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บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนา เป็น สถาบัน หลักที่ส ำคัญสถาบันหนึ่ง ของสัง คมไทย ประชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน และอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดประเพณีและ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา และการศึ ก ษาคื อ กระบวนการสำคั ญ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน การศึกษานั้นมีมาพร้อม ๆ กับมนุ ษย์ที่ได้อุบัติ
ขึ้นมาในโลก และการรู้จักแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความสำนึก
รับผิดชอบชั่ว-ดี ล้วนมาจากอิทธิพลของการศึกษาทั้งสิ้น เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมใหม่ขึ้น เรื่อย ๆ และพระพุทธศาสนาย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษายังติดรูปแบบเดิมอยู่ เช่น จัดการศึกษานักธรรม-บาลีของพระสงฆ์
ทั้งประเทศอยู่ที่ส่วนกลาง หลักสูตรยังไม่มากพอต่อความสนใจในการศึกษาของเยาวชน หากมี
หลักสูตรใหม่เพิ่มมากขึ้น การศึกษาพุทธศาสนาก็จะมีการแข่งขัน มีความก้าวหน้า เนื่องจาก
ปัจจุบันการศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยมีรูปแบบเดียว ขาดความหลากหลายและล้าหลัง
แม้จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนชายขอบได้บ้าง แต่ก็ไม่ใช่การศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้ อ งการที ่ แ ท้ จ ริ ง ได้ ดั ง นั ้ น การจั ด การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ค วรจั ด ให้ เ หมาะกั บ สั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก สังคหวัตถุ 4 เป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขระบบการศึกษาของคณะ
สงฆ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ใ นแบบใดก็ตามต้องเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
เพื่อการศึกษาที่มั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป
*
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Abstract
Buddhism is one of the main institutions of Thai society. Most Thai people
are Buddhists. And the influence of Buddhism has contributed to the traditions
and culture of Thai life for a long time. With monks leading in spreading Buddhist
principles and education is an important process in the propagation of Buddhism
to exist until the present That education is accompanied by humans who have
emerged in the world and problem solving Responsible to oneself and society
Have a sense of responsibility for evil- good Are all from the influence of
education. When entering the present era Technology plays a role in economic,
social and political development, resulting in social change. New cultures
continue to increase and Buddhism will inevitably be affected. Especially in
education, still sticking to the original format. Such as organizing the education
of the Dharma- Pali of the monks of the whole country at the central the
curriculum was not enough to support youth interest in education. If there are
more new courses There will be competition in Buddhism education. Has
progressed as there is only one form of education in Buddhism in Thailand Lack
of variety and lag Although giving some educational opportunities to marginalized
people but it is not a study that can meet real needs. Therefore, the ecclesiastical
education management should be suitable for the changing times by adhering
to the Sangkhahavatthad 4 as the norm in modifying the Sangha Education
system. Which is a principle for support Help each other In any form of change
and amendment to the Sangha Education system, the common interests must
be seen as important, For a stable and sustainable study of Buddhism in the
future.
Keywords: Reform of Buddhism, Education, Sangkhahawatthu 4

บทนำ
จากกระแสสังคมปัจจุบัน ที่มุ่งให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้องค์กร
พระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยเหตุ น ี ้ สภาปฏิ ร ู ป แห่ ง ชาติ จึ ง ได้ เ สนอให้ ม ี ก ารปฏิ ร ู ป องค์ ก ร
พระพุทธศาสนาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า
มีพระสงฆ์บางรูปใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ไม่สมกับสมณสารูป ทำให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเป็นผู้
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เสียสละ ส่วนทรัพย์สินของวัดก็ไม่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ ถึงที่มาที่
ไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 2) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธา เพราะมีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
3) เรื่องการทำพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย เนื่องจาก
มีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควร แต่ดัดแปลงหลักธรรม
คำสอนนั้นให้เอื้อประโยชน์ 4) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครอง
กิจการพระพุทธศาสนา เพราะเห็นว่าองค์กรทางพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนา ให้เรียบร้อยดีงามได้ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดทิศ
ทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คม และสอดคล้ อ งกั บ ภาระงานของคณะสงฆ์ 6 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นการปกครอง
2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้ านเผยแผ่ 5) ด้านสาธารณูปการ และ
6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งการจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ต้อง
อาศัย ค่านิย ม “อุทิศตนเพื่อ พระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ที่จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เดินหน้าไปได้ (พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2548)
ในอดีตวัดเป็นศูนย์การเรียนและมีพระสงฆ์เป็นครูสอน ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากภาครัฐ แต่ยังไม่ครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง เนื่องจากการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมไม่มีกฎหมายรองรับ จึงเป็นภาระของผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
คือ เจ้าอาวาส ที่ต้องจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จึงส่งผลให้
คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้ ก่อให้เกิดปัญหาดังนี้
1. ระบบการบริหารการศึกษาไม่เข้มแข็ง
2. การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัย
3. ครู ส อนและผู้เรีย น ให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนในการศึกษารูปแบบอื่นแทน
ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง (สำนักกรรมาธิการ 3, 2560)
ดังนั้น การปฏิร ูป กิจ การพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ต้องอาศัย
ความร่วมมือกันจากหลาย ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ได้
ออกมาร่วมเสนอความคิดเห็นทั้งในด้านข้อดี -ข้อเสีย ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ เพื่อนำไปสู่การ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผ่านประชามติและประชาพิจารณ์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทาง
กฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีความทันสมัย ทันต่อกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
พระพุทธเจ้าทรงริเริ่มตั้งคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อเปิดรับบุคคลทุกวรรณะ ทุกคนที่เข้ามาเป็น
สมาชิกของสถาบันสงฆ์แล้ว มีสิทธิเสมอกันในทางด้านการปกครองและชีวิตทางสังคม มีโอกาส
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เท่าเทียมกันในการที่จะได้รับ การศึกษาอบรม ตลอดจนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา สถาบันวัดกลายเป็นสถาบันทางการศึกษา เพราะเป็นที่ฝึกหัดอบรม รวมถึงวิถี
ชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัด โดยมีระบบพัฒนาคน 3 ด้าน ที่เรียกว่าไตรสิกขา ได้แก่ 1) ฝึกฝน
พัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศี ล) 2) ฝึกฝนพัฒนาด้านคุณภาพ สมรรถภาพ
และสุขภาพจิต (อธิจิต) 3) ฝึกฝนพัฒนาสมองหรือปัญญา (อธิปัญญา) (พระไตรปิฎก, 2538)
การศึกษาของคณะสงฆ์ ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เพื่อประพฤติ
ปฏิบัติตน ตลอดทั้งดำรงรักษาและเผยแผ่พรหมจรรย์ อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์
ดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระธรรมวินัย ซึ่งในเวลาต่อมาได้แยกการศึกษาออกเป็น 2 ฝ่าย
คือ ฝ่ายคันถธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระ สำหรับฝ่ายคันถธุระ คือ การศึกษาพระธรรมวินัยคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ส่วนฝ่ายวิปัสสนาธุระ คือ การเรียนวิธีฝึกหัดจิตใจของตนเองให้ปราศจาก
กิเลส พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปริยัติ คือ การเล่าเรียน ปฏิบัติ
คือ ลงมือกระทำ และปฏิเวธ คือ ประจักษ์แจ้งผลการศึกษาปริยัติ เป็นองค์ประกอบสำคัญ
(พระมหาสมพงษ์ เกศานุช และคณะ, 2561)

รูปแบบการจัดการศึกษาของสงฆ์ไทยในอดีต
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ได้อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ 3
เมื่อทำสำเร็จแล้วได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นต่าง ๆ รวม 9 สาย คณะ
ของพระโสณะและพระอุตตระได้มายังสุวรรณภูมิ ได้แก่ พื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ประเทศไทยปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง โดยมีนครปฐมเป็นราชธานี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 236 ดัง
ตำนานที่สมเด็ จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธ
เจดีย์ว่า พระพุทธศาสนาได้มาถึงประเทศไทย เป็น 4 ยุค คือ ยุคที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 236 เป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ยุคที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 760 พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจาก
แคว้นกัสมิระ ได้เผยแผ่มา ทางดินแดนทางตอนใต้ของสุวรรณภูมิคือเกาะสุมาตรา ชวา และ
กัมพูชา ล่วงมาถึงประมาณ ปี พ.ศ. 1300 ก็ได้แพร่ขยายขึ้นมาถึงปัตตานี สุราษฎร์ธานี ที่ไชยา
ยุคที่ 3 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1600 พระพุทธศาสนาแบบพุกาม ได้แพร่เข้ามาถึงอาณาจักร
ล้ า นนา และอาณาจั ก รทวารวดี ยุ ค ที ่ 4 เมื ่ อ ประมาณปี พ.ศ. 1900 พระพุ ท ธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทได้แผ่จากลังกาเข้ามา ทางภาคใต้ของไทย คือ นครศรีธรรมราช เรียกว่า ลัทธิลังกา
วงศ์ จากนั้นการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัยดังต่อไปนี้
(สุนันท์ อยู่คงดี, 2555)
1. การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์สมัยสุโขทัย
วัดเป็นสถาบันสังคมที่ให้การศึกษาแก่คนไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณ โดยพระเป็นครู
สอนมีทั้งการอบรมสั่งสอนพระด้วยกันเอง ถวายพระธรรมเทศนาแด่พระมหากษัตริย์ และ
เทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนทั่วไป ภายหลังก่อตั้งสุโขทัยเป็นราชธานี การปกครองคณะสงฆ์
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สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ “ฝ่ายคามวาสี” และ “อรัญญวาสี”
การแบ่งคณะสงฆ์ เป็น 2 ฝ่าย ส่งผลให้การจัดการศึก ษาสำหรับสงฆ์ แตกต่ างออกไป คือ
“ฝ่ายคามวาสี” เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเมือง มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
และอบรมพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนให้ปฏิบัติดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เรียกว่า “คันถธุระ” (ฝ่ายที่ศึกษาคัมภีร์) และฝ่าย “อรัญญวาสี” เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ตามป่า มี
หน้าที่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ในทางปฏิบัติ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เรียกว่า
“วิปัสสนาธุระ” (ฝ่ายบำเพ็ญภาวนา) (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539)
2. การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์สมัยอยุธยา
สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้จัดการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรม นับว่าเป็นการสอบไล่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย หลักสูตร
การศึกษาในสมัยอยุธยานั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงกำหนดหลักสูตร เวลาเรียน
การประเมิ น ผล และฐานะของผู ้ ส อบไล่ ไ ด้ เ ป็ น การแน่ น อน ใช้ พ ระไตรปิ ฎ กภาษาบาลี
เป็น หลักสูต ร โดยแบ่งเป็ น 3 ชั้น เรีย น คือ 1) บาเรียนตรี 2) บาเรียนโท และพระวิ นั ย
3) บาเรียนเอก ผู้เรียนจบบาเรียนตรี -โท-เอก เรียกว่า “มหาบาเรียนบาลี” โดยใช้อักษรย่อว่า
“บ.บ.” ส่วนสถานศึกษาในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใช้บริเวณพระบรมมหาราชวังเป็น
ที่เล่าเรียน ส่วนวัดวาอารามต่าง ๆ และในการวัดผลการศึกษา เริ่มแรกเรียนคัมภีร์มูลกัจจายน์
(หลักภาษา) ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงเรียนแปลพระไตรปิฎกที่จารึกในใบลานเป็นหนังสือ
แบบเรียน เมื่อมีความรู้ความสามารถในการแปลได้ดีแล้วมีการสอบไล่ความรู้ของพระภิกษุ
สามเณรขึ้น เรีย กว่า “สอบสนามหลวง” ทรงยกย่องผู้ส อบได้ให้มีส มณศักดิ์เป็น “มหา”
นำหน้าชื่อ สถานที่สอบใช้พระบรมหาราชวังเป็นที่ส อบ และใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี จึงมี
การสอบ 1 ครั้ง เมื่อสอบได้เรียก“บาเรียนตรี” เรียนพระวินัยปิฎกต่อไป อีก 3 ปี สอบผ่าน
ก็เป็น “บาเรียนโท” จากนั้นศึกษาพระอภิธรรมปิฎกอีก 3 ปี สอบผ่านก็ได้รับ ยกย่องเป็น
“บาเรียนเอก”ตามลำดับ (สำนักศาสนศึกษาวัดเทพลีลา, 2545)
3. การพัฒนาการศึกษาสมัยธนบุรี
ศูนย์การศึกษาในสมัยธนบุรีก็ยังคงอยู่ที่วัดเหมือนสมัยอยุธยา โดยมีแต่เด็กผู้ชาย
เท่านั้น ที่มีโอกาสศึกษา เพราะต้องอยู่กับพระที่วัดเพื่อเรียนหนังสือ พระสงฆ์ก็คือครูที่จะสอน
หนังสือให้ แก่กุล บุตร เพื่อให้ได้ร ับ การอบรมความประพฤติ เรียนพระธรรม ภาษาบาลี
สันสกฤต และศัพท์เขมรเพื่อประโยชน์ในการอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการ
เรีย นวิช าเลขเน้น มาตรา ชั่งตวงวัด มาตรเงิน ไทย และการคิดหน้าไม้ ซึ่งจะต้องนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน (สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, 2548)
4. การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงอาราธนาพระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์และราชบัณฑิตเป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก จารึกเป็นอักษรขอมขึ้นใช้เวลา
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5 เดื อ น จึ ง เสร็ จ สมบู ร ณ์ ซึ ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การทำสั ง คายนาครั ้ ง แรกในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมยังใช้พระไตรปิฎกเรียน 3 ปี จึงมี
การสอบ 1 ครั้ง เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ได้มีการปรับปรุง หลักสูตรการ
เรียนการสอนขึ้นใหม่ โดยจัดหลักสูตรเป็น 9 ชั้น เรียกว่า ประโยค ประโยค 1-2-3 เป็นเปรียญ
ตรีประโยค 4-5-6 เป็นเปรียญโท ประโยค 7-8-9 เป็นเปรียญเอก และผู้ที่สอบ ไล่ได้ 3 ประโยค
แล้วจึงจัดว่าเป็นเปรียญ ถ้าเป็นภิกษุใช้คำนำหน้าว่า “พระมหา” และถ้าเป็นสามเณรก็ใช้อักษร
ย่อและตัวเลขต่อท้าย เช่น สามเณรพุ่ม ป.ธ.3 เป็ นต้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และเจ้านาย ส่วนข้าราชการชั้น
ผู้น้อยให้ไปศึกษาตามวัดต่าง ๆ (วิโรจน์ วิชัย, 2560)
5. การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์: ยุคปฏิรูปประเทศ (ร.4 - ร.6)
การศึกษาของสงฆ์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) คงดำเนิน
ไปเหมือนเช่นในรัชกาลก่อน ได้ปรับปรุงการเรียน การสอนของสงฆ์ให้พัฒนาขึ้น การวัดผล
การสอนพระปริยัติธรรมนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง
ต่อมาสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว (รัช กาลที่ 5) เป็นยุคใหม่
แห่งการศึกษาของสงฆ์ ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ จึงทรงสนับสนุนการศึกษาทั้งทาง
โลกและการศึกษาสงฆ์ด้วย เพราะพระองค์ประสงค์ใ ห้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรี ยนทั้ง
ด้านพระปริยัติธรรม และวิชาการสมัยใหม่ควบคู่กันไป เพื่อจะให้พระสงฆ์ในฐานะผู้มีความรอบ
รู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม เพื่อจะนำไปเผยแผ่แก่ประชาชนของไทย พระองค์ทรง
สถาปนาการศึกษาชั้นสูงทางคณะสงฆ์ขึ้น 2 แห่ง คือ ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 2432 ที่วัดมหาธาตุ ถึงปี พ.ศ. 2439 โปรดพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” เพื่อเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูง ต่อมาปี พ.ศ. 2436 โปรดให้
สถาปนา “มหามกุฎ ราชวิทยาลัย ” ขึ้น ที่ว ัดบวรนิเวศวิห าร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลั ย
ทั้ง 2 แห่งนี้ ก็ยังไม่พร้อมจะดำเนินการในรัชกาลนี้ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539)
สมัย รัช กาลที่ 6 (พ.ศ. 2454) จัดให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยในแบบภาษาไทย
โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ผู้ที่เรียนจึงได้ชื่อว่านักธรรม พระเณรที่สอบ
ได้ ก็เรียกกันว่า “พระนักธรรม” หลักสูตรนี้ต่อมาอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าสอบด้วย เรียกว่า
“ธรรมศึ ก ษา” สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ส อบบาลี ไ ด้ เ ป็ น เปรี ย ญและสอบนั ก ธรรมได้ อ ี ก เรี ย กว่ า
“เปรียญธรรม” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ.” อนึ่งผู้ที่จะสอบบาลีนั้นจะต้องสอบนักธรรมให้ได้ก่อน
ถ้าสอบนักธรรมตกบาลีก็โมฆะ คือนักธรรมตรี มีสิทธิ์สอบได้แค่ประโยค1-2-3 นักธรรมโท
มีสิทธิ์สอบประโยค 4-5-6 ส่วนนักธรรมเอก มีสิทธิ์สอบประโยค 7-8-9 ยุคแรกการสอบพระ
ปริยัติธรรมใช้เวลาศึกษา 3 ปี สอบ 1 ครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 จึงได้กำหนดให้สอบปีละ
1 ครั้ง ตลอดมา วิธีสอบพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงใช้สอบแบบเดิม คือ สอบด้วย
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ปากเปล่า ต่อมาปี พ.ศ. 2455 ได้เปลี่ยนแปลงมาสอบด้วยวิธีเขียน เฉพาะประโยค 1 และ
ประโยค 2 ส่วนตั้งแต่ประโยค 3 ขึ้นไป สอบแปลด้วยปากตามแบบเดิม (สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง, 2563)
6. การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์สมัย ร.7 - ปัจจุบัน
นับตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา นโยบายการศึกษาได้เปลี่ยนไป โดยแยกการศึกษา
ของภิกษุสามเณร และเด็กนักเรียนออกจากกัน ตลอดจนถึงส่วนราชการที่รับผิดชอบด้วย โดย
ให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาสำหรับเด็กนักเรี ยนเท่านั้น ส่วนการศึกษา
สำหรับภิกษุสามเณรให้สังกัดกระทรวงธรรมการ คณะสงฆ์ก็ได้เป็นภาระรับผิดชอบดำเนินการ
ต่างหากออกไปจนเป็นเอกเทศจากการศึกษาของรัฐ (วิโรจน์ วิชัย, 2560)
6.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการเริ่มศึกษาแบบนักธรรมขึ้นควบคู่กับฝ่ายเปรียญ แต่
ยังเป็นการศึกษาของสงฆ์เท่านั้น จนถึงรัชกาลที่ 7 จึงเปิดโอกาสให้ฆราวาสชายหญิงเข้าเรียน
ด้วย โดยแยกเป็นแผนกธรรม สำหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมศึกษาสำหรับฆราวาสชาย
หญิงแบ่งเป็น 3 ชั้นนักธรรมศึกษาตรี ชั้นโทและชั้นเอก
ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ได้ทรงตั้งหลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
แบบใหม่นี้ เรียกว่า“นักธรรม” มี 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก
เริ่มสอบไล่สนามหลวงเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 เป็นต้นมา (พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล
ปญฺญาพโล, 2560)
6.2 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ตั้งแต่โบราณมาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ส่วนใหญ่ยังคง
รูปเดิมอยู่ ทั้งทางด้านหลักสูตร การวัดผลและวิธีสอบ ยังยากต่อการเล่าเรียน ต้องใช้เวลามาก
และเดิมทีการสอบบาลีต้องสอบด้วยปากเปล่า จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2459 จึงให้ยกเลิกการสอบ
ความรู้บาลี ด้วยวิธีแปลปากเปล่ามาใช้เป็นการสอบด้วยวิธีเขียนแทนทุกประโยคจนถึงปัจจุบัน
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพะรธรรมกาย, 2560)
6.3 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2514 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2535 การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบประยุกต์หรือเป็นการศึ กษา
รูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐกำหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของ
คณะสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง เมื่อพระภิกษุสามเณรได้ลาสิกขาแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่ งสำคัญจึงได้ปฏิรูปการศึกษา จัดการ
เรียนการสอนให้เป็นระบบเหมือนนานาอารยประเทศ ให้ราษฎรทุกคนได้ศึกษาอย่างมีระบบ
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และสำหรับพระภิกษุสามเณร พระองค์ก็ทรงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งด้าน
พระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงสมัยใหม่ควบคู่กันไป ได้ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2432 ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2439 ได้พระราชทานนามใหม่ว ่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” และในปี พ.ศ. 2436ก็โปรดให้เปิดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารและได้ทรงพระราชทาน
นามว่า “มหามกุฎราชวิทยาลัย” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539)
ต่อมา รัฐบาลโดยการยินยอมของรัฐสภา ก็ได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะ
ผู้ส ำเร็จ วิช าการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 8 ตุล าคม พ.ศ. 2527 และได้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2540
โดยให้ ม ี ส ถานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที ่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
เอก เปิดสอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์และจัดหลักสูตรทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นสะพานเชื่อมเครือข่ายทั่วโลก แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์
ในอนาคต
ปัจจุบันนี้ การศึกษาในวงการคณะสงฆ์ได้มีการจัดการศึกษาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีก ไม่
เหมือนสมัยดั้งเดิมที่เน้นอยู่เฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษาบาลีเท่านั้น แต่ได้เปลี่ยน
มาเป็น ระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึ กษาปริยัติธรรมสายสามัญ และมหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เพื่อเน้นให้พระสงฆ์มีความสมบูรณ์ทางความรู้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเน้น
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศด้วย (ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่, 2558)

ความหมายของการปฏิรูป
การปฏิรูป หรือ “Reform” คือ การทำให้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหา ผิดไปจากสภาพ
ที่เหมาะสม มาจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นการปฏิรูป จึงไม่ใช่ “การพัฒนา” ที่เป็นการทำสิ่งที่มีอยู่
ให้ดีขึ้น ขาดอะไรที่ควรมีก็จัดให้มี ดังนั้นการปฏิรูปมักจะไม่มี ทาง win-win ไปทุกฝ่าย มัน
จะต้องมีฝ่ายที่ได้ในบางเรื่อง เสียในบางเรื่อง ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระทำดังกล่าวมีเป้าหมาย
อย่างไร และจะส่งผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอย่างไร (Preecha Bunthavee,
2562) โดยควรมีแผนที่ค่อนข้างชัดเจน เพื่อให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับรู้และปรับตัวได้
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มควรต้องมีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป โดยเฉพาะในเรื่องที่
ตนเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราในฐานะที่เป็นกำลังส่วนหนึ่งในสังคม ควรจะแสดง
ข้อคิดความเห็นออกมา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
การปฏิรูปเป็นการแก้ไขปรับปรุงภายในระบบหรือโครงสร้างเดิม ไม่มีการทำลายระบบ
หรือโครงสร้างที่เคยมีมาแต่อย่างใด การปฏิรูปองค์กรศาสนาก็เช่นกันจะไม่ทำลายวัฒนธรรม
องคกรแค่เ ป็น การปรับ ปรุ งภายในกรอบแห่ ง พระธรรมวิ นัย และจารีต การปฏิรูปจึ ง เป็ น
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายในโครงสร้างที่มีอยู่เดิม ดังนั้นเราปฏิรูปพระพุทธศาสนาเถรวาท
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ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยและจารีต แต่ถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างศาสนาก็
กลายเป็นปฏิวัติศาสนา
การปฏิรูปคณะสงฆ์ คือการที่คณะสงฆ์เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพ กลไกที่มีอยู่ของคณะสงฆ์ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม พร้อมกันนี้ก็มีแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้กับวงการคณะสงฆ์เพื่อให้ทัน
โลก ทันเหตุการณ์ เพราะเราทั้งหลายทราบกันดีว่า ขืนเรายังไม่ลุกขึ้นมาขยับตัวเอง ยังปล่อย
ให้กลไกที่มีอยู่เป็นไปตามยถากรรม ก็มีอันหวังได้ว่า พระพุทธศาสนาของเราก็คงสั่นคลอนและ
อาจล่มสลายไปในที่สุด

แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2558 โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ผลจากการประชุมหารือครั้งนี้ ก็คือ การปฏิรูป
ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได้ยกร่างเสนอที่ประชุม
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีกรอบแนวทางการดำเนินการไว้
3 ระยะ รวมเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. ระยะที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงธันวาคม 2558 คือ 1) ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาใน
ส่ ว นที ่ ท ำได้ ท ั น ที 2 ) ระดมความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นในแนวทางการปฏิ ร ู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา
2. ระยะที่ 2 มกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2559คือ 1) ดำเนินการตามกรอบแนวทาง
ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน 2) ขับเคลื่อนสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จสิ้นและแนวทางที่เกิดใหม่ระหว่างดำเนินการ
ในระยะที่ 1
3. ระยะที่ 3 มกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2563 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตอง
ยึดหลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงมีพระมหาสมณมติไวเมื่อ
พ.ศ. 2447 ความตอนหนึ่งวา “ภิกษุสงฆมีกฎหมายอันจะพึงฟงอยู 3 ประเภท คือ กฎหมาย
แผ่นดิน 1 พระวินัย 1 จารีต 1” (บันทึกเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.
121) (มหาเถรสมาคม, 2558)

องค์ธรรมแห่งสังคหวัตถุ
สังคหวัตถุ คือ ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์กันและกัน พระพุทธองค์ทรงอุปมาสังคห
วั ต ถุ ไ ว้ ใ นสั ง คหสู ต รว่ า เปรี ย บเหมื อ นกั บ พาหนะที ่ จ ะนำคนไปสู ่ ค วามเจริ ญ ในโลก ซึ่ ง
ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภาณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551)
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1. ทาน คือ การให้ การแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ ทำให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข การให้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย
เล่มที่ 21 ข้อ 32 : 50-51) 1) อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ หรือเงินเป็นทาน 2) ธรรมทาน
คือ การให้ธรรมะเป็นทาน 3) อภัยทาน คือ การให้อภัยแก่คนหรือสัตว์ การปล่อยวางความผูก
โกรธให้หมดไปจากใจ
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ พูดใน
สิ่งที่เป็น ประโยชน์ สมควรแก่กาลเทศะ คือเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดคำหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
3. อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น เป็นการทำประโยชน์
แก่ผู้อื่นด้วยแรงกาย ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมต่าง ๆ บำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ อัตถจริยา
4. สมานัตตตา คือ การวางตนสม่ำเสมอ ทำตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ให้ความเสมอภาค
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว เป็นการวางตนให้สมกับฐานะของตน สมานัตตา ถือ
เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสังคมสงเคราะห์กัน (พระไตรปิฎก, 2538)

การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักทาน
การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักทาน คือ การแก้ไขปรับปรุงการศึกษาตามหลักของ
การให้ โดยให้ ก ารเสี ย สละ ให้ ก ารแบ่ ง ปั น ให้ ศ ิ ล ปะวิ ท ยาการใหม่ ๆ โดยที ่ ก ารให้
ต้องประกอบด้ว ยความศรัทธา ความเคารพ มีเมตตาเป็นพื้นฐาน เพราะจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนและผู้อื่น ซึ่งการศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบันไม่สามารถดึง
ความสนใจให้เยาวชนเข้ามาบวชเรียนหรือศึกษาพระพุทธศาสนาได้ดีเท่าที่ควร เห็นได้จาก
สำนักเรียนพระปริยัติธรรมต่าง ๆ กำลังขาดแคลนบุคลากรในการสอน ขาดผู้สนใจเข้ามาบวช
เพื ่ อ ศึ ก ษา เพราะไม่ ม ี ง บที ่ เ พี ย งพอ ดั ง นั ้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณแก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อช่วยเหลือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ จัดให้มีกองทุน
สำหรับการช่วยเหลือพระเผยแผ่ธรรมตามสถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะการจัดค่ายคุณธรรม หรือ
การจั ด กิ จ กรรมวั น สำคั ญ ต่ า ง ๆ เกี ่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื ่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจให้ แ ก่
พุทธศาสนิกชน
ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาด้วยทานต้องให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคม สังคมอยู่
ได้ เพราะการให้ ป ั น ซึ ่ ง กั น และกั น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ มาปรั บ ใช้
ในการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ใ ห้ เ ท่ า ทั น โลก ทั น เหตุ ก ารณ์ ภายใต้ ก ารเสี ย สละ แบ่ ง ปั น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาต่อกัน
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การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักปิยวาจา
การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักปิยวาจา คือ การใช้วาจาที่มุ่งในการแก้ไข ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิมดีขึ้น พูดในหลักความจริง พูดจาสุภาพอ่อนหวาน
พูดแนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล พูดเพื่อชักจูงในทางที่ดีงาม เกิดความสมานสามัคคี
มีไมตรีที่ดีต่อกัน มีความรักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกั นและกัน ปิยวาจาจึงเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตใจเปล่งออกมาเป็นภาษา ฉะนั้นจะต้องระวังคำพูด
ของตนเองในขณะที่พูด เมื่อจะกล่าวถ้อยคำใด ๆ ควรจะต้องใคร่ควรเสียก่อนว่า สิ่งที่พูดออกไป
นั้นเป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับความจริงหรือไม่
ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามหลักปิยวาจา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง เปลี ่ย นแปลงระบบการศึก ษาให้ด ี ข ึ้ นได้ ซึ ่ ง การสื ่ อ สารเพื ่อ หาทางออกร่ ว มกัน
จำเป็นต้องใช้วาจา เพื่อนำไปสู่การการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ
เพิ่มศักยภาพ กลไกระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยยึดตามหลักพระธรรม
วินัย

การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักอัตถจริยา
การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักอัตถจริยา คือ การแก้ไขปรับปรุงการศึกษา โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แม้การปฏิรูประบบการศึกษาจะถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง หากเป็น
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป และการประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือด้วยความตั้งใจ ช่วยเหลือส่งเสริมคนให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง ให้
ประพฤติดีงาม ให้มีความเสียสละและให้มีปัญญา จึงมีคำสมัยใหม่เรียกว่า “จิตอาสา” อัตถ
จริยาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์ และการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ดั ง นั ้ น การปฏิ ร ู ป การศึ ก ษาตามหลั ก อั ต ถจริ ย า เป็ น การปรั บ ปรุ ง เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถและศักยภาพของระบบการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยยึดหลักคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ฉะนั้นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จัดเป็นการปฏิรูปเพื่อให้
การศึกษาได้พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อให้การศึกษาก้าวทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อ
ความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป

การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักสมานัตตตา
การปฏิรูปด้านการศึกษาตามหลักสมานัตตตา คือ การประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย
วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคน ทำตนให้น่าเคารพนับถือ ทำตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะ
รู้หน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงความเสมอภาค ซึ่งความ
เสมอภาคเป็นหลักการในอุดมคติของการอยู่ร่วมกันในสังคม

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
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ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาด้วยสมานัตตตา เป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสม่ำเสมอ
ไม่เอาเปรียบด้วยประการทั้งปวง จะทำให้การปฏิรูปเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การนำแนวคิดความเสมอภาค มาเป็นหลักในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและสังคมจะทำให้
การสงเคราะห์ไม่มีความเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความเสมอต้น
เสมอปลายเป็น สิ่งจำเป็น ในการปฏิร ูปการศึกษาให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะมาตรฐานความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน

สรุป
การปฏิรูปเป็นการแก้ไขปรับปรุงภายในระบบหรือโครงสร้างเดิมให้ดีขึ้น โดยไม่ทำลาย
ระบบหรือโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาก็เช่นกัน เป็น
การปรับปรุงภายในระบบการศึกษาคณะสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้
กรอบแห่งพระธรรมวินัยและจารีตประเพณี การปฏิรูปจึงเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใน
โครงสร้างที่มีอยู่เดิม ในการปรั บปรุงสิ่งใดก็ตามที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลายคน หลาย
หน่ว ยงาน โดยเฉพาะงานที่ ต้ อ งทำเพื่ อ ประโยชน์ส ่ว นรวม ต้องทำด้ว ยความระมั ด ระวั ง
รอบคอบ ต้องยึดองค์ธรรมแห่งการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วคือ สังคหวัตถุ
ซึ่งจะช่วยสงเคราะห์ตนและผู้อื่น ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด
ดั ง นั ้ น การปฏิ ร ู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาด้ า นการศึ ก ษาให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด
ทั้งปัจจุบันและอนาคต เมื่อการศึกษาทางโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รัฐบาลต้องสนับสนุน
กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม
ให้มากขึ้น ควรปรับปรุงให้สามารถรองรับเด็กที่สนใจเข้าศึกษาในคณะสงฆ์สามารถเทียบโอน
กันได้ ก็จะทำให้เด็กที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ได้ศึกษาทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลก
ควบคู่กันไป และเป็นการสร้างศาสนทายาทและเปิดโอกาสให้เป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษา
ของชาติ และสิ่งสำคัญ ผู้บริหารคณะสงฆ์ จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์
เช่น หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรักษา
สาระหลักสูตรเดิมไว้ ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัดการศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ
มิ ฉ ะนั ้ น ในทศวรรษหน้ า คณะสงฆ์ จ ะเกิ ด วิ ก ฤติ ข าดแคลนผู ้ เ ข้ า มาบวชเรี ย นและสื บ ต่ อ
พระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง
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