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ปั จจุบนั การศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงเริมต้นจากการเรียนการสอนทีมีอยู่สองลักษณะคือ
การเรียนในระดับโรงเรียนทีรัฐบาลพม่าจัดให้ คือ “ระบบต่าน” หรือชันการศึกษาจะเริมตังแต่ - เป็ น
ลักษณะการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล แต่ไม่บงั คับประชาชนให้เรียนด้วยประกอบกับคนกลุ่มไทไม่นิยม
เรียนเพราะการเรียนในระบบการศึกษาดังกล่าวใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอน ซึงในโรงเรียนดังกล่าวมี
การสอนวิชาภาพม่าซึงมีหลักสูตรมาจากส่วนการศึกษากลางของพม่า แต่การเรียนในลักษณะดังกล่าว สถานะ
ความเป็ นพระสงฆ์สามารถเรีย นได้ถึงแค่ ต่าน เทีย บเท่ากับ มัธยมศึกษาปี ท ี ของระบบการศึก ษาใน
ประเทศไทย ในลักษณะทีสองเป็ นการเรียนการสอนระดับชันนักธรรมนับตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา โดยมี
สํานักเรียนใหญ่อยู่ทวัี ดราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียงตุง ถึงแม้จะมีการจัดระบบการศึกษาดูเหมือนจะมี
ระบบก็ตามที ด้วยการศึกษาของเมืองเชียงตุงหรือพม่ามิได้ระบุชดั เจนถึงนโยบายของการศึกษาภาคบังคับที
กําหนดให้ประชาชนหรือพระสงฆ์ได้เล่าเรียนแค่ไหนอย่างไร จึงทําให้สงั คมมองพม่าหรือเชียงตุงว่า “เป็ น
ระบบการศึกษาอิสระ”สามารถเรียนก็ได้ ไม่เรียนก็ได้ ผลสัมฤทธิก็คอื วุฒกิ ารศึกษาในพม่านันไม่สามารถทํา
ให้ผลใดๆทังสินกับการเปลียนแปลงของวิถชี วี ติ ได้
การเปรีย บเทีย บการศึก ษาของคณะสงฆ์เ ชีย งตุ งและคณะสงฆ์ไ ทยก็มีค วามคล้า ยคลึง เกียว
เนืองกันพอสมควร แต่เพียงแค่เชีย งตุ งยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการจัดการเรียนการศึกษาด้วย
ประเทศมีขอ้ กําหนดกฎเกณฑ์มากมายจากรัฐบาลทหารทีอาจทําให้การทํางานเป็ นไปด้วยความยากลําบาก
แต่หากมีการพัฒนาและมีการช่วยเหลือจากพระสงฆ์ไทยหวังว่าคงต้องมีความเจริญและมันคงได้แน่ แนวโน้ม
ของการพัฒนาการศึกษาในอนาคตจะต้องเกิดขึนแน่นอนโดยมีประเทศไทยหรือคณะสงฆ์ไทยเป็ นผูส้ นับสนุ น
ทําให้เกิดองค์ความรูแ้ ละดํารงพระพุทธศาสนาได้อย่างมัน
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ABSTRACT

At present, the education of the monks in Chiang Tung started with two types of teaching.
School-based education provided by the Burmese government is a "peer-to-peer" system, or a grade
from - is compulsory. But do not force people to study with the Tai group is not popular because
learning in the education system uses Burmese language in teaching. These schools teach Burmese
courses, which are based on the Burmese middle school. As such learning, monk status could only
be learned in equivalent to the third year of education in Thailand. The second type of teaching
was a class of noblemen since
onwards, with the principal class at the temple in Chiangmai
town, meanwhile the educational system seemed to have some kinds of system. The study of
Chiang Tung or Burma did not clearly state the policies of compulsory education given to the people
or monks. The societies at Burma or Chiang Tung were based on "the independent education
system". Nevertheless, educational qualifications in Myanmar could not be guaranteed with their
career.
Also, the comparative study of Chiang Kung with the Thai Buddhist clergy was quite
similar. Just in Chiang Tung, no numbers of staff recruitment and budgets supported for their
effective educational management were mostly found; moreover, the country had many military
regulations that could make it difficult, and it was developed and supported by the Thai monks. It
was hoped that it would be prosperous and stable. The development of the future educational
management would take actions in Thailand or the Thai Buddhist Sangha, who had their knowledge
and firmness of Buddhism
Keywords : Comparisons, Study, Chiang Tung, Sangha

บทนํา

เมือต้นเดือนมกราคม พ.ศ.
ทีผ่านมาคณะอาจารย์และนิสติ ปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธรุ่นที 65 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานที
ประเทศพม่าในเขตพืนทีรัฐเชียงตุง ผูเ้ ขียนจึงได้แนวคิดในการเขียนบทความทางวิชาการจากการได้อ่านงาน
ของนักวิชาการต่างๆและได้องค์ความรูจ้ ากการจัดสัมมนาในการทีไปศึกษาดูงานครังนี สามารถนํ ามาความรู้
เหล่านันมาประมวลได้ดงั นี
เชียงตุงนันเป็ นเมืองทีตังอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า เป็ นเมืองทีชาวไทยเขินและไทใหญ่ ถือว่า
เป็ นเมืองทีมีความรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปั นนาโดยชาว
ไทยใหญ่เรียกชือเมืองนีว่า “เก๋งตุง” (Kengtung) ในอดีตเมืองเชียงตุงเป็ นเมืองทีมีค วามสําคัญทางการค้า
เชือมต่อระหว่างสิบสองปั นนากับล้านนา โดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี1
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เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพนั ธุอ์ าศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวไทขึนหรือไทเขิน มี
ไทใหญ่และพม่ารองลงมา ยังมีชนกลุ่มน้อยอืนๆ อีกมากมายเช่น อาข่า ปะด่อง ว้าฯลฯเชียงตุง เป็ นนครัฐทีมี
ร่องรอยของความเป็ นมาทียาวนานพอๆ กับการสร้างอาณาจักรของสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศพม่า) หรือ
การก่อตังอาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยตอนบน ต่อมาภายหลังเมืองเชียงตุงถูกรวมรวมเข้า
กับประเทศพม่า ซึงเป็ นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับครังเมือสยามอ่อนกําลังลงและเสียดินแดนส่วนหนึงให้กบั
อังกฤษ (ในยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษ) โดยอังกฤษเข้ามามีบทบาทในสยามมากขึนและสนับสนุ นให้สยาม
ปกครองล้านนาอย่างเต็มที การขึนตรงต่อรัฐสยามและล้านนาเชียงใหม่ของนครรัฐเชียงตุงถูกลดบทบาทลง
เมืองเชียงตุ งจึงหันไปให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและพม่าแทนในทีสุด แต่ สงที
ิ เมืองเชียงตุงยังคงไว้ซงึ
สายพันธ์กบั ล้านนาเชียงใหม่ คือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จารีต ประเพณี สังคมและวัฒนธรรมดังเดิม
โดยเฉพาะเรืองราวความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทีประชาชนชาวไทเขินเมืองเชียงตุงถือว่ามีคุณอันยิงใหญ่
เป็ นทีสุด2

การเมืองและการปกครองของเมืองเชียงตุง

การเมืองและการปกครองของเมืองเชียงตุงภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารแห่งสหภาพเมียน
มาร์(ประเทศพม่า)เป็ นทีทราบกันดีอยู่แ ล้วเมือเราจะกล่าวถึงเรืองราวความมันคงของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยทีจําเป็ นต้องประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แต่ภายหลังการยึดอํานาจ
เมืองเชียงตุงจากรัฐบาลทหาร เป็ นสาเหตุททํี าให้ระบอบความมันคงของเมืองเชียงตุงตลอดจนประเทศพม่าใน
ส่วนของพระมหากษัตริยไ์ ด้ถูกลบล้างบทบาทและอํานาจออกไปจากความมันคงของประเทศชาติดว้ ยฝี มอื
ของกองกําลังทหารแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็ นทีเรียบร้อยอย่างสินเชิง ระบบผู้นําเผด็จการถูกสร้างขึนมาทํา
หน้าทีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเบ็ดเสร็จ3โดยรัฐบาลดังกล่าวได้อ้างสิทธิความเป็ นผู้รกั ษาสถาบัน
ชาติอย่างเผด็จการ ถือเป็ นการสร้างความปวดร้าวให้เกิดแก่กลุ่มอํานาจการปกครองแบบนครรัฐต่างๆ อาทิ
เช่น ในเขตรัฐฉาน (Shan Stete) โดยเฉพาะกลุ่มนครรัฐทีมีเชือสายไท(TAI)อย่างกลุ่มชนชาติไทในเมืองเชียง
ตุงซึงประกอบด้วยไขเขิน ไทใหญ่ ไทหลอย ไทลือ ไทยองและชนเผ่าต่างๆจากอดีตจนถึงปั จจุบนั กลุ่มคนไท
เหล่า นี ต้อ งตกอยู่ใ ต้อ าณัติก ารปกครองแบบลัท ธิเผด็จ การของรัฐบาลทหารพม่า และมัก จะสร้า งความ
เดือดร้อนให้กบั กลุ่มสังคมผูค้ นกลุ่มไทในเมืองเชียงตุงด้วยวิธตี ่างๆนานา เช่น การถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพความ
เป็ นอยู่ของประชาชนโดยไปตามกฎระเบียบทีร่างขึนมาของรัฐบาลทหารจะเห็นได้ว่าจากปรากฏการณ์ ที
เกิดขึนจากรัฐบาลทหารมีผลกระทบด้ว ยสถาบันทัง ๓ของพม่ ารวมถึง สถาบันศาสนาด้วย เพราะถึงแม้
ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาทีมีคนนับถือเป็ นลําดับที ๑ ก็ตามทีแต่เมืองระบบชาติ
บ้านเมืองยังไม่สงบหรือสงบแบบโดยข่มไว้ จํากัดสิทธิต่างๆก็ยงั ถือว่าไม่สงบจริงๆหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า
“ยังมีคลืนใต้นํา”
การหันหน้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาของชาวเชียงตุง โดยยึดหลักความศรัทธาในศาสนาของตน
ถือเป็ นการได้ผ่อนคลายทางสภาพจิตใจของประชาชนชาวเชียงตุง นอกจากนีพระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นสิง
เดียวทีชาวเชียงตุ งเชือว่าจะสามารถยังคงไว้ซงอํ
ึ านาจการปกครองเสียวหนึงทีคอยควบคุมดูแลสถานการณ์
เรืองราวและปั ญหาต่างๆของชนกลุ่มไตไว้ไ ด้ โดยยึด หลักเหนียวจิตใจผู้ค นในสังคมไทให้อาศัยปกครอง
2
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รัฐบาลทหารพม่าได้อย่างสนติ ทังๆทีในพืนทีเขตเชียงตุงมิได้มเี ฉพาะศาสนาพุทธศาสนาเดียว ยังมีศาสนาอืน
ๆ ปรากฏอยู่ อาทิ ศาสนาคริสตร์ ศาสนาอิสลาม เป็ นต้น แต่ประชากรเชียงตุงส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธเป็ น
ศาสนาอันดับทีหนึงคิดเป็ นอัตราประมาณร้อยละ 70/304 จากแนวคิดนีจะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์
รวมของศรัทธาและความมุง่ มันของประชาชน จากการได้สาํ รวจพืนทีโดยรวมทีเชียงตุงจากการไปศึกษาดูงาน
ครังนี จะเห็นได้ว่า ในวิหารหรือพุทธสถานต่างๆจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆและมีขนาดต่าง ๆ กันจากผูน้ ําทาง
ได้ให้ขอ้ มูลคือ เพราะความเชือว่ าได้สร้างพระพุทธรูปแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและจะไม่มผี รี า้ ยมารวบ
กวน ก็ถอื ว่าเป็ นความเชือของชาวเชียงตุงจากอดีตจนถึงปั จจุบนั บุคคลนิยมทางศาสนา5 เป็ นผูท้ สามารถโน้
ี
ม
น้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความรักความเคารพศรัทธาในตัวเองและเชือฟั งดังบิดามารดาสอนบุตรให้เชือ
ฟั งโดยความเคารพศรัทธาทีมาจากตัวบุคคล ความยําเกรงต่อความสามารถทางกําลังสมองและความศรัทธา
ในบุคคลนิยมทางพระพุทธศาสนาเป็ นอีกสาเหตุหนึงทีทําให้รฐั บาลทหารพม่ายังไม่ตดั สินใจทําลายสถาบัน
ศาสนาของเมือเชียงตุง เหตุผลทีอ้างอิง คือ ความศรัทธาของประชาชนชาวเมืองเชียงตุง ส่วนใหญ่จะอยู่ท ี
การนับถือศาสนาและศรัทธาในคําสอนของพระศาสดาเป็ นส่วนมาก โดยเฉพาะศาสดาในพุทธศาสนาถ้าลอง
พิจ ารณาแง่มุ ม หนึ งถึง การกระทํา ของรัฐ บาลทหารพม่า ครังนี รัฐบาลพม่าสามารถวางหมากให้บุ ค คลที
ประชาชนเคารพศรัทธาในศาสนาเหล่านีเป็ นเครืองมือในการควบคุมพฤติกรรมอันแข็งกร้าวของประชาชนได้
โดยไม่ตอ้ งลงมือเอง ซึงในอดีตทีผ่านมาเหตุการณ์การซ่องสุมกําลังกูช้ าติหรือการคิดสร้างระบบสถาบันชาติ
ขึนมาใหม่ลว้ นแล้วแต่มาจากฝีมอื บุคคลผูจ้ ดั อยู่ในสถานะบุคคลนิยมแทบทังสินในครังทีไปศึกษาดูงานในครัง
นีได้เห็นประชาชนจากเชียงตุงเดินทางไปกราบครูบาบุญชุ่มนักบุญแห่งล้านนาไทย บรรยากาศของเมืองเชียง
ตุงจึงค่อนข้างเงียบเหงา จะเห็นได้ว่า ความนิยมบุคคล หรือ ศรัทธาในตัวบุคคลยังคงมีในรัฐเชียงตุ งยังคง
เหมือนเดิมไม่เสือมคลายคติความเชือของชาวเมืองเชียงตุงว่าด้วยเรืองการให้บุตรหลานเพศชายบวชเรียนใน
พระพุทธศาสนาแล้วจะได้อานิสงส์ ผลบุญทียิงใหญ่ความเชือดังกล่าวอาจจะมีความจริงอยู่บา้ งในมุมมองของ
ความศรัทธาทีมีต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนเมืองเชียงตุง แต่ ถ้ามองในอีกมุมหนึงสันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ น
วิธกี ารแก้ไขปั ญหาของชาวเมืองเชียงตุง อันมีตน้ เหตุของปั ญหามาจากกฎหมายข้อบังคับของรัฐบาลทหาร
พม่าว่าด้วยการใช้อํานาจกฎหมายกับประชาชนพลเมือง เช่น ) การถูกเกณฑ์ให้ไปทํางานเป็ นลูกหาบในค่าย
ทหารพม่า ) การถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารตังแต่อายุยงั น้ อย (ปั จจุบนั เป็ นการเปิ ดรับสมัครแทนหมายเรียก)
โดยพระสงฆ์ทบวชตั
ี
งแต่เด็กจะถูกยกเว้น การปฏิบตั ติ ามคําสังทางการหลาย ๆ อย่างรวมไปถึงการเป็ นทหาร
หรือ อีก ประการหนึ งเพือหลีก เลียงสภาวะปั ญ หาเศรษฐกิจ ภายในครอบครัว เป็ นต้ น ด้ว ยพืนฐานทาง
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเมืองเชีย งตุงได้มีการปลูกฝั งค่านิย มเรืองการให้ผู้ชายมี
บทบาทในการเป็ นผูผ้ นู้ ําครอบครัวดังนันในสังคมของเมืองเชียงตุงบุตรหลานทีเป็ นผูช้ ายจะได้รบั สิทธิต่าง ๆ
ก่อนบุตรหลานผูห้ ญิงเสมอโดยเชือว่าการส่งบุตรหลานเข้าบวชเรียนในพุทธศาสนาอาจจะเป็ นช่องทางไปสู่
การศึก ษาทีสูง ขึน เพราะระบบการศึก ษาทีพบเห็น ในประเทศพม่า ถึง แม้จะปรากฏมีส ถานศึก ษามาก
พอสมควร แต่เมือมองจากสภาพสถานการณ์ทออกมาไม่
ี
ว่าจะเป็ นจากสือต่าง ๆ หรือการลงไปสังเกตการณ์
ของผู้ศกึ ษาเอง พบว่า หลักประกันของคุณภาพทางการศึกษาพม่าถือได้ว่ามีน้อยกว่าระดับคุณภาพทาง
การศึกษาประเทศอืนทัวไป นอกจากนีผูท้ ได้
ี รบั การศึกษาในมุมมองทางความคิดของชาวเมืองเชียงตุงเชือว่า
จะสามารถเกิดช่องทางนําไปสูโ่ อกาสการเปลียนแปลงสถานภาพทางสังคมได้ทงในเมื
ั
องเชียงตุงและพม่า จาก
4

อนุ สรณ์ บุญเรือง. การย้ายถิ นเพือการศึกษาและการเปลียนสถานะทางสังคม : กรณี ศึกษาพระเชี ยงตุงที
เข้ามาศึกษาในมหาวิ ทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภูทภิ าคศึกษา,
. หน้า - .
5
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อดีต ถึงปั จจุบันด้ว ยสภาพความไม่สงบของสถานการณ์บ้านเมือง การถูก จํากัดให้เป็ น ผู้ด้อ ยโอกาสทาง
การศึกษาจึงเกิดขึนกับชาวเมืองเชียงตุ งโดยอัตโนมัติ การศึกษาถูกจํากัดในกลุ่มของเพศชายเป็ นส่วนมาก
จากการบวชเรียน ส่วนการศึกษาของเพศหญิงจะขึนอยู่กบั การเห็นสมควรของครอบครัวนัน ๆ การศึกษาใน
เชียงตุง รัฐพม่าจัดการศึกษาในเชียงตุงมีตงแต่
ั ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษามีวทิ ยาลัยเฉพาะช่าง มหาวิทยาลัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยมีโรงเรียน จะสอนเป็ นภาษาพม่าและภาษาไทยมีสอนเฉพาะในวัด
เท่านัน

การจัดการการศึ กษาของคณะสงฆ์ในเชียงตุง

พระพุ ทธศาสนา ในเชีย งตุ ง ประเทศพม่ านันเป็ น ยุ ค ทีรุ่ ง เรือ งในสมัย มีเ จ้า ฟ้ า 6การเข้า มาของ
พระพุทธศาสนาในเชียงตุงนับได้เป็ นพันปี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในการเข้ามาของพระพุทธศาสนาทีชัดเจน
การไปดูงานในครังนีได้ได้ชดั ว่า สภาพของประเทศเชียงตุง โดยรวมคือ ยังคงเหลือพระพุทธศาสนาไว้ให้
กราบไหว้บชู า ถึงแม้จะไม่มเี จ้าฟ้ าแล้วก็ตาม ผูค้ น/ประชาชนยังเคารพนับถือพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้
ความรูแ้ ละสามารถนําไปต่อยอดการศึกษาในส่วนอุดมศึกษาและสามารถนําใช้ในการดํารงชีวติ ได้ การศึกษา
การเปรีย บเทีย บการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ใ นเชียงตุ งกับคณะสงฆ์ประเทศไทย โดยการบริห าร
จัดการนันต้องอาศัยหลักทฤษฎี M คือ

ทฤษฏีของ M
มาจาก

หลักการ M E เป็ นกลุ่มปั จจัย (Factors) เพือนํ าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึง M E นี

M – Man คนงาน พนักงานหรือบุคลากรทังจากภายในและภายนอก
M – Machine เครืองจักรหรืออุปกรณ์อํานวยความสะดวก
M – Material ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดบิ หรืออะไหล่ อุปกรณ์อนๆ
ื
M – Method กระบวนการทํางาน
E – Environment อากาศ สถานที ความสว่าง และบรรยากาศการทํางาน
หลักการดังกล่าวสามารถนํามาเขียน แผนภูมิก้างปลา คือ
. ปั ญหาหรือผล (หัวปลา) จะต้องเป็ นปั ญหาทีชัดเจนและจําเพาะเจาะจง
. สาเหตุใหญ่ (ก้างปลา) แต่ละสาเหตุจะต้องไม่ขนแก่
ึ กนั คือแยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น
สาเหตุมาจากคน อุปกรณ์ทใช้
ี หรือจากวิธกี าร
. พยายามหาสาเหตุย่อย (ก้างย่อย) ให้มากๆ เพราะจะทําให้ได้สาเหตุมากมาย ทังทีแก้ไข
ได้แ ละแก้ไ ขไม่ไ ด้ เลือ กสาเหตุท ีสามารถแก้ไ ขได้เ ป็ น รูป ธรรมมาปรับปรุ ง ส่ว นทีแก้ไขไม่ ได้นํา ไปเป็ น
ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริหาร
. สาเหตุย่อย หาได้โดยใช้คาํ ถาม “ทําไม” ๆ ๆ ๆ
. ต้องระวังเรือง “ เหตุ ” และ “ ผล ” โดยต้องพิจารณาให้แน่ว่า อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล
เช่น ถนนลืนเป็ นสาเหตุของอุบตั เิ หตุ ไม่ใช่ฝนตก (เพราะฝนตกถนนอาจไม่ลนก็
ื ได้)

6
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เมือผ่านเข้าไปท่าขีเหล็ก สิงทีเห็น คือ เชียงตุงเป็ นประเทศทีอุดมสมบูรณ์ อยู่แบบธรรมชาติ มีป่า
ไม้ แม่นําลําคลองทีสมบูรณ์
การจัดการการศึ กษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะทีวัดไตใหญ่ทได้
ี รบั ข้อมูลจากตัวแทนเจ้า
สํานักผูเ้ ป็ นประธานการสัมมนากลุ่ม โดยย่อการศึกษาบาลี มี ระดับ คือ ) ชันปฐมะ ) ชันทุตยิ ะ ) ชันตติ
ยะ แต่การจัดการระบบยังไม่ชดั เจน ไม่มตี วั ชีวัดทีชัดเจน แล้วแต่สติปัญญาของผูเ้ รียน พระภิกษุ และสามเณร
ใหม่ทผ่ี านการบวชในพุทธศาสนาเมืองเชียงตุงแล้ว จะต้องเริมเข้ารับการศึกษาซึงมีทงระบบการศึ
ั
กษาทีเป็ น
แบบ “พระปริยตั ”ิ คือ การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์เชียงตุง และ “ปฏิบตั ”ิ คือ การถือปฏิบตั ดิ ว้ ย
วินัยของสงฆ์ เช่น การเรียนวิปัสสนาธรรมกรรมฐานและการท่องจําบทสวดมนต์แบบพืนเมือง ตลอดจนการ
ฝึ ก หัดเทศน์ ในโอกาสงานบุญ ต่ างๆโดยเฉพาะการฝึ กหัด เทศน์ธ รรมพระเวสสัน ดรชาดก หรือการเทศน์
มหาชาติ ซึงในวัฒนธรรมเมืองเชียงตุงถือเป็ นงานบุญทียิงใหญ่จะกระทําช่วงพรรษาหรือออกพรรษา เป็ นการ
เทศน์ทมีี ความเชือ เรืองอานิสงค์ของการฟั งให้ครบ 13 กัณฑ์แล้วจะได้ขนสวรรค์
ึ
ซึงเป็ นวิธคี ดิ ทีคล้ายกับการ
ตังธรรมหลวงของวัฒนธรรมล้านนาทีให้พุทธศาสนิกชนตังใจฟั งเอาเนือหาในบทเทศน์แต่ละกัณฑ์จะใช้ทาํ นอง
การเทศน์ทแตกต่
ี
างกัน7 ในการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเชียงตุง พระสงฆ์ทุกรูปทีประสงค์จะเรียนต่อ
ในระดับโรงเรียนพระปริย ัติธรรมตังแต่ ช นต้
ั น ชันกลาง ชันปลาย สามเณรหรือภิกษุ นันจะต้อ งสอบผ่ า น
หลักสูตรทีเรียกว่า ชันมูล – ปฐมะ อันเป็ นขันพืนฐานของการเรียนพระปริยตั ธิ รรมมาก่อน โดยการเรียนชัน
มูลเหล่านี พระภิกษุ สงฆ์สามเณรเชียงตุง สามารถเรียนจากเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุทวัี ดของตนเองได้ และ
เมือสามารถท่องจําได้หมดแล้วก็จะมีการสอบจบ ซึงเป็ นลักษณะการสอบแบบปริยตั ิธรรมของประเทศไทย
สมัยก่อน คือ การสอบปากเปล่า สถานทีสอบจะอยู่ทวัี ดของตนหรือวัดในตัวเมืองเชียงตุงก็คอื วัดราชฐาน
หลวงหัว ข่ ว ง ซึงมีพ ระอัค คสัท ธัม มโชติก ะ หรือครูบ าสาม โชติโ ก เป็ น เจ้า สํา นั ก และแม่ ก องธรรมบาลี
สนามหลวง เมือสามเณรสามารถสอบผ่านชันมูล-ปฐมะได้แล้ว ก็จะเริมเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมใน
ชันปฐมะ ชันทุตยิ ะ และชันตติยะ ตามลําดับหลังจากนันเมือเรียนจบชันนักธรรมทังหมดแล้วบางสํานักเรียนก็
จะมีการกําหนดเรียนวิชาโหราศาสตร์ ซึงการเรียนวิชาโหราศาสตร์นันบางสํานักจะอนุ ญาตให้เรียนตามความ
สมัครใจของผูเ้ รียนเอง
ปั จจุบนั การศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงเริมต้นจากการเรียนการสอนทีมีอยู่สองลักษณะคือ
การเรียนในระดับโรงเรียนทีรัฐบาลพม่าจัดให้ คือ “ระบบต่าน” หรือชันการศึกษาจะเริมตังแต่ - เป็ น
ลักษณะการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล แต่ไม่บงั คับประชาชนให้เรียนด้วยประกอบกับคนกลุ่มไทไม่นิยม
เรียนเพราะการเรียนในระบบการศึกษาดังกล่าวใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอน ซึงในโรงเรียนดังกล่าวมี
การสอนวิชาภาพม่าซึงมีหลักสูตรมาจากส่วนการศึกษากลางของพม่า แต่การเรียนในลักษณะดังกล่าว สถานะ
ความเป็ นพระสงฆ์สามารถเรีย นได้ถึงแค่ ต่าน เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปี ท ี ของระบบการศึก ษาใน
ประเทศไทยในลักษณะทีสองเป็ นการเรียนการสอนระดับชันนักธรรมนับตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา โดยมี
สํานักเรียนใหญ่อยู่ทวัี ดราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียงตุง แบ่งเป็ นลําดับชันการเรียนการสอนอยู่ ชัน คือ
. ชันมูล เป็ นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนอักขระไทเขิน โดยวัดผลจากการอ่านออกเขียนของ
ผูเ้ รียน การเรียนในชันนีจะเรียนทีวัดของตนโดยมีเจ้าอาวาสเป็ นครูผสู้ อน การเรียนชันนีเดิมไม่มกี ารสอบ แต่
ปั จจุบนั กําหนดให้มกี ารสอบเช่นเดียวกับชันปฐมะ

7

มณี พยอมยงค์, มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่.

.
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. ชันปฐมะ เป็ นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนบทสวดมนต์ โดยใช้วธิ กี ารท่องจําทังหมดการเรียน
ชันดังกล่าวนีจะเรียนทีวัดของตนเอง แต่ เมือถึงเวลาสอบจะต้องไปสอบทีสํานักเรียนใหญ่ คอื วัดราชสัณฐาน
หลวงหัวข่วง ด้วยวิธกี ารสอบแบบปากเปล่า เมือสอบผ่านจึงเลือนชันเข้าไปเรียนในระดับพระปริยตั ธิ รรม
. ธรรมศึกษาชันต้น หรือนักธรรมชันตรี
. ธรรมศึกษาชันกลาง หรือนักธรรมชันโท
. ธรรมศึกษาชันปลาย หรือนักธรรมชันเอก
. หลักสูตรวิชาบาลีไวยากรณ์เบืองต้นและการแปลภาษาบาลีหรือเปรียญธรรมประโยค ๑-๒
. หลักสูตรวิชาบาลีไวยากรณ์ชนสู
ั งและการแปลภาษาบาลีหรือเปรียญธรรมประโยค - ถือ
เป็ นระดับชันทีเทียบได้กบั วุฒมิ ธั ยมศึกษาปี ที ของการศึกษาในประเทศไทยทีเดิมสมัยก่อนในช่วงปรับปรุง
ระบบการศึกษาช่วงหนึง เปรียญธรรมประโยค ๓เทียบได้กบั วุฒิ ปริญญาตรีทเดี
ี ยวปั จจุบนั เป็ นเงือนไขให้กบั
พระสงฆ์เชียงตุงทีต้องการเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จะต้องผ่านชัน
คือเปรียญธรรม - ประโยคก่อน จึงจะสามารถนําวุฒทิ ได้
ี ไปเทียบวุฒทิ างการศึกษาพระสงฆ์ในประเทศไทย8
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงจะมีความครอบคลุมเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงตุงและเขตเอิงรอบ
นอกเพียงแค่ โรงเรียนเท่านัน ในส่วนการจัดระบบการศึก ษาของหัวเมืองอืน ๆ เช่น เมืองยอง เมืองลา
เมืองพยาก เมืองโก และเมืองเลน เมืองดังกล่าวจะมีการจัดระบบการศึกษาของตนเอง เป็ นการศึกษาเฉพาะ
เมืองนันๆ ไม่ขนต่
ึ อเขตการศึกษาเมืองเชียงตุงแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็ นด้านนโยบายด้านการศึกษา หรือระบบ
การเรียนการสอน ตลอดจนการออกข้อสอบก็จะมีอํานาจดําเนินการได้ในส่วนการศึกษาทีดูแลรับผิดชอบของ
หัวเมืองนันเอง ในเมืองเชียงตุงสํานักเรียนทีขึนตรงต่อระบบการศึกษาคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงจะมีอยู่ สํานัก
เรียน คือ
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต 3 เมืองเชียงตุง
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดราชฐานป่ าแดง เขต 3 เมืองเชียงตุง
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดหนองทอง เอิงวัดซาว เมืองเชียงตุง
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดสามัคคี เอิงกาดเต่า เมืองเชียงตุง
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดยางเกียง เอิงยางเกียง เมืองเชียงตุง
. สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดหนองนวน เอิงเมืองเซม เมืองเชียงตุง
. โรงเรียนพุทธวัฒนธรรมวัดก้อง เอิงวัดซาว เมืองเชียงตุง
. โรงเรียนพุทธวัฒนธรรมวัดศรีภูม ิ เอิงวัดซาว เมืองเชียงตุง
. โรงเรียนพุทธวัฒนธรรมบ้านร่ายไค้ เอิงวัดซาว เมืองเชียงตุง

8

สัมภาษณ์ พระครูบาสาม โชติ กธัมโม, เชียงตุง :
จากงานวิจยั ของอนุสรณ์ บุญเรือง,การย้ายถิ นเพือ
การศึกษาและการเปลียนสถานะทางสังคม : กรณี ศึกษาพระเชียงตุงที เข้ามาศึกษาในมหาวิ ทยาลัยสงฆ์ จังหวัด
เชียงใหม่, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมภิ าคศึกษา,
. หน้า - .
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การศึกษาของพระสงฆ์เมืองเชียงตุง และสหภาพเมียนมาร์

การศึกษาของพระสงฆ์ระดับอุดมศึกษาในสหภาพเมียนมาร์หรือประเทศพม่ายุคปั จจุบนั คณะสงฆ์
พม่ามีหน่ วยงานทีรับผิดชอบจัดการศึกษา หน่ วยงาน คือ . เจ้าสํานักเรียน . มหาวิทยาลัย . องค์กร
เอกชน 9
ในการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยนันชาวพม่าเรียกว่า “แนวการเรียนทีทันสมัย” เป็ นการศึกษาแบบ
วิชาการแม้ว่าวิชาทีศึกษาจะเป็ นพุทธศาสนาล้วน ๆ ก็ตาม หลักสูตรทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมี ระดับคือ
. ระดับสาสนตักกสิลธัมมาจริยะ (ปริญญาตรี) แบ่งออกเป็ น 4 ปี
ปี ท ี เรียนหลักการและนัยต่าง ๆ ทีมาในบาลี อรรถกถา โดยเน้นความรูพ้ นฐาน
ื
ปี ท ี เรียนปาราชิกกันฑ์ อรรถกถาและฎีกา
ปี ท ี เรียนหลักสูตรสีลขันธวรรค อรรถกถาและฎีกา
ปี ท ี เรียนบาลีธมั มสังคณี อรรถกถาและฎีกา ในปี ท ี นีจะมีการให้เขียนวิทยานิพนธ์
ด้วย
. หลักสูตรสาสนตักกสิลมหาธัมมจริยะ (ปริญญาโท) ใช้เวลาเรียนทังหมด ปี แบ่งออกเป็ น
ชันสอบข้อเขียน ปี วิทยานิพนธ์ ปี สอบไม่ผ่านมีสทิ ธิสอบแก้ตวั ได้ ครัง สําหรับรายวิชาทีศึกษาในชัน
ดังกล่าวนี แบ่งเป็ น อย่าง คือ คัมภีรห์ ลัก และคัมภีรป์ ระกอบ นอกจากนียังแบ่งเป็ นคณะได้ทงหมด
ั
คณะ
คือ
. คณะวินยั ปิ ฎก
. คณะสุตนั ตปิ ฎก
. คณะอธรรมปิ ฎก
. คณะวรรณคดีบาลีทเกี
ี ยวกับพระไตรปิ ฎก
. คณะวรรณคดีพม่าทีเกียวกับพระไตรปิ ฎก
. คณะวรรณคดีองั กฤษทีเกียวกับพระไตรปิ ฎก
. คณะการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
การวัด ผลประเมิน ผลการศึก ษาของคณะสงฆ์พ ม่ า จะขึนอยู่ ก ับ หน่ ว ยงานหรือ องค์ก รที
รับผิดชอบจัดการศึกษา คือ . เอกชน . รัฐบาล . มหาวิทยาลัย

การศึกษาของเมืองเชียงตุง10

การศึกษาของเชียงตุงขันพืนฐานนันได้จดั การเรียนการสอนระบบ - - คือ เริมจากชันอนุ บาลถึง
ชันประถม ( ปี ) ชันมัธยมที ถึงชันมัธยมที ( ปี ) และชันมัธยมที ถึงชันมัธยมที ( ปี ) เชียงตุงมี
โรงเรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา จํ า นวน แห่ ง ทีเปิ ด สอนถึง ชันสูง สุ ด คือ มัธ ยมที หากผู้ใ ดต้อ งการ
ความก้าวหน้าก็ต้องไปค้นคว้าหาความรูเ้ พิมเติมทีเมืองตองกี หรือมัณฑเลย์ แห่งสหภาพเมียนมาร์
แต่ส่วนความเชือของชาวเชียงตุงทีว่า การได้ส่งบุตรหลานผูช้ ายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะ
ได้บุญมาก และยังได้สบื ต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนียังสามารถทําให้ลูกหลานของตนเองมีโอกาส
9

พระมหาบัวสาย ปัญญาวชิ โร.
. อ้างจากอนุสรณ์ บุญเรือง. การย้ายถิ นเพือการศึกษาและการเปลียน
สถานะทางสังคม : กรณี ศึกษาพระเชียงตุงทีเข้ามาศึกษาในมหาวิ ทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมภิ าคศึกษา,
.
10
สุพนิ ฤทธิเพ็ญ, ลัดเลาะถิ นรัฐฉาน, เชียงใหม่ นพบุรกี ารพิมพ์,
.
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ทางการศึกษา ถึงแม้จะมีการจัดระบบการศึกษาดูเหมือนจะมีระบบก็ตามที ด้วยการศึกษาของเมืองเชียงตุง
หรือพม่ามิได้ระบุชดั เจนถึงนโยบายของการศึกษาภาคบังคับทีกําหนดให้ประชาชนหรือพระสงฆ์ได้เล่าเรียน
แค่ไหนอย่างไร จึงทําให้สงั คมมองพม่าหรือเชียงตุงว่า “เป็ นระบบการศึกษาอิสระ”สามารถเรียนก็ได้ ไม่เรียนก็
ได้ ผลสัมฤทธิก็คอื วุฒกิ ารศึกษาในพม่านันไม่สามารถทําให้ผลใดๆทังสินกับการเปลียนแปลงของวิถชี วี ติ ได้

การศึกษาของพระสงฆ์ไทย

นโยบายการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ไทย เป็ นลักษณะของกระบวนการศึกษาทีจัดให้แก่ภิกษุ
สามเณร โดยคณะกรรมการการศึก ษาของคณะสงฆ์แ ละสภามหาวิท ยาลัย สงฆ์เป็ นการศึก ษาวิช าการ
พระพุทธศาสนาได้แก่ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมเป็ นหลักโดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ คือ เพือเป็ นการป้ องกันมิ
ให้มีก ารเปลียนแปลงพระธรรมวินัย ให้ผิดไปจากภาษาบาลีในพระไตรปิ ฎก ซึงปั จจุบ ันประกอบไปด้ว ย
หลักสูตรการศึกษา ดังนี
. หลักสูตรพระปริยตั ิธรรมแผนกบาลี มี ระดับ ได้แก่ นักธรรมชันตรี โท เอก โดยเทียบ
วิทยฐานะนักธรรมชันตรีให้เท่ากับชันประถมศึกษาตอนต้น (ป. )
. หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี มี ระดับ ได้แก่ ประโยคธรรม - และเปรีญธรรม ซึงกระทรวงศึกษาธิการเทียบความรูใ้ ห้ตามประกาศลงวันที สิงหาคม
ให้เปรียญธรรม ประโยค
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น และเปรียญธรรม ประโยคเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนเปรียญธรรม
ประโยค มีวทิ ยฐานะเทียบเท่าปริญญาตรี ตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สาํ เร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที ) พ.ศ.
. หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ได้แก่พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ซึงกําหนดให้นกั ศึกษา
ทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาจํานวน หน่ วยกิต ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี พระไตรปิ ฎก
พระวินัยปิ ฎก พระสุตนั ตปิ ฎก พระอภิธรรมปิ ฎก ธรรมประยุกต์ ธรรมปฏิบตั ิ และการศาสนาปฏิบตั ิ
. หลักสูตรพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็ นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มัธยมศึก ษาตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิก าร โดยมีวชิ าการพระพุทธศาสนา ได้แ ก่ ศาสน
ปฏิบตั ิ ภาษาบาลี และธรรมวินัย เป็ นวิชาบังคับแกน ๓๖ หน่วยกิต ในมัธยมศึกษาตอนต้น 21 หน่วยกิต ใน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรทัง ประเภท ดังกล่ าวสามารถจําแนกออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ กลุ่ม คือ . กลุ่ ม
หลักสูตรทีศึกษาเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาอย่างเดียว จัดเป็ นหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม . หลักสูตรทีศึกษา
ร่วมกับหลักสูตรวิชาสามัญอืน ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยและหลักสูตรพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ จัดเป็ นการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมประยุกต์
11

การจัดการการศึ กษาคณะสงฆ์ไทย

ด้วยวิวฒ
ั นาการของการส่งต่อรูปแบบทางการศึกษาคณะสงฆ์ไทยจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั ทําให้
เกิดการยอมรับในระบบการศึกษาของพระสงฆ์ประเทศไทยในโลกสากล สังเกตได้จากสถิติการเข้ามาศึกษา
11

สุภาพร มากแจ้ง และ สมปอง มากแจ้ง,รศ.ดร. การศึกษาสภาพการจัดการคณะสงฆ์, รายงานการวิจยั ,
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,
.
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ต่อของพระสงฆ์ต่า งชาติในประเทศไทย และการทีพระสงฆ์ส ามารถใช้ร ะบบการศึกษาไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ของตนภายหลัง การลาสิก ขา ซึงต่ อ มาภายใต้รัฐธรรมมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย และ
พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทในการจัด ระบบการศึกษาประเทศไทย ซึงก็รวมไป
การศึกษาในสถานะของความเป็ นพระภิกษุ สงฆ์เข้าไปด้วย จนกระทังมาถึงรัฐธรรมมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรทีเรียกว่า
“โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม” ซึงมีการแบ่งระบบการศึกษาออกเป็ นแผนก โดยเป็ นการง่ายต่อการปรับทิศทาง
การศึกษาและเพิมพูนความรูใ้ ห้แก่บรรดาพระสงฆ์สามเณรด้วยนโยบายเพิมเติม เพือเป็ นการเตรียมบุคลากร
ทีมีคุ ณ ภาพในการธํ า รงรัก ษา อีก ทังเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น ลํา ดับ ต่ อ ไป ซึงก่อ นการจะไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของตัวบุคคลได้นนั ควรมีการเตรียมตัวผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มเี ข้าใจ และเมือสามารถ
จัด การกับ ระบบการศึก ษาภายในคณะสงฆ์ใ ห้ชํ า นาญก่ อ น แล้ ว จึง ค่ อ ยเริมปฏิบัติ ศ าสนกิจ เพือการ
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ในการแบ่งแผนกการศึกษาของพระสงฆ์ไทยปั จจุบนั สามารถจําแนกได้ดงั นี
- แผนกนักธรรมและแผนกธรรมบาลี
- แผนกสามัญศึกษา
- มหาวิทยาลัยสงฆ์
การบริหารจัดการการศึกษาในเชียงส่วนใหญ่อยู่ทเจ้
ี าสํานักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการจัดการเรือง
งบประมาณ บุค ลากร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารงาน การจัดการบริห ารการศึกษาของวัด ไตใหญ่ซงมี
ึ
สามเณรทังหมดร่วม
รูปมีพระภิกษุพเลี
ี ยงเพียง รูป ต้องอาศัยงบประมาณจํานวนไม่น้อย ถามว่างบมา
จากไหน ตอบได้ว่ ามาจากศรัท ธาของญาติโ ยมทีศรัท ธาวัด ,ศรัท ธาเจ้าสํา นัก เพราะไม่ม ีก ารสนับ สนุ น
งบประมาณจากภาครัฐเป็ นความยากลําบากอย่างมาก
การจัดการงบประมาณ (money) เป็ นเรืองสําคัญเปรียบได้ว่า “เมือขาดนํ าการทํานา ผลผลิตก็ไม่ดี
เท่าทีควร”
ด้านบุคลากร (man) ทีทําการบริหาร หรือวิทยากร ครูอาจารย์กม็ จี ํานวนน้อยไม่เพียงพอทีจะสอน
หรือบริหารให้เกิดประสิทธิภาพเท่าทีควร อาศัยพระภิกษุทมีี ความรูค้ วามสามารถ บางครังต้องอาศัยประเทศ
ไทยบ้างเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนและส่งสามเณรทีมีคามสามารถเข้ามาเรียนทีประเทศไทย
ด้านวัสดุอุปกรณ์(Material) ก็เนืองกับงบประมาณ ถ้างบประมาณในการบริหารมีน้อย ด้านวัสดุ
อุปกรณ์กน็ ้อยตามไปด้วย ซึงในเชียงตุงนันเรืองวัตถุยงั ไม่เจริญตามสังคมโลกสักเท่าไหร่ ทังยังคงเป็ นอนุ รกั ษ์
นิยมคงมีวฒ
ั นธรรมโบราณตามเผ่าหรือบรรพบุรุษเคยประพฤติมา การจัดการการเรียนการสอนของคณะสงฆ์
ในเชียงตุงในด้านวัสดุอุปกรณ์จงึ ยังด้อยการพัฒนาอย่างมาก
ด้านระบบการจัดการการเรียนการสอน (Method) มีการเน้นให้ท่องจํามากกว่าการทําความเข้าใจ
ทังยังมีขอ้ ระเบียบบังคับมากมายจนทําให้การดําเนินการไปไปด้วยความยากลําบาก เช่น ผู้เรียนพระปริยตั ิ
ธรรมส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นสามเณรเท่านัน เมืออุปสมบทแล้ว(เป็ นพระ)ก็จะไม่สามารถเรียนได้ ถือว่าการเล่าเรียน
จบสิน,ซึงข้อนีมีความแตกต่างจากประเทศไทย เพราะประเทศของเราไม่ได้จํากัดเรืองนีแม้แต่น้อย การเล่า
เรียนแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคล มีประเทศไทยของเรามีการเรียนนักธรรม ตรี-โท-เอก ,พระบาลีตงแต่
ั
ประโยค - ถึง ป.ธ. และยังการเรียนในระดับอุดมศึกษามีจนชันปริญญาเอก เป็ นการรองรับผู้ทเข้
ี ามาบวช
ในพระพุทธศาสนาให้ได้เล่าเรียนมีความรู้ความสามารถ มิได้จํากัดอายุหรือพรรษาแต่อย่างใด การจัดการ
การศึกษาในประเทศเชียงตุงนันหากเปิ ดกว้างให้มกี ารเรียน - การสอนให้แก่ทงพระภิ
ั
กษุ -สามเณรก็จะทํามี
การจัดการทีเปิ ดกว้าง และมีการจัดระบบในด้านวิธเี รียน มีรูปแบบทีเข้าใจได้ง่ายโดยไม่จําเป็ นต้องท่องจํา
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แม้กระทังประเทศไทยเราย้อนไปดูการเรียนพระบาลี ถึงแม้จะมีการท่องจําก็ตามที แต่กท็ ่องเฉพาะสูตรหรือที
จําเป็ นเท่านัน แต่ต้องทําความไม่เข้าในแต่ละหักสูตรนัน ๆ ด้วย เพราะถ้าใช้ว ิธแี บบการท่องอย่างเดียวมี
โอกาสทีหลักสูตรหรือบททีเรียนอาจจะลืมไปตามกาลเวลาหรือจําได้เฉพาะช่วงเวลาสันๆหากเชียงตุงมีการจัด
การบูร ณาการแบบประเทศไทยเราก็จ ะเกิดประสิท ธิภ าพได้ ตามทีได้ไปดูงานมาเห็น ได้ว่ า การจัด การ
การศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุงนันสามารถพัฒนาได้ แต่ยงั ขาดหลักในการพัฒนาแค่นนเอง
ั
สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุงและคณะสงฆ์ไทยก็มคี วามคล้ายคลึง
เกียวเนืองกันพอสมควร แต่เพียงแค่เชียงตุงยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการจัดการเรียนการศึกษาด้วย
ประเทศมีขอ้ กําหนดกฎเกณฑ์มากมายจากรัฐบาลทหารทีอาจทําให้การทํางานเป็ นไปด้วยความยากลําบาก
แต่หากมีการพัฒนาและมีการช่วยเหลือจากพระสงฆ์ไทยหวังว่าคงต้องมีความเจริญและมันคงได้แน่ แนวโน้ม
ของการพัฒนาการศึกษาในอนาคตจะต้องเกิดขึนแน่นอนโดยมีประเทศไทยหรือคณะสงฆ์ไทยเป็ นผูส้ นับสนุ น
ทําให้เกิดองค์ความรูแ้ ละดํารงพระพุทธศาสนาได้อย่างมันคงสถาพรต่อไป
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