพรหมจรรย ์ เพือ่สถาปนาพทุธศาสนาเป็นคร ัง้แรก๔๔ และเมือ่นัน้สถาบนั

สงฆก์จ็ะกลายเป็นผูช้ี้น าสงัคม เป็นผูน้ าทางสติปญัญา เป็นทีพ่ึ่งของ และน ามนุษยชาตไิปสู่จดุมุง่หมายแห่ง

ความสงบ สนัต ิร่มเยน็ เพือ่ประโยชน ์(พหุชนหติายะ) เพือ่ความสุข (พหุชนสุขายะ) แก่มหาชนส่วนใหญ่อย่าง

แทจ้รงิ นอกจากน้ี การฝึกหดัอบรมตามแนวไตรสกิขายงัเนน้ความส าคญัของการเป็นกลัยาณมติรและความส าคญั

ของสงัคม สิง่แวดลอ้ม ทีช่่วยเกื้อหนุนใหเ้กดิการเรียนรูอ้ีกดว้ย   พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป.อ.ปยุตโฺต) ได ้

อธบิายหลกัไตรสกิขาในแงข่องการพฒันามนุษยว์่า  

                                                 
๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พทุธธรรมฉบบัปรบัปรุงและขยายความ, พมิพค์ร ัง้ที ่๖, (กรุงเทพฯ 

: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๙๑๕-๙๑๖. 

๔๔พระดุษฎ ี เมธงักโุร, พทุธศาสนากบัการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : มลูนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๓๑), 

หนา้ ๑๙๘. 



 

 

๒๙๘ 

 “ถา้พดูตามภาษาของนกัวชิาการศึกษาสายตะวนัออก อธศีิลสกิขา อธจิติตสกิขา และ 

อธปิญัญาสกิขา กค็รอบคลุมถงึการท าใหเ้กดิพฒันาการทางสงัคม พฒันาการทางอารมณ ์ และ

พฒันาการทางปญัญาโดยล าดบั เป็นแต่จะแตกต่างกนัโดยขอบเขตของความหมายและสกิขา ๓ 

มจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจนจ าเพาะตามแนวของพทุธธรรม อย่างไรก็ตาม อย่างนอ้ยในข ัน้ตน้จะเหน็

ไดช้ดัว่าความหมายไปกนัไดด้ ี คือ พดูไดต้รงกนัในข ัน้พื้นฐานว่าจะตอ้งฝึกฝนอบรมบคุคลใหม้ี

วนิยั (รวมถงึความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ทีางสงัคม) ใหง้อกงามทางอารมณ ์(ทางพระ

ว่าใหจ้ติใจเขม้แขง็ ประณีต มคุีณภาพ และสมรรถภาพด)ี และใหง้อกงามทางพทุธิปญัญา  

(เริ่มดว้ยความคิดเหตผุล) สกิขา ๓ น้ีเน่ืองกนัและช่วยเสรมิกนั..”๔๕ 

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ควรมจีดุเนน้ทีก่ารน าหลกัธรรมมาใชใ้นระบบของการพฒันา

ผูเ้รยีน ซึง่อาจจะเป็นการเรยีนการสอนในภาพรวมของสถานศึกษา หรอืการจดัป็นระบบวถิชีีวติของผูเ้รยีน

ส่วนใหญ่  โดยน าไปสู่จดุเนน้ของการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผู ้ อยู่ ดู ฟงัเป็น กลา่วคือ ใชป้ญัญาและเกดิ

ประโยชนแ์ทจ้รงิต่อชีวิต การด าเนินการของสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ จะตอ้งจดัแสดงถึงการจดั

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ทีเ่ป็นกลัยาณมติร เอื้อในการพฒันาผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น ดว้ย

วฒันธรรมแสวงปญัญาการพฒันาผูเ้รยีนจะกระท าผ่านระบบไตรสกิขา ซึง่ประกอบดว้ยศีลหรอืพฤตกิรรมหรอื

วนิยัในการด าเนินชวีติที่ดงีามส าหรบัตนและสงัคม สมาธ ิ หรอืดา้นการพฒันาจติใจทีม่คุีณภาพ มสีมรรถภาพ 

มจีติใจที่ต ัง้ม ัน่เขม้แขง็และสงบสุข และปญัญาทีม่คีวามรูท้ีถู่กตอ้ง มศีกัยภาพในการคิด การแกป้ญัหาทีแ่ยบ

คาย (โยนิโสมนสกิาร) โดยมคีรูและผูบ้รหิารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมติรคนส าคญั ระบบพฒันาผูเ้รยีนดว้ย

ไตรสกิขาน้ี๔๖ สามารถแสดงแนวคิดไดด้งัแผนภมู ิต่อไปน้ี 

แผนภมิูที่ ๔.๗ ระบบพฒันาผูเ้รยีนดว้ยระบบไตรสกิขา 

 

                                                                                           

                                                 
๔๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), รุ่งอรุณของการศึกษา เบกิฟ้าแห่งการพฒันาที่ย ัง่ยนื, (กรุงเทพฯ : 

มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๔๓. 

๔๖กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรยีนวถิพีทุธ, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์าร

รบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๙. 



 

 

๒๙๙ 

สุมน อมรววิฒัน ์ ไดส้รุปกระบวนการเรียนรูต้ามหลกัไตรสกิขาว่า “...การฝึกหดัอบรมตามหลกั

ไตรสกิขาเป็นการศึกษาทีม่ลีกัษณะบูรณาการและปจัจยาการ ทีว่่ามลีกัษณะบูรณาการนัน้ เพราะทุกองคป์ระกอบ 

คือ ศีล สมาธ ิ ปญัญา  นัน้อยู่ในองคร์วมของมรรคมอีงคแ์ปดนัน้มลีกัษณะผสมกลมกลนือย่างไดส้ดัส่วน

สมดุลกนั มคีวามสอดคลอ้งรองรบักนัท ัง้ในดา้นที่ตอ้งละเวน้และในดา้นทีต่อ้งเจริญงอกงาม ยากทีจ่ะแยก

ออกอย่างโดดเดี่ยวและไมส่ามารถตดัองคป์ระกอบขอ้ใดทิ้งไปได.้.”๔๗หลกัการเรียนรูต้ามแนวไตรสกิขา จงึมี

ความสมบูรณ์ทีผู่ส้อนจะตอ้งรูจ้กัผูเ้รยีนแต่ละคน และถอืว่าผูเ้รยีนเป็นมนุษยท์ีต่อ้งไดร้บัการพฒันาท ัง้ทาง

กาย วาจา จติและปญัญา การเรียนการสอนตามนยัแห่งพระพทุธศาสนา จงึมใิช่การถ่ายทอดความรูด้า้นปรยิตัิ

เท่านัน้ หากแต่เนน้การฝึกหดัอบรม (ปฏบิตั)ิ และการวเิคราะหป์ระเมนิผลของการปฏบิตันิ ัน้ดว้ย (ปฏเิวธ) 

๓) กระบวนการศึกษาตอ้งมีท ัง้พฒันาการและบูรณาการ โดยมรีะบบการฝึกอบรมคน เรยีกว่า 

สกิขา เป็นหลกัแห่งการพฒันาการ ส่วนหลกัธรรม ค าสอนของพระพทุธเจา้ทีจ่ดัเป็นหมวดและแต่ละหมวด

ตอ้งปฏบิตัิใหค้รบชดุ อย่างประสานกลมกลนืกนัเป็นหลกับูรณาการ ความรูเ้ป็นเรื่องของการคิดและเขา้ใจ จน

สามารถเชื่อมโยงความรูต่้างๆ เขา้หากนัได ้เป็นระบบทีม่เีหตผุล ตอ้งเป็นการศึกษาเริ่มจากสภาพความเป็นจรงิ 

ไปสู่การมองหากฎเกณฑน์ามธรรมทีค่รอบคลุมสภาพความเป็นจรงิไดก้วา้งขวาง  ไมใ่ช่การท่องจ าสูตรหรอืกฎ

ทีถ่กูตราใหเ้ป็นความจริง หลกัธรรมที่ควรบูรณาการอนัเป็นพื้นฐานของศาสนทายาทหรอืของผูศึ้กษาของสถาบนั

สงฆ ์คือ วธิคีิดแบบอริยสจั นัน่ก็คือวธิคีิดที่สามารถวเิคราะหล์งไปถงึสภาพทีเ่ป็นจรงิ สามารถคน้หาขอ้มลูรากหรอื

สาเหตุของสภาพที่เป็นจรงิ วธิคีิดแบบอรยิสจัควรเป็นพื้นฐานของการศึกษาวชิาความรูใ้นทุกระดบัของ

การศึกษาของคณะสงฆ ์ ซึง่กระบวนการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งมพีฒันาการของผูศึ้กษาดงัน้ี คือ 

 .... (๓.๑) พฒันาการของผูท้ี่ไดร้บัการศึกษา ควรพฒันาการศึกษา เพือ่ใหผู้ศึ้กษาแต่ละคนหลุด

พน้จากการครอบง  าของอวชิชา จะไดค้น้หาศกัยภาพทีแ่ฝงเรน้อยู่ในตนใหพ้บ เพือ่ด ารงชีพอยู่อย่างมศีกัดิ์ศรี 

และท าตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม    เรยีกว่า การเป็นผูม้ตีนไดพ้ฒันาแลว้ ๔ ดา้น อนัไดแ้ก่ กายภาวนา ศีล

ภาวนา จติตภาวนา และ ปญัญาภาวนา โดยท ัง้สี่ดา้นตอ้งเชื่อมโยงองิอาศยักนัและกนัและเสริมกนัและกนั  ในอนั

ทีจ่ะท าลายความเหน็แก่ตวั ท าใหเ้กิดรกัความเป็นธรรม มคีวามส านึกทีจ่ะประพฤติในสิง่ที่ถกูตอ้งและเพือ่ธรรมะ 

คนทีม่กีารศึกษาจะตอ้งประกอบดว้ยองค ์๓ คือ มปีญัญา มคีวามดงีาม มคีวามสุข และมอีิสระ  ความเคารพใน

ศกัยภาพของมนุษย ์ พระพทุธศาสนาเนน้ในศกัยภาพของมนุษยว์่าจะสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้ จนสามารถ

บรรลสุิง่ทีสู่งสุดและดีทีสุ่ดคือความหลุดพน้ได ้   การมทีศันคติเช่นน้ีเป็นรากฐานส าคญัแก่โลกทศันแ์ละชวีทศัน์

ของคน  เพราะจะท าใหผู้ร้บัการศึกษา เคารพในความสามารถ ความด ี และสตปิญัญาของผูอ้ื่นตามควรแก่กรณี 

อนัจะเป็นพื้นฐานของการร่วมมอืกนัในสงัคม มคีวามเมตตากรุณา พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเมตตา

กรุณา ในโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความรุนแรงและความบบีคัน้ใหค้นเอารดัเอาเปรียบกนัเช่นน้ี  จะไมม่กีารศึกษาใดที่

                                                 
๔๗สุมน อมรววิฒัน,์ การสอนโดยสรา้งศรทัธาและโยนิโสมนสกิาร, พมิพค์ร ัง้ที ่ ๒, (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๐), หนา้ ๒๕. 



 

 

๓๐๐ 

ประสบความส าเรจ็ไดเ้ลยหากไม่สามารถสรา้งบคุลกิภาพทีม่เีมตตาในหมูผู่ไ้ดร้บัการศึกษา เพราะฉะนัน้จะตอ้ง

น าหลกัแห่งความเมตตากรุณาน้ีไปเป็นพื้นฐานของบคุลกิภาพของผูร้บัการศึกษาใหไ้ด ้

(๓.๒) หลกัการบูรณาการทางการศึกษาของคณะสงฆ ์

ก. บูรณาการระหว่างปรยิตัแิละปฏบิตัิ : การบูรณาการน่าจะมคีวามหมายลกึซึ้งกว่าการเรยีนรูห้ลกัธรรม

ทางพระศาสนาโดยผสมผสานกบัการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั เป้าหมายแทจ้รงิของการบูรณาการตามความหมาย

ขา้งตน้ หมายถงึ การน าหลกัพระปรยิตัิธรรมมาเป็นเป็นฐานในการสรา้งและปลูกฝงัค่านิยม บุคลกิภาพของ

พระภกิษุสามเณรหรอืผูท้ีศึ่กษาในสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ คือ ค่านิยมและบคุลกิภาพเป็นองคร์วม

ท ัง้หมดของกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมของบุคคล กรรมท ัง้สามน้ีตอ้งมสี่วนสมัพนัธเ์ชื่อมโยงเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัดว้ย โดยใหห้ลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาหย ัง่ลกึลงไปในจิตใจของพระภกิษุสามเณรหรอืผูศึ้กษา  

หรอืเปลีย่นโลกทศันข์องคนใหอ้ยู่ในกรอบของหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นพื้นฐาน ซึง่ในเชงิปฏบิตัจิรงิๆ 

คงไมใ่ช่สิง่ทีจ่ะสามารถท าไดง้า่ยๆ ท ัง้น้ีเพราะการจะบูรณาการหลกัปรยิตัแิละปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนัใหไ้ดผ้ลนัน้  

จะตอ้งแทรกซมึในทกุส่วนในทกุกระบวนของการศึกษา นบัตัง้แต่การบริหารการศึกษา วธิคีิดในวชิาความรู ้

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน ตลอดถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพระภกิษุสามเณรหรอืผูเ้รยีนกบับริบท

ของสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัดว้ย  ซึง่การบูรณาการนัน้ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพยีงวตัรปฏบิตัิทางกาย เช่น การ

ถอืศีล การสวดมนตไ์หวพ้ระ หรอืพธิกีรรมทีเ่กี่ยวกบัสงฆเ์ท่านัน้ และไมค่วรจ ากดัใหต้ดิอยู่กบัรูปแบบ

ภายนอกของการฝึกจิต เช่น การท าสมาธ ิ จะตอ้งหลกัศาสนธรรมใหม้คีวามหมายต่อค่านิยมและบคุลกิภาพ

ของคนตอ้งซมึเขา้ไปสู่วธิคีิดโลกทศันแ์ละชวีทศันข์องผูร้บัการศึกษาดว้ย นัน่หมายความว่าศาสนธรรมเหลา่น้ี

เป็นพื้นฐานของกระบวนการศึกษาท ัง้หมด ไมไ่ดแ้ยกออกเป็นหมวดวชิาต่างหาก แต่เป็นพื้นฐานของการเรยีนรู ้

และความสมัพนัธท์างสงัคมผูท้ีร่บัการศึกษาเผชิญอยู่ตลอดเวลา 

ข. บูรณาการระหว่างวนิัยกบัธรรม การบูรณาการหมายถงึการปฏบิตัิครบตามหลกัศีล สมาธิ 

ปญัญาโดยเนน้พรอ้มกนัไปท ัง้สามอย่าง รองศาสตราจารย ์ดร.พระมหาสมจนิต ์สมมฺาปญฺโญ กลา่วว่า การบูร

ณาการหมายถงึการปฏบิตัคิรบตามหลกัศีล สมาธิ ปญัญา โดยเนน้พรอ้มกนัไปท ัง้สามอย่าง ท่านกลา่วว่า 

การศึกษาตอ้งสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมได ้ ตอ้งคิดเป็นท าเป็น ตอ้งไมค่ิดเขา้หาตวัเอง ท าตวัเพือ่สงัคม 

มหาวทิยาลยัสงฆต์อ้งสามารถชี้ถกูชี้ผดิได ้ และส ารวจตวัเองก่อนว่าไดท้  าอะไรเป็นประโยชนต่์อพระศาสนาบา้ง 

ตอ้งแน่นทางธรรมก่อน จงึจะสามารถประยุกตท์างโลกเขา้ไดซ้ึง่ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัก าลงัด าเนินงานแกไ้ข

ปญัหาเหลา่น้ีอยู่๔๘  พระภกิษุสามเณรทีศึ่กษาเลา่เรยีนในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั และทีศึ่กษาอยู่

ในมหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง มกัจะถกูตัง้ขอ้สงัเกตจากพระเถระผูใ้หญ่และเจา้คณะพระสงัฆาธกิารว่า    

“ไมไ่ดน้ าเอาวนิยัไปปฏบิตัิ ประพฤตติวัเหมอืนฆราวาสเขา้ไปทกุที พระเณรตอ้งสงัวรตรงน้ี ตอ้งไมป่ระพฤตยิ่อ

หย่อนในระเบยีบวนิยั การประพฤตยิ่อหย่อนเป็นเครื่องแสดงว่ายงัไมม่ธีรรมเท่าทีค่วร”๔๙ พระศรญีาณโสภณ

                                                 
๔๘สมัภาษณ ์พระศรคีมัภรีญาณ, รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มจร., ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๔๙สมัภาษณ ์พระพรหมมนีุ, แมก่องธรรมสนามหลวง, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 



 

 

๓๐๑ 

ไดช้ี้ใหเ้หน็ว่า “มหาวทิยาลยัสงฆต์อ้งเป็นเลศิทางวชิาการดา้นบาลแีละธรรมวนิยั และธรรมวนิยัจะช่วยใหม้ี

พฒันาการครบท ัง้ ๔   ดา้นคือ ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม คือหลกัศีล สมาธิ และ ปญัญานัน่เอง”๕๐   

ค.  บูรณาการระหว่างความรูท้างโลกกบัความรูท้างธรรม    โดยใชค้วามรูท้างโลกเป็นฐานรองรบั

ความรูท้างธรรม เมื่อไดข้ยายการศึกษาของพระสงฆใ์หเ้อื้อต่อการศึกษาของประชาชนมากขึ้น พระสงฆก์็

จ  าเป็นที่จะตอ้งมกีารเรียนรูว้ิชาการทางโลกดว้ย   เพื่อจะไดรู้จ้กัพื้นฐานของตวัเราเองและจะไดก้ าหนดแนว

ทางการพฒันาที่เหมาะสมและสมดุล และบนพื้นฐานของความเป็นจรงิทางสงัคมวฒันธรรม  ซึ่งมสีถาบนัพทุธ

ศาสนาเป็นหลกั  การศึกษาวชิาความรูส้มยัใหมจ่ะเขา้มามบีทบาทส าคญั มใิช่เขา้มาครอบง  าใหเ้กดิความแปลก

แยกและบ ัน่ทอนท าลายพื้นฐานภูมปิญัญาความรูท้ีเ่คยมมีาแต่เดิม หากแต่เพือ่ปรบัผสมผสานและ “ดดัแปลง

แกไ้ข” ใหท้นัสมยั   นอกเหนือจากวชิาทางธรรมหรือวชิาทางพระ  เพราะในอดีตวดัเป็นศูนยก์ลางการศึกษา

วชิาทางโลกแทบทกุแขนงเท่าทีชุ่มชนตอ้งการซึง่รวมไปถงึวชิาช่างและศิลปะพื้นบา้น    

ควรกลา่วย า้ว่า ความรูห้รอืวชิาการทางโลกนัน้ไม่ไดห้มายจ าเพาะวชิาทีใ่ชป้ระกอบอาชพีไดเ้ท่านัน้ 

หากหมายถงึความรูเ้กี่ยวกบัสภาพและปญัหาของสงัคมและโลกสมยัใหม ่ รวมไปถงึสถานการณป์จัจุบนัของ

พทุธศาสนาท ัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึง่ควรทีพ่ระสงฆจ์ะตอ้งเขา้ใจและรูเ้ท่าทนั เพือ่ปฏบิตัตินได ้

ถกูตอ้งและพรอ้มสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความเจริญแก่สงัคมและพระศาสนา ความรูท้างโลกมปีระโยชนส์  าหรบั

พระสงฆใ์นการบ าเพญ็ศาสนกจิใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึ้นดว้ย ดงัพระไพศาล วสิาโล ไดช้ี้ว่า ความรูท้างโลกเป็นฐาน

และทางเดนิใหแ้ก่ความรูท้างธรรม กลา่วคือมองอะไรไดก้วา้งขึ้น และสามารถใชค้วามรูท้างธรรมนัน้เพือ่ช่วย

ใหเ้กิดประโยชนสุ์ขไดอ้ย่างหนกัแน่นม ัน่คงและกวา้งขวางขึ้น นอกจากนัน้ความรูท้างโลก ตลอดจน

ประสบการณช์วีติในโลกยงัเป็นทนุอดุหนุนเกื้อกูลแก่การรูธ้รรมอกีดว้ย๕๑     

การศึกษาในสถาบนัสงฆส์  าหรบัพระก็เพื่อผลติศาสนทายาท  ส าหรบัฆราวาสก็เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม ่

ใหม้ีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน (ศีล) มีการใหเ้ป็นเจา้เรือน (ทาน) มีจิตใจหนกัแน่นมุ่งม ัน่ในคุณธรรมความดี  

(สมาธิ)  และมคีวามรูด้ีพอควร (ปญัญา) และตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพียร (วิริยะ) โดยเรียกรอ้งตอ้งการจาก

ชวีติไม่มากนกั (ส  ารวมอินทรยี)์ และมคีวามเสยีสละเป็นทีต่ ัง้ เป็นการสรา้งชาวพทุธคุณภาพใหเ้กิดขึ้นในสงัคม

นัน้เอง ส่วนกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ จะตอ้งด าเนินตามหลกัดงัต่อไปน้ี คือ 

หลกัที่ ๑ ผูส้อนจะตอ้งรูจ้กัผูเ้รียนแต่ละคนใหถ้กูตอ้ง เพราะพระพทุธศาสนามองมนุษยท์ ัง้ในฐานะ

ทีเ่ป็นเอกตับคุคล (as an individual) และในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม ซึง่ตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น (กลัยาณมติร) 

ตามหลกัพระพทุธศาสนา บคุคลแต่ละคนมกีรรมเป็นก าเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั จกั

ท ากรรมอนัใดไว ้ ดหีรอืช ัว่จกัตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้  หลกัดงักลา่วน้ีแสดงว่า การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลเกิด

จากการทีผู่ส้อนรูจ้กัผูเ้รียนแต่ละคนทัง้ทางดา้นบคุลกิลกัษณะ นิสยั อปุนิสยั ความรูส้กึนึกคิด ความถนดั 

และผูส้อนจะตอ้งมุง่จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เพือ่พฒันาผูเ้รยีนแต่ละคนใหเ้ตม็ความสามารถของเขา พระพรหม

                                                 
๕๐สมัภาษณ ์พระศรญีาณโสภณ, ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระรามเกา้, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 

๕๑พระไพศาล วสิาโล, สอ่งสว่างทางไท, (กรุงเทพฯ : บรษิทัตถตาพบัลเิคช ัน่ จ ากดั, ๒๕๔๗), หนา้ ๓๐. 



 

 

๓๐๒ 

คุณาภรณ ์ (ป.อ.ปยุตโฺต) ไดอ้ธบิายไวว้่า “...มนุษยเ์ป็นชวีติทีม่คีวามประเสรฐิ มคีวามส าคญัในตวัของมนัเอง และ

ชวีตินัน้อาจจะมคีวามสมบูรณไ์ดแ้มใ้นตวัของมนัเอง...ในแงน้ี่เราจะตอ้งมองเป็นจดุหมายสูงสุดว่า เราจะตอ้งพฒันา

มนุษยใ์หม้ ี “ชวีติ” ทีด่งีามในตวัของเขาเอง เป็นชวีติทีส่มบูรณ์ มอีสิรภาพ มคีวามสุขในตวัเอง..”๕๒  การจดั

กระบวนการเรยีนรูด้งักลา่ว  จงึตอ้งสรา้งฉนัทะแก่ผูเ้รยีนแต่ละคน ในเวลาเดยีวกนักต็อ้งเนน้กิจกรรมทีผู่เ้รยีน

มสี่วนร่วมในการเรยีน ไดท้  างานเป็นกลุม่ และฝึกทกัษะทางสงัคมเพือ่ความเป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุม่ดว้ย 

หลกัที่ ๒ ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล มุง่ท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รียน การตัง้สมมติฐาน

ว่ามนุษยเ์ป็นเวเนยยะ สามารถฝึกฝนอบรมไดท้ ัง้โดยตนเองและโดยสิง่แวดลอ้ม (ปรโตโฆสะ) กระบวนการ

เรยีนรูจ้งึเริ่มตน้ทีบ่คุคล มขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่มัพนัธ ์ สอดคลอ้ง มุง่เนน้ทีบ่คุคลคือหลกัของการพฒันา

ตน ไดแ้ก่ ศีล สมาธ ิ ปญัญา จดุหมายปลายทางของการเรยีนรูก้ค็ือ  อสิรภาพท ัง้ทางกายและจติของบคุคล

นัน้เอง รวมถงึเพือ่เกื้อกูลแก่สงัคมโลกท ัง้มวล มนุษยเ์ป็นเวไนยสตัว ์ หรอืเวไนยบคุคล สามารถไดร้บัการส ัง่

สอน ฝึกฝน และอบรมบ่มนิสยัได ้ มนุษยจ์ดัเป็น “เวไนยสตัว”์ คือ เป็นผูท้ีส่ามารถฝึกฝนอบรมได ้   ในการให ้

การศึกษากบัมนุษยต์ามหลกัพระพทุธศาสนา นอกจากจะค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลดงัทีไ่ดเ้ปรียบว่า  

แผ่นดินย่อมไมเ่รยีบเสมอกนัท ัง้หมดไดฉ้นัใด มนุษยท์ ัง้หลายจะใหเ้หมอืนกนัหมดทุกคนไม่ไดฉ้นันัน้ จาก

หลกัการดงักลา่ว  กระบวนการพฒันามนุษยม์ุง่เนน้ทีผู่เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  มุง่ท  าความเขา้ใจธรรมชาติ และ

ความเจรญิเติบโตของมนุษยท์ ัง้ทางกายและทางจติ การตัง้สมมตฐิานว่ามนุษยเ์ป็นเวเนยยะ สามารถฝึกฝน

อบรมไดท้ ัง้โดยตนเองและโดยสิ่งแวดลอ้ม (ปรโตโฆสะ) กระบวนการเรียนรูจ้งึเริ่มตน้ที่บคุคล มขี ัน้ตอนการ

ด าเนินการที่สมัพนัธ ์สอดคลอ้ง มุง่เนน้ทีบ่คุคลคือหลกัของการพฒันาตน ไดแ้ก่ ศีล สมาธ ิปญัญา จดุหมาย

ปลายทางของการเรียนรูก้ค็ือ  อสิรภาพท ัง้ทางกายและจติของบุคคลนัน้เอง รวมถงึเพือ่เกื้อกูลแก่สงัคมโลกทัง้

มวล 

หลกัที่ ๓ เนน้กระบวนการพฒันาสตปิญัญาของผูเ้รยีนโดยวธิีการที่เหมาะสม    จดุมุง่หมายของ

กระบวนการเรียนรูท้ีส่  าคญั คือ การเกดิปญัญา  ซึง่ตอ้งพฒันาโดยการแสวงหาความรู ้ (สุตตมยปญัญา) การ

ฝึกฝนคน้คิด (จนิตามยปญัญา) และการฝึกฝนตนเอง (ภาวนามยปญัญา) มนุษยม์ภีาวะทางสตปิญัญามาแต่

ก าเนิด (สชาตกิปญัญา) และแมว้่ามนุษยจ์ะมคีวามแตกต่างกนั กจ็  าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิการเรยีนรู ้

(โยคปญัญา)  ค าว่าปญัญาในพระพทุธศาสนา หมายถงึ “ความรูท้ ัว่, ปรชีาหย ัง่รูเ้หตผุล, ความรูเ้ขา้ใจชดัเจน 

ความรูเ้ขา้ใจหย ัง่แยกไดใ้นเหตุผล ดชี ัว่ คุณโทษ ประโยชนม์ใิช่ประโยชน ์ เป็นตน้ และรูท้ีจ่ะจดัแจง จดัสรร 

จดัการ ความรอบรูใ้นกองสงัขาร มองเหน็ตามความเป็นจรงิ”๕๓  สชาติกปญัญาเป็นคุณภาพของสมอง ซึง่ตดิ

ตวัมาแต่ก าเนิด แต่พระพทุธศาสนาใหค้วามส าคญัต่อปญัญาทีเ่กดิจากการฝึกฝนอบรมว่ามคีวามส าคญัยิง่กว่า  

                                                 
๕๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), การศึกษาเพือ่อารยธรรมที่ย ัง่ยนื, พมิพค์ร ัง้ที ่ ๓, (กรุงเทพฯ : 

มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๓๙), หนา้ ๔–๕. 

๕๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสตรฉ์บบัประมวลศพัท,์ พมิพค์ร ัง้ที ่๖,(กรุงเทพฯ : 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๓), หนา้ ๒๙๑-๒๙๒. 



 

 

๓๐๓ 

มนุษยจ์งึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้กดิโยคปญัญา หรอือกีนยัหน่ึงมคี าว่า ญาณ, จติปญัญา, ภาวติปญัญา  

ซึง่เป็นปญัญาทีเ่กดิจากการปฏิบตัเิมือ่ไดร้บัการฝึกฝนอบรมแลว้ กระบวนการเรียนรูเ้พือ่ใหเ้กดิปญัญานัน้  

หลกัการน้ีเนน้การฝึกฝนตนเองอย่างต่อเน่ืองยาวนาน แมก้ระนัน้  มนุษยก์เ็รียนรูไ้ดไ้มเ่ท่ากนั  เน่ืองจากความ

แตกต่างระหว่างบคุคล ดงัพระคาถาในวสุิทธมิรรคมหาฎกีาว่า “เหลา่สตัวม์ธุีลใีนดวงตากม็นีอ้ย มธุีลใีนดวงตา

มากกม็ ีมอีนิทรยีก์ลา้กม็ ี มอีนิทรยีอ่์อนกม็ี มอีาการดีกม็ ีมอีาการทรามกม็ ี ทีจ่ะสอนใหรู้ย้ากกม็ ี ตระหนกั

ถงึภยัในปรโลกก็ม”ี๕๔ จากการศึกษาพทุธวธิกีารสอนของพระพทุธเจา้พบว่า พระองคท์รงวางหลกักระบวนการ

เรยีนรูไ้ว ้ โดยค านึงถงึความพรอ้ม ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ของผูเ้รยีนอย่างมาก  พระองคท์รง

ใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน  โดยเนน้วริยิะ คือความเพยีร ในการฝึกฝนตนเอง เพือ่ผลสมัฤทธิ์ของการเรียนรู ้ตามหลกั

อทิธิบาท ๔ จากหลกัการน้ีเองที่ท  าใหพ้ระองคแ์ละพระสาวกเผยแผ่พระพทุธธรรมดว้ยวธิกีารหลากหลาย เพื่อให ้

พทุธศาสนิกชนเกดิการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

ซึง่สุมน อมรววิฒัน์๕๕ ไดส้รุปกระบวนการพฒันาปญัญาตามแนวพทุธศาสตรว์่า มคุีณลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

๑. กระบวนการพฒันาปญัญามคีวามสมบูรณ์โดยตลอด คือ จุดหมายและระดบั ไดแ้ก่โลกิยปญัญา

และโลกุตรปญัญามขี ัน้เริ่มตน้ คือ สญัญาและศรทัธา มวีธิีด  าเนินการทีเ่นน้การทดลอง ฝึกปฏบิตัิและพสูิจน์

ความจรงิของสาระความรูด้ว้ยตนเอง 

๒. กระบวนการพฒันาปญัญามลีกัษณะบูรณาการ คือ ฉายภาพรวมของบณัฑติและอธิบายใหเ้หน็

ความผสมกลมกลนืขององคป์ระกอบปจัจยัต่างๆ ที่ก่อใหเ้กดิปญัญา เช่น ทาน-ศีล-ภาวนา, ศรทัธา–โยนิโส

มนสกิาร, การเวน้ช ัว่-ท าด-ีจติบรสุิทธิ์, ปรยิตัิ-ปฏบิตัิ-ปฏเิวธ เป็นตน้ 

๓. กระบวนการพฒันาปญัญามลีกัษณะพฒันาการทีก่า้วเวยีน (Spiral growth) มใิช่การพฒันาแบบ

ข ัน้บนัใดตรงๆ เพราะความเจรญิงอกงามทางสติปญัญามลีกัษณะทีส่มัผสัสมัพนัธก์นัต ัง้แต่จดุเริ่ม จดุกา้ว 

และจดุผ่านขึ้นไป พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเป็นนกัวางระบบและระดบัความรู ้ (hierarchy of 

knowledge) ทีล่ะเอยีด ลกึซึ้งทีสุ่ด 

๔. กระบวนการพฒันาปญัญามลีกัษณะที่หย ัง่รากลกึลงดว้ยมใิช่พุ่งขึ้นอย่างเดยีว ตน้ไมน้ัน้ยิง่เตบิโต

สูงขึ้นเท่าใดก็ตอ้งหย ัง่รากลกึลงอย่างแขง็แรงดว้ยเท่านัน้  การบรรลุถงึซึง่ความรูแ้จง้ คือ ญาณ จงึหมายถงึ  

“การหย ัง่รู”้ การบรรยายธรรมของพระองคจ์งึเป็นการแสดงธรรมทีล่าด ลุม่ ลกึ ลงตามล าดบั ประดุจหาด

ทรายทีล่าดลงสู่มหาสมทุรฉะนัน้ 

                                                 
๕๔ว.ิมหา. ๔/๘/๙-๑๐. 

๕๕สุมน อมรวิวฒัน,์ หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม , (นนทบุรี : โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา้ ๕๖. 



 

 

๓๐๔ 

๕. กระบวนการพฒันาปญัญาตามนยัของพระพทุธศาสนา เนน้การสรา้งแรงจูงใจและสิ่งเรา้ (ศรทัธา) 

และการฝึกฝนตนเอง  แต่เมือ่เกดิสมาธแิละปญัญาแลว้ตอ้งละสิง่เรา้นัน้เสยี  เหลอืแต่ปญัญาและองคค์วามรู ้

ทกุอย่างทีม่นุษยไ์ดเ้รยีนรู ้ ตอ้งมสีตกิ ากบัและมแีนวทางปฏบิตัิทีช่อบธรรม คือ มรรคมอีงค ์๘ เสมอ 

๖. กระบวนการพฒันาปญัญาตามหลกัพระพทุธศาสนา  มไิดมุ้ง่หมายเพยีงใหเ้กดิปญัญาเท่านัน้  

แต่อดุมการณสู์งสุด คือ การใชป้ญัญาปฏิบตัใิหเ้กดิอิสรภาพอนัสมบูรณ ์ คือ อสิรภาพจากสิง่แวดลอ้ม

ภายนอกและอสิรภาพในจิตใจของตนเอง 

การเรยีนรูต้ามหลกัพทุธศาสตรจ์งึตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์ชงิมโนธรรม และวตัถปุระสงคเ์ชงิ

พฤตกิรรม เนน้วธิกีารเรยีนรู ้ การคน้พบดว้ยตวัเอง การประเมนิตนเองและปรบัปรุงแกไ้ขผลแห่งการปฏบิตัิ

นัน้เป็นเนืองนิตย ์  โดยมีครูเป็นกลัยาณมิตรคอยชี้ แนะแนวทาง ช่วยสรา้งบรรยากาศทางวชิาการและ

สิง่แวดลอ้มทีม่สุีนทรยีภาพ   

การศึกษาฝึกหดัอบรมตนใหเ้กดิปญัญา  เป็นการเริ่มปฏบิตัจิากพฤติกรรมภายนอก คือ กาย 

วาจา แลว้ละเอียดประณีตลกึลงสู่จติอนัสุขมุเป็นล  าดบั  จนสามารถช าระสิง่เศรา้หมอง (กเิลส) ทีเ่คลอืบจติอยู่

โดยรอบและลกึลงสู่อนุสยัที่ตกตะกอนอยู่ภายใน     เมือ่ใดจติของมนุษยส์ะอาดท ัง้ดวง ญาณ (ปญัญา) กจ็ะ

สว่างโพลงในลกัษณะของการรูแ้จง้ (insight)  ถา้หากคณะสงฆไ์ทยไดน้ ากระบวนการพฒันาปญัญาแบบของ

พระพทุธศาสนามาใชใ้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยแลว้  การศึกษาย่อมเป็นการ “บม่เพาะ ปลูกฝงั” 

ศาสนทายาททีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณภาพ  เพราะไดแ้ทรกสิง่ทีด่งีามใหล้กึลงไปภายใน แลว้จงึฉายคุณค่าออกมา

ภายนอก  จะมใิช่เป็นการศึกษาแบบเคลอืบและฉาบทาเป็นการศึกษาเทยีมเหมอืนกบัการศึกษาของทางโลกที่

เป็นอยู่ในปจัจุบนั 

หลกัที่ ๔ เป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยเนน้พฒันาองคร์วม พระพทุธศาสนาอธบิายหลกัการเรยีนรู ้

ของมนุษยว์่า เกิดขึ้นในวถิชีวีติท ัง้ชวีติมลีกัษณะเป็นองคร์วมของรูป (กายภาพ : กาย–วาจา) กบันาม (จติ

ภาวะ)  ซึง่เป็นการเรยีนรูไ้ปตามความเจรญิเติบโต (พฒันาการ) ของชวีติ   จากหลกัการเรยีนรูด้งักลา่ว  สุมน 

อมรววิฒัน ์ ไดน้ ามาอธิบายถงึวธิกีารเรยีนการสอนดว้ยกระบวนการซมึซบั ซึง่เป็นกระบวนการพฒันารูปกบั

นาม รวมกนัเขา้เป็นชวีติหรอืขนัธ ์๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ   ความขอ้น้ีอาจอธบิายใหเ้ขา้

กบัศพัทท์างครุศาสตรว์่า การเรียนการสอนเป็นการพฒันามนุษยด์า้นพฤตกิรรม ความรูส้กึ การรบัรู ้ การคิด

พจิารณา และความรูแ้จง้ ท ัง้น้ีผูส้อนและผูเ้รยีนจะตอ้งใชส้ตปิญัญาก ากบัการฝึกฝนอบรมโดยตลอด   

(๑) เนน้ศึกษาเล่าเรยีนเรื่องที่ใกลต้วั คือการเรียนรูจ้กัตวัเอง และสิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเองใหม้าก

ทีสุ่ด โดยเฉพาะสภาวะทางจติใจเป็นเรื่องทีต่อ้งใส่ใจเรียนรูใ้หม้าก กระบวนการศึกษาทางจติกค็ือการน า

หลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูม้าฝึกฝนอบรมจติของตนอยู่เสมอ  เพือ่ใหเ้กดิสมาธ ิปญัญาที่จะท าใหเ้ราเขา้ใจตวัเองมาก

ขึ้น และเมือ่เขา้ใจตวัเองก็จะส่งใหเ้ขา้ใจผูอ้ื่น และสิง่อื่นๆ ตามมาดว้ย และการเรยีนรูด้า้นองคป์ระกอบ

ภายนอก เช่น สถานภาพทีต่อ้งด าเนินไปตามบทบาทหนา้ที่ทีส่มัพนัธเ์ชื่อมโยงไปยงัผูอ้ื่นและสิง่อื่นๆ โดยสรุปก็

คือเรยีนรูทุ้กอย่างที่เป็นเรื่องใกลต้วั 



 

 

๓๐๕ 

(๒) เนน้การปฏบิตัิ  การเรยีนจะเกดิสมัฤทธผิลมากนอ้ยประการใดนัน้ สิง่ส  าคญัทีสุ่ดก็คือการน า

ความรูภ้าคทฤษฎไีปสู่ภาคปฏบิตั ิ มฉิะนัน้ จะกลายเป็นความสูญเปลา่ทางการศึกษา หมายถงึ คนจะมแีต่

ความรู ้แต่ไมส่ามารถแปลความรูไ้ปสู่ภาคปฏบิตัไิด ้ท าใหข้าดความสามารถหรอืทกัษะทีจ่ะเกดิขึ้น 

ระบบการเรยีนการสอนตามแนวพระพทุธศาสนานัน้  การเนน้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางเป็นเรื่องส าคญั  

แต่ขณะเดยีวกนัครูก็ส  าคญั ครูตอ้งช่วยศิษย ์ช่วยชี้แนะ ช่วยพฒันาศิษย ์ช่วยเตรยีมผูเ้รียน ครูและศิษยต์อ้ง

เป็นกลัยาณมติร ในขณะทีผู่เ้รียนตอ้งฝึกนิสยัการพึง่ตนเอง  แมก้ารเรยีนจะเกดิจากการฟงั (สุตะ) ครู (คือพึง่

ครู) แต่ตอ้งรูจ้กัถาม (ปจุฉา) รูจ้กัคิด (จนิต) ขณะเดยีวกนั ตอ้งปฏบิตั ิ(ภาวนา) ดว้ย   ลกัษณะการสอนตอ้ง

สอนใหรู้จ้กัคิด คิดเป็น พระพทุธศาสนาเนน้การสอนแบบถามตอบ (ปจุฉา-วสิชันา) ซึง่เป็นกระบวนการทีจ่ะ

น าไปสู่การสอน การถามตอบตามแนวพทุธศาสนานัน้ มใิช่ถามความจ า แต่ถามเพือ่พฒันาความคิด ซึง่มี

วธิกีารถาม ๔ แบบ คือ 

๑) ถามใหต้อบตรงๆ  

๒) ถามยอ้นถามคนถามก่อน (การถามกลบั) 

๓) การแยกตอบ 

๔) ค าถามทีไ่ม่ตอ้งตอบ เน่ืองจากไมไ่ดป้ระโยชนแ์ละท าใหฟุ้้ งซ่าน 

ครูผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหรู้จ้กัคิด ใฝ่รู ้ วจิารณเ์ป็น แต่การตัง้ค าถามจะตอ้งตัง้ใหถ้กูประเด็น การ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้ถาม กลา้ตอบ เป็นสิง่จ  าเป็น แต่ศิษยต์อ้งไมก่า้วรา้ว ดงันัน้ ความเป็นกลัยาณมติรจงึ

ส าคญั  การศึกษาตอ้งน าหลกัไตรสกิขามาใชอ้ย่างเชื่อมโยง สมัพนัธก์นั เพราะการพฒันาจิต (สมาธ)ิ วนิยั 

(ศีล) และปญัญา ต่างก็เป็นท ัง้กระบวนการ (Process) และเป็นผล (Product) ของการศึกษาอนัจะพฒันาให ้

เป็นคนเก่ง ด ีมสุีขได ้จงึตอ้งพฒันาคนแบบองคร์วม๕๖ 

๓) แนวทางดา้นการวดัผลประเมินผล 

การวดัผลประเมนิผลการเรยีน เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารเรียนรูข้องนกัเรียนเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ และเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบไดว้่าผูเ้รยีนไดถ้งึจดุหมายปลายทางตามทีห่ลกัสูตรตอ้งการ

หรอืไม่เพยีงใด กาญจนา เกยีรตปิระเสรฐิ๕๗ ไดแ้ยกความของค าว่าวดัผลประเมนิผลว่า  

การวดั คือ การก าหนดหน่วยใหแ้ก่ปริมาณทีม่อียู่ โดยใชเ้ครื่องมอืวดั การวดัทางการศึกษาทีใ่ชก้นั

อยู่ อาจจะเป็นการสงัเกตจากครู ตารางตรวจสอบพฤตกิรรมหรือขอ้สอบ 

                                                 
๕๖นางสาวดลพฒัน ์ ยศธร, “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืนตามแนวพทุธ

ศาสตร”์, วิทยานิพนธค์รุศาสตรดุษฎบีณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั), ๒๕๔๒, หนา้ 

๑๙๓. 

๕๗กาญจนา เกยีรติประเสรฐิ, วธิีสอนทัว่ไปและทกัษะการสอน, (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, ๒๕๒๔), 

หนา้ ๑๖๖. 



 

 

๓๐๖ 

การประเมินผล คือ การน าผลที่วดัไดม้าหาคุณค่า การประเมินผลควรจะรวมถงึการวเิคราะห์

จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ วธิกีารทีไ่ดใ้ชเ้พือ่ใหบ้รรลุจดุมุง่หมาย ตลอดจนถงึพจิารณาถงึปรมิาณของคุณสมบตัิทีว่ดั

ได ้เช่น เก่งหรอืไมเ่ก่ง ดหีรอืไม่ดี 

กรมวชิาการ ไดเ้สนอแนะแนวการประเมนิผลการเรียนสรุปได ้ คือ “จดุประสงคห์ลกัของการ

ประเมนิผลการเรยีน คือ การพฒันาผูเ้รยีน การพฒันาดา้นหน่ึง คือ การใหผู้เ้รยีนคน้พบว่าตนเองมคีวามถนดั

ดา้นไหนเพียงใด เพื่อที่จะไดส้่งเสริมใหผู้เ้รียนแต่ละคนบรรลุถึงจุดสูงสุดของศกัยภาพของตนทีม่อียู่”๕๘

นอกจากการวดัผลประเมนิผล จะเป็นขอ้มลูทีจ่ะช่วยใหค้รูผูส้อนไดน้ าไปพจิารณาหาวธิกีารแกไ้ขขอ้บกพร่อง

และจดุอ่อนในดา้นต่างๆ ได ้  

การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัที่ก  าลงัเป็นอยู่น้ี  มุง่เนน้วดัผลประเมนิผลดว้ยการวดั

ความจ าตามต าราและดา้นภาษาเป็นหลกัมากกว่าการคิดวเิคราะห ์ วดัความจ ามากกว่าความเขา้ใจและการ

วเิคราะหเ์พือ่ใชเ้หตผุล  ขาดการวดัทกัษะของภาษา ไมม่เีกณฑม์าตรฐานและกฎเกณฑท์ี่แน่นอน ขึ้นอยู่กบั

อารมณ ์ความรูส้กึ ภมูหิลงัและประสบการณข์องผูต้รวจ การตรวจหาขอ้ผดิเป็นส าคญั เป็นการใหค้วามส าคญั

ในดา้นลบมากกว่าดา้นบวก เป็นการเนน้ใหจ้  ามากกว่าความเจริญงอกงามหรอืประสบการณข์องผูเ้รยีน และ

ความล  าบากอีกประการหน่ึงกค็ือ ขอ้สอบค่อนขา้งยากจนเกนิไป ดงันัน้ผูบ้รหิารการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้ง

มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการวดัและประเมนิผล รวมท ัง้ใหค้วามส าคญัในเรื่องน้ีอย่างจรงิจงัดว้ย  เกณฑก์าร

วดัผลควรวดัใหไ้ดท้ ัง้ความรูค้วามเขา้ใจและการปฏบิตัจิรงิ และควรมกีารจดัประชมุใหม้มีาตรฐานที่แน่นอน

และแจง้นโยบายการบริหารวชิาการเพือ่ความเขา้ใจที่ตรงกนั  ซึง่แนวการวดัผลประเมนิผลแบบใหมม่ดีงัน้ี คือ  

๑) ใชห้น่วยงานคือส านกังานแม่กองเป็นผูอ้อกขอ้สอบกลางเหมอืนเดมิ เพราะจะท าหนา้ทีใ่นการออก

ขอ้สอบใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัท ัว่ประเทศ เป็นการประกนัคุณภาพว่าการศึกษาของคณะสงฆม์คุีณภาพ

ทดัเทยีมกนั ซึง่คณะสงฆไ์ดท้  าอยู่แลว้และถอืเป็นจดุเด่นของการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์  ท ัง้น้ีจะตอ้งมี

การประชมุร่วมกนัของสถาบนัการศึกษาท ัว่ประเทศ ใหเ้ขา้ใจถงึขอบขา่ยของเน้ือหาหลกัสูตร  

๒) มาตรการหรอืเกณฑก์ารวดัผลของคณะสงฆ ์ จะตอ้งไมมุ่่งเนน้เฉพาะผลการสอบปลายภาคเพยีงอย่าง

เดียว จะตอ้งมผีลของเวลาเรียน  พฤติกรรมความประพฤติ กจิวตัรประจ าวนัของภกิษุสามเณร เช่น การท าวตัรไหว ้

พระสวดมนต ์การเจริญจิตภาวนา เหล่าน้ีเป็นตน้ จะตอ้งน ามาเป็นเกณฑใ์นการวดัผลประเมนิผลดว้ย   

๓) การตรวจขอ้สอบจะตอ้งมมีาตรฐานเดยีวกนั  ไมจ่  าเป็นจะตอ้งส่งไปตรวจทีส่่วนกลางท ัง้หมด แต่

อาจจะกระจายไปยงัภาคหรอืจงัหวดัต่างๆ  โดยมคีณะกรรมการสงฆข์องแต่ละจงัหวดัที่ไดร้บัการแต่งต ัง้จาก

สภาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเป็นผูร้บัผดิชอบ โดยใชเ้กณฑ ์มาตรฐานเดยีวกนัท ัว่ประเทศ  

๔) จะตอ้งไมมุ่ง่เนน้วดัผลหรอืประเมนิผลเฉพาะการสอบไล่เพยีงอย่างเดียว แต่ควรมกีารประเมนิผล

ระหว่างภาคเรียน หรอืการประเมนิผลในระหว่างการเรยีนการสอนดว้ย เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนทราบว่าเขา้ใจ

                                                 
๕๘กรมวชิาการ, “ภาพรวมการใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 

๒๕๓๓”, รายงานการวจิยั, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา), ๒๕๓๔, หนา้ ๓๒. 



 

 

๓๐๗ 

บทเรยีนในแต่ละตอนดีแลว้หรอืยงั  ถา้ยงัไมเ่ขา้ใจด ีครูและนกัเรยีนจะไดป้รบัปรุงการเรยีนการสอนเพือ่แกไ้ข

ความไมเ่ขา้ใจ ดงันัน้ การประเมนิผลบอ่ยๆ จะช่วยใหค้รูและนกัเรียนไดท้ราบและแกไ้ขความบกพร่องไดท้นั 

ไมท่  าใหส้ะสมจนแกไ้ขไมไ่ดใ้นภายหลงั จะท าใหข้าดพื้นฐานในการเรียนระดบัสูงขึ้นไป ซึง่อาจจะเป็นการสกดั

ก ัน้การพฒันาความสามารถในวชิานัน้ๆ ของนกัเรยีนได ้

๕)  การวดัผลและประเมนิผลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่คน้พบศกัยภาพของผูเ้รยีนและการพฒันาผูเ้รียนให ้

เกดิการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร นอกจากจะประเมนิผลการเรียนแลว้ ครูผูส้อนควรประเมนิ

พฤตกิรรม กิรยิามารยาทต่างๆ ทีผู่เ้รยีนแต่ละคนแสดงออกภายในหอ้งเรียนและการประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ในโรงเรียน เครื่องมือที่จะน ามาวดักจ็ะตอ้งตรงตามจุดประสงคใ์นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ดว้ย เพราะเป้าหมายของผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ ไมไ่ดมุ้ง่หวงัใหม้คีวามรูท้างวิชาการเพยีงอย่าง

เดยีว จะตอ้งไดท้ ัง้วชิชา คือความรู ้และ จรณะ คือความประพฤต ิโดยใชเ้กณฑต์ามหลกัอารยวฒั ิ๕ ประการ 

คือศรทัธา ผูเ้รยีนมคีวามเชื่อมคีวามศรทัธาม ัน่คงในพระรตันตรยัและในหลกัธรรมค าสอนในทางพระพทุธศาสนา ศีล 

ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกเรยีบรอ้ยสวยงาม สุตะ ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน จาคะ ผูเ้รยีนมคีวามฉลาด

ในทางอารมณ ์ และปญัญา การรูเ้ท่าทนัสิง่ท ัง้หลายตามความเป็นจรงิ หลกัท ัง้หา้ประการน้ีควรน ามาเป็นเกณฑ์

ในการวดัผลประเมนิผลการศึกษาเลา่เรียนในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ดงันัน้ การวดัผลประเมนิผลจะตอ้งมี

การวดัพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัเรียนดว้ย 

๔.๓.๓ แนวทางดา้นปจัจยัผลผลติ (Output) 

ผลผลติ คือ ผลที่เกดิกบัผูเ้รยีน  ก าหนดโดยวเิคราะหจ์ากหลกัภาวนา ๔ คือ  มอีงคป์ระกอบดา้น

กาย ศีล สมาธ ิ และปญัญา  ซึ่งเป็นผลทีผู่เ้รียนควรไดร้บัจากการพฒันาตามระบบไตรสกิขา  การก าหนดการ

ด าเนินงานดา้นน้ี เพือ่ส่งเสรมิใหส้ถาบนัการศึกษาของคณะสงฆม์เีป้าหมายการพฒันาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนอย่าง

ชดัเจน  มาตรฐานดา้นผลผลติทีต่อ้งการใหเ้กดิ คือ  ”ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาเป็นผูม้คุีณลกัษณะ กนิ อยู่ ดู  

ฟงัเป็น (ภาวนา ๔) ด าเนินชวีติอย่างมคุีณค่าและมคีวามสุข”  ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆต์ามรูปแบบ

ทีน่ าหลกัไตรสกิขาของพระพทุธเจา้มาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา  เป็นระบบทีเ่นน้ “การฝึกฝนขดัเกลา” 

มากกกว่าวชิาการลว้นๆ ทีไ่ม่สนใจฝึกหดัขดัเกลาอะไรเลย  ดงันัน้ ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรน้ี จะเรียก

ไดว้่าเป็นบณัฑติทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยความรูแ้ละทฤษฎต่ีางๆ (วชิชา) และความประพฤต ิความมรีะเบยีบวนิยั 

(จรณะ) ในเวลาเดียวกนั  ซึง่ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม ่ มที ัง้ทีเ่ป็นฝ่ายบรรพชติและ

ฝ่ายคฤหสัถ ์ซึง่ตามหลกัการแลว้ บณัฑติทีเ่ป็นผลผลติจากสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ทีผ่่านกระบวนการ

ศึกษาตามหลกัไตรสกิขานัน้ จะมคุีณสมบตัอินัพงึประสงคด์งัน้ี 

๑. ในดา้นคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์

ผลผลติทางการศึกษาทีถู่กตอ้งตามระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ควรมกีารพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

๑) ไดผ้ลผลติทีม่ศีกัยภาพ (Learning to know)  คือไดผ้ลผลติทางการศึกษาทีม่คีวามรูจ้รงิท ัง้ใน

ดา้นปริยตัิและดา้นปฏบิตั ิ ท ัง้หลกัพระพทุธศาสนาและสถานการณโ์ลกปจัจบุนั  เพราะการศึกษาระบบน้ีเป็น



 

 

๓๐๘ 

การเรยีนเพือ่รู ้ เมือ่รูแ้ลว้จะไดส้ามารถน าความรูน้ี้ไปใชเ้พือ่พฒันาชวีติ แกป้ญัหาสงัคมต่อไป พระภกิษุ

สามเณรทีผ่่านการศึกษาตามระบบใหมน้ี่  จะมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้พยีบพรอ้มดว้ยคุณธรรมและ

จรยิธรรม   และมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิได ้ 

๒) ไดผ้ลผลติที่มสีมรรถภาพ (Leraning to do) คือ สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัมาท างานหรอืใช ้

ประโยชนไ์ดอ้ย่างเตม็ที่ เพราะเป็นการเรียนอย่างมเีป้าหมาย และไดร้บัการพฒันาสมรรถภาพอย่าเตม็ที่    จะ

ท าใหพ้ระภกิษุสามเณรรูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม มคีวามรอบรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม  มโีลก

ทศันก์วา้งไกล มวีสิยัทศันใ์นการท างาน  สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณแ์ละสิง่แวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป

ได ้โดยไม่ทิ้งหลกัการเดมิของพระพทุธศาสนา 

๓) ไดผ้ลผลติทีม่คุีณภาพ (Leraning to live together) คือพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มที ่ และ

สามารถบ าเพญ็ประโยชนต่์อผูอ้ื่นและสงัคมประเทศชาตไิด ้ ท ัง้คุณภาพส่วนตวั คือ จะเป็นผูม้ปีฏปิทาน่า

เลือ่มใส มคีวามประพฤตเิรียบรอ้ย สรา้งนิสยัเป็นคนใฝ่รูใ้ฝ่คิด  มคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการท างาน และ

มกีารตดิตามขอ้มลูข่าวสารและวธิกีารใหม่ๆ มาพฒันางาน และในดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นจิตวญิญาณแก่

ประชาชน คือ ผูน้ าดา้นจติใจและปญัญา มภีาวะความเป็นผูน้ า  มคีวามรบัผดิชอบ  และยอมรบัความคิดเหน็

ของผูอ้ื่น และเป็นผูรู้จ้กัเสยีสละเพือ่ส่วนรวม ไมเ่ป็นคนเหน็แก่ตวั 

๔) ไดผ้ลผลติทีเ่ป็นมนุษยภาพ (Learning to be) คือเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นมนุษยอ์ย่าง

สมบูรณ ์เพราะผลผลติทางการศึกษาตามหลกัพระพทุธศาสนา หรอืผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาท่านจงึเรียกว่า บณัฑติ 

แปลว่า ผูฉ้ลาด การทีม่นุษยอ์ยู่ดดีว้ยปญัญาเป็นเครื่องพสูิจนค์วามส าเรจ็ของการศึกษาผลผลติทางการศึกษา

ของคณะสงฆไ์ทย ดงัทีไ่ดก้ลา่วแลว้ในบทที ่ ๓ คือผลผลติทีส่ามารถตอบสนองเป้าหมายของพระพทุธศาสนา  

ยิง่ศึกษายิง่ตอ้งรูจ้กัตนเอง ตอ้งควบคุมกายและใจไมใ่หไ้ปท าความเดอืดรอ้นแก่ตวัเองและคนอื่น เมือ่

ควบคุมตนได ้ กพ็ฒันาศกัยภาพตนใหช่้วยตวัเองและช่วยเหลอืคนอื่นใหย้ิง่ๆ ขึ้นไป ใหเ้กดิประโยชนสุ์ขท ัง้

โลกน้ีและโลกหนา้ท ัง้ของตนเองและของส่วนรวม ซึง่หากพูดตามหลกัพระพทุธศาสนาถา้ผ่านกระบวนการ

ศึกษาทีถ่กูตอ้ง จะไดผ้ลผลติทางการศึกษาทีม่ีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

๑) มกีายทีพ่ฒันาแลว้ (ภาวติกาย) ผูศึ้กษาจะไดร้บัการพฒันาทางกาย มกีายพฒันาด ี คือ รูจ้กั

บรโิภคใชส้อยปจัจยั ๔ ใหไ้ดคุ้ณค่าแทห้ลกีเลีย่งคุณค่าเทยีมดว้ยวธิคีิดเป็นโยนิโสมนสกิาร  มุง่เป็นผูผ้ลติ

มากกว่าผูบ้รโิภค ด ารงชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มในธรรมชาตแิละไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม ดว้ยมี

ความสามารถน าเอาความรูท้ี่ตนมไีปท าใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรง มคีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ในทางที่เกื้อกูลและไดผ้ลด ี เริ่มแต่รูจ้กับรโิภคปจัจยั ๔ รูจ้กัใชอ้นิทรีย ์ คือ ตา หู จมกู ลิ้นกาย ในการเสพ

หรอืใชส้อยอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยที ัง้หลายในทางทีเ่ป็นการส่งเสริมคุณภาพชวีติ (กนิเป็น ใชเ้ป็น บรโิภค

เป็น ดูเป็น ฟงัเป็น ฯลฯ) 

๒) มศีีลทีพ่ฒันาแลว้ (ภาวติศีล ) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาทางสงัคม  คือ มพีฤติกรรมทางสงัคมที่

พฒันาแลว้ ไมเ่บยีดเบยีนก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น ด ารงตนอยู่ในวนิยัและอาชีวะทีสุ่จริต มี



 

 

๓๐๙ 

ความสมัพนัธท์างสงัคมในลกัษณะทีเ่กื้อกูล สรา้งสรรค ์และส่งเสรมิสนัตสุิข (เสวนา – คบหาเป็น สงัคมเป็น 

พดูเป็น สือ่สารเป็น ท าเป็น)  และพรอ้มทีจ่ะท างานเป็นทมีมกีารใชอ้นิทรยี ์คือ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ  ของ

ตน ใหร้บัรูดู้ฟงัอย่างมสีต ิ ไดป้ญัญา เป็นประโยชน ์ ไมเ่กดิโทษ  มกีารเลี้ยงชพีดว้ยเรี่ยวแรงความเพยีรของ

ตนโดยสุจริต ไมผ่ดิวนิยั เช่น ไมห่ลอกลวง หรอืแสวงหาลาภโดยทางมชิอบ และการเสพบรโิภคปจัจยัสี ่และ

สิง่ของเครื่องใชต่้างๆ โดยใชป้ญัญารูเ้ขา้ใจคุณค่าหรอืประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ ไมบ่ริโภคเพยีงดว้ยตณัหา๕๙  

๓) มจีติทีพ่ฒันาแลว้ (ภาวติจติ) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาทางจิต มจีติใจทีฝึ่กอบรมดีแลว้ สมบูรณ์

ดว้ยคุณภาพจิต คือ ประกอบดว้ยคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาร ีมมีทุติา ความเคารพอ่อน

นอ้ม ความกตญัญูกตเวท ี เป็นตน้ สมบูรณ์ดว้ย สมรรถภาพทางจติ  คือมจีติใจเขม้แขง็ม ัน่คง มคีวามเพยีร

พยายาม มคีวามอตุสาหวริยิะรบัผดิชอบ มสีตสิมาธเิป็นตน้และ จะพฒันาความเขา้ใจโลกและชวีติใหเ้ขม้คม

ชดัเจนมากยิง่ขึ้น เมือ่เหน็ตามความเป็นจรงิแลว้ รูเ้ท่าทนัสงัขารแลว้ จติจงึพน้จากอ านาจครอบง  าของกเิลส 

“จติที่ปญัญาอบรมแลว้ ย่อมหลุดพน้จากอาสวะท ัง้หลาย”๖๐  แต่ผลทีเ่กิดขึ้น คือ  โปร่ง โลง่ เป็นอสิระ สงบ 

และบรสุิทธิ์  ผลทีเ่กดิ ขึ้น คือ ความปลอดทกุข ์เป็นอสิระหลุดพน้จากความรูส้กึบบีคัน้ทีเ่กดิจากความยดึตดิ

ยดึถอืม ัน่ต่างๆ มคีวามสุขทีไ่มอ่งิอาศยัอามสิและปลอดจากกเิลส เป็นอิสระหลุดพน้จากอ านาจบบีคัน้ครอบง  า

และบงการของกเิลสท ัง้หลาย เช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรษิยา ความถอืตวัอ านาจเป็นตน้  

๔) มปีญัญาทีพ่ฒันาแลว้ (ภาวติปญัญา) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาดา้นปญัญา คือรูจ้กัคิด รูจ้กั

พจิารณา รูจ้กัวนิิจฉยั มองเหน็สิง่ท ัง้หลายตามความเป็นจรงิ หรอืตามทีม่นัเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจ 

เคลอืบแฝง เป็นอสิระจากการครอบง  าของกเิลส  เป็นอยู่ดว้ยความรูเ้ท่าทนัธรรมดาของโลกและชวีติ เขา้ถงึ

อสิรภาพปลอดทุกข ์ ปราศจากปญัหา (คิดเป็น แกป้ญัหาเป็น ดบัทุกขเ์ป็น)๖๑ เช่น  มศีรทัธาทีถู่กตอ้งในพระ

รตันตรยั เป็นคนใฝ่รู ้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจรงิ  สนใจศึกษาหาความรูต้ลอดชวีติ  ทีส่  าคญัมทีกัษะในการ

คิดดว้ยโยนิโสมนสกิาร  สามารถแกป้ญัหาชวีติไดด้ว้ยสตปิญัญา มองเหน็สิง่ท ัง้หลายตามที่มนัเป็นหรอืเหน็

ตามความเป็นจรงิ เริ่มตน้ต ัง้แต่การรบัรูอ้ารมณท์างอายตนะ ดว้ยจติใจทีม่ท่ีาทเีป็นกลางและมสีต ิไมห่ว ัน่ไหว

ถกูชกัจูงไปตามความชอบใจ ไมช่อบใจ สามารถตามดูรูเ้หน็อารมณน์ัน้ๆ ไปตามสภาวะของมนัตัง้แต่ตน้จน

ตลอดสาย ไมถ่กูความตดิพนั ความขอ้งขดัขุน่มวั หรอืความกระทบกระแทกที่เน่ืองจากอารมณน์ัน้ฉุดร ัง้หรอื

สะดุดเอาไวใ้หเ้ขวไป  ซึง่ต่างจากบคุคลทัว่ไป ที่เมื่อรบัรูอ้ารมณ์ใดกจ็ะสะดุดอยู่จุดหรอืแงท่ี่กระทบความชอบ

ใจหรอืไมช่อบใจ แลว้เกาะเกี่ยวพวัพนัอยู่ตรงนัน้  สรา้งความตริตรึกคิดปรุงแต่งผสัพสิดารตรงนัน้  เกดิ

ความรูค้วามเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นไปจากความจรงิ คือ รูเ้หน็ไปตามอ านาจกิเลสทีป่รุงแต่ง ไมรู่เ้หน็ความความ

                                                 
๕๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), สอนนาค-สอนฑติ ชีวติพระ ชีวติชาวพทุธ, (กรุงเทพฯ : บรษิทั

ธรรมสารจ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๓๔-๓๕. 

๖๐ท.ีม. ๑๐/๗๖/๙๖. 

๖๑ศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน,์ หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยพทุธธรรม, (นนทบุร ี : โรง

พมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๒๐-๑๒๑. 



 

 

๓๑๐ 

เป็นจรงิของสิง่นัน้  ลกึซึ้งไปกว่านัน้ คือ ปญัญารูเ้ท่าทนัสงัขาร รูส้ามญัญลกัษณะที่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

รูเ้ท่าทนัสมมติบญัญตั ิ ไมถู่กหลอกใหห้ลงไปตามรูปลกัษณภ์ายนอกของสิง่ท ัง้หลาย และยอมรบัความจรงิทกุ

ดา้น มใิช่ติดอยู่เพยีงแง่ใดแงห่น่ึง  “ภกิษุผูม้จีิตหลุดพน้ย่อมไมก่ลา่วเขา้ขา้งกบัใคร ไม่กลา่วทุ่มเถยีงกบัใคร, 

อนัใดเขาพดูกนัในโลก กก็ลา่วไปตามนัน้ ไมย่ดึถอื”๖๒   

ส าหรบัผลผลติทางการศึกษาส่วนทีเ่ป็นคฤหสัถ ์ เมือ่ไดร้บัการศึกษาตามกระบวนการพระพทุธศาสนาที่

ถกูตอ้งแลว้ จะท าใหเ้กดิสมัมาทฏิฐแิก่พทุธศาสนิกชน  เป็นพทุธมามกะช ัน้กลัยาณปถุชุนเป็นอย่างต า่ คือ เป็น

ผูท้ีค่ิดด ี พดูด ี ท าด ี  มอีดุมคตแิละอดุมการณ ์ มุง่อทุศิชวีติเพือ่บ  าเพญ็ประโยชนต์นและประโยชนผู์อ้ื่นดว้ย

ความไมป่ระมาท และจะน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาพฒันาสงัคมและประเทศชาติ อย่างนอ้ยก็ท าให ้

ประชาชนรูจ้กัพระพทุธศาสนาตามวยัของตน   เพือ่เป็นการปลูกฝงัศีลธรรมและวฒันธรรมใหแ้ก่ประชาชน ได ้

รูจ้กัด าเนินชวีติตามหลกัพระพทุธศาสนา จนสามารถท าพทุธปณิธาน ๔ ประการของพระพทุธเจา้ใหบ้รรลุผล คือ 

๑) ใหพ้ทุธบริษทัท ัง้หลายไดศึ้กษาพระธรรม 

๒)  ใหพ้ทุธบริษทัท ัง้หลายไดป้ระพฤตปิฏบิตัิตามพระธรรมค าสอนที่ทรงแสดงไว ้

๓) ใหพ้ทุธบรษิทัช่วยกนัเผยแผ่ ชี้แจง แสดงพระสทัธรรมที่ตนไดศึ้กษาปฏบิตัิตามมาแลว้แก่บุคคล

อื่นไดโ้ดยพสิดาร 

๔) ยามใดทีม่ปีรบัปวาท คือ การกลา่วจว้งจาบหยาบคาย บดิเบอืนพระสทัธรรม ใหพ้ทุธบริษทั

สามารถแกไ้ขปรบัปวาทะเหลา่นัน้ใหยุ้ตลิงดว้ยความเรยีบรอ้ย๖๓ 

ซึง่ตามหลกัพทุธศาสนาพทุธศาสนิกชนทีไ่ดร้บัการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาแลว้  จะเป็น

พทุธศาสนิกชนทีม่คุีณภาพ สามารถรกัษาและสบืทอดพระศาสนาไวไ้ด ้ ซึง่จะมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน้ี คือ 

๑) เป็นผูม้ศีรทัธา ความเชื่อม ัน่ในปญัญาคุณธรรมและความเพยีรพยายามของมนุษย ์ เป็นความเชื่อ

ทีม่เีหตมุผีล  ม ัน่ในคุณพระรตันตรยั  โดยเชื่อในสิง่ต่อไปน้ี คือ  เชื่อกรรมว่าท าดไีดด้ีท  าช ัว่ไดช้ ัว่   วปิาก

สทัธา เชื่อผลของกรรมว่าใครท าอย่างไรจะตอ้งไดร้บัผลอย่างนัน้  เชื่อความทีส่ตัวม์กีรรมเป็นของๆ ตน   และ

เชื่อการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้  

๒) มศีีล อย่างนอ้ยด ารงตนอยู่ในศีล ๕ 

๓) ไมถ่อืมงคลตื่นขา่ว เชื่อกรรม ไมเ่ชื่อมงคล มุง่หวงัผลจากการกระท ามใิช่จากโชคลางหรอืสิง่ทีต่ื่น

กนัไปว่าขลงัหรอืศกัดิ์สทิธิ์ 

๔)  ไมแ่สวงหาเขตบุญนอกหลกัค าสอนนอกวธิีการทางพระพทุธศาสนา 

                                                 
๖๒ม.ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๘. 

๖๓พระเทพดิลก (ระแบบ ตญาโณ), ศาสนทายาทคุณภาพ, (กรุงเทพฯ : พรศิวการพมิพ,์ ๒๕๔๓), 

หนา้ ๑๗๕. 



 

 

๓๑๑ 

๕) เอาใจใส่ท านุบ  ารุงและช่วยกิจการพระพทุธศาสนา๖๔ ดว้ยปจัจยัสีต่ามก าลงัทรพัยแ์ละก าลงัศรทัธา

ทีต่นสามารถท าได ้

นอกจากปฏบิตัติามหลกัอบุาสกธรรมดงักลา่วแลว้ พทุธศาสนิกชนสมควรทีจ่ะละเวน้ หรือเลกิ

ประกอบ  อกรณียวณิชชา๖๕ หรอื มจิฉาวณิชชา๖๖  คือ การคา้ขายที่ผดิ การคา้ขายทีอ่บุาสกไมค่วรประกอบ ๕ 

อย่าง ไดแ้ก่ คา้ขายอาวุธภณัฑ ์ (เครื่องประหาร) คา้ขายมนุษย ์ คา้ขายสตัวไ์วส้  าหรบัฆ่าเป็นอาหาร คา้ขาย

น า้เมารวมสิง่เสพตดิท ัง้หลาย และ คา้ขายยาพษิ  ซึง่เป็นการคา้ขายที่ไมช่อบธรรมบา้ง๖๗  นอกจากน้ีจะตอ้ง

ปฏบิตัิหนา้ที่ของชาวพทุธคุณภาพอกี ๗ ประการ คือ 

๑.  ไมข่าดการเยีย่มเยอืนพบปะพระภกิษุสงฆ ์

๒.  ไมล่ะเลย  ทอดทิ้งการฟงัธรรม การสนทนาธรรม 

๓.  พยายามศึกษาพฒันาตนดว้ยการปฏบิตัศีิลใหส้มบูรณย์ิง่ๆ ขึ้น 

๔.  มคีวามเคารพ นบัถอื  ศรทัธา   ในพระสงฆท์ุกล  าดบัช ัน้และวยั 

๕.  ขณะฟงัธรรม  ไมไ่ดฟ้งัดว้ยความตัง้ใจจะจบัผดิ คอยเพ่งโทษ ตเิตียนผูแ้สดงธรรม 

๖.  ไมแ่สวงหาผูท้ี่ควรแก่การรบัทานนอกหลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนา 

๗.  กระท าการสนบัสนุนในพระพทุธศาสนา ขวนขวายในการท านุบ  ารุงพระพทุธศาสนา๖๘ 

นอกจากน้ีผลลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ควรจะตอ้งมคุีณธรรมภายในที่โดดเด่น ดงัน้ี 

๑) มปีญัญาสมบูรณ ์ ขจดัอวชิชาความโงเ่ขลาไม่รูใ้หห้มดสิ้นไป จนมคีวามรูส้กึรอบคอบและตรง

ประเดน็ บรบูิรณด์ว้ยความรูท้ ัง้ทางโลกและทางธรรม 

๒) เมือ่เรยีนรูแ้ลว้สามารถลดละ หรอืหลุดพน้จากกเิลสท ัง้ปวง และทีส่  าคญักิเลส ๓ ตวั คือ ความ

อยากไดใ้นสิง่ทีผ่ดิศีลธรรม ผดิกฎเกณฑท์างสงัคม ผดิกฎหมาย (โลภะ) อารมณโ์กรธหรอืแคน้ถงึข ัน้ควบคุม

ไมไ่ด ้ เบยีดเบยีนตนเอง ท ารา้ยผูอ้ื่น หรอืท ารา้ยสงัคม (โทสะ) และความหลงจนแยกไมไ่ดว้่าอะไรผดิ อะไร

ถกู อะไรด ีอะไรไมด่ ีหรอือะไรจรงิ อะไรไมจ่รงิ (โมหะ) 

๓) หลุดพน้จากภาวะ “ตวักู ของกู” หรอืการยดึถอืตวัเองเป็นใหญ่ (อปุาทาน) หลงตวัเอง เย่อหยิง่ 

ทะนงตน (มานะ) อนัเป็นเหตุปิดประตูการเรยีนรูข้องตนเอง จนเกดิความเสยีหายท ัง้ต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น๖๙  

                                                 
๖๔องฺ.ปญฺจก.  ๒๒/๑๗๕/๒๓๐. 

๖๕องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๓. 

๖๖ท.ีอ. ๑/๒๙๐; ม.อ. ๑/๑๘๗. 

๖๗สุตตฺ.อ. ๒/๒๒๖, ๒๒๘ ; วสุิทธิ. ๑/๑๘. 

๖๘พระเทพดิลก(ระแบบ  ต าโณ), กาลามสูตร, (กรุงเทพฯ : พรศิวะการพมิพ,์ ๒๕๔๔), หนา้ 

๑๒๑. 

๖๙เกษม วฒันชยั, “เป้าหมายของการเรียนรู”้, มติชนรายวนั, (๑๔ มนีาคม ๒๕๔๘) : ๗. 



 

 

๓๑๒ 

๔) มคีวามกรุณาอนัไมม่ขีอบเขต ช่วยเหลอืคนอื่นๆ ดว้ยเมตตา (ความรกั) และกรุณา (ความ

สงสาร) โดยไม่คิดหวงัผลประโยชนต์อบแทนใดๆ มาเป็นตวัอปุสรรคขดัขวาง 

๒) ในดา้นมาตรการรองรบัหรอืการใชผ้ลผลิตทางการศึกษาของคณะสงฆ ์   ผลผลติทางการศึกษา

ของคณะสงฆท์ีผ่่านกระบวนการศึกษาทีถู่กตอ้งตามแนวพระพทุธศาสนาแลว้ ถอืว่าเป็นผูท้ีท่  าประโยชนต์นไดด้ี

แลว้ ยงัควรเป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะบ  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อผูอ้ื่น สงัคมประเทศชาต ิ ดว้ยความเสยีสละ ไม่เหน็

แก่ตวั ช่วยผูอ้ื่นได ้และพึง่ตนเองไดด้ว้ยดดีว้ย ดงันัน้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมเีป้าหมายใหช้ดัเจนว่าเมือ่ผลติผลผลติ

ทางการศึกษามาแลว้ จะใหพ้ระภกิษุสามเณรหรือผูท้ี่ส  าเรจ็การศึกษานัน้ๆ มาช่วยงานพระพทุธศาสนาไดอ้ย่างไร  

เช่น การเป็นครูอาจารย ์ เป็นเจา้อาวาส เจา้คณะพระสงัฆาธิการ พระธรรมทูต หรอืช่วยงานพระพทุธศาสนาดา้น

ต่างๆ องคก์รคณะสงฆจ์ะตอ้งมหีน่วยงานหรือภาระงานไวร้องรบั โดยเฉพาะในปจัจุบนัมสีภาพปญัหาวดัต่างๆ 

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดัขาดแคลนพระภกิษุสงฆท์ี่เป็นเจา้อาวาสและกลายเป็นวดัรา้งเป็นจ านวนมาก  หากคณะ

สงฆม์แีผนการรองรบัผลผลติทางการศึกษาอย่างชดัเจน จดัเป็นโครงการหรอืกจิกรรมของพระภกิษุทุกรูปก่อน

ส าเรจ็การศึกษาจะตอ้งหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัไปจ าพรรษาในวดัต่างๆ โดยหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นคร ัง้ละ ๑-๒ 

ปี หากท าไดอ้ย่างน้ีก็จะสามารถแกไ้ขปญัหาวดัรา้งหรอืวดัที่ขาดแคลนเจา้อาวาสได ้และจะท าใหพ้ระสงฆใ์นชนบท

มคุีณภาพเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณใหก้บัประชาชนในชนบทได ้ซึง่จะส่งผลต่อความเจริญม ัน่คงของพระพทุธศาสนา

โดยภาพรวม แต่ถา้คงอยู่เหมอืนในสภาพปจัจบุนัแลว้ ทีผู่ท้ี่ส  าเรจ็เปรียญธรรม ๙ ประโยคในปจัจุบนั ถอืว่าเป็น

ผูส้  าเรจ็การศึกษาระดบัสูงสุดของคณะสงฆ ์แต่เมือ่ส  าเรจ็การศึกษาแลว้กไ็มม่ภีาระงานอนัใดรองรบั คณะสงฆเ์อง

กไ็ม่ไดม้รีะบบติดตามผลผลติทางการศึกษาว่า พระภกิษุสามเณรทีส่  าเร็จการศึกษาแลว้ไปท าอะไร ทีไ่หน ดงันัน้ 

จงึท าใหพ้ระภกิษุสามเณรจ านวนมากตอ้งลาสกิขาออกไป เพราะเหน็ว่าอยู่เป็นพระภกิษุสามเณรไปกไ็ม่ไดใ้ช ้

ความรูท้ีร่  า่เรียนมาใหเ้ป็นประโยชน ์ ซึง่การเตรียมภาระงานไวร้องรบัผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ จะตอ้ง

ท าอย่างเป็นระบบ และประสานสอดคลอ้งกนัท ัง้องคก์ร จงึจะสามารถรกัษาบคุลากรไวก้บัพระพทุธศาสนาได ้

ดงันัน้ การทีพ่ระพทุธศาสนาจะมคีวามเจรญิม ัน่คงอยู่ในประเทศไทยได ้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมุง่พฒันา

คุณภาพของพุทธศาสนิกชน ท ัง้พระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์ใหเ้ป็นชาวพทุธทีม่คุีณภาพอย่างแทจ้รงิ  

จ าเป็นตอ้งเร่งเรา้ใหพุ้ทธศาสนิกชนมีจิตส านึกรูส้ึกรบัผิดชอบต่อความเป็นพุทธบริษทัของตน  จดัใหม้ี

การศึกษาพระพทุธศาสนาใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ แลว้น ามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลจริงในชวีติประจ าวนั นอกจากจะเป็น

ประโยชนแ์ก่ตวัของพทุธศาสนิกชน  และพระพทุธศาสนาเองแลว้ ยงัส่งผลต่อความเจรญิกา้วหนา้ ของสงัคม

ประเทศชาต ิโดยภาพรวมอกีดว้ย   

๔.๓.๔ แนวทางดา้นปจัจยัผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบ คือ  ผลการพฒันาตามระบบไตรสกิขาที่ระบบการศึกษาของคณะสงฆด์ าเนินการท ัง้ระบบ

แลว้ ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลต่อเน่ืองกบัผูเ้กี่ยวขอ้งนอกสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ซึง่ประกอบดว้ย 

ประชาชน สงัคม ประเทศชาติ  การก าหนดผลกระทบเพือ่ใหเ้กิดความตระหนกัถงึการพฒันาระบบการศึกษา

ของคณะสงฆ ์ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอพระพทุธศาสนาและสงัคมในวงกวา้ง  มาตรฐานดา้นผลกระทบที่ตอ้งการ



 

 

๓๑๓ 

ใหเ้กิด คือ  พระพทุธศาสนา สถาบนัสงฆแ์ละสงัคมประเทศชาติ  ไดร้บัประโยชนจ์ากการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆแ์ละเกดิความสมานฉนัทร่์วมมอืกนัพฒันาสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างต่อเน่ือง 

แนวทางดา้นปจัจยัผลกระทบในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั หากมกีารน าหลกัการและแนวคิด

ทางการจดัการศึกษาตามแนวพระพทุธศาสนามาใช ้ คือ เป็นการศึกษาเพือ่พฒันาความเป็นมนุษย ์ เป็น

การศึกษาเพือ่ท าลายความเหน็แก่ตวั จะท าใหผู้เ้รยีนหรอืพระภกิษุสามเณรตลอดถงึพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปที่

ผ่านการศึกษาของคณะสงฆ ์จะสามารถบ าเพญ็ประโยชนต์น ประโยชนผู์อ้ื่นไดอ้ย่างเตม็ที ่เหมอืนอย่างองคก์ร

พทุธในใตห้วนั ทีเ่ป็นชาวพทุธมหายานไดน้ าอดุมการณพ์รหมวหิาร ๔ แบบพระโพธิสตัว ์ คือ มุง่ช่วยเหลอื

สรรพสตัวเ์ป็นเป้าหมายหลกัของชวีติ “ท าใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะช่วยกนัคนละไมค้นละมอื ไมน่ิ่งดูดาย

หรอืหาความสุขในตนฝ่ายเดียว เอาใจใส่สิง่แวดลอ้มเพือ่ไม่ใหส้งัคมเสือ่มทรามลงเรว็เกนิไป เพือ่ต่อสูก้บั

กระแสภาคความเจริญทางวตัถยุุคโลกาภวิตัน”์๗๐ จากการน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาไปปฏบิตัจินเป็นวถิี

ชวีติประจ าวนั ท าใหอ้งคก์รพทุธในใตห้วนัมคีวามโดดเด่นท ัง้ดา้นการปฏบิตัิตนและน าพาผูค้นท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน ์ สรา้งสรรคส์งัคม ส่งเสริมการปฏบิตัิธรรมส่วนตวั ความกตญัญูในครอบครวั เคารพ

กฎหมายบา้นเมอืง สรา้งจิตส านึกทีด่ีแก่สงัคม อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ ไมป่ฏเิสธความรู ้

เทคโนโลยสีมยัใหม ่ ตรงกนัขา้มพยายามน ามาใชเ้พือ่เผยแพร่ธรรมะและแนวคิดใหแ้พร่ขยายออกไปโดยผ่าน

ช่องทางสือ่สารสมยัใหม่และช่องทางการตลาดเชงิคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ปลอ่ยใหต้วัเองตดิอยู่ในโลก

แห่งอดตีที่หลุดแยกออกจากโลกปจัจบุนั  ซึง่จากแนวคิดอย่างน้ี ท าใหก้ารเผยแผ่พทุธศาสนาในใตห้วนั มี

สสีนัและเชื่อมโยงกบัสถานการณแ์ละชวีติจรงิของผูค้นในสงัคมปจัจบุนั โดยเฉพาะองคก์รพทุธฉือจี้ทีถ่อืไดว้่า

เป็นส านกัที่ใหญ่และทรงพลงัที่สุดไมเ่ฉพาะในใตห้วนั แต่มกีารแพร่ขยายไปท ัว่โลก ดงัที่บางคนกลา่วว่า 

ไตห้วนัก าลงัจะกลายเป็นบรรษทัขา้มชาตเิชงิคุณธรรม ควบคู่ไปกบับรรษทัขา้มชาตเิชงิเศรษฐกจิเลยทเีดยีว  

ฉือจี้ เป็นส านกัพทุธทีก่  าหนดเป้าหมายหลกัขององคก์รไว ้ ๔ ภารกจิ คือ  การท ากจิกรรมสงเคราะห์

การจดับรกิารรกัษาพยาบาล  การจดัการศึกษา  การส่งเสรมิวฒันธรรม โดยมมีลูนิธฉืิอจี้เป็นองคก์รแกนกลาง

ในการด าเนินงาน ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ไดด้ว้ยเงนิบรจิาคอย่างสม า่เสมอจากสมาชกิกว่า ๕ ลา้น

คน มรีะบบบริหารจดัการทีด่มีาก การเงนิโปร่งใสมากจนเป็นทีเ่ชื่อถอืของคนทัว่ไป จงึมเีงนิมาใชท้  ากจิกรรม

ต่างๆ อย่างมากมายไมรู่จ้บสิ้น   หน่ึงในภารกจิส าคญัของมลูนิธพิทุธฉือจี้ กค็ือ การจดัการศึกษาทีม่เีป้าหมาย

สรา้งคนใหเ้ป็นมนุษยค์ือผูม้จิิตใจสูง ไมใ่ช่มุง่สอนคนใหม้แีต่ความเก่งเพือ่ไขว่ควา้หาโอกาสทีเ่หนือคนอื่นอย่าง

เอาเป็นเอาตาย   โดยโรงเรียนภายใตก้ารดูแลของมลูนิธฉืิอจี้มเีป้าหมาย ๔ ประการ คือ 

๑) สรา้งนกัเรยีนใหม้วีสิยัทศันก์า้วไกลถงึระดบัสากล 

๒) เป็นผูม้คุีณธรรมจรยิธรรม 

๓) เป็นผูม้วีฒันธรรมอนัดงีาม 

                                                 
๗๐อ าพล  จนิดาวฒันะ, จติอาสา พลงัสรา้งโลก, (กรุงเทพฯ : ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาแผ่นดนิเชงิ

คุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม), ๒๕๔๙), หนา้ ๑๔. 



 

 

๓๑๔ 

๔) มทีกัษะการท างานและทกัษะชวีติ 

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขา้งตน้ เขาเนน้การปลูกฝงัใน ๕ ดา้น คือ 

๑) การด าเนินชวีติประจ าวนัทีเ่รียบงา่ย 

๒) ฝึกใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรมในการใชช้ีวิตที่ถูกตอ้ง  มีความรกัในผูอ้ื่นเหมือนเป็นญาติพี่นอ้ง

ร่วมครอบครวัเดียวกนั 

๓) ใหรู้จ้กับรกิารผูอ้ื่นอย่างนอบนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรตผูิอ้ื่น 

๔) ใหรู้จ้กัขอบคุณสิง่ทีเ่กดิขึ้นและทุกสิง่ที่เขา้มาในชวีติ   รูจ้กัส  านึกในบญุคุณของคนอื่นและสรรพ

สิง่รอบตวั 

๕) ใหม้ทีกัษะทีจ่  าเป็นในการด ารงชวีติและการท างานในอนาคต๗๑ 

หากคณะสงฆไ์ทยไดน้ าหลกัปรชัญาการศึกษาแนวพทุธมาใช ้ และประยุกตก์ารบรหิารจดัการแบบ

สมยัใหมเ่ขา้มาบรหิารจดัการ  เป็นการน าหลกัพทุธธรรมเช่นหลกัพรหมวหิารธรรม หลกักลัยาณมติร มาใช ้

เป็นเขม็ทศิน าทาง จะท าใหท้กุคนสามารถน าหลกัศาสนามาใชไ้ดจ้รงิ และปฏบิตัไิดอ้ย่างงา่ยๆ ในชวีติน้ี  คือ 

การท างานช่วยเหลอืผูอ้ื่นไมว่่าจะดว้ยทรพัย ์ดว้ยแรง ดว้ยปญัญา หรอือื่นๆ โดยถอืว่าท ัง้หมดน้ีคือการปฏบิตัิ

ธรรม เป็นการไดฝึ้กยกระดบัจิตใหสู้งขึ้น  ท าใหเ้รื่องพระพทุธศาสนาเป็นเรื่องเขา้ใจงา่ย เขา้ถงึงา่ย ไมแ่ยก

ส่วนออกจากชวีติจรงิ ทกุคนจงึสามารถท าไดอ้ย่างทนัทแีละทนัสมยัอยู่เสมอ 

และการทีศ่าสนาพทุธเป็นศูนยร์วมจติใจ หากพระสงฆศึ์กษาเรยีนรูห้ลกัธรรมค าสอนจนเขา้ใจแจ่ม

ชดั ฝึกปฏบิตัดิ  าเนินชวีติเป็นแบบอย่างของพทุธบรษิทัท ัง้มวล คือ ด าเนินชวีติอย่างเรยีบงา่ย กนินอ้ย นอน

นอ้ย ใชน้อ้ย ไมส่ะสม เบยีดเบยีนผูอ้ื่นและสรรพสิง่นอ้ย นอบนอ้มถ่อมตน ลดตวัเองใหเ้ลก็ลงเสมอ มแีต่คิด

จะท าเพือ่ผูอ้ื่นอย่างสุดก าลงัเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ของมนุษย ์กจ็ะเป็นศูนยร์วมศรทัธาก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์

กบับคุคลท ัง้หลายในแนวราบ คือ ก่อใหเ้กดิความรกั ความผูกพนั ไมเ่หมอืนกบัความสมัพนัธใ์นแนวดิ่ง ที่

เกดิแรงกดทบัและปฏสิมัพนัธก์นัเชงิอ านาจ ท าใหค้วามรกั ความด ีความงามเกดิขึ้นไดย้ากกว่า  เมือ่เป็นศูนย์

รวมศรทัธา กจ็ะเป็นการรวมทรพัยากรปญัญา องคค์วามรู ้ การปฏบิตัิต่าง ๆ เขา้มาสู่ศูนยร์วมแห่งศรทัธาคือ

ผูน้ าจติวญิญาณ แต่การรวมทุกสิง่ทกุอย่างเหลา่นัน้มใิช่รวมเขา้มาพอกพนูสะสมไวท้ี่ศูนยก์ลาง แต่เป็นการ

รวมเขา้เพือ่กระจายออก คือ กระจายออกไปสู่มหาชนคนยากไร ้คนตกทกุขไ์ดย้ากอย่างกวา้งขวาง 

ซึง่หากคณะสงฆไ์ทยน าแนวคิดน้ีมาใช ้  จะท าใหอ้งคก์รสงฆเ์ป็นองคก์รตน้แบบ เป็นสงัคมในอุดม

คตติามพทุธประสงคท์ี่ทรงวางไว ้ คณะสงฆจ์ะตอ้งไมป่ฏเิสธความเป็นไปของสงัคมและของโลก ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงเป็นพลวตัตลอดเวลา รูจ้กัน าจุดเด่นบางอย่างมาใชอ้ย่างชาญฉลาด เช่น การน าเอาองคค์วามรู ้

ดา้นการจดัการ การตลาดเชงิสงัคม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการบริหารจดัการอย่างมอือาชีพ ฯลฯ มาใช ้

ด าเนินการงานดา้นศาสนาอย่างกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพแลว้ จะท าใหค้ณะสงฆเ์ป็นผูน้ าทางจติวญิญาณ

และเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

                                                 
๗๑เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๕๙-๖๐. 



 

 

๓๑๕ 

เมือ่กระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ มเีป้าหมาย มแีผนการและนโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจน

ย่อมท าใหเ้กิดผลผลติทางการศึกษาทีพ่งึปรารถนา และจะมผีลลพัทท์างการศึกษาทีเ่กดิขึ้นท ัง้แก่พระพทุธศาสนา

เอง สงัคมประเทศชาติโดยภาพรวมดงัน้ี 

๑) ผลกระทบที่มีต่อพระพทุธศาสนา 

จากการทีค่ณะสงฆไ์ทยมรีะบบการศึกษาทีถู่กตอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการในทางพระพทุธศาสนา  

คือตามหลกัไตรสกิขา และมกีระบวนการบรหิารจดัการศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพ  ย่อมสง่ผลดแีก่พระพทุธศาสนาโดย

ภาพรวม คือ จะท าใหม้ศีาสนทายาทที่มคุีณภาพ สามารถสบืทอดและเผยแผ่พระพทุธศาสนาไปไดอ้ย่างมี

คุณภาพ เพราะพระพทุธศาสนาจะมคีวามเจริญม ัน่คงหรอืมคีวามเสือ่มถอย ขึ้นอยู่กบับรษิทัท ัง้ ๔  โดยเฉพาะ

ภกิษุบรษิทัซึง่ถอืว่าเป็นแกนหลกัของบริษทัท ัง้ ๔  ถงึแมว้่าพระพทุธศาสนาจะมหีลกัธรรมค าสอนอนัแสนจะ

วเิศษสุดเพยีงใดก็ตามท ี แต่หากขาดศาสนทายาททีม่คุีณภาพ เป็นผูส้บืทอดหรอืเป็นผูเ้ผยแผ่พระธรรมค า

สอนแลว้ ค าสอนนัน้กจ็  ากดัอยู่ในวงแคบหรอืมปีระโยชนแ์ก่มหาชนไดน้อ้ย  ดงันัน้  คุณภาพของศาสนทายาท

หรอืบคุลากรทางพระพทุธศาสนา  จงึมคีวามส าคญัมากต่อความเจรญิม ัน่คงของพระพทุธศาสนา  แต่การที่

พระภกิษุสามเณรจะสามารถด ารงตนเป็นศาสนทายาททีด่มีคุีณภาพได ้ จะตอ้งผ่านกระบวนการศึกษา กระบวนการ

ฝึกฝนอบรมตามหลกัพระพทุธศาสนาใหค้รบท ัง้ ๓ กระบวนการ คือ ท ัง้ปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ  ดงันัน้ หาก

คณะสงฆม์อีงคก์รหรอืหน่วยงานจดัการศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถผลติผลผลิตทางการศึกษาทีม่คุีณภาพ

ตามความคาดหวงัของพระพทุธศาสนา ของคณะสงฆแ์ละของสงัคมแลว้ ผลลพัทท์ีเ่กิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความ

เจรญิม ัน่คงของพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ 

๒) ผลกระทบที่มีต่อองคก์รคณะสงฆ ์

สภาพบริบทของสงัคมไทยปจัจุบนัที่เปลีย่นแปลงไป เมือ่ระบบการศึกษาแบบใหม่เขา้มาสู่สงัคมไทย 

ท าใหว้ถิชีวีติของผูค้นเริ่มเปลีย่นไป ค่านิยมของสงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย การเปลีย่นครูจากพระสงฆม์าเป็น

ครูฆราวาสท าใหส้ถาบนัสงฆไ์ดร้บัผลกระทบมากที่สุด  ท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัสงฆก์บัประชาชนจงึ

ค่อยๆ ถอยห่างออกจากกนั และสบืเน่ืองจากการที่คณะสงฆถ์กูทอดทิ้งเรื่องการศึกษาไมไ่ดร้บัการพฒันามา

เป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพบคุลากรของคณะสงฆเ์อง  และดว้ยขอ้จ ากดัทางพระวนิยัทีม่ี

อยู่หลายประการ ท าใหไ้มส่ามารถติดตามการเคลือ่นไหวของสงัคมไดอ้ย่างทนัท่วงท ี ไมส่ามารถกา้วทนัขอ้มลู

ขา่วสารและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ได ้ จงึเป็นเหตใุหส้ถาบนัสงฆไ์ทยเป็นแต่เพยีงผูต้ามและ

ถกูมองว่าเป็นสถาบนัที่ลา้สมยั  อนัเป็นเหตใุหต้อ้งลดบทบาทที่มต่ีอสงัคมลงไป  ไมว่่าจะเป็นบทบาทผูน้ าทาง

ความคิดของสงัคม บทบาทความเป็นศูนยก์ลางของชมุชน บทบาทความเป็นผูน้ าทางปญัญาของสงัคม ดงันัน้

หากมกีารปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆ ์ หนัมาเนน้ในการพฒันาศกัยภาพ สมรรถภาพ และคุณภาพของศาสน

ทายาทท ัง้ในส่วนของพระภกิษุสงฆ ์ และพทุธศาสนิกชนแลว้ จะท าใหบ้ทบาทของคณะสงฆท์ี่มต่ีอสงัคมมเีพิม่

มากขึ้น  ถงึแมว้่าจะอยู่ในเพศพรหมจรรยไ์ปไมต่ลอด  เมือ่ลาสกิขาออกไปกจ็ะสามารถช่วยเป็นตวัแทนเชดิชู



 

 

๓๑๖ 

สถาบนัสงฆไ์ด ้  นอกจากจะเป็นการปรบัตวัเพือ่รกัษาสถานภาพเดมิขององคก์รสงฆใ์หย้งัคงมคีวามส าคญัใน

สงัคมอยู่แลว้ ยงัเป็นการปรบัตวัเพือ่ใหร้บักบัสถานภาพใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นดว้ย  

 

 
๓) ผลกระทบที่มีต่อสงัคมและประเทศชาติ 

บทบาทของพระภกิษุสงฆป์ระการหน่ึงกค็ือ จะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัสงัคม ลกัษณะชวีติของ

พระภกิษุสงฆน์ัน้พระวนิยับญัญตัไิวว้่า ตอ้งมคีวามผูกพนักบัสงัคม คือพระตอ้งพึง่อามสิทานไดแ้ก่ปจัจยัสี่

จากคฤหสัถ ์ แลว้ตอบแทนดว้ยธรรมทาน  ปญัหาส าคญัอยู่ทีว่่าพระจะสามารถตอบแทนสงัคมดว้ยธรรมทาน

หรอืไม ่ ถา้หากไมม่คีวามรูไ้มม่กีารศึกษาดเีพยีงพอ  ไมรู่ธ้รรมลกึซึ้งจรงิจงั  ไมเ่ขา้ใจสภาพสงัคมทีเ่ป็นอยู่  ก็

ไมส่ามารถจะช่วยอะไรได ้ ถงึช่วยไดก้น็อกรตีนอกรอยของพระพทุธศาสนา เช่น การดูหมอบา้ง การสะเดาะห์

เคราะหบ์า้ง สิง่เหล่าน้ีคือสิง่ที่พระตอ้งการที่จะช่วยปลอบใจชาวบา้นทีม่ทีกุข ์ แต่ท่านไมรู่จ้ะช่วยดว้ยวธิกีาร

อย่างไร เพราะไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจท ัง้ในหลกัธรรมและสภาพสงัคม จงึช่วยดว้ยวธิทีีค่ิดว่าจะช่วยได ้ ดว้ย

การปลอบใจชาวบา้นดว้ยวธิกีารต่างๆ ดว้ยวธิกีารที่ไมใ่ช่เป็นการการน าหลกัพทุธธรรมมาแกป้ญัหา   และกลบั

กลายเป็นการก่อปญัหาใหก้บัวงการคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนา ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีเกดิขึ้นเพราะคณะสงฆไ์ด ้

ใหก้ารศึกษาแก่พระสงฆย์งัไมด่ีพอ รวมท ัง้ความรูเ้รื่องพระพทุธศาสนาของคฤหสัถก์็มนีอ้ยมาก จงึก่อใหเ้กดิ

ปญัหากบัพระพทุธศาสนาอย่างมากมายดงัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั 

ดงันัน้ ถา้หากคณะสงฆไ์ดจ้ดัการศึกษาใหก้บัพระสงฆอ์ย่างถกูตอ้ง  และพระสงฆไ์ดร้บัการพฒันา

คุณภาพทัง้ในดา้นปริยตั ิปฏบิตัิ และปฏเิวธ  ย่อมสามารถทีจ่ะสอนธรรมหรอืพดูกบัคนสมยัใหมใ่หรู้เ้รื่องและ

เขา้ใจงา่ย เพราะว่ามคีวามรู ้ มสีิ่งร่วมกนัอนัเป็นสื่อน าความเขา้ใจในเรื่องลกึซึ้งขึ้นไปและ ยงัสามารถใหก้ารศึกษา

แก่ประชาชน โดยเฉพาะในดา้นการด ารงชวีติทีด่งีาม ชวีติที่ประเสรฐิ ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา โดย

สามารถท าหนา้ที่ต่อประชาชนหรือสงัคมในการใหค้ าแนะน าส ัง่สอน เผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน  เมือ่ประชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจถกูตอ้ง กจ็ะประพฤตอิยู่ในศีลธรรม รูจ้กัฝึกอบรมจิต ฝึกอบรมปญัญา ประชาชนอยู่

ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข ประพฤตดิีปฏบิตัชิอบ กจ็ะเป็นประโยชนต่์อประเทศชาตโิดยรวม และหนา้ทีอ่กี

ประการหน่ึงกค็ือ หนา้ทีใ่นการใหค้ าปรกึษาแก่ประชาชน  เพราะประชาชนเมือ่มคีวามทกุขค์วามเดอืดรอ้นกจ็ะ

มาพึง่พระสงฆ ์ หากพระสงฆม์คีวามรูค้วามสามารถดแีละมคีวามประพฤตน่ิาศรทัธาเลือ่มใส กจ็ะเป็นทีพ่ึง่ทางใจของ

ประชาชน  เมือ่ประชาชนมปีญัหาตอ้งการทีพ่ึง่กจ็ะสามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าทีถ่กูตอ้งตามหลกัพระพทุธศาสนาได ้

๔.๔ วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างผูใ้หส้มัภาษณม์ที ัง้หมด ๓๐ รูป /คน  ซึง่ผูว้จิยัได ้

แบง่กลุ่มประชากรทีจ่ะศึกษาออกเป็น ๓ กลุม่  คือ   กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร

การศึกษาระดบันโยบายของคณะสงฆ ์ ไดแ้ก่กรรมการมหาเถรสมาคม แมก่องธรรม แม่กองบาล ี  ผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยัสงฆ ์ จ านวน ๕ รูป กลุ่มนกัวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามเชี่ยวชาญ



 

 

๓๑๗ 

ทางดา้นวชิาการทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ  ท ัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชิต จ านวน  ๑๕ รูป/คน กลุม่ผูจ้ดัการ

ศึกษาของคณะสงฆภ์าคปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ เจา้ส  านกัเรยีน ครูใหญ่ ครูสอนพระปรยิตัธิรรมท ัง้สองแผนก  จ านวน 

๑๐ รูป/คน  ซึง่ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์ผีลตามประเดน็ทีผู่ว้จิยัไดต้ ัง้ไว ้ดงัน้ี 

 
๔.๔.๑ ประเด็นสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั 

ความเหน็ในประเด็นเกี่ยวกบัสภาพการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห ้

ขอ้มลูส าคญัท ัง้ ๓ กลุม่  ผูว้จิยัไดน้ ามาวเิคราะหแ์ละสรุปเป็นประเดน็ในแต่ละดา้นๆ ดงัน้ี   

๑) ดา้นแผนและนโยบายทางการศึกษา  จากการสมัภาษณก์ลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ในประเดน็น้ีผูใ้ห ้

สมัภาษณม์คีวามเหน็เป็น ๒ ดา้น คือ กลุ่มแรกซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นพระเถระและนกัวชิาการบางท่านมคีวามเหน็ว่า

คณะสงฆม์นีโยบายทางการศึกษาอยู่แลว้ เพยีงแต่ว่านโยบายทีม่นี ัน้เป็นเอกลกัษณข์องคณะสงฆโ์ดยเฉพาะ 

กลา่วคือตอ้งการรกัษาระบบการเรยีนการสอนนกัธรรมและบาลี เป็นเรื่องของการอนุรกัษป์ระเพณีการเรยีน

แบบเดมิเอาไว ้  โดยมองเหน็ว่าวธิน้ีีจะเป็นวธิีทีจ่ะสามารถรกัษาสบืทอดการศึกษาบาลแีละนกัธรรมไวไ้ด ้ อกี

อย่างหน่ึงการศึกษาของพระภกิษุสามเณรแตกต่างจากการศึกษาของทางโลก ดงันัน้การจดัท านโยบายจงึตอ้งมี

ความแตกต่างกนัไป    บางท่านกม็คีวามเหน็ว่าคณะสงฆม์นีโยบายการจดัการศึกษาและแผนการศึกษาทีใ่ชอ้ยู่

เดมิแลว้ ดงันัน้อาจพดูไดว้่า คณะสงฆก์ม็นีโยบายอยู่แลว้เพยีงแต่นโยบายนัน้อาจเขม้ขน้ไปสกัหน่อย เช่นการ

สอบและการประเมนิผลจะไมท่  าเหมอืนกบัปรยิตัิธรรมสามญั บางท่านกใ็หเ้หตผุลว่าคณะสงฆม์นีโยบายการจดั

การศึกษาและแผนการศึกษาทีแ่น่นอนอยู่แลว้ เป็นแผนการศึกษาที่สบืทอดกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ เป็น

วตัถปุระสงคข์องพระมหากษตัริย ์ บางท่านกเ็หน็ว่าการทีท่างแม่กองมหีนา้ทีใ่นการออกขอ้สอบและวดัผลอย่าง

เดียวนัน้ เป็นการใหอ้ิสระกบัส านกัเรียนแต่ละส านกัในการบริหารจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่

ละทอ้งที ่ 

ส่วนอกีกลุม่หน่ึงซึง่เป็นผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่กลบัมคีวามเหน็ต่างออกไป  คือเหน็ว่าคณะสงฆย์งัไมม่ี

นโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจน  นโยบายที่ใชอ้ยู่อาจเป็นนโยบายเก่า คือท ากนัมาอย่างไรก็ท าไปอย่างนัน้  แต่คิด

ว่ายงัคงใชไ้ด ้ เช่นเดยีวกบัเรื่องแผนการศึกษาทีม่มีาต ัง้แต่สมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณ 

วโรรส พระองคท์รงวางแผนการศึกษาบาลนีกัธรรมเอาไว ้ ถอืกนัว่าเป็นการจดัการศึกษาตามประเพณีเดมิ ไมไ่ดม้ี

นโยบายทางการศึกษาที่ชดัเจน ไมม่กีารวางแผนบคุลากรว่าจะสรา้งพระอย่างไร เรยีนอะไรดเีพือ่สนองงานพระศาสนา  

อกีส่วนหน่ึงมคีวามเหน็ว่า คณะสงฆโ์ดยเฉพาะวดัใหญ่ๆ เนน้การก่อสรา้งศาสนวตัถแุละศาสนพธิกีรรมมากกว่า

การเรยีนการสอนพระปริยตัิธรรม โดยทีค่ณะสงฆไ์มม่มีาตรการอะไรเขา้ไปจดัการ และการทีค่ณะสงฆไ์ม่มี

นโยบายทางการการศึกษา ท าใหค้ณะสงฆข์าดกฎหมายรบัรอง มเีพยีงระเบยีบการคณะสงฆ ์ ไมม่ ี พ.ร.บ. 

การศึกษา ไมม่แีผนจดัการศึกษา  แผนพฒันาบุคลากร ซึง่ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยตรง 

อกีกลุม่หน่ึงเหน็ว่าการศึกษาของคณะสงฆท์ีจ่ดัอยู่มนีโยบายเชงิดิ่ง คือ มุง่ใหผู้เ้รยีนสอบผ่านตามล าดบัเท่านัน้ แต่



 

 

๓๑๘ 

ไมไ่ดส้นใจว่าพระภกิษุสามเณรทกุรูปจะไดร้บัการศึกษาหรอืไม ่ และคณะสงฆม์หีนา้ทีเ่พยีงออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ

เท่านัน้ ไมไ่ดม้สี่วนหรอืมาตรการใดๆ ทีช่ดัเจนในการส่งเสรมิการศึกษาของคณะสงฆ ์

๒) ดา้นบคุลากรทางการเรยีนการสอน  ผูใ้หส้มัภาษณเ์กอืบทกุคนใหค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า การศึกษา

พระปริยตัิธรรมของคณะสงฆน่์าห่วงใยมากในดา้นบคุลากรทางการศึกษาท ัง้ดา้นครูผูส้อนและนกัเรียนในดา้นครูผูส้อน 

จะมปีญัหาในเรื่องการขาดแคลนครูในต่างจงัหวดัโดยเฉพาะครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนกบาล ี ส่วนนกัธรรมจะมี

ปญัหานอ้ยกว่า  นอกจากนัน้กม็ปีญัหาเรื่องคุณภาพของครูผูส้อนที่ไมส่ามารถคดัเลอืกได ้ ใชร้ะบบพี่สอนนอ้ง ส่วน

ปญัหาเกี่ยวกบัผูเ้รยีนผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นปญัหาส าคญัมาก เน่ืองจากปจัจบุนัมผูีบ้วชเรยีนเขา้มานอ้ย 

และผูท้ี่บวชเขา้มาแลว้กไ็มส่นใจที่จะศึกษาเลา่เรียน  เจา้อาวาสหรอืเจา้ส  านกัเรยีนจะตอ้งใชอุ้บายหรือมาตรการบงัคบั  

จงึจะท าใหน้กัเรยีนเขา้เรยีนได ้ และสภาพปญัหาต่างๆ ของการศึกษาพระปริยตัิธรรม  ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่มี

ความเหน็ว่าจ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุงการศึกษาพระปรยิตัธิรรมท ัง้สองแผนกใหด้ขีึ้นในทุกส่วน 

๓) ในดา้นหลกัสูตรการเรยีนการสอน  ในประเดน็น้ีมคีวามเหน็เป็น ๒ ฝ่าย  กลุม่พระเถระและผูบ้รหิาร

ระดบันโยบายของคณะสงฆส์่วนหน่ึงมคีวามเหน็ว่า หลกัสูตรการเรียนการสอนพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆท์ ัง้แผนก

ธรรมและแผนกบาลทีีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่น้ี มคีวามเหมาะสมแลว้  ไมส่มควรจะไปปรบัปรุงแกไ้ขแต่ประการใด  

เพราะหลกัสูตรบาลมีคีวามสมบูรณอ์ยู่แลว้ และทีผ่่านๆ มา  กไ็ดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงไประดบัหน่ึงแลว้ เช่น 

ระบบการสอบก็มกีารสอบเกบ็เปิดโอกาสใหม้กีารสอบสองคร ัง้ในระดบัประโยค ๑-๒ ถงึ ป.ธ. ๕  ส่วนหลกัสูตร

นกัธรรมกไ็ดป้รบัลดเน้ือหาใหเ้หมาะส าหรบัผูเ้รยีนธรรมศึกษาแลว้  และอกีเหตผุลหน่ึงก็คือว่าเป็นหลกัสูตรที่

บูรพาจารยไ์ดจ้ดัท าไวด้ีแลว้ ถา้ไปเปลีย่นแปลงแกไ้ขถอืว่าขาดความเคารพ และปญัหาการศึกษาของคณะสงฆ์

ไมไ่ดเ้กิดจากหลกัสูตรแต่เกดิจากระบวนการเรียนการสอน  ดงันัน้ควรเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอนจากเดมิ

เนน้การเรยีนในเชงิภาษาศาสตร ์ เปลีย่นมาเรยีนในเชงิวเิคราะหว์จิยัจะท าใหพ้ระภกิษุสามเณรมคีวามแตกฉานใน

หลกัธรรมมากขึ้น ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่น้ีส่วนใหญ่จะเป็นพระเถระทีท่  าหนา้ที่บริหารและผ่านการศึกษาระบบเดมิของ

คณะสงฆ ์     

ความเหน็อกีกลุม่หน่ึงซึง่มคีวามเหน็ว่า หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆค์วรปรบัปรุงแกไ้ข เพราะไม่

สามารถสรา้งศาสนทายาททีม่คุีณภาพได ้ซึง่ผูท้ีม่คีวามเหน็ในแนวน้ีมมีากกว่าในกลุม่แรก และเป็นทีน่่าสงัเกต

ว่าผูท้ีม่คีวามเหน็เช่นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นนกัวชิาการ หรอืพระเถระผูบ้ริหารการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีผ่่าน

การศึกษาระบบแบบใหมด่ว้ย  เหตผุลทีก่ลุม่ผูใ้หส้มัภาษณ์กลุม่น้ีเหน็ว่าหลกัสูตรมขีอ้บกพร่อง ประการแรกมี

เหตผุลว่าหลกัสูตรคณะสงฆเ์รียนภาษาบาลโีดยมุง่เนน้การแปลการแต่งภาษา อนัเป็นลกัษณะการเรยีนภาษา

เป็นหลกั ไมม่กีารใหใ้ชค้วามคิด เนน้ความจ าเป็นหลกั ไมส่่งเสริมใหผู้เ้รยีนคิดเป็น อาศยัแต่มตีวัอย่างแปลไว ้

ใหแ้ลว้กแ็ปลตาม ไมส่่งเสรมิใหเ้กดิความคิดรเิริ่ม ไมเ่นน้การเขา้ใจเน้ือหาของพระธรรมวนิยั จงึเป็นการเรยีนรู ้

ภาษาแต่เพยีงอย่างเดยีว บางท่านเหน็ว่าทีค่ณะสงฆท์ าการเรยีนการสอนอยู่น้ีไม่ไดเ้ป็นการเรียนพระไตรปิฎก

แต่เป็นการเรยีนอรรถกถาหรอืคมัภรีอ์ธิบายพระไตรปิฎก จงึท าใหค้วามรูธ้รรมะของพระภกิษุสามเณรอ่อน

ดอ้ยลง อกีเหตผุลหน่ึงกค็ือ การบริหารกจิการคณะสงฆใ์นปจัจบุนัจะตอ้งใชศ้าสตรห์ลายอย่าง ท ัง้จติวทิยา 



 

 

๓๑๙ 

การบริหารจดัการ สือ่เทคโนโลยอีปุกรณ์และภาษา แต่หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆไ์มไ่ดจ้ดัใหม้กีารศึกษา

วชิาการเหลา่น้ี ท าใหก้ารบริหารกจิการพระพทุธศาสนาไม่เจรญิเท่าทีค่วร  

ส่วนหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ว่าเลยีนแบบระบบทางโลก

มากจนเกนิไป ท าใหม้เีน้ือหาสาระทางพระพทุธศาสนาค่อนขา้งนอ้ย  และขาดการฝึกฝนอบรมนกัเรยีนทีด่ ี

เมือ่สามเณรไปเรยีนโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัแลว้ ท าใหค้วามประพฤตไิม่ค่อยเรยีบรอ้ย ท าใหเ้จา้

อาวาสส่วนหน่ึงไม่ประสงคจ์ะใหส้ามเณรไปเรียนโรงเรยีนพระปริยตัสิามญั ส่วนหลกัสูตรในมหาวทิยาลยัสงฆ์

ซึง่เป็นหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษาของคณะสงฆ ์ ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมดอียู่แลว้ ดว้ย

เหตผุลทีว่่าจดัใหม้กีารศึกษาทางโลกควบคู่ไปกบัการศึกษาพระพทุธศาสนาในเชงิบูรณาการ ท าใหส้ามารถเผย

แผ่พระพทุธศาสนาเขา้ถงึประชาชนไดม้ากขึ้น และเป็นการศึกษาพระพทุธศาสนาในรูปแบบใหมท่ี่มคุีณวุฒิ

รองรบั แต่มนีกัวชิาการพระพทุธศาสนาฝ่ายคฤหสัถแ์ละทีเ่ป็นพระสงฆส์่วนหน่ึงเหน็ว่า หลกัสูตรการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่งคลอ้ยตามการศึกษาทางโลกมากจนเกินไป ท ัง้กระบวนการเรียนการสอนก็

เลยีนแบบทางโลกหมด ท าใหข้าดเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  ซึ่งหลกัสูตรการศึกษาของมหาวทิยาลยัสงฆค์วร

มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะควรเนน้หนกัและเจาะลกึทางดา้นพระพทุธศาสนา ซึง่คณะสงฆม์คีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญในดา้นน้ีโดยตรงอยู่แลว้ กระบวนการจดัการศึกษากค็วรเป็นไปตามแนวพทุธ ทีม่เีอกลกัษณ์

โดดเด่นไมค่วรคลอ้ยตามการศึกษาในทางโลกซึง่เป็นการศึกษาทีก่  าลงัมปีญัหาอยู่ จะท าใหน่้าสนใจมากขึ้น 

๔) ดา้นระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ในประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณม์คีวามเหน็เป็น ๒ ดา้น คือ ดา้น

แรกเหน็ว่าการมกีารศึกษาหลายระบบนัน้เป็นสิง่ทีด่ ีดว้ยเหตผุลว่า คณะสงฆด์ าเนินการศึกษาหลายระบบ เช่น 

สายพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมบาล ี สายพระอภิธรรม สายพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาและ

มหาวิทยาลยัสงฆเ์ป็นเรื่องดีอยู่แลว้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลอืกเรียนได ้ บางท่านเหน็ว่าการศึกษามี

หลายระบบบางคร ัง้กด็กีว่าระบบเดยีว การมรีะบบเดยีวเป็นสิง่ที่ยากทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย

ได ้ แต่พระเถระผูบ้รหิารบางรูปมคีวามเหน็ว่า ทีว่่าการศึกษาคณะสงฆม์ ี ๔ ระบบคือ นกัธรรม บาล ี ปริยตัิ

ธรรมสามญั และ มหาวทิยาลยัสงฆก์จ็รงิอยู่  แต่ความจรงิแลว้การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกนกัธรรมและ

บาลเีท่านัน้ทีน่บัว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ ์ ส่วนปรยิตัธิรรมสามญัและมหาวทิยาลยัสงฆน์ัน้ คณะสงฆถ์อื

ว่ายงัไมส่ามารถยอมรบัไดเ้พราะหลกัสูตรนัน้ไมม่พีระปริยตัิธรรมมแีต่วชิาสามญั จงึไม่สมกบัชื่อว่าพระปรยิตัิ

ธรรมสามญั ส่วนผูส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการศึกษาของคณะสงฆท์ีม่หีลายระบบ ส่งผลเสยีต่อ

การศึกษาของคณะสงฆ ์คือ ท าใหน้กัเรยีนซึง่มพีื้นฐานเดมิอ่อนอยู่แลว้ จะตอ้งมาเรยีนหลายระบบ เพราะบาง

รูปตอนเชา้เรยีนนกัธรรม ตอนบา่ยเรยีนพระปรยิตัสิายสามญัหรอืมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ตอนกลางคืนเรยีนบาล ี

ท าใหเ้ป็นภาระที่หนกัและเลอืกเรยีนในระบบการศึกษาที่งา่ยทีสุ่ดคือพระปริยตัสิายสามญั และทอดทิ้งการ

เรยีนนกัธรรมบาลอีนัเป็นการศึกษากระแสหลกัของคณะสงฆ ์ อีกประเด็นหน่ึงก็คือ ท าใหก้ารสนบัสนุน

งบประมาณจากรฐัมอีย่างกระจดักระจาย และจดัสรรงบประมาณใหล้  าบาก สืบเน่ืองจากนกัเรียนในแต่ละ

ระบบลว้นแลว้แต่เป็นนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั จะท าใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณของการศึกษาในแต่ละระบบ 



 

 

๓๒๐ 

และอกีเหตผุลหน่ึงกค็ือท าใหเ้ป็นการจดัการศึกษาทีซ่  า้ซอ้น เพราะในหลกัสูตรปริยตัสิามญัก็มกีารเรยีนการ

สอนนกัธรรมบาลอียู่แลว้ ก็ท  าใหเ้ป็นการจดัการศึกษาซ า้ซอ้นกนั 

๕) ดา้นงบประมาณ ในประเดน็น้ีกลุม่ผูใ้หส้มัภาษณแ์ทบทกุคนใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า การศึกษา

ของคณะสงฆข์าดแคลนงบประมาณ ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากรฐัเพยีงนอ้ยนิด โดยเฉพาะการศึกษาพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาล ี ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนไมแ่น่นอนในแต่ละปี ขึ้นอยู่กบัจ านวน

นกัเรียนทีเ่ขา้สอบ ถา้เทยีบกบัการศึกษาของฆราวาสห่างกนัหลายเท่า ผูส้มัภาษณท์ ัง้หมดเหน็พอ้งกนัว่า

เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณ จงึท าใหก้ารบรหิารจดัการศึกษาของคณะสงฆจ์ะไปจดัใหเ้หมอืนกบั

การศึกษาทางโลกกท็ าไมไ่ด ้ เพราะงบประมาณที่ไดม้าส่วนใหญ่ไดม้าจากการบรจิาคของญาติโยมผูม้จีิตศรทัธา 

รฐับาลสนบัสนุนเพยีงนิดหน่อย จะหางบประมาณเพิม่เตมิจากผูเ้รยีนก็ไมไ่ด ้ เพราะพระภกิษุสามเณรกเ็รยีน

ฟร ี อปุกรณก์ารเรยีนการสอน อาหารการกิน ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ฟรแีทบทัง้หมด แทบไมต่อ้งจ่ายอะไร

เลย เพราะเป็นภาระของเจา้ส  านกัเรยีนจะจดัหามาให ้ดงันัน้จะหางบประมาณมาจากไหน และผูส้มัภาษณส์่วน

ใหญ่เหน็ว่า ทีท่  าการศึกษาของคณะสงฆส์ามารถด าเนินการอยู่ได ้ เพราะท าการเรียนการสอนกนัแบบพระ คือ

ครูผูส้อนก็ไมไ่ดมุ้ง่หวงัทีค่่าตอบแทน  ถา้ท าแบบคฤหสัถก์ารศึกษาของคณะสงฆก์ค็งไมย่ ัง่ยนืมาถงึปจัจบุนัน้ี 

เพราะคฤหสัถเ์ขาคิดถงึเรื่องเงนิ เรื่องค่าตอบแทน ส่วนพระไมไ่ดค้ านึงถงึจดุนัน้  

๖) ดา้นอาคารสถานที่และสือ่โสตทศันูปกรณ์  ในดา้นน้ีส่วนใหญ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทกุคนมคีวามเหน็

สอดคลอ้งกนัว่า อาคารสถานที่ในการศึกษาของคณะสงฆย์งัมคีวามไมเ่หมาะสม คือมบีรรยากาศไมน่่าศึกษา

เลา่เรียน ยกเวน้ส านกัเรียนใหญ่ๆ ทีม่มีาตรฐาน หรอืส านกัเรยีนอยู่ในเมอืงที่มอีาคารเรยีนโดยเฉพาะ ส่วน

ส านกัเรยีนในต่างจงัหวดัหรอืส านกัเรียนเลก็ๆ ใชม้มุใดมมุหน่ึงของศาลาการเปรยีญ หรอืพระวหิารคด พระ

ระเบยีง มาเป็นสถานทีเ่รยีน  ส่วนในดา้นสือ่อุปกรณใ์นการศึกษา ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่แทบทุกคนเหน็ว่า 

การศึกษาของคณะสงฆใ์ชส้ือ่อุปกรณ์การสอนนอ้ยมาก  จะมเีพยีงชอลค์กบักระดานด า  เพราะวธิกีารเรียน

ส่วนใหญ่ใชก้ารแปลจากหนงัสอืเป็นหลกั  ไมจ่  าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้ือ่  ซึง่ผลสบืเน่ืองจากการไมม่สีือ่อปุกรณ์การ

เรยีนการสอนอย่างน้ี ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ว่าส่งผลใหก้ารศึกษาของคณะสงฆน่์าเบือ่หน่าย ท าใหผู้เ้รยีน

ไมส่นใจทีจ่ะเรยีน และยิง่ในต่างจงัหวดัวสัดุอปุกรณ์การเรยีนการสอนยิง่หายาก  ท าใหก้ารศึกษาของคณะ

สงฆไ์มพ่ฒันากา้วหนา้ไปเท่าทีค่วรจะเป็น 

๗) ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ในประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณท์ุกคนมคีวามเหน็ตรงกนัว่าการจดั

การศึกษาของคณะสงฆย์งัไมไ่ดเ้นน้ทีก่ระบวนการเรียนการสอน แต่เนน้ทีก่ระบวนการสอบเป็นหลกั ส่วนเรื่อง

การเรยีนการสอนปลอ่ยใหแ้ต่ละส านกัเรยีนมอีสิระในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่ในประเด็นน้ีผูใ้หส้มัภาษณ์

ส่วนใหญ่เหน็ว่ายงัไมเ่หมาะสม ควรหนัมาใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรยีนการสอนมากกว่าการสอบ และ

กระบวนการเรียนการสอนของคณะสงฆเ์นน้ความจ าเป็นหลกัไม่ไดเ้นน้กระบวนการคิดวเิคราะห ์ซึง่ผลจากการ

จดักระบวนการเรียนการสอนอย่างน้ีผูใ้หส้มัภาษณม์คีวามเหน็เป็นสองกลุม่ กลุม่แรกส่วนใหญ่ซึง่เป็นพระ

เถระและผูบ้รหิารการศึกษาของคณะสงฆม์คีวามเหน็ว่า กระบวนการเรียนการสอนทีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่น้ี



 

 

๓๒๑ 

มคีวามเหมาะสมแลว้ เพราะเป็นการรกัษามาตรฐานทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ ถา้ไปจดัตามการศึกษาในทาง

โลกจะท าใหก้ารศึกษานกัธรรมบาลอ่ีอนแอลงไป  แต่ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า กระบวนการเรยีน

การสอนทีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่น้ียงัไมเ่หมาะสมควรเปลีย่นแปลง เพราะท าใหผู้เ้รยีนไมไ่ดค้ิดวเิคราะห ์และ

ไมส่ามารถประยุกตห์ลกัธรรมมาใชอ้ย่างเหมาะสมได ้  ผูส้มัภาษณอ์กีกลุม่หน่ึงเหน็ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์

ในปจัจบุนัเนน้สอนแต่เพยีงภาคปรยิตัเิพยีงอย่างเดยีว แต่ไมไ่ดเ้นน้สอนเรื่องภาคปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน ซึง่

เป็นหวัใจส าคญัของพระพทุธศาสนา จงึท าใหพ้ฤตกิรรมของพระภกิษุสามเณรไมค่่อยเรียบรอ้ย บางท่านเหน็ว่า 

การเรยีนบาลถีูกท าใหย้าก เนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวชิาดา้นภาษาศาสตรแ์ละการท่องจ าเพยีงอย่างเดยีวท าให ้

ผูเ้รยีนคิดไมเ่ป็น ท าไมเ่ป็น ขาดความสามารถในการเรยีนรูแ้ละการคิดวเิคราะหอ์ย่างต่อเน่ือง  กลายเป็นการ

เรยีนภาษาบาลเีพือ่อนุรกัษภ์าษาบาล ี ท าใหผู้เ้รียนเกดิความเบือ่หน่ายและหานกัเรียนยากขึ้นทุกวนั  

๘) ดา้นการวดัผลประเมินผลนั้น ผูใ้หส้มัภาษณม์คีวามเหน็เป็นสองประเดน็คือในประเดน็ที่คณะ

สงฆม์หีน่วยงานกลางคือแม่กองธรรมแม่กองบาลเีป็นหน่วยงานท าหนา้ทีว่ดัผลการศึกษาท ัว่ประเทศ ถอืว่าเป็น

จดุเด่นของการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีก่ารศึกษาทางโลกยงัไมส่ามารถกระท าได ้ เป็นการสรา้งมาตรฐานทาง

การศึกษาว่ามมีาตรฐานเท่าเทยีมกนัท ัว่ประเทศ  และขอ้สอบที่คณะสงฆใ์ชว้ดัผลเป็นขอ้สอบอตันยัก็ถอืว่าเป็น

สิง่ทีด่มีาก เพราะท าใหผู้เ้รยีนฝึกเขยีน ฝึกคิด และใชภ้าษาไดอ้ย่างถกูตอ้ง ส่วนประเดน็ทีน่กัวชิาการเหน็ว่ายงั

มปีญัหาก็คือระบบการประเมนิผลของคณะสงฆ ์ทีเ่นน้ในส่วนที่ผดิไมเ่นน้ในส่วนที่ถกู  การออกขอ้สอบกย็าก

การตรวจกย็งัไมไ่ดม้าตรฐานเพราะขึ้นอยู่กบัอารมณ์หรือการวนิิจฉยัของคณะกรรมการผูต้รวจ ซึง่มหีลากหลายมา

จากหลายวดัหลายส านกั  ไม่ไดม้มีาตรฐานเดียวกนั  จงึมคี าพดูทีว่่าการสอบบาลนีัน้ขึ้นอยู่กบัโชควาสนาดว้ย ถา้

โชคไมด่ีไปเจอกรรมการตรวจทีเ่ขม้งวดถงึแมบ้างทคีิดว่าน่าจะผ่านแต่กลบัสอบตก ส่วนบางคนไปเจอกรรมการ

ตรวจใจดเีขา้ คิดว่าน่าจะตกแต่กลบัสอบผ่าน  แต่มผูีใ้หส้มัภาษณ์บางท่านคิดว่า การวดัผลประเมนิผลทีค่ณะ

สงฆท์ าอยู่น้ีมคีวามเหมาะสมแลว้ เพราะจะเป็นการรกัษามาตรฐานการศึกษาของคณะสงฆเ์อาไว ้  และผูท้ีจ่ะ

สอบผ่านบาลขีองคณะสงฆ ์จะตอ้งมคีวามรูแ้ละมคีวามขยนัหม ัน่เพียรจรงิๆ  จงึจะสามารถสอบผ่านได ้

สรุปประเดน็เกี่ยวกบัสภาพปญัหาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั จากการสมัภาษณเ์ชงิลกึนัน้ 

กลุม่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทกุคนมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัก าลงัมปีญัหา

ตอ้งการการปรบัปรุงแกไ้ข  แต่ปญัหาในมมุมองของแต่ละท่านนัน้มคีวามแตกต่างกนั บางท่านมองว่าปญัหา

เกดิจากหลกัสูตร  บางท่านมองว่ากระบวนการเรยีนการสอนมปีญัหา บางท่านมองในระบบการศึกษา บางท่าน

มองในแผนนโยบาย แต่บางท่านกลบัมองว่าไมม่ปีญัหา  แต่ทีผู่ส้มัภาษณ์ทกุคนเหน็ตรงกนักค็ือ เรื่องของ

งบประมาณในการจดัการศึกษาของคณะสงฆแ์ละการสนบัสนุนจากรฐับาลยงัมนีอ้ย  ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่ากลุม่

ผูใ้หส้มัภาษณซ์ึง่เป็นพระเถระที่ผ่านระบบการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมกบัแผนกบาลลีว้นๆ กบั ผูท้ี่

ผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาแบบใหม ่ คือ มหาวทิยาลยัสงฆ ์ หรอื ระบบการศึกษาในทางโลกมาดว้ยนั้น 

จะมมีมุมองความเหน็ที่ค่อนขา้งจะแตกต่างกนั  คือ กลุม่แรกจะมองว่าการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั

จะมปีญัหานอ้ยกว่ากลุม่ที่สอง คือจะมองว่าปญัหาการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนัมปีญัหาในหลายๆ ดา้น 



 

 

๓๒๒ 

๔.๔.๒ ประเด็นความสอดคลอ้งทางการศึกษาของคณะสงฆก์บับริบทของสงัคมไทยในปจัจุบนั 

ในประเดน็น้ีผูว้จิยัไดส้มัภาษณใ์นประเดน็ความสอดคลอ้งทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ กบับริบทของ

สงัคมไทยในยุคปจัจุบนั ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ยงัไมส่ามารถ

จดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั  ซึง่ผูว้จิยัจะไดส้รุปประเดน็สมัภาษณ์ โดยเรยีงเป็น

ประเดน็ๆ ดงัน้ี 

๑) ประเด็นสภาพบรบิทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั    

ในประเดน็น้ี ผูใ้หส้มัภาษณท์ุกท่านใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า กระแสโลกาภวิตันใ์นยุคปจัจุบนั มี

อทิธพิลต่อสงัคมไทยเป็นอย่าง สงัคมไทยปจัจบุนัมคีวามเจริญรุ่งเรอืงทางดา้นวตัถมุากขึ้น แต่มปีญัหาเรื่อง

คุณธรรมจรยิธรรม คนไทยตกเป็นทาสของวตัถ ุมคีวามเหน็แก่ตวัมากขึ้น ขาดความเอื้ออาทรต่อกนั และเหน็

ว่าคณะสงฆแ์ละสถาบนัศาสนายงัมคีวามอ่อนแอ ไมส่ามารถตา้นทานหรอืเตรียมรบักระแสความเปลีย่นแปลง

เหลา่น้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   ผูส้มัภาษณท์ีเ่ป็นนกัวชิาการบางท่านเหน็ว่าสถาบนัศาสนาและสถาบนัสงฆใ์น

ปจัจบุนัถกูกระแสวตัถนิุยมครอบง  า จนท าใหเ้สยีหลกัการของความเป็นพทุธศาสนาไปมาก  แต่ผูใ้หส้มัภาษณ์

บางท่านมองในมมุกลบัว่ากระแสโลกาภวิตันใ์นยุคปจัจบุนั เป็นโอกาสดีทีจ่ะสามารถเผยแผ่พระพทุธศาสนาไป

ไดง้า่ยและแพร่หลายไปไดอ้ย่างรวดเรว็ และการศึกษาเลา่เรียนในยุคน้ีมคีวามสะดวกสบายและสามารถศึกษา

คน้ควา้หาความรูไ้ดอ้ย่างไมม่ขีอบเขตจ ากดั 

๒) ความสอดคลอ้งทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั 

ในประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณม์คีวามเหน็เป็นสองประเดน็  คือ ผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่แรกซึง่จะเป็นกลุม่

พระเถระมคีวามเหน็ว่า การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทย ดว้ย

เหตผุลทีว่่า  การศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นการศึกษาแบบใหเ้ปลา่ ท ัง้กนิฟร ีอยู่ฟร ีเรียนฟร ี โดยไมม่กีารกดีกนั

จ ากดัดว้ยชนชัน้วรรณะ หรอืฐานะทางเศรษฐกจิ เป็นการศึกษาแบบเพือ่มวลชนอย่างแทจ้รงิ  ในขณะที่ระบบ

การศึกษาของรฐัไมส่ามารถทีเ่ขา้ถงึประชาชนทีย่ากจนในชนบทไดอ้ย่างท ัว่ถงึ  อกีเหตผุลหน่ึงทีผู่ส้มัภาษณ์

เหน็ว่ามคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม คือ ในสงัคมไทยช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวยอยู่ในระดบัที่

ห่างกนัมาก  ถา้หากไมม่รีะบบการศึกษาของคณะสงฆแ์ลว้ คนยากจนในชนบทจะไม่มโีอกาสไดเ้ลือ่นช ัน้ขยบั

ฐานะได ้ การศึกษาของคณะสงฆจ์งึเป็นการลดช่องว่างของคนในสงัคมไทยใหม้คีวามห่างแคบลง ส่วนอกี

เหตผุลหน่ึงกค็ือ การทีค่ณะสงฆไ์ทยจดัการศึกษาอยู่ในปจัจุบนัถอืไดว้่าเป็นทางเลอืกของประชาชน เพราะ

การศึกษาในระบบของทางโลกค่อนขา้งมปีญัหาแต่ระบบการศึกษาของคณะสงฆม์ปีญัหาในดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมนอ้ยกว่าระบบการศึกษาในทางโลก จงึถอืว่าสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยทีก่  าลงัมปีญัหา

ทางดา้นศีลธรรมอยู่ในปจัจุบนั 

อย่างไรก็ตามผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ มคีวามเหน็ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัยงั

ไมส่อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย ดว้ยเหตผุลต่างๆ กนัหลายประการ พอทีจ่ะสรุปเป็นประเดน็ๆ ไดค้ือ 

การจดัการศึกษาที่ไมส่อดคลอ้งในดา้นกระบวนการเรยีนการสอน   แนวโนม้การศึกษาโลกคือถอืว่าผูเ้รยีนเป็น



 

 

๓๒๓ 

ศูนยก์ลางการเรยีน เนน้และใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียน และกจิกรรมการเรียนการสอนและเนน้การ

เรยีนมากกว่าการสอน ใหค้วามส าคญัตวัผูเ้รยีน ส่วนการศึกษาของคณะสงฆย์งัคงเนน้การสอนแบบใหท่้องจ า  

ใหค้วามส าคญักบัการสอบมากกว่ากระบวนการเรยีนการสอน การเรยีนของคณะสงฆใ์นปจัจบุนัส่วนใหญ่เรยีน

เพือ่สอบได ้เป็นการเรยีนทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวถิชีวีติจรงิ รวมท ัง้ท  าใหผู้เ้รยีนเป็นทุกขจ์ากการ

ถกูบงัคบัใหเ้รียน เบือ่หน่ายการท่องจ า ท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคติทีไ่มด่ต่ีอการเรียนและไมอ่ยากเรยีนต่ออกี  

นกัวชิาการบางท่านเหน็ว่า ในการสอนของการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลใีนปจัจุบนั เราสอน

กนัเพือ่ใหน้กัเรยีนน าเอาไปสอบเลือ่นช ัน้เท่านัน้ ไม่ไดเ้นน้ใหน้ าเอาไปใชใ้นชวีติประจ าวนั โดยสอนใหจ้ า แลว้

น าเอาไปสอบ และการสอบวดัผลกไ็มอ่าจจะแน่ใจไดว้่าผูท้ีผ่่านจะเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้รื่องภาษาบาลอีย่างแทจ้รงิ 

แต่เรื่องน้ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรมองในหลายๆ ดา้น แต่ถา้มกีารปรบัปรุงการเรยีนการสอนเสยีใหม ่ ให ้

เหมาะสมกบัยุคสมยัขึ้น กน่็าจะเป็นผลดี  ผูบ้ริหารสถานศึกษาของคณะสงฆบ์างท่านเหน็ว่า เป็นการศึกษาที่

ยงัไมค่รอบคลุมเน้ือหาวชิาของวชิาทีเ่รยีนในเวลาออกขอ้สอบ  บางรูปเรยีนมาท ัง้ปีแต่เวลาสอบกลบัสอบตก 

เพราะเกง็ปญัหาไมถ่กู บางรูปไม่เคยเขา้หอ้งเรียนเลย แต่สามารถสอบได ้หรอืเกง็ถกูแห่งเดยีวเท่านัน้ จงึคิดว่า

อยากใหผู้ร้บัผดิชอบการจดัการศึกษาบาล ี รีบปฏรูิปการศึกษาแผนกน้ี ใหม้คีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาวะ

ในปจัจบุนั ควรสอดแทรกเน้ือหาวชิาอื่นๆ เช่น องักฤษ สงัคมฯลฯ บรรจเุขา้ไปดว้ย 

ในดา้นคุณภาพของผูเ้รียนที่สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามเหน็

ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ยงัไมส่ามารถผลติพระสงฆใ์หม้ศีกัยภาพเพยีงพอในการชี้น าประชาชนใน

สงัคมยุคโลกาภวิตันท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ได ้ บางทา่นเหน็ว่าไมเ่พยีงแต่วชิาความรูท้างโลกของ

พระสงฆโ์ดยท ัว่ไปห่างไปจากฆราวาส แมแ้ต่ความรูท้างพทุธศาสนาของพระสงฆเ์องกม็อีย่างจ ากดัมาก ไม่

สามารถอธิบายธรรมะในบรบิทใหม่ๆ  ใหก้บัสงัคมได ้ เช่น การโคลนน่ิง การท าแทง้ การลงโทษประหารชวีติ 

เป็นตน้ การเขา้ใจธรรมอย่างคบัแคบไมส่อดคลอ้งกบับรบิทของโลกสมยัใหม ่ ซึง่ท  าใหพ้ทุธศาสนาถกูตกีรอบ

จนมบีทบาทจ ากดัอย่างมากและอยู่ในภาวะทีอ่่อนแอลงไปเรื่อยๆ ผูใ้หส้มัภาษณ์บางท่านเหน็ว่า  คนในปจัจุบนั

มองไมเ่หน็ความส าคญัของการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆ ์บางคนแทบไม่รูจ้กัดว้ยซ า้ไปว่าคณะสงฆม์ี

ระบบการศึกษาเป็นอย่างไร จงึท าใหค้วามยอมรบัเกดิขึ้นไดย้าก   

ผูใ้หส้มัภาษณส์ายนกัวิชาการส่วนหน่ึงเห็นว่า สงัคมปจัจุบนัก าลงัมีความตอ้งการศึกษาเรียนรู ้

พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะดา้นวปิสัสนากรรมฐาน แต่ระบบการศึกษาของคณะสงฆย์งัไม่

สามารถสนองตอบความตอ้งการของสงัคมในส่วนน้ีได ้  ปรากฏว่าในปจัจบุนัมกีลุ่มฆราวาสดว้ยกนัเป็นผูส้อน

วปิสัสนากรรมฐานแทนพระสงฆจ์ านวนไมน่อ้ย  และสามารถท าไดอ้ย่างดดีว้ย   

ในดา้นการตอบสนองความคาดหวงัของสงัคมต่อผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆน์ัน้ ผูใ้หส้มัภาษณ์

ส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่า ระบบการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งผลติทีม่กีารศึกษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาได ้

อย่างถ องแทท้ ัง้ภาคปรยิตัแิละปฏิบตัิ ใหพ้ระสงฆท์ี่ผ่านการศึกษาไดม้ีความตระหนกัถึงสภาวะของตน

ในพระพทุธศาสนาสามารถพฒันาตนเองท ัง้ในด านความรู และดา้นความประพฤติ ทีจ่ะสามารถเป็น



 

 

๓๒๔ 

แบบอย่างและสรา้งความศรทัธาเลือ่มใสใหเ้กดิขึ้นแก่ประชาชนในสงัคมได ้  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์

จะตอ้งผลติพระสงฆ ทีส่ามารถพฒันาตนให รอบรู ท ัง้ทางโลกและทางธรรม เพือ่รู เท าทนัต

อความเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาวะของพระพทุธศาสนาในสงัคมไทย  เมือ่ไมม่ผูีส้อนและผูบ้วชเองกไ็ม่

สนใจ   จงึท าใหผู้บ้วชขาดความเคร่งครดัและเอาจรงิเอาจงัในการประพฤติปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยั บางคร ัง้

กส็รา้งความหนกัอกหนกัใจใหก้บัเจา้อาวาสหรอืคณะสงฆฝ่์ายปกครอง ซึง่ระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์น

ปจัจบุนัยงัไมส่ามารถท าไดใ้นจดุน้ี 

อกีประเดน็หน่ึงที่นกัวชิาการท ัง้ทีเ่ป็นภกิษุและคฤหสัถส์่วนใหญ่มีความเหน็ตรงกนักค็ือ ในสงัคม

ปจัจบุนัคณะสงฆม์คีวามจ าเป็นจะตอ้งเรียนรูศ้าสตรต่์างๆ เพือ่มาใชใ้นการบริหารกจิการพระพทุธศาสนา เช่น 

หลกัการบริหารจดัการ เพือ่น ามาใชใ้นการบริหารวดั บริหารสถาบนัการศึกษาของสงฆ ์บริหารการเผยแผ่ เป็น

ตน้ หรอื จติวทิยาในการสอน การใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีพระสงฆจ์ าเป็นจะตอ้งรูก้ฎหมายเกี่ยวกบัวดั เกี่ยวกบัทีด่ิน หรอืสิง่ปลูกสรา้ง ศิลปกรรมต่างๆ ทาง

พระพทุธศาสนา  แต่สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดม้กีารเรยีนการสอนในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์  จงึท าใหพ้ระสงฆท์ี่

จบการศึกษามาแลว้ไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  ท ัง้ๆ ทีเ่ป็นสิง่ที่คณะสงฆจ์ าเป็นจะตอ้งรู ้

แต่ระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์มไ่ดม้กีารเตรยีมพรอ้มในดา้นน้ี จงึถอืว่าไมส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม 

กลุม่ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้วามเหน็อกีประเดน็หน่ึงกค็ือ คณะสงฆไ์ทยไมย่อมรบัรูค้วามเปลีย่นแปลง

ใดๆ ของบรบิทในสงัคมไทย ยงัด าเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบเดมิๆ  ซึง่กม็สี่วนดทีีไ่ดอ้นุรกัษร์ะบบการ

เรยีนการสอนระบบเดมิเอาไว ้ แต่ท าใหช่้องว่างระหว่างพระสงฆก์บัชาวบา้นห่างกนัมากขึ้น ไมเ่ฉพาะความรู ้

ในทางโลก แมแ้ต่ความรูใ้นทางธรรม พระกอ็าจจะสูช้าวบา้นไม่ได ้ บางท่านเหน็ว่าคณะสงฆเ์รียนภาษาบาลมีา

นานนบัเป็นรอ้ยปีแลว้ แต่ยงัไมม่พีจนานุกรมภาษาบาลเีหมอืนกบัดกิชนันารเีลย ในขณะทีม่หาวทิยาลยัทาง

โลก สามารถจดัท าพระไตรปิฎกฉบบัซดีีรอมออกมาเป็นคู่มอืศึกษาพระพทุธศาสนาส าหรบัคนท ัว่ไปได ้ เป็น

การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีส่นใจพระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก  

โดยสรุปในประเดน็เกี่ยวกบัความสอดคลอ้งของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกบับรบิทของ

สงัคมไทยในยุคปจัจุบนั ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ว่าคณะสงฆย์งัไมส่ามารถจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

บริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนัน้ีได ้  ท ัง้ในแงก่ระบวนการบริหารจดัการเรยีนการสอน หรอืในแงข่องผลผลติ

ทางการศึกษาเพือ่มาตอบสนองความตอ้งการของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั หรอืแมแ้ต่สนองตอบต่อเป้าหมาย

ของพระพทุธศาสนาและคณะสงฆเ์อง ระบบการศึกษาทีเ่ป็นอยู่ของคณะสงฆไ์ทยนัน้ ยงัไมส่ามารถจดัไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดงักลา่ว ถงึแมว้่าผูใ้หส้มัภาษณบ์างกลุม่มคีวามเหน็ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

นัน้ไมส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบัการศึกษาในทางโลกได ้ เพราะเป็นการศึกษาทีม่จีดุมุง่หมาย มวีธิีการศึกษา

เป็นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ และประกอบกบัเหตุปจัจยัหลายประการที่ท  าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆไ์มส่ามารถ

ทดัเทยีมหรอืสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทยได ้ มที ัง้เหตุปจัจยัภายในองคก์รคณะสงฆเ์อง และเหตปุจัจยั

ภายนอกองคก์รคณะสงฆ ์ แต่ผูใ้หส้มัภาษณท์กุคนยงัเหน็ว่าการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ยงัมคีวาม



 

 

๓๒๕ 

จ าเป็นและยงัเป็นความหวงัของสงัคมว่า จะสามารถจดุประกายความหวงัทางการศึกษาใหก้บัสงัคมไทยได ้ 

เพราะปจัจบุนัระบบการศึกษาในทางโลกก าลงัมวีกิฤตใินดา้นต่างๆ มากมาย  ระบบการศึกษาในทางโลกก าลงั

หนักลบัมาพจิารณาถงึหลกัการและวธิกีารจดัการศึกษาตามแนวพทุธเป็นอย่างมาก 



 

 

๓๒๖ 

๔.๔.๓ ประเด็นแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

ในประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณไ์ดใ้หแ้นวทางในหลายๆ ดา้น ซึง่ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นประเดน็ๆ ในแต่ละดา้น

มาดงัน้ี 

๑) แนวทางดา้นนโยบายในการจดัการศึกษา   

ในประเดน็นโยบายทางการศึกษาผูใ้หส้มัภาษณท์ุกคนมคีวามสอดคลอ้งกนัว่า คณะสงฆค์วรมกีาร

ก าหนดนโยบายทางการศึกษาใหช้ดัเจน ว่าจะจดัการศึกษาเพื่อตอ้งการอะไร มเีป้าหมายจะผลติพระภกิษุ

สามเณรไปเพือ่อะไร เพราะเมือ่มเีป้าหมายหรอืนโยบายทีช่ดัเจนแลว้ จะท าใหส้ามารถก าหนดวธิกีารไปสู่

เป้าหมายนัน้ๆ ได ้  ซึง่ในประเดน็ว่านโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัควรเป็นอย่างไร ผูใ้ห ้

สมัภาษณต่์างกใ็หค้วามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัออกไป บางท่านเหน็ว่า คณะสงฆค์วรมนีโยบายในการจดัการศึกษา

เพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการทางพระพทุธศาสนา และจะตอ้งน าหลกัพทุธธรรมกลบัมาแกป้ญัหา

วกิฤตการณต่์างๆ ของสงัคมใหไ้ด ้  บางท่านเหน็ว่าคณะสงฆค์วรก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพือ่เร่งสรา้ง 

ศาสนทายาทใหช้ดัเจน เพราะการศึกษาทีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่ ไมม่นีโยบายทีส่รา้งศาสนทายาทเลย สงัคม

ปจัจบุนัเป็นยุคโลกาภวิตันซ์ึง่เป็นยุคแห่งการแขง่ขนั เป็นยุคของขอ้มลูขา่วสาร การเผยแผ่หรอืการสบืทอด

พระพทุธศาสนาในอนาคตถา้ไม่มกีารเตรียมคนไวใ้หพ้รอ้มย่อมเป็นเรื่องยากล าบาก ดงันัน้คณะสงฆค์วรมี

นโยบาย และแผนในการสรา้งศาสนทายาททีช่ดัเจน  ควรมสีถาบนัหรอืหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการสรา้งศาสน

ทายาทโดยตรง และศาสนทายาทน้ีไมค่วรจ ากดัอยู่แค่พระภกิษุสามเณร เพราะต่อไปภกิษุสามเณรจะมจี านวน

ลดลง จะตอ้งหนัมามุง่เนน้สรา้งศาสนทายาททีเ่ป็นคฤหสัถด์ว้ย โดยเฉพาะ แมช่ ี หรอืสตร ี และนกัวชิาการที่

เป็นพระภกิษุและคฤหสัถบ์างกลุ่มเสนอว่า การศึกษาเป็นปจัจยัส าคญัต่อความม ัน่คงของพระพทุธศาสนา 

ดงันัน้คณะสงฆค์วรมนีโยบายที่กลบัมาเป็นผูน้ าทางการศึกษาในสงัคมไทย แต่ไมค่วรเลยีนแบบการจดั

การศึกษาในทางโลก จะตอ้งสรา้งความเป็นเลศิทางการศึกษาตามแนวพทุธธรรม โดยน าหลกัพทุธธรรมมาเป็น

พื้นฐานหลกัในการจดัการศึกษา สรา้งสถาบนัการศึกษาตน้แบบทีเ่นน้การสรา้งคนตามแนวพทุธ เพราะตาม

กฎหมายการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะสงฆส์ามารถจะจดัการศึกษาไดใ้นทุกระดบั ถา้ท าไดเ้หมอืนกบั

พระภกิษุฝ่ายมหายานที่ประเทศไตห้วนัทีค่ณะสงฆเ์ป็นผูบ้ริหารและก าหนดนโยบายสถานศึกษา จะท าให ้

พระพทุธศาสนามคีวามเจรญิม ัน่คงอย่างแน่นอน  ในส่วนผูใ้หส้มัภาษณท์ี่เป็นภกิษุใหค้วามเหน็ว่า คณะสงฆ์

ควรใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครอง  บางท่านเสนอว่าควรแยกระบบสมณศกัดิ์ออกจากระบบการปกครอง 

และเกอืบท ัง้หมดเหน็ว่า คณะสงฆค์วรมนีโยบายทางการศึกษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการพฒันาบคุลากร

ของคณะสงฆ ์ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นภาษา และดา้นต่างๆ เพราะประเทศไทยไดร้บัประกาศใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก  

 

 

 



 

 

๓๒๗ 

๒) แนวทางดา้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นบรบิทของสงัคมไทยปจัจุบนั 

ในประเดน็เกี่ยวกบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนะใน

หลายดา้น ซึง่จะสรุปในแต่ละประเดน็มาดงัน้ี 

ดา้นการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ ์ ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัว่า คณะสงฆค์วร

มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรื่องการศึกษาใหช้ดัเจนและใหเ้ป็นเอกภาพ โดยใหก้ารศึกษาของคณะสงฆท์ุกระบบ

ขึ้นตรงกบัหน่วยงานเดียวกนั คือใหเ้ป็นเอกภาพดา้นนโยบายแต่อาจะหลากหลายในเชงิปฏบิตัิ เพราะจะได ้

ก าหนดนโยบายการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัได ้ แต่ผูใ้หส้มัภาษณ์กย็งัแสดงความกงัวล

ใจว่าคงจะเป็นไปไดย้าก เพราะระบบการปกครองของคณะสงฆไ์มเ่อื้ออ านวยใหม้กีารบรหิารจดัการแบบนัน้  

และไมม่ผูีม้อี  านาจบารมพีอทีจ่ะมาจดัการใหเ้ป็นอย่างนัน้ได ้  

ในประเดน็หลกัสูตรการเรยีนการสอนของคณะสงฆท์ ัง้นกัธรรมและบาล ี ทีจ่ะน าหลกัสูตรทางโลกเขา้

ไปเสรมิหลกัสูตรเดมิของคณะสงฆน์ัน้ ในประเด็นน้ีมที ัง้ผูท้ีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย   ในฝ่ายทีม่คีวามเหน็ว่า

ควรมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆ ์ ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่ถูกเรยีกว่า “นกั

การศึกษาสมยัใหม่” โดยไดใ้หเ้หตผุลดงัน้ี โดยกลุม่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีม่คีวามเหน็ดว้ยว่า ควรจะมกีารน าวชิาการ

ในทางโลกบางส่วนเสริมเขา้ไปในหลกัสูตรแผนกธรรมและแผนกบาล ี มเีหตผุลว่าการทีค่ณะสงฆส์นบัสนุน

การศึกษาแบบปรยิตัธิรรมแผนกนกัธรรมบาลอีย่างเดยีว ผูเ้รยีนกจ็ะไมส่ามารถมปีระสบการณรู์เ้ท่าทนัความ

เปลีย่นแปลงของทางโลกได ้ ถงึแมจ้ะมกีารเทยีบเท่าวุฒแิต่ความรูน้ ัน้ไม่สามารถเทยีบกนัได ้  ปจัจบุนัน้ีเป็นที่

ยอมรบักนัว่าถา้จะใหม้บูีรณาการ กต็อ้งจดัการศึกษาตามแนวพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัและแนวมหาวทิยาลยัสงฆ ์

บางท่านเหน็ว่า ระบบการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆท์ีด่  าเนินการกนัอยู่ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหผู้ ้

ศึกษาเป็นผูท้ีแ่ตกฉานในดา้นศาสนาได ้  และไม่ทนัสมยัพอกบัสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป รวมท ัง้ผูศึ้กษา

เองกย็งัไมม่ภีมูรูิเ้ตม็หลกัสูตรอีกดว้ย นอกจากน้ีนกัวชิาการบางท่านกเ็สนอว่า การศึกษาพระพทุธศาสนา ข ัน้

แรกจะเรียนเอามรรคผลนิพพานเลยทเีดยีวคงไมเ่ป็นผลส าเรจ็ การศึกษาศาสนาจะศึกษาเฉพาะตวัศาสนา

อย่างเดยีวกค็งไม่ได ้ จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัวชิาอื่นๆ อกี เช่น อกัษรศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ประวตัศิาสตรด์ว้ย 

เพราะจะเป็นการเตรยีมพื้นฐานของผูท้ีจ่ะศึกษาธรรมะชัน้สูงต่อไป บางท่านใหค้วามเหน็ว่า การศึกษาพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกบาลแีละนกัธรรมนัน้ เป็นระบบการศึกษาทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ เป็นการศึกษาแบบจารีต

ทีค่ณะสงฆย์งัคงรกัษาไวจ้นกระท ัง่ปจัจบุนั ซึง่มวีตัถปุระสงคอ์ยู่ทีก่ารสบืต่อความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัค าสอน

ของพระพทุธเจา้ แต่มไิดส้นองความตอ้งการของสงัคมและความตอ้งการก าลงัคนในการบริหารกจิการคณะ

สงฆ ์ ซึง่เติบโตซบัซอ้นขึ้นตามสภาวการณ ์ หลกัสูตรพระปริยตัธิรรมช ัน้สูงมอียู่สายเดียวคือภาษาบาล ี แต่

กจิการคณะสงฆต์อ้งการก าลงัคนทีม่คีวามรูท้ ัง้ทางดา้นการปกครอง การบรหิารงาน และธุรการ การแต่งต ัง้ผูรู้ ้

ภาษาบาลอีย่างเดียวไปเป็นนกัปกครอง นกัการศึกษาและนกับริหารจดัการ นอกจากพระภกิษุเหลา่น้ีจะไม่

พรอ้มต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ ยงัห่างเหนิต่อการน าเอาวชิาเหลา่น้ีไปใชง้านอกีดว้ย   บางท่านเหน็ว่าควร

จดัหลกัสูตรใหม้กีารบูรณาการระหว่างวชิาการทางโลกและทางธรรม  นอกจากเชื่อมโยงกนัไดแ้ลว้ยงัมบูีรณา



 

 

๓๒๘ 

การดว้ย วธิกีารกค็งตอ้งใชโ้รงเรยีนสามญัในวดั เช่น โรงเรยีนมธัยมในวดับางวดัสามารถร่วมมอืกนัจดั

การศึกษาของสงฆไ์ด ้ อย่างเช่น ถา้เป็นวชิาทางธรรมท่านกเ็รยีนตามปกตใินส านกัเรียนวดั พอถงึวชิาทางโลก

เช่นวทิยาศาสตร ์กส็ามารถไปร่วมเรยีนกบันกัเรียนในโรงเรยีนมธัยมของวดัได ้  

ในส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการเปลีย่นแปลงหลกัสูตร และวธิีการศึกษาของคณะสงฆ์

ใหเ้ป็นระบบใหม ่ และเหน็ว่าควรคงการศึกษารูปแบบเดมิไวน้ ัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นพระเถระที่ท  าหนา้ทีใ่นฝ่าย

บริหารงานพระศาสนาและนกัวชิาการบางกลุม่ ซึง่เหตผุลทีม่คีวามไมเ่หน็ดว้ยนัน้เพราะเหน็ว่าพระสงฆค์วร

เรยีนรูห้ลกัธรรมค าสอนในทางศาสนาเพยีงอย่างเดียว เพือ่เป็นการสบืต่ออายุพระศาสนา และหลกัสูตร

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมทีม่อียู่ เป็นการเพยีงพอทีจ่ะสนองวตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งศาสนทายาทของ

พระศาสนาอยู่แลว้ จงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงอย่างใดอกี  แต่กเ็หน็ดว้ยว่าการศึกษาของคณะสงฆ์

จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง แต่ใหเ้ปลีย่นแปลงไดใ้นระบบการบริหารจดัการ แต่ในเรื่องหลกัสูตร 

เน้ือหา และวธิีการวดัผลประเมนิผลเป็นตน้นัน้ มคีวามเหมาะสมดอียู่แลว้   ซึง่หากมกีารน าวชิาการสมยัใหม่

มาศึกษาร่วมกบัพระปริยตัิธรรม และใชว้ธิกีารจดัการศึกษา การวดัผล แบบมหาวทิยาลยัท ัว่ไป จะท าให ้

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมของคณะสงฆด์อ้ยคุณค่าลง เน้ือหาสาระทีจ่ะได ้อาจจะไม่ครบถว้นตามวตัถปุระสงค์

ทีต่ ัง้ไว ้อาจจะหาจดุยนืไมไ่ด ้จนอาจจะท าใหผู้ท้ีรู่บ้าลแีละนกัธรรมอย่างแทจ้รงิไมม่ ีเพราะการน าเอาเน้ือหาท ัง้

สามดา้นมารวมกนั ซึง่มเีน้ือหามากเกนิไป และไม่สมัพนัธก์บัวยัผูเ้รยีน อาจท าใหไ้มส่ามารถเรียนดไีด  ้  บาง

ท่านกล่าวว่า เรื่องการปรบัหลกัสูตรนกัธรรมและบาลนีัน้คณะสงฆไ์มป่รบัปรุงแน่นอนเพราะถอืว่าเป็นสิง่ที่ปรบั

ไมไ่ด ้เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัสิบืกนัมาเพือ่สบืทอดพระพทุธศาสนา  ถา้จะปรบัตอ้งปรบัทีพ่ระปรยิตัิธรรมสามญัโดยน า

หลกัสูตรนกัธรรมและบาลไีปใส่ไว ้และตอ้งบงัคบัใหเ้รยีนดว้ย โดยมสีดัส่วนคือ ถา้ตดัเกรด ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ตอ้งคิดวชิานกัธรรมบาล ี๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์และวชิาสามญัทางโลก  ๖๐ เปอรเ์ซน็ต ์และตอ้งบงัคบัเรียน พดูอกี

อย่างหน่ึงกค็ือการปรบัหลกัสูตรควรยดึแนวปรบัหลกัสูตรปริยตัิธรรมสายสามญั โดยใหส้ายสามญัขณะน้ี

เรยีนวชิานกัธรรมบาลกีนันอ้ยมาก ไมไ่ดม้าตรฐาน ควรเพิม่ความเขม้ขน้ขึ้น และหลกีเลีย่งความซ า้ซอ้นในการ

เรยีน วธิกีารคือ วชิาสามญัใหเ้รียนตามปกติ ส่วนวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบับาลนีกัธรรม ผูบ้ริหารน าเอาวชิานกัธรรม-

บาลไีปบรรจเุป็นหลกัสูตรแทน เพือ่ใหเ้ขาสามารถสอบนกัธรรม-และบาลสีนามหลวงไดเ้ลย ไมต่อ้งเรยีน

ซ า้ซอ้นเหมอืนหลกัสูตรเดมิ โดยวธิน้ีีคณะสงฆจ์งึตอ้งการงบประมาณเอง เพือ่บงัคบัใหเ้จา้ส  านกัเรยีนฯตอ้งเอา

จรงิกบัเรื่องการเรยีนนกัธรรม-บาล ีผูบ้ริหารส านกัเรยีนบางท่านกลา่วว่า การเปลีย่นแปลงการศึกษาโดยการน า

วชิาการสมยัใหมเ่ขา้มาใหพ้ระภกิษุสามเณรศึกษาเลา่เรยีน จะเป็นสิง่จูงใจที่ท  าใหพ้ระภกิษุสามเณรไมส่นใจ

ศึกษาเลา่เรียนวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนา จะเหน็ตวัอย่างส านกัเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลหีลายๆ 

ส านกั เมือ่เปิดท าการเรยีนการสอนพรอ้มๆ กบัการศึกษาประเภทปรยิตัธิรรมแผนกสามญั ในทีสุ่ดแลว้

การศึกษาภาษาบาลจีะไปไม่รอด   

บางท่านเหน็ว่าหลกัสูตรการศึกษาเดมิของพระสงฆน์ัน้เหมาะสมดอียู่แลว้ หากมกีารน าวชิาการทาง

โลกหรอืวชิาการสมยัใหมเ่ขา้มาเป็นเครื่องลอ่ใหพ้ระภกิษุสามเณรศึกษาเลา่เรยีน จะเป็นเหตใุหผู้ท้ีเ่ขา้มาบวช



 

 

๓๒๙ 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พยีงเพือ่อาศยัศาสนาเป็นทางผ่านหรอืเป็นช่องทางดา้นศึกษาของตนเท่านัน้ เมือ่ส  าเรจ็

การศึกษาแลว้กจ็ะลาสกิขา และอกีประเดน็หน่ึงทีพ่ระเถระเหน็ว่า การศึกษาเลา่เรยีนวชิาการทางโลกอื่นๆ  จะ

ท าใหพ้ระภกิษุสามเณรใหค้วามส าคญัหรอืมคีวามสนใจในพระธรรมค าสอนทางศาสนานอ้ยลง และจะท าใหม้ี

อปุนิสยัทีด่ื้อดา้น กระดา้ง ปกครองยาก และมคีวามคิดเหน็ขดัแยง้กบัพระผูใ้หญ่มากขึ้น ซึง่จะไมเ่ป็นผลดต่ีอ

การปกครองของคณะสงฆ ์ ครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนกบาลบีางท่านเหน็ว่า การศึกษาวชิาการอื่นๆ เป็น

ระบบการศึกษาทีด่  าเนินการโดยภาครฐัอยู่แลว้ คณะสงฆจ์งึควรจดัการศึกษาเฉพาะในส่วนของความรูท้างดา้น

หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาเท่านัน้  ถา้คณะสงฆไ์ปด าเนินการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรม

ดงักลา่ว กจ็ะเป็นการกา้วก่ายต่อหนา้ที่ของรฐั   ซึง่ในประเดน็น้ีเป็นทีน่่าสงัเกตว่า พระเถระผูใ้หญ่หลายท่านมี

ทศันคตวิ่าการศึกษาพระปริยตัิสามญัหรอืแมแ้ต่การศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ ์ เป็นการศึกษาวชิาทางโลกลว้น 

ซึง่วชิาทางโลกถอืเป็นวชิาของฆราวาสและเป็นเดรจัฉานวชิาส าหรบัพระภกิษุสามเณร แต่ความจรงิพระปรยิตัิ

ธรรมสามญัและมหาวทิยาลยัสงฆเ์ป็นการศึกษาทีบู่รณาการท ัง้ทางโลกและทางธรรมเขา้ดว้ยกนั และวชิาแกน

และบงัคบัจะเนน้วชิาทางพระพทุธศาสนาแต่เน่ืองจากปจัจุบนัตอ้งจดัไปตามระบบของทางโลก จงึอาจจะท าให ้

วชิาการทางพระพทุธศาสนาลดความเขม้ขน้ลงบา้ง 

อย่างไรก็ตามพระผูบ้รหิารการศึกษาของคณสงฆบ์างท่านมคีวามเหน็แยง้ว่า การศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมของคณะสงฆท์ีก่  าลงัด าเนินการอยู่ มที ัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยในตวัเอง  แต่ในบริบทของสงัคมปจัจบุนันัน้ 

จดุเด่นทีม่อียู่ ไมส่ามารถท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆก์ลายมาเป็นผูน้ าทางการศึกษาในสงัคมไดอ้กีต่อไป  

เพราะสภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไปในขณะทีก่ารศึกษาของคณะสงฆย์งัคงอยู่ในระบบและรูปแบบเดมิ ย่อมไม่

เพยีงพอทีจ่ะพฒันาและรกัษาพระศาสนาได ้ ส าหรบัประเด็นทีว่่าหากใหพ้ระภกิษุสามเณรไดศึ้กษาเลา่เรียน

วชิาการทางโลกแลว้ จะท าใหล้าสกิขานัน้ ประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณบ์างท่านเหน็ว่าการทีภ่กิษุสามเณรจะลาสกิขา

หรอืจะด ารงสมณเพศอยู่นัน้ หากประพฤตตินเป็นคนดใีหเ้หมาะสมกบัเพศภาวะฐานะทีเ่ป็นอยู่แลว้ ย่อมไม่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อพระพทุธศาสนาอย่างแน่นอน แต่ทีม่ผีลกระทบคือ ทีอ่ยู่เป็นสมณเพศแลว้ไมป่ระพฤติ

ปฏบิตัิตามพระธรรมวนิยั ท าใหเ้สือ่มเสยีมาถงึองคก์รคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนาโดยภาพรวม  ในประเด็น

ทีว่่าการศึกษาวชิาการสมยัใหม่ จะท าใหพ้ระภกิษุสามเณรมคีวามหวัดื้อหรอืปกครองยากนัน้ ประเด็นน้ีสิง่

ส  าคญัหาใช่การศึกษาไม ่แต่เป็นประเดน็ปญัหาของการปกครองของคณะสงฆใ์นปจัจุบนั ทีไ่ม่ไดเ้นน้ระบบวตัร 

ระบบอุปชัฌายอ์าจารยเ์หมอืนเดมิ แต่ไปมุง่เนน้การปกครองแบบอ านาจ ท าใหพ้ระภกิษุสามเณรเกดิความ

ต่อตา้น  แต่ถา้พระภกิษุสามเณรไดร้บัการศึกษาทีถู่กตอ้งแลว้ ย่อมเป็นการสนบัสนุนการปกครองสงฆใ์หม้ี

ความงา่ยขึ้นเสยีดว้ยซ า้ไป 

ส่วนในดา้นระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ ซึง่ปจัจบุนัมหีลายระบบหากมกีารรวมระบบการศึกษาให ้

เป็นระบบเดียวกนั ในประเด็นน้ีมที ัง้ผูท้ี่เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย กลุม่ผูใ้หส้มัภาษณท์ีเ่หน็ดว้ยใหเ้หตผุลว่า 

คณะสงฆด์ าเนินการศึกษาหลายระบบแต่ยงัไมส่มัพนัธก์นั ถา้ปรบัหลกัสูตรจนสามารถเทียบโอนกนัไดอ้ย่าง

ดีแลว้คิดว่าการศึกษาของสงฆจ์ะตอ้งดีกว่าของฆราวาสท ัว่ไปแน่นอน เพราะเป็นการศึกษาทีม่หีลกัสูตร



 

 

๓๓๐ 

ประกอบดว้ยวชิาธรรมะ และจะท าใหม้ผูีส้นใจเรียนมากขึ้น เพราะว่าหลกัสูตรทีว่่านัน้จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้

อย่างแทจ้รงิน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ ผูใ้หส้มัภาษณบ์างท่านเหน็ว่าถา้รวมกนัไดก้เ็ป็นเรื่องด ีแต่ผูบ้ริหารคณะสงฆ์

คงจะไมย่อม เพราะมนัตอ้งเกี่ยวเน่ืองกนัหลายฝ่าย บางท่านเหน็ว่าการรวมกนันัน้ไม่ไดห้มายความจะปรบัให ้

เหลอืเพยีงหลกัสูตรเดียว อาจจะรวมการบรหิารจดัการใหอ้ยู่ในองคก์รหรอืหน่วยงานเดยีวกนัได ้ เหมอืนกบั

มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนหลายสาขาวชิาแต่อยู่ภายใตม้หาวทิยาลยัเดยีวกนั โดยอาจจะแบง่ความรบัผดิชอบใหม้ี

หวัหนา้ภาค หวัหนา้สาขาวชิา รบัผดิชอบในแต่ละสาขาวชิาไป  การศึกษาของคณะสงฆก์เ็ช่นเดียวกนั อาจจะ

เปิดสอนหลายหลกัสูตรหลายสาขาวชิาได ้แต่ควรมกีารบรหิารจดัการทีม่เีอกภาพ 

ในส่วนผูท้ีเ่หน็ว่าหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆค์วรมหีลากหลายระบบเหมอืนเดมินัน้ ดว้ยเหตผุล

ว่า ผูท้ีไ่มส่ามารถเรียนนกัธรรมบาลไีดส้  าเรจ็ แต่กอ็าจเรยีนพระปรยิตัิธรรมสามญัและมหาวทิยาลยัสงฆส์  าเรจ็

ได ้  บางท่านเหน็ว่า การมหีลกัสูตรเดยีวไมด่ี  ควรมหีลายหลกัสูตรแต่สามารถเชื่อมโยงกนัได ้ เรื่องการปรบั

หลกัสูตรคงไม่ท า  แต่อาจมกีารปรบัการกระบวนการเรียนการสอนใหเ้ขา้กบัระบบการศึกษาสมยัใหมบ่า้ง แต่

ยอมรบัว่าการมหีลกัสูตรหลากหลายท าใหผู้เ้รยีนตอ้งเรียนหนกั บางท่านเหน็ว่าคณะสงฆจ์ดัการศึกษาหลาย

ระบบดอียู่แลว้ โดยใชห้ลกัสูตรเดมิและมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแต่ละหลกัสูตร เช่น การศึกษาสายพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกธรรมบาล ี สายพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาและมหาวทิยาลยัสงฆ ์ จะใหส้มัพนัธก์นั

มากกว่าน้ีคงไมไ่ดเ้พราะจะเสยีหลกัการ เช่นสายปรยิตัธิรรมสามญัก็ด าเนินตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร ไม่

น่าจะตอ้งเพิ่มเติมอะไร ส่วนหลกัสูตรนกัธรรมบาลนีัน้ กม็ลีกัษณะเฉพาะจะเอาวชิาสมยัใหม่เช่นคอมพวิเตอรม์า

บรรจุไวด้ว้ยก็คงไม่ได ้ จะท าใหห้ลกัสูตรเสยีรูปร่างไป  แต่อาจจะอนุญาตใหเ้รยีนคอมพวิเตอรเ์สริมหลกัสูตรได ้

เพราะบางวดักท็  าอยู่แลว้เช่นมกีารอบรมคอมพวิเตอรเ์ทอมพเิศษ เป็นตน้ ผูบ้รหิารส านกัเรียนบางท่านเหน็ว่า 

คณะสงฆด์ าเนินการศึกษาหลายระบบ เช่น สายพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมบาล ี สายพระอภธิรรม สายพระ

ปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศึกษาและมหาวทิยาลยัสงฆเ์ป็นเรื่องดอียู่แลว้ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนได ้ 

ดงันัน้เรื่องหลกัสูตรจะใหส้มัพนัธก์นัท ัง้หมดคงไมไ่ด ้ และการเรยีนการสอนรวมท ัง้การประเมนิผลย่อมจะมี

เอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง แต่ละหลกัสูตรมคีวามมุง่หมายต่างกนั หากน ามารวมกนัจะท าใหแ้ต่ละหลกัสูตร

หย่อนคุณภาพลงได ้ โดยเฉพาะการเรยีนบาลจีะตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างจรงิจงั หากน ามารวมกนัจะท าให ้

ความรูด้า้นบาลอ่ีอนลง  และครูทีจ่ะมาสอนถ่ายทอดวชิาใหน้กัเรยีนมาสนใจศาสนานัน้หายาก จงึเหน็สมควร

แยกกนัไวเ้หมอืนเดมิดีแลว้ นกัวชิาการบางท่านเหน็ว่า การศึกษาตามแนวพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัและ

แนวมหาวทิยาลยัสงฆ ์ เป็นแนวการจดัการศึกษาทีม่บูีรณาการแนวหน่ึงเพราะตอ้งเรยีนวชิาธรรมและบาลมีาก

พอสมควร แต่จะใหเ้ท่ากบัสายนกัธรรมบาลตีรงๆ นัน้คงไมไ่ด ้ หลกัสูตรนกัธรรมบาลเีดิมดอียู่แลว้เป็น

วตัถปุระสงคข์องสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ จะตอ้งคงไว ้เพราะมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สบืทอดพระพทุธศาสนา ไม่

ตอ้งการใหเ้รยีนแลว้ลาสกิขา ถงึจะมสีกึบา้งแต่ทีย่งัอยู่กถ็อืว่าสามารถสบืทอดเป็นศาสนทายาททีด่ไีด  ้ ถา้ใคร

ตอ้งการเรยีนทางวชิาการทางโลกกเ็ลอืกปรยิตัิธรรมสามญัหรอืมหาวทิยาลยัสงฆ์ 



 

 

๓๓๑ 

ในดา้นแนวทางดา้นการเรียนการสอนและการวดัผลประเมนิผลนัน้ ผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่เหน็ดว้ย

ว่าการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้เพยีงวชิาการเพยีงอย่างเดียว ย่อมไมเ่พยีงพอทีจ่ะสรา้งศาสนทายาททีม่ี

คุณภาพได ้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท ัง้หมดเหน็ดว้ยว่าควรจดักระบวนการเรียนการสอนทีม่กีารฝึกอบรมท ัง้วถิชีวีติ 

ความเป็นอยู่ และการฝึกฝนจิตใจไปพรอ้มๆ กนัดว้ย แต่ในขณะเดยีวกนับางท่านเหน็ว่าคงเป็นไปไดย้าก 

เพราะผูเ้รยีนไมไ่ดอ้ยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัต่างคนต่างอยู่ มาอยู่ในส านกัเรยีนเฉพาะในเวลาทีม่กีารเรยีนการสอน

เท่านัน้ ดงันัน้คงไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมหรอืดูแลไดต้ลอด แต่ถา้หากมสีถาบนัการศึกษาทีอ่ยู่ประจ า 

สามารถทีจ่ะจดัระบบวถิชีวีติความเป็นอยู่ใหส้อดคลอ้งกบัพระธรรมวนิยัไดม้ากทีสุ่ดได ้  อกีประเดน็หน่ึงกค็ือ

ว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เหน็ว่าวธิีการสอนทีเ่นน้ฝึกฝนอบรมในทกุดา้น นอกเหนือจากดา้นวชิาการอย่าง

เดยีวนัน้ ถา้ท าไดค้งจะดีมาก แต่คณะสงฆค์งจะมกี าลงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าอย่างนัน้ได ้ เพราะแค่หาครูทีจ่ะมา

สอนดา้นวชิาการอย่างเดียวกห็าไดย้ากแลว้    

ส่วนดา้นการวดัผลประเมนิผลนัน้  พระเถระผูใ้หญ่เหน็ว่าคงจะตอ้งใชห้ลกัสูตรเดมิไปก่อน ยงัไมไ่ด ้

คิดจะปรบัปรุงอะไร  การสอบก็คงท าเหมอืนเดมิ เพยีงแต่ทดลองการประเมนิผลแบบใหม่  คือของเดมิคือถา้

สอบตกวชิาใดวชิาหน่ึง ใน ๒ วชิา กถ็อืว่าตกหมด แต่ปจัจบุนัน้ีใหเ้กบ็วชิาทีส่อบไดไ้วร้อปีใหม่  ถา้สอบใหม่

ไดใ้นวชิาทีเ่หลอืกถ็อืว่าสอบไดค้รบ โดยทดลองใชก้บัประโยค ๑-๒ ก่อน ส่วนประโยคอื่นๆ กค็งเหมอืนเดิม  

ส่วนในประเด็นที่  ระบบการศึกษาของคณะสงฆย์งัไมม่ใีบรวมคะแนน (Transcript) เมือ่ผูศึ้กษาตอ้งการ

ใบรบัรองพรอ้มหลกัฐานใบคะแนนทางหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไมม่ใีห ้  ผูบ้รหิารการศึกษาของคณะสงฆบ์างรูป

เหน็ว่า  การสอบบาลถีา้ผดิเกนิ ๑๒  คะแนนถอืว่าตกตอ้งสอบใหมปี่ต่อไป ดงันัน้ ถา้สอบไดก้ห็มายถงึได ้

คะแนนเฉลีย่ ๘๐-๘๕ เปอรเ์ซน็ตข์ึ้นไป ทางส านกังานพทุธศาสนาแห่งชาติจะใหค้ะแนนรวมๆ คลา้ยๆ 

ใบรบัรองอย่างน้ี ไมถ่งึขนาดตอ้งละเอยีดละออเหมอืนระบบสายสามญั  เพราะมนัเป็นคนละระบบ  จะท าให ้

เหมอืนกนัคงไมไ่ด ้เป็นเรื่องล  าบากมากกว่า สูย้อมรบัความแตกต่างกนัไปเลยจะดีกว่า 

ในประเดน็เกี่ยวกบัแนวทางจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบริบทของสงัคมไทยในปจัจบุนั ผูใ้ห ้

สมัภาษณต่์างกใ็หค้วามเหน็หลายหลายประเดน็  แต่ประเดน็ทีเ่หน็สอดคลอ้งกนักค็ือ ควรมกีารบรหิารจดัการ

การศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นเอกภาพ ส่วนในประเดน็หลกัสูตรทีค่วรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหมห่รอืไมน่ัน้มี

ท ัง้ผูท้ีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย  แต่ผูส้มัภาษณ์ทกุคนมคีวามเหน็ตรงกนัว่าการศึกษาการศึกษาของคณะสงฆ์

จะตอ้งมกีารปรบัปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมยิง่กว่าน้ี จงึจะท าคุณภาพของพระสงฆด์ขีึ้นได  ้

๔.๔.๔ ประเด็นขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

ในประเดน็น้ีผูใ้หส้มัภาษณไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆห์ลากหลาย

ประเดน็ เกี่ยวกบัการปรบัปรุงการศึกษาของคณะสงฆค์งเป็นไปไมไ่ด ้ ถา้หากระบบการปกครองของคณะสงฆ์

ไทยยงัอยู่ในระบบเดิม เพราะกฎระเบยีบบางอย่างไม่สามารถกระท าได ้  และถา้หากจะปรบัปรุงระบบ

การศึกษาของคณะสงฆใ์หไ้ดจ้ริงๆ  จะตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขการปกครองสงฆเ์ป็นเบื้องตน้เสยีก่อน  บาง

ท่านเหน็ว่า ปญัหาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนัน้เป็นปญัหาสะสมมาอย่างยาวนาน ยากเกนิที่บคุคลใดบคุคล



 

 

๓๓๒ 

หน่ึงจะแกไ้ขได ้ทางทีด่คีณะสงฆค์วรระดมสรรพก าลงัเหมอืนกบัการท าสงัคายนา หรอือาจจะแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขึ้นมาชดุหน่ึงเพือ่มาศึกษาเรื่องน้ีโดยตรง ก็จะท าใหก้ารจะจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หม้ปีระสิทธิภาพนัน้  

นกัวิชาการบางท่านเห็นว่า ปญัหาส าคญัของการปรบัปรุงการศึกษาของคณะสงฆก์็คือ เรื่องทศันคติ และ

มมุมองของพระเถระที่บริหารคณะสงฆอ์ยู่ ที่มคีวามเหน็ว่าการศึกษาแบบเดมิของคณะสงฆด์ทีี่สุดอยู่แลว้ เลย

ไมท่  าใหเ้กดิมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแต่ประการใด ผูใ้หส้มัภาษณ์บางท่านกลา่วว่าถา้จะใหค้ณะสงฆม์กีาร

เปลีย่นแปลงการจดัการศึกษา จะตอ้งมนีโยบายใหค้ณะผูบ้ริหารคณะสงฆค์ือมหาเถรสมาคม ไดไ้ปศึกษาดู

งานการจดัการศึกษาของพระภกิษุฝ่ายมหายานบา้ง โดยเฉพาะในประเทศไตห้วนั ซึง่มคีวามเจริญรุ่งเรอืงเป็น

อย่างมาก  กจ็ะท าใหเ้กดิแนวคิดทีจ่ะน ามาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัได  ้

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๕  

บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นบริบทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนัคร ัง้น้ี มี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาถงึสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย เพือ่ศึกษาถงึการจดัการศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั   และเพือ่น าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

บริบทแห่งสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั   

ส าหรบัวธิีการวจิยัในคร ัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิีการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) โดยเนน้วธิกีาร

วธิกีารส ารวจเอกสาร (Documentary Research) จากงานวจิยัและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาของคณะ

สงฆไ์ทยเป็นหลกั  และใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)  กบักลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจ านวน ๓๐ 

รูป/คน เป็นการสมัภาษณเ์ชงิลกึในรูปแบบไม่เป็นทางการ  โดยแบง่เป็น ๓ ประเภท คือ กลุม่ผูบ้รหิารนโยบาย

ทางการศึกษาของคณะสงฆ ์๕ รูป  กลุม่นกัวชิาการพระพทุธศาสนา ๑๕ รูป/คน   กลุม่ผูบ้ริหารจดัการศึกษา

ของคณะสงฆ ์จ านวน ๑๐ รูป/คน  และใชว้ธิกีารประชมุกลุ่มระดมความคิดเหน็จากพระสงัฆาธกิารในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน ๒๒  รูป  การศึกษาเรื่องน้ีเป็นเรื่องค่อนขา้งละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระทบกบั

องคก์รคณะสงฆ ์ ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูจากการใหส้มัภาษณม์าสรุปในภาพรวม เพือ่ไมใ่หเ้กิดผลกระทบในทาง

ลบกบัองคก์รคณะสงฆแ์ละผูใ้หข้อ้มลู การศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้ลา่วถงึการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย

เป็นภาพรวม โดยจะเนน้หนกัไปทีก่ารศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาลซีึ่งก าลงัประสบกบั

ปญัหาวกิฤตอิยู่ในขณะน้ี จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร การสมัภาษณเ์ชงิลกึและการประชมุระดม

ความคิดเหน็จากพระสงัฆาธิการ ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยั โดยเรยีงตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

๕.๑.๑ สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  

การศึกษากค็ือการพฒันามนุษยใ์นดา้นต่างๆ ซึง่ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา คือการพฒันา

ระบบการด าเนินชวีติท ัง้ ๓ ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจติใจ และดา้นปญัญา การศึกษาตามหลกั

พระพทุธศาสนาจงึเป็นกระบวนการพฒันาชวีติของมนุษย ์ โดยมุง่พฒันาจติใจของคนใหเ้ขา้ถงึความจรงิของ

ชวีติโดยไม่ปฏเิสธหลกัวชิาการทางโลก เป็นการจดัการศึกษาที่เนน้ทกัษะและศกัยภาพภายนอกใหส้อดคลอ้ง

กบัศกัยภาพภายในอนัเป็นการด าเนินวถิชีวีติของคนในสงัคม ท าใหอ้ยู่ร่วมกบัธรรมชาตดิว้ยด ี มสุีข และเป็น

อสิระ  พระพทุธเจา้ทรงก่อตัง้สงัคมสงฆข์ึ้นมาเพือ่เป็นสงัคมแห่งการศึกษาเรียนรู ้ ระบบการปกครองสงฆเ์ป็น

การระบบเพือ่การศึกษา สงัคมสงฆจ์งึเป็นสงัคมแห่งการศึกษาอย่างแทจ้รงิ   

จากการศึกษาถงึสภาพจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยยุคสมยัต่างๆ ตัง้แต่สมยัอยุธยาถึงสมยั

รตันโกสนิทร ์ จะพบว่า ในอดตีคณะสงฆป์ระสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการจดัการศึกษา และเป็น

ประโยชนต่์อประเทศชาตบิา้นเมอืงเป็นอย่างมาก การศึกษาของคณะสงฆเ์นน้การศึกษาดา้นคนัถธุระหรอื



 ๓๓๓ 

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแบบนกัธรรมบาลเีป็นหลกั  การจดัการศึกษาของพระสงฆใ์นช่วงเวลาดงักลา่วน้ีมี

ลกัษณะทีส่  าคญัคือ ไมม่รีะบบแบบแผนที่แน่นอน  ในดา้นการเรยีนการสอนจะเนน้การจ าเป็นส าคญั เป็นการ

สอนใหแ้ปลภาษาบาลใีนพระไตรปิฎกแบบค าต่อค า ซึง่เรยีกว่าการบอกพระปรยิตัธิรรม และในการสอบวดั

ความรูพ้ระปริยตัิธรรมก็มรีะเบยีบปฏบิตัิทีเ่คร่งครดัเขม้งวดยุ่งยากหลายประการ อนัเป็นประเพณีที่ปฏบิตัิ

สบืต่อกนัมาโดยไม่ค่อยมกีารเปลีย่นแปลงมากนกั  อย่างไรกต็ามการศึกษาทีด่  าเนินการสอนโดยพระสงฆน้ี์ ก็

ยงัคงด ารงความส าคญัมาอย่างยาวนาน เพราะวดัและคณะสงฆย์งัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาส าหรบัมวลชน 

และคงเป็นช่องทางเดยีวทีก่ลุบตุรสามารถเขา้ศึกษาเลา่เรยีนเพือ่เลือ่นสถานภาพทางสงัคม เป็นแหลง่ฝึกคนเขา้

รบัราชการ การศึกษาของสงฆจ์งึถอืไดว้่าเป็นการศึกษาของชาติไปดว้ย คร ัน้ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ถงึแมจ้ะทรงจดัการศึกษาตามแบบอย่างตะวนัตก ก็ไม่ทรงทอดทิ้งวดัและยงัทรงใหพ้ระสงฆ์

มบีทบาทส าคญัในการศึกษา ทรงใหใ้ชศ้าลาวดัเป็นโรงเรยีน ใหพ้ระเป็นผูส้อนและเป็นผูบ้ริหารการศึกษา  

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยไมค่่อยเปลีย่นแปลงจากยุคสมยัเดมิมากนกั ไดก้ารปฏรูิปอย่างจริงจงั

เพยีงคร ัง้เดยีวเท่านัน้ คือสมยัตน้รชักาลที่  ๖ โดยสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง

ปรบัปรุงหลกัสูตรปรยิตัิธรรมแบบบาลใีหม้คีวามทนัสมยัขึ้น รวมท ัง้เปลีย่นวธิสีอบมาเป็นการเขยีนตอบดว้ย

ภาษาไทยท ัง้หมด  และยงัทรงริเริ่มใหม้หีลกัสูตรการศึกษาแบบนกัธรรม โดยเนน้ความรูท้างดา้นธรรมวนิยัอกี

ดว้ย การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ฯ มคีวามเจริญรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก  แต่

หลงัจากนัน้แลว้สถานการณก์็เปลีย่นไป  เมือ่รฐัไดแ้ยกการศึกษาออกจากวดั    บทบาทในการใหก้ารศึกษาแก่

ประชาชนในรูปที่เป็นระบบถกูแยกออกจากวดัอย่างสิ้นเชงิ พระสงฆซ์ึง่แต่เดมิก็ประสบปญัหาในการปรบัตวั 

เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะเป็นผูใ้หก้ารศึกษาในระบบใหม่ต ัง้แต่ระยะเริ่มแรกอยู่แลว้ เมือ่ไม่ตอ้งรบัผดิชอบดา้นการจดั

การศึกษา ในไมช่า้ก็หมดความสนใจในทางการศึกษา และหมดประสทิธภิาพในทางการศึกษาไปดว้ย ท าให ้

ความสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บัประชาชนลดนอ้ยลงไป และการแยกการจดัการศึกษาของพระภกิษุสามเณร

ออกจากการจดัการศึกษาของเด็กท าใหเ้กิดปญัหาในเวลาต่อมา ส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาของพระสงฆอ่์อนแอ 

เพราะรฐัไดท้อดทิ้งและปลอ่ยใหเ้ป็นภาระหนา้ทีข่องคณะสงฆด์ าเนินการกนัเองตามยถากรรม การศึกษาระดบั

ข ัน้พื้นฐานของคณะสงฆไ์ทยถกูโยนใหเ้ป็นภาระของแต่ละวดัจะจดัการ  โดยทีค่ณะสงฆไ์มม่มีาตรการส่งเสรมิ

อย่างจรงิจงั อกีท ัง้เจา้คณะผูป้กครองทกุระดบัแทบจะไม่สนใจ   ยิง่ในชนบทดว้ยแลว้ ส่วนมากไมม่กีารสอน

เลยแมแ้ต่ช ัน้ต า่สุด ท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆอ่์อนแอลงเรื่อยๆ  

ซึง่จะเหน็ไดว้่า สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยมคีวามสบืเน่ืองมาเป็นเวลานาน  ต ัง้แต่ยงั

เป็นการศึกษาที่ไมม่รีะบบแบบแผนแน่นอน จนไดม้วีวิฒันาการมาเป็นการศึกษาทีม่รีะบบ มกีารก าหนด

หลกัสูตร วธิกีารศึกษาและการวดัผลทีแ่น่นอนจนถงึปจัจบุนั การศึกษาของคณะสงฆใ์นอดีตมที ัง้ทีเ่ป็นรูปแบบ

กลา่วคือมกีารสอนปรยิตัศึิกษาทีส่อนกนัเป็นกจิจะลกัษณะตามส านกัต่างๆ แมจ้ะมไิดเ้ป็นการเปิดการสอนที่

เป็นเหมอืนส านกัต่างๆ อย่างในปจัจบุนักต็าม แต่กม็กีารสอนในเรื่องอื่นๆ เช่น วชิาช่าง วชิาโหราศาสตร ์หรอื

วชิาโลกต่างๆ เขา้ไปดว้ย  เพราะพระสงฆค์ือผูท้รงความรูใ้นสาขาวชิาต่างๆ เป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน 



 ๓๓๔ 

จงึท าใหส้ถาบนัสงฆก์บัประชาชนมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ิดเป็นอนัมาก ดา้นการสอนนอกรูปแบบ คือ 

การอบรมส ัง่สอนเกี่ยวกบัวนิยัและขอ้วตัรต่างๆ โดยเจา้อาวาสหรอือุปชัฌายอ์าจารย ์ ซึง่กไ็มเ่ป็นกจิจลกัษณะ 

แต่เป็นการอบรมโดยสอดแทรกกลมกลนืไปกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของพระภิกษุสามเณร เช่น ระหว่างฉนั

ภตัตาหาร ระหว่างท าการอปุฏัฐาก หรอืหลงัการท าวตัรสวดมนตไ์หวพ้ระ เป็นตน้ ซึง่การศึกษานอกรูปแบบ

เป็นการศึกษาที่ส  าคญัมาก ที่ส่งผลใหจ้ริยาวตัรหรอืปฏปิทาของพระสงฆอ์ยู่ในกรอบของพระธรรมวนิยั  

เพราะสงัคมสงฆเ์ป็นสงัคมแห่งการศึกษา พระพทุธเจา้ทรงตัง้สงัคมสงฆข์ึ้นมากเ็พือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิ

การศึกษา โดยอาศยัระเบยีบชมุชนและแบบแผนชวีติทีเ่รียกว่า วนิยั เป็นเครื่องฝึกหดัขดัเกลาหรอืเอื้อใหเ้กดิ

การพฒันาตนขึ้น  การทีพ่ระภกิษุสามเณรมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการฝึกฝนจากเจา้อาวาส อปุชัฌายอ์าจารย ์ จาก

การปฏบิตัติามพระธรรมวนิยัและขอ้วตัรปฏบิตัิต่างๆ ท ัง้หมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการศึกษานอกรูปแบบทัง้สิ้น  

ทีพ่ระพทุธองคท์รงมุง่หมายใหเ้กดิขึ้นในสงัฆะ  แต่การศึกษานอกรูปแบบดงักลา่วเพิง่มาสูญหายไปไมก่ี่สบิปี

มาน้ี  คงเหลอืแต่ปริยตัศึิกษาหรอืการศึกษาในรูปแบบ สาเหตกุ็เพราะถูกครอบง  าดว้ยกระแสการจดัการศึกษา

แบบวฒันธรรมอุตสาหกรรม หรอืการศึกษาแบบโรงเรียนทีมุ่ง่ผลติคนทีม่คีวามรูค้ราวละมากๆ โดยใหม้ี

ความรูอ้ย่างเดยีวกนั และเป็นทีน่่าสงัเกตว่าหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆท์ีผ่่านมาของคณะสงฆ ์ ท ัง้

นกัธรรมและเปรยีญธรรม ลว้นแต่เป็นการศึกษาดา้น “คนัถธุระ” หรอื “พระปริยตัิธรรม” ส่วนหลกัสูตรปฏบิตัิ

วปิสัสนากรรมฐานแทบไมม่ปีรากฎในหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์ และหลกัสูตรการศึกษาเหลา่น้ี คณะ

สงฆย์งัใชเ้ป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษามาจนถงึปจัจุบนัน้ี โดยมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมบา้ง

เพยีงเลก็นอ้ย แต่หลกัใหญ่ก็ยงัคงรูปแบบเดมิ และระบบการศึกษาดงักลา่วก็ยงัไมเ่หมาะสมกบับริบทของ

สงัคม จงึยิง่ท  าใหผ้ลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่คณะสงฆต์ ัง้ไว ้

๕.๑.๒ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั 

ในยุคปจัจบุนับริบทของสงัคมไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท าใหร้ะบบการศึกษาแบบดัง้เดมิของ

คณะสงฆท์ีเ่ป็นการศึกษานอกรูปแบบ คือ ระบบอุปชัฌายอ์าจารย ์ ระบบสทัธวิหิาริก อนัเตวาสกิ อ่อนแอและ

ไมเ่ขม้แขง็เหมอืนสมยัก่อน คงเหลอืแต่ระบบการศึกษาที่เป็นระบบแบบแผนทีค่ณะสงฆจ์ดัต ัง้ขึ้น ซึง่ในยุค

ปจัจบุนัพอทีจ่ะแบง่ระบบการศึกษาของคณะสงฆอ์อกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

๑. ระบบการศึกษาที่เป็นระบบเดิมของคณะสงฆ ์ คือ การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมและปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาล ี เป็นระบบการศึกษาแบบเก่าทีค่ณะสงฆไ์ทยจดัขึ้น ตามจารีตประเพณีทีส่บืต่อกนัมาหลาย

รอ้ยปีแลว้ การศึกษาปริยตัิธรรมแผนกธรรม หรอืที่เรยีกว่า"เรยีนนกัธรรม" เป็นการศึกษาเบื้องตน้ของ

พระภกิษุสามเณรมาแต่โบราณ โดยแบบแผนทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัเป็นรูปแบบตัง้แต่สมยัรชักาลที ่ ๖ เน้ือหาของ

การเรยีน แบง่การเรียนออกเป็น ๓ ช ัน้ คือนกัธรรมชัน้ตร ี นกัธรรมชัน้โท และนกัธรรมชัน้เอก แต่ละช ัน้ใช ้

เวลาเรยีน ๑ ปี มกีารสอบปีละคร ัง้ หลกัสูตรประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั ๔ วชิา คือ วชิากระทูธ้รรม วชิาธรรม 

วชิาพทุธประวตั ิ และวชิาวนิยั พระภกิษุสามเณรที่บวชเขา้มาใหมจ่ะตอ้งเริ่มการศึกษาแผนกธรรมน้ีเป็นล  าดบั

แรก  ส่วนการศึกษาปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีเป็นการศึกษาพระพทุธวจนะ เรยีกกนัท ัว่ ๆ ไปว่า"เรยีนบาล"ี แต่



 ๓๓๕ 

เน่ืองจากพระบาลเีป็นภาษามคธ การเรียนบาลจีงึเริ่มตน้ทีก่ารเรียนภาษามคธ เพือ่จะไดเ้ขา้ใจความหมายของ

พระพทุธวจนะ ซึง่โดยความมุง่หมายแทจ้รงิแลว้กค็ือ การศึกษาพระพทุธวจนะใหเ้ขา้ใจความหมาย เพือ่จะ

เขา้ถงึแก่นธรรมและปฏบิตัิตามใหถ้กูตอ้ง  แต่มาถงึปจัจบุนัดูเหมอืนจะเขา้ใจกนัคลาดเคลือ่นว่า การเรยีนบาลี

คือการเรยีนภาษามคธในแนวภาษาศาสตร ์ เพือ่ใหแ้ปลภาษาไดเ้ป็นส าคญั ปจัจบุนัแบง่ออกเป็นช ัน้ทีเ่รยีกว่า

ประโยค ม ี๙ ประโยค ใชเ้วลาเรยีนช ัน้ละ ๑ ปี โดยที่ช ัน้ประโยค ๑-๒ เรยีน ๒ ปี แลว้สอบครัง้เดยีว ส่วน

ประโยค ๓-๙ เรยีนช ัน้ละปี สอบปีละคร ัง้ ผูส้อบไดแ้ต่ละช ัน้จะเรยีกว่าผูส้อบไดเ้ปรยีญธรรม พระภกิษุผูส้อบ

ผ่านประโยค ๓ มสีทิธใิชค้ าน าหนา้ "พระมหา" 

๒. ระบบการศึกษาประยุกตห์รือจดัใหส้อดคลอ้งกบัระบบของรฐั คือ การศึกษาปริยตัิธรรมแผนก

สามญัและการศึกษาของมหาวทิยาลยัสงฆ ์๒ แห่ง  ปรยิตัธิรรมแผนกสามญัเป็นการศึกษาแบบใหมท่ี่เพิง่มขีึ้น

เมือ่พ.ศ. ๒๕๑๔ เพราะค่านิยมการศึกษาของประชาชนเปลีย่นไป วชิาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ เกดิขึ้นมาก 

คณะสงฆจ์งึไดจ้ดัใหม้กีารศึกษาแผนกน้ีขึ้นเพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร ไดศึ้กษาวชิาสามญัท ัว่ไปตามเกณฑข์อง

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลกัสูตรทีน่ าเอาวชิานกัธรรม และวชิาบาลมีาผสมกบัวชิาต่าง ๆ ในระดบั

มธัยมศึกษาของกระทรวงศึกษาฯ การแบง่ช ัน้เรยีนก็แบง่ตามเกณฑข์องโรงเรียนท ัว่ไปเป็นมธัยมศึกษาตอนตน้ ๓ 

ปี มธัยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี เมือ่จบแลว้กม็ศีกัดิ์และสทิธเิท่ากบัจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทุก

ประการ ระบบการเรยีนของปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาน้ี เหมอืนกบัการศึกษาของนกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษา

ท ัว่ไป ต่างแต่เพยีงมวีชิาธรรมวนิยั วชิาบาล ี วชิากจิสงฆเ์พิม่เขา้มา เพือ่ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนที่เป็นพระภกิษุ

สามเณรเท่านัน้ 

ส าหรบัการศึกษาในรูปแบบมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ซึง่เริ่มตน้ขึ้นในสมยัรชักาลที ่ ๕ เมือ่มกีารปฏรูิป

การศึกษาคร ัง้แรกในสงัคมไทย ปี พ.ศ. ๒๔๓๒  มกีารจดัต ัง้มหาธาตวุทิยาลยัใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาช ัน้สูง

ของคณะสงฆฝ่์ายมหานิกาย และในเวลาใกลเ้คียงกนั คณะสงฆฝ่์ายธรรมยุตนิิกายก็มกีารจดัต ัง้มหามกฏุราช

วทิยาลยัขึ้น แต่ต่อมามกีารเปลีย่นชื่อมหาธาตวุทิยาลยัเป็น มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ท ัง้มหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยัและมหามกฏุราชวทิยาลยั เรยีกกนัท ัว่ไปว่า"มหาวทิยาลยัสงฆ"์ เพราะเป็นการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ผูจ้บการศึกษาจากมหามกฏุราชวทิยาลยั จะไดร้บัปริญญาศาสนศาสตรบ์ณัฑติ (ศน.บ.) ขณะทีผู่ ้

จบการศึกษาจากมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จะไดร้บัปริญญพทุธศาสตรบณัฑติ (พธ.บ.)   

ก) สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยยุคปจัจุบนั  

๑) ดา้นที่เป็นจุดแข็ง  จดุแขง็หรอืจดุเด่นทีน่่าสนใจของการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนั เช่น จดุ

แขง็ดา้นกระบวนจดัการเรียนการสอน ทีส่ถานศึกษาพระปรยิตัธิรรมท ัง้แผนกธรรมและแผนกบาลมีอีิสระใน

การบริหารจดัการศึกษาอย่างเต็มที ่ การบริหารจดัการท ัง้หมด ไมว่่าจะบรหิารจดัการอย่างไร เปิดปิดการเรยีน

การสอนวนัไหนกเ็ป็นเรื่องของเจา้ส  านกัเรยีนเองหรอืเจา้อาวาสท ัง้สิ้นคณะสงฆไ์ม่ไดเ้ขา้มาเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี 

ระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้แผนกธรรมและแผนกบาล ี มรีะบบการวดัผลประเมนิผลโดยหน่วยงานกลาง  

คือ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง และ ส านกังานแม่กองบาลสีนามหลวง  หน่วยงานท ัง้สองหน่วยงานน้ี 
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ท าหนา้ทีอ่อกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ และแจง้ผลการสอบใหส้  านกัเรยีนท ัว่ประเทศ  ถอืว่าเป็นการจดัการศึกษา

ทีล่  า้สมยักว่าการจดัการศึกษาในระบบของทางโลก เพราะการที่มีหน่วยงานกลางในการวดัผลประเมนิผล  เป็น

เสมอืนการรบัประกนัคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละส านกัเรยีนว่า มคุีณภาพทดัเทยีมกนั นอกจากน้ีการวดัผล

ประเมนิผลของการศึกษาพระปรยิตัิธรรมของคณะสงฆ ์ ใชร้ะบบการเขยีนแบบอตันยั ไมม่คี าตอบใหเ้ลอืก

เหมอืนขอ้สอบแบบปรนยั  ซึง่การสอบแบบน้ี ท าใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการทางดา้นภาษาไทยทีสู่งยิง่กว่าการสอบ

แบบปรนยั  ท าใหก้ารเขยีนภาษาไทยมคีวามสวยงามชดัเจนมากขึ้น ท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาทกัษะในการ

ใชภ้าษา ทกัษะการเขยีน และทกัษะในการคิดกวา้งขวางกว่าการใชข้อ้สอบแบบปรนยั ดงันัน้ การวดัผล

ประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบอตันยันัน้ ถอืไดว้่าเป็นจดุเด่นและเป็นจดุแขง็ของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  

นอกจากน้ีคณะสงฆไ์ทย มเีครอืขา่ยสถาบนัขององคก์รทางพระพทุธศาสนาอยู่ท ัว่ประเทศและเกอืบท ัว่โลก หากมกีาร

บรหิารจดัการทีด่ ี กจ็ะสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัพระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนในทกุระดบั 

สามารถน าเครอืขา่ยดงักลา่วนัน้ มาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนและก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาไดง้า่ย    

และการศึกษาของคณะสงฆย์งัถอืว่าเป็นการจดัการศึกษาเพือ่มวลชนอย่างแทจ้รงิ เพราะไมไ่ดมุ้ง่หวงัก าไรใน

รูปแบบทีเ่ป็นผลประโยชน ์ จากผูเ้รยีนแมแ้ต่นอ้ย  เพยีงแต่มุ่งหวงัในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเพยีงอย่าง

เดยีว ซึง่ถอืว่าเป็นจดุเด่นทางการศึกษา เพราะการจดัการศึกษาหากไมไ่ดจ้ดัเพือ่มุง่หวงัตวัก าไรเป็น

ผลประโยชนเ์รื่องเงนิทองแลว้ จะสามารถท าใหก้ารศึกษานัน้ๆ มุง่พฒันากลุม่เป้าหมายคือนกัศึกษาอย่าง

แทจ้รงิ 

๑) ดา้นที่เป็นจุดอ่อน   ในดา้นทีเ่ป็นจดุอ่อนของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั ที่ก  าลงัอยู่

ในสภาพวกิฤตอิย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและบาลซีึง่เป็นการศึกษาหลกัของ

คณะสงฆไ์ทย ทีจ่  านวนนกัเรยีนมลีดนอ้ยลงเป็นอย่างมาก  จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัพบว่า การจดัการ

ศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัมจีดุอ่อนซึง่เป็นปญัหาต่างๆ มากมายหลายประการ มที ัง้จุดอ่อนทีเ่กิดจาก

ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน ที่กลายเป็นอุปสรรคท าใหก้ารศึกษาของคณะสงฆไ์ม่เจริญกา้วหนา้ไปเท่าทีค่วร   

จดุอ่อนทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก เช่น ไดแ้ก่ความไมเ่สมอภาคจากการจดัการศึกษาของรฐั    ทีร่ฐัก็ปลอ่ยให ้

คณะสงฆจ์ดัการศึกษากนัโดยล าพงั โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุนจากรฐับาลนอ้ยมาก  และความห่างเหนิและความ

ไมเ่ขา้ใจพระพทุธศาสนาของประชาชน ผลจากการแยกการศึกษาออกจากวดั และการตดัขาดระบบการศึกษา

ของสงฆอ์อกจากระบบการศึกษาของรฐั  การศึกษาในวดัและส าหรบัพระสงฆก์็ถกูปลอ่ยขาดไป ใหเ้ป็นเรื่อง

ของสถาบนัสงฆจ์ดัด าเนินการโดยล าพงั ไมอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของรฐั และไมจ่ดัเขา้เป็นส่วนในในโครงการ

หรอืแผนการศึกษาใดๆ ของรฐั ผลทีเ่กิดจากการแยกโลกออกจากธรรมอย่างชดัเจนเช่นน้ี ก่อใหเ้กดิผลตามมา

กค็ือ พลอยท าใหบ้ทบาทของฆราวาสกบัพระพลอยแยกกนัอย่างเด่นชดัไปดว้ย ท าใหส้องฝ่ายห่างเหนิกนัมาก

ขึ้น ประชาชนถอืว่า โลก นัน้เป็นเรื่องของฆราวาส ส่วนธรรมเป็นเรื่องของพระสงฆ ์ ท าใหธ้รรมะถกูแยกขาด

ออกจากชวีติประจ าวนัของผูค้น กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ จะมาเกี่ยวขอ้งกนักต่็อเมือ่มเีหต ุหรอืมพีิธกีรรรม 

ซึง่ระยะหลงัหนีไมพ่น้เรื่องของเงนิทองหรอืผลประโยชน ์ กล่าวคือฆราวาสเขา้วดักเ็พราะหวงัโชคลาภจากพระสงฆ์
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กเ็ขา้หาฆราวาสเพราะตอ้งการเรี่ยไรสรา้งโบสถว์หิารเป็นตน้ เงนิกลายมาเป็นตวักลางความสมัพนัธร์ะหว่างพระ

กบัฆราวาส แทนทีจ่ะเป็นการมาร่วมมอืกนัดว้ยความตระหนกัว่า โลกกบัธรรมนัน้แยกจากกนัไม่ได ้    

นอกจากน้ี ฆราวาสชนชัน้กลางผูท้ีม่โีอกาสดกีว่า ไดร้บัการศึกษาแบบใหมจ่ากระบบการศึกษาทีร่ฐัจดั

ให ้  มคีวามคาดหมายว่าพระสงฆท์ีอ่อกบวชนัน้เพือ่ละเรื่องทางโลกมุง่สู่พระนิพพานอย่างเดยีว  โดยลมืท า

ความเขา้ใจถงึสภาพของสงัคมไทย และมกัจะมองพระภกิษุสามเณรทีเ่ขา้มาเรียนวชิาการทางโลกโดยผ่าน

สถาบนัทางศาสนาในแง่ลบ มกีารต่อตา้นการทีพ่ระสงฆจ์ะเรียนวชิาการสมยัใหม ่ ดว้ยเหน็ว่าไม่ใช่กจิของสงฆ์

บา้ง กลวัว่าจะสกึบา้ง  จากความไม่เขา้ใจถงึบริบทของสงัคมไทย  จงึพากนัต าหนิติเตียนจนถงึขนาดต่อตา้น 

ผูบ้ริหารการศึกษาของชาติก็เกิดทศันคตวิ่า การศึกษาของรฐักบัการศึกษาของคณะสงฆต่์างฝ่ายต่างกด็ าเนินการ  

ไมค่วรยุ่งเกี่ยวซึง่กนัและกนั บางคร ัง้ถงึกบัมกีารต่อตา้น ดงัจะเหน็ไดว้่าในสมยัก่อนรฐัไมใ่หก้ารรบัรองดว้ยซ า้

ว่าสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นสถาบนัการศึกษาทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย  

นอกเหนือจดุอ่อนจากเหตุปจัจยัภายนอกองคก์รคณะสงฆ ์ ทีส่่งผลกระทบและเป็นปญัหาต่อการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัแลว้  ปจัจยัทีเ่ป็นจดุอ่อนประการส าคญัของการศึกษาของคณะสงฆ์

ไทยในปจัจุบนั กค็ือปจัจยัภายในทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการของคณะสงฆเ์อง     เพราะคณะสงฆไ์มไ่ดเ้นน้

การศึกษาว่าเป็นภารกจิหลกัแต่กลบัไปเนน้และใหค้วามส าคญัในเรื่องการปกครอง ผลที่ตามมาคือการศึกษา

ของคณะสงฆถ์กูลดความส าคญัลง จนไมถ่อืว่าเป็นงานหลกัของผูป้กครองสงฆไ์มว่่าในระดบัใด ท าให ้

การศึกษาไรป้ระสทิธภิาพแลว้ จดุอ่อนในดา้นนโยบายการศึกษาและการบริหารการศึกษา  นโยบายทางการ

ศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ระบบขาดความชดัเจนหรอืแทบจะไมม่นีโยบายเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาเลย เมือ่ขาด

นโยบาย กไ็มม่แีผนงานเกี่ยวกบัการศึกษาของคณะสงฆท์ีช่ดัเจน ไมไ่ดม้กีารวเิคราะห ์ วจิยั ถงึสภาพปญัหา

ความตอ้งการเกี่ยวกบัการศึกษา ท าใหค้ณะสงฆข์าดกรอบและทศิทางทีจ่ะพฒันาการจดัการศึกษาใหด้ขีึ้น การ

บริหารการบริหารการศึกษาของคณะสงฆเ์นน้ใหก้ารศึกษาแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ  เพยีงดูแลใหม้กีารสอบ

ตามล าดบัข ัน้ใหค้รบทกุช ัน้ แต่ไมส่นใจว่าพระภกิษุสามเณรทีบ่วชเขา้มาแลว้จะไดร้บัการศึกษาท ัว่ถงึหรอืไม่ จงึ

ท าใหผู้ท้ี่บวชเขา้มาแลว้ไม่ไดร้บัการศึกษามเีป็นจ านวนมาก ซึง่ส่งผลเสยีต่อองคก์รคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนา

โดยภาพรวม  

นอกจากน้ีคณะสงฆใ์หค้วามส าคญักบัการปกครองมากกว่าการศึกษา ยกงานปกครองเป็นงานอนัดบั

หน่ึง  แลว้รวมงานทกุอย่างมาไวท้ีก่ารปกครอง การบริหารแบบรวมศูนยอ์ยู่ที่ส่วนกลาง  อกีท ัง้การจดั

การศึกษาของคณะสงฆก์ม็หีลากหลายระบบ ท าใหข้าดเอกภาพทางการศึกษา การศึกษากระแสหลกัของคณะ

สงฆท์ีถ่กูปลอ่ยปละละเลยใหแ้ต่ละวดัแต่ละส านกัด าเนินการกนัเอง บางวดักแ็ทบไมม่มีกีารเรยีนการสอน

เพยีงแต่ส่งชื่อเขา้สอบเพราะตอ้งการรกัษาส านกัเรยีนเอาไว ้ ปรากฏว่ามผีลกระทบในทางลบต่อการศึกษาของ

คณะสงฆอ์ีกมาก เช่น มกีารทจุริตในการสอบ เป็นตน้   

หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นหลกัสูตรเก่าแก่ ไม่ไดค้ านึงถงึผูศึ้กษา ลา้สมยั ไมเ่หมาะสมกบั

สภาพสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็  ใหค้วามส าคญัปริยตัศึิกษาเพยีงดา้นเดยีว  ยงัใหค้วามส าคญักบั



 ๓๓๘ 

ภาคปฏบิตัค่ิอนขา้งนอ้ยมาก และการเรยีนการสอนดา้นปรยิตัิกเ็นน้การท่องจ าเป็นหลกั ไม่มกีารฝึกฝนให ้

นกัเรียนคิดเป็นหรอืรูจ้กัประยุกตใ์ชธ้รรมใหเ้กดิประโยชนใ์นชวีติประจ าวนั  และไมไ่ดมุ้ง่เนน้ความเขา้ใจหรอื

ความแตกฉานในพระธรรมวนิยั  แยกเรื่องโลกออกจากเรื่องธรรม    หลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมช ัน้สูงมอียู่สาย

เดยีวคือภาษาบาล ี แต่กจิการคณะสงฆต์อ้งการก าลงัคนทีม่คีวามรูท้ ัง้ทางดา้นการปกครอง การบริหารจดัการ 

และงานธุรการ การแต่งต ัง้ผูรู้ภ้าษาบาลอีย่างเดียวไปเป็นนกัปกครองและบรหิารกจิการคณะสงฆ ์ ท าใหม้ี

ขอบขา่ยที่แคบและไมส่ามารถสนองตอบต่อการบรหิารในรูปแบบใหม่ๆ  ได ้ เมือ่จบการศึกษากไ็ม่สามารถ

น าไปใชส้อนไดอ้ย่างมคุีณภาพ ยงัผลใหผู้เ้รยีนไมรู่เ้ท่าทนัสงัคมและโลกภายนอก ท าใหพ้ระไม่สามารถสือ่สาร

ธรรมะกบัคนรุ่นใหมไ่ด ้ ท าใหไ้ม่สามารถสนองความตอ้งการของสงัคมและความตอ้งการก าลงัคนในการ

บริหารกจิการคณะสงฆ ์ซึง่เติบโตซบัซอ้นขึ้นตามสภาวการณ ์ 

กระบวนการเรียนการสอน ก็ยงัไมไ่ดจ้ดัตามกระบวนการไตรสกิขาอย่างแทจ้รงิ มุง่เนน้เพยีงให ้

พระภกิษุสามเณรสอบใหผ้่านตามระเบยีบกฎเกณฑข์องแม่กองบาลแีละแมก่องธรรมสนามหลวง   ยงัขาด

กระบวนการฝึกฝนอบรมตามกระบวนการไตรสกิขาอย่างแทจ้รงิ เนน้หนกัอยู่เฉพาะที่กระบวนการสอบและ

การวดัผลประเมนิผล  แต่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการเรยีนการสอน  และศึกษาเนน้หนกัเฉพาะใน

ภาคปริยตัิเป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคปฏบิตัินัน้ไดใ้หค้วามส าคญัทีน่อ้ยมาก แทบจะไมม่ปีรากฏในหลกัสูตร

การศึกษาของคณะสงฆ ์ ขาดอปุกรณแ์ละสือ่การสอนทีเ่หมาะกบัยุคสมยั แต่สอนกนัตามแบบยถากรรม 

สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาภายในวดักไ็ม่เอื้ออ านวยต่อการศึกษา เพราะวดัในเมอืงปจัจุบนัส่วนใหญ่กลายเป็น

ตลาดนดั สถานท่องเที่ยว สถานทีจ่อดรถหรอืสถานทีต่ ัง้ศพไป ไมม่บีรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการศึกษาเรียนรู ้ 

ไมม่สีือ่อปุกรณก์ารเรียนการสอน  เนน้ปรมิาณมากกว่าคุณภาพ  และการน าผลการสอบไปผูกกบัต าแหน่ง

และสมณศกัดิ์ของคณะสงฆ ์ ท าใหม้กีารทจุริตในการสอบเพือ่ตอ้งการใหส้  านกัของตนมผูีส้อบไดม้ากๆ ท าให ้

เกดิความเสือ่มศรทัธาจากผูเ้รียนและประชาชนในวงกวา้ง 

บคุลากรทางการเรยีนการสอน   คือ การขาดแคลนครูผูส้อนและคุณภาพของครูผูส้อนทีม่อียู่ยงัไม่

เพยีงพอ มแีนวโนม้ว่าขาดแคลนขึ้นตามล าดบัโดยเฉพาะส านกัเรยีนในต่างจงัหวดั เพราะส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะ

กระจุกตวัอยู่ในเมอืงหรอืส านกัเรยีนใหญ่ๆ และคุณภาพครูสอนปริยตัิธรรมไม่มหีน่วยงานใดรบัผดิชอบใน

การพฒันาอบรมอย่างเป็นระบบ  ส่วนใหญ่สอนตามความรูค้วามสามารถที่รบัถ่ายทอดจากรุ่นพีท่ีเ่คยสอนมา

ก่อน ใชร้ะบบพี่สอนนอ้งเป็นท ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน ครูขาดการพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนขาดทศิทางทีช่ดัเจน ขาดการบ ารุงขวญัหรอืก าลงัใจจากคณะสงฆ ์ 

ส่วนดา้นผูเ้รียนกไ็ม่ไดม้คีวามมุ่งม ัน่และทุ่มเทต่อการศึกษาพระพทุธศาสนา ตามหลกัสูตรของคณะสงฆ ์ ส่วน

ใหญ่เรยีนเพราะถกูบงัคบัเพราะตอ้งการศึกษาเพือ่ใชเ้ป็นทางผ่านในการศึกษาเลา่เรยีนทางโลก  และพื้น

ฐานความรูว้ชิาทางโลกของพระภกิษุสามเณรยงัอ่อนอยู่มาก เป็นปญัหาท ัง้การเรยีนทางโลกในระดบัสูงขึ้นไป 

และทีส่  าคญัที่สุดคือไม่สามารถเรยีนวชิาการทางพทุธศาสนาทีล่กึซึ้งได ้ สภาพการศึกษาจงึอ่อนท ัง้ปริยตัิธรรม



 ๓๓๙ 

และวชิาทางโลก   ผูส้นบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆก์็ยงัเหน็ความส าคญัของการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย  แต่จะ

เหน็ความส าคญัของการสรา้งวตัถมุากกว่าการศึกษา 

ซึ่งจากสภาพการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัที่ไดศึ้กษามา    สามารถวิเคราะหใ์นแง่ของ

จดุเด่น จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อจะสามารถน ามาก าหนดแนวทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

ปจัจบุนัไดพ้อสงัเขปดงัน้ี  คือ 

 

 
 

จากสถานภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั มที ัง้วกิฤต ิและโอกาส มที ัง้จดุเด่นและ

จดุดอ้ย ซึง่มคีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั  เพราะวกิฤติต่างๆ ที่

เกดิขึ้นกบัคณะสงฆแ์ละพระพทุธศาสนาในประเทศไทยในปจัจุบนัน้ี เป็นผลสบืเน่ืองมาจากวกิฤติปญัหา

ทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆเ์อง   ปญัหาใหญ่ของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  คือ การไม่สามารถเตรยีม

คนหรอืศาสนทายาท   ใหส้ามารถทีจ่ะเผชิญกบัยุคสมยัแห่งการเปลีย่นแปลงได ้ ท าใหส้งัคมสงฆอ่์อนแอและ

เกดิวกิฤตขิึ้นภายในองคก์รของคณะสงฆเ์อง ท ัง้ๆ ทีก่ารปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆเ์ป็นเรื่องจ าเป็นอย่าง

เร่งด่วน แต่ถูกละเลยมาชา้นานแลว้ และก็ไมเ่คยมคีวามพยายามจากคณะสงฆท์ีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขอย่างจรงิจงั   

สภาพการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทยปจัจุบนั 

จุดเด่นการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

- มเีป้าหมายชดัเจน 

- ตน้ทนุทางศรทัธาจากสงัคมมอียู่สูง 

- มทีรพัยากรอยู่มาก 

- มปีญัหานอ้ยกว่าทางโลก 

- มรีะบบการศึกษาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

โอกาสในการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

- บคุลากรทีม่คีวามรูม้เีพิม่ขึ้น 

- สงัคมใหค้วามสนใจการศึกษาแนวพทุธ 

- พรบ.การศึกษาแห่งชาตเิปิดโอกาส 

- มเีครอืขา่ยวดัเกอืบท ัว่โลก 

-ปญัหาสงัคมก าลงัรอการแกไ้ข 

สิง่คกุคามการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

-ระบบการปกครองของสงฆ ์

- จ านวนพระภกิษุสามเณรลดลง 

- กระแสโลกาภวิตันท์ีถ่าโถมเขา้มา 

- บทบาทพระสงฆล์ดลง 

- ความไม่สามคัคขีองคณะสงฆ ์

จุดดอ้ยการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

- ขาดนโยบายและแผน 

- ท่าทแีบบอนุรกัษน์ิยมของพระเถระ 

- การบรหิารขาดประสทิธภิาพ 

- หลกัสูตรลา้หลงั 

- รวมอ านาจไวท้ีส่่วนกลาง 



 ๓๔๐ 

๕.๑.๒  ความสอดคลอ้งของการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์บับริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั 

จากสภาพจดุอ่อนของการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัที่ไดก้ลา่วมา ส่งผลใหร้ะบบ

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนั ไมส่ามารผลติผลผลติทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของ

สงัคมไทย คือ ผลผลติจากระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจบุนัยงัไมส่ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง

ดา้นต่างๆ ของสงัคมไทยในปจัจบุนัได ้ โดยเฉพาะกระแสแห่งความเปลีย่นแปลงของสงัคมในปจัจบุนั ทีส่่งผล

กระทบต่อสงัคมไทยและพระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก และวกิฤตทิีส่  าคญัที่สุดของคณะสงฆค์ือวกิฤติทางดา้น

พระศาสนา ซึง่บริบทสงัคมไทยในปจัจุบนัก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อพระพทุธศาสนาและคณะสงฆไ์ทยอย่าง

มากมาย เช่น 

๑) เกดิกระแสพทุธพานิชยแ์ละไสยศาสตรแ์พร่หลายมากขึ้น  ลทัธิบริโภคนิยมซึง่มาพรอ้มกบักระแส

โลกาภวิตัน ์ซึง่เป็นตวักระตุน้ความอยากม ัง่ค ัง่ร  า่รวยใหก้บัประชาชนใหเ้ขม้ขน้รุนแรงขึ้น   ความอยากม ัง่มศีรี

สุขดว้ยอ านาจดลบนัดาลของวตัถมุงคลและสิง่ศกัดิ์สทิธิ์  ระบบทนุนิยมทีม่ากบัความทนัสมยั ท าใหพ้ระ

เครื่องและศาสนาวตัถตุ่าง ๆ กลายเป็นสนิคา้ทีซ่ื้อขายกนัไดด้ว้ยเงนิตรา ท าใหพ้ทุธพาณิชยข์ยายตวักวา้งขวาง

ท ัง้ในและนอกวดั ซึง่เท่ากบัผลกัดนัเชิญชวนใหว้ดัวาอารามต่างๆ เขา้สู่วงการพทุธพาณิชยก์นัมากขึ้น และ

แขง่ขนักนัคิดคน้พฒันา "สนิคา้" ใหพ้เิศษพสิดารขึ้นเพือ่เป็นจดุขาย  รวมไปถงึพธิีกรรมต่าง ๆ  แมแ้ต่บุญก็

หนีไมพ่น้จากการแปรสภาพใหเ้ป็นสนิคา้   

๒) การเกดิลทัธพิธิีแปลกปลอมต่างๆ มากมายขึ้นภายในวดั ผลประการหน่ึงของไสยศาสตรแ์ละ

พทุธพาณิชยท์ีเ่ฟ่ืองฟูในวดัก็คือ   การส่งเสริมใหว้ดัเป็นอนัมากพากนัคิดคน้พธิกีรรมและวตัรปฏบิตัแิปลกๆ 

ใหม่ๆ  เพือ่ดงึคนและดูดเงนิเขา้วดั  ขณะเดียวกนัความหลากหลายของผูค้นซึง่เพิม่มากขึ้นตามความซบัซอ้น

ของสงัคม กท็  าใหเ้กดิความตอ้งการและความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกนัไป อนัเป็นปจัจยัอกีประการหน่ึง ที่

ท  าใหว้ดัจ านวนไมน่อ้ยพฒันาลกัษณะเฉพาะตวัขึ้นมาเพือ่ตอบสนองความหลากหลายดงักลา่ว โดยมกัดงึเอา

สญัลกัษณแ์ละรูปแบบทางศาสนาต่าง ๆ ท ัง้จากในและนอกพทุธศาสนาเขา้มาผสมปนเป จนเกือบมสีภาพไม่

ต่างจากลทัธพิธิหีน่ึงทีแ่ปลกออกไปจากพทุธศาสนากระแสหลกั เพยีงแต่ยงัอยู่ในวดัและยงัมฐีานะเป็นส่วน

หน่ึงของคณะสงฆไ์ทย    

๓) การแตกแยกออกเป็นลทัธนิิกายต่างๆ  ลทัธพิธิทีี่เกดิขึ้นมากมายในวดั ในทีสุ่ดย่อมมจี านวนหน่ึง

ทีเ่ติบใหญ่และมเีครอืขา่ยกวา้งขวางจนสามารถตัง้ตวัเป็นนิกายใหมไ่ด ้ จะโดยเปิดเผยหรอืไมก่็ตาม  สนัติ

อโศกและวดัพระธรรมกายเป็นตวัอย่างของนิกายใหม่ทีแ่สดงตวัต่างกนั ในอนาคตนิกายใหม ่ ๆ โดยเฉพาะที่

ไมแ่สดงตวัชดัเจน และยงัยอมรบัอ านาจขององคก์รปกครองสงฆบ์างส่วนจะมมีากขึ้น  แต่หากว่าคณะสงฆ์

อ่อนแอและเรรวนยิง่ไปกว่าน้ี ก็เป็นไปไดม้ากว่าจะมนิีกายใหม่ที่แสดงตวัอย่างชดัเจนตามอย่างสนัตอิโศก การ

พยายามควบคุมคณะสงฆใ์หเ้ป็นหน่ึงเดียวกนันบัวนัจะท าไดย้ากขึ้นทุกทใีนยุคโลกาภวิตัน ์  ยิ่งคณะสงฆแ์สดงตวั

ใหป้ระชาชนเสื่อมศรทัธาท ัง้ในดา้นคุณธรรมและสตปิญัญา ก็ยิง่ท  าใหข้าดพลงัมากยิง่ขึ้น 



 ๓๔๑ 

๔) การตีความพระวินัยที่ขดัแยง้กนั   กระแสโลกาภิวตัน์จะท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ อีก

มากมายในทางพทุธศาสนาที่กลายเป็นขอ้โตแ้ยง้ถกเถยีงในทางธรรมวนิยั   คือ แนวคิดและความเคลือ่นไหว

ใหม่ ๆ จากต่างประเทศรวมท ัง้จากวงการพุทธศาสนาในส่วนอื่นของโลก    มาสู่การรบัรูข้องชาวพทุธไทยมาก
ขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน    ซึ่งอาจน าไปสู่ขอ้ขดัแยง้ทางดา้นพระธรรมวินยั ตวัอย่างเช่น การเคลื่อนไหว
เรียกรอ้งใหม้ภีิกษุณีในเมืองไทยซึ่งเป็นผลจากการที่ท ัว่โลกตื่นตวัในเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้น    ขณะเดียวกนั

ความคิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศหรอืพทุธศาสนานิกายอื่นๆ อาจท าใหเ้กิดการตีความทางดา้นพระธรรมวนิยัที่

ผดิแผกจากจารตีเดมิ และดงันัน้จงึอาจน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้ถกเถยีงอย่างกวา้งขวางได ้  

๕) เกดิช่องว่างระหว่างพระสงฆก์บัฆราวาสมากขึ้น   ความเปลีย่นแปลงอย่างกวา้งขวางและรวดเรว็

ของสงัคมไทย ฆราวาสเขา้ไปรบัรูแ้ละเกี่ยวขอ้งกบัความเปลีย่นแปลงน้ีอย่างเตม็ที ่  ส่วนพระสงฆส์่วนใหญ่ยงั

เกบ็ตวัอยู่ในวดั ไมไ่ปรบัรูก้บัความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว จงึเกิดช่องว่างกบัฆราวาสมากขึ้น และนบัวนัช่องว่าง

ไมไ่ดจ้  ากดัแต่เฉพาะเรื่องทางโลก หากยงัรวมไปถงึเรื่องทางธรรมดว้ย สิง่ทีอ่าจเกิดขึ้นตามมากค็ือฆราวาส

จ านวนมากขึ้นจะไมเ่หน็ความจ าเป็นตอ้งพึง่พาพระสงฆ ์ ท าใหช่้องว่างถ่างกวา้งขึ้นจนกลายเป็นความเหนิห่าง

หมางเมนิต่อกนั เน่ืองจากฆราวาสไดร้บัรูแ้นวคิดใหม ่ ๆ รวมท ัง้วธิกีารตคีวามธรรมจากแหลง่อื่น ๆ ทีต่่างไป

จากพระสงฆ ์ 

ในท่ามกลางสภาพบริบทของสงัคมทีม่ปีญัหา  กลไกต่างๆ ของสงัคมภายนอกไมส่ามารถแกไ้ขปญัหา

ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในสงัคมได ้ โดยเฉพาะปญัหาวกิฤติทางดา้นศีลธรรม  ก าลงัตอ้งการเขม็ทศิชี้น าทีถู่กตอ้งนัน้  

สงัคมกม็คีวามคาดหวงัว่าองคก์รคณะสงฆจ์ะเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมได ้   แต่คณะสงฆย์งัไมม่คีวามพรอ้มในเรื่อง

น้ี เน่ืองจากระบบการศึกษาของคณะสงฆท์ีด่  าเนินการอยู่ ยงัไมส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั

คือยงัไมส่ามารถผลติศาสนทายาทท ัง้ในทางปรมิาณและดา้นคุณภาพ เพือ่จะไดน้ าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามา

แกไ้ขวกิฤตปญัหาต่างๆ ในสงัคมประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนาไดอ้ย่างมคุีณภาพ  

ความไมส่อดคลอ้งดา้นปรมิาณนัน้ คือ ในขณะทีป่ระชากรของประเทศไทยมปีรมิาณเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ 

แต่สถติผูิส้อบผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาของคณะสงฆก์ลบัมนีอ้ยมาก จ านวนยอดผูส้มคัรสอบกบัยอด

ผูส้อบไดต่้างกนัเป็นอย่างมาก  จ านวนผูข้าดสอบในแต่ละปีก็มจี  านวนสูงมากและมแีนวโนม้สูงขึ้นเรื่อยๆ สถติิ

ดงักลา่วนอกจากบง่บอกถงึความรูค้วามสามารถ ตลอดจนความตัง้ใจของผูเ้รียนว่ามนีอ้ยเพยีงใดแลว้ ยงั

สะทอ้นถงึความดอ้ยคุณภาพทัง้ในดา้นการสอนและการกวดขนัใส่ใจของครู โดยโยงไปถงึประสทิธภิาพในการจดั

การศึกษาของคณะสงฆโ์ดยรวมดว้ย    

ในดา้นคุณภาพที่ยงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมยุคไทยปจัจุบนั จากการวิจยัพบขอ้มูลว่า 

คุณภาพทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัมสีภาพทีอ่่อนแอ  คือ 

๑) ไมส่ามารถเป็นศาสนทายาททีม่คุีณภาพ แต่เดมินัน้พระสงฆเ์ป็นผูท้ีท่  าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าทางปญัญา

และทางจรยิธรรมของ แต่ในปจัจบุนัจะพบว่า พระสงฆไ์ทยจ านวนไมน่อ้ย ไมส่ามารถเป็นผูน้ าทางปญัญาและ

ทางจรยิธรรมของสงัคมไทยเท่านัน้ บางรูปยงัไดก้ลายเป็นเหตุปจัจยัส่วนหน่ึงทีท่  าใหเ้กดิวกิฤตการณ์ทางปญัญา



 ๓๔๒ 

และทางศีลธรรมเสยีเอง  สาเหตสุ  าคญัประการหน่ึง คือ การศึกษาพระพทุธศาสนาท ัง้ของพระสงฆแ์ละของ

พทุธศาสนิกชนมคีวามอ่อนแอ มแีต่การบวชแต่ขาดการศึกษาเลา่เรียน ถงึจะมกีารเลา่เรยีนบา้งแต่กไ็มเ่พยีง

พอทีจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นศาสนทายาททีด่ีได ้เพราะเป็นการศึกษาเล่าเรยีนเพยีงต าราไมไ่ดมุ้ง่เนน้ในเชงิปฏบิตั ิเรยีน

เพือ่รูแ้ต่แยกส่วนกบัการปฏบิตัิจรงิในชวีติประจ าวนั ท าใหคุ้ณภาพของพระสงฆอ่์อนดอ้ยลงอย่างน่าเป็นห่วง 

๒) ความรูท้างพทุธศาสนาของพระสงฆอ่์อนดอ้ยลง  ในสมยัก่อน พระสงฆเ์ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญดา้นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ แมแ้ต่ความรูด้า้นวชิาการต่างๆ พระสงฆก์เ็ป็นผูน้ า

ท ัง้สิ้น แต่สมยัปจัจุบนัความรูท้างดา้นพระพทุธศาสนาของพระสงฆล์ดนอ้ยลงมาก  พระก าลงัจะมคีวามส าคญั

นอ้ยลงในฐานเป็นแหลง่ความรูท้างธรรม  แมแ้ต่เรื่องสมาธภิาวนาฆราวาสก าลงัมบีทบาทในดา้นน้ีมากขึ้น เป็น

ท ัง้ผูส้อนและผูป้ฏบิตั ิ ในขณะทีใ่นวงการคณะสงฆก์ลบัเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม คือ พระสงฆท์ี่สนใจท า

สมาธภิาวนาอย่างจรงิจงัมนีอ้ยลง  สิง่เหลา่น้ีท าใหศ้รทัธาที่ประชาชนมต่ีอพระสงฆล์ดลงไป ไม่เพยีงเป็นการ

สูญเสยีความเป็นผูน้ าทางจรยิธรรมเท่านัน้  เมือ่สถาบนัสงฆอ่์อนแอลงก็หมายถงึว่าค าส ัง่สอนของพทุธศาสนา

กม็อีทิธพิลต่อวถิชีวีติของประชาชนลดนอ้ยถอยลงไปดว้ย   

๓) สถานะความเป็นผูน้ าทางสตปิญัญาและจิตวญิญาณอ่อนแอลง  บทบาทในฐานเป็นพลงัทางดา้นศาสน

ธรรมในสงัคมของพระสงฆไ์ทยในปจัจบุนั มคีวามอ่อนแอลงมาก ซึง่นอกจากจะไมส่ามารถดงึประชาชนใหเ้ขา้

หาเพือ่นอ้มเขา้มาเป็นทางด าเนินชวีติ และสบืต่อใหย้ ัง่ยนืแลว้ ยงัไมส่ามารถตา้นทานกระแสวตัถนิุยมและ

บรโิภคนิยมทีไ่หลบา่แผ่ซ่านท ัว่ท ัง้สงัคม ผลกค็ือถกูกระแสดงักลา่วบอ่นเซาะ จนกระท ัง่พระเป็นอนัมาก

กลายเป็นเครื่องมอืของลทัธอิดุมการณด์งักลา่วแทน ขณะเดยีวกนัประชาชนเป็นอนัมากกห็นัไปหาพทุธศาสนา

แบบอื่นซึง่ตอบสนองหรอืสมัพนัธก์บัชวีติของเขามากกว่า หาไมก่ต่็อเตมิเสรมิแต่งหรอืสรา้งศาสนาขึ้นมาใหม่

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง ซึง่ในหลายกรณีก็เป็นการสนองกิเลสมากกว่า   พระกลายเป็น

พราหมณ ์พทุธศาสนากเ็ลยยิง่ห่างจากชาวบา้นออกไปทกุท ี 

๔) ไมส่ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม ความเปลีย่นแปลงอย่างหน่ึงซึง่ก าลงัเกิดขึ้นใน

ปจัจบุนัและอนาคต คือ ความหลากหลายภายในสงัคม สงัคมที่สลบัซบัซอ้นและขยายใหญ่ท าใหเ้กดิกลุม่คนที่

หลากหลายทัง้อาชพีและประสบการณ ์ การศึกษา และความสนใจ  ความหลากหลายดงักลา่วท าใหผู้ค้น

คาดหวงัจากพทุธศาสนาแตกต่างกนัออกไป  ตลอดจนเขา้หาและรบัรูพ้ทุธศาสนาดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่หมอืนกนั 

ความหลากหลายทางดา้นความเชื่อและการรบัรู ้  รวมไปถงึปญัหาทางจิตใจของผูค้นในยุคโลกาภวิตัน ์  สภาพ

เช่นน้ีเรียกรอ้งใหพ้ทุธศาสนาตอ้งปรบัตวัเปลีย่นแปลงใหม้คีวามหลากหลายมากขึ้น  เพือ่ตอบสนองกลุม่คนที่

หลากหลาย ถา้พทุธศาสนาจะมคีวามส าคญัส าหรบัอนาคต   ส่วนหน่ึงกเ็พราะสามารถทีจ่ะเยยีวยาวกิฤตการณ์

ทางจติวญิญาณของผูค้นที่ไดร้บัพษิภยัจากบริโภคนิยมได ้ 



 ๓๔๓ 

แผนภมิูที่ ๕.๑ สรุปการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัที่ไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยปจัจุบนั 

 

 
 

จากการศึกษาการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนัท ัง้ ๔ รูปแบบ คือ นกัธรรม บาล ี

ปรยิตัสิามญั และมหาวทิยาลยัสงฆ ์ พบว่ามคีวามห่างไกลออกไปจากความหมายและเป้าหมายของการศึกษา

ตามหลกัพทุธศาสนาออกไปทกุขณะ  ดงันัน้ ปญัหาทีเ่ผชิญหนา้คณะสงฆไ์ทยอยู่ในปจัจบุนัคือ การจดัการ

ศึกษาสงฆใ์หค้งมคีวามหมายและเป้าหมายตามหลกัพทุธศาสนา ในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงเสือ่มทรุดของ

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยปจัจุบนั 

ระบบของคณะสงฆโ์ดยตรง 

นักธรรม , บาล ี

ระบบประยกุต ์

ปริยตัิสามญั, มหาวิทยาลยัสงฆ ์

จุดออ่นเกดิจากภายนอกองคก์ร

สงฆ ์

จุดออ่นจากภายในองคก์รคณะสงฆ์

เอง 

สภาพบริบทของสงัคมไทยยคุปจัจุบนั 

 

ไมส่ามารถเป็นศาสนทายาทคุณภาพได ้

 

ความรูท้างพทุธศาสนาของพระสงฆอ์่อนแอลง  

 

ไมส่ามารถเป็นผูน้ าทางสตปิญัญาและจิตวิญญาณ 

ไมส่ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 

สง่ผลตอ่คณุภาพทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั 

กระแสพทุธพานิชยแ์ละไสยศาสตร ์

 

ลทัธิพธิีแปลกปลอมต่างๆ 

 

  การแตกแยกออกเป็นลทัธินิกาย 
 

ตคีวามพระวนิยัทีข่ดัแยง้กนั    

 

ตคีวามพระวนิยัทีข่ดัแยง้กนั    

 

วกิฤตพิระพทุธศาสนา วกิฤตเิศรษฐกจิ 

ความยากจน 

ระบบทนุนิยม 

วกิฤตสิงัคม 

ปญัหาอาชญากรรม 

ปญัหาเยาวชน 

ปญัหาทางเพศ 

ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษา 
ความไมรู่พ้ทุธศาสนาของประชาชน 

ดา้นนโยบาย 

ดา้นบริหาร 
ดา้นหลกัสูตร 

ดา้นงบประมาณ 

ดา้นบคุลากร 
กระบวนการเรียนการสอน 



 ๓๔๔ 

สงัคมไทยภายใตก้ระแสโลกาภวิตันแ์ละอ านาจเงนิตรา การท าใหช้วีติการศึกษาอย่างสงฆ ์ ถกูถอืเป็นอดุมคติ

และเป็นตวัอย่างรูปธรรมทีเ่ป็นจรงิไดแ้ก่ผูค้นท ัว่ไป รวมถงึการท าใหก้ารศึกษาพทุธธรรมเป็นการเรยีนรูข้ ัน้

พื้นฐานทีไ่ม่แยกออกจากชวีติฆราวาส สามารถตอบสนองปญัหาใหม่ๆ ของสงัคม และท าให"้วดั" กลายเป็น

ชมุชนแห่งการเรียนรู ้ ทีแ่ผ่ขยายกวา้งขวางถงึระดบัที่สงัคมชาวพทุธจะเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูช้ ัว่ชวีติได ้  

อนัเป็นโจทยใ์หญ่ที่ไมเ่พยีงแต่คณะสงฆต์อ้งขบคิดและรบัมอื หากแต่รวมถงึการปฏรูิปการศึกษาท ัง้ระบบตอ้ง

คิดและครอบคลุมไปถงึเมือ่แกป้ญัหาในเชงิหลกัการไม่ได ้ปญัหาเชงิวธิกีารก็มนีานปัการ    

๕.๑.๓  แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั  

จากแผนภูมิสรุปสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนั จะเห็นไดว้่าจากการจดั

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนันัน้   ยงัไมส่ามารถทีจ่ะจดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทยใน

ยุคปจัจุบนัได ้  คือยงัไมส่ามารถสนองตอบต่อความคาดหวงัของพระพทุธศาสนา คณะสงฆ ์และของสงัคมได ้

เลย   ถงึแมก้ารศึกษาขอคณะสงฆจ์ะมจีดุอ่อนต่างๆ มากมายหลายประการ  แต่กย็งัมโีอกาสทีจ่ะสามารถ

พลกิวกิฤตมิาเป็นโอกาส  คือสามารถกลบัมาเป็นผูน้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา

ได ้ โดยใหก้ารศึกษากบัพระภกิษุสามเณรเพือ่ฝึกอบรมสรา้งศาสนทายาทอย่างมคุีณภาพ คือเป็นผูป้ระพฤติ

ปฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบ มคีวามรูแ้ละความสามารถในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหเ้กดิประโยชนสุ์ขแก่สงัคม  ซึง่

การจะเป็นอย่างนัน้ได ้ จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอย่างขนานใหญ่ในวงการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน

ปจัจบุนั 

การปฏรูิปการศึกษาของสงฆใ์นยุคปจัจุบนัควรค านึงถงึว่า จะจดัการศึกษาของสงฆอ์ย่างไร ทีจ่ะท าให ้

หลกัไตรสกิขายงัคงศกัดิ์สทิธิ์อยู่ พรอ้มๆ กบัทีผู่ศึ้กษาไดเ้ลา่เรยีนวชิาการสมยัใหมด่ว้ย อาทิ การใชร้ะบบ

คู่ขนานในการจดัการศึกษาของสงฆ ์ โดยท าใหม้ที ัง้การศึกษาพทุธธรรม และการศึกษาสงเคราะหค์วบคู่กนัไป  

ซึง่ขอ้เสนอขา้งตน้น้ี ควรจะไดม้กีารก าหนดเป้าหมายและทศิทางใหช้ดัเจนโดยยดึหลกั  

๑) เป็นการศึกษาวชิาการสมยัใหมใ่นแนวพทุธ  คือ การจดัการศึกษาในวชิาการต่างๆตามยุคสมยั

นิยม ภายใตห้ลกัการศึกษาแบบพทุธ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการศึกษาเรียนรูว้ชิาต่างๆ ตามหลกัพทุธธรรม 

เช่น เศรษฐศาสตรแ์นวพทุธ รฐัศาสตรแ์นวพทุธ ฯลฯ 

๒) เป็นระบบการศึกษาที่เป็นวทิยาทาน  คือ การท าใหก้ารศึกษาวชิาการเป็นการเอื้อเฟ้ือแบง่ปนัที่

เรยีกว่า"วทิยาทาน" ระบบการศึกษาวชิาการสมยัใหมข่องการศึกษาสงฆ ์ จะตอ้งไมท่  าใหเ้ป็นสนิคา้เพือ่การซื้อ

ขายหวงัก าไร ไมแ่ปลงความรูใ้หเ้ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาอนัเป็นสมบตัสิ่วนตวั ทีม่ไีวเ้พือ่แสวงหาประโยชน์

จากผูอ้ื่น ระบบการศึกษาของสงฆใ์นส่วนน้ี เป็นการใหค้วามรูเ้ป็นทาน และท าความรูใ้หเ้ป็นสมบตัสิ่วนรวม 

๓) เป็นระบบการศึกษาทางเลอืก คือ การท าการศึกษาของสงฆใ์หเ้ป็นการศึกษาทางเลอืกส าหรบั

สงัคมไทย ที่ปลอดจากการผูกขาดการศึกษาโดยระบบทนุนิยม และใชร้ะบบกลไกตลาดมาควบคุมการศึกษา 

ดงันัน้ การศึกษาของสงฆใ์นส่วนน้ี จะตอ้งเป็นการศึกษาทางเลอืกใหมใ่หก้บัสงัคมไทย ที่มคีวามแปลก



 ๓๔๕ 

แตกต่างทางดา้นเน้ือหา และกระบวนการเรยีนไปจากการศึกษาในกระแสหลกั รวมถงึเป็นทางเลอืกแก่ผูใ้ฝ่

เรยีนรูห้รอืผูด้อ้ยโอกาส ทีเ่ขา้ไม่ถงึการศึกษาซึง่เป็นบริการจากรฐัและธุรกจิเอกชน 

การปฏรูิปการศึกษาในส่วนน้ี คณะสงฆค์วรหยุดการกา้วตามระบบการศึกษากระแสหลกัของทางโลกให ้

ได ้ ทัง้น้ีเพราะการศึกษากระแสหลกัของทางโลก เป็นการศึกษาเพือ่ตอบสนองโลกทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึง่

ขดัแยง้และสวนทางกบัการศึกษาแนวพทุธ โดยการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหมจ่ะตอ้งเปิดรบัใหค้ฤหสัถเ์ขา้

มาศึกษา โดยที่ไมต่อ้งบวชเป็นพระภกิษุสามเณรก็ได ้ ดงัรูปแบบที่มหาวทิยาลยัสงฆท์ ัง้สองแห่ง ไดเ้ปิดรบั

คฤหสัถเ์ขา้ศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีถงึระดบัปริญญาเอกแลว้ 

จากขอ้มลูทีไ่ด ้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูมาเสนอแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยใน ๓ ระดบั 

คือ ระดบักวา้งทีสุ่ดไดแ้ก่ระดบัการวางนโยบาย (Strategic) ระดบักลางที่เนน้เฉพาะเจาะจงยิง่ขึ้น คือ ระดบั

ยุทธศาสตร ์ (Tactical) และระดบัปฏบิตัิการ (Operational) อนัเป็นระดบัย่อยทีสุ่ดและผูว้จิยัเชื่อว่าส  าคญั

ทีสุ่ด  เพราะเป็นเงือ่นไขสุดทา้ยทีจ่ะท าใหก้ารปฏรูิปทุกๆ อย่างบรรลุสมัฤทธผิล  ซึง่ในการปฏรูิปการศึกษา

ของคณะสงฆน์ัน้จะตอ้งใชแ้นวความคิด ๓ ประสาน คือ “ประสานคน ระบบ และบริบททีเ่กี่ยวขอ้ง” คนคือ 

พระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปซึง่เป็นศูนยก์ลางของการเริ่มตน้ ต่อจากนัน้ตอ้งก าหนดระบบ

เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนเป็นไปตามกรอบหรือระบบทีว่างไว ้  แลว้ตอ้งปรบัรื้อบริบทหรอื

สภาพแวดลอ้มใหม้สี่วนสนบัสนุนการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆใ์หส้มัฤทธิ์ผลดว้ย 

ในระดบันโยบายผูว้จิยัไดเ้สนอนโยบายในการจดัการศึกษาสงฆใ์นรูปแบบใหมไ่ว ้๑๐ ประการ คือ 

๑) มุง่สรา้งศาสนทายาทคุณภาพทัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์

๒) มุง่เนน้ใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครอง 

๓) ยกระดบัและใหค้วามส าคญักบัวปิสัสนากรรมฐาน 

๔) มุง่ความท ัว่ถงึทางการศึกษา 

๕) เพิม่บทบาทดา้นการศึกษาต่อประชาชน 

๖) แสวงหาความร่วมมอืท ัง้จากภายในและภายนอก 

๗) ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งภายในองคก์รคณะสงฆใ์หท้นัสมยั 

๘) พฒันาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ   

๙) พฒันาบคุลากรทกุระดบัและทกุฝ่ายของคณะสงฆใ์หม้คุีณภาพ     

๑๐) พฒันาการศึกษาคณะสงฆไ์ทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาของโลก   

ส่วนในระดบัยุทธศาสตร ์ผูว้จิยัไดเ้สนอยุทธศาสตรก์ารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ว ้๕ ยุทธศาสตร ์คือ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ จดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย  โดยใหม้กีารศึกษาวจิยั ก าหนด

รูปแบบในการบริหารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยทีเ่หมาะสม 



 ๓๔๖ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ปรบักระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ ัง้ระบบ ท ัง้โครงสรา้งการบริหาร 

หลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน การวดัผลประเมนิผล และน าระบบประกนัคุณภาพเขา้มาใชใ้นระบบ

การศึกษาของคณะสงฆ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๓ เร่งสรา้งศาสนทายาทท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถโ์ดยใชก้ารศึกษาน าหนา้การปกครอง 

และเนน้กระจายการศึกษาพระพุทธศาสนาใหท้ ัว่ถึงท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและพุทธศาสนิกชนท ัว่ไป  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ รณรงค ์ ปลุกจิตส านึกของพระสงัฆาธิการในทกุระดบัช ัน้ ใหเ้หน็ความส าคญัของ

การจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหก้บัพระภกิษุสามเณรและประชาชน  และระดมทนุระดมก าลงั พรอ้มท ัง้

กระจายทนุ กระจายก าลงัเพือ่จดัการศึกษาของคณะสงฆ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่ ๕ ปรบักลไกทางการบริหารจดัการภายในองคก์รคณะสงฆใ์หม้คีวามคลอ่งตวั มี

ประสทิธภิาพและรวดเรว็ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

ซึง่นโยบายและยุทธศาสตรท์ ัง้หมดทีก่ลา่วมาแลว้น้ี  จะสามารถแกไ้ขจดุอ่อนทางการศึกษาของคณะ

สงฆท์ีก่ลา่วมาแลว้ได ้  

ในระดบัปฏบิตักิาร ซึง่ผูว้จิยัถอืว่าเป็นระดบัทีม่คีวามส าคญัมากที่สุด  การศึกษาของคณะสงฆใ์น

สงัคมไทยยุคปจัจบุนั จะตอ้งมกีารรื้อระบบปรบัปรุงโครงสรา้งใหมท่ ัง้หมด เพือ่ใหก้ารปฏรูิปการจดัการศึกษา

ของคณะสงฆไ์ทยเปลีย่นแปลงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และการทีจ่ะใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆด์ าเนิน

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   คณะสงฆม์คีวามจ าเป็นจะตอ้งจดัต ัง้องคก์รที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลการศึกษาของคณะ

สงฆใ์นทุกระบบขึ้น โดยอาจจะใหช้ื่อว่า “ส านักงานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย” เป็นองคก์ร

ทีท่  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในทุกระบบและทุกระดบั  รวมท ัง้มาท าหนา้ที่สนบัสนุน

การศึกษาของคณะสงฆโ์ดยตรง โดยมคีณะกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเป็นผูก้  ากบัดูแล หน่วยงานน้ี

อาจจะมฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐั มสีถานะเป็นนิติบคุคลแต่ไม่ใช่ส่วนราชการ ท านองเดียวกบัมหาวทิยาลยั

สงฆท์ ัง้ ๒ แห่ง ขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคมในการควบคุมบรหิารเชงินโยบาย  เพือ่ใหม้คีวามสะดวกและ

คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ โดยใหม้สี  านกังานและเจา้หนา้ทีเ่ป็นของคณะสงฆเ์อง หน่วยงานน้ีมหีนา้ที่

ก  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารศึกษาของสงฆใ์นระดบัต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างท ัว่ถงึ โดยมกีาร

ศึกษาวจิยัและพฒันาหลกัสูตร ผลติต ารา จดัสรรอปุกรณก์ารศึกษา ควบคุมมาตรฐาน ผลติและพฒันา

บคุลากร เช่น ครูและผูบ้รหิารสถานศึกษา  รวมไปถงึระดมความสนบัสนุนจากพระสงัฆาธกิารและประชาชน

เพือ่อดุหนุนการศึกษาของสงฆ ์     ซึง่ภาระหนา้ทีข่องส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทยที่

จะจดัต ัง้ขึ้นน้ี ควรทีจ่ะมภีาระหนา้ทีอ่ยู่ในกรอบดงัน้ี 

๑) ก าหนดนโยบาย แผน แผนงานและโครงการสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยท ัง้

ระบบใหช้ดัเจน ท ัง้ในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  

๒) ส่งเสรมิการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาพระพทุธศาสนาต่างๆ รวมท ัง้ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันา

บคุลากรทางศาสนา ท ัง้ในระดบัผูบ้ริหาร ระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบริหารและการ



 ๓๔๗ 

จดัการงานดา้นการศึกษาของคณะสงฆ ์ เพือ่ใหอ้งคก์รคณะสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนา และท าให ้

สถาบนัสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางการพฒันาจติใจและมปีระสทิธภิาพ 

๓) ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งหลกัสูตรดา้นพทุธศาสนา     ท ัง้ในส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาสาระของ

หลกัธรรมและการฝึกปฏบิตั ิ รวมท ัง้กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลอย่างสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั 

๔) ก าหนดมาตรฐานทางการศึกษา และก ากบัดูแลการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นทกุระดบัใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานที่คณะสงฆก์ าหนด   

๕) จดัใหม้กีารพฒันาศาสนบคุคล ไดแ้ก่ พระภกิษุสามเณร แมช่ ี  ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชมุชน เพือ่ให ้

สามารถท าหนา้ที่เผยแผ่ใหก้ารศึกษาพระพทุธศาสนา และพฒันาจติใจพทุธศาสนิกชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมท ัง้

ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู ้ เพือ่พฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยอย่างเป็น

เครอืขา่ย เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบตัง้แต่ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัประเทศ จนถงึระดบัโลก รวมท ัง้การยกระดบั

คุณภาพการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นที่ยอมรบั 

๖) จดัใหม้หีน่วยงานกลางหรอืศูนยส์่งเสรมิดา้นการวจิยัและผลติต าราทางพระพทุธศาสนา    รวมถงึการ

เผยแพร่ความรูผ้ลการวจิยัและการเรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา 

แผนภมิูที่ ๕.๒ สรุปโครงสรา้งส านักงานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย 

 
ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทยทีจ่ะก่อตัง้ขึ้นใหมน้ี่ เป็นองคก์รที่รบัผดิชอบ

การศึกษาของคณะสงฆใ์นภาพรวมทกุระดบั ท ัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาต ิ  และเพือ่เป็นการกระจาย

อ านาจในการบรหิารจดัการศึกษา ส านกังานสภาการศึกษาของคณะสงฆ ์ อาจแบง่การบรหิารและการจดัการศึกษา

กรรมการระดบัภาค 

ส านักงานสภาการศึกษาของคณะสงฆแ์ห่งประเทศไทย 

ก าหนดนโยบาย แผน หลกัสูตร 

ก ากบัดูแล ตดิ

 

ตามประเมินผล 

ศึกษาวจิยั พฒันาต ารา หลกัสูตร 

 

จดัสรรงบประมาณ สนับสนุนสื่อการเรียน 

 

ส าหรบัคฤหสัถ ์

การศึกษาระดบับรุพสกิขา 

การศึกษาระดบัมชัฌิมสกิขา 

คณะกรรมการสภาการศึกษาสงฆแ์หง่ชาต ิ

ระดบัอตุตมสกิขา 

ส าหรบัคณะสงฆ ์

กรรมการระดบัจงัหวดั 

กรรมการระดบัสถาบนั 

วทิยาลยัศาสนทายาท 



 ๓๔๘ 

ของคณะสงฆอ์อกเป็น ๔ ระดบั คลา้ยคลงึกบัการบรหิารและการจดัการศึกษาของรฐั  คือ  ระดบัชาติ ระดบัภาค 

ระดบัจงัหวดั และ ระดบัสถานศึกษา ในระดบัภมูภิาคกอ็าจจะจดัตัง้คณะกรรมการการศึกษาสงฆร์ะดบัภมูภิาค 

ระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาขึ้น หรอืสามารถทีจ่ะจดัใหม้กีารบรหิารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการลง

มาถงึระดบัอ าเภอ ต าบล ดว้ยก็ได ้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะสงฆใ์นแต่ละระดบัจะตอ้ง

ม ีส านกังานและมผูีบ้รหิารและบคุลากรทีร่บัผดิชอบการศึกษาคณะสงฆอ์ย่างชดัเจน   

ส่วนแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในระดบัปฏิบตัิการน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและ

มาตรฐานการประกนัคุณภาพของ สมศ. มาประยุกตใ์ช ้ ใน ๔ ประเดน็ดงัแผนภมู ิคือ 

แผนภมิูที่ ๕.๓ แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 

 
จากแผนภมูดิงักลา่วไดแ้สดงถงึแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์น ๔ ดา้น คือ จดุเริ่มตน้

ของการศึกษาคือ ระบบกลัยาณมติรเป็นจดุตัง้ตน้ จากนัน้กเ็ป็นดา้นปจัจยัน าเขา้  ปจัจยัดา้นกระบวนการ 

ปจัจยัดา้นผลผลติ และปจัจยัดา้นผลกระทบ ซึง่ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอแนวทางในแต่ละประเดน็ตามล าดบัไป 

ก. แนวทางดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) ปจัจยัน าเขา้หรือปจัจยัตวัป้อนทางการศึกษา Input Sistem ซึง่

ประกอบไปดว้ย ผูเ้รียน สถานที่เรียน งบประมาณเป็นตน้ จากระบบการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแบบเดิมของคณะ

สงฆน์ัน้ไม่สามารถคดัเลอืกหรอืกล ัน่กรองปจัจยัน าเขา้ไดเ้ลย จงึท าใหคุ้ณภาพดา้นการศึกษาของคณะสงฆไ์มม่ี

ประสทิธิภาพเท่าที่ควร ดงันัน้ แนวทางดา้นปจัจยัน าเขา้ในการศึกษาระบบใหม ่ สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ์

จะตอ้งจดัท าและใหค้วามส าคญักบัปจัจยัน าเขา้เป็นอนัดบัตน้ๆ อนัเป็นจุดเริ่มตน้ในการด าเนินการ ซึ่งแนวทางดา้น

ปจัจยัน าเขา้ทีส่  าคญัๆ มดีงัน้ี คือ 

๑) แนวทางดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถอืไดว่้าเป็นหวัใจของการศึกษาในทุกระบบ  

เพราะจะเป็นปจัจยัใหผู้เ้รียนพฒันาไดอ้ย่างด ี ท ัง้การเป็นผูจ้ดัการเรียนรู ้ และการเป็นแบบอย่างที่ดใีนวถิชีวีติจรงิ 

ดงันัน้ การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจุบนั จะตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัครูผูส้อนเป็นพเิศษ ซึง่แนวทางที่

ควรจะเป็นในการพฒันาครูผูส้อนในระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจบุนันัน้ ควรมรีะบบการคดัสรรบุคคลทีจ่ะ

มาเป็นครูในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ อย่างนอ้ยก็ตอ้งผ่านการฝึกฝนอบรมหลกัสูตรของความเป็นครูมาก่อน 

ซึง่กระบวนการคดัสรรอาจไมจ่  าเป็นตอ้งมกีารสอบเขา้เหมอืนทางโลก  แต่อย่างนอ้ยๆ จะตอ้งผ่านหลกัสูตร

ปจัจยัน าเขา้ ปจัจยักระบวนการ ปจัจยัผลผลติ ปจัจยัผลกระทบ 

กระบวนการแบบพทุธ 

input processing output outcome 

 กลัยาณมิตร 

จุดเริ่มตน้ 



 ๓๔๙ 

ส าหรบัฝึกอบรมผูท้ีจ่ะมาเป็นครูโดยเฉพาะอาจจะเรยีกว่าสถาบนัฝึกหดัครูของคณะสงฆไ์ทยกไ็ด ้  ซึง่จะตอ้งมี

การฝึกอบรมท ัง้ดา้นวธิีการสอน บคุลกิภาพ จติวทิยาในการเรยีนการสอน เป็นตน้ ซึง่คุณสมบตัขิองครูทีด่ใีน

หลกัพระพทุธศาสนา 

นอกจากระบบคดัสรรครูแลว้ ยงัตอ้งมรีะบบการพฒันาครู โดยอาจจะจดัตัง้สถาบนัพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษาของคณะสงฆข์ึ้นมา ท าหนา้ทีฝึ่กอบรมและพฒันาครูผูส้อนอยู่อย่างสม  า่เสมอและต่อเน่ือง 

ส่งเสรมิใหค้รูเขา้รบัการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชมุสมัมนา และไปทศันศึกษาหรอืแลกเปลีย่นทางดา้นวชิาการกบั

สถาบนัการศึกษาอื่นๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะดา้นวปิสัสนากรรมฐาน ผูเ้ป็นครูจะตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองและ

เป็นประจ า เพือ่พฒันาจติใจใหม้คุีณภาพสูงขึ้น เพือ่สามารถน ามาประยุกตแ์ละปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ

สอนใหด้ีขึ้น รวมท ัง้ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรในสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

นอกจากน้ียงัจะตอ้งมรีะบบการบริหารจดัการครู  และระบบการการยกย่องและใหก้ าลงัใจครูและ

บคุลากรทางการศึกษา คณะสงฆจ์ าเป็นตอ้งสรา้งหรอืพฒันาระบบการบริหารจดัการครูที่ดขีึ้นใหไ้ด ้  จะตอ้งมี

ระบบสวสัดกิารครูทีท่  าหนา้ทีอ่ย่างเตม็ที่แลว้ ไม่ตอ้งใหล้  าบาก และมกีารกระจายครูตามความจ าเป็นของ

สถานศึกษา มรีะบบการสรา้งครูขึ้น และกระจายครูใหก้บัสถานศึกษาต่างๆ  ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

เมือ่เป็นอย่างน้ีจะสามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนครูผูส้อนได ้  และจะตอ้งมกีารใหร้างวลัและการยกย่อง

เชดิชูคนทีเ่ป็นครูใหป้รากฏ  หากมรีะบบสมณศกัดิ์อยู่  กค็วรพจิารณาครูผูส้อนนัน้เป็นอนัดบัแรกๆ  อาจจะ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการหรอืสมณศกัดิ์พเิศษดา้นการศึกษา แก่ครูหรอืนกัวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนา 

๒) แนวทางดา้นนักเรยีนนักศึกษา  การจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นปจัจุบนั ไมค่วรมองเป้าหมาย

ทีแ่คบอยู่แค่กลุม่พระภกิษุสามเณรเท่านัน้  แต่ควรมองขยายออกไปถงึคฤหสัถช์นทีเ่ป็นอุบาสกอบุาสกิาดว้ย    

เพราะกลุม่คนเหลา่น้ีคือก าลงัหลกัของพระพทุธศาสนา  หากกลุ่มคนเหลา่น้ีขาดการศึกษาดา้นพระพทุธศาสนา

แลว้  ความม ัน่คงของพระพทุธศาสนาคงไมย่ ัง่ยนื กลุม่ของนกัศึกษาของคณะสงฆแ์บง่เป็น ๔ กลุม่ คือ 

๑) กลุม่นกัศึกษาทีเ่ป็นพระสงฆ ์   กลุม่ซึง่แบง่ออกเป็น ๓ กลุม่ คือ กลุม่ทีเ่ขา้มาสู่สถาบนัสงฆ์

เพยีงช ัว่คราว บวชเพยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึง เช่น ๗ วนั ๑๕ วนั ๑ เดอืน หรอื ๓ เดอืน และมกี าหนดการในการ

ลาสกิขาไวล้ว่งหนา้ กลุม่น้ีส  าคญัมาก เพราะหากเขา้มาแลว้ไม่ไดร้บัการศึกษาเลา่เรียน กจ็ะเป็นผลเสยีกบัพระ

ศาสนามาก แต่ถา้ไดร้บัการศึกษาพระพทุธศาสนาที่ถกูตอ้ง กย็่อมเป็นก าลงัทีส่  าคญัของพระพทุธศาสนา

เช่นกนั กลุม่พระสงฆท์ี่บวชเขา้มาระยะเวลายาวนาน แต่ยงัไมแ่น่นอนว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดไปหรอืไม่ 

อาจจะแบง่เป็น ๒ กลุม่ย่อย คือ พระใหม่ทีม่รีะยะเวลาในการบวชยงัไมถ่งึ ๕ พรรษา พระเก่าทีม่รีะยะเวลาใน

การบวชตัง้แต่ ๕ พรรษาขึ้นไป และกลุม่พระสงฆท์ี่เป็นสมาชกิถาวรของสถาบนัสงฆ ์ ไดแ้ก่พระเก่าทีม่ี

ระยะเวลาในการบวชตัง้แต่ ๕ พรรษาขึ้นไป  และอาจด ารงต าแหน่งทางคณะสงฆ ์ระดบัใดระดบัหน่ึง    และ

ในระบบการศึกษาแบบใหม ่  จะมกีลุม่นกัศึกษาพเิศษอกีกลุม่หน่ึง คือ  กลุม่ทีค่ณะสงฆต์อ้งการใหเ้ป็นศาสน

ทายาทในอนาคต  นกัศึกษากลุ่มน้ีคณะสงฆจ์ะตอ้งวางแผนคดัเลอืกและเตรยีมคนไวต้ ัง้แต่เน่ินๆ  เมือ่มกีาร

เตรียมคดัเลอืกคนไว ้ กเ็ตรยีมระบบการศึกษาทีร่องรบัการผลติบุคคลทีจ่ะเป็นศาสนทายาทโดยเฉพาะได ้  



 ๓๕๐ 

เตรียมศาสนทายาทไวล้ว่งหนา้   จะท าใหอ้งคก์รคณะสงฆไ์มข่าดแคลนศาสนทายาททีม่คุีณภาพ  และสามารถ

ผลติผูท้ีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นได ้  ดว้ยการวางแผนทางการศึกษาไวล้ว่งหนา้  จะท าใหไ้ดศ้าสนทายาทที่

มคีวามตัง้ใจอยู่ในพระศาสนาอย่างแทจ้รงิ  และเป็นพระสงัฆาธิการที่มคุีณภาพ 

๒) กลุม่นกัศึกษาทีเ่ป็นคฤหสัถ ์  โดยกลุม่น้ีแยกย่อยออกไดเ้ป็น ๓ ประเภทดว้ยกนั คือ  กลุม่

ผูใ้หญ่ ไดแ้ก่อุบาสกอุบาสกิา แมช่ ี  และพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไป ซึง่กลุม่น้ีจ  าเป็นจะตอ้งมคีวามรูเ้รื่อง

พระพทุธศาสนา  การท าใหพ้ทุธศาสนิกชนเขา้ถงึหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา กเ็ท่ากบัช่วยสรา้งความ

ม ัน่คงแก่ชาต ิ กลุม่นกัศึกษาทีเ่ป็นเยาวชน  กลุ่มเยาวชนถอืว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่  าคญั เพราะกลุม่น้ีต่อไปก็

จะเป็นก าลงัส  าคญัของพระศาสนา การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนัจงึตอ้งมุง่เนน้ความสนใจ

มาทีก่ลุ่มเยาวชนน้ีใหม้าก  โดยเฉพาะตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะสงฆ์

สามารถจดัการศึกษาใหก้บัเยาวชนได ้  หากสามารถจดัและบริหารจดัการใหด้ีผลทีจ่ะเกดิขึ้นคือ ท าใหเ้ยาวชน

ไดใ้กลช้ดิกบัพระพทุธศาสนามากขึ้น  และท าใหพ้ระบณัฑติที่จบการศึกษาแลว้มงีานรองรบัในการด าเนินการ 

และกลุม่ทีไ่มค่วรมองขา้มคือ กลุม่คนต่างชาต ิ ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ดนิทางเขา้มาศึกษาพระพทุธศาสนาในประเทศ

ไทยจ านวนไมน่อ้ย และคนกลุม่น้ีจะเป็นก าลงัหลกัส าคญัของพระพทุธศาสนาในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาใน

ต่างแดน หากคณะสงฆม์รีะบบบริหารจดัการทีด่ี 

แผนภมิูที่ ๕.๔ สรุปกลุ่มนักศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในการจดัการศึกษารูปแบบใหม่ 

 
๓) แนวทางดา้นงบประมาณ จากผลการวจิยัพบว่า  การจดัการศึกษาของคณะสงฆข์าดแคลน

งบประมาณการด าเนินการเป็นอย่างมาก วดัใดส านกัเรียนใดที่ท  าการเรียนการสอนพระปรยิตัธิรรม จะตอ้ง

แสวงหางบประมาณเอง ซึง่หากผูบ้ริหารส านกัเรยีนไมม่บีารมเีพยีงพอ กจ็ะไมส่ามารถบริหารจดัการการศึกษา

ได ้ ดงันัน้ในกระบวนการจดัการศึกษาในระบบใหมข่องคณะสงฆไ์ทย ในดา้นงบประมาณนัน้ควรมรีะบบสรร

หางบประมาณ  การบรหิารงบประมาณ   ระบบการตดิตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณ  ใหช้ดัเจน ซึง่

หากระบบการศึกษาของคณะสงฆย์งัอยู่ในรูปแบบเดมิ การสนบัสนุนงบประมาณจากรฐัอย่างเตม็ที่กเ็ป็นไปได ้

ค่อนขา้งยาก ทีจ่ะไดก้็แค่เพยีงงบประมาณสนบัสนุนบางส่วนเท่านัน้เพราะการจดัการศึกษาของคณะสงฆย์งัไม่

นกัศึกษาของคณะสงฆใ์นการจดัการศึกษารูปแบบใหม่ 

พระภกิษุสามเณร กลุม่นกัศึกษาที่เป็นคฤหสัถ ์

สมาชกิช ัว่คราว 

สมาชกิถาวร 

ผูท้ี่เตรียมเป็นศาสนทายาท 

พทุธศาสนิกชนท ัว่ไป 

กลุม่เยาวชน 

ชาวต่างชาต ิ



 ๓๕๑ 

มรีะบบหรอืกฎเกณฑท์ีช่ดัเจน เช่น เวลาท าการเรยีนการสอน ระบบการวดัผลประเมนิผล จ านวนนกัเรียนที่ไม่

แน่นอนเป็นตน้   หากจะรอรบังบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลเพยีงอย่างเดียว การจดัการศึกษาของคณะ

สงฆค์งด าเนินไปไดย้าก ดงันัน้ หากตอ้งการใหม้งีบประมาณสนบัสนุนการจดัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่าง

เพยีงพอ คณะสงฆจ์ะตอ้งด าเนินการจดัตัง้ “กองทนุสง่เสรมิการศึกษาและการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

แห่งชาติ” ขึ้น  ซึง่กองทนุน้ีจะเป็นกองทนุสนบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆท์ ัว่ประเทศ   โดยในการจดัตัง้

กองทนุในระยะเริ่มตน้ใชว้ธิีการระดมทนุจากผูม้จีิตศรทัธาใชร้ะบบวดัช่วยวดั โดยใหว้ดัแต่ละวดัหาสมาชกิ

ของวดัใหไ้ดจ้  านวนแน่นอน ซึง่สมาชกิน้ีพรอ้มทีจ่ะบรจิาคใหก้บัทางวดัเป็นรายปี ดงัตาราง  

แนวทางการระดมทนุเพือ่จดัต ัง้กองทนุการศึกษาพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

จ านวนวดั จ านวนสมาชิก/วดั จ านวนเงนิบรจิาค/ปี รวมงบที่ได/้ปี 

๓๕,๒๗๑ ๕๐ ๒๐๐ ๓๕๒,๗๑๐,๐๐๐ 

๓๕,๒๗๑ ๑๐๐ ๒๐๐ ๗๐๕,๔๒๐,๐๐๐ 

๓๕,๒๗๑ ๑๐๐ ๕๐๐ ๑,๗๖๓,๕๕๐,๐๐๐ 

จากตารางจะเหน็ไดว้่าวดัในเมอืงไทยปจัจบุนัมอียู่จ านวน ๓๕,๒๗๑ วดั หากทุกวดัหาสมาชิกทีจ่ะ

ยนิดบีรจิาคใหก้องทุนพระพทุธศาสนาคนละ ๒๐๐ บาท/ปี  ใหไ้ดว้ดัละ ๕๐ คน  กจ็ะไดเ้งนิมาสนบัสนุนกอง

ทนุการศึกษาและเผยแผ่พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ จ านวน ๓๕๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท หากแต่ละวดัไดส้มาชกิ 

๑๐๐ คน จะไดง้บประมาณของกองทนุ ๗๐๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  และถา้หากว่าสมาชิกของวดัยนิดบีรจิาคปี

ละ ๕๐๐ บาท/คน/ปี จะไดเ้งนิงบประมาณของกองทนุจ านวนถงึ ๑,๗๖๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท/ปี  ซึง่รวมกบั

งบประมาณที่ทางรฐับาลจดัสรรสนบัสนุนใหแ้ละเงนิงบประมาณจากศาสนสมบตักิลาง กจ็ะเพยีงพอต่อการ

บริหารจดัการการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ป็นเลศิได ้ และยงัสามารถน าเงนิจากกองทนุน้ีมาพฒันาการศึกษา

ส าหรบัพทุธศาสนิกชนไดอ้กีดว้ย    

เมือ่มกีองทนุสนบัสนุนการจดัการศึกษาของคณะสงฆแ์ลว้ คณะสงฆจ์ะตอ้งมรีะบบบรหิารจดัการ

กองทนุ  ใหก้องทนุน้ีมงีบประมาณเพิม่ขึ้น และการใชจ่้ายกองทนุน้ีจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส จะตอ้งมแีผน

นโยบายในการใชจ่้ายเงนิในแต่ละปี  สามารถใหต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา คณะกรรมการผูท้ีจ่ะมาบริหาร

กองทนุน้ี ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุทีเ่ป็นมอือาชพี โดยมคีณะสงฆเ์ป็นผูค้วบคุมและก ากบั

นโยบาย พรอ้มกนัน้ีจะตอ้งมกีารระดมทุนและกระจายทนุจากวดัใหญ่ๆ ทีม่เีงนิบรจิาคมากๆ กระจายสู่วดั

เลก็ๆ หรอืสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเงนิส่วนน้ี เพราะเป็นเงนิส่วนของพระพทุธศาสนา 

หากมกีารบริหารจดัการงบประมาณในลกัษณะน้ี จะท าใหก้ารจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยมปีระสทิธภิาพ

และสามารถแกไ้ขจดุอ่อนในดา้นการขาดแคลนงบประมาณไปได ้ แต่การจะสามารถด าเนินการในลกัษณะน้ีได ้ 

คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบัปรุงระบบบริหารของคณะสงฆแ์ละกฎหมายกฎระเบยีบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งดว้ย  แต่ถา้

ยงัคงใชร้ะบบการปกครองคณะสงฆแ์บบเดมิทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั คงจะยากทีจ่ะด าเนินการในลกัษณะน้ี 



 ๓๕๒ 

๔) แนวทางดา้นอาคารสถานที่  การจดัการศึกษาของคณะสงฆท์ีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัในดา้นอาคาร

สถานที่น ัน้ ยงัไมไ่ดม้าตรฐาน  เพราะจดักนัไปตามยถากรรม ใชศ้าลาการเปรียญบา้ง  กฏุบิา้ง  ยกเวน้บาง

แห่งที่มเีป็นส านกัเรยีนใหญ่ๆ มโีรงเรียนที่ไดม้าตรฐาน แต่ความเป็นจรงิแลว้ อาคารสถานที่เรียนของพระสงฆ์

ทีด่ทีี่สุด คือ วดั  ท าอย่างไรทีจ่ะจดัวดัใหเ้ป็นอุทยานการศึกษา  เป็นแหลง่เรยีนรูส้  าคญั  แนวคิดเบื้องตน้ของ

การจดัสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดา้น ดา้นกายภาพ สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที ่ สภาพแวดลอ้ม  

หอ้งเรยีน และแหลง่เรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการพฒันาศีล สมาธ ิ และปญัญา เช่นมศีาลาพระพทุธรูปเด่นเหมาะสมที่

จะชวนใหร้ะลกึถงึพระรตันตรยัอยู่เสมอ  มมีมุหรอืหอ้งใหศึ้กษาพทุธธรรม บริหารจิต  เจรญิภาวนาเหมาะสม 

หรอืมากพอทีจ่ะบริการผูเ้รยีน  หรอืการตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นธรรมชาตหิรอืใกลช้ดิธรรมชาติ  ชวนมใีจสงบ 

และส่งเสรมิปญัญา เช่น  ร่มรื่น  มป้ีายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสยีงต่าง ๆ มใิหอ้กึทกึ  โดยใหม้ลีกัษณะ

อยู่ ๔ ส. คือ 

- สวยงาม (ศีล) ร มรื่น ร มเยน็ เป นระเบยีบน าอยู  เจรญิตาเจริญใจ 

- สะอาด (ศีล)  ถกูสุขลกัษณะปลอดอบายมขุสิง่มอมเมา  ปลอดภยนัตราย 

- สงบ (สมาธ)ิ ไม มเีสยีงดงัรบกวน ลดความเร งร อน ให ความสงบ เยน็ใจ ไม ขุ

นมวั 

- สว าง (ป ญญา)  แวดล อมด วยสิง่ระลกึเตอืนให ละช ัว่ ท าด ี มปี ญญา ใฝ หา

ความรู  

สถานศึกษาของคณะสงฆค์วรจดัสภาพในทกุ ๆ ดา้น เพือ่สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนพฒันาตามหลกัพทุธ

ธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาชวีติใหส้ามารถกนิ อยู่ ดู ฟงัเป็นมวีฒันธรรมแสวงปญัญา 

ท ัง้น้ีการจดัสภาพจะส่งเสรมิใหเ้กดิลกัษณะของปญัญาวุฒธิรรม ๔ ประการ  คือ 

๑) สปัปรุิสสงัเสวะ หมายถงึการอยู่ใกลค้นด ีใกลผู้รู้ ้ อยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่ ีครูอาจารยด์มีขีอ้มลู มี

สือ่ทีด่ี 

๒) สทัธมัมสัสวนะ หมายถงึ เอาใจใส่ศึกษาโดยมหีลกัสูตร การเรยีนการสอนที่ด ีมมีาตรฐานที่เหมาะสม 

๓)  โยนิโสมนสกิาร  หมายถงึ  มกีระบวนการคิดวเิคราะหพ์จิารณาหาเหตผุลทีด่แีละถูกวธิี 

๔) ธมัมานุธมัมปฏปิตัต ิ หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติได ้  และด าเนินชวีติได ้

ถกูตอ้งตามธรรมปญัญาวุฒิธรรม ๔ ประการน้ีจะส่งเสรมิใหผู้เ้รียนพฒันาตามหลกัไตรสกิขาไดอ้ย่างชดัเจน  

แผนภมิูที่ ๕.๕ หลกัพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสกิขา 



 ๓๕๓ 

 

๕) แนวทางดา้นหอ้งสมดุ สือ่ เทคโนโลยทีางการศึกษา คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบัปรุงเรื่องอาคารสถานศึกษา

ของคณะสงฆ ์ ใหม้บีรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาเลา่เรียนโดยอาจจะยุบวดับางวดัทีอ่ยู่ใกลเ้คียงกนัมากและมี

พระสงฆอ์ยู่จ านวนนอ้ยและจดัตัง้เป็นสถานศึกษาของคณะสงฆแ์ทน โดยเนน้ใหม้คีวามสะอาด ความสงบ  

รื่นรมย ์ ใหม้บีรรยากาศเหมาะสมกบัการเป็นสถานศึกษาอย่างแทจ้รงิ ส าหรบัแนวคิดเบื้องตน้ของการจดัสภาพใน

สถานศึกษาทีเ่หมาะสมในดา้น ดา้นกายภาพ สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที ่  สภาพแวดลอ้ม  หอ้งเรียน และ

แหลง่เรียนรูท้ี่ส่งเสริมการพฒันาศีล สมาธ ิ และปญัญา เช่นมศีาลาพระพทุธรูปเด่นเหมาะสมทีจ่ะชวนใหร้ะลกึถงึ

พระรตันตรยัอยู่เสมอ  มมีมุหรือหอ้งใหศึ้กษาพทุธธรรม บริหารจิตเจริญภาวนาเหมาะสม หรอืมากพอทีจ่ะบรกิาร

ผูเ้รียน  หรอืการตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นธรรมชาติหรอืใกลช้ดิธรรมชาต ิ  ชวนมใีจสงบ และส่งเสริมปญัญา เช่น  

ร่มรื่น   มป้ีายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสยีงต่าง ๆ มใิหอ้ึกทกึ  โดยใหม้ลีกัษณะอยู่ ๔ ส. คือ 

- สวยงาม (ศีล) ร มรื่น ร มเยน็ เป นระเบยีบน าอยู  เจรญิตาเจริญใจ 

- สะอาด (ศีล)  ถกูสุขลกัษณะปลอดอบายมขุสิง่มอมเมา  ปลอดภยนัตราย 

- สงบ  (สมาธ)ิ ไม มเีสยีงดงัรบกวน ลดความเร งร อน ให ความสงบ เยน็ใจ ไม ขุ

นมวั 

- สว าง (ป ญญา)  แวดล อมด วยสิง่ระลกึเตอืนให ละช ัว่ ท าด ีมปี ญญา ใฝ หา

ความรู  

จากสภาพการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นยุคปจัจบุนั ทีมุ่ง่เนน้จดัใหเ้กื้อกูลต่อ

การศึกษาเรยีนรูท้ ัง้ดา้นภายในและภายนอก  เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รยีนกลบัมาเหน็ค านิยมตามแนวพทุธ  

และส่งเสรมิใหเ้กดิการเรียนรูโ้ลกกวา้งโดยเนน้ใหรู้ถ้งึภมูหิลงัรู ทีม่าที่ไป ทนัสมยัทนัการเปลีย่นแปลงเหน็

คุณค าแท  คุณค่าเทยีม จะสามารถท าใหพ้ระสงฆก์ลบัมาเป็นบคุลากรทีส่  าคญัของชาตแิละ

พระพทุธศาสนาสบืไป 

 ข. ปจัจยัดา้นกระบวนการ 

ปจัจยัดา้นกระบวนการ คือ กระบวนวธิกีารในการผลติผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์หรอืวธิกีารที่

ครูอาจารยด์ าเนินการอบรมส ัง่สอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้ถา้ปจัจยัดา้นกระบวนการสรา้งผลผลติทางการศึกษา

ด ี ผลลพัทท์ีอ่อกมากค็ือไดผ้ลผลติทางการศึกษาทีม่คุีณภาพตามเป้าหมายทีว่างไว ้ แต่ถา้กระบวนการไมด่ ีผลผลติ

ทางการศึกษาก็ออกมาไม่ดีตามไปดว้ย  จากที่ผ่านมากระบวนการเรียนการสอนของคณะสงฆย์งัไม่สอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มของ

สถาบนัการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทย 

สวยงาม (ศีล) 

สะอาด  (ศีล) 

สงบ     (สมาธ)ิ 

สว่าง    (ปญัญา) 

 
ธรรมานุธมัมปฏบิตัิ ปฏบิตัธิรรมสอดคลอ้ง 

โยนิโสมนสกิาร เอื้อและส่งเสริมต่อการคดิวเิคราะห ์

สทัธมัมสัสวนะ  เอื้อต่อการเรียนรู ้

สปัปรุิสงัเสวะ บคุคลแวดลอ้มด ี



 ๓๕๔ 

บริบทของสงัคม  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนาอีกดว้ย  

กระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ควรเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ผสมผสานระหว่างชีวติและวิชาอย่างกลมกลนื  

ควรเนน้การพฒันาตนตามหลกัไตรสกิขา  ไดแ้ก่  ศีล  สมาธิ  ปญัญา  เป็นการฝึกฝนพฒันา  กาย  วาจาและจติใจ

ใหเ้กดิระเบยีบ  มุ่งม ัน่แน่วแน่  และสามารถพฒันาจติใหก้า้วพน้จากภาวะจิตของสตัว ์ มาสู่จติของความเป็นมนุษย ์ 

กระบวนการจดัการศึกษาทีค่ณะสงฆด์ าเนินการอยู่ในปจัจบุนั คือ เนน้สาระเน้ือหาในดา้นนกัธรรมและภาษาบาลเีป็น

หลกัและยงัขาดการเชื่อมโยงเน้ือหาสาระทางปรชัญา  จิตวทิยา  ประวตัิศาสตร ์ ศาสนาและจริยธรรม  สงัคมวทิยา  

และเศรษฐศาสตร ์ และสิ่งที่ขาดไปจากการศึกษาของคณะสงฆท์ี่ด  าเนินการอยู่คือ  การฝึกคิดวิเคราะหเ์พื่อรูจ้กั

ตนเอง  ถา้ผูเ้รยีนมไิดรู้จ้กัตนเองแลว้ก็ยากทีจ่ะเรียนรูโ้ลกและสงัคมไดอ้ย่างถ่องแท ้ท่านพทุธทาสภกิข ุ ไดก้ล่าวไว ้

เกี่ยวกบัการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ  ว่า “....จะสามารถคุม้ครองโลกไวใ้หเ้ป็นโลกมนุษยท์ี่มจีิตใจสูง  เต็มไปดว้ยสนัติ

สุขส่วนบุคคล  และสนัติภาพโดยส่วนรวมของสงัคม”  ซึ่งการจดัการศึกษาตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุนัน้

พื้นฐานการศึกษา คือ ชวีติ  กฎของชวีติ  การปฏบิตัติามกฎของชวีติ  และผลทีพ่ฒันาชวีติใหเ้จรญิ  

ดงันัน้ทางออกของการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย คือ การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัวิถี

ชวีติของพระภกิษุสามเณร พรอ้มเชื่อมโยงเขา้กบัสาระของศาสตรต่์างๆ ควบคู่กนัไป  ท าใหพ้ระภกิษุสามเณร

หรือผูศึ้กษาใหม้ีระเบียบปฏิบตัิทางกาย  วาจา  ฝึกคนใหค้ิดวิเคราะหด์ว้ยใจที่ใคร่ครวญ  แน่วแน่  การ

แสวงหาความสงบเย็นในชีวิต  โดยใชส้ติ  ใชป้ญัญา  มีเหตุผล  รูผ้ิดชอบชัว่ดี  เพื่อเป็นพื้นฐานใหเ้ริ่มคิด

วิเคราะห์จุดร่วมระหว่างชีวิตกบัวิชาการที่ ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งกระบวนการจดัการศึกษาแบบน้ีน าไปสู่

กระบวนการเรียนรู ้ ที่ท ัง้ครูและศิษยม์คีวามเบิกบาน  เห็นคุณค่าของการพฒันาตน  ครูและศิษยม์ีความ

ผูกพนัดว้ยความรกั  ศรทัธา  ต่อกนั  การเรียนรูแ้ละผลลพัธข์องการศึกษาจึงเปิดกวา้ง  เชื่อมโยงกนัท ัง้ชีวติ

และวิชาและจะท าใหส้ามารถเรียนรูใ้หล้ึกซึ้ งจนถึงข ัน้พ ัฒนาตน พฒันาสงัคมตรงตามเป้าหมายของ

พระพทุธศาสนาต่อไป  ซึง่ในปจัจยัดา้นกระบวนการน้ี ประกอบไปดว้ยแนวทางดงัต่อไปน้ี 

๑) แนวทางดา้นหลกัสูตร ปญัหาส าคญัประการหน่ึงของการศึกษาของคณะสงฆ ์ คือ การศึกษาของ

พระสงฆน์ัน้มมีากมายหลายระบบ ดงันัน้ จงึควรมกีารจดัรูปใหมใ่หม้เีอกภาพและประสานสอดคลอ้งกบัระบบ

การศึกษาของรฐั ส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆท์ุกหลกัสูตรที่ก  าหนดจากส่วนกลาง  ควรมกีาร

ก าหนดสาระการเรียนรูใ้นแต่ละกลุม่ ไวเ้ฉพาะส่วนทีจ่  าเป็นในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกคนเท่านัน้ ส  าหรบั

ส่วนทีต่อบสนองความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละคนนัน้สถานศึกษาสามารถก าหนด

เพิม่ขึ้นได ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนองตอบศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน  ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคิดดงักลา่วมา

ร่างเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ โดยยุบรวมการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนก

ธรรม แผนกบาล ีและแผนกพระปรยิตัิสามญัเขา้ดว้ยกนั   แลว้แบง่การศึกษาออกเป็น ๓  ระดบั  คือ  

๑) การศึกษาระดบับุรพสกิขา หรอืการศึกษาพระพทุธศาสนาขัน้พื้นฐานภาคบงัคบั การศึกษาระดบัน้ี 

เป็นการศึกษาเบื้องตน้ส าหรบัพระภกิษุสามเณรทกุรูป เป็นการศึกษาภาคบงัคบัทีพ่ระภกิษุสามเณรทกุรูปจะตอ้ง

ศึกษา และรวมไปถงึเป็นจะตอ้งมหีลกัสูตรพื้นฐานส าหรบัพทุธบรษิทัดว้ย โดยมเีน้ือหาทีจ่  าเป็นส าหรบัชาวพทุธ



 ๓๕๕ 

จะตอ้งรู ้หลกัสูตรพเิศษส าหรบัผูบ้วชระยะส ัน้ ๗ วนั, ๑๕ วนั , ๑ เดอืน , ๓  เดือน  ซึง่การศึกษาหลกัสูตรพเิศษ

ระยะส ัน้น้ี จะตอ้งมเีน้ือหาที่เหมาะสมกบัระยะเวลาของผูเ้รียนทีจ่  าเป็นตอ้งรู ้  หลกัสูตรปกต ิ๑ ปี ส าหรบัพระภกิษุ

สามเณรท ัว่ไป    อาจจะใชเ้วลาเรยีนท ัง้หมด ๑ ปี แบง่เป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๖ สปัดาห ์  

โดยใชเ้น้ือหาทีจ่  าเป็นเบื้องตน้ส าหรบัพระภกิษุสามเณรตอ้งรู ้เพื่อจะไดย้ดึถอืปฏบิตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และหลกัสูตร

ปกต ิ๑ ปี  ส าหรบัพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปซึง่เป็นคฤหสัถก์ม็หีลกัสูตรเน้ือหาสาระที่เหมาะสมกบัความเป็นคฤหสัถ ์

๒) การศึกษาระดบัศาสนศึกษา (มชัฌิมสกิขาหรอืมธัยมศึกษา)  การศึกษาในระดบัน้ี เป็นการยุบ

รวมหลกัสูตรนกัธรรมเดิมเขา้มารวมกบัหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั และน าเน้ือหาของพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลบีางส่วนเขา้มาเสรมิดว้ย เพือ่เตรียมพื้นฐานส าหรบัผูท้ีจ่ะศึกษาต่อในหลกัสูตรทีจ่ะพฒันา

เป็นศาสนทายาทในอนาคต  โดยใหม้เีน้ือหาทีเ่ป็นหลกัสูตรของพระพทุธศาสนา ๖๐-๗๐%  เน้ือหาหลกัสูตร

สายสามญั ๔๐-๓๐% โดยใหม้เีน้ือหาสมัพนัธก์บัระดบัมธัยมศึกษาในระบบของรฐั การศึกษาในระดบัน้ี มี

จดุเด่นตรงทีเ่ป็นการเพิม่พนูโอกาสทางการศึกษาแก่ผูท้ีไ่ม่สามารถเขา้ถงึระบบการศึกษาของรฐัได ้

๓) การศึกษาระดบัเปรยีญธรรม (อตุตมสกิขาหรอือดุมศึกษา) การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาน้ี แบง่

ออกเป็นสามระดบั เหมอืนกบัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลแีบบเดมิ คือ เปรียญตร ี  เปรยีญโท และ

เปรียญเอก   หากเปรียบเทยีบกบัการศึกษาในทางโลก กค็ือ ระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

โดยปรบัปรุงการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกบาลเีดิมมาสู่การศึกษาระดบัอดุมศึกษา  โดยเปิดโอกาสใหม้ี

ทางเลอืกทางการศึกษาเพิม่มากขึ้น    การศึกษาในระดบัน้ีแบง่เป็น ๓ ระดบั เหมอืนกบัการศึกษาพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลแีบบเดิม คือ เปรยีญตร ี เปรยีญโท เปรยีญเอก แต่น ามาปรบัปรุงหลกัสูตรใหม่ ใหเ้ทยีบเท่า

กบัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาของคณะสงฆแ์ละของทางโลก โดยจะตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรม

แผนกบาลเีสยีใหม ่ โดยน าเน้ือหาหลกัสูตรทางโลกเขา้มาเพิม่เติมเขา้ไปดว้ย ควรทีจ่ะปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้นน้

การวเิคราะห ์ วจิารณ ์ และก่อนจบการศึกษาในระดบัน้ี นกัศึกษาจะตอ้งมผีลงานทางวชิาการเหมอืนกบั

การศึกษาระดบัปรญิญาโทในทางโลก โดยอาจจะตอ้งมผีลงานวจิยัทางพระพทุธศาสนา หรอืผลงานวจิยัทาง

ภาษาบาลจี  านวน ๑ เลม่  ซึง่โครงสรา้งการศึกษาในระดบัน้ีสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี ดงัโครงสรา้งในแผนภมู ิ

แผนภมิูที่ ๕.๖  สรุปโครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในรูปแบบใหม่ 



 ๓๕๖ 

 
จากรูปแบบการศึกษาตามที่ไดน้ าเสนอมาน้ี  จะเป็นการแกป้ญัหาการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างเป็น

รูปธรรม เน่ืองจากเป็นการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์หส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของรฐั  มกีารบริหาร

โดยคณะกรรมการของสถานศึกษาและจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคณะสงฆ ์ เพราะมคีณะ

สงฆเ์ป็นผูค้วบคุมนโยบาย และเป็นการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆใ์หเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล มกีารประกนั

คุณภาพการศึกษา รวมท ัง้ไดพ้ฒันาระบบบรหิารจดัการและพฒันาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นการ

เตรียมคนเตรียมศาสนทายาทไวร้บัใชพ้ระพทุธศาสนา สงัคมประเทศชาติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒) แนวทางดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้    จากกระบวนการเรยีนรูข้องคณะสงฆไ์ทยแบบเดมิ   

เนน้หนกัอยู่เฉพาะที่กระบวนการสอบและการวดัผลประเมนิผล  แต่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการเรียน

การสอน และไดศึ้กษาเฉพาะในภาคปริยตัิเป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคปฏบิตันิ ัน้ไดใ้หค้วามส าคญัทีน่อ้ยมาก  แทบ

จะไมม่ปีรากฏในหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ์ โดยเฉพาะหลกัสูตรพระปรยิตัิธรรมท ัง้แผนกธรรมและ

แผนกบาล ี  ดงันัน้ การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในยุคปจัจบุนั   ควรแยกจดัเป็น ๒ หมวดใหญ่ ๆ คือ 

๑) การศึกษาภาคเน้ือหา  ไดแ้ก่ขอ้มลูความรูห้รอืสิง่ทีค่วรรูเ้กี่ยวกบัพระพทุธศาสนา ซึง่พระภกิษุ

สงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนควรจะตอ้งรูต้ามสมควรแก่ฐานะของตน  และเพือ่ความเป็นชาวพทุธทีด่ ี เช่น พทุธ

ประวตั ิ ประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนา ความรูเ้กี่ยวกบัสถาบนัพระพทุธศาสนา ศาสนพธิ ี รวมท ัง้วฒันธรรม

โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆรู์ปแบบใหม ่

ระดบับรุพสกิขา ระดบัมชัฌิมสกิขา ระดบัอตุตมสกิขา 

หลกัสูตรส าหรบัผูบ้วชระยะส ัน้ 

หลกัสูตร๑ ปีส าหรบัภกิษุสามเณร 

หลกัสูตรส าหรบัคฤหสัถ ์

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๑ 

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๒ 

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๓ 

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๔ 

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๕ 

ศาสนศึกษาช ัน้ปีที ่๖ 

เปรยีญธรรมตร ีปีที ่๑ 

เปรยีญธรรมตร ีปีที ่๒ 

เปรยีญธรรมตร ีปีที ่๓ 

เปรยีญธรรมตร ีปีที ่๔ 

เปรยีญธรรมโท ปีที ่๑ 

เปรยีญธรรมโท ปีที ่๒ 

เปรยีญธรรมเอก ปีที ่๑ 

เปรยีญธรรมเอกปีที ่๒ 

เปรยีญธรรมเอกปีที ่๓ 
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 ๓๕๗ 

ประเพณีทีเ่กี่ยวเน่ืองดว้ยพระพทุธศาสนา และหลกัธรรมค าสอนในทางพระพทุธศาสนา   การศึกษาภาค

เน้ือหาเป็นสิง่ส  าคญั และมคีวามจ าเป็นในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน   

๒) การศึกษาภาคปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบคุคลทีม่คุีณภาพ ซึง่พรอ้มทีจ่ะอยู่

ดว้ยดแีละมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม  โดยเฉพาะรูจ้กัน าหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนามาใชป้ฏบิตั ิ

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและแกป้ญัหาของทอ้งถิน่และยุคสมยันัน้ๆ ได ้  โดยเฉพาะการปฏบิตัวิปิสัสนา

กรรมฐาน ซึง่ถอืว่าเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรบัการศึกษาของคณะสงฆ ์  จะตอ้งก าหนดระบบการศึกษาภาคปฏบิตัิ

การน้ีใหเ้ขม้แขง็  อาจจะก าหนดวางระบบเหมอืนกบัการศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ ์ ทีไ่ดก้  าหนดเงือ่นไขใหผู้ท้ี่

จะส าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดบัช ัน้ จะตอ้งผ่านการปฏบิตัิวปิสัสนากรรมฐานตามหลกัสูตรทีค่ณะสงฆก์ าหนด

เสยีก่อน จงึจะสามารถส าเรจ็การศึกษาอย่างสมบูรณใ์นระดบัช ัน้นัน้ๆ   

และกระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัน้ี กส็ามารถทีจ่ะจดัการศึกษาในรูปแบบ

ทัง้ ๓ รูปแบบน้ีได ้คือ 

๑) การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบของคณะสงฆไ์ทย  คือการศึกษาในระดบัช ัน้ต่างๆ  ต ัง้แต่

ระดบับุรพสกิขา มชัฌิมสกิขา และอดุมสกิขา เป็นการศึกษาทีก่  าหนดจดุมุง่หมาย วธิีการศึกษา หลกัสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขของการส าเรจ็การศึกษาทีแ่น่นอน 

๒) การศึกษานอกระบบ   การศึกษานอกระบบของคณะสงฆ ์ จะตอ้งปรบัการศึกษาในระบบวตัร 

อปุชัฌายอ์าจารย ์ สทัธวิหิาริก อนัเตวาสกิ ใหม้คีวามเขม้ขน้เอาจรงิเอาจงัมากขึ้น และนอกจากน้ีอาจใชร้ะบบ

การศึกษาในส านกัปฏบิตัิธรรมกรรมฐาน หรอืในส านกัของครูอาจารย ์ การศึกษาระบบน้ีเป็นการศึกษาทีม่ี

ความยดืหยุ่นในการก าหนดจดุมุง่หมาย รูปแบบวธิกีารจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ

ประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัของการส าเรจ็การศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมคีวามเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบคุคลแต่ละกลุ่ม 

๓) การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาตามอธัยาศยัของคณะสงฆ ์    เป็นการศึกษาทีใ่หผู้เ้รียนได ้

เรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาสโดยศึกษาจากบคุคล ประสบการณ์ 

สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่หรอืแหลง่ความรูอ้ื่นๆ  เช่น การจดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม โครงการฝึกอบรม

ปฏบิตัิธรรม หรอื การจดัวดัใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู ้หอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ 

และคณะสงฆไ์ทยอาจจะจดัระบบการศึกษาทางไกล หรอืการศึกษาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม การจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นจงัหวดัต่างๆ ทมีคีวามพรอ้ม  เป็นตน้    หรอื

อาจจะจดัการศึกษาผสมผสานกนักไ็ด ้    กระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัการน้ีจะส าเรจ็ผลได ้  จะตอ้งมี

วธิสีอนทีด่ี เฉพาะอย่างยิง่ตอ้งไดบ้คุลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคุีณภาพสูง 

เพราะการทีจ่ะบูรณาการวชิาต่างๆ ทกุวชิาเขา้ดว้ยกนั  โดยมพีระพทุธศาสนาเป็นแกนกลางนัน้  มใิช่ทีค่รู

โดยท ัว่ไปจะสามารถกระท าได ้



 ๓๕๘ 

ไมว่่าจะใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบใด   แต่คณะสงฆไ์ทยจะตอ้งจดักระบวนการเรยีนการสอน

โดยควรยดึหลกัการดงัน้ี  คือ  

๑) เนน้ความลกึซึ้งของหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในพระไตรปิฎก 

๒) จะตอ้งจดัการศึกษาตามหลกัหลกัไตรสกิขา 

๓) กระบวนการศึกษาตอ้งมที ัง้พฒันาการและบูรณาการ  พฒันาการของผูท้ีไ่ดร้บัการศึกษา คือ การ

เป็นผูม้ตีนไดพ้ฒันาแลว้ ๔ ดา้น อนัไดแ้ก่ กายภาวนา ศีลภาวนา จติตภาวนา และ ปญัญาภาวนา โดยท ัง้สี่

ดา้นตอ้งเชื่อมโยงองิอาศยักนัและกนัและเสรมิกนัและกนั  ในอนัทีจ่ะท าลายความเหน็แก่ตวั  หลกัการบูรณา

การทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ คือ บูรณาการระหว่างปริยตัแิละปฏบิตัิ บูรณาการระหว่างวนิยักบัธรรม     

บูรณาการระหว่างความรูท้างโลกกบัความรูท้างธรรม  

ส่วนกระบวนจดัการเรยีนรูน้ ัน้ ไมค่วรใชก้ารระบบการจ าเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรมรีะบบการคิด

วเิคราะห ์ กระบวนการเรยีนการสอนถอืว่าเป็นเรื่องส าคญั ที่ผูบ้ริหารการศึกษาของคณะสงฆจ์ะตอ้งเนน้เป็น

พเิศษ  ในการสอนครูผูส้อนจะตอ้งรูจ้กัผูเ้รียนและจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างของ

ผูเ้รยีนท ัง้วยั ความรู ้ใชก้ระบวนการเรยีนการสอนทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนท ัง้ระบบ คือ ท ัง้ความรูด้า้นวชิาการ ดา้น

พฤตกิรรม และดา้นสติปญัญา  

๓) แนวทางดา้นการวดัผลประเมินผล  ในระบบการวดัผลแบบของระบบการศึกษาแบบใหมน่ัน้ 

จะตอ้งไมมุ่ง่เนน้วดัผลหรอืประเมนิผลเฉพาะการสอบไลเ่พยีงอย่างเดยีว  แต่ควรมกีารประเมนิผลระหว่าง

ภาคเรยีน หรอืการประเมนิผลในระหว่างการเรยีนการสอนดว้ย เพราะจะท าใหผู้เ้รียนทราบว่าเขา้ใจบทเรยีนใน

แต่ละตอนดแีลว้หรอืยงั  นอกจากจะประเมนิผลการเรยีนแลว้ ครูผูส้อนควรประเมนิพฤติกรรม กริยิามารยาท

ต่างๆ ทีผู่เ้รียนแต่ละคนแสดงออกภายในหอ้งเรียนและการประกอบกจิกรรมต่างๆ ในสถาบนัการศึกษาตาม

หลกัอารยวฒั ิ ๕ ประการ คือ ศรทัธา ศีล สุตะ จาคะ และปญัญา  ว่าผูเ้รียนมพีฒันาการมคีวาม

เจรญิกา้วหนา้เป็นทีห่นา้พอใจตามหลกัท ัง้หา้ประการนัน้มากนอ้ยเพยีงใด  ถา้หากว่ายงัขาดอยู่ในส่วนใหนกใ็ห ้

สถาบนัการศึกษาเพิม่เติมปรบัปรุงในส่วนนัน้ๆ แทนทีจ่ะวดัผลดว้ยการสอบวดัความรูเ้พยีงอย่างเดยีว  

ค. แนวทางดา้นปจัจยัผลผลิต 

ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆต์ามรูปแบบการศึกษาทีเ่สนอใหมน้ี่ เป็นการเสนอใหน้ าหลกั

ไตรสกิขาของพระพทุธเจา้มาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา  เป็นระบบทีเ่นน้ “การฝึกฝนขดัเกลา” มากกว่า

วชิาการลว้นๆ ทีไ่มส่นใจฝึกหดัขดัเกลาอะไรเลย  ดงันัน้ ผูท้ีส่  าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรน้ี จะเรยีกไดว้่าเป็น

บณัฑติทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยความรูแ้ละทฤษฎต่ีางๆ (วชิชา) และ ความประพฤต ิความมรีะเบยีบวนิยั (จรณะ) 

ในเวลาเดยีวกนั ซึง่ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ มที ัง้ทีเ่ป็นฝ่ายบรรพชิตและฝ่าย

คฤหสัถ ์ ซึง่ตามหลกัการแลว้ บณัฑติทีเ่ป็นผลผลติจากสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ที่ผ่านกระบวนการ

ศึกษาตามหลกัไตรสกิขานัน้ จะมคุีณสมบตัอินัพงึประสงคด์งัน้ี 



 ๓๕๙ 

ในดา้นคุณภาพของผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์ ไดผ้ลผลติทีม่ศีกัยภาพ ไดผ้ลผลติทีม่ี

สมรรถภาพ  ไดผ้ลผลติทีม่คุีณภาพ ไดผ้ลผลติทีเ่ป็นมนุษยภาพ  และผลลติทางการศึกษาของคณะสงฆ ์จะมี

คุณธรรมภายในทีโ่ดดเด่น ดงัน้ี มปีญัญาสมบูรณ์ เมือ่เรยีนรูแ้ลว้สามารถลดละ หรอืหลุดพน้จากกเิลสท ัง้ปวง 

หลุดพน้จากภาวะ “ตวักู ของกู” หรอืการยดึถอืตวัเองเป็นใหญ่ (อปุาทาน) มคีวามกรุณาอนัไมม่ขีอบเขต 

ในดา้นมาตรการรองรบัผลผลิต ผลผลติทางการศึกษาของคณะสงฆท์ีผ่่านกระบวนการศึกษาทีถู่กตอ้ง

ตามแนวพระพทุธศาสนาแลว้ ถอืว่าเป็นผูท้ี่ท  าประโยชนต์นไดด้ีแลว้ ยงัควรเป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะบ  าเพญ็ตนใหเ้ป็น

ประโยชนเ์พือ่ผูอ้ื่น สงัคม ประเทศชาต ิดว้ยความเสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั ช่วยผูอ้ื่นได ้และพึ่งตนเองไดด้ว้ยดดีว้ย 

ดงันัน้คณะสงฆจ์ะตอ้งมเีป้าหมายชดัเจนว่า เมือ่บุคคลเหล่าน้ีส  าเรจ็การศึกษามาแลว้จะใหป้ฏบิตังิานในหนา้ที่

อะไร จะตอ้งมภีาระงานใหก้ลุม่น้ีท  า ซึง่ภาระงานของพระพทุธศาสนานัน้มมีากมาย ท ัง้ดา้นการปกครอง การเผย

แผ่ การศึกษา ฯลฯ ซึง่คณะสงฆจ์ะตอ้งปรบัปรุงองคก์รของคณะสงฆใ์หม้คีวามชดัเจน พรอ้มที่รองรบัผลผลติ

ทางการศึกษาเหล่าน้ี มฉิะนัน้จะท าใหค้นมคีวามรูล้าสกิขาออกจากสงัคมสงฆไ์ปสู่สงัคมภายนอก จะท าใหพ้ระ

ศาสนาสูญเสยีบคุลากรทีม่คุีณภาพไป เพราะคณะสงฆไ์มม่มีาตรการใดๆ ไวร้องรบัเหมอืนทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัน้ี 

 (๔)  แนวทางดา้นปจัจยัผลกระทบ 

ในบริบทของสงัคมไทยในยุคปจัจบุนั หากคณะสงฆม์กีารน าหลกัการและแนวคิดทางการจดัการศึกษา

ตามแนวพระพทุธศาสนามาใช ้ คือ เป็นการศึกษาเพือ่พฒันาความเป็นมนุษย ์ เป็นการศึกษาเพือ่ท าลาย

ความเหน็แก่ตวั จะท าใหผู้เ้รียนหรอืพระภกิษุสามเณรตลอดถงึพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปทีผ่่านการศึกษาของคณะ

สงฆ ์จะสามารถบ าเพญ็ประโยชนต์น ประโยชนผู์อ้ื่นไดอ้ย่างเต็มที่  ท าใหอ้งคก์รสงฆเ์ป็นองคก์รตน้แบบ เป็น

สงัคมในอดุมคตติามพทุธประสงคท์ีท่รงวางไว ้  คณะสงฆจ์ะตอ้งไมป่ฏเิสธความเป็นไปของสงัคมและของโลก 

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นพลวตัตลอดเวลา รูจ้กัน าจดุเด่นบางอย่างมาใชอ้ย่างชาญฉลาด เช่น การน าเอาองค์

ความรูด้า้นการจดัการ การตลาดเชงิสงัคม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการบรหิารจดัการอย่างมอือาชพี ฯลฯ 

มาใชด้ าเนินการงานดา้นศาสนาอย่างกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพแลว้ จะท าใหค้ณะสงฆเ์ป็นผูน้ าทางจติ

วญิญาณและเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ และจะส่งผลกระทบในดา้นบวกต่อพระพทุธศาสนา ต่อ

คณะสงฆแ์ละสงัคมประเทศชาติดงัน้ี 

๑) ผลกระทบที่มีต่อพระพทุธศาสนา  ย่อมส่งผลดแีก่พระพทุธศาสนาโดยภาพรวม คือ จะท าให ้

มศีาสนทายาททีม่วีชิชาและจรณะ สามารถสบืทอดและเผยแผ่พระพทุธศาสนาไปไดอ้ย่างมคุีณภาพ 

๒) ผลลพัทท์ี่มีต่อองคก์รคณะสงฆ ์จะท าใหบ้ทบาทของคณะสงฆท์ี่มต่ีอสงัคมมเีพิม่มากขึ้น   นอกจากจะ

เป็นการปรบัตวัเพือ่รกัษาสถานภาพเดมิขององคก์รสงฆ ์ ใหย้งัคงมคีวามส าคญัในสงัคมอยู่แลว้ ยงัเป็นการ

ปรบัตวัเพือ่ใหร้บักบัสถานภาพใหมท่ีจ่ะเกดิขึ้นอย่างมคีวามรูเ้ท่าทนัอกีดว้ย 

๓) ผลลพัทท์ี่มีต่อสงัคมและประเทศชาติ   สามารถท าหนา้ทีต่่อประชาชนหรอืสงัคมในการใหค้ าแนะน า

ส ัง่สอน เผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้ง ประพฤตอิยู่ในศีลธรรม รูจ้กัฝึกอบรมจติ 

ฝึกอบรมปญัญา เมือ่ประชาชนอยู่ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข กจ็ะเป็นประโยชนต่์อประเทศชาติโดยรวม 



 ๓๖๐ 

การศึกษาปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและบาลซีึง่เป็นการศึกษากระแสหลกัของคณะสงฆใ์นทกุวนัน้ี ควร

จะปฏรูิปใหเ้ป็นการศึกษาพระพทุธศาสนาทีค่รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้ในส่วนของหลกัการและวธิกีาร นัน่คือ 

จะตอ้งท าใหเ้ป็นกระบวนการศึกษาเรียนรูท้ีส่มบูรณ ์ ท ัง้ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ และปฏเิวธ เพือ่สรา้งชุมชนและปจัเจก

ชนชาวพทุธทีม่ค่ีานิยมต่อตา้นกระแสความโลภ ความโกรธ และความหลง และสรา้งวถิชีวีติทีม่กีารเอื้อเฟ้ือ

แบง่ปนัดว้ยมติรไมตรีต่อกนัและกนั และมชีวีติอยู่อย่างรูเ้ท่าทนัความเป็นจรงิต่างๆ  การศึกษาแผนกธรรม

และบาล ี ควรจดัการประสานใหเ้กื้อกูลต่อการศึกษาของสงฆน์อกระบบทีม่อียู่แลว้ ใหเ้ป็นระบบการศึกษาที่

ส่งเสรมิซึง่กนัและกนั  คณะสงฆห์รอืผูม้หีนา้ทีใ่นทางการศึกษา ควรจะอ านวยการใหม้พีื้นทีท่างการศึกษาแบบ

น้ีกระจายออกไปในทกุๆ ภาคส่วนของสงัคม  

กระนัน้ก็ตาม การจดัการศึกษาของสงฆแ์ละความคาดหวงัต่อการปฏรูิปการพระศาสนา เป็นสิง่ซึง่

ตอ้งเกดิความเปลีย่นแปลงจากภายในเป็นส าคญั นัน่หมายความว่า คณะสงฆต์อ้งเป็นหวัเรอืใหญ่ในการ

ขบัเคลือ่น ซึง่น่าจะใชโ้อกาสของกระแสการปฏรูิปหลายๆ ดา้นทีด่  าเนินอยู่ในเวลาน้ี ในขณะเดียวกนั ภาครฐั

เองจะตอ้งมวีสิยัทศันเ์ลง็เหน็ว่า ถงึเวลาทีต่อ้งปรบัเปลีย่นการศึกษาของสงฆอ์ย่างขนานใหญ่ แมง้บประมาณ

แผ่นดนิที่เพิม่ขึ้น แต่รฐัอาจจะอดุหนุนในรูปของการจดัตัง้กองทนุเพือ่การศึกษา อาจจะโดยการจ่ายสะสมไป

จนกว่าจะเพยีงพอ หรอืใหค้ณะสงฆจ์ดัหาผลประโยชนเ์พือ่การน้ีได ้ รวมถงึการอดุหนุนการศึกษาพเิศษที่

สถาบนัสงฆจ์ะจดัขึ้นเพือ่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนท ัว่ไปดว้ย วดัจะกลบัมาเป็นแหลง่เรียนรูข้องชมุชนไดใ้หม่ 

ดว้ยการจดัการร่วมกนัของคณะสงฆ ์พระภกิษุ คณะกรรมการวดั และศรทัธาชาวบา้น เน่ืองดว้ยวดักลบัมามี

บทบาทเป็นสมบตัสิ่วนรวมทีใ่หบ้รกิารดา้นความดี ความงามแก่ชมุชนทอ้งถิน่ และเป็นผูน้ าทางปญัญาได ้

เหมอืนดงัทีเ่คยเป็นในอดตี  ซึง่จากแนวทางดงักลา่วที่ไดน้ าเสนอมา ผูว้จิยัจงึไดส้รุปเป็นภาพรวมถงึแนว

ทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปจัจุบนัไดด้งัแผนภมูิที ่๕.๗ 



 ๓๖๒ 

๕.๒ ขอ้เสนอแนะ 

๕.๒.๑ ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย 

๑) คณะสงฆจ์ะตอ้งมีนโยบายในการปฏรูิปการจดัการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างชดัเจน    ซึง่จาก

ผลการวจิยัพบว่าการจดัการศึกษาตามแนวทางทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอน้ี จะสามารถแกไ้ขจดุอ่อนอนัเป็นอุปสรรค

ทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ด ้ แต่การจะด าเนินการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหมน้ี่ใหจ้ะส าเรจ็ได ้

หรอืไม ่ ขึ้นอยู่กบัคณะสงฆเ์องว่ามคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆห์รอืไม่ เพราะการจดั

การศึกษาตามรูปแบบใหม่ทีผู่ว้จิยัเสนอน้ี จะตอ้งเป็นการปฏรูิปและเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารคณะ

สงฆค์ร ัง้ใหญ่  และจะตอ้งแกไ้ขกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่ป็นปญัหาอปุสรรค เช่น ระเบยีบว่าดว้ยโรงเรยีนพระ

ปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎมหาเถรสมาคมฉบบัที ่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วา่ดว้ยการแต่งตัง้ถอด

ถอนพระสงัฆาธกิาร พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระเบยีบมหาเถรสมาคมว่าดว้ยการจดัตัง้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลปีระจ าจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ.วา่

ดว้ยก าหนดวทิยฐานะผูส้  าเรจ็วชิาการพระพทุธศาสนา (ฉบบัที ่๑) พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็นตน้   

๒) คณะสงฆจ์ะตอ้งร่วมมือกบัรฐับาลในการปรบัปรุงการศึกษาของคณะสงฆ ์การจะด าเนินการในระดบัน้ี

ได ้ องคก์รคณะสงฆโ์ดยเฉพาะมหาเถรสมาคมจะตอ้งเหน็ความส าคญัและก าหนดใหเ้ป็นวาระส าคญัอย่าง

เร่งด่วน และจะตอ้งประสานไปยงัรฐับาลใหก้ าหนดเรื่องการแกไ้ขปญัหาการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยเป็นวาระ

แห่งชาตเิหมอืนกบัการแกไ้ขปญัหาการศึกษาของชาต ิ  โดยอาจจะท าไปพรอ้มๆ กบัการปฏรูิปการศึกษาของ

ชาตดิว้ยกไ็ด ้ จากนัน้เมือ่คณะสงฆโ์ดยมหาเถรสมาคมร่วมมอืกบัรฐับาล   คณะสงฆจ์ะตอ้งระดมผูท้ีม่คีวามรู ้

ความสามารถ นกัวชิาการทางดา้นพระพทุธศาสนา นกัวชิาการทางการศึกษา และบคุลากรดา้นอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งเพือ่มาแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆอ์ย่างเป็นระบบ ถา้หากมหาเถรสมาคม

ร่วมมอืกบัรฐับาล  การปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยกจ็ะส าเรจ็ไดโ้ดยไม่ยาก  ดงันัน้  คณะสงฆจ์ะตอ้ง

เหน็ความจ าเป็นของการปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย และมนีโยบายทีช่ดัเจนแน่นอนเสยีก่อน จากนัน้

รฐับาลกค็งจะใหก้ารสนบัสนุนอย่างแน่นอน 

๕.๒.๒ ขอ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ 

๑) องคก์รคณะสงฆจ์ะตอ้งปลุกจิตส านึกของพระสงัฆาธิการและพุทธศาสนิกชน  โดยการ

จดัประชุมสมัมนาตามสถานศึกษา และที่ประชมุคณะสงฆใ์นจงัหวดัต่างๆ เพือ่รณรงคใ์หบ้คุลากรคณะสงฆ์

ทกุฝ่าย เหน็ความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ทีจ่ะตอ้งมุง่เนน้คุณภาพทาง

การศึกษาใหม้ากกว่าปรมิาณ และจะตอ้งมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการจดัการศึกษาไปสู่ระบบใหม ่ ซึง่จ  าเป็น

จะตอ้งเริ่มตน้จากพระภกิษุเจา้คณะพระสงัฆาธิการทุกระดบัในจงัหวดัต่างๆ และจะตอ้งใหพ้ทุธศาสนิกชนฝ่าย

คฤหสัถท์ ัง้สงัคมมีความตื่นต ัว โดยมหาวิทยาลยัสงฆ์ท ัง้สองแห่ง ควรจะเป็นแกนน าในการเป็นผู ้

กระตุน้ใหผู้บ้รหิารคณะสงฆ ์ และฝ่ายรฐับาลเหน็ความส าคญัในเรื่องน้ีโดยการจดัประชมุสมัมนา เผยแพร่ผ่าน



 ๓๖๓ 

สือ่สารมวลชนแขนงต่างๆ เมือ่สงัคมทกุภาคส่วนตื่นตวัและเหน็ความส าคญั การจะปฏรูิปการศึกษาของคณะ

สงฆก์จ็ะสามารถด าเนินการใหส้  าเรจ็ได ้

๒) แสวงหาความร่วมมือจากนักวชิาการผูมี้ความรูค้วามสามารถทัง้จากภายในและภายนอก คณะ

สงฆ์จะตอ้งท าความร่วมมือกบันักวิชาการที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมดว้ย มิใช่เป็น

เรื่องของคณะสงฆ์กบัของรฐับาลเท่านั้น ตลอดรวมถึงนักวิชาการพุทธศาสนาท ัง้ฝ่ายบรรพชิตและ

คฤหสัถ ์ และใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการขึ้นมาศึกษาหรอืกระท าประชาพจิารณใ์นเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์

โดยเร่งด่วน  และตอ้งน าเสนอใหร้ฐับาลถอืเป็นวาระแห่งชาติ   การปฏรูิปการศึกษาของคณะสงฆจ์งึจะ

สามารถท าส าเรจ็ได ้ 

๕.๒.๓ ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 

ควรมกีารวจิยัเพือ่สรา้งหลกัสูตรในการสรา้งศาสนทายาทของคณะสงฆ ์ โดยกระบวนการไตรสิกขา

และประยุกตศ์าสตรส์มยัใหม่เขา้มาใชใ้นการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ ว่าจะมกีระบวนการจดัการศึกษา

อย่างไร จงึจะท าใหส้ามารถผลติศาสนทายาททีม่คุีณภาพตามเป้าหมายของพระพทุธศาสนาได ้

๑) ควรมีการวจิยัเรื่องการศึกษาหลกัสูตรวปิสัสนากรรมฐาน ซึง่ปจัจบุนัยงัไมม่รูีปแบบบรหิารจดัการ

ทีช่ดัเจน  ท าอย่างไรทีจ่ะใหก้ารศึกษาวปิสัสนากรรมฐานมกีารศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นหลกัสูตรที่

พระสงฆท์กุรูปจะตอ้งปฏบิตัเิป็นประจ าทกุปี จะไดไ้ม่ห่างเหนิจากการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน และให ้

พระสงฆก์ลบัมาเป็นผูน้ าในการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานแก่ประชาชน 

๒) ควรมีการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบการจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหช้าวต่างชาติ  เพราะปจัจบุนั

นานาประเทศไดม้กีารยอมรบัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาของโลก ระบบการจดัการศึกษาของ

คณะสงฆไ์ทยในอนาคต จะตอ้งเตรียมหลกัสูตรไวร้องรบันกัศึกษานานาชาต ิ ดงันัน้ ควรจะมกีารศึกษาวจิยัว่า

ระบบการจดัการศึกษาพระพทุธศาสนาใหแ้ก่นกัศึกษานานาชาตินัน้ ควรจะมรีะบบการจดัการศึกษาอย่างไร  ที่

จะสามารถท าการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายของพระพทุธศาสนา ท ัง้ปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ 
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สนิท   สมคัรการ และสุพรรณี ไชยอ าพร. สงัคมไทย ภาวะปจัจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต (พ.ศ.๒๕๓๕-

๒๕๕๐). กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๘. 

สมพร   เทพสทิธา. การสง่เสรมิพระพทุธศาสนาในภาวะวกิฤตขิองสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : สมชายการพมิพ,์ 

๒๕๔๓. 

เสถยีรพงษ ์วรรณปก. กรณีธรรมกาย ภาพสะทอ้นของชาวพทุธไทย ใน พทุธศาสนาสยาม ฤาวกิฤตจะเป็นโอกาส. 

กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๓. 

  . สวนทางนิพพาน. กรุงเทพฯ : บรษิทั อมรนิทร ์พริ้นติ้ง กรุฟ๊ จ ากดั, ๒๕๓๐. 



 ๓๖๘ 

  . พทุธศาสนาทศันะและวจิารณ์. กรุงเทพฯ : บรษิทัอมรินทร ์พริ้นติ้ง กรุฟ๊ จ ากดั, มปป. 

สมบูรณ ์ สุขส าราญ. การพฒันาตามแนวพระพทุธศาสนา. กรุงเทพฯ : บรษิทัพมิพส์วยจ ากดั, ๒๕๒๗. 

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง. เรื่องสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘. กรุงเทพฯ : โรง

พมิพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘ 

สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. การส ารวจทศันคติต่อภาวะทางสงัคมในเขตเมือง ปี พ.ศ. 

๒๕๓๖-๒๕๓๘. กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัสงัคม, ๒๕๓๙. 

สภาการศึกษามหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ.์ ประวตัิมหามกฏุราชวทิยาลยั. กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๑. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙ ฉบบัสรุป. 

กรุงเทพ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 

ส านกังานสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). พทุธวบิตั ิ วกิฤติศาสนายุคธนาธิปไตย. กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์มรนิทร ์

พริ้นติ้ง จ ากดั, ๒๕๔๒. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาต.ิ รายงานการเสวนาทางวชิาการ การศึกษาของคณะสงฆ กบั

การปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. ส  านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ : ส านกันายกรฐัมนตร,ี ๒๕๔๒. 

  . สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย. กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๒๖. 

  . แนวคิดและทิศทางการปฏรูิปการศึกษาหลงัมธัยมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๐. 

  . แนวทางการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒. 

กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๔๕. 

สมหมาย จนัทรเ์รอืง, ดร. พฒันาการการศึกษาไทย อดีต ปจัจุบนั และในสหสัวรรษใหม่. กรุงเทพฯ : มหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 

สมบูรณ์  สุขส าราญ. พทุธศาสนากบัการเปลี่ยนทางสงัคม. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๒๗. 

  . การพฒันาชนบทตามแนวทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆก์บันักพฒันา. กรุงเทพฯ : 

พิมพส์วย, ๒๕๓๐.   

สทิธิชยั  ธาดานิต.ิ การศึกษากบัสงัคม  พมิพค์ร ัง้ที ่๒. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮา้ส,์ ๒๕๒๙. 

สริวิฒัน ์ ค าวนัสา. สงฆไ์ทยใน ๒๐๐ ปี เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพมิพศ์รอีนนัต,์ ๒๕๒๔. 

สุภาพรรณ ณ บางชา้ง และคณะ. การประยุกตห์ลกัธรรมมาใชใ้นการพฒันาชนบท. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๗. 

สุรางค ์ โคว้ตระกูล. จติวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๔๑ 

 



 ๓๖๙ 

 

สุมน  อมรววิฒัน.์ ศาสตราจารย.์ หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยพทุธธรรม. นนทบุร ี : โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๔ 

  . สมบตัิทพิยข์องการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๓๓. 

  . การพฒันาการเรยีนรูต้ามแนวพทุธศาสตร ์ : ทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์. นนทบรุ ี : โรง

พมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๒. 

  . การสอนโดยสรา้งศรทัธาและโยนิโสมนสกิาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพโ์อเดียนสโตร,์ ๒๕๓๐. 

  . หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนัยพทุธธรรม. นนทบุร ี: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช

, ๒๕๔๔. 

สุลกัษณ์  ศิวลกัษ.์ แหวกแนวคิด. กรุงเทพฯ : บรษิทั ๒๒๒ วภิาวด ีจ ากดั, ๒๕๓๘. 

สุทธพิงษ ์ตนัตยาพศิาลสุทธิ์. ศาสนาประจ าชาต.ิ กรุงเทพฯ: โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๖. 

ศาสนศึกษา,กอง. ประมวลคาถาธรรมบท ภาค ๑ – ๘ .กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารการศาสนา, ๒๕๓๗. 

ศึกษาธกิาร, กระทรวง. แนวทางการด าเนินงานโรงเรยีนวถิพีทุธ. กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้

และพสัดุภณัฑ,์ ๒๕๔๖. 

ศึกษาธกิาร, กระทรวง. ๒๐๐ ปีของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพรา้ว, ๒๕๒๖. 

ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร. วกิฤตพิทุธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๔๒. 

อภวิฒัน ์ โพธิ์สาน. พทุธศาสน์แนวปฏบิตัิเพือ่ชีวิต. มหาสารคาม : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

อ าพล   จนิดาวฒันะ. จติอาสา พลงัสรา้งโลก. กรุงเทพฯ : ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาแผ่นดนิเชงิคุณธรรม  

(ศูนยคุ์ณธรรม), ๒๕๔๙. 

(๒) วทิยานิพนธ-์ งานวจิยั 

คณะผูว้จิยั สถาบนัวจิยัญาณสงัวร. “ปจัจยัทีม่อีิทธพิลต่อการประพฤตผิดิพระวนิยัของพระภกิษุในพระพทุธศาสนา : 

ศึกษาวิเคราะหก์ารประพฤติผิดพระวินยัของพระภิกษุในเขตกรุงเทพมหานคร ”. รายงานการวจิยั. 

สถาบนัวจิยัญาณสงัวร : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ “สภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”. รายงานวจิยั. กองแผนงาน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๒๖. 

จไุรรตัน ์ แสนใจรกัษ.์ “พฒันาการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๒๗”. วทิยานิพนธศิ์ลป 

ศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๑. 

จนิตนา  ศกัดิ์ภูอ่ร่าม. “การน าเสนอรูปแบบการบรหิารโรงเรยีนในก ากบัของรฐัส าหรบัประเทศไทย”. วทิยานิพนธ์

ครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 

ดลพฒัน ์  ยศธร. “การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามแนวพทุธศาสตร ”์. วทิยานิพนธ์

ครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พ.ศ.,๒๕๔๒ . 



 ๓๗๐ 

ดวงพร  สุขศิรวิฒัน.์ “พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๔”. วทิยานิพนธศึ์กษา

ศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ๒๕๓๖.  

ทว ี ศนัสนียพ์นัธ ์และ เดชา พวงงาม. “การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาสงฆใ์นโรงเรยีนพระปริยตัิธรรม

แผนกสามญัศึกษาเขตการศึกษา ๑๑”. รายงานการวจิยั. ส านกัพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม : 

เขตการศึกษา ๑๑, ๒๕๓๗. 

นนัทนา  วฒันสุข. “บทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ในสมยักรุงรตันโกสินทร์ เกี่ยวกบัการท านุบ  ารุง

พระพุทธศาสนา”. วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 

๒๕๑๖. 

แน่งนอ้ย ตดิตริานนท.์ “เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช” วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตร 

มหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๑๙. 

บ ารุง  สุขพรรณ.์ “เรื่องการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาของคณะสงฆ”์. รายงานการวจิยั. คณะวารสาร

ศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๔. 

ผาสุก   วงษไ์พจติร และคณะ.  “คอรปัช ัน่ในภาครฐั : ความเหน็และประสบการณ์ของครวัเรอืน”. รายงาน

การวจิยั. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 

พรชลุ ี  อาชวอ ารุง, รศ.,ดร.. “รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกบับริบทของสงัคมไทยในศตวรรษที ่ ๒๑”.  

รายงานการวจิยั. ภาควชิาอดุมศึกษาคณะครุศาสตร ์: จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๓๘ . 

พรศกัดิ์   ธนพฒันพงศ.์ “มหาเถรสมาคมกบัการยอมรบัการมสี่วนร่วมของพระสงฆใ์นการปฏรูิปการปกครอง

คณะสงฆ”์. วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 

๒๕๔๑. 

พระครูวบูิลธรรมโสภติ (เสร ี ชื่นชม). “การจดัการศึกษาของคณะสงฆโ์ดยสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระ

ยาวชริญาณวโรรส”. วทิยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๔๖. 

พระมหาชานนท ์ อ่อนโพชา. “พระวนิยัของพระสงฆ ์ ศึกษาปฏปิทาของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาว

ชริญาณวโรรสและสมเดจ็พระวนัรตั (เฮง เขมจาร)ี”. วทิยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติ

วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๗ . 

พระมหาทองพลู  ปภสฺสโร (นางวงศ)์. “บณัฑติในอดุมคติตามหลกัพทุธปรชัญาเถรวาท”. วทิยานิพนธศ์าสน 

ศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาวรีะ เกรมัย.์ “พฒันาการของมหาวทิยาลยัสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์

ราชวทิยาลยั”. สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกริก, ๒๕๔๑.  

พระมหามณเฑยีร ธรีานนฺโท. “การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๐”. วทิยานิพนธ ์

ศาสนศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐. 



 ๓๗๑ 

พระราเชนทร ์ วสิารโท  (ไชยเจริญ). “การศึกษาเชงิวเิคราะหห์ลกัพทุธธรรมกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์น

พระพทุธศาสนา”. วทิยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖ . 

พระสมนึก  อนนัตวงศ.์ “สถาบนัสงฆก์บัการพฒันาสงัคมไทยในอนาคตตามทรรศนะของพระผูน้ าทางดา้น

วชิาการ”. วทิยานิพนธส์งัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 

๒๕๔๐. 

พระมหาสมพงษ ์แก่นจนัทร.์ “ประสทิธผิลองคก์ารศาสนศึกษา ศึกษากรณีส านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร”. วทิยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกรกิ, 

๒๕๔๖. 

พระมหาสุข  สุวโีร (มนุีช). “ความสนใจต่อการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของพระสงฆ ์ ศึกษากรณีพระนิสติมหา

จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั”. วทิยานิพนธส์งัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๙ 

พระมหาสงิหช์ยั  ธมมฺชโย (เขยีวสุข). “บทบาทของพระสงฆใ์นการอบรมจรยิธรรมแก่เยาวชน ในต าบลศรดีง

เยน็ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่” .วทิยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

พระมหาสุพฒัน ์ กลฺยาณธมโฺม (ศรีชมชื่น). “พระพทุธเจา้ : บทบาทและหนา้ทีใ่นฐานะพระบรมครู”. วทิยานิพนธ์

พทุธศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 

พระมหาวงศไ์ทย ศรลีารกัษ.์ “ศึกษาวเิคราะหก์ารศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๓๒ – พ.ศ. 

๒๕๒๗)”. วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๒. 

พระมหาประยงค ์ อปุเสน. “บทบาของพระสงฆใ์นกรบรหิารและการจดัการศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั : 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั ในเขตจงัหวดัหนองคาย”. วทิยานิพนธส์งัคมสงเคราะห ์

ศาสตรม์หาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๙. 

พระมหาแผน ธมมฺเมธี (ศรีอภยั). “ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพนัเอกป่ิน มทุุกนัต์”. 

วทิยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

รงัสรรค ์ สว่างศร.ี “ความเอื้อเฟ้ือในพระวนิยัของพระสงฆไ์ทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆใ์นกรุงเทพมหานคร และ

จงัหวดัหนองคาย”. วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหดิล, 

๒๕๔๖. 

วาสนา  วงศย์ิ้มย่อง. “การเปลีย่นแปลงบทบาทของพระในชมุชน”. วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑติ. 

บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, ๒๕๓๙. 

วชิาการ, กรม. “ภาพรวมการใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)”. 

รายงานการวจิยั. กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๔. 



 ๓๗๒ 

วนัชยั  ปกัษเีลิศ. “การปรบัตวัของสถาบนัสงฆไ์ทย พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๔๔”. วิทยานิพนธอ์กัษร 

ศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖. 

วรีชาต ิ น่ิมอนงค ์ดร.. “ความไมเ่สมอภาคทางการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในประเทศไทย”. รายงานการ

วจิยั. คณะปรชัญาและศาสนา : มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (เอแบค), ๒๕๔๕. 

สมชาย  ไมตรี. “การศึกษาของพระสงฆใ์นประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาล”ี. รายงานการ

วจิยั. กทม : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, ๒๕๓๙. 

สุภาพร  มากแจง้, รองศาสตราจารย.์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยส์มปอง มากแจง้. “การศึกษาสภาพการจดั

การศึกษาของคณะสงฆ”์. รายงานการวจิยั กรมการศาสนา : กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๒. 

สมัพนัธ ์ เยน็ส าราญ. “การวเิคราะหภ์ารกจิของมหาวทิยาลยัสงฆ”์. วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ. 

บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

สทิธพิล  เวยีงธรรม. “ปญัหาการเรยีนการสอนของคณะสงฆใ์นโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม จงัหวดั

มหาสารคาม”. การศึกษาคน้ควา้อสิระหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั 

มหาสารคาม, ๒๕๔๗. 

สริพิร  พึง่พรพระ. “ความตอ้งการการพฒันาตนเองของครูโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศึกษา : กรณีศึกษาจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ”์. วทิยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑติ. สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, ๒๕๔๖. 

สุมาล ี สุวรรณแสง. “ระบบบรหิารงานศึกษาฝ่ายสงฆใ์นพระพทุธศาสนาในประเทศไทย”. วทิยานิพนธ์

อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั. ๒๕๑๗. 

สุชาต ิ ใจภกัดี. “การศึกษาการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสามญัศึกษาจงัหวดัในเขตการศึกษา ๗” .

วทิยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ, ๒๕๓๑. 

อษุา  ชยัโชณิชย.์ “การจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๙๐”. วทิยานิพนธ์

อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๒๖. 

(๓) เอกสารที่ไม่ไดต้พีมิพ ์

เดอืน    ค าด.ี เอกสารประกอบการอภปิรายเรื่อง“ วกิฤตศาสนา:ปญัหาและทางออก”ในการประชมุสมัมนาทาง

วชิาการเรื่อง “ปรชัญาและศาสนา : คุณค่าและบทบาทต่อสงัคมร่วมสมยั” คณะมนุษยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่นัที ่๒-๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙, (อดัส าเนา). 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต.ิ รายงานผลการประชมุสมัมนาของพระปรยิตันิิเทศประจ าหนกลางและหนใต ้

ประจ าปี ๒๕๕๐ ณ วดัเนินพระ อ.เมอืง จ.ระยอง เมือ่วนัที ่๑๗–๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, (อดัส าเนา) 

สปิปนนท ์ เกตทุตั. แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาต ิ : ปรชัญาหลกักรอบความคิดและ

เจตนารมณ.์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร.ี ๒๕๔๓. (เอกสารเยบ็เลม่). 

ส านกังานเจา้คณะภาค ๒. เอกสารคู่มอืโครงการอบรมหลกัสูตรพระนกัเผยแผ่พระพทุธศาสนารุ่นที ่๒. กรุงเทพฯ : 

วดัประยูรวงศาวาส, ๒๕๔๖. (อดัส าเนา) 



 ๓๗๓ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตรี. แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมแห่งชาต ิ

(พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๙), กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (อดัส าเนา) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาต.ิ รายงานการเสวนาเรื่อง  บทบาทที่พงึประสงค ของวดัและ

พระสงฆ กบัการพฒันาสงัคมไทย  วนัพฤหสับดีที ่ ๓๐  พฤศจกิายน , ๒๕๔๓. (อดัส าเนา) 

(๔) วารสาร - สิง่พมิพ ์

เกษม  วฒันชยั .“เป้าหมายของการเรยีนรู ้กเ็พือ่ความหลุดพน้” มตชินรายวนั ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๘ 

ขนิษฐา  ศรไีพบูลย.์ กติ ิยิง่ยงใจสุข. “พฤตกิรรมและความเชื่อทางศาสนาของนกัศึกษาชาวพทุธในมหาวทิยาลยัของ

รฐัในกรุงเทพมหานคร” วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ปีที ่๓ ฉบบัที ่๓ ก.ย.–ธ.ค. ๒๕๓๙ : ๓๓. 

คะนึงนิตย ์จนัทบุตร. “แนวคิดทศิทางการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย”. วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ปีที ่๘ ฉบบัที่ 

๒ พ.ค.–ส.ค. ๒๕๔๔ : ๔๗. 

ช่วงโชต ิ พนัธุเวช. “แมแ่บบการบรหิารจดัการศึกษาเชงิคุณภาพ” วารสารสวนสุนันทาวชิาการและวจิยั. ปีที ่๑ 

ฉบบัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๐ : ๘. 

ดนยั   ปรชีาเพิม่ประสทิธิ์. “หลกัสูตรมหาวทิยาลยัสงฆก์บัพระธรรมวนิยั”. วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ฉบบั

เดอืน พฤษภาคม–สงิหาคม ๒๕๔๖ : ๙๑. 

ธรีโชต ิ  เกดิแกว้. “การสอนแบบผูเ้รยีนคือศูนยก์ลางในพทุธศาสนา”. วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ปีที ่๙ ฉบบั

ที ่๓ กนัยายน–ธนัวาคม ๒๕๔๕ : ๔๙ 

บญุเรอืง  บูรภกัดิ์. “พระสงฆค์วรมบีทบาทช่วยสงัคมอย่างไร”. รฐัสภาสาร. ๓๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗ : ๔๗-๔๘. 

วรเชษฐ ์ ชยัวรพล. วารสารศาสนาและวฒันธรรม ปีที ่๑ ฉบบัที่ ๑ ๒๕๕๐ : ๑๘๐ 

วารุณี  ธนวราณิช และคณะ. “ผลการใชเ้ทคนิคแม่แบบที่มีต่อแรงจูงใจในการประกอบอาชีพอสิระของ

นกัเรียนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ ๖ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร”. วารสารการวจิยัทางการศึกษา. 

(ตลุาคม–ธนัวาคม ๒๕๓๖) : ๓๖ 

วลยั  พานิช. “แนวคิดส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนมธัยมศึกษา” วารสารครุ

ศาสตร ์๓๐. (๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๔–กมุภาพนัธ ์๒๕๔๕) : ๖๗. 

ศูนยพ์ทุธศาสนศึ์กษา. วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ปีที ่๘ ฉบบัที่ ๒ (พ.ค. – ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๕. 

เสถยีรพงษ ์วรรณปกษ.์ วารสารพทุธศาสน์ศึกษา. ปีที ่๘ ฉบบัที่ ๒ (พ.ค.–ส.ค. ๒๕๔๔) : ๒๕. 

  . การศึกษาพระพทุธศาสนา (๒)" มตชินรายวนั (วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๔๑) : ๖.  

สุรพศ   ทวศีกัดิ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ หวัหนิ มตชินรายวนั (วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๑) : ๑๐. 

สมภาร   พรหมทา. รศ.ดร.. “บทบรรณาธกิาร” .วารสารพทุธศาสตรศึ์กษา. ปีที ่ ๑๓ ฉบบัที ่ ๓ (กนัยายน–

ธนัวาคม ๒๕๔๙) :๔ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ รายงานภาวะสงัคม NESDB  Social Outlook 

ปีที ่๔ ฉบบัที ่๔ เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๐) : หนา้ ๓. 
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หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั  (๒๐  มนีาคม  ๒๕๔๓) : ๒๐. 

หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั (๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) : ๖ 

อนุช  อาภาภริม. รายงานวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละประมวลสรุป เหตกุารณ์และแนวโนม้ดา้นต่างๆ ที่

เกดิข้ึนในประเทศไทย ฉบบัที่ ๙ ประจ าไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มนีาคม ๒๕๔๔) : ๑๔. 

อ าพนั   ชพีสตัยากร ผูแ้ปล ภารกจิทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ แปลและเรียบเรยีงจาก Mission Impossible . ใน  

Unesco Sources 47(May 1993) วารสารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศึกษาสหประชาชาติ. 

๔ (ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๓๗) : ๕๑ 

(๕) ขอ้มลูจากเวปไซต ์

โครงการขา่วสารทศิทางประเทศไทย (TTMP) http://ttmp.trf.or.th 

ประมวล เพง็จนัทร ์- สุชาดา จกัรพสุิทธิ์ .การปฏรูิปการศึกษาคณะสงฆก์ารศึกษาเพือ่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ 

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๑ http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9631.html.  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตโฺต). สถานการณ์พทุธ ณ กาลปจัจุบนั. (นสพ.คมชดัลกึ ๒๕ พ.ค.๒๕๔๘) 

http://www.vesakday.net. 

พระไพศาล วสิาโล    พทุธศาสนากบัการศึกษาเพือ่อนาคตของประเทศ  การอภปิรายทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตสวนดอก เชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ 

http://www.budnet.info/buddhigha/buddhiga๒๑/bud. 

พ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. ๒๕๓๕  วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://watlantong.igetweb.com. 

ส านกังาน กพร. http://www.opdc.go.th 

James  Brian  Quinn .Strategies for  Change : Logical  Instrumentalism 

http://www.stabundamrong.go.th. 

 

http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9631.html.
http://www.vesakday.net/vesak48/article_thepsophon.php
http://www.budnet.info/buddhigha/buddhiga๒๑/bud
http://watlantong.igetweb.com/


 ๓๗๕ 

๒. ภาษาองักฤษ 

Clive  Ponting.  A Green  History  of  the  World . New York: St. Martin’s Press, 1991. 

Chandler . Jr and Alfred D. Strategy and Structure. Cambridge Massachusetts : The M.I.T. Press, 

1962 

Dewey.  John. Democracy and Education. New York : The MacMillum Company, 1965 

Dervies. R. and Zan. B. Study compares teacher and classroom atmospheres. The Contructivism . 

spring, 1992. 

Fosnot. C. Contructing Contructivism. In T.M. Duffy (Ed.). Contructivism and the Technology 

of instruction. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992. 

Gardner H. Frames of mind. New York : Basic Book . Collins Publishers, 1983 

Ishii. Yoneo. Sangha. State. and Society : Thai Buddhism in History .Honolulu : University 

of Hawaii  Press, 1986. 

Balen Sager J. and William M. Alexander. Curriculum Planning for Better Teaching and 

Learning. (New york : Richard and Company . Inc, 1959 

Klausmeier. H.J.Educational phychology (5th ed). New York : Harper & Row, 1985. 

Saisang. Prachak. “The Role of Buddhism in Higher  Education in Thailand Since Sukhothai  

Period. “A Doctoral Dessertation . Graduate School of Education . Indiana University, 1978 

Sergiovanni. T.J.et al. Educational governance and administration. 3rd ed. (Boston : Allyn 

and Bacon, 1992 



 ๓๗๖ 

บคุลานุกรม 

 

๑) ผูบ้รหิารระดบันโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆ ์จ านวน ๕ รูป 

๑.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระพรหมมนีุ (จณุฑ ์พรหมคฺุตฺโต) ป.ธ.๙ วดับวรนิเวศวหิาร  

 ต าแหน่ง    กรรมการมหาเถรสมาคม ,   แมก่องธรรมสนามหลวง  

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 

๒.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระธรรมรตันดลิก   

 ต าแหน่ง    รองเจา้คณะภาค ๔ , ผูช่้วยแมก่องธรรมสนามหลวง  

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดัสุทศันเ์ทพวราราม กรุงเทพมหานคร 

๓.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระธรรมวสุิทธกิว ี(พจิติร ฐติวณฺโณ) ป.ธ.๙, ศน.บ. , M.A. 

 ต าแหน่ง    เจา้คณะภาค ๑๖ -๑๗-๑๘ (ธ) , เจา้อาวาสวดัโสมนสัวหิาร 

 วนัทีส่มัภาษณ ์   วนัที ่๑๕  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดัศรทีว ีอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๔.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระเทพปรยิตัวิมิล  ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.  

 ต าแหน่ง    อธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๑๐ มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๕.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระราชพศิาลสุธ ี ป.ธ. ๔, ศน.บ. 

 ต าแหน่ง    เจา้คณะจงัหวดัชมุพร, ผูช่้วยแม่กองธรรมสนามหลวง  

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๔  มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 

๒) นกัวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา จ านวน ๑๕ รูป/คน 

๑.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระเทพดลิก (ระแบบ ฐติญาโณ) ป.ธ.๖,ศน.บ.,M.A.,ศน.ด.(กิตตมิศกัดิ์)  

 ต าแหน่ง    ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับวรนิเวศวหิาร  

  วนัทีส่มัภาษณ ์       วนัที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑    

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 
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๒.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระเทพวสุิทธกิว ี(เกษม สญฺญโต) ป.ธ.๙,ศน.บ., ศน.ม.,Ph.D.  

 ต าแหน่ง    รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

  วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดัราชาธวิาสวหิาร กรุงเทพมหานคร 

๓.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระศรีคมัภรีญาณ (รศ.,ดร.พระมหาสมจนิต ์สมมฺาปญฺโญ) ป.ธ.๙,พธ.ม.,Ph.D. 

 ต าแหน่ง    รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  

 วนัทีส่มัภาษณ ์   วนัที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

๔.   ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระศรีญาณโสภณ (สุวทิย ์ปิยวชิฺโช) ป.ธ.๙, M.A. 

   ต าแหน่ง    ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระรามเกา้กาญจนาภเิษก 

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 สถานที่สมัภาษณ ์  พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

๕.   ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  ศาสตราจารย ์ดร.สุมน  อมรววิฒัน ์  

   ต าแหน่ง    ราชบณัฑติ 

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  ราชบณัฑติยสถาน กรุงเทพมหานคร 

๖.   ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  ศาสตราจารยจ์  านง ทองประเสริฐ  ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A. 

   ต าแหน่ง    ราชบณัฑติ 

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  ราชบณัฑติยสถาน กรุงเทพมหานคร 

๗.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  รองศาสตราจารย ์ดร.สมภาร  พรหมทา ป.ธ.๘, พธ.บ., อม., อด. 

 ต าแหน่ง    รองผูอ้  านวยการศูนยพ์ทุธศาสนศึ์กษาฝ่ายวชิาการ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑    

 สถานที่สมัภาษณ ์  คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

๘.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  ศาสตราจารยด์ร. วทิย ์ วทิเวศย ์  อบ.เกยีรตนิิยม, M.A.T., M.S. in Ed, Ph.D. 

 ต าแหน่ง    อดตีหวัหนา้ภาควชิาปรชัญา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 วนัทีส่มัภาษณ ์  วนัที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑    

 สถานที่สมัภาษณ ์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 
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๙.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  ดร. อาจอง  ชมุสาย ณ อยุธยา    

 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตัยาไสย  

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  โรงเรียนสตัยาไสย อ าเภอไชยบาดาล จ.ลพบรุี 

๑๐. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  รองศาสตราจารย ์จ านง  คนัธกิ  ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A. 

 ต าแหน่ง    หวัหนา้ภาควชิา  

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

๑๑. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  รองศาสตราจารย ์ผจญ  ค าชูสงัข ์

 ต าแหน่ง    หวัหนา้ภาควชิา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวุธวกิสติาราม 

๑๒. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  รองศาสตราจารย ์ดร. สบืพงษ ์ ธรรมชาต ิ 

 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการอาศรมวฒันธรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๑๓. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  นายวชิม  ทองสงค ์  

 ต าแหน่ง    ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์   ศาลากลางจงัหวดั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๑๔. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  นายเพือ่ม   พทิกัษ ์

 ต าแหน่ง    อดตีศึกษาธิการอ าเภอเมอืง, เลขาธกิารพทุธสมาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

      สถานทีส่มัภาษณ ์   ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

๑๕. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  นายสมพทุธ  ธุระเจน 

 ต าแหน่ง    ผูช่้วยอธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

      สถานทีส่มัภาษณ ์   วทิยาเขตศรธีรรมาโศกราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 

 



 ๓๗๙ 

๓) ผูบ้รหิารสถานศึกษา-ครูอาจารยผู์ท้ าการสอน จ านวน ๑๐ รูป 

๑.   ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์  พระราชกติตโิสภณ ป.ธ.๙ 

 ต าแหน่ง    ผูช่้วยเลขานุการแมก่องบาลสีนามหลวง วดัเบญจมบพิตร 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑  

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดัเบญจมบพติร กรุงเทพมหานคร 

๒. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์     พระมหาทองค า เถรานนฺโท ป.ธ. ๙ 

 ต าแหน่ง    ผูช่้วยเลขานุการแมก่องบาลสีนามหลวง วดัเบญจมบพติร 

   วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สถานที่สมัภาษณ ์   วดัเบญจมบพติร กรุงเทพมหานคร 

๓.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระวสุิทธิคณาภรณ ์(อดุม ฐานวุฑโฺฒ) ป.ธ.๔, ศน.บ. 

 ต าแหน่ง    ผูช่้วยเลขานุการแมก่องธรรมสนามหลวง วดัราชาธวิาสวหิาร 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์  วดัราชาธวิาสวหิาร กรุงเทพมหานคร 

๔.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระมหาอ านวย  วสุิทโฺธ  ป.ธ.๔, ป.อบ., พธ.บ., M.A. 

 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการอภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์   อภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๕.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระมหาปรชีา ธมมฺญาโณ ป.ธ. ๙ 

 ต าแหน่ง    ครูสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีวดัสามพระยา 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สถานที่สมัภาษณ ์   วดัใหมอ่มตรส กรุงเทพมหานคร 

๖.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์     พระราชวราจารย ์ ป.ธ. ๕, ศน.บ., M.A. 

 ต าแหน่ง    เจา้คณะจงัหวดัปตัตานี 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑   

 สถานที่สมัภาษณ ์   วดัพระนคร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๗.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระมหาถาวร  ฐานวโร ป.ธ.๙ , ปรญิญาโท 

 ต าแหน่ง    ครูสอนพระปรยิตัธิรรม ส านกัเรียนวดัไชยบาดาล จ.ลพบรุ ี  

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     สถานทีส่มัภาษณ ์   วดัเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 

 

 



 ๓๘๐ 

๘.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระมหารตันพล วสุนฺธโร ป.ธ.๙, ศน.บ., 

 ต าแหน่ง    ครูสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีส านกัเรียนวดัราชาธวิาสวหิาร 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

      สถานทีส่มัภาษณ ์   วดัราชาธวิาสวหิาร กรุงเทพมหานคร 

๙.  ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์     พระครูปลดัสุวฒันเมธาคุณ  ป.ธ.๔,ศน.บ.,ศศ.ม. 

 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปรยิตัิธรรม วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

      สถานทีส่มัภาษณ ์   วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

๑๐. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์    พระราชวสุิทธกิว ี

 ต าแหน่ง    เจา้คณะจงัหวดัพทัลุง เจา้ส  านกัเรยีนคณะจงัหวดัพทัลุง 

     วนัทีส่มัภาษณ ์      วนัที ่๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑   

      สถานทีส่มัภาษณ ์  วดัพระนคร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 



 

๓๘๓ 

 

 

 

 

พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒

 
ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปจัจบุนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า  โดยทีเ่ป็นการ

สมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาต ิ

        พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล   ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบ

กบัมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าได ้  โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

        จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภาดงัต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้ เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และค าส ัง่อืน่ในส่วนทีไ่ดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 

การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม     โดยการถ่ายทอด

ความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นั

เกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกื้อหนุนใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

"การศึกษาข ัน้พื้นฐาน” หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอดุมศึกษา 

 “การศึกษาตลอดชวีติ” หมายความวา่ การศึกษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพือ่ใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศูนยก์ารเรยีน วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั 

หน่วยงานการศึกษาหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัหรอืของเอกชน ทีม่อี  านาจหนา้ทีห่รอืมวีตัถปุระสงคใ์นการจดัการศึกษา 

“สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ทีพ่งึประสงคแ์ละมาตรฐานที่

ตอ้งการใหเ้กดิขึ้นในสถานศึกษาทกุแห่ง และเพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส  าหรบัการส่งเสรมิและก ากบัดูแล การ

ตรวจสอบ การประเมนิผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบคุลากรของสถานศึกษานัน้เอง หรอืโดยหน่วยงานตน้สงักดัทีม่หีนา้ทีก่  ากบัดูแล

สถานศึกษานัน้ 



 

๓๘๔ 

 “การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาหรอืบคุคลหรอืหน่วยงาน

ภายนอกทีส่  านกังานดงักล่าวรบัรองเพือ่เป็นการประกนัคุณภาพและใหม้กีารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       “ผูส้อน” หมายความว่า ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 

"ครู" หมายความว่า บคุลากรวชิาชพีซึง่ท  าหนา้ทีห่ลกัทางดา้นการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ในสถานศึกษาของท ัง้ของรฐัและเอกชน 

"คณาจารย"์ หมายความว่า บคุลากรซึง่ท  าหนา้ทีห่ลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา

ระดบัปรญิญาของรฐัและเอกชน 

“ผูบ้รหิารสถานศึกษา” หมายความว่า บคุลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรฐัและ

เอกชน 

“ผูบ้รหิารการศึกษา” หมายความว่า บคุลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารการศึกษานอกสถานศึกษาต ัง้แต่ระดบั

เขตพื้นทีก่ารศึกษาขึ้นไป 

“บคุลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผูบ้รหิารการศึกษา รวมท ัง้ผูส้นบัสนุนการศึกษาซึง่

เป็นผูท้  าหนา้ทีใ่หบ้รกิาร หรอืปฏบิตังิานเกี่ยวเนื่องกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศ และการบรหิารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผูีร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รกัษาการตามพระราบญัญตันิี้ และมี

อ  านาจออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนัน้ 

เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ความมุ่งหมายและหลกัการ 

มาตรา ๖  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณท์ ัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา 

ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ย่างมคีวามสุข 

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุ่งปลูกฝงัจติส  านึกทีถ่กูตอ้งเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธ ิหนา้ที ่ เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์ มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชนส่์วนรวมและของประเทศชาต ิ รวมท ัง้

ส่งเสรมิศาสนา ศิลปะวฒันธรรมของชาต ิ การกฬีา ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจน

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้

และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๘ การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงันี้ 

 (๑) เป็นการศึกษาตลอดชวีติส  าหรบัประชาชน 

        (๒) ใหส้งัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา 



 

๓๘๕ 

        (๓) การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

         มาตรา ๙ การจดัระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงันี้ 

        (๑) มเีอกภาพดา้นนโยบาย และมคีวามหลากหลายในการปฏบิตั ิ

        (๒) มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

        (๓) มกีารก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทกุระดบัและประเภทการศึกษา 

        (๔) มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์

และบคุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

        (๕) ระดมทรพัยากรจากแหลง่ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 

        (๖) การมส่ีวนร่วมของบคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ารชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน 

องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่  

หมวด ๒ 

สทิธิและหนา้ที่ทางการศึกษา 

มาตรา ๑๐ การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบ้คุคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า

สบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาส าหรบับคุคลซึง่มคีวามบกพร่องทาง

ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ ์ สงัคม การสือ่สารและการเรยีนรู ้ หรอืมร่ีางกายพกิาร หรอืทพุพลภาพหรอืบคุคลซึง่ไม่

สามารถพึง่ตนเองได ้ หรอืไม่มผูีดู้แลหรอืดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบ้คุคลดงักลา่วมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

เป็นพเิศษ 

        การศึกษาส าหรบัคนพกิารในวรรคสอง ใหจ้ดัต ัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย และใหบ้คุคล

ดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัสิง่อ  านวยความสะดวก สือ่ บรกิารและความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

        การจดัการศึกษาส าหรบับคุคลซึง่มคีวามสามารถพเิศษ   ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบทีเ่หมาะสมโดยค านึงถงึความสามารถ

ของบคุคลนัน้  

มาตรา ๑๑ บดิา มารดา หรอืผูป้กครองมหีนา้ทีจ่ดัใหบ้ตุรหรอืบคุคลซึง่อยู่ในความดูแลไดร้บัการศึกษาภาคบงัคบั

ตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนใหไ้ดร้บัการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพรอ้ม

ของครอบครวั 

        มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหบ้คุคล ครอบครวั องคก์รชมุชน องคก์ร

เอกชน องคก์ารวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ มสีทิธใินการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ท ัง้นี้ 

ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ บดิา มารดา หรอืผูป้กครองมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การสนบัสนุนจากรฐั ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหก้ารศึกษาแก่บตุรหรอืบคุคลซึง่

อยู่ในความดูแล 

(๒) เงนิอดุหนุนจากรฐัส  าหรบัการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของบตุรหรอืบคุคลซึง่อยู่ในความดูแลทีค่รอบครวัจดัให ้

ท ัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(๓) การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษสี  าหรบัค่าใชจ่้ายการศึกษาตามทีก่ฎหมายก าหนด 



 

๓๘๖ 

มาตรา ๑๔ บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่ ซึง่สนบัสนุนหรอืจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มสีทิธ ิ ไดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามควรแก่กรณี 

ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การสนบัสนุนจากรฐัใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบคุคลซึง่อยู่ในความดูแลรบัผดิชอบ 

        (๒) เงนิอดุหนุนจากรฐัส  าหรบัการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

        (๓) การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษสี  าหรบัค่าใชจ่้ายการศึกษาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 

มาตรา ๑๕ การจดัการศึกษามสีามรูปแบบ คอื การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

        (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาทีก่  าหนดจดุมุ่งหมาย วธิกีารศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดั

และประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขของการส าเร็จการศึกษาทีแ่น่นอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาทีม่คีวามยดืหยุ่นในการก าหนดจดุมุ่งหมาย รูปแบบ วธิกีารจดัการศึกษา 

ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลกัสูตรจะตอ้ง

มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบคุคลแต่ละกลุม่ 

        (๓) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม 

และโอกาส โดยศึกษาจากบคุคล ประสบการณ ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่ หรอืแหลง่ความรูอ้ืน่ ๆ   สถานศึกษาอาจจดั

การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรอืท ัง้สามรูปแบบก็ได ้ 

        ใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนทีผู่เ้รยีนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดยีวกนัหรอืต่างรูปแบบได ้ ไม่ว่าจะเป็นผลการ

เรยีนจากสถานศึกษาเดยีวกนัหรอืไมก่็ตาม รวมท ัง้จากการเรยีนรูน้อกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชพี หรอืจาก

ประสบการณก์ารท างาน 

มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมสีองระดบั คอื การศึกษาข ัน้พื้นฐาน และการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

การศึกษาข ัน้พื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซึง่จดัไมน่อ้ยกว่าสบิสองปีก่อนระดบัอดุมศึกษา การแบ่งระดบัและ

ประเภทของการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั คอื ระดบัต า่กว่าปรญิญา และระดบัปรญิญา การแบ่งระดบัหรอืการ

เทยีบระดบัการศึกษานอกระบบหรอืการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๗ ใหม้กีารศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปี โดยใหเ้ดก็ซึง่มอีายุย่างเขา้ปีทีเ่จด็ เขา้เรยีนในสถานศึกษาข ัน้

พื้นฐานจนอายุย่างเขา้ปีทีส่บิหก เวน้แต่สอบไดช้ ัน้ปีทีเ่กา้ของการศึกษาภาคบงัคบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารนบัอายุใหเ้ป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ใหจ้ดัในสถานศึกษา ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ศูนยเ์ดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนเกณฑข์องสถาบนัศาสนา 

ศูนยบ์รกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ของเดก็พกิารและเดก็ซึง่มคีวามตอ้งการพเิศษหรอืสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ 

        (๒) โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนของรฐั โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนทีส่งักดัสถาบนัพทุธศาสนาหรอืศาสนาอืน่ 

(๓) ศูนยก์ารเรยีน ไดแ้ก่ สถานทีเ่รยีนทีห่น่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรยีน บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ร

ชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทาง

การแพทย ์สถานสงเคราะห ์และสถาบนัสงัคมอืน่เป็นผูจ้ดั 



 

๓๘๗ 

มาตรา ๑๙ การจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาใหจ้ดัในมหาวทิยาลยั สถาบนั วทิยาลยั หรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชื่อ

อย่างอืน่ ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกบัสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา กฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้สถานศึกษานัน้ ๆ และ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาตรา ๒๐ การจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชพี ใหจ้ดัในสถานศึกษาของรฐั สถานศึกษาของเอกชน สถาน

ประกอบการ หรอืโดยความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ

อาชวีศึกษาและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ของรฐั อาจจดัการศึกษาเฉพาะทางตามความ

ตอ้งการและความช านาญของหน่วยงานนัน้ได ้ โดยค านึงถงึนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ ท ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๔ 

แนวการจดัการศึกษา 

มาตรา ๒๒ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และถอืว่า

ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

        มาตรา ๒๓ การจดัการศึกษา ท ัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้

ความส าคญัท ัง้ความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

(๑) ความรูเ้รื่องเกี่ยวกบัตนเอง และความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั ชมุชน ชาต ิ และสงัคม

โลก รวมถงึความรูเ้กี่ยวกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของสงัคมไทยและระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

(๒) ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รวมท ัง้ความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณเ์รื่องการจดัการ 

การบ ารุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลย ัง่ยนื 

(๓) ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญัญาไทย และการประยุกตใ์ชภ้มูปิญัญา 

(๔) ความรู ้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร ์และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอย่างถกูตอ้ง 

(๕) ความรู ้และทกัษะในการประกอบอาชพีและการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข 

มาตรา ๒๔ การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล 

(๒) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหา 

 (๓) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้  าได ้ คดิเป็น และท าเป็น รกัการอ่าน

และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

(๔) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมท ัง้ปลูกฝงัคุณธรรม 

ค่านิยมทีด่งีามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวชิา 

 (๕) ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอ านวยความสะดวก

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ และมคีวามรอบรู ้ รวมท ัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ ท ัง้นี้ ผูส้อน

และผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหลง่วทิยาการประเภทต่าง ๆ 



 

๓๘๘ 

(๖) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้นไดท้กุเวลาทกุสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา ผูป้กครอง และบคุคล

ในชมุชนทกุฝ่าย เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 

มาตรา ๒๕ รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัต ัง้แหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติทกุรูปแบบไดแ้ก่ หอ้งสมดุ

ประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีา

และนนัทนาการ แหลง่ขอ้มลู และแหลง่การเรยีนรูอ้ืน่อย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 

มาตรา ๒๖ ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกต

พฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดบัและรูปแบบการศึกษา 

ใหส้ถานศึกษาใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และใหน้ าผลการประเมนิผูเ้รยีนตาม

วรรคหนึ่งมาใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

มาตรา ๒๗ ใหค้ณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่ความเป็น

ไทย ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิการด ารงชวีติ และการประกอบอาชพี ตลอดจนเพือ่การศึกษาต่อ 

ใหส้ถานศึกษาข ัน้พื้นฐานมหีนา้ทีจ่ดัท  าสาระของหลกัสูตรตามวตัถปุระสงคใ์นวรรคหนึ่ง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสภาพปญัหาใน

ชมุชนและสงัคม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พือ่เป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ

มาตรา ๒๘ หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ รวมท ัง้หลกัสูตรการศึกษาส าหรบับคุคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 

วรรคสาม และวรรคสี ่ ตอ้งมลีกัษณะหลากหลาย ท ัง้นี้ ใหจ้ดัตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคณุภาพชวีติ

ของบคุคลใหเ้หมาะสมแก่วยั และศกัยภาพสาระของหลกัสูตร ท ัง้ทีเ่ป็นวชิาการ และวชิาชพี ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหม้คีวามสมดุล 

ท ัง้ดา้นความรู ้ความคดิ ความสามารถ ความดงีาม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาระดบัอดุมศึกษา นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว้ ยงัมคีวามมุ่ง

หมายเฉพาะทีจ่ะพฒันาวชิาการ วชิาชพีช ัน้สูงและการคน้ควา้ วจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละพฒันาสงัคม 

มาตรา ๒๙ ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ารชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนโดยจดั

กระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน เพือ่ใหช้มุชนมกีารจดัการศึกษาอบรม มกีารแสวงหาความรู ้ ขอ้มลู ขา่วสาร และรูจ้กั

เลอืกสรรภูมปิญัญาและวทิยาการต่าง ๆ เพือ่พฒันาชมุชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ รวมท ัง้หาวธิกีาร

สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณก์ารพฒันาระหว่างชมุชน 

มาตรา ๓๐ ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมท ัง้การส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถ

วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศึกษา 

หมวด ๕ 

การบริหารและการจดัการการศึกษา 

สว่นที่ ๑ 

การบริหารและการจดัการศึกษาของรฐั 

มาตรา ๓๑ ใหก้ระทรวงมอี  านาจหนา้ทีก่  ากบัดูแลการศึกษาทกุระดบัและทกุประเภท การศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนบัสนุนทรพัยากร เพือ่การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

รวมท ัง้การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

มาตรา ๓๒ ใหก้ระทรวงมอีงคก์รหลกัทีเ่ป็นคณะบคุคลในรูปสภา หรอืในรูปคณะกรรมการจ านวนสีอ่งคก์ร ไดแ้ก่ 

สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาต ิ คณะกรรมการการศึกษา ข ัน้พื้นฐาน คณะกรรมการการอดุมศึกษา และ



 

๓๘๙ 

คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็หรอืใหค้ าแนะน าแก่รฐัมนตร ี หรอืคณะรฐัมนตรี และมี

อ  านาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

        มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาต ิมหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา

ของชาต ินโยบายและแผนดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม การสนบัสนุนทรพัยากร การประเมนิผลการจดัการศึกษา การด าเนินการ

ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม รวมท ัง้การพจิารณากล ัน่กรองกฎหมายและกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 

        ใหค้ณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาต ิประกอบดว้ย รฐัมนตร ีเป็นประธาน กรรมการโดย

ต าแหน่งจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนองคก์รวชิาชพี และ

กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิซึง่มจี  านวนไม่นอ้ยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอืน่รวมกนั 

ใหส้  านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาตเิป็นนิตบิคุคล และใหเ้ลขาธกิารสภาเป็น

กรรมการและเลขานุการ 

        จ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิ หลกัเกณฑ ์ วธิกีารสรรหา การเลอืกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก

ต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

มาตราที ่ ๓๔   คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ทีส่อดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปและวฒันธรรมแห่งชาต ิ การสนบัสนุน

ทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอดุมศึกษา ที่

สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาต ิ การสนบัสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา โดยค านึงถงึความเป็นอสิระและความเป็นเลศิทางวชิาการของสถานศึกษาระดบั

ปรญิญา ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม มหีนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันาดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม ที่

สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาต ิ การสนบัสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการด าเนนิการดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

มาตรา ๓๕ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดว้ย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนองคก์รวชิาชพี และผูท้รงคุณวฒุซิึง่มจี  านวนไมน่อ้ย

กว่าจ านวนกรรมการประเภทอืน่รวมกนั 

จ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิ หลกัเกณฑ ์ วธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง

ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ท ัง้นี้ ใหค้ านึงถงึความ

แตกต่างของกจิการในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะดว้ย 

        ใหส้  านกังานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็นนิตบิคุคล และใหเ้ลขาธกิารของแต่ละส านกังานเป็นกรรมการและ

เลขานุการของคณะกรรมการ 

        มาตรา ๓๖ ใหส้ถานศึกษาของรฐัทีจ่ดัการศึกษาระดบัปรญิญาเป็นนิตบิคุคล และอาจจดัเป็นส่วนราชการหรอืเป็น

หน่วยงานในก ากบัของรฐั ยกเวน้สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑  

ใหส้ถานศึกษาดงักลา่วด าเนินกจิการไดโ้ดยอสิระ สามารถพฒันาระบบบรหิาร และการจดัการทีเ่ป็นของตนเอง มี

ความคลอ่งตวั มเีสรภีาพทางวชิาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้

สถานศึกษานัน้ ๆ 



 

๓๙๐ 

มาตรา ๓๗ การบรหิารและการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและอดุมศึกษาระดบัต า่กว่าปรญิญาใหย้ดึเขตพื้นที่

การศึกษา โดยใหค้ านึงถงึปรมิาณสถานศึกษา จ านวนประชากรเป็นหลกั และความเหมาะสมดา้นอืน่ดว้ย 

ใหร้ฐัมนตรโีดยค าแนะน าของสภาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแห่งชาต ิมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา

ก าหนดเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

มาตรา ๓๘ ในแต่ละเขตพื้นทีก่ารศึกษา ใหม้คีณะกรรมการและส านกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขต

พื้นทีก่ารศึกษา มอี านาจหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานและสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัต า่กว่าปรญิญา 

รวมท ัง้พจิารณาการจดัต ัง้ ยุบ รวม หรอืเลกิสถานศึกษา ประสาน ส่งเสรมิและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่

การศึกษา ประสานและส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐาน

การศึกษา ส่งเสรมิ 

และสนบัสนุนการจดัการศึกษาของบคุคล ครอบครวั องคก์รชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย รวมท ัง้การก ากบัดูแลหน่วยงานดา้นศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

        คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนองคก์ร

เอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนสมาคม ผูป้ระกอบวชิาชพีครู ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีบรหิาร

การศึกษา ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู ผูน้ าทางศาสนา และผูท้รงคุณวฒุดิา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  

        จ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง 

และการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวงใหผู้อ้  านวยการส านกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่

การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

มาตรา ๓๙ ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษา ท ัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การ

บรหิารงานบคุคล และการบรหิารท ัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ใหม้คีณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัต า่กว่าปรญิญาของ

แต่ละสถานศึกษา เพือ่ท  าหนา้ทีก่  ากบัและส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู 

ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒ ิ

จ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิ หลกัเกณฑ ์ วธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

ใหผู้บ้รหิารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) 

สว่นที่ ๒ 

การบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

มาตรา ๔๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มสีทิธจิดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่งหรอืทกุระดบัตามความพรอ้ม 

ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิน่ 









 

๓๙๑ 

มาตรา ๔๒ ใหก้ระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิความพรอ้มในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และมหีนา้ทีใ่นการประสานและส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและได ้

มาตรฐานการศึกษา รวมท ัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอดุหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

สว่นที่ ๓ 

การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชน 

มาตรา ๔๓ การบรหิารและการจดัการศึกษาของเอกชนใหม้คีวามเป็นอสิระ โดยมกีารก ากบั ตดิตาม การประเมนิคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาจากรฐั และตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดยีวกบัสถานศึกษาของรฐั 

        มาตรา ๔๔ ใหส้ถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิตบิคุคล และมคีณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาเอกชน ผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวุฒิ  

        จ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิ หลกัเกณฑ ์ วธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ใหส้ถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาไดท้กุระดบัและทกุประเภท การศึกษาตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยรฐั

ตอ้งก าหนดนโยบายและมาตรการทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการมส่ีวนร่วมของเอกชนในดา้นการศึกษา  

        การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรฐั ของเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรอืขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ใหค้ านึงถงึผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน โดยใหร้ฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขต

พื้นทีก่ารศึกษา หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัฟงัความคดิเหน็ของเอกชนและประชาชนประกอบการพจิารณาดว้ย 

        ใหส้ถานศึกษาของเอกชนทีจ่ดัการศึกษาระดบัปรญิญาด าเนินกจิการได ้ โดยอสิระ สามารถพฒันาระบบบรหิารและ

การจดัการทีเ่ป็นของตนเอง มคีวามคลอ่งตวั มเีสรภีาพทางวชิาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสภาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๔๖ รฐัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงนิอดุหนุน การลดหย่อนหรอืการยกเวน้ภาษ ีและสทิธปิระโยชนอ์ย่างอืน่ที่

เป็นประโยชนใ์นทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน ตามความเหมาะสมรวมท ัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นวชิาการให ้

สถานศึกษาเอกชนมมีาตรฐานและสามารถพึง่ตนเองได ้

หมวด ๖ 

มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษา 

มาตรา ๔๗ ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัประกอบดว้ย 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพ

การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถ้อืว่า

การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีต่อ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจดัท  า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา ๔๙ ใหม้สี  านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ทีพ่ฒันาเกณฑ ์

วธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และท าการประเมนิผลการจดัการศึกษาเพือ่ใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถงึ

ความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามทีก่  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 



 

๓๙๒ 

ใหม้กีารประเมนิผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแห่งอย่างนอ้ยหนึ่งคร ัง้ในทกุหา้ปีนบัต ัง้แต่การประเมนิคร ัง้

สุดทา้ย และเสนอผลการประเมนิต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและสาธารณชน 

มาตรา ๕๐ ใหส้ถานศึกษาใหค้วามร่วมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีม่ขีอ้มลูเกี่ยวขอ้งกบั

สถานศึกษา ตลอดจนใหบ้คุลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา    รวมท ัง้ผูป้กครองและผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา

ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในส่วนทีพ่จิารณาเหน็ว่า เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัภิารกจิของสถานศึกษา ตามค ารอ้งขอของส านกังานรบัรอง

มาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศึกษาหรอืบคุคลหรอืหน่วยงานภายนอกทีส่  านกังานดงักลา่วรบัรอง ทีท่  าการประเมนิ

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษานัน้ 

        มาตรา ๕๑ ในกรณีทีผ่ลการประเมนิภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานทีก่  าหนดใหส้  านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สงักดั เพือ่ใหส้ถานศึกษานัน้ปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด หากมไิดด้  าเนินการดงักลา่วใหส้  านกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษารายงานต่อ

คณะกรรมการการศึกษา ข ัน้พื้นฐานหรอืคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพือ่ด  าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 

หมวด ๗ 

ครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๕๒   ใหก้ระทรวงส่งเสรมิใหม้รีะบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย ์ และบคุลากรทางการ

ศึกษาใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีช ัน้สูง โดยการก ากบัและประสานใหส้ถาบนัทีท่  าหนา้ทีผ่ลติและ

พฒันาครู คณาจารย ์ รวมท ัง้บคุลากรทางการศึกษาใหม้คีวามพรอ้มและมคีวามเขม้แขง็ในการเตรยีมบคุลากรใหม่และการ

พฒันาบคุลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 

รฐัพงึจดัสรรงบประมาณและจดัต ัง้กองทนุพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาอย่างเพยีงพอมาตรา ๕๓ ใหม้ี

องคก์รวชิาชพีครู ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผูบ้รหิารการศึกษา มฐีานะเป็นองคก์รอสิระภายใตก้ารบรหิารของสภาวชิาชพี ในก ากบัของ

กระทรวง มอี านาจหนา้ทีก่  าหนดมาตรฐานวชิาชพี ออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวชิาชพี รวมท ัง้การพฒันาวชิาชพีครู ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผูบ้รหิารการศึกษา 

ใหค้รู ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผูบ้รหิารการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาอืน่ ท ัง้ของรฐัและเอกชนตอ้งมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายก าหนด 

การจดัใหม้อีงคก์รวชิาชพีครู ผูบ้รหิารสถานศึกษา ผูบ้รหิารการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาอืน่ คุณสมบตั ิ

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพีใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ความในวรรคสองไม่ใชบ้งัคบัแก่บคุลากรทางการศึกษาทีจ่ดัการศึกษาตามอธัยาศยัสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) 

ผูบ้รหิารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื้นทีก่ารศึกษาและวทิยากรพเิศษทางการศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่คณาจารย ์ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผูบ้รหิารการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาระดบัปรญิญา 

มาตรา ๕๔ ใหม้อีงคก์รกลางบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู โดยใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษาท ัง้ของหน่วยงานทาง

การศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรฐั และระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา เป็นขา้ราชการในสงักดัองคก์รกลางบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการ

ครู โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจการบรหิารงานบคุคลสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

มาตรา ๕๕ ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนเ์กื้อกูลอืน่ ส าหรบัขา้ราชการ

ครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ ใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสงัคมและวชิาชพี 

ใหม้กีองทนุส่งเสรมิครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา เพือ่จดัสรรเป็นเงนิอดุหนุนงานรเิริ่มสรา้งสรรค ์ผลงานดเีด่น 

และเป็นรางวลัเชดิชูเกยีรตคิรู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 



 

๓๙๓ 

มาตรา ๕๖ การผลติและพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา การพฒันา มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วชิาชพี และการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการหรอืพนกังานของรฐัในสถานศึกษาระดบัปรญิญาทีเ่ป็นนิตบิคุคล ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาตรา ๕๗ ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรพัยากรบคุคลในชมุชนใหม้ส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาโดยน า

ประสบการณ ์ความรอบรู ้ความช านาญ และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของบคุคลดงักลา่วมาใชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชนท์างการศึกษาและ

ยกย่องเชดิชูผูท้ีส่่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

หมวด ๘ 

ทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา 

มาตรา ๕๘ ใหม้กีารระดมทรพัยากรและการลงทนุดา้นงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิท ัง้จากรฐั องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ สถาบนัสงัคมอืน่ และต่างประเทศมา ใชจ้ดัการศึกษาดงันี้ 

(๑) ใหร้ฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา โดยอาจจดัเก็บภาษเีพือ่การศึกษาไดต้าม

ความเหมาะสม ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(๒) ใหบ้คุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ ระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา บรจิาค

ทรพัยส์นิ และทรพัยากรอืน่ใหแ้ก่สถานศึกษา และมส่ีวนร่วมรบัภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  

ท ัง้นี้ ใหร้ฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิและใหแ้รงจูงใจในการระดมทรพัยากรดงักลา่ว โดยการสนบัสนุน การ

อดุหนุนและใชม้าตรการลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษ ีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

มาตรา ๕๙ ใหส้ถานศึกษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคล มอี  านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์

จากทรพัยส์นิของสถานศึกษา ท ัง้ทีเ่ป็นทีร่าชพสัดุ ตามกฎหมายว่าดว้ยทีร่าชพสัดุ และทีเ่ป็นทรพัยส์นิอืน่ รวมท ัง้จดัหารายไดจ้าก

บรกิารของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบันโยบาย วตัถปุระสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

บรรดาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ถานศึกษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคลไดม้าโดยมผูีอ้ทุศิให ้ หรอืโดยการซื้อหรอืแลกเปลีย่น

จากรายไดข้องสถานศึกษา ไม่ถอืเป็นทีร่าชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ของสถานศึกษา 

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชนข์องสถานศึกษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคล รวมท ัง้ผลประโยชนเ์กดิจากทีร่าชพสัดุ เบี้ยปรบัที่

เกดิจากการผดิสญัญาลาศึกษาและเบี้ยปรบัทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซื้อทรพัยส์นิหรอืจา้งท  าของทีด่  าเนนิการโดยใชเ้งนิงบประมาณ

ไม่เป็นรายไดท้ีต่อ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

บรรดารายไดแ้ละผลประโยชนข์องสถานศึกษาของรฐัทีไ่ม่เป็นนิตบิคุคล รวมท ัง้ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากทีร่าชพสัด ุ

เบี้ยปรบัทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลาศึกษา และเบี้ยปรบัทีเ่กดิจากการผดิสญัญาการซื้อทรพัยส์นิหรอืจา้งท าของทีด่  าเนินการ

โดยใชง้บประมาณใหส้ถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานัน้ๆ ไดต้ามระเบยีบที่

กระทรวงการคลงัก าหนด 

        มาตรา ๖๐ ใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิใหก้บัการศึกษาในฐานะทีม่คีวามส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของ

ประเทศโดยจดัสรรเป็นเงนิงบประมาณเพือ่การศึกษา ดงันี้ 

(๑) จดัสรรเงนิอดุหนุนท ัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบคุคลทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้รยีนการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาข ัน้

พื้นฐานทีจ่ดัโดยรฐัและเอกชนใหเ้ท่าเทยีมกนั 

 (๒) จดัสรรทนุการศึกษาในรูปของกองทนุกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้อ้ย ตามความเหมาะสม

และความจ าเป็น 



 

๓๙๔ 

(๓) จดัสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษาอืน่เป็นพเิศษใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการ

จดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการเป็นพเิศษแต่ละกลุม่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ โดย

ค านึงถงึความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ท ัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่  าหนดใน

กฎกระทรวง 

(๔) จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ และงบลงทนุใหส้ถานศึกษาของรฐัตามนโยบาย แผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาต ิ และภารกจิของสถานศึกษา โดยใหม้อีสิระในการบรหิารงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษา ท ัง้นี้ ให ้

ค านึงถงึคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๕) จดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงนิอดุหนุนท ัว่ไปใหส้ถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาของรฐัทีเ่ป็นนิตบิคุคล และเป็น

สถานศึกษาในก ากบัของรฐัหรอืองคก์ารมหาชน 

(๖) จดัสรรกองทนุกูย้มืดอกเบี้ยต า่ใหส้ถานศึกษาเอกชน เพือ่ใหพ้ึง่ตนเองได ้

(๗) จดัต ัง้กองทนุเพือ่พฒันาการศึกษาของรฐัและเอกชน 

มาตรา ๖๑ ใหร้ฐัจดัสรรเงนิอดุหนุนการศึกษาทีโ่ดยบคุคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี 

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

มาตรา ๖๒ ใหม้รีะบบการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล การใชจ่้ายงบประมาณการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา แนวการจดัการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบภายนอกหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารในการตรวจสอบ ตดิตามและการประเมนิ ใหเ้ป็นไป

ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๙ 

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

มาตรา ๖๓ รฐัตอ้งจดัสรรคลืน่ความถี ่สือ่ตวัน าและโครงสรา้งพื้นฐานอื่นทีจ่  าเป็นต่อการส่งวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ

โทรทศัน ์วทิยุโทรคมนาคม และการสือ่สารในรูปอืน่ เพือ่ใชป้ระโยชนส์  าหรบัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษา

ตามอธัยาศยั การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา ๖๔ รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติ และพฒันาแบบเรยีน ต ารา หนงัสอืทางวชิาการ สือ่สิง่พมิพอ์ืน่ 

วสัดุอปุกรณ์ และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอื่น โดยเร่งรดัพฒันาขดีความสามารถในการผลติ จดัใหม้เีงนิสนบัสนุนการผลติและมกีาร

ใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลติ และพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ท ัง้นี้ โดยเปิดใหม้กีารแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 

        มาตรา ๖๕ ใหม้กีารพฒันาบคุลากรท ัง้ดา้นผูผ้ลติ และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ 

และทกัษะในการผลติ รวมท ัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

มาตรา ๖๖ ผูเ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในโอกาสแรกทีท่  าได ้

เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

มาตรา ๖๗ รฐัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันา การผลติและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา รวมท ัง้การ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ใหเ้กดิการใชท้ีคุ่ม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการ

เรยีนรูข้องคนไทย 

        มาตรา ๖๘ ใหม้กีารระดมทนุ เพือ่จดัต ัง้กองทนุพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาจากเงนิอดุหนุนของรฐั ค่าสมัปทาน 

และผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินกจิการดา้นสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รประชาชน รวมท ัง้ใหม้กีารลดอตัราค่าบรกิารเป็นพเิศษในการใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่วเพือ่การ



 

๓๙๕ 

พฒันาคนและสงัคมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสรรเงนิกองทนุเพื่อการผลติ การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ให ้

เป็นไปตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

        มาตรา ๖๙ รฐัตอ้งจดัใหม้หีน่วยงานกลางท าหนา้ทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสรมิและประสานการวจิยั การ

พฒันาและการใช ้รวมท ัง้การประเมนิคุณภาพ และประสทิธภิาพของการผลติและการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

 
บทเฉพาะกาล 

        มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และค าส ัง่เกี่ยวกบัการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกว่าจะไดม้กีารด าเนนิการปรบัปรุงแกไ้ข

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ ซึง่ตอ้งไม่เกนิหา้ปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๗๑ ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั

ยงัคงมฐีานะและอ านาจหนา้ทีเ่ช่นเดมิ จนกว่าจะไดม้กีารจดัระบบการบรหิารและการจดัการศึกษาตามบทบญัญตัแิห่ง

พระราชบญัญตันิี้ ซึง่ตอ้งไม่เกนิสามปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มใิหน้ าบทบญัญตั ิมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบั จนกว่าจะมกีาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัดิงักลา่ว ซึง่ตอ้งไม่เกนิหา้ปีนบัแต่วนัทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใชบ้งัคบั 

ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหด้  าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และ

วรรคสี ่ใหแ้ลว้เสร็จ 

ภายในหกปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหก้ระทรวงจดัใหม้กีารประเมนิผลภายนอกคร ัง้แรกของสถานศึกษาทกุแห่ง 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มใิหน้ าบทบญัญตัใินหมวด ๕ การบรหิารและการจดัการศึกษา และหมวด ๗ ครู 

คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษามาใชบ้งัคบัจนกว่าจะไดม้กีารด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัใินหมวดดงักลา่ว 

รวมท ัง้การแกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญตัคิรู พทุธศกัราช ๒๔๘๘ และพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึง่

ตอ้งไม่เกนิสามปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกทีก่ารจดัต ัง้กระทรวงยงัไมแ่ลว้เสร็จ ใหน้ายกรฐัมนตร ี รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร และ

รฐัมนตรวี่าการทบวงมหาวทิยาลยั รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี  านาจออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศ เพือ่

ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ท ัง้นี้ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอ านาจหนา้ทีข่องตน     

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ในส่วนทีต่อ้งด าเนินการก่อนทีก่ารจดัระบบบรหิารการศึกษาตามหมวด ๕ ของ

พระราชบญัญตันิี้จะแลว้เสร็จ ใหก้ระทรวงศึกษาธกิาร ทบวงมหาวทิยาลยัและคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาต ิ ท  าหนา้ที่

กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมตามพระราชบญัญตันิี้ โดยใหท้  าหนา้ทีใ่นส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณี 

มาตรา ๗๕ ใหจ้ดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษา ซึง่เป็นองคก์ารมหาชนเฉพาะกจิทีจ่ดัต ัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎกีาทีอ่อก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชนเพือ่ท  าหนา้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอการจดัโครงสรา้ง  องคก์ร การแบ่งส่วนงานตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๕ ของพระราชบญัญตันิี้ 

       (๒) เสนอการจดัระบบครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๗ ของพระราชบญัญตันิี้ 

       (๓) เสนอการจดัระบบทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๘ ของพระราชบญัญตันิี้ 

       (๔) เสนอแนะเกี่ยวกบัการร่างกฎหมายเพือ่รองรบัการด าเนนิการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และค าส ัง่ทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตันิี้ ต่อคณะรฐัมนตร ี



 

๓๙๖ 

(๖) อ านาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน ท ัง้นี้ ใหค้ านึงถงึความคดิเหน็ของประชาชนประกอบดว้ย 

มาตรา ๗๖ ใหม้คีณะกรรมการบรหิารส านกังานปฏรูิปการศึกษาจ านวนเกา้คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและ

กรรมการ ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้จากผูม้คีวามรูค้วามสามารถ  มปีระสบการณ ์ และมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการบรหิาร

การศึกษา การบรหิารรฐักจิ การบรหิารงานบคุคล การงบประมาณการเงนิและการคลงั กฎหมายมหาชน และกฎหมาย

การศึกษา ท ัง้นี้ จะตอ้งมผูีท้รงคุณวฒุ ิ ซึง่มใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัรวมอยู่ดว้ย ไม่นอ้ยกว่าสามคน 

        ใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี  านาจแต่งต ัง้ผูท้รงคุณวุฒเิป็นทีป่รกึษา และแต่งต ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏบิตักิารตามที่

คณะกรรมการบรหิารมอบหมายได ้

        ใหเ้ลขาธกิารส  านกังานปฏรูิปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบรหิารและบรหิารกจิการของ

ส านกังานปฏรูิปการศึกษาภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิาร 

        คณะกรรมการบรหิารและเลขาธกิารมวีาระการด ารงต าแหน่งวาระเดยีวเป็นเวลาสามปี เมือ่ครบวาระแลว้ใหยุ้บเลกิ

ต าแหน่งและส านกังานปฏรูิปการศึกษา 

        มาตรา ๗๗ ใหม้คีณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบรหิารส  านกังานปฏรูิปการศึกษาคณะหนึ่งจ านวนสบิหา้คน ท า

หนา้ทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบรหิารจ านวนสองเท่าของจ านวนประธานและ

กรรมการบรหิาร เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาแต่งต ัง้ ประกอบดว้ย 

(๑) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร    ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั เลขาธกิาร

คณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิและผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 

(๒) อธกิารบดขีองสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัและเอกชนทีเ่ป็นนิตบิคุคล ซึง่คดัเลอืกกนัเองจ านวนสองคน และคณบดคีณะครุ

ศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์หรอืการศึกษาท ัง้ของรฐัและเอกชนทีม่กีารสอนระดบัปรญิญาในสาขาวชิาครศุาสตร ์ศึกษาศาสตร ์หรอืการศึกษา 

ซึง่คดัเลอืกกนัเองจ านวนสามคน ในจ านวนนี้จะตอ้งเป็นคณบดคีณะครศุาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ หรอืการศึกษาจากมหาวทิยาลยัของรฐั 

ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งคน 

(๓) ผูแ้ทนสมาคมวชิาการ หรอืวชิาชพีดา้นการศึกษาทีเ่ป็นนิตบิคุคล ซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ านวนหา้คน   

ใหค้ณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลอืกกรรมการสรรหาอกีคนหนึ่ง

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา ๗๘ ใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษา และมอี านาจก ากบัดูแล

กจิการของส านกังานตามทีก่  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน นอกจากทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ พระราช

กฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานปฏรูิปการศึกษา อย่างนอ้ยตอ้งมสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ที ่และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิาร ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 

(๒) องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหา หลกัเกณฑ ์ วธิกีารสรรหา และ การเสนอแต่งต ัง้

คณะกรรมการบรหิาร ตามมาตรา ๗๗ 

(๓) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มรวมท ัง้การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิาร เลขาธกิาร และเจา้หนา้ที ่

(๔) ทนุ รายได ้งบประมาณ และทรพัยส์นิ 

(๕) การบรหิารงานบคุคล สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนอ์ืน่ 

(๖) การก ากบัดูแล การตรวจสอบ และการประเมนิผลงาน 

(๗) การยุบเลกิ 

(๘) ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ อนัจ าเป็นเพือ่ใหก้จิการด าเนินไปไดโ้ดยเรยีบรอ้ย และมปีระสทิธภิาพ 



 

๓๙๗ 

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี

 
หมายเหต ุ : เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ก าหนดใหร้ฐัตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กดิความรูคู่้คุณธรรม จดัใหม้กีฎหมาย

เกี่ยวกบัการศึกษาแห่งชาต ิ ปรบัปรงุการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  สรา้งเสรมิความรู ้

และปลูกฝงัจติส านึกทีถ่กูตอ้งเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในศิลปะวทิยาการต่างๆ เร่งรดัการศึกษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาประเทศพฒันา

วชิาชพีครู และส่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะและวฒันธรรมของชาต ิ รวมท ัง้ในการจดัการศึกษาของรฐั ใหค้ านึงถงึการมี

ส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และเอกชน ตามทีก่ฎหมายบญัญตัแิละใหค้วามคุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมของ

องคก์รวชิาชพีและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรฐั ดงันัน้ จงึสมควรมกีฎหมายว่าดว้ย การศึกษาแห่งชาต ิ   เพือ่เป็น

กฎหมายแม่บทในการบรหิารและจดัการการศึกษาอบรมใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ดงักลา่วจงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 
ที่มาของขอ้มูล : หนงัสอืราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา  

 


