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บทคัดย่อ
การศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็ นหัวใจสําคัญยิง9 ของการศึกษา แต่เดิมวัดเป็ น
แหล่งทีม9 าของการศึกษา พระเป็ นครูสอนให้การศึกษาในด้านต่างๆ วัดจึงเป็ นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทยมาตังB แต่
อดีตกาล และมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เพื9อพัฒนาประชาชนในชาติให้ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวติ อย่างสงบสุข สังคมไทยส่วนใหญ่เป็ นสังคมทีน9 ับถือพระพุทธศาสนา
การปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั จึงจําเป็ นอย่างยิง9 ทีจ9 ะนําเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเกีย9 วข้องกับการศึกษาโดยนําเอา
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สมั พันธ์กลมกลืนไปกับวิชาต่ างๆ ที9จ ดั ให้มกี ารเรียนการสอนใน
สถานศึกษาต่างๆ ทัวประเทศ
9
คําสําคัญ: การจัดการศึกษา, ศาสนทายาท

Abstract
Education is a main of the Nation , while Buddhism is a main of education too. In the past , the
temple was a center and source of education. The monks tough all subject then the temple was become to
the place which developed education and important role to manage its for develop people in the nation to
have the knowledge , ability , virtue , morality until can earn a living and live happy calmly. The major of
Thai society were the social that respect the Buddhism and education reform in now , then necessary to take
the Buddhism come in pertaining to the education by lead to are diligent study Buddhism instruction to
applied are related to harmonious accompany all subject that instruction educated in all school in the
nationwide .
Key words: Education management, Buddhism successor.

สภาพการจัดการศึกษาของศาสนทายาท
การศึกษาก็คอื การพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ ซึง9 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา คือการพัฒนา ระบบการ
ดําเนินชีวิตทังB 3 ด้านคือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา การศึกษาตามหลัก พระพุทธศาสนาจึงเป็ น
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กระบวนการพัฒนาชีวติ ของมนุ ษย์ โดยมุ่งพัฒนาจิตใจของคนให้เข้าถึงความจริงของ ชีวติ โดยไม่ปฏิเสธหลักวิชาการ
ทางโลก เป็ นการจัดการศึกษาทีเ9 น้นทักษะและศักยภาพภายนอกให้สอดคล้อง กับศักยภาพภายในอันเป็ นการดําเนิน
วิถชี วี ติ ของคนในสังคม ทําให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติดว้ ยดีมสี ขุ และเป็ นอิสระ พระพุทธเจ้าทรงก่อตังB สังคมสงฆ์ขนBึ มาเพื9อ
เป็ นสังคมแห่ง การศึกษาเรียนรู้ ระบบการปกครองสงฆ์เป็ นการระบบเพื9อการศึก ษา สังคมสงฆ์จึง เป็ น สังคมแห่ ง
การศึกษาอย่างแท้จริง
จากการศึกษาถึงสภาพจัดการศึกษาของศาสนทายาทยุคสมัยต่างๆ ตังB แต่สมัยอยุธยาถึงสมัย รัตนโกสินทร์
จะพบว่า ในอดีตศาสนทายาทประสบความสําเร็จเป็ นอย่างมากในการจัดการศึกษา และเป็ น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองเป็ นอย่างมาก การศึกษาของศาสนทายาทเน้นการศึกษาด้านคันถธุระหรือการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแบบ
นักธรรมบาลีเป็ นหลัก การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนีBมี ลักษณะทีส9 าํ คัญคือ ไม่มรี ะบบแบบแผนที9
แน่นอน ในด้านการเรียนการสอนจะเน้นการจําเป็ นสําคัญ เป็ นการสอนให้แปลภาษาบาลีในพระไตรปิ ฎกแบบคําต่อคํา
ซึ9งเรียกว่าการบอกพระปริยตั ิธรรมและในการสอบวัด ความรู้พระปริยตั ิธรรมก็มีระเบียบปฏิบตั ิท9เี คร่งครัดเข้มงวด
ยุ่ง ยากหลายประการ อันเป็ น ประเพณีท9ีปฏิบตั ิสบื ต่ อ กัน มาโดยไม่ ค่อ ยมีการเปลี9ย นแปลงมากนัก อย่ างไรก็ต าม
การศึกษาทีด9 าํ เนินการสอนโดยพระสงฆ์นBีกย็ งั คงดํารงความสําคัญมาอย่างยาวนาน เพราะวัดและศาสนทายาทยังเป็ น
ศูน ย์ก ลางทางการศึกษาสํา หรับ มวลชน และคงเป็ น ช่ องทางเดีย วที9กุ ล บุต รสามารถเข้าศึก ษาเล่า เรีย นเพื9อ เลื9อ น
สถานภาพทางสังคม เป็ นแหล่งฝึกคนเข้ารับราชการ การศึกษาของสงฆ์จงึ ถือได้ว่าเป็ นการศึกษาของชาติไปด้วย ครันB
ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงแม้จะทรงจัดการศึกษาตามแบบอย่างตะวันตก ก็ไม่ทรงทอดทิงB วัด
และยังทรงให้พระสงฆ์ มีบทบาทสําคัญในการศึกษา ทรงให้ใช้ศาลาวัดเป็ นโรงเรียนให้พระเป็ นผูส้ อนและเป็ นผูบ้ ริหาร
การศึกษา
การศึกษาของศาสนทายาทไม่ค่อยเปลีย9 นแปลงจากยุดสมัยเดิมมากนัก ได้การปฏิรูปอย่างจริงจัง เพียงครังB
เดียวเท่านันB คือสมัยต้นรัชกาลที9 6 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง ปรับปรุงหลักสูตร
ปริยตั ธิ รรมแบบบาลีให้มคี วามทันสมัยขึนB รวมทังB เปลีย9 นวิธสี อบมาเป็ นการเขียนตอบด้วยภาษาไทยทังB หมด และยัง
ทรงริเริม9 ให้มหี ลักสูตรการศึกษาแบบนักธรรม โดยเน้นความรูท้ างด้านธรรมวินัยอีกด้วย การศึกษาของศาสนทายาท
สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็ นอย่างมาก แต่ หลังจากนันB แล้วสถานการณ์กเ็ ปลีย9 นไป เมื9อรัฐได้
แยกการศึกษาออกจากวัด บทบาทในการให้การศึกษาแก่ ประชาชนในรูปทีเ9 ป็ นระบบถูกแยกออกจากวัดอย่างสินB เชิง
พระสงฆ์ซง9ึ แต่เดิมก็ประสบปั ญหาในการปรับตัวเพื9อให้พร้อมทีจ9 ะเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาในระบบใหม่ตงั B แต่ระยะเริม9 แรกอยู่
แล้ว เมื9อไม่ต้องรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ในไม่ช้าก็หมดความสนใจในทางการศึกษา และหมดประสิทธิภาพ
ในทางการศึกษาไปด้วย ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กบั ประชาชนลดน้อยลงไป และการแยกการจัดการศึกษา
ของพระภิกษุ สามเณรออกจากการจัดการศึกษาของเด็กทําให้เกิดปั ญหาในเวลาต่อมา ส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
พระสงฆ์อ่อนแอ เพราะรัฐได้ทอดทิBงและปล่อยให้เป็ นภาระหน้าที9ของศาสนทายาทดําเนินการกันเองตามยถากรรม
การศึกษาระดับ ขันB พืBนฐานของศาสนทายาทถูก โยนให้เป็ นภาระของแต่ ละวัด จะจัดการ โดยที9 ศาสนทายาทไม่ มี
มาตรการส่งเสริมอย่างจริงจัง อีกทังB เจ้าคณะผูป้ กครองทุกระดับแทบจะไม่สนใจยิง9 ในชนบทด้วยแล้ว ส่วนมากไม่มกี าร
สอน เลยแม้แต่ขนั B ตํ9าสุด ทําให้การศึกษาของศาสนทายาทอ่อนแอลงเรื9อยๆ
ดังนันB การศึกษาของคณะสงฆ์ หมายถึง การศึกษาทีพ9 ระภิกษุสามเณรจะต้องเล่าเรียนศึกษาค้นคว้า และทํา
ความเข้าใจ มีอยู่ 4 ประการ คือ
1. การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม
2. การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี
3. การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
4. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์

1. ปัญหาด้านบริ หาร
1.1 ขาดความเป็ นเอกภาพ โดยต่างฝ่ ายต่างจัดต่างฝ่ ายต่างทํา เช่น พระปริยตั ธิ รรมแผนธรรมและบาลีเป็ น
ระบบทีอ9 ยู่ในความรับผิดชอบของคณะสงฆ์โดยตรง โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมศาสนา การศึกษาผูใ้ หญ่ขนั B ตรงต่อกรมการศึกษานอกโรงเรียนสภาพเช่นนีBทาํ ให้เกิดปั ญหามากมาย เช่นความ
ไม่มปี ระสิทธิภาพในการจัดการศึกษาความสับสนไม่มนใจของผู
ั9
เ้ รียน เป็ นต้น
1.2 ความขัดแย้งแตกต่างกันทางความคิด เป็ นความขัดแย้งแตกต่างกันทางความคิดระหว่างฝ่ ายทีเ9 ป็ นพระ
เถระผูใ้ หญ่ผบู้ ริหารการศึกษาสงฆ์ ซึง9 ถือกันว่าเป็ นผูม้ ที ศั นะแบบเก่า โดยเห็นว่าการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม
และบาลีเท่านันB เป็ นระบบการศึกษาทีถ9 ูกต้องชอบธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร และควรจะรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างเดิม
โดยไม่มกี ารเปลี9ยนแปลงไม่ว่าเป็ นด้านโครงสร้างของระบบ หลักสูตรหรือแบบเรียนและฝ่ ายนีBเห็นด้วยว่าพระภิกษุ
สามเณรไม่ควรเรียนวิชาการสมัยใหม่เพราะจะทําให้ลาสิกขามากขึนB และอีกฝ่ ายหนึ9งซึง9 มักเรียกว่า พระรุ่นใหม่เห็นว่า
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมควรจะรักษาไว้เพียงเนืBอหาสาระ คือ พระธรรมวินยั โดยให้มกี ารปรับปรุงเปลีย9 นแปลงในด้าน
ระบบหลักสูตรแบบเรียน และวิธกี ารสอนให้เหมาะสมตามกาลสมัย
1.3 ไม่มผี ูร้ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษา:คณะสงฆ์รบั ผิดชอบเฉพาะการสอบหรือการวัดผลอย่างเดียว ไม่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการจัดให้มกี ารศึกษา โดยถือว่าการจัดให้มกี ารเล่าเรียน ตลอดจนการบริหารและการ
ดําเนินการศึกษาเป็ นหน้าทีข9 องวัดหรือท้องถิน9 นันB ๆ แนวปฏิบตั เิ ช่นนีB เป็ นเหตุให้นโยบายทัวไปในการจั
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และพระสงฆ์ผูบ้ ริหารจัดการพระศาสนาระดับท้องถิน9 ขาดเครื9องนําทาง ไม่เห็นทิศทางทีช9 ดั เจน และปราศจากแรง
กระตุ้นเร้าในการทีจ9 ะจัดการศึกษาซึง9 ดร.พิณสุดา สิรธิ รังศรี ได้ทําการศึกษาวิจยั เรื9อง “ความสําเร็จของวัดจองคํา :
การจัดการศึกษารพระปริยตั ิ ธรรม แผนกธรรม – บาลี ดีเด่น” พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของเจ้าอาวาส
ด้วยการออกกฏระเบียบ การแสวงหาและพัฒนาครูผสู้ อน การสรรหาผูเ้ รียน การหาทุนสนับสนุ น การใช้ภาวะผูน้ ําของ
เจ้าอาวาสและกํากับการสอนอย่างใกล้ชดิ ด้วยความเมตตาธรรม การจัดกระบวนการสอนอย่างเข้มข้น ทังB วิธกี ารเรียน
การสอน การทดสอบอย่างต่อเนื9องการอบรมก่อนสอบสนามหลวงเป็ นปั จจัยทีส9 ่งผลสําเร็จทีเ9 ป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
การศึกษาของวัดการบริหารจัดการแบบนีBหาได้ยากมาก 3
1.4 ความขาดแคลนทุนและงบประมาณ: ความขาดแคลนทุนและงบประมาณ เป็ นปั ญหาหลักอย่างหนึ9งใน
ปั จจุบนั ซึง9 ทําให้แม้แต่สาํ นักทีเ9 อาใจใส่ในการจัดศาสนศึกษาเป็ นอย่างมากไม่อาจดําเนินการศึกษาให้เป็ นไปด้วยดี บาง
แห่งก็ถงึ กับต้องสะดุดหรือล้มเลิกไป
1.5 บริการศาสนศึกษาไม่ทวถึ
ั 9 ง โดยเฉพาะในชนบท : คณะสงฆ์มองการศึกษาในแนวดิง9 โดยสนใจในแง่
ทีว9 ่าจะมีผสู้ มัครสอบตามลําดับชันB ถึงขันB สูงสุด เพิม9 ขึนB หรือลดลงเพียงใดท่าทีเช่นนีB ประกอบเข้ากับการถือแนวปฏิบตั วิ ่า
คณะสงฆ์รบั ผิดชอบเฉพาะแต่การจัดสอบเท่านันB ไม่มหี น้าทีใ9 นการจัดการศึกษา ทําให้การศึกษาในแนวราบไม่ได้รบั
การเอาใจใส่ ว่าแต่ละระดับชันB จะมีการขยายออกไปให้กว้างทัวถึ
9 งเพียงใด เฉพาะอย่างยิง9 ไม่มกี ารพิจารณาเกีย9 วกับ
การศึกษาขันB พืนB ฐานว่าภิกษุสามเณรทีบ9 วชเรียนเข้ามาแล้วได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
9 งหรือไม่ ภาวะเช่นนีBได้ก่อให้เกิด
ปั ญหาทีส9 าํ คัญๆ ตามมาอีกหลายอย่าง เช่น การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมไม่แพร่หลายทัวถึ
9 งวัดจํานวนมากหรือส่วนมาก
ในชนบท ไม่มกี ารสอนเลยแม้แต่ชนั B ตํ9าสุด พระภิกษุสามเณรทีต9 ้องการเล่าเรียน หลังไหลจากชนบทเข้
9
ามาในเมืองและ
4
ในกรุงเพื9อแสวงหาทีเ9 ล่าเรียน

3

พิณสุดา สิรธิ รังศรี, “ความสําเร็จของวัดจองคํา: การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกธรรม-บาลี ดีเด่น”,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547).
4
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิ ชาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์การศาสนา, 2531), หน้า 3-4.

2. ปัญหาด้านหลักสูตร
2.1 หลักสูตรศาสนศึกษากระจัดกระจาย ไม่มบี ูรณภาพ หลักสูตรการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร มี
มากมายหลายอย่าง แต่กระจัดกระจายกันไม่เป็ นระบบ ไม่มแี กนร่วมใดๆ ไม่ว่าจะในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์
แผนงานโครงการหรือการบริหาร และไม่มหี ลักสูตรสายหนึ9งสายใดเป็ นที9ยอมรับร่วมกันเป็ นหลักสูตรทีเ9 พียงพอหรือ
เหมาะสมสําหรับเตรียมผู้เรียนให้เป็ นผู้พร้อมที9จะดําเนินชีวติ ของตนให้เป็ นไปด้วยดีและสามารถปฏิบตั ิศาสนกิจให้
ได้ผลอย่างเป็ นทีน9 ่าพอใจในยุคปั จจุบนั ดังนันB จึงปรากฏอยู่ทวไปว่
ั 9 า พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปจะศึกษาวิชาการต่างๆ
ในเวลาเดียวกันประมาณสองหลักสูตรการขาดหลักสูตรศาสนศึกษาขันB พืBนฐานระยะสันB ทําให้การบวชโดยไม่ได้เรียน
เพิม9 มากขึนB : เนื9องจากความเปลีย9 นแปลงทางสังคม สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชน เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปลีย9 นแปลงไป เป็ นเหตุให้ประเพณีการบวชเรียนพลอยเปลีย9 นแปลงไปด้วย ผูบ้ วชอยู่จําพรรษาตลอดระยะ 3 เดือน มี
จํานวนลดน้อยลง คนจํานวนมากนิยมบวชนอกระยะพรรษาและครองเพศอยู่ในเวลาสันB เข้าเป็ น 2 เดือนบ้าง 1 เดือน
บ้างครึง9 เดือนบ้าง ตลอดจนเพียง 7 วันก็มนี อกจากนันB ผูท้ บ9ี วชเมื9อสูงอายุ หวังจะพักผ่อนหาความสงบหลังวัยทํางาน
หรือหยุดเลิกจากการดินB รนในการทํามาหาเลียB งชีพอย่างคฤหัสถ์แล้วมีจํานวนมากขึนB ผูบ้ วชประเภทนีB ส่วนใหญ่ไม่มี
ความมุ่งหมายในทางการศึกษาในสภาพเช่นนันB คณะสงฆ์ไม่ได้จดั เตรียมหรือปรับปรุงให้มหี ลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม
พืนB ฐานระยะสันB แบบต่างๆ ให้เหมาะกับผูท้ เ9ี ข้ามาบวชประเภทต่างๆเหล่านีBผบู้ วชเข้ามาส่วนมากจึงมิได้มกี ารศึกษาเล่า
เรียน เป็ นการบวชทีไ9 ม่มกี ารเรียน ทําให้คุณค่าของการบวชลดน้อยลง ไม่ว่าผูบ้ วชเหล่านันB จะครองเพศอยู่ต่อหรือลา
สิกขาออกไป ก็ไม่ได้รบั ผลดีจากการบวชเท่าทีค9 วร หรืออาจเกิดผลเสียมากกว่า ทังB แก่ชวี ติ ของผูบ้ วชเอง แก่พระ
ศาสนาและแก่สงั คม
2.2 ไม่มกี ารเตรียมการสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่ ให้รบั กับสภาพสังคมทีเ9 ปลีย9 นแปลงไป: ในช่วงศตวรรษที9
ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั นีB เมื9อว่าโดยทัวไปการศึ
9
กษาสําหรับพระภิกษุสามเณรได้กลายเป็ นการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
ในสังคม ชาวชนบทห่างไกลจํานวนมาก เมื9อบุตรหลานของตนเรียนจบประถมศึกษาแล้ว ไม่มสี ถานศึกษาทีจ9 ะเล่าเรียน
ต่อในท้องถิน9 ของตนและไม่มที ุนทีจ9 ะส่งเด็กไปเล่าเรียนถึงในเมืองหรือในกรุงได้ ก็อาศัยประเพณีบวชเรียนเป็ นโอกาส
ให้เด็กทีเ9 ป็ นบุตรหลานของตนนันB ไปอยู่วดั เป็ นสามเณรเล่าเรียนศึกษากันสืบมา จนเป็ นเหตุให้พระภิกษุสามเณรทีอ9 ยู่
ประจําวัดทังB หลาย และเล่าเรียนอยู่ในสถาบันศาสนศึกษาต่างๆ ทัวทุ
9 กแห่ง ในเมืองและกรุง ล้วนเป็ นบุตรหลานชาวไร่
ชาวนามาจากชนบทแทบทังB สินB จนกล่าวได้ว่าวัดเป็ นช่องทางการศึกษาของชาวชนบททีข9 าดแคลนและพระสงฆ์ทเ9ี ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบวัดและบริหารการพระศาสนาอยู่ในปั จจุบนั ก็เป็ นผูท้ 9ไี ด้บวชเรียนมาตามช่องทางสายนีBแทบทังB สินB แต่ใน
ระยะเวลาทีผ9 ่านมาใกล้ๆนีB รัฐได้ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปอย่างค่อนข้างจะทัวถึ
9 ง และในชนบททีไ9 ม่ห่างไกล
มากนักก็มกี ารจัดตังB โรงเรียนมัธยมศึกษาเพิม9 มากขึนB ตามลําดับ จึงปรากฏว่าในปั จจุบนั สามเณรทีบ9 วชเรียนจากชนบท
ภาคกลางและภาคอื9นๆทีไ9 ม่ห่างไกลนัก ได้ลดจํานวนลงจนใกล้จะหมดไป
2.3 ศาสนศึกษาไม่เป็ นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของพระศาสนา :หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม
แผนเดิม นอกจากไม่มเี ป้ าหมายเพื9อสนองความต้องการการของบุคคลและสังคมแล้ว ยังมิได้จดั ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทเ9ี ป็ นความต้องการในด้านกิจการพระศาสนาอีกด้วยหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมระดับสูงทีจ9 ดั อยู่มสี ายเดียว
คือ ภาษาบาลี แต่กจิ การคณะสงฆ์ทต9ี ้องการกําลังบุคคลผูม้ กี ารศึกษาจํานวนมากในยุคปั จจุบนั คือ ด้านการปกครอง
การบริหารและธุรการ คณะสงฆ์ไม่มกี ําลังคนที9เตรียมไว้เพื9องานในด้านเหล่านีB จึงต้องแต่งตังB ท่านที9จบการศึกษา
ทางด้านภาษาไปเป็ นผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร และนักธุรกิจ ซึง9 นอกจากว่าพระภิกษุผทู้ รงคุณวุฒเิ หล่านีBจะไม่สพู้ ร้อมสําหรับ
งานทีร9 บั ผิดชอบแล้ว ก็ยงั มักต้องห่างเหินหรือเลิกร้างออกไปจากการใช้และการค้นคว้าวิชาทีไ9 ด้ศกึ ษาเล่าเรียนมาอีก
ด้วย ในขณะเดียวกัน งานพระศาสนาทางด้านวิชาการในยุคปั จจุบนั ก็มนี ้อยยิง9 ท่านผูจ้ บการศึกษาดังทีก9 ล่าวแล้วข้างต้น
ถ้าไม่ได้เป็ นครูสอนพระปริยตั ธิ รรม หรือได้รบั แต่งตังB ให้ดํารงตําแหน่ งด้านบริหารก็มกั ต้องอยู่ว่างเฉยไม่ได้ใช้ความรูท้ 9ี
เล่าเรียนมาให้เป็ นประโยชน์นับเป็ นความสูญเปล่าอีกอย่างหนึ9ง การให้ความสําคัญเกี9ยวกับเรื9องการศึกษาของคณะ
สงฆ์และการปฏิรปู การศึกษาดังกล่าว ประเด็นหลักก็คอื ให้มกี ารรับรองสถานะของพระสงฆ์ทจ9ี บการศึกษาไม่ว่าจะเป็ น

ในส่วนของบาลีสนามหลวง และนักธรรมให้สามารถเทียบโอนเข้ากับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ปั จจุบนั การเรียกร้องดังกล่าวได้รบั การตอบสนองโดยมีการใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขันB พืนB ฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)5 กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกีย9 วกับสภาพปั ญหาการศึกษาของคณะสงฆ์
ว่าปั ญหาล่าสุดทีค9 ณะสงฆ์กําลังเผชิญ ก็คอื จํานวนศาสนทายาททีล9 ดลงอย่างต่อเนื9อง เพราะการศึกษาภาคบังคับได้
ขยายออกไปเป็ น 9 ปี การศึกษาภาคบังคับขยับจาก ป.6 เป็ น ม.3 เด็กทีท9 เ9ี รียน จบ ม.3 โดยเฉลีย9 จะมีอายุ 15 ปี พวก
เขาเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญ และถ้าพวกเขาจะเรียนต่อ จนจบ ม.6 พวกเขาก็มสี ทิ ธิได้รบั การศึกษาฟรี ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเมื9อใดรัฐสามารถจัดการศึกษาขันB พืนB ฐานฟรี 12 ปี ได้ทวประเทศ
ั9
เมื9อนันB จํานวนเด็กทีเ9 ข้ามาบวชเป็ น
สามเณรก็จะลดลงอย่างมาก การสร้างศาสนทายาทก็จะถึงขันB วิกฤติ ดังนันB จํานวนเด็กทีเ9 ข้ามาบวชเป็ นสามเณรจึงเป็ น
ปฏิภาคกับความสามารถในการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐ นัน9 คือยิง9 รัฐขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาได้มากเท่าใด จํานวนสามเณรก็ยงิ9 จะลดลงเท่านันB มีสถิตทิ ช9ี ่วยให้เราเห็นภาพได้ชดั เจนว่าในช่วง 20 ปี ที9
ผ่านมา จํานวนสามเณรลดลงเกือบเท่าตัว นัน9 คือ จํานวนสามเณรทีเ9 คยมีมากถึง 137,638 รูป ใน พ.ศ. 2531 ได้ลด
น้อยลงทุกปี จนกระทังเหลื
9 อ 76,352 ใน พ.ศ. 2547
ดังนันB คณะสงฆ์ควรพัฒนาปรับปรุงเปลี9ยนแปลงหลัก สูตรพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีและ
หลักสูตรอื9นๆทีเ9 หมาะสมกับคณะสงฆ์ไทยให้มกี ารพัฒนาให้ทนั ยุคและให้เป็ นไปตามกรอบพระธรรมวินยั ต่อไป

3. การจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริ บทของสังคมไทยยุคปัจจุบนั
ในยุคปั จจุบนั บริบทของสังคมได้เปลี9ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ระบบการศึกษาแบบดังB เดิมของศาสน
ทายาททีเ9 ป็ นการศึกษานอกรูปแบบ คือ ระบบอุปัชฌาย์อาจารย์ ระบบสัทธิวหิ าริก อันเตวาสิก อ่อนแอและไม่เข้มแข็ง
เหมือนสมัยก่อน คงเหลือแต่ระบบการศึกษาทีเ9 ป็ นระบบแบบแผนทีศ9 าสนทายาทจัดตังB ขึนB ซึง9 ในยุคปั จจุบนั พอทีจ9 ะแบ่ง
ระบบการศึกษาของศาสนทายาทออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
3.1 ระบบการศึกษาที9เป็ นระบบเดิมของศาสนทายาท คือ การศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรมและปริยตั ิ
ธรรมแผนกบาลี เป็ นระบบการศึกษาแบบเก่าที9ศาสนทายาทจัดขึนB ตามจารีตประเพณีทส9ี บื ต่อกันมาหลายร้อยปี แล้ว
การศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม หรือทีเ9 รียกว่า “เรียนนักธรรม” เป็ นการศึกษาเบืBองต้นของ พระภิกษุสามเณรมาแต่
โบราณ โดยแบบแผนทีใ9 ช้อยู่ในปั จจุบนั เป็ นรูปแบบตังB แต่สมัยรัชกาลที9 6 เนืBอหาของการเรียน แบ่งการเรียนออกเป็ น 3
ชันB คือนักธรรมชันB ตรี นักธรรมชันB โท และนักธรรมชันB เอก แต่ ละชันB ใช้เวลาเรียน 1 ปี มีการสอบปี ละครังB หลักสูตร
ประกอบด้วยเนืBอหาหลัก 4 วิชา คือ วิชากระทูธ้ รรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย พระภิกษุสามเณรทีบ9 วช
เข้ามาใหม่จะต้องเริม9 การศึกษาแผนกธรรมนีBเป็ นลําดับแรก ส่วนการศึกษาปริยตั ิธรรมแผนกบาลีเป็ นการศึกษาพระ
พุทธวจนะ เรียกกันทัวๆไปว่
9
า “เรียนบาลี” แต่เนื9องจากพระบาลีเป็ นภาษามคธ การเรียนบาลีจงึ เริม9 ต้นทีก9 ารเรียนภาษา
มคธ เพื9อจะได้เข้าใจความหมายของพระพุทธวจนะ ซึง9 โดยความมุ่งหมายแท้จริงแล้วก็คอื การศึกษาพระพุทธวจนะให้
เข้าใจความหมายเพื9อจะเข้าถึงแก่นธรรมและปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้อง แต่มาถึงปั จจุบนั ดูเหมือนจะเข้าใจกันคลาดเคลื9อนว่า
การเรียนบาลี คือการเรียนภาษามคธในแนวภาษาศาสตร์ เพื9อให้แปลภาษาได้เป็ นสําคัญ ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ นชันB ที9
เรียกว่า ประโยค มี 9 ประโยค ใช้เวลาเรียนชันB ละ 1 ปี โดยที9ชนั B ประโยค 1-2 เรียน 2 ปี แล้วสอบครังB เดียว ส่วน
ประโยค 3-9 เรียนชันB ละปี สอบปี ละครังB ผูส้ อบได้แต่ละชันB จะเรียกว่าผูส้ อบได้เปรียญธรรม พระภิกษุผสู้ อบ ผ่านประโยค
3 มีสทิ ธิใช้คาํ นําหน้า “พระมหา”
3.2 ระบบการศึกษาประยุกต์หรือจัดให้สอดคล้องกับระบบของรัฐ คือ การศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนก สามัญและ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง ปริยตั ิธรรมแผนกสามัญเป็ นการศึกษาแบบใหม่ท9เี พิง9 มีขนBึ เมื9อ พ.ศ. 2514
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การศึกษาเพืNอสร้างศาสนทายาท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 4-6.

เพราะค่านิยมการศึกษาของประชาชนเปลีย9 นไป วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึนB มาก ศาสนทายาทจึงได้จดั ให้มี
การศึกษาแผนกนีBขBนึ เพื9อให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศกึ ษาวิชาสามัญทัวไปตามเกณฑ์
9
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ น
หลักสูตรทีน9 ําเอาวิชานักธรรม และวิชาบาลีมาผสมกับวิชาต่างๆในระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาฯ การแบ่งชันB
เรียนก็แบ่งตามเกณฑ์ของโรงเรียนทัวไปเป็
9
นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี เมื9อจบแล้วก็มศี กั ดิ s
และสิทธิเท่ากับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประการ ระบบการเรียนของปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
นีB เหมือนกับการศึกษาของนักเรียนชันB มัธยมศึกษาทัวไป
9 ต่างแต่เพียงมีวชิ าธรรมวินยั วิชาบาลี วิชากิจสงฆ์เพิม9 เข้ามา
เพื9อให้เหมาะกับศาสนทายาททีเ9 ป็ นพระภิกษุสามเณรเท่านันB
สําหรับการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึง9 เริม9 ต้นขึนB ในสมัยรัชกาลที9 5 เมื9อมีการปฏิรูป การศึกษาครังB
แรกในสังคมไทย ปี พ.ศ. 2432 มีการจัดตังB มหาธาตุวทิ ยาลัยให้เป็ นสถาบันการศึกษาชันB สูง ของศาสนทายาทฝ่ าย
มหานิกาย และในเวลาใกล้เคียงกัน ศาสนทายาทฝ่ ายธรรมยุตนิ ิกายก็มกี ารจัดตังB มหามกุฎราช วิทยาลัยขึนB แต่ต่อมามี
การเปลีย9 นชื9อมหาธาตุวทิ ยาลัยเป็ น มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทังB มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยและมหามกุฎราช
วิทยาลัย เรียกกันทัวไปว่
9 า “มหาวิทยาลัยสงฆ์” เพราะเป็ นการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ผูจ้ บการศึกษาจากมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย จะได้รบั ปริญญาศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต (ศน.บ.) ขณะทีผ9 ู้ จบการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จะ
ได้รบั ปริญญพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ก) วิ เคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบนั
1) ด้านทีNเป็ นจุดแข็ง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รวบรวมและเรียบเรียนประเด็นเกีย9 วกับการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไว้ในหนังสือ “พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต” สรุปโดยย่อว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา
นันB การศึกษาเป็ นความหมายหรือเป็ นตัวแท้ของชีวติ พรหมจรรย์คาํ สอนและบทบัญญัตติ ่างๆ ในทางพระพุทธศาสนามี
สาระสําคัญทีส9 ง่ เสริมการอบรม โดยมีหลักฐานทีส9 นับสนุนการศึกษาอยู่สองทางคือทางธรรมและทางวินยั 6 ซึง9 ทังB สองถือ
ว่าเป็ นจุดแข็งหรือจุดเด่นทีน9 ่ าสนใจของการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั เช่น จุด แข็งด้านกระบวนจัดการเรียน
การสอน ทีส9 ถานศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทังB แผนกธรรมและแผนกบาลีมอี สิ ระในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มที9 การ
บริหารจัดการทังB หมด ไม่ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เปิ ดปิ ดการเรียนการสอนวันไหนก็เป็ นเรื9องของเจ้าสํานักเรียนเอง
หรือเจ้าอาวาสทังB สินB ศาสนทายาทไม่ได้เข้ามาเกีย9 วข้อง นอกจากนีB ระบบการศึกษาของศาสนทายาททังB แผนกธรรมและ
แผนกบาลี มีระบบการวัดผลประเมินผลโดยหน่ วยงานกลาง คือ สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสํานักงานแม่
กองบาลีสนามหลวง หน่ วยงานทังB สองหน่ วยงานนีBทําหน้าที9ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และแจ้งผลการสอบให้สํานัก
เรียนทัวประเทศ
9
ถือว่ าเป็ น การจัดการศึกษา ที9ลBําสมัย กว่ าการจัด การศึกษาในระบบของทางโลก เพราะการที9มี
หน่ วยงานกลางในการวัดผลประเมินผล เป็ นเสมือนการรับประกันคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละสํานักเรียนว่า มี
คุณภาพทัดเทียมกัน นอกจากนีBการาดผล ประเมินผลของการศึกษาพระปริยตั ิธรรมของศาสนทายาท ใช้ระบบการ
เขียนแบบอัตนัย ไม่มีคําตอบให้เลือก เหมือนข้อสอบแบบปรนัย ซึ9งการสอบแบบนีBทําให้ศาสนทายาทมีพฒ
ั นาการ
ทางด้านภาษาไทยทีส9 งู ยิง9 กว่าการสอบแบบปรนัย ทําให้การเขียนภาษาไทยมีความสวยงามชัดเจนมากขึนB ทําให้ศาสน
ทายาทสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา ทักษะการเขียน และทักษะในการคิดกว้างขวางกว่าการใช้ขอ้ สอบแบบ
ปรนัย ดังนันB การวัดผล ประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบอัตนัยนันB ถือได้ว่าเป็ นจุดเด่นและเป็ นจุดแข็งของการศึกษาของศา
สนทายาท นอกจากนีBศาสนทายาทมีเครือข่ายสถาบันขององค์กรทางพระพุทธศาสนาอยู่ทวประเทศและเกื
ั9
อบทัวโลก
9
หากมีการบริหารจัดการทีด9 ี ก็จะสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบั พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนในทุก
ระดับ สามารถนําเครือข่ายดังกล่าวนันB มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาได้ง่าย และ
การศึกษาของศาสนทายาทยังถือว่าเป็ นการจัดการศึกษาเพื9อมวลชนอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้มุ่งหวังกําไรในรูปแบบที9
เป็ นผลประโยชน์ จากศาสนทายาทแม้แต่น้อย เพียงแต่มุ่งหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ซึง9 ถือว่า
6

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2533), หน้า 8-16.

เป็ นจุดเด่นทางการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาหากไม่ได้จดั เพื9อมุ่งหวังตัวกําไรเป็ นผลประโยชน์เรื9องเงินทองแล้วจะ
สามารถทําให้การศึกษานันB ๆ มุ่งพัฒนากลุ่มเป้ าหมายคือนักศึกษาอย่าง แท้จริง
2) ด้านทีN เป็ นจุดอ่อน ในด้านที9เป็ นจุดอ่อนของการศึกษาของศาสนทายาทไนปั จจุบนั ทีก9 ําลังอยู่ ในสภาพ
วิกฤติอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและบาลีซง9ึ เป็ นการศึกษาหลักของ ศาสนทายาท ที9
จํานวนนักเรียนมีลดน้อยลงเป็ นอย่างมาก จากข้อมูลที9ได้จากการวิจยั พบว่า การจัดการ ศึกษาของศาสนทายาทใน
ปั จจุบนั มีจุดอ่อนซึง9 เป็ นปั ญหาต่างๆ มากมายหลายประการ มีทงั B จุดอ่อนทีเ9 กิดจาก ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ที9
กลายเป็ นอุปสรรคทําให้การศึกษาของศาสนทายาทไม่เจริญก้าวหน้าไปเท่าทีค9 วร จุดอ่อนทีเ9 กิดจากปั จจัยภายนอก เช่น
ได้แก่ความไม่เสมอภาคจากการจัดการศึกษาของรัฐทีร9 ฐั ก็ปล่อยให้ศาสนทายาทจัดการศึกษากันโดยลําพัง โดยได้ให้
การสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยมาก และความห่างเหินและความ ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาของประชาชน ผลจากการแยก
การศึกษาออกจากวัด และการตัดขาดระบบการศึกษาของสงฆ์ออกจากระบบการศึกษาของรัฐการศึกษาในวัดและ
สําหรับพระสงฆ์กถ็ ูกปล่อยขาดไปให้เป็ นเรื9องของสถาบันสงฆ์จดั ดําเนินการโดยลําพัง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ
และไม่จดั เข้าเป็ นส่วนในในโครงการ หรือแผนการศึกษาใดๆของรัฐ ผลที9เกิดจากการแยกโลกออกจากธรรมอย่าง
ชัดเจนเช่นนีB ก่อให้เกิดผลตามมาก็คอื พลอยทําให้บทบาทของฆราวาสกับพระพลอยแยกกันอย่างเด่นชัดไปด้วย ทําให้
สองฝ่ ายห่างเหินกันมากขึนB ประชาชนถือว่าโลกนันB เป็ นเรื9องของฆราวาสส่วนธรรมเป็ นเรื9องของพระสงฆ์ทําให้ธรรมะ
ถูกแยกขาดออกจากชีวติ ประจําวันของผูค้ นกลายเป็ นว่าต่างคนต่างอยู่จะมาเกีย9 วข้องกันก็ต่อเมื9อมีเหตุหรือมีพธิ กี รรรม
ซึง9 ระยะหลังหนีไม่พน้ เรื9องของเงินทองหรือผลประโยชน์ กล่าวคือฆราวาสเข้าวัดก็เพราะหวังโชคลาภจากพระสงฆ์กเ็ ข้า
หาฆราวาสเพราะต้องการเรีย9 ไรสร้างโบสถ์วหิ ารเป็ นต้น เงินกลายมาเป็ นตัวกลางความสัมพันธ์ระหว่างพระ กับฆราวาส
แทนทีจ9 ะเป็ นการร่วมมือกันด้วยความตระหนักว่าโลกกับธรรมนันB แยกจากกันไม่ได้ รากฐานการศึกษาของคณะสงฆ์
ไทยทีย9 ดึ แบบอย่างจากลังกาวงศ์มาเป็ นแม่แบบสําหรับศึกษาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรมอย่างจริงจังทังB ฝ่ ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ทังB นีBเพราะพ่อขุนรามคําแหงทรงเป็ นครูสอนโดยพระองค์สมัยนันB ด้วย นับตังB แต่พระองค์ทรงประดิษฐ์อกั ษรไทย
ใช้เป็ นครังB แรกเมื9อ พ.ศ. 1826 พร้อมทังB ได้จารึก พระกรณียกิจต่างๆ ไว้อนั เป็ น7ประโยชน์ทางประวัตศิ าสตร์ และ
การธํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
นอกจากนีB ฆราวาสชนชันB กลางผู้ท9มี โี อกาสดีกว่าได้รบั การศึกษาแบบใหม่จากระบบการศึกษาที9รฐั จัดให้มี
ความคาดหมายว่าพระสงฆ์ท9อี อกบวชนันB เพื9อละเรื9องทางโลกมุ่งสู่พระนิพพานอย่างเดียว โดยลืมทํา ความเข้าใจถึง
สภาพของสังคมไทย และมักจะมองพระภิกษุสามเณรทีเ9 ข้ามาเรียนวิชาการทางโลกโดยผ่าน สถาบันทางศาสนาในแง่
ลบ มีการต่อต้านการทีพ9 ระสงฆ์จะเรียนวิชาการสมัยใหม่ ด้วยเห็นว่าไม่ใช่กจิ ของสงฆ์บา้ ง กลัวว่าจะสึกบ้างจากความ
ไม่เข้าใจถึงปริบทของสังคมไทย จึงพากันตําหนิตเิ ตียนจนถึงขนาดต่อต้านผูป้ ริหารการศึกษาของชาติกเ็ กิดทัศนคติว่า
การศึกษาของรัฐกับการศึกษาของศาสนทายาทต่างฝ่ ายต่างก็ดําเนินการไม่ควรยุ่งเกีย9 วซึง9 กันและกันบางครังB ถึงกับมี
การต่ อ ต้ า น ดัง จะเห็น ได้ว่ า ในสมัย ก่ อ นรัฐ ไม่ ใ ห้ก ารรับ รองด้ว ยซํB า ว่ า สถาบัน การศึก ษาของศาสนทายาทเป็ น
สถาบันการศึกษาทีถ9 ูกต้องตามกฎหมาย
นอกเหนื อจุ ด อ่อ นจากเหตุ ปัจ จัย ภายนอกองค์ก รศาสนทายาท ที9ส่ง ผลกระทบและเป็ น ปั ญ หาต่ อการจัด
การศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั แล้ว ปั จจัยทีเ9 ป็ นจุดอ่อนประการสําคัญของการศึกษาของ ศาสนทายาท ไทยใน
ปั จจุบนั ก็คอื ปั จจัยภายในทีเ9 กิดจากการบริหารจัดการของศาสนทายาทเอง เพราะศาสนทายาทไม่ได้เน้น การศึกษาว่า
เป็ นภารกิจหลักแต่กลับไปเน้นและให้ความสําคัญในเรื9องการปกครอง ผลทีต9 ามมาคือการศึกษา ของศาสนทายาทถูก
ลดความสําคัญลงจนไม่ถือว่าเป็ นงานหลักของผู้ปกครองสงฆ์ไม่ว่าในระดับใด ทําให้การศึกษาไร้ประสิทธิภาพแล้ว
จุดอ่อนในด้านนโยบายการศึกษาและการบริหารการศึกษานโยบายทางการ ศึกษาของศาสนทายาททังB ระบบขาดความ
ชัดเจนหรือแทบจะไม่มนี โยบายเกี9ยวกับการจัดการศึกษาเลย เมื9อขาด นโยบายก็ไม่มแี ผนงานเกี9ยวกับการศึกษา
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พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2533), หน้า 64.

ของศาสนทายาททีช9 ดั เจนไม่ได้มกี ารวิเคราะห์วจิ ยั ถึงสภาพปั ญหา ความต้องการเกีย9 วกับการศึกษา ทําให้ศาสนทายาท
ขาดกรอบแสะทิศทางทีจ9 ะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดขี นBึ การบริหารการบริหารการศึกษาของศาสนทายาทเน้นให้
การศึกษาแนวดิง9 มากกว่าแนวราบเพียงดูแลให้มกี ารสอบตามสําดับชันB ให้ครบทุกชันB แต่ไม่สนใจว่าพระภิกษุสามเณรที9
บวชเข้ามาแล้วจะได้รบั การศึกษาทัวถึ
9 งหรือไม่ จึงทําให้ผทู้ บ9ี วชเข้ามาแล้วไม่ได้รบั การศึกษามีเป็ นจํานวนมาก ซึง9 ส่งผล
เสียต่อองค์กรศาสนทายาทและพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม
นอกจากนีBศาสนทายาทให้ความสําคัญกับการปกครองมากกว่าการศึกษา ยกงานปกครองเป็ นงานอันดับ
หนึ9ง แล้วรวมงานทุกอย่างมาไว้ทก9ี ารปกครองการบริหารแบบรวมศูนย์อยู่ทส9ี ่วนกลาง อีกทังB การจัด การศึกษาของศา
สนทายาทก็มหี ลากหลายระบบ ทําให้ขาดเอกภาพทางการศึกษา การศึกษากระแสหลักของศาสนทายาททีถ9 ูกปล่อย
ปละละเลยให้แต่ละวัดแต่ละสํานักดําเนินการกันเองบางวัดก็แทบไม่มมี กี ารเรียนการสอนเพียงแต่ส่งชื9อเข้าสอบเพราะ
ต้องการรักษาสํานักเรียนเอาไว้ ปรากฏว่ามีผลกระทบในทางลบต่อการศึกษาของศาสนทายาทอีกมาก เช่น มีการทุจริต
ในการสอบ และขาดสอบทําให้สนBิ เปลืองงบประมาณในการจัดการสอบในแต่ละปี เป็ นต้น
หลักสูตรการศึกษาของศาสนทายาทเป็ นหลักสูตรเก่าแก่ ไม่ได้คํานึงถึงผู้ศกึ ษา ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมที9เปลี9ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาวการณ์ท9ีเห็นได้ชดั เจนในกรณีพระมหาเปรียญ ในระดับสูงสุด
ส่วนมากก็มกั จะอยู่แต่ในสํานัก ผลงานด้านวิชาการยังขาดการสนับสนุ นอย่างจริงจัง เช่นควรจะแต่งตังB ให้เป็ นพระ
ผูช้ ํานาญการในการแต่งคัมภีร์ ต่างๆ เฉกเช่นในสมัยพระสิรมิ งั คลาจารย์ ที9มชี 9อื เสียงในยุคทองของเมืองล้านนา และ
ปั จจุบนั การแต่งคัมภีร์ ต่างๆ ภายในท้องถิน9 ยังไม่ได้รบั การสนับสนุ น ผลงานต่างๆของบูรณพาจารย์มกั จะสูญหายไป
กับบุคคล ไม่มกี ารสืบสานให้ถงึ แก่ศษิ ย์รุ่นหลัง อย่างเช่นการแต่งคัมภีรพ์ นBื บ้านล้านนา (แต่งธรรมเมืองเหนือ ของมหา
ทวี เขื9อ นแก้ว ยัง ไม่ ป รากฏการบัน ทึก ว่ า มีใ ครเป็ น ศิษ ย์ส ืบ ทอด มีแ ต่ ค ัม ภีร์ แต่ ย ัง ไม่ มีก ารถ่ า ยทอดในระดับ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
จุดเด่นการจัดการศึกษาของศาสน
ทายาท
- มีเป้ าหมายชัดเจน
- ต้นทุนทางศรัทธาจากสังคมมีอยู่สงู
- มีทรัพยากรอยู่มาก
- มีปัญหาน้อยกว่าทางโลก
- มีระบบการศึกษาทีเ9 ป็ นเอกลักษณ์

จุดด้อยการจัดการศึกษาของศา
สนทายาท
- ขาดนโยบายและแผน
- ท่าทีแบบอนุ รกั ษ์นิยมของพระเถระ
- การบริหารขาดประสิทธิภาพ
- หลักสูตรล้าหลัง
- รวมอํานาจไว้ทส9ี ่วนกลาง

สภาพการจัดการศึกษา
ของศาสนทายาท
โอกาสในการจัดการศึกษาของศาสน
ทายาท
- บุคลากรทีม9 คี วามรูม้ เี พิม9 ขึนB
- สังคมให้ความสนใจการศึกษาแนว
พุทธ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติเปิ ดโอกาส
- มีเครือข่ายวัดเกือบทัวโลก
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-ปั ญหาสังคมกําลังรอการแก้ไข

สิN งคุกคามการจัดการศึกษาของศาสน
ทายาท
- ระบบการปกครองของสงฆ์
- จํานวนพระภิกษุสามเณรลดลง
- กระแสโลกาภิวตั น์ทถ9ี าโถมเข้ามา
- บทบาทพระสงฆ์ลดลง
- ความไม่สามัคคีของคณะสงฆ์

(ภาพทีN 1) : วิเคราะห์ในแง่ของ จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม

จากสถานภาพการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั มีทงั B วิกฤติ และโอกาสมีทงั B จุดเด่นและ จุดด้อย
ซึง9 มีความจําเป็ นอย่างเร่งด่วน ทีจ9 ะต้องปรับเปลีย9 นให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพราะวิกฤติต่างๆทีเ9 กิดขึนB กับศาสนทายาท
และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในปั จจุบนั นีB เป็ นผลสืบเนื9องมาจากวิกฤติปัญหา ทางด้านการศึกษาของศาสน
ทายาทเอง ปั ญหาใหญ่ของการศึกษาของศาสนทายาท คือการไม่สามารถเตรียม คนหรือศาสนทายาท ให้สามารถทีจ9 ะ
เผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลีย9 นแปลงได้ ทําให้สงั คมสงฆ์อ่อนแอและ เกิดวิกฤติขนBึ ภายในองค์กรของศาสนทายาทเอง
ทังB ๆทีก9 ารปฏิรูปการศึกษาของศาสนทายาทเป็ นเรื9องจําเป็ นอย่าง เร่งด่วน แต่ถูกละเลยมาช้านานแล้วและก็ไม่เคยมี
ความพยายามจากศาสนทายาททีจ9 ะปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาของศาสนทายาท
กับบริบทของสังคมไทยในยุคปั จจุบนั
จากสภาพจุดอ่อนของการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั ทีไ9 ด้กล่าวมา ส่งผลให้ระบบ การศึกษา
ของศาสนทายาทในปั จจุบนั ไม่สามารผลิตผลผลิตทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลีย9 นแปลงของสังคมไทย คือ
ผลผลิตจากระบบการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั ยังไม่สามารถรับมือกับความเปลี9ยนแปลงด้านต่ างๆของ
สังคมไทยไนปั จจุบนั ได้ โดยเฉพาะกระแสแห่งความเปลีย9 นแปลงของสังคมในปั จจุบนั ทีส9 ่งผลกระทบต่อสังคมไทยแสะ
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น อย่ า งมากและวิก ฤติท9ีสํา คัญ ที9สุด ของศาสนทายาทคือ วิก ฤติท างด้า นพระศาสนา ซึ9ง บริบ ท
สังคมไทยในปั จจุบนั ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและศาสนทายาทอย่างมากมาย เช่น
1. เกิดกระแสพุทธพานิชย์และไสยศาสตร์แพร่หลายมากขึนB สัทธิบริโภคนิยมซึง9 มาพร้อมกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ ซึง9 เป็ นตัวกระตุน้ ความอยากมังคั
9 งรํ
9 9ารวยให้กบั ประชาชนให้เข้มข้นรุนแรงขึนB ความอยากมังมี
9 ศรีสขุ ด้วยอํานาจดล
บันดาลของวัตถุ มงคลและสิง9 ศักดิสิs ทธิ s ระบบทุนนิยมที9มากับความทันสมัย ทําให้พระเครื9องและศาสนาวัตถุ ต่างๆ
กลายเป็ นสินค้าทีซ9 อBื ขายกันได้ดว้ ยเงินตรา ทําให้พุทธพาณิชย์ขยายตัวกว้างขวาง ทังB ในและนอกวัด ซึง9 เท่ากับผสักดัน
เชิญชวนให้วดั วาอารามต่ างๆ เข้าสู่วงการพุทธพาณิชย์กนั มากขึBน และ แข่งขันกันคิดคันพัฒนา “สินค้า” ให้พเิ ศษ
พิสดารขึนB เพีอ9 เป็ นจุดขาย รวมไปถึงพิธกี รรมต่าง ๆ แม้แต่บุญก็ หนีไม่พนั จากการแปรสภาพให้เป็ นสินค้า
2. การเกิดลัทธิพธิ แี ปลกปลอมต่างๆมากมายขึนB ภายในวัด ผลประการหนึ9งของไสยศาสตร์และ พุทธพาณิชย์
ทีเ9 ฟื9 องฟูในวัดก็คอื การส่งเสริมให้วดั เป็ นอันมากพากันคิดค้นพิธกี รรมและวัตรปฏิบตั แิ ปลกๆ ใหม่ๆ เพื9อดึงคนและดูด
เงินเข้าวัด ขณะเดียวกันความหลากหลายของผู้คนซึ9งเพิ9ม มากขึBนตามความซับช้อน ของสังคมก็ทําให้เกิดความ
ต้องการและความเชื9อทางศาสนาที9แตกต่ างกันไป อันเป็ นปั จจัยอีกประการหนึ9ง ที9ทําให้วดั จํานวนไม่น้อยพัฒนา
ลักษณะเฉพาะตัวขึนB มาเพื9อตอบสนองความหลากหลายดังกล่าว โดยมักดึงเอาสัญลักษณ์และรูปแบบทางศาสนาต่างๆ
ทังB จากในและนอกพุทธศาสนาเข้ามาผสมปนเป จนเกือบมีสภาพไม่ต่างจากลัทธิพธิ หี นึ9งทีแ9 ปลกออกไปจากพุทธศาสนา
กระแสหลัก เพียงแต่ยงั อยู่ในวัดและยังมีฐานะเป็ นส่วนหนึ9งของศาสนทายาท
3. การแตกแยกออกเป็ นลัทธินิกายต่างๆ ลัทธิพธิ ที เ9ี กิดขึนB มากมายในวัด ในทีส9 ดุ ย่อมมีจาํ นวนหนึ9ง ทีเ9 ติบใหญ่
และมีเ ครือ ข่ า ยกว้า งขวางจนสามารถตังB ตัว เป็ น นิ ก ายใหม่ ไ ด้ จะโดยเปิ ด เผยหรือ ไม่ ก็ต าม สัน ติ อโศกและวัด
พระธรรมกายเป็ นตัวอย่างของนิกายใหม่ทแ9ี สดงตัวต่างกัน ในอนาคตนิกายใหม่ๆ โดยเฉพาะที9 ไม่แสดงตัวชัดเจน และ
ยังยอมรับอํานาจขององค์กรปกครองสงฆ์บางส่วนจะมีมากขึนB แต่หากว่าศาสนทายาท อ่อนแอและเรรวนยิง9 ไปกว่านีB ก็
เป็ นไปได้มากว่าจะมีนิกายใหม่ทแ9ี สดงตัวอย่างชัดเจนตามอย่างสันติอโศก การ พยายามควบคุมศาสนทายาทให้เป็ น
หนึ9งเดียวกันนับวันจะทําได้ยากขึนB ทุกทีในยุคโลกาภิวตั น์ ยิง9 ศาสนทายาทแสดงตัวให้ประชาชนเสื9อมศรัทธาทังB ในด้าน
คุณธรรมและสติปัญญาก็ยงิ9 ทําให้ขาดพลังมากยิง9 ขึนB
4. การตีความพระวินัยที9ขดั แย้งกัน กระแสโลกาภิวตั น์จะทําให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ๆ อีก มากมายในทาง
พุทธศาสนาทีก9 ลายเป็ นข้อโต้แย้งถกเถียงในทางธรรมวินัย คือ แนวคิดและความเคลื9อนไหวใหม่ๆ จากต่างประเทศ
รวมทังB จากวงการพุทธศาสนาในส่วนอื9นของโลก มาสู่การรับรู้ของชาวพุทธไทยมากขึนB อย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึง9 อาจ
นําไปสูข่ อ้ ขัดแย้งทางด้านพระธรรมวินัย ตัวอย่างเช่น การเคลื9อนไหว เรียกร้องให้มภี กิ ษุณีในเมืองไทยซึง9 เป็ นผลจาก
การทีท9 วโลกตื
ั9
9นตัวในเรื9องสิทธิสตรีมากขึนB ขณะเดียวกัน ความคิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศหรือพุทธศาสนานิกายอื9นๆ

อาจทําให้เกิดการตีความทางด้านพระธรรมวินัยที9 ผิดแผกจากจารีตเดิม และด้งนันB จึงอาจนําไปสู่ขอ้ โต้แย้งถกเถียง
อย่างกว้างขวางใต้
5. เกิดช่องว่างระหว่างพระสงฆ์กบั ฆราวาสมากขึBน ความเปลี9ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ของ
สังคมไทย ฆราวาสเข้าไปรับรูแ้ ละเกีย9 วข้องกับความเปลีย9 นแปลงนีBอย่างเต็มที9 ส่วนพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยงั เก็บตัวอยู่ใน
วัด ไม่ไปรับรูก้ บั ความเปลีย9 นแปลงดังกล่าว จึงเกิดช่องว่างกับฆราวาสมากขึนB และนับวันช่องว่าง ไม่ได้จาํ กัดแต่เฉพาะ
เรื9องทางโลก หากยังรวมไปถึงเรื9องทางธรรมด้วย สิง9 ทีอ9 าจเกิดขึนB ตามมาก็คอื ฆราวาส จํานวนมากขึนB จะไม่เห็นความ
จําเป็ นต้องพึง9 พาพระสงฆ์ ทําให้ช่องว่างถ่างกว้างขึนB จนกลายเป็ นความเหินห่างหมางเมินต่อกัน เนื9องจากฆราวาสได้
รับรูแ้ นวคิดใหม่ๆ รวมทังB วิธกี ารตีความธรรมจากแหล่งอื9นๆ ทีต9 ่างไปจากพระสงฆ์
ความไม่สอดคล้องด้านปริมาณนันB คือ ในขณะทีป9 ระชากรของประเทศไทยมีปริมาณเพิม9 ขึนB เรื9อยๆ แต่สถิติ
ผู้สอบผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาของศาสนทายาทกลับมีน้อยมาก จํานวนยอดผู้สมัครสอบกับยอดผู้สอบได้
ต่างกันเป็ นอย่างมาก จํานวนผูข้ าดสอบในแต่ละปี กม็ จี ํานวนสูงมากและมีแนวโน้มสูงขึนB เรื9อยๆ สถิตดิ งั กล่าวนอกจาก
บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ ตลอดจนความตังB ใจของศาสนทายาทว่ามีน้อยเพียงใดแล้วยังสะท้อนถึงความด้อย
คุณภาพทังB ในด้านการสอนและการกวดขันใส่ใ จของครู โดยโยงไปถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของศาสน
ทายาทโดยรวมด้วยในด้านคุณภาพที9ยงั ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคไทยปั จจุบนั จากการวิจยั พบข้อมูลว่า
คุณภาพทางการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั มีสภาพทีอ9 ่อนแอ คือ
1. ไม่สามารถเป็ นศาสนทายาททีม9 คี ุณภาพ แต่เดิมนันB พระสงฆ์เป็ นผูท้ ท9ี ําหน้าทีเ9 ป็ นผูน้ ําทางปั ญญา และทาง
จริยธรรมของแต่ในปั จจุบนั จะพบว่า พระสงฆ์ไทยจํานวนไม่น้อยไม่สามารถเป็ นผูน้ ําทางปั ญญาและทางจริยธรรมของ
สังคมไทยเท่านันB บางรูปยังได้กลายเป็ นเหตุปัจจัยส่วนหนึ9งทีท9 าํ ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางปั ญญาและทางศีลธรรมเสียเอง
สาเหตุสาํ คัญประการหนึ9ง คือ การศึกษาพระพุทธศาสนาทังB ของพระสงฆ์และของพุทธศาสนิกชนมีความอ่อนแอ มีแต่
การบวชแต่ขาดการศึกษาเล่าเรียน ถึงจะมีการเล่าเรียนบ้างแต่กไ็ ม่เพียงพอทีจ9 ะทําหน้าทีเ9 ป็ นศาสนทายาททีด9 ไี ด้ เพราะ
เป็ นการศึกษาเล่าเรียนเพียงตําราไม่ได้มุ่งเน้นในเชิงปฏิบตั ิ เรียน เพื9อรูแ้ ต่แยกส่วนกับการปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจําวัน
ทําให้คุณภาพของพระสงฆ์อ่อนด้อยลงอย่างน่าเป็ นห่วง
2. ความรูท้ างพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ่อนด้อยลง ในสมัยก่อนพระสงฆ์เป็ นผูท้ ม9ี คี วามรูค้ วาม เชีย9 วชาญด้าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กบั การเรียนรู้ทกั ษะชีวิต แบบพึ9งพาในรูปของภูมปิ ั ญญาพืBนบ้านอย่างแท้จริง
แม้แต่ความรูด้ า้ นวิชาการต่างๆ พระสงฆ์กเ็ ป็ นผูน้ ําทังB สินB แต่สมัยปั จจุบนั ความรูท้ างด้านพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ลดน้อยลงมาก พระกําลังจะมีความสําคัญน้อยลงในฐานเป็ นแหล่งความรู้ทางธรรม แม้แต่เรื9องสมาธิภาวนาฆราวาส
กําลังมีบทบาทในด้านนีBมากขึนB เป็ นทังB ผูส้ อนและผูป้ ฏิบตั ิ ในขณะทีใ9 นวงการศาสนทายาทกลับเป็ นไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม คือ พระสงฆ์ทส9ี นใจทําสมาธิภาวนาอย่างจริงจังมีน้อยลง สิง9 เหล่านีBทาํ ให้ศรัทธาทีป9 ระชาชนมีต่อพระสงฆ์ลดลงไป
ไม่เพียงเป็ นการสูญเสียความเป็ นผูน้ ําทางจริยธรรมเท่านันB เมื9อสถาบันสงฆ์อ่อนแอลงก็หมายถึงว่าคําสังสอนของพุ
9
ทธ
ศาสนาก็มอี ทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนลดน้อยถอยลงไปด้วย
3. สถานะความเป็ นผูน้ ําทางสติปัญญาและจิตวิญญาณอ่อนแอลง บทบาทในฐานเป็ นพลังทางด้านศาสนธรรม
ในสังคมของพระสงฆ์ไทยในปั จจุบนั มีความอ่อนแอลงมาก ซึง9 นอกจากจะไม่สามารถดึงประชาชนให้เข้าหาเพื9อน้อมเข้า
มาเป็ นทางดําเนินชีวติ และสืบต่อให้ยงยื
ั 9 นแล้วยังไม่สามารถต้านทานกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมทีไ9 หลบ่าแผ่ซ่าน
ทัวทั
9 งB สังคม ผลก็คอื ถูกกระแสดังกล่าวบ่อนเซาะ จนกระทังพระเป็
9
นอันมาก กลายเป็ นเครื9องมือของลัทธิอุดมการณ์
ดังกล่าวแทน ขณะเดียวกันประชาชนเป็ นอันมากก็หนั ไปหาพุทธศาสนา แบบอื9นซึง9 ตอบสนองหรือสัมพันธ์กบั ชีวติ ของ
เขามากกว่า หาไม่กต็ ่อเติมเสริมแต่งหรือสร้างศาสนาขึนB มาใหม่ เพื9อให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ซึง9 ใน
หลายกรณีกเ็ ป็ นการสนองกิเลสมากกว่า พระกลายเป็ นพราหมณ์ พุทธศาสนาก็เลยยิง9 ห่างจากชาวบ้านออกไปทุกที
4. ไม่สามารถรับมือกับความเปลีย9 นแปลงของสังคม ความเปลีย9 นแปลงอย่างหนึ9งซึง9 กําลังเกิดขึนB ในปั จจุบนั
และอนาคต คือ ความหลากหลายภายในสังคม สังคมทีส9 ลับซับช้อนและขยายใหญ่ทําให้เกิดกลุ่มคนที9หลากหลายทังB

อาชีพและประสบการณ์ การศึกษาและความสนใจ ความหลากหลายดังกล่าวทําให้ผู้คน คาดหวังจากพุทธศาสนา
แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเข้าหาและรับรูพ้ ุทธศาสนาด้วยวิธกี ารทีไ9 ม่เหมือนกัน ความหลากหลายทางด้านความเชื9อ
และการรับรู้ รวมไปถึงปั ญหาทางจิตใจของผู้คนในยุคโลกาภิวตั น์สภาพ เช่นนีBเรียกร้องให้พุทธศาสนาต้องปรับตัว
เปลีย9 นแปลงให้มคี วามหลากหลายมากขึนB เพื9อตอบสนองกลุ่มคนทีห9 ลากหลาย ถ้าพุทธศาสนาจะมีความสําคัญสําหรับ
อนาคต ส่วนหนึ9งก็เพราะสามารถทีจ9 ะเยียวยาวิกฤตการณ์ ทางจิตวิญญาณของผูค้ นทีไ9 ด้รบั พิษภัยจากบริโภคนิยมได้

4. แนวทางการจัดการศึกษาเพืNอเพิN มศักยภาพของศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา
จากแผนภูมสิ รุปสภาพการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าจากการจัด การศึกษาของ
ศาสนทายาทในปั จจุบนั นันB ยังไม่สามารถที9จะจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยไน ยุคปั จจุบนั ได้ คือยังไม่
สามารถสนองตอบต่อความคาดหวังของพระพุทธศาสนา ศาสนทายาท และของสังคมได้เลย ถึงแม้การศึกษาขอศาสน
ทายาทจะมีจุดอ่อนต่างๆ มากมายหลายประการ แต่กย็ งั มีโอกาสที9จะสามารถ พลิกวิกฤติมาเป็ นโอกาส คือสามารถ
กลับมาเป็ นผูน้ ําทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ได้ โดยไห้การศึกษากับพระภิกษุสามเณรเพื9อ
ฝึ กอบรมสร้างศาสนทายาทอย่างมีคุณภาพ คือเป็ นผูป้ ระพฤติ ปฏิบตั ิดปี ฏิบตั ชิ อบ มีความรูแ้ ละความสามารถในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คม โดยมีการใช้ระบบ คู่ขนานในการจัดการศึกษาของสงฆ์ โดยทําให้มี
ทังB การศึกษาพุทธธรรม และการศึกษาสงเคราะห์ควบคู่กนั ไป ซึง9 ข้อเสนอข้างต้นนีB ควรจะได้มกี ารกําหนดเป้ าหมายและ
ทิศทางให้ชดั เจนโดยยึดหลัก
1. เป็ นการศึกษาวิชาการสมัยใหม่ในแนวพุทธ คือ การจัดการศึกษาในวิชาการต่างๆตามยุคสมัย นิยม ภายใต้
หลักการศึกษาแบบพุทธ เพื9อส่งเสริมสนับสนุ นการศึกษาเรียนรูว้ ชิ าต่างๆ ตามหลักพุทธธรรม เช่น เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ รัฐศาสตร์แนวพุทธ ฯลฯ
2. เป็ นระบบการศึก ษาที9เ ป็ นวิท ยาทาน คือ การทําให้ก ารศึก ษาวิช าการเป็ นการเอืBอ เฟืB อเพียงแบ่งปั น ที9
เรียกว่า “วิทยาทาน” ระบบการศึกษาวิชาการสมัยใหม่ของการศึกษาสงฆ์ จะต้องไม่ทาํ ให้เป็ นสินค้าเพื9อการซือB ขายหวัง
กําไร ไม่แปลงความรู้ให้เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอันเป็ นสมบัติส่วนตัว ที9มไี ว้เพื9อแสวงหาประโยชน์จากผู้อ9นื ระบบ
การศึกษาของสงฆ์ในส่วนนีB เป็ นการให้ความรูเ้ ป็ นทานและทําความรูใ้ ห้เป็ นสมบัตสิ ว่ นรวม
3. เป็ นระบบการศึกษาทางเลือก คือ การทําการศึกษาของสงฆ์ให้เป็ นการศึกษาทางเลือกสําหรับ สังคมไทย ที9
ปลอดจากการผูกขาดการศึกษาโดยระบบทุนนิยม และใช้ระบบกลไกตลาดมาควบคุมการศึกษา ดังนันB การศึกษาของ
สงฆ์ในส่วนนีB จะต้องเป็ นการศึกษาทางเลือกใหม่ให้กบั สังคมไทยทีม9 คี วามแปลกแตกต่าง

จุดอ่อนเกิดจากภายนอกองค์กร
ความไม่รพู้ ุทธศาสนาของประชาชน

การศึกษาของศาสนทายาทปั จจุบนั

ด้านนโยบาย

ระบบของคณะสงฆ์โดยตรง
นักธรรม, บาลี

ด้านบริ หาร
กระบวนการเรียนการ

ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา
ด้านงบประมาณ

ระบบประยุกต์

ด้านหลักสูตร

ปริยตั สิ ามัญ, มหาวิทยาลัยสงฆ์

ด้านบุคลากร

จุดอ่อนภายในองค์การของสงฆ์
ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของศาสนทายาทไทยในปั จจุบนั

ความรูท้ างพุทธศาสนาของศาสนทายาทอ่อนแอลง

ไม่สามารถเป็ นผูน้ าทางสติปัญญาและจิตวิญญาณ

ไม่สามารถรับมือกับความเปลีย9 นแปลงของสังคม

ไม่สามารถเป็ นศาสนทายาทคุณภาพได้

สภาพบริบทของสังคมไทยในยุคปั จจุบนั
วิกฤติเศรษฐกิจ

วิกฤติพระพุทธศาสนา

วิกฤติสงั คม

ความยากจน

ลัทธิพธิ แี ปลกปลอมต่างๆ

ปั ญหาอาชญากรรม

ระบบทุนนิยม

ตีความพระวินยั ทีขัดแย้งกัน

ปั ญหาเยาวชน

กระแสพุทธพานิชย์และไสยศาสตร์

ปั ญหาทางเพศ

การแตกแยกออกเป็ นลัทธินิกาย

ตีความพระวินยั ทีข9 ดั แย้งกัน

(ภาพทีN 2) : สรุปการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในปั จจุบนั ทีไ9 ม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยปั จจุบนั
ทางด้านเนืB อ หา และกระบวนการเรีย นไปจากการศึก ษาในกระแสหลัก รวมถึง เป็ น ทางเลือกแก่ ผู้ใ ฝ่ เรียนรู้ห รือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทีเ9 ข้าไม่ถงึ การศึกษาซึง9 เป็ นบริการจากรัฐและธุรกิจเอกชน
การปฏิรปู การศึกษาในส่วนนีB ศาสนทายาทควรหยุดการก้าวตามระบบการศึกษากระแสหลักของทางโลกให้
ได้ ทังB นีBเพราะการศึกษากระแสหลักของทางโลก เป็ นการศึกษาเพื9อตอบสนองโลกทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึง9 ขัดแย้ง
และสวนทางกับการศึกษาแนวพุทธโดยการศึกษาของศาสนทายาทในรูปแบบใหม่จะต้องเปิ ดรับให้คฤหัสถ์เข้า มาศึกษา
โดยที9ไม่ต้องบวชเป็ นพระภิกษุ สามเณรก็ได้ ดังรูปแบบที9มหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั B สองแห่งได้เปิ ดรับ คฤหัสถ์เข้าศึกษา
ตังB แต่ระดับปริญญาตริถงึ ระดับปริญญาเอกแล้ว
จากข้อมูลทีไ9 ด้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําข้อมูลมาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทใน 3 ระดับ คือ ระดับ
กว้างที9สุดได้แก่ระดับการวางนโยบาย (Strategic) ระดับกลางที9เน้ นเฉพาะเจาะจงยิ9งขึนB คือ ระดับ ยุทธศาสตร์
(Tactical) และระดับปฏิบตั กิ าร (Operational) อันเป็ นระดับย่อยทีส9 ุดและผูว้ จิ ยั เชื9อว่าสําคัญ ทีส9 ุด เพราะเป็ นเงื9อนไข
สุดท้ายที9จะทําให้การปฏิรูปทุกๆ อย่างบรรลุสมั ฤทธิผล ซึ9งในการปฏิรูปการศึกษา ของศาสนทายาทนันB จะต้องใช้
แนวความคิด 3 ประสาน คือ “ประสานคน ระบบ และบริบททีเ9 กีย9 วข้อง” คนคือ พระภิกษุสามเณรและพุทธคาสนิกชน
ทัวไปซึ
9 ง9 เป็ นศูนย์กลางของการเริม9 ต้น ต่อจากนันB ต้องกําหนดระบบ เพื9อให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเป็ นไป

ตามกรอบหรือระบบทีว9 างไว้ แล้วต้องปรับรือB บริบทหรือ สภาพแวดล้อมให้มสี ่วนสนับสนุ นการปฏิรูปการศึกษาของศา
สนทายาทให้สมั ฤทธิผลด้
s วย
ในระดับนโยบายผูว้ จิ ยั ได้เสนอนโยบายในการจัดการศึกษาสงฆ์ในรูปแบบใหม่ไว้ 10 ประการ คือ
1) มุ่งสร้างศาสนทายาทคุณภาพทังB ฝ่ ายบรรพชิตและคฤหัสถ์
2) มุ่งเน้นใช้การศึกษานําหน้าการปกครอง
3) ยกระดับและให้ความสําคัญกับวิปัสสนากรรมฐาน
4) มุ่งความทัวถึ
9 งทางการศึกษา
5) เพิม9 บทบาทด้านการศึกษาต่อประชาชน
6) แสวงหาความร่วมมือทังB จากภายในและภายนอก
7) ปรับปรุงระบบโครงสร้างภายในองค์กรศาสนทายาทให้ทนั สมัย
8) พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
9) พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ ายของศาสนทายาทให้มคี ุณภาพ
10) พัฒนาการศึกษาศาสนทายาทให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
ส่วนในระดับยุทธศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของศาสนทายาทไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ท9ี 1 จัดตังB สํานักงานปฏิรปู การศึกษาของศาสนทายาท โดยให้มกี ารศึกษาวิจยั กําหนด รูปแบบใน
การบริหารจัดการศึกษาของศาสนทายาททีเ9 หมาะสม
ยุทธศาสตร์ท9ี 2 ปรับกระบวนการจัดการศึกษาของศาสนทายาททังB ระบบ ทังB โครงสร้างการบริหาร หลักสูตร
วิธกี ารเรียนการสอน การได้ผลประเมินผล และนําระบบประกันคุณภาพเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา ของศาสนทายาท
ยุทธศาสตร์ท9ี 3 เร่งสร้างศาสนทายาททังB ฝ่ ายบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยใช้การศึกษานําหน้าการปกครอง และ
เน้นกระจายการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ทวถึ
ั 9 งทังB ฝ่ ายบรรพชิตและพุทธศาสนิกชนทัวไป
9
ยุทธศาสตร์ท9ี 4 รณรงค์ ปลุกจิตสํานึกของพระสังฆาธิการในทุกระดับชันB ให้เห็นความสําคัญของ การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาให้กบั พระภิกษุสามเณรและประชาชน และระดมทุนระดมกําลังพร้อมทังB กระจายทุน กระจาย
กําลังเพื9อจัดการศึกษาของศาสนทายาท
ยุ ท ธศาสตร์ ท9ี 5 ปรับ กลไกทางการบริห ารจัด การภายในองค์ ก รศาสนทายาทให้ มีค วามคล่ อ งตัว มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ซึง9 นโยบายและยุทธศาสตร์ทงั B หมดทีก9 ล่าวมาแล้วนีB จะสามารถแก้ไขจุดอ่อนทางการศึกษาของคณะ สงฆ์ท9ี
กล่าวมาแล้วได้
ในระดับ ปฏิบ ัติก าร ซึ9ง ผู้วิจ ัย ถือ ว่ า เป็ น ระดับ ที9มีค วามสํา คัญ มากที9สุ ด การศึก ษาของศาสนทายาทใน
สังคมไทยยุคปั จจุบนั จะต้องมีการรือB ระบบปรับปรุงโครงสร้างใหม่ทงั B หมดเพื9อให้การปฏิรูปการจัดการศึกษาของศาสน
ทายาทเปลี9ยนแปลงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และการที9จ ะให้การจัดการศึกษาของศาสนทายาทดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศาสนทายาทมีความจําเป็ นจะต้องจัดตังB องค์กรทีท9 ําหน้าทีก9 ํากับดูแลการศึกษาของศาสนทายาทในทุก
ระบบขึนB ควรทีจ9 ะมีภาระหน้าทีอ9 ยู่ในกรอบดังนีB
1) กําหนดนโยบาย แผน แผนงานและโครงการสนับสนุ นการพัฒนาการศึกษาของศาสนทายาททังB ระบบให้
ชัดเจน ทังB ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2) ส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาต่างๆ รวมทังB ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนา ทังB ในระดับผู้บริหารระดับปฏิบตั กิ าร เพื9อให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารและการจัดการงานด้าน
การศึกษาของศาสนทายาทเพื9อให้องค์กรศาสนทายาทเป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และทําให้สถาบันสงฆ์
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจและมีประสิทธิภาพ

3) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรด้านพุทธศาสนา ทังB ในส่วนทีเ9 ป็ นเนืBอหาสาระของ หลักธรรมและ
การฝึ ก ปฏิบ ัติ รวมทังB กระบวนการจัด การเรีย นการสอน และการประเมิน ผลอย่ า งสอดคล้อ ง และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปั จจุบนั
4) กําหนดมาตรฐานทางการศึกษา และกํากับดูแลการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในทุกระดับให้เป็ นไป
ตาม เกณฑ์มาตรฐานทีศ9 าสนทายาทกําหนด
5) จัดให้มกี ารพัฒนาศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณร แม่ชี ผูน้ ําศาสนา ผูน้ ําชุมชน เพื9อให้ สามารถทํา
หน้าทีเ9 ผยแผ่ให้การศึกษาพระพุทธศาสนา และพัฒนาจิตใจพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริง รวมทังB ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ เพื9อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของศาสนทายาทอย่างเป็ นเครือข่าย เชื9อมโยงกันอย่างเป็ น
ระบบตังB แต่ระดับท้องถิน9 ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก รวมทังB การยกระดับคุณภาพการศึกษาของศาสนทายาทให้เป็ น
ทีย9 อมรับ
6) จัดให้มหี น่วยงานกลางหรือศูนย์สง่ เสริมด้านการวิจยั และผลิตตําราทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการเผยแพร่
ความรูผ้ ลการวิจยั และการเรียนรูด้ า้ นพระพุทธศาสนา
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