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สถาบันสงฆไ์ทย 

กับบทบาทการศกึษาของพุทธสาวกิา1 

 

         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ. ดร. 
         อธิการบดี  มจร 

ความน า: 
ก าเนิดและพัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย 
  
 การศึกษาในพระพุทธศาสนา เรียกวา่ “ธุระ” มี ๒ อยา่ง คือ คนัถธุระ เรียนคมัภีร์ และ
วปัิสสนาธุระ เรียนหลกัการปฏิบติัแลว้ลงมือปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน แต่หลงัจากมีการเขียนคมัภีร์
พระพุทธศาสนาในยคุต่อมา เม่ือพูดค าวา่ “การศึกษาพระพุทธศาสนา” นิยมหมายถึงคนัถธุระ
มากกวา่ท่ีจะหมายถึงวปัิสสนาธุระ 
     การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เรียกวา่ การศึกษาพระปริยติัธรรม ในเบ้ืองตน้
เป็นการศึกษาภาษาบาลีเท่านั้น ปรากฏอยา่งเป็นระบบตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา(พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐) 
โดยเฉพาะในรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มีการก าหนดหลกัสูตร การเรียนการสอนภาษา
บาลี และก าหนดวทิยฐานะของผูส้อบไล่ไดเ้ป็น ๓ ชั้น คือ (๑)บาเรียนตรีส าหรับผูแ้ปลจบพระสูตร 
(๒)บาเรียนโทส าหรับผูแ้ปลจบพระวนิยั และ(๓)บาเรียนเอกส าหรับผูแ้ปลจบพระสูตร พระวนิยั 
และพระอภิธรรม จะเห็นวา่ ในเบ้ืองตน้ การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย เป็นการศึกษาแผนกธรรมและ
แผนกบาลีรวมอยูด่ว้ยกนั 

 ในสมยัรัตนโกสินทร์(พ.ศ.๒๓๒๕-ปัจจุบนั) รูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา(คือ
ภาษาบาลี)ไดรั้บการสืบทอดตามแบบสมยัอยธุยา โดยเฉพาะในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒(พ.ศ.๒๓๕๒-๒๓๖๗) สมเดจ็พระสังฆราช(มี) วดัราชบูรณะถวาย
ค าแนะน าใหพ้ระเจา้อยูห่วัปรับปรุงแกไ้ขวธีิการเรียนและการสอบวชิาพระพุทธศาสนาใหม่ โดย
แบ่งเป็นชั้นประโยค ๑ ถึงประโยค ๙ คนท่ีท าหนา้ท่ีครูสอน เรียกวา่ “ราชบณัฑิต”  สอนและสอบ
ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                                                           
1 บทความเสนอในงานประชุมศากยธิดานานาชาติ คร้ังท่ี ๑๒ วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ เสถียรธรรมสถาน 
กรุงเทพมหานครา 



 
 

๒ 

   ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖(พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘) มีการ
แยกการศึกษาพระพุทธศาสนาออกเป็น ๒ แผนก คือ เรียกวา่การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี
และแผนกธรรม  ความเป็นมากคื็อวา่ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเห็น
วา่การศึกษาพระพุทธศาสนา(หรือพระธรรมวนิยั)เป็นภาษาบาลีท่ีท ามาแต่เดิมนั้น เป็นเร่ืองยาก จึง
ทรงด าริท่ีจะใหภิ้กษุสามเณรมีโอกาสเรียนพระพุทธศาสนา(พระธรรมวนิยั)ในภาษาไทย ซ่ึงจะท า
ใหข้า้ใจพระพุทธศาสนาไดดี้กวา่เรียนในภาษาบาลี ต่อมาเม่ือทางการก าหนดใหส้ามเณรท่ีมีอายุ
ครบเขา้เกณฑท์หารตอ้งลาสิกขาออกไปรับการเกณฑเ์ป็นทหาร ยกเวน้สามเณรท่ีสอบไดน้กัธรรม 
จึงไดมี้การจดัสอบนกัธรรมข้ึน น้ีคือก าเนิดและพฒันาการการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย   
 

การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยปัจจุบัน 
 

  ๑. การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 

    ๑.๑ การศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกบาลี 
 

  พนัธกิจของคณะสงฆไ์ทยมี ๖ อย่างประกอบดว้ย (๑)การปกครอง (๒)การศกึษา (๓)การ
เผยแผ่ (๔)สาธารณปูการ (๕)การศกึษาสงเคราะห ์ และ (๖)สาธารณสงเคราะห ์  จะเห็นว่างาน
การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีเป็น ๑ ใน ๖ พนัธกิจดงักล่าว  
    การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไ์ทยแบ่งเป็น ๙ ประโยค รวม ๘ ชัน้ ชัน้ท่ี 
๑ เรยีกว่า ประโยค ๑-๒ ชัน้ท่ี ๒ เรยีกว่า ประโยค ป.ธ.๓ ชัน้ท่ี ๓ เรยีกว่า ประโยค ป.ธ.๔ ไปจนถึง
ท่ีชัน้ท่ี ๘ เรยีกว่า ประโยค ป.ธ.๙ การศกึษาแผนกนีไ้ม่มีหลกัสตูรเป็นลายลกัษณอ์กัษรเหมือน
หลกัสตูรทั่วไป แต่มีการก าหนดช่ือรายวิชาและก าหนดต าราส าหรบัใชส้อนแต่ละวิชาในแต่ละชัน้
ซึง่มีทัง้หมด ๙ ประโยค โดยใหถื้อเอาต ารานัน้ๆ เป็นหลกัสตูรดว้ย   
  คณะสงฆไ์ทยจดัการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีส าหรบัภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ โดย
มีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ การปฏิบตัิงานในส านกังาน มีเลขานกุารแม่กองบาลี
สนามหลวงและผูช้ว่ยเลขานกุารท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นหวัหนา้ส านกังาน  
 ในดา้นการเรยีนการสอน การวดัผลประเมินผล มีส านกัเรยีนส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ไดรั้บการรับรองเป็นทางการ จ านวน ๘๐ ส านกั ในส่วนภูมิภาค มี ๑๐๘ ส านกั รวมทั้งวดัต่างๆท่ีมี
ความพร้อม(แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นส านกัเรียน) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตวัเอง  



 
 

๓ 

  เม่ือถึงเวลาสอบวดัผลเป็นทางการ(เรียกวา่สอบบาลีสนามหลวง) แต่ละส านกักส่็งนกัเรียน
เขา้สอบท่ีจดัโดยกองบาลีสนามหลวงร่วมมือกบัเจา้คณะพระสังฆาธิการในจงัหวดัต่างๆ พระปริยติั
ธรรมแผนกบาลีมีกระบวนการวดัผลประเมินผลท่ีเขม้งวด จึงมีผูส้อบไดน้อ้ย เช่นในปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
มีผูเ้ขา้สอบ ๓๑,๘๔๕ รูป สอบได ้๔,๘๕๕ รูป ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีผูเ้ขา้สอบ ๓๓,๗๐๒ รูป สอบ
ได ้๔,๔๑๒ รูป ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีผูเ้ขา้สอบ ๓๕,๕๔๖ รูป มีผูส้อบได ้๕,๐๑๙ รูป 

 

   ๑.๒ การศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกธรรม 
 

  งานการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมก็เป็น ๑ ใน ๖ พนัธกิจดงักล่าวเช่นเดียวกนั  
การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆไ์ทยแบ่งเป็น ๓ ชัน้ คือ นกัธรรมชัน้ตร ีนกัธรรม
ชัน้โท และนกัธรรมชัน้เอก ไม่มีหลกัสตูรเป็นลายลกัษณอ์กัษรเหมือนหลกัสตูรทั่วไป แต่มีการ
ก าหนดช่ือรายวิชาและก าหนดต าราส าหรบัใชส้อนแต่ละวิชาในแต่ละชัน้ โดยใหถื้อเอาต ารานัน้ๆ 
เป็นหลกัสตูรดว้ย  
   การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรม มีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ ส าหรบั
การปฏิบตัิงานในส านกังาน มีเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวงและผูช้่วยเลขานกุารท าหนา้ท่ี
เหมือนเป็นหวัหนา้ส านกังาน สนองนโยบายของแม่กอง  
  กระบวนการการวดัผลประเมินผล ก็มีลกัษณะคลา้ยกบัการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนก
บาลี ในแต่ละปีการศกึษา จะมีภิกษุสามเณรเขา้สอบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ รูป 

  

    ๑.๓ การศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา 
  
 สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก(จวน อฏฺุฐายีม
มหาเถร) ทรงปรารภท่ีจะใหมี้การศกึษาพระปรยิตัิธรรมเพิ่มขึน้มาอีกแผนกหนึ่ง เรยีกว่า การศกึษา
พระปรยิตัิธรรมแผนกสามญัศกึษา เพ่ืออนวุตัตามโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั จงึ
ผลกัดนัใหมี้การออกประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ว่าดว้ยโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมแผนกสามญั
ศกึษา พ.ศ.๒๕๑๔ ต่อจากนัน้ไดมี้การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แต่ระดบัมธัยม ๑ ถึงระดบัมธัยม 
๖ ส าหรบัเยาวชนท่ีบวชเป็นสามเณร ในปัจจบุนั มีโรงเรยีนจ านวน  ๔๐๑   โรง มีนกัเรยีนจ านวน  
๕๖,๑๐๙   รูป มีครูจ านวน    ๔,๗๐๖   รูป/คน  
 

  ๒. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ์



 
 

๔ 

 

 มหาวทิยาลยัสงฆแ์ห่งคณะสงฆไ์ทยมี ๒ แห่ง คือ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
และมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  

 กล่าวเฉพาะมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยันั้น เป็นมหาวิทยาลยัแห่งคณะสงฆ์
ไทยท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ไดท้รง
สถาปนาข้ึน ณ วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ เพื่อเป็นสถาบนัการศึกษาพระไตรปิฎกและวชิาชั้นสูง
ส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหสัถ ์ โดยพระราชทานนามวา่ มหาธาตุวทิยาลยั เม่ือปี พ.ศ. 
๒๔๓๐ และไดเ้ปิดด าเนินการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๓๒ และในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ไดเ้ริม่จดัการศกึษาใน
รูปแบบมหาวิทยาลยัทั่วไป โดยใหเ้รยีนระดบัเตรยีมอดุมศกึษาก่อน และในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ตัง้คณะ
พทุธศาสตรข์ึน้เป็นคณะแรก รบัภิกษุเขา้ศกึษา ๑๖ รูป มีผูส้  าเรจ็การศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๙๘ 
จ านวน ๖ รูป  

 ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ขยายสาขาออกไปทั่วประเทศ มี ๑๐ 
วิทยาเขต ๗ วิทยาลยัสงฆ ์ ๑๐ โครงการขยายหอ้งเรยีน ๑๘ หน่วยวิทยบรกิาร มีนิสิตระดบั
ปรญิญารวมทัง้หมดประมาณ ๑๗,๐๐๐ รูป/คน มีสถาบนัสมทบทัง้ในและต่างประเทศรวม ๗ แห่ง 
เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี๒๙ สาขาวิชา ระดบัปรญิญาโท ๑๔ สาขาวิชา ระดบัปรญิญา
เอก ๕ สาขาวิชา 
 

สถาบันสงฆไ์ทย 
กับบทบาทการศึกษาของพุทธสาวิกา 
 

๑. ก าเนิดและพัฒนาการของบาลีศึกษา 
 

  บาลีศกึษาเป็นการศกึษาภาษาบาลีท่ีคณะสงฆไ์ทยจดัใหแ้ก่คฤหสัถช์ายหญิง(รวมถึงแม่ชี) 
โดยในปี พ.ศ.๒๕๐๓ สมเด็จพระสงัฆราช(ปลด กิตฺติโสภณมหาเถร) วดัเบญจมบพติรดสุิตวนาราม 
ไดเ้ปิดประชมุรว่มกนัระหว่างพระสงฆฝ่์ายธรรมยตุและมหายานิกาย ท่ีวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์
ต่อจากนัน้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ(์จวน อฏฺุฐายีมหาเถร) วดัมกฏุกษัตรยิารามเป็นประธานการ
ประชมุต่อ  ท่ีประชมุมีมติรบัหลกัการใหผู้ม้ิใช่ภิกษุสามเณร(คฤหสัถช์ายหญิงและแม่ชี)สอบบาลี
ได ้ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๖  ท่ีประชมุกรรมการมหามกฏุราชวิทยาลยัซึง่มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ใน
ฐานะนายกกรรมการสภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั ไดอ้นมุตัิใหมี้การสอบบาลีส าหรบัผูม้ิใช้



 
 

๕ 

ภิกษุสามเณร โดยใชห้ลกัสตูรเดียวกนักบัของคณะสงฆ ์ เรยีกว่า บาลีศกึษา และไดมี้การจดัสอบ
เรื่อยมาจนถึงปัจจบุนั  ซึ่งในแต่ละปี มีผูเ้ขา้สอบทกุชัน้รวมประมาณ ๑๐๐ ท่าน  ตามขอ้มลูในปี 
๒๕๔๘ มีผูส้อบไดบ้าลีศกึษา ๙(บ.ศ.๙) ๑๖ ท่าน(แม่ชี ๑๕, คฤหสัถห์ญิง ๑ คน) 
  
  ๒. ก ำเนิดและพฒันำกำรของธรรมศึกษำ 
 

  ธรรมศึกษาเป็นการศึกษาแผนกธรรมท่ีคณะสงฆไ์ทยจดัใหแ้ก่คฤหสัถช์ายหญิง(รวมถึงแม่
ชี) โดยในเบ้ืองตน้สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน ์ พิจารณาเห็นวา่ การศึกษา
นกัธรรมกเ็ป็นประโยชน์แมแ้ก่ผูท่ี้มิใช่ภิกษุสามเณร โดยเฉพาะในหมู่ขา้ราชการครู ดงันั้น คณะ
สงฆจึ์งอนุญาตใหค้รูทั้งหญิงและชายเขา้สอบประดยคนกัธรรมชั้นตรีในสนามหลวงได ้ โดยจดัท า
หลกัสูตรนกัธรรมส าหรับฆราวาส เรียกวา่ "ธรรมศึกษาตรี" ซ่ึงมีวชิาท่ีตอ้งสอบเช่นเดียวกนักบั
หลกัสูตรนกัธรรมชั้นตรีส าหรับภิกษุสามเณร ยกเวน้วชิาวนิยับญัญติั  ใหใ้ชเ้บญจศีล เบญจธรรม 
และอุโบสถศีลแทน  ไดมี้การจดัสอบธรรมศึกษาตรีคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒  ต่อมาจดัสอบธรรม
ศึกษาโทคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๓ และจดัสอบธรรมศึกษาเอกในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ในการสอบแต่ละ
คร้ังมีคฤหสัถช์ายหญิงศึกษาและเขา้สอบเป็นจ านวนมาก  
  ในปัจจุบนัมีคฤหสัถช์ายหญิง โดยเฉพาะท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลายเขา้
สอบธรรมศึกษาเป็นจ านวนมาก และมีจ านวเพิ่มข้ึนทุกปี มีสถิติยอ้นหลงั ๓ ปีดงัน้ี ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
มีผูเ้ขา้สอบ ๑,๘๓๓,๘๗๔ คน ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีผูเ้ขา้สอบ ๑,๙๐๖,๘๗๓ คน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีผูเ้ขา้
สอบ ๒,๓๐๐,๐๐๐ คน 
   

  ๓. การเปิดโอกาสของมหาวิทยาลัยสงฆไ์ทย 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ ์ พระจลุจอมเกลา้อยู่หวั ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัขึน้ โดยทรงประสงคจ์ะใหเ้ป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎก
และวิชาชัน้สงูส  าหรบับรรพชิตและคฤหสัถท์ั่วไป และผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัมไดส้นองพระราช
ประสงคน์ัน้โดยเปิดโอกาสใหส้ตรไีดร้บัการศกึษาในรูปแบบต่างๆ ดงันี ้

  ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนั นบัแต่ก่อตัง้อภิธรรมโชติกะวิทยาลยั รบั
พระภิกษุสามเณร คฤหสัถช์ายหญิงเขา้ศกึษาในระดบัต่างๆ ปัจจบุนัมี ๕๗ สาขาทั่วประเทศ 



 
 

๖ 

  ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนั นบัแต่ก่อตัง้โรงเรยีนมพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
รบัคฤหสัถช์ายหญิงทกุวยัเขา้ศกึษาในระดบัต่างๆ 

  การศกึษาในอภิธรรมโชติกะวิทยาลยัและการศกึษาในโรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทิตยนี์ ้ ถือ
เป็นการศกึษาตามอธัยาศยั ส่วนการศกึษาในระบบระดบัปรญิญาในช่วงนี ้ มหาวิทยาลยัยงัไม่ได้
เปิดรบัคฤหสัถช์ายหญิงเขา้เรยีน เพราะมีขอ้จ ากดัหลายอย่าง เช่น ดา้นงบประมาณ ดา้นอาคาร
สถานท่ี ทศันคติของสงัคมไทยเป็นตน้ ประกอบกบัยงัติดดว้ยขอ้กฎหมาย นั่นคือขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ใหน้ิยามค าว่า “นิสิต” ไวค้รอบคลมุเฉพาะภิกษุ
สามเณรเท่านัน้  เช่นขอ้บงัคบัพทุธศกัราช ๒๕๓๐ ความในขอ้ ๕ ว่า “นิสิต” หมายถึง พระภิกษุ
หรอืสามเณรผูส้  าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย ของโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามญัศกึษา หรอืผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัรบัรอง และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั ว่า
ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาโท พทุธศกัราช ๒๕๓๐ ใหน้ิยามค าว่า “นิสิต” ครอบคลมุเฉพาะภิกษุ
สามเณร ตามความในขอ้ ๓ ว่า “นิสิต” หมายถึง พระภิกษุหรอืสามเณรผูไ้ดข้ึน้ทะเบียนเป็นนิสิต
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ เม่ือรฐัสภาตรากฎหมายรบัรองสถานภาพของมหาวิทยาลยัแลว้ ได้
มีการจดัท าขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๒ ไดน้ิยามค าว่า 
“นิสิต” ไวใ้นขอ้ ๔ ใหมี้นยัเปิดกวา้งมากขึน้ว่า “นิสิต” หมายถึง ผูท่ี้ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบั
ปรญิญาตรเีรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไม่ไดก้  าหนดว่าเป็นภิกษุสามเณรหรอืคฤหสัถ ์ และในขอ้ ๖ ไดข้ยาย
เขตของคณุสมบตัิผูส้มคัรเขา้ศกึษาใหค้รอบคลมุผูท่ี้เป็นคฤหสัถด์ว้ย  
  นอกจากนี ้ ไดจ้ดัท าขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไดน้ิยามค าว่า “นิสิต” ไวใ้นขอ้ใหมี้นยัเปิดกวา้งมากขึน้ว่า “นิสิต” หมายถึง ผูท่ี้ไดข้ึน้
ทะเบียนเป็นนิสิตบณัฑิตวิทยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้ 

  ดงันัน้ นบัแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนั ถือไดว้่า มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้
คฤหสัถช์ายหญิง(รวมถึงแม่ชีและภิกษุณี)เขา้มาศกึษาพระพทุธศาสนาอย่างเป็นระบบ โดยรบัเขา้
ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก และมีผูส้  าเรจ็การศกึษาในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก 

  ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๔ รบัวิทยาพทุธศาสนาดองกกุ ชอนบอบ เมืองปซูาน เกาหลีใตเ้ขา้เป็น
สถาบนัสมทบ เปิดการศกึษาส าหรบัภิกษุ ภิกษุณี และคฤหสัถท์ั่วไปเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี 



 
 

๗ 

  ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๗ รบัวิทยาลยัพทุธศาสนาซนิเจ๋ีย วดักวเต๋อ เมืองเกาซงุ ไตห้วนัเขา้เป็น
สถาบนัสมทบ เปิดการศกึษาส าหรบัภิกษุ ภิกษุณี และคฤหสัถท์ั่วไปเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยัไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่สตรขีึน้ไปอีกขัน้หนึ่ง นั่นคือการเปิด
โอกาสใหส้ตรไีดจ้ดัการศกึษาพระพทุธศาสนาดว้ยตวัเอง โดยรบัเสถียรธรรมสถานเขา้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลยั อนมุตัิใหเ้ปิดการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวิชาพทุธศาสตรแ์ละศิลปะแห่ง
ชีวิต และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ อนมุตัิใหเ้ปิดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

  นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ไดเ้ปิดรบัสตรจี  านวนมากเขา้มาศกึษา
พระพทุธศาสนาทกุระดบัเช่นเดียวกนั ท่ีส  าคญัไดก่้อตัง้วิทยาลยัส าหรบัสตรโีดยเฉพาะขึน้มา เรยีก 
“มหาปชาบดีเถรวีิทยาลยั” บรหิารจดัการโดยสตรเีพ่ือใหก้ารศกึษาสตรพีทุธสาวิกา 

  

 ความสรุป: 
 สภาพปัจจุบันและทศิทางในอนาคต 
 

  ในอดีตท่ีผ่านมา สถาบนัสงฆไ์ทยอาจไม่เปิดกวา้งเท่าท่ีควรในการจดัการศึกษาใหแ้ก่สตรี
พทุธสาวิกา อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัหลายอย่าง แต่ในปัจจบุนัไดเ้ปิดกวา้งเต็มท่ี ทัง้ดา้นการศกึษา
พระปรยิตัิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี มหาวิทยาลยัสงฆท์ัง้ ๒ แห่ง ก็เปิดรบัคฤหสัถช์ายหญิง
(รวมถึงแม่ชีและภิกษุณี) เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาปรญิญาตรใีนหลายสาขาวิชา และเปิดรบัเขา้
ศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาทกุสาขาวิชา แต่ก็ยงัมีปัญหาอยู่บา้งในการศกึษาบางประเภทท่ีสตรี
พทุธสาวิกาเองไม่ค่อยเขา้มารบัโอกาสนัน้เท่าท่ีควร เช่น การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลี(บาลี
ศกึษา) การศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆร์ะดบัปรญิญาตร ี ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจมีสาเหตหุลายประการ 
เช่น  
  -การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีมีเนือ้หาวิชาค่อนขา้งยาก และขอบข่ายเนือ้หาวิชามี
ลกัษณะเฉพาะส าหรบัผูป้ระสงคจ์ะครองตนเป็นนกับวช สตรพีทุธสาวิกาอาจคิดว่าฐานะหนา้ท่ีของ
ตนอาจไม่เหมาะท่ีจะเรยีนวิชาอย่างนี ้ และในอนาคตถา้ประสงคจ์ะน าวฒุิการศกึษาดา้นบาลีไป
สมคัรเขา้ท างานในท่ีต่างๆ ก็จะท าไดย้าก 

  -การศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีตามระบบของคณะสงฆไ์ทย ตอ้งใหเ้วลาเอาใจใส่
ค่อนขา้งมาก ถา้จะเรยีนใหรู้แ้ละเขา้ใจจรงิๆ ตอ้งไปนั่งเรยีนในหอ้งเรยีนเป็นกิจจะลกัษณะรว่มกบั
ภิกษุสามเณร เน่ืองจากหอ้งเรยีนท่ีจดัสอนบาลีใหแ้ก่สตรพีทุธสาวิกาเป็นการเฉพาะยงัมีนอ้ยมาก 



 
 

๘ 

ในปัจจบุนัอาจจะไม่มีดว้ยซ า้  สตรพีทุธสาวิกาบางท่านอาจเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะไปนั่ง
เรยีนรว่มกบัภิกษุสามเณร แมจ้ะสนใจเรยีน เม่ือเห็นไม่เหมาะสมและไม่สะดวกใจ จงึตดัใจไม่เรยีน 

  -มหาวิทยาลยัสงฆจ์ดัการเรยีนการสอนเนน้ดา้นพระพทุธศาสนา ในระดบัปรญิญาตรก็ี
เช่นเดียวกนั แต่ก็มีการเรียนการสอนวิชาสาขาอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย ในประเด็นนี ้ สตรพีทุธสาวิกา
หลายคนซึง่อยู่ในวยัเรยีนระดบันี ้ อาจเขา้ไม่ถึงขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีจดัการเรยีนการ
สอนอยู่ในมหาวิทยาลยัสงฆ ์ จงึคิดว่า “มหาวิทยาลยัสงฆค์งสอนวิชาเก่ียวกบัวดั เก่ียวกบัพระ 
เก่ียวกบัศาสนาเป็นส่วนมาก” ซึง่วิชาเหล่านีไ้ม่เหมาะส าหรบัตวัเอง หรือตวัเองไม่ไดส้นใจท่ีจะ
เรยีนวชิาเหล่านี ้ จงึไม่เขา้มาศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆ ์ ทัง้ๆ ท่ีเป็นการศกึษาท่ีไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ้่ายมากเหมือนการศกึษาในมหาวิทยาลยัชาวบา้นทั่วไป 
  -การจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัสงฆ ์ ด าเนินการโดยพระสงฆเ์ป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี หรอืแมก้ระทั่งนิสิตนกัศกึษาก็เป็นพระสงฆส์่วนมาก(โดยเฉพาะ
การศกึษาในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั) ตวัสตรพีทุธสาวิกาเองหรอืผูป้กครองของ
สตรพีทุธสาวิกาอาจเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะไปนั่งเรยีนใกลช้ิดกบัพระสงฆ ์ หรอืไปท า
กิจกรรมรว่มกบัพระสงฆ ์แมป้ระสงคจ์ะเขา้มาศกึษา เม่ือเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมและไม่สะดวก
ใจ จงึตดัใจไม่เขา้มาศกึษา 
  เหล่านีอ้าจเป็นสาเหตใุหส้ตรพีทุธสาวิกาไม่เขา้มารบัโอกาสทางการศกึษาท่ีคณะสงฆไ์ทย
เปิดใหก็้ได ้ดงันัน้ ในอนาคต การท่ีจะแกปั้ญหาอย่างนี ้อาจด าเนินการในเรื่องต่างๆ เหล่านี ้

  ๑. ประเด็นเก่ียวกบัความยากของการศกึษาพระปรยิตัิธรรมแผนกบาลีนัน้ คงไม่เหลือวิสยั
ถา้ประสงคจ์ะศกึษาจรงิๆ  ประเด็นเก่ียวกบัการน าวฒุิการศกึษาดา้นบาลีไปประกอบอาชีพ ก็อาจ
แกปั้ญหาไดโ้ดยเพิ่มรายวิชาท่ีท าใหส้ตรพีทุธสาวิกาเม่ือจบการศกึษาไปแลว้ เป็นท่ียอมรบัของ
สถาบนัหรอืองคก์รทั่วไปและพรอ้มท่ีจะรบัเขา้ท างาน 
  ๒. เปิดโอกาสใหส้ตรพีทุธสาวิกาตัง้ส  านกัเรยีน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั ขึน้มาเองให้
มากขึน้ ซึง่เป็นองคก์รท่ีบรหิารเองโดยสตร ี จดัการเรยีนการสอนเพ่ือสตรโีดยเฉพาะ ขอ้นีจ้ะท าให้
สตรพีทุธสาวิกามีความสะดวกใจมากขึน้ในการท่ีเขา้ศกึษาวิชาการดา้นนี ้

  ๓. ประชาสมัพนัธใ์หส้ตรพีทุธสาวิกาทราบมากขึน้ว่า มหาวิทยาลยัสงฆไ์ม่ไดเ้ปิดสอน
เฉพาะสาขาวิชาดา้นพระพทุธศาสนาเท่านัน้ แต่ยงัเปิดสอนสาขาวิชาอ่ืนๆ ดว้ย ท่ีส  าคญัอย่างยิ่ง
คือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนนัน้ หลายรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาไดมี้การเรียนการสอนแบบบรูณา



 
 

๙ 

การกบัศาสตรส์มยัใหม่ดว้ย ถือเป็นการเปิดโลกทศันข์องผูเ้รยีนใหก้วา้งขึน้ และในการเรยีนในชัน้
เรยีนระดบัปรญิญาตร ี ภิกษุสามและคฤหสัถไ์ม่ไดเ้รยีนรว่มกนัในชัน้เดียวกนั ไดมี้การแยก
หอ้งเรยีนกนัอย่างชดัเจน 

  การด าเนินการดงักล่าวนี ้ อาจแกปั้ญหาไดพ้อสมควร อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนคิดว่า การท่ี
คณะสงฆไ์ทยเปิดโอกาสใหส้ตรพีทุธสาวิกาแสดงบทบาททางการศกึษาอย่างเต็มท่ีในปัจจบุนั ท า
ใหใ้นอนาคตจะมีการตัง้ส  านกัเรยีน วิทยาลยั หรอืมหาวิทยาลยัของสตรพีทุธสาวิกา โดยสตรพีทุธ
สาวิกา และเพ่ือสตรพีทุธสาวิกามากขึน้ และจะมากขึน้อย่างมหาศาลถา้สตรพีทุธสาวิการว่มแรง
รว่มใจกนัเดินไปในทิศทางการศกึษานี ้
 


