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ความน า 
 ยคุในระหวา่งประมาณปีพทุธศกัราช ๖๐๐-๙๐๐ ถือเป็นยคุทองแหง่วรรณกรรมพระพทุธศาสนา
มหายานในอินเดีย เพราะนกัปราชญฝ่์ายมหายานหลายทา่นมีชีวิตอยูใ่นยคุนี ้ ไมว่า่จะเป็นทา่นศรีโฆษะ 
ทา่นกจัจายนียบตุร ทา่นอศัวโฆษะ ทา่นอสงัคะและวสพุนัธุ สว่นยคุทองแหง่วรรณกรรมพระพทุธศาสนาเถร
วาทในอินเดียนัน้ ยคุแรกก็นา่จะเป็นยคุของทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระ ทา่นพระมหากจัจายนเถระ และ
ทา่นพระโมคคลัลีบตุรตสิสเถระ และตอ่มาก็เป็นยคุของทา่นพระพทุธทตัตะ ทา่นพระพทุธโฆสะ พระธรรมปา
ละ ประมาณปีพทุธศกัราช ๙๐๐ เพราะมีวรรณกรรมใหม ่ ๆ ทางพระพทุธศาสนาเถรวาทเกิดขึน้มาก น่ีเป็น
เพียงความเห็นท่ีวิเคราะหจ์ากต าราท่ีศกึษากนั ไมไ่ดป้ระจกัษด์ว้ยสายตาตวัเอง 
 ในยคุตัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๑๐-ปัจจบุนั ถือไดว้า่เป็นยคุทองแหง่วรรณกรรมพระพทุธศาสนาเถร
วาทในเมืองไทยสมยัรตันโกสินทร ์ เพราะมีนกัปราชญท์างพระพทุธศาสนาเถรวาทท่ีเป็นคนไทยไดส้รา้งสรรค์
งานเขียนไวม้ิใชน่อ้ย กลา่วเฉพาะปัจจบุนั ท่ีมีพระเดชพระคณุพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต)เป็นตน้เป็น
ประธาน ไดส้รา้งสรรคง์านเขียนทางพระพทุธศาสนาไวจ้  านวนมาก ท่ีปรากฏรายช่ือตามท่ีพระครูปลดั
ปิฎกวฒันไ์ดร้วบรวมไวล้า่สดุ มีจ  านวน ๑๖๗ เรื่อง 
 ผูเ้ขียนไดเ้ริ่มศกึษางานของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต)อยา่งจรงิจงัในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๑ เม่ือเขา้
ศกึษาในระดบัปรญิญาโท ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ก่อนหนา้นี ้ สมยัท่ี
เรียนบาลีอมรมศกึษา ณ วดัสระเกศ หรือแมแ้ตข่ณะท่ีศกึษาระดบัปรญิญาตรี ยงัไมไ่ดศ้กึษางานของพระเดช
พระคณุอยา่งจรงิจงั เพราะสาเหต ุ ๒ ประการ คือ (๑) พืน้ฐานทางวิชาการยงัไมถ่ึงขัน้ท่ีจะศกึษาใหเ้ขา้ใจ
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ได(้๒) ไมมี่เหตปัุจจยัท่ีจะชว่ยเสิรมใหศ้กึษา  สาเหตทุัง้ ๒ ประการนี ้ท าใหพ้ลาดโอกาสท่ีจะสรา้งภมูิปัญญา
ใหแ้ก่ตวัเองเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี 

 ผูเ้ขียนเขา้ใจวา่ มีเพ่ือนสหธรรมิกหลายทา่นท่ีไดศ้กึษางานของพระเดชพระคณุอยา่งจรงิจงัในเม่ือเขา้
ศกึษาระดบัปรญิญาโทท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มจร  การท่ีไดศ้กึษางานของพระเดชพระคณุอยา่งจรงิจงั ถือเป็นการ
เปิดโลกทศันข์องผูเ้ขียนในแนวใหมอ่ยา่งท่ีไมมี่มาก่อน เพราะผลงานทกุเรื่องของพระเดชพระคณุจดัเป็นงาน
เขียนเชิงสรา้งสรรคท่ี์ผา่นการกลั่นกรองจากภมูิปัญญาท่ีลกึซึง้ มีคณุภาพระดบัวรรณคดีบาลีประเภท 

“อตัโนมตั”ิ ท่ีผูเ้ขียนกลา่วอยา่งนี ้ เพราะมีตวัอยา่งการแบง่ระดบัวรรณคดีบาลีท่ีพระอรรถกถาจารยจ์ดัเอาไว ้ 
เพ่ือตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้ความเก่ียวกบัพระวินยั ๔ ระดบั คือ 
 (๑) สตูร คือบาลีในพระวินยัปิฎกทัง้หมด 
 (๒) สตุตานโุลม คือ มหาปเทส ๔ ใชเ้ป็นหลกัอา้งอิงความถกูผิดเม่ือไมมี่พทุธบญัญตักิ าหนดไว้
โดยตรง 
 (๓) อาจรยิวาท คือ คมัภีรอ์รรถกถาทัง้หลาย ท่ีพระอรหนัตผ์ูร้ว่มปฐมสงัคายนาไดต้ัง้เป็นมาตรฐานไว ้
 (๔) อตัโนมตั ิ คือ ขอ้ความท่ีกลา่วอธิบายพระวินยั โดยถือตามนยัท่ีปรากฏในคมัภีรอ์รรถกถา
ทัง้หลาย เป็นขอ้เขียนค าอธิบายของนกัปราชญท่ี์อา้งอิงคมัภีรอ์รรถกถา ฎีกา 
 งานเขียนหรือวรรณกรรมใดก็ตามท่ีจดัอยูใ่น ๔ ระดบันี ้ ถือเป็นแหลง่ขอ้มลูท่ีเช่ือถือได ้ งานเขียนของ
พระเดชพระคณุก็มีลกัษณะอยา่งนี ้ คือสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงไดใ้นทกุกรณี แนวความคดิของพระเดช
พระคณุโดยเฉพาะดา้นการศกึษา มีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยมาก นกัการศกึษาไทยปัจจบุนัลว้นแตย่ดึ
แนวความคดิของพระเดชพระคณุเป็นแมแ่บบในการพฒันาทฤษฎีทางการศกึษาท่ีเป็นของไทย  ในอดีต นกั
การศกึษาไทยหลายทา่นแมจ้ะรูท้ฤษฎีการศกึษาดี แตก็่ตีความทฤษฎีผิด ท าใหเ้กิดประยกุตใ์ชก้บัสงัคมไทย
อยา่งผิด ๆ จนท าใหป้ระเทศด าเนินนโยบายทางการศกึษาไมถ่กูทางนกั  นกัการศกึษาทกุคนรูว้า่ จดุประสงค์
ของการศกึษาคือ เพ่ือพฒันาคนทัง้ดา้นพทุธิปัญญา อารมณ ์สงัคม และเจตคต ิแตเ่วลาประยกุตใ์ชใ้นการจดั
การศกึษา กลบัมุง่จะใหผู้เ้รียนจบการศกึษา มีวฒุิบตัร มีปรญิญา และเม่ือไดศ้กึษาเพิ่มเตมิถึงระดบัสงูสดุก็
กลายเป็นพวกแก่ต  ารา เกาะตดิทฤษฎี เป็นพวก Dogmatists ท าใหเ้กิดปัญหาแปลก ๆ ขึน้ในกลุม่ของ
พวกมีปรญิญาโดยเฉพาะ  ปัญหาแปลก ๆ ท่ีเห็นไดช้ดัมี  ๒ ประการ คือ 
 (๑) ความคดิท่ีเกาะตดิกบัทฤษฎี 

 (๒) ความคดิแปลกแยกจากสงัคมท่ีเคยอยู่ อูท่ี่เคยนอน 
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 ปัญหาประการท่ี ๑ เห็นไดช้ดัเจน คือ เวลาเกิดปัญหาขึน้ ไมว่า่จะเป็นปัญหาสว่นตนหรือปัญหาสงัคม 

สงัคมไทยมีคนจบปรญิญาเอกมาก แตแ่กปั้ญหาไมค่อ่ยได ้ เพราะมวัแตมุ่ง่ท่ีจะน าทฤษฎีมาแกปั้ญหา เพราะ
ลืมความจรงิขอ้หนึ่งวา่ ปัญหาของมนษุยมี์มากและซบัซอ้น ในสงัคมหนึ่ง มนษุยห์นึ่งคนก็มีหนึ่งปัญหา มนษุย์
สิบคนก็มีสิบปญ้หา มนษุยร์อ้ยคนก็มีรอ้ยปญ้หา  ทฤษฎีในโลกปัจจบุนั แมจ้ะมีมากเพียงใดแตค่งมีไมม่าก
เทา่กบัปัญหาของมนษุย ์   ถา้มุง่แตจ่ะน าทฤษฎีมาแกปั้ญหามนษุยอ์ยา่งเดีย ตอ้งสรา้งทฤษฎีขึน้มาใหมี้
จ านวนเทา่กบัจ านวนมนษุย ์
 ปัญหาประการท่ี ๒ คือ ความคดิแปลกแยกจากถ่ินท่ีตนเคยอยู ่ อูท่ี่เคยนอนนีแ้หละ เป็นปัญหาโลก
แตกในปัจจบุนั มนัขดัแยง้ตรงกนัขา้มกบันโยบายท่ีจะขยายโอกาสทางการศกึษาใหท้ั่วถึง  ภาษาองักฤษจะ
เรียกวา่ Contradiction, Contradistinction,  หรือ Paradoxical ก็แลว้แตเ่ถอะ แตภ่าพท่ี
ปรากฏในปัจจบุนัมนัขดักนั  กลายเป็นวา่ คนท่ีไมมี่การศกึษาเขา้สงัคมได ้ คนท่ีมีการศกึษา มีปรญิญาเขา้
สงัคมยาก 
 ปัจจบุนั นกัการศกึษาไทยไดส้  านกึตระหนกัถึงความจรงินีแ้ลว้ จงึไดจ้ดัท าโครงการช่ือ “การศกึษาไทย
ในยคุโลกาภิวตัน”์ ซึ่ง ดร.สิปปนนท ์ เกตทุตัเป็นประธาน มีนกัการศกึษาไทยหลายทา่นเป็นกรรมการ  ทา่น
เหลา่นีไ้ดว้างกรอบการด าเนินงานโดยอาศยัแนวความคดิของพระธรรมปิฎกเสนอไวต้ัง้แตปี่พทุธศกัราช ๒๕๓๐ 

ณ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เห็นไดจ้ากวตัถปุระสงคข์องโครงการ และกรอบการน าเสนอ
ขอ้มลูขา่วสาร มุง่ท่ีจะใหค้นแตล่ะทอ้งถ่ินศกึษาวิชาการ ๒ สว่นไปพรอ้มกนั คือ (๑)วิชาการพืน้ฐานทั่วไปท่ี
คนทั่วประเทศจะมีโอกาสศกึษาเหมือนกนัหมด เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ เลขคณิต (๒)วิชาการท่ีเป็น
เรื่องของทอ้งถ่ินท่ีตวัเองอาศยัอยู่ ซึ่งเม่ือจบการศกึษาแลว้ สามารถใชชี้วิตอยูใ่นทอ้งถ่ินนัน้ได ้

 พระเดชพระคณุพระธรรมปิฎกไดก้ลา่วไวช้ดัในเรื่องนีว้า่ “...ผลจากการศกึษาทีผ่า่นมาแลว้อยา่งหนึ่ง 
คอื การท าใหเ้ดก็แปลกแยกจากชมุชนของตน แปลกแยกจากทอ้งถิ่นของตนเอง ยิ่งเรียนไปยิ่งกลายเป็นนอก
ชมุชน...”   ผูเ้ขียนจะไดว้ิเคราะหเ์รื่องนีใ้นภายหลงั  ในเบือ้งตน้นี ้จะขอ กลา่วถึงเฉพาะเรื่องท่ีผูเ้ขียนแมจ้ะไม่
มีบญุบารมีรูจ้กัพระเดชพระคณุเป็นการสว่นตวั แตก็่พยายามเขา้ใกลพ้ระเดชพระคณุโดยการศกึษางานเขียน
แทน ถือเป็นการคบบณัฑิตอีกรูปแบบหนึ่ง คือแทนท่ีจะเขา้ไปหา ปรกึษาสนทนาทา่นผูเ้ป็นบณัฑิตโดยตรง ก็
ใชว้ิธีการศกึษางานเขียนของทา่นผูเ้ป็นบณัฑิตนัน้ ขอ้นีจ้ดัเป็นมงคลอยา่งสงูสดุเชน่เดียวกนั 
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ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) 

 

 ๑.  จุดก าเนิดของการศึกษา 
 เนือ้หาในหนงัสือเรื่อง “ทางสายกลางของการศึกษาไทย” แบง่เป็น ๓ ตอน  

 ตอนท่ี ๑  วา่ดว้ยเรื่องการศกึษา เครื่องมือพฒันาท่ียงัตอ้งพฒันา 
 ตอนท่ี ๒  วา่ดว้ยเรื่องความคดิ แหลง่ส าคญัของการศกึษา 
 ตอนท่ี ๓  วา่ดว้ยเรื่องปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขยิ่งกวา่ขยายโอกาสทางการศกึษา 
 นอกจากนี ้ ยงัแบง่ยอ่ยเนือ้หาเป็น ๔ บท ผูเ้ขียนสนใจเนือ้หาของบทท่ี ๒ วา่ดว้ยเรื่องจดุก าเนิดของ
การศกึษา  พระเดชพระคณุเห็นวา่ จดุก าเนิดของการศกึษาคือ “แรงจงูใจ” เริ่มตัง้แตแ่รงจงูใจอยา่งหยาบ
จนถึงแรงจงูใจอยา่งละเอียด แรงจงูใจในการศกึษาในทศันะของไอนส์ไตนมี์ ๓ อยา่ง คือ (๑)ความกลวั (๒)

ความใฝ่สงูอยากดีอยากเดน่ (๓)ฉนัทะ คือความสนใจใฝ่รกัและความปรารถนาตอ่สจัธรรมและปัญญา พระ
เดชพระไดอ้า้งค าพดูของอลัเบริต์ ไอนส์ไตนว์า่  
  วิทยาศาสตรจ์ะไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้มาไดก็้โดยอาศยับคุคลท่ีเตม็เป่ียมดว้ยความ 

 ใฝ่ปรารถนาตอ่สจัธรรม และปัญญาท่ีเขา้ใจถึงความจรงิ นกัวิทยาศาสตรท่ี์แทจ้รงิ  ทกุคนมี
ความเช่ืออยา่งลกึซึง้วา่ กฎเกณฑท่ี์ก ากบัสากลพิภพนีเ้ป็นสิ่งท่ีมีเหตผุล   และสามารถเขา้ใจได้
ดว้ยเหตผุล 
 จากขอ้ความนี ้ พระเดชพระคณุก าลงับอกวา่ จดุเริ่มตน้ของการศกึษาคือความเช่ือมั่นในหลกัแหง่
เหตผุล และมีแรงจงูใจใฝ่ตอ่สจัธรรมและวิธีการท่ีจะเขา้ถึงสจัธรรมนัน้ สากลจกัรวาลเป็นเรื่องของเหตผุล 
ไมไ่ดเ้กิดขึน้ลอย ๆ   มีค  าอยู ่๔ ค าท่ีพระเดชพระคณุกลา่วถึง คือ (๑)วิธีการวิทยาศาสตร ์(๒)ความคดิแบบ
วิทยาศาสตร ์(๓)ทศันคตแิบบวิทยาศาสตร ์และ(๔)จิตใจแบบวิทยาศาสตร ์  ถา้พิจารณาอยา่งผิวเผินอาจท า
ใหเ้ขา้ใจผิดไดว้า่ทัง้ ๔ ค านีมี้นยัเหมือนกนั แตค่วามจรงิแลว้ไมเ่หมือนกนั  พระเดชพระคณุใหค้ณุคา่แก่ค  าวา่ 
“จิตใจแบบวิทยาศาสตร”์ ถามวา่ “เพราะเหตไุร”  เม่ือวิเคราะหข์อ้ความตอ่มาจงึไดค้  าตอบวา่ จิตใจแบบ
วิทยาศาสตรน์ัน้เป็นจิตใจของผูท่ี้มีความเช่ือมั่นในทางศาสนา เช่ือวา่ สากลจกัรวาลมีความสมบรูณแ์ละ
สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการแสวงหาความรูอ้ยา่งมีเหตผุล  พระเดชพระคณุบอกวา่ 
  จดุเริ่มตน้ของศาสนากบัวิทยาศาสตรเ์ป็นอนัเดียวกนั หรือวา่ศาสนานั่นเองท าให ้

 คนเป็นนกัวิทยาศาสตร ์ถา้ไมมี่จิตใจวิทยาศาสตรแ์บบนี ้ไมมี่ความใฝ่ปรารถนา  อยา่ง



 五 

แทจ้รงิท่ีจะเขา้ถึงสจัธรรมหรือปัญญาท่ีรูเ้ขา้ใจจรงิตอ่สภาวะของสิ่งทัง้หลาย  แลว้ เราก็ไมส่ามารถท่ีจ
เป็นนกัวิทยาศาสตรท่ี์แทจ้รงิได ้

 ขอ้ความท่ีกลา่วมานี ้ พระเดชพระคณุวิเคราะหแ์ละสรุปจากท่ีไอนส์ไตนไ์ดก้ลา่วไว ้  ตอ่มาพระเดช
พระคณุไดก้ลา่วถึงจดุก าเนิดของการศกึษาตามแนวพทุธ โดยระบคุ  าวา่ “แรงจงูใจ” เชน่เดียวกนั ซึ่งมีทัง้อยา่ง
หยาบและละเอียดรวม ๔ อยา่ง โดยแบง่แรงจงูใจอยา่งหยาบไว ้ ๓ ประการคือ (๑)ภยะ ความกลวั (๒)

ตณัหา อยากได ้(๓)มานะ อยากดีอยากเดน่ และแรงจงูใจอยา่งละเอียด ๑ ประการ คือ ฉนัทะ  
 แรงจงูใจอยา่งหยาบทัง้ ๓ ประการดงักลา่วเป็นสิ่งท่ีไมดี่ แตเ่ป็นธรรมชาตขิองสตัวโ์ลกโดยเฉพาะ
มนษุย ์ คือมนษุยป์ถุชุนทกุคนมีดว้ยกนัทัง้นัน้ สว่นแรงจงูใจอยา่งละเอียด คือ ฉนัทะนัน้ถือเป็นแรงจงูใจท่ี
ถกูตอ้ง  ฉนัทะแบง่เป็น ๒ สว่นคือ (๑)ความใฝ่รูค้วามจรงิ (๒)ความใฝ่ดี รวมเรียกวา่ “ธรรมฉนัทะ”  
 พระธรรมปิฎกไดชี้ใ้หเ้ห็นทศันะท่ีเหมือนกนัเก่ียวกบัจดุก าเนิดของการศกึษาทัง้ตามแนว
พระพทุธศาสนาและอลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์นั่นคือ ฉนัทะ ความใฝ่รูค้วามจรงิและใฝ่ปรารถนาสิ่งดีงาม ซึ่งพระเดช
พระคณุไดส้รุปไวเ้ป็นศพัทท์างวิชาการวา่ “ธรรมฉนัทะ” เป็นการจ ากดัเนือ้หาเชิงวิเคราะหข์องค านีไ้วใ้นกรอบท่ี
แนน่อน เม่ือพดูถึงค าวา่ “ฉนัทะ” อาจมีนยัหลายอยา่ง แตเ่ม่ือพดูถึงค าวา่ “ธรรมฉนัทะ” นั่นหมายถึงความใฝ่รู ้
ความจรงิและใฝ่ปรารถนาความดีงาม 

 
 

 ๒.  สารัตถะของการศึกษา 
 เนือ้หาท่ีส าคญัในบทท่ี ๓ คือ เรื่องสารตัถะของการศกึษา พระธรรมปิฎกไดก้ลา่วถึงกระบวนการของ
การศกึษาทัง้ระบบ ๓ ภาค คือ 
  ๒.๑ ภารกิจของการศึกษา ในขัน้นีเ้ป็นเรื่องของผูใ้หก้ารศกึษาทัง้ระดบัผูบ้รหิารและผู้
ปฏิบตักิาร ตอ้งรูจ้กัแบง่หนา้ท่ีของตวัเองออกเป็น ๒ สว่น คือ (๑) หนา้ท่ีถ่ายทอดศลิปวิทยา สง่เสรมิเพิ่มพนู
วิชาการและวิชาชีพ(๒) หนา้ท่ีในการชีแ้นะใหด้  าเนินชีวิตถกูตอ้งดีงาม และรูจ้กัพฒันาตน นั่นคือ ในขณะ
ปฏิบตัหินา้ท่ีใหก้ารศกึษา ตอ้งท าหนา้ท่ี ๒ ประการใหส้มบรูณ ์คือ (๑)หนา้ท่ีใหค้วามรู ้เรียกวา่ “สิปปทายก” 
(๒)หนา้ท่ีในฐานะเป็นเพ่ือนท่ีดีคอยชว่ยเหลือนแนะน าสั่งสอนแนวทางด าเนินชีวิต เรียกวา่ “กลัยาณมิตร” 
 พระธรรมปิฎกไดก้ลา่วเนน้ใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบตักิารเก่ียวกบัการศกึษารูว้า่ การศกึษาท่ีสมบรูณน์ัน้ 

ไมใ่ชมุ่ง่เฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการ แตต่อ้งมุง่สรา้งความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณด์ว้ย  พระเดชพระคณุได้
อา้งค าพดูของไอนส์ไตนอี์กวา่ “การสอนคนใหม้ีความรูเ้ชีย่วชาญพเิศษอยา่งเดยีวไม่พอ ถา้ท าอยา่งนัน้ คนก็
จะกลายเป็นเครือ่งจกัรกลทีป่ระโยชนช์นดิหนึ่ง” แตม่นษุยเ์ป็นสตัวท่ี์มีเหตผุล ไมใ่ชเ่ครื่องจกัรกล  อารสิโตเตลิ
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ก็ดี อิมมานเูอล คา้นทก็์ดี ลว้นแตเ่ช่ือในทฤษฎีนี ้“มนษุยเ์ป็นสตัวท่ี์มีเหตผุล” และเม่ือมีเหตผุลก็ตอ้งพฒันาได ้

โดยพฒันามาจากภายในนั่นแหละ ไมใ่ชป่ฏิสงัขรณเ์อาเครื่องอะไหลใ่สเ่ขา้ไปใหมเ่หมือนเคร่ืองจกัร 
  ๒.๒ ข้ันตอนของการศึกษา  การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทางโลก แบง่เป็น ๓ ขัน้ คือ 
(๑)ปรญิญาตร ี ศกึษาแบบกวา้ง ๆ (๒)ปรญิญาโท ศกึษาเจาะลกึลงไปในรายวิชา (๓)ปรญิญาเอก ศกึษา
เจาะลกึลงไปเฉพาะเรื่อง นีเ้ป็นปรญิญาทางโลก 
 สว่นปรญิญาทางพระพทุธศาสนา ก็มี ๓ ขัน้เหมือนกนัคือ (๑)ญาตปรญิญา รูจ้กั (๒)ตีรณปรญิญา 
รูต้รองเห็น (๓)ปหานปรญิญา รูข้ัน้ปฏิบตักิารแกปั้ญหาไดเ้สรจ็สิน้ 

 พระธรรมปิฎกไดจ้ดัล าดบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาใหม่ โดยจดัปรญิญา ๓ ขัน้ของทางโลกนัน้เป็น
กลุ่มวิชาการ และจดัปรญิญาทางพระพทุธศาสนาเป็นกลุ่มจรณะ  พระเดชพระคณุไดอ้ธิบายวา่ ระบบ
ปรญิญา ๓ ขัน้ทัง้ตามแบบสถาบนัการศกึษาทั่วไปและแบบพระพทุธศาสนาตา่งชว่ยเสิรมกนัและกนั สรุป
วิเคราะหไ์ดจ้ากตรงนีก็้คือ ขณะท่ีเรียนวิชาการแขนงตา่ง ๆ ก็เรียนไป รูอ้ะไรรูใ้หจ้รงิ เม่ือเห็นวา่รูพ้อสมควร
แลว้ก็หนัมาพฒันาตนใหจ้ิตนิ่งใจใส เพ่ือน าความรูว้ิชาการออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี 

  ๒.๓ วัตถุประสงคข์องการศึกษา พระพทุธศาสนาใชค้  าวา่“วิชชาจรณสมัปันนะ” แปลวา่ 
สมบรูณด์ว้ยความรูแ้ละความประพฤติ คือ เม่ือศกึษาจบแลว้จะตอ้งมีทัง้ความรูดี้และประพฤตดีิ มีศพัทท์าง
วิชาการอยูช่ดุหนึ่งท่ีพระเดชพระคณุไดน้  ามาใชจ้นเป็นท่ีนิยมกนัทั่วไปในวงวิชาการดา้นการศกึษา คือ (๑)ภา
วิตกาย (๒)ภาวิตศีล (๓)ภาวิตจิต (๔)ภาวิตปัญญา นั่นคือ คนท่ีศกึษาจบไปแลว้ตอ้งมีกายท่ีไดร้บัการ
พฒันา มีความประพฤตท่ีิไดร้บัการพฒันา มีจิตท่ีไดร้บัการพฒันา และมีความรูท่ี้ไดร้บัการพฒันา 
 เฉพาะขอ้(๓)ภาวิตจิตนัน้ พระเดชพระคณุจะเนน้อยูเ่สมอเม่ือมีโอกาสไดอ้ธิบายตอ่สงัคม โดยจิตท่ี
ไดร้บัการพฒันาแลว้นัน้ ตอ้งเป็นท่ีมี (๑)คณุภาพ (๒)สมรรถภาพ และ(๓)สขุภาพ และจดุเนน้นีไ้ด้
กลายเป็นภาษาระดบัชาตไิปแลว้ ไดร้บัการบรรจไุวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัปัจจบุนั 

ตอนท่ีวา่ดว้ยแผนพฒันาจิต 

 นอกจากนี ้ ในบทท่ี ๓ นี ้พระเดชพระคณุยงัไดก้ลา่วถึงจดุมุง่หมายของการศกึษา ๒ แนว คือ (๑)

จดุมุง่หมายแนวตัง้ ไดแ้ก่ ประโยชนปั์จจบุนั ประโยชนเ์บือ้งหนา้ และประโยชนส์งูสดุ คือหมดกิเลส (๒) 

จดุมุง่หมายแนวราบ ไดแ้ก่ ประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ่ื้น และประโยชนท์ัง้แก่ตนและผูอ่ื้น  จดุหมุง่หมายใน
แนวตัง้ นา่จะหมายถึงสิ่งท่ีผูส้  าเรจ็การศกึษาทางโลกทั่วไปตอ้งก าหนดไว ้ ในขณะท่ีด าเนินชีวิต สว่น
จดุมุง่หมายในแนวราบ เป็นสิ่งท่ีทัง้ผูส้  าเรจ็การศกึษาทางโลกและผูฝึ้กตนทางธรรมจนหมดกิเลสแลว้ตอ้ง
ก าหนดไว ้



 七 

 

สภาพปัญหาปัจจุบัน และวธีิการแก้ไข 

 ๑.   การขยายโอกาสทางการศึกษา 

      :  สร้างความแปลกแยกจากสังคมหรือพัฒนาสังคม ? 

 ในตอนทา้ยของบทท่ี ๓ พระธรรมปิฎกไดก้ลา่วถึงเรื่อง “ความคดิ” ซึ่งเป็นแหลง่ส าคญัของการศกึษา 
แตผู่เ้ขียนเห็นวา่ถา้วิเคราะหใ์นท่ีนีก็้จะท าใหบ้ทความยาวเกินไป จงึขอโอกาสละไว ้ จะขอวิเคราะหเ์นือ้หาตอน
สดุทา้ยของบทท่ี ๔ เลยทีเดียว 
 มาตรา ๔๓ แหง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ก าหนดไวว้า่ 
 “บคุคลยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่นอ้ยกวา่สบิสองปีทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่ง
ทั่วถงึและมีคณุภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ่้าย 
 การจดัการศกึษาอบรมของรฐัตอ้งค านงึการมีสว่นร่วมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและเอกชน ทัง้นี ้
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การจดัการศกึษาอบรมขององคก์รวชิาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรฐั ยอ่มไดร้บัความ
คุม้ครอง ทัง้นี ้ตามกฎหมายบญัญตั”ิ 
 จากบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนีเ้อง ตอ่ไปนี ้ รฐัจะตอ้งระดมสรรพก าลงัมุง่ไปท่ีการขยายโอกาสทาง
การศกึษา ความจรงิในอดีตก็ท าอยูแ่ลว้ แตย่งัไมเ่ตม็ท่ีเหมือนท่ีจะเกิดตอ่ไปในอนาคต ขอ้นีเ้ป็นความหวงัดีท่ี
รฐัมีตอ่คนในรฐั แตม่นษุยเ์ราก็ลืมไปวา่ “บางที ความหวงัดีไมไ่ดห้มายถึงวา่จะเกิดผลดีเสมอไป” พระธรรม
ปิฎกเห็นดว้ยกบัการขยายโอกาสทางการศกึษาเพราะการศกึษาท าใหเ้กิดปัญญาซึ่งเป็นแกนน าของการพฒันา
มนษุย ์แตต่อ้งเป็นการศกึษาท่ีถกูตอ้ง พระเดชพระคณุกลา่วไวต้อนหนึ่งเก่ียวกบัค าปรบัทกุขข์องชาวนา ๒ คน
วา่  
  ...  แตก่่อนในสมยัของแกนัน้ เม่ือเลิกเรียนมาแลว้ก็มาชว่ยพอ่แมเ่ลีย้งควาย แตว่า่ 
 เดก็สมยัปัจจบุนันีก้ลบัจากโรงเรียนแลว้ พอ่แมข่อใหช้ว่ยท านาบา้งก็ไมช่ว่ย เดด็  จะอา้ง
วา่ทางโรงเรียนมีการบา้น จะตอ้งท าการบา้น การท่ีจะไปท านานัน้ไมใ่ชห่นา้  ท่ีของเขา หนา้ท่ีของเขา
คือการเรียนหนงัสือ อนันี ้พอ่แมก็่อาศยัลกูไมไ่ด ้น่ีก็เป็น  เรื่องท่ีท าใหเ้กิดความรูส้กึไมส่บายใจแก่
ชาวนาท่ีเป็นพอ่แม ่... 

 นีเ้ป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชนบท เม่ือเดก็เขา้รบัการศกึษา จากประสบการณข์องผูเ้ขียนเอง ปัญหาอยา่ง
นีส้ว่นมากจะเกิดในหมูเ่ดก็ท่ีเรียนระดบัมธัยม เพราะเดก็ชนบทท่ีเรียนมธัยมนัน้สว่นใหญ่จะคดิวา่ตวัเองเป็นคน
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อีกกลุม่หนึ่งแยกจากชาวนาทั่วไป ปัญหานีเ้ป็นเรื่องชาวโลกโดยเฉพาะ ยงัไมพ่ดูถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้กบั
สถาบนัพระพทุธศาสนา   
 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชนบทอนัเน่ืองมาจากการขยายการศกึษานัน้ อยา่วา่แตก่ารขยายการศกึษาภาค
บงัคบัจาก ๖ ปีเป็น ๑๒ ปีเลย เม่ือก่อนนี ้ แมแ้ตข่ยายจาก ๔ ปีเป็น ๖ ปีก็ยงักระทบไมน่อ้ย จรงิอยู ่
การศกึษานัน้เป็นการจดัใหเ้ปลา่ แตเ่ดก็ไปโรงเรียนก็ไมไ่ดห้มายถึงวา่จะไมต่อ้งมีคา่ใชจ้า่ยอะไร คา่รถ 
คา่อาหาร คา่เสือ้ผา้ชดุนกัเรียน เม่ือก่อนเคยเสียใชจ้า่ยเพ่ือสิ่งเหลา่นีเ้พียง ๖ ปี ตอ่ไปตอ้งเสีย ๑๒ ปี นีก็้เป็น
ปัญหาเหมือนกนั 

 พระธรรมปิฎกกลา่วถึงปัญหานีเ้หมือนกนั แตก่ลา่วถึงในอีกลกัษณะหนึ่ง พระเดชพระคณุกลา่ววา่  
“เม่ือรฐัขยายการศกึษาจากประถมส่ีเป็นประถมหกประถมเจ็ด ปัญหาก็เกิดขึน้โดย   มีผลกระทบ
ส าคญัตอ่วงการคณะสงฆแ์ละสงัคมไทย คือเดก็เหลา่นีจ้บการศกึษาเม่ือโตขึน้แลว้ ความรูส้กึนกึคดิจิตใจก็
เปล่ียนไป คือเกิดมีแรงจงูใจในดา้นท่ีจะท างาน ...  พวกนีแ้ทนท่ีวา่จบประถมส่ีแลว้จะเรียนตอ่เคยบวชเณร
เรียนในวดั หรือ ชว่ยพอ่แมท่ างานอาชีพในทอ้งถ่ินก็เลยเปลียนมาเขา้โรงงานอตุสาหกรรมมาท างานในเมือง
หรือในกรุงไป ...” 
 วิเคราะหต์อ่ใหเ้ห็นขอ้เท็จจรงิประการหนึ่งวา่ ถา้เปิดโอกาสใหเ้ดก็ในชนบทไดบ้วชเรียน ผลดีท่ีเกิดแก่
พอ่แมเ่ดก็ซึ่งเห็นไดช้ดั มี ๒ ประการ คือ (๑)ประหยดัคา่ใชจ้า่ย (๒)ลกูมีท่ีอยูแ่นน่อนและมีคนดแูลรกัษา 
โดยเฉพาะเรื่องคา่ใชจ้า่ยนัน้ส าคญัท่ีสดุ คนในชนบทไมมี่รายไดป้ระจ าเหมือนคนในเมืองท่ีงานราชการหรือ
ท างานเอกชน ในขณะท่ีคา่ใชจ้า่ยเพ่ือการศกึษานัน้ตอ้งจา่ยทกุวนัทกุเดือน นีเ้ป็นปัญหาส าคญัมากส าหรบัคน
ในชนบทท่ีไมค่อ่ยมีใครหามาตรการแกไ้ข  แตปั่ญหาส าคญัอยา่งยิ่งท่ีพระธรรมปิฏกลา่วอยูเ่สมอคือ 
“การศกึษาท่ีสรา้งความแปลกแยกจากชมุชน การศกึษาท่ีเป็นการขดุทรพัยากรคนออกจากทอ้งถ่ินใหค้อ่ยๆ 
หมดไป” พระเดชพระคณุกลา่วไวส้รุปความไดว้า่ “... ยิ่งเรียนไปยิ่งกลายเป็นคนนอกชมุชน กลายเป็นคนละ
พวกกบัพอ่แม ่อยากจะ  ออกไปแสวงหาความกา้วหนา้ในสงัคมภายนอก ถึงขนาดท่ีวา่ ดถูกูวิถีชีวิต
ของชมุ ชนของตนเอง และบางคนเม่ือเรียนจบไปแลว้ไมมี่งานท า กลายเป็นคนวา่งง่าน จะ  กลบัไป
เขา้สงัคมเดมิก็ไมไ่ด ้จะเขา้สงัคมเมืองก็ไมไ่ด ้เพราะไมมี่งานท า ...” 
 ความจรงิ ปัญหาในลกัษณะนีไ้มใ่ชเ่กิดเฉพาะในเดก็ฆราวาสเทา่นัน้ แมแ้ตเ่ดก็ท่ีบวชเรียนแตเ่รียนไม่
จบชัน้สงูสดุก็สรา้งปัญหาในลกัษณะนีเ้หมือนกนั โดยเฉพาะท่ีพวกท่ีบวชนานถึง ๕ ปี ๑๐ ปี หา่งเหินจาก
สงัคมของตนเองมานาน ขาดประสบการณใ์นการประกอบอาชีพ บางคนเม่ือสกึออกไปแลว้ก็กลบัเขา้สงัคม
เดมิได ้บางคนก็กลบัเขา้ไมไ่ด ้กลายเป็นคนหาสงัคมไมไ่ด ้
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 พระธรรมปิฎกไดชี้ส้ภาพปัญหาอยา่งชดัเจนและตรงกบัขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนั 

พระเดชพระคณุไมไ่ดเ้สนอแนวทางแกปั้ญหาไวโ้ดยตรง แตก่ลา่วไวโ้ดยรวมวา่ การศกึษาในชนบทตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในชนบท ความจรงิ การชีใ้หเ้ห็นปญ้หาอยา่งชดัเจนก็เทา่กบัการเสนอแนะวิธีการ
แกปั้ญหาอยูใ่นตวัแลว้ ซึ่งผลท่ีตามมาจะเห็นวา่ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ “การศกึษาไทยในยคุโลกา
ภิวตัน”์ ไดเ้สนอแนวคดิในการจดัการศกึษาในประเทศไทยตอ่ไปนี ้ เดก็ในแตล่ะทอ้งถ่ินจะตอ้งรูเ้รื่องของตวัเอง
ดว้ย เพ่ือไมไ่ดเ้กิดความแปลกแยกจากชมุชนของตนเอง  คณะผูร้า่งรฐัธรรมนญูฉบบัประชาชนก็เอาแนวคดินี ้
ไปบรรจไุวใ้นบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั  นกัการศกึษาไทยท่ีไดย้กรา่งพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาตก็ิน าแนวคดินีไ้ปบรรจไุวใ้นบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัิ  นีคื้อผลท่ีเกิดขึน้จากการท่ีพระเดชพระคณุ
ไดเ้สนอความคดิเก่ียวกบัการศกึษาแก่สงัคมไทยเรื่อยมา 
 

 

 

 ๒. แนวคิดในการยกระดับการศึกษา 

    : จุดเน้นควรอยู่ทีผู้่ใหก้ารศึกษา หรือผู้รับการศึกษา ? 

 องคป์ระกอบของการจดัการศกึษามี ๓ ประการ คือ (๑)ผูใ้หก้ารศกึษา (๒)เครื่องมือในการจดั
การศกึษา และ(๓)ผูร้บัการศกึษา พระธรรมปิฎกเห็นวา่ คณุภาพการศกึษาขึน้อยูก่บัคณุภาพของครู นั่นคือ
ผูใ้หก้ารศกึษาโดยเฉพาะผูป้ฏิบตักิารส าคญัท่ีสดุ พระเดชพระคณุกลา่วไวต้อนหนึ่งวา่ 
  เราจะตอ้งมีการยกฐานะของครูทัง้ในดา้นคณุธรรม ความรู ้วิชาการ และยกฐานะ 
      ในทางเศรษฐกิจและสงัคมไปดว้ย ปัจจบุนันี ้ฐานะของครูนัน้ทรุดหมดเลย ทัง้ดา้น 

   คณุธรรมและวิชาการ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งจะปลอ่ยไวไ้มไ่ด.้.. 

 ถามวา่ “ปัจจบุนั ครูดีมีคณุภาพมีอยูเ่พียงพอตอ่การจดัการศกึษาหรือไม่ ?”  
 คณะผูด้  าเนินงานโครงการ “การศกึษาไทยในยคุโลกาภิวตัน”์ กลา่วไวใ้นหนงัสือเรื่อง “ความจริงของ
แผ่นดนิ” บทท่ี ๖ หนา้ ๘๙-๙๘ พอสรุปความไดว้า่ ประเทศไทยมีครูเก่งดีอยูเ่ตม็แผน่ดนิ แตเ่รายงัขาด
เครือขา่ยท่ีจะเช่ือมโยงครูเก่งดีท่ีมีอยูท่ั่วทกุมมุของประเทศเขา้ดว้ยกนั วิธีการระดมครูดีใหร้วมกลุม่เพ่ือสรา้ง
พลงัดีงามและกระแสดีงามสง่ถ่ายแก่กนัและก็คือการสรา้งเครือขา่ยใหค้รูดีเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งสะดวก มีการ
แลกเปล่ียนทศันะและดงูานระหวา่งกนั 

 พระธรรมปิฎกกลา่วถึงปัญหาในการผลิตครูท่ีมีคณุภาพทัง้ดา้นคณุธรรมและวิชาการพอสรุปความได้
วา่ 
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  การจดัสรรงบประมาณใหส้ถาบนัการศกึษาของรฐั ท่ีคดิตามจ านวนนกัศกึษา ท า 
     ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งรบันกัศกึษา(ท่ีจะมาเรียนเป็นครู)จ านวนมาก เพ่ือให ้

   ไดง้บประมาณมาก ๆ จ านวนนกัศกึษาท่ีมากเกินไป ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการ 
    ผลิตครูท่ีมีคณุภาพ 

 พระเดชพระคณุไดเ้สนอวิธีแกปั้ญหาในเบือ้งตน้ คือ เปล่ียนวิธีการจดัสรรงบประมาณ โดยอาจไมต่อ้ง
คดิตามจ านวนนกัศกึษาก็ได ้ใหแ้ตล่ะสถาบนัรบันกัศกึษาท่ีจะเรียนเป็นครูเฉพาะทาง ไมซ่  า้กนั จดังบประมาณ
ตามจ าเป็นของสาขาวิชาท่ีเรียน  การชีป้ระเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการยกฐานะของครูนี ้ พระเดชพระคณุชีไ้ดต้รง
ประเดน็ท่ีสดุ กระทรวงทบวงกรมตา่ง ๆ ในปัจจบุนัท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการผลิตครูอาจารยต์า่งมีนโยบายใน
ลกัษณะนี ้คือ มุง่ผลิตครูอาจารยท่ี์มีคณุภาพ 

 
   

ความสรุป 

 ผลงานทางวิชาการทัง้หมดของพระธรรมปิฎก ไมใ่ชเ่ฉพาะดา้นการศกึษา ถือเป็นมรดกทางความคดิท่ี
จะตกเป็นสมบตัขิองชาวโลกตราบชั่วนิรนัดรก์าล กลา่วเฉพาะในปัจจบุนั ลกูหลานท่ีเป็นนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกท่ีศกึษาอยูใ่นเมืองไทยหลายทา่นก็ยงัมวัหลงทางหางานเขียนท่ีจะใชเ้ป็นหวัขอ้ 
“วิทยานิพนธ”์ใหต้วัเองไมไ่ด ้ ในขณะท่ีอีกหลายทา่นเชน่เดียวกนัต่ืนจากภวงัคแ์ลว้ ไดห้ยิบเอางานของพระเดช
พระคณุน่ีแหละเป็นหวัขอ้วิทยานิพนธ ์ และวิเคราะหง์านของพระเดชพระคณุน่ีแหละ ท าใหส้  าเรจ็การศกึษารบั
ปรญิญาสมใจ น่ียงัไมพ่ดูถึงหนงัสือ “พทุธธรรม” ท่ีกลายเป็นคูมื่อประกอบการศกึษาระดบัปรญิญาไปแลว้ ไม่
วา่จะศกึษาปรญิญาระดบัไหน ถา้เป็นวิชาเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาแลว้ ทกุคนตอ้งอา่นพทุธ
ธรรมทัง้นัน้ 

 ผูเ้ขียนยงัจ าไดส้มยัท่ีเรียนปรญิญาโทท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มจร ขณะท่ีเรียนวิชา “พระพทุธศาสนากบั
ปรชัญาตะวนัตก” ซึ่งสอนโดยพระราชวรมนีุ(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยัองคปั์จจบุ ั สมยันัน้ทา่นอธิการบดีด ารงสมณศกัดิเ์ป็นพระเมธีธรรมาภรณ ์ นิสิตหลายทา่นเม่ือพบวา่
ทฤษฎีทางตะวนัตกหลายเรื่องมีลกัษณะเหมือนกบัทฤษฎีในพระพทุธศาสนา จงึถามอาจารยส์อนวา่ “เพราะ
เหตไุร ทฤษฎีเหลา่นีจ้งึเหมือนกนั ?” พระเดชพระคณุผูส้อนไดพ้ดูไวต้อนหนึ่งวา่  
  วิชาการทกุสาขามีจดุก าเนิดรว่มกนั การศกึษาวิชาการทกุแขนงเปรียบเหมือนการ 
 ขดุบอ่หาตาน า้ ชาวชนบทในฤดแูลง้ ไมมี่น า้กิน ตอ้งขดุบอ่หาน า้ ตรงไหนเป็น  แหลง่
น า้ ขดุเพียงตืน้ ๆ ก็จะเจอตาน า้ แตใ่ชอ้าบใชด่ื้มไดไ้มน่าน น า้นัน้ก็จะหมด   เพราะไมใ่ชต่าน า้ท่ี
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แทจ้รงิ แตถ่า้ขดุลกึถึงระดบัจรงิ ๆ แลว้ จะเจอตาน า้จรงิ ใช ้  อาบใชด่ื้มอยา่งไรก็ไมมี่วนัหมด 

วิชาการทกุแขนงก็เหมือนกนั ถา้ศกึษาใหล้กึถึง  แก่นแทจ้รงิ ๆ แลว้ และพบสารตัถะท่ีแทจ้รงิแลว้ 
จะเหมือนกบัการพบตาน า้ท่ีแท ้  จรงิ สามารถพดูไดอ้ยา่งไมรู่จ้บ พดูโยงถึงกนัไดท้กุแขนง 
 วิชาการของพระธรรมปิฎกก็มีลกัษณะเดียวกนั พระเดชพระคณุไดศ้กึษาลกึถึงแก่นแทข้องวิชาการ
โดยเฉพาะดา้นพระพทุธศาสนา จงึสามารถพดูเช่ือมโยงกนัไดก้บัวิชาการทกุแขนง และพดูไดอ้ยา่งไมรู่จ้บ ขอ้นี ้
ถือเป็นแบบอยา่งแก่บคุคลผูป้ระสงคจ์ะกา้วขึน้วิถีแหง่ปราชญใ์นปัจจบุนัและอนาคต 

 จดุเดน่ในการน าเสนอเรื่องทางวิชาการของพระเดชพระคณุ ถือเป็นมาตรฐานท่ีนกัวิชาการรุง่ใหมต่อ้ง
ถือเป็นแบบอยา่งอยา่งยิ่ง นั่นคือการเช่ือมโยงหลกัวิชาการทางพระพทุธศาสนาเขา้กบัหลกัวิชาการทางโลก
อยา่งกลมกลืน  ไมพ่ดูถึงความแตกตา่งหรือความขดัแยง้กนักนัเพียงดา้นเดียว แตจ่ะชีใ้หเ้ห็นความเหมือนและ
ความตา่ง และจดุท่ีจะเช่ือมประสานกนัได ้เชน่ เรื่องปรญิญาทางโลกกบัปรญิญาทางธรรม 

 สว่นท่ีเก่ียวกบัการศกึษาซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหานัน้ ผูเ้ขียนมีประสบการณเ์ก่ียวกบัปัญหาของเดก็ในชนบท
ท่ีบวชเป็นสามเณรเพ่ือเรียนหนงัสือ คนเหลา่นีถ้า้เรียนจบประโยค ๙ หรือจบปรญิญาตรีพทุธศาสตรบณัฑิต/
ศาสนศาสตรบณัฑิต แมจ้ะอยูเ่ป็นพระภิกษุสามเณรตอ่ไปไมไ่ด ้สกึออกไปก็พอเอาตวัรอดได ้แตพ่วกท่ีเรียนไม่
จบขัน้สงูสดุแลว้สกึออกไปกลางคนั ผูเ้ขียนเรียกคนพวกนีว้า่ “มหาสกุก่อนหา่ม” คนเหลา่นีน้า่สงสาร จะ
กลบัไปท าไรท่  านาก็ไมไ่ด ้ เพราะหา่งเหินมานาน ไมมี่ประสบการณใ์นการท านา จะท างานราชการบรษิัทหา้ง
รา้นก็ไมไ่ด ้ เพราะไมมี่ปรญิญา จะไปเป็นกรรมกรแบกหามก็ไมไ่ด ้ เพราะบวชมานานไมค่อ่ยไดก้ าลงั เป็นคน
ผมแหง้แรงนอ้ย เลยกลายเป็นวา่คนพวกนีห้าสงัคมอยูไ่มไ่ด ้

 พระธรรมปิฎกจงึกลา่วอยูเ่สมอเก่ียวกบัปัญหาการศกึษาวา่ “ชนบทก็หมดตวั ลูกชาวชนบทก็หมดทาง
ไป” พระเดชพระคณุหมายถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูใ่นสงัคมชนบทตอนนีแ้หละ แตเ่นน้ปัญหาทั่วไป ไมไ่ดเ้นน้
ปัญหาของลกูชาวชนบทท่ีบวชเรียนหนงัสือ ในขณะท่ีเรียนหนงัสืออยูก็่มุง่เรียนอยา่งเดียว ไมไ่ดส้นใจท าอยา่ง
อ่ืน แตร่ะยะเวลาของการเรียนจนจบหลกัสตูรนัน้ ใชเ้วลาเป็นสิบปีขึน้ไป ตอ้งใชค้วามอดทนมาก คนท่ีทนไมไ่ด้
จงึประสบปัญหาดงักลา่ว 
 อยา่งไรก็ตาม สรุปไดว้า่ ทศันะเก่ียวกบัการศกึษาของพระธรรมปิฎกนัน้ ครอบคลมุทัง้ระบบ 

ครอบคลมุองคป์ระกอบทกุอยา่งเก่ียวกบัการศกึษา พระเดชพระคณุน าเสนอทัง้ในจดุเริ่มตน้ กระบวนการ
ด าเนินงานในทา่มกลาง และแนวทางในการแกปั้ญหากรณีท่ีเกิดปัญหาและแนวทางในการพฒันาตอ่ไปกรณีท่ี
ไมเ่กิดปัญหา  ภาษาธรรมะเรียกการน าเสนอแบบนีว้า่ “อาทิกลัยาณะ มชัเฌกลัยาณะ ปรโิยสานกลัยาณะ” 
คือ งามในเบือ้งตน้ งามในทา่มกลาง และงามในท่ีสดุ  ปัจจบุนั พระเดชพระคณุไดก้ลายเป็นแมแ่บบในการ



 一二 

พฒันาตนทางดา้นวิชาการของลกูหลานทกุคนไปแลว้ โดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษา ครูอาจารยด์า้น
พระพทุธศาสนา เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดความทอ้ถอยในการฝึกฝนอบรมตนดา้นวิชาการ ก็จะนกึถึงอปุการคณุของ
พระเดชพระคณุท่ีไดส้รา้งสรรคง์านดา้นวิชาการพระพทุธศาสนาไวใ้หล้กูหลานไดศ้กึษา โดยไมต่อ้งล าบากไป
คน้ควา้จากแหลง่อ่ืน  บางทา่นก็คดัลอกเอาตรง ๆ ทัง้หมด บางทา่นก็ยกมาอา้งอิงเป็นตอน ๆ  บางทา่นก็หยิบ
ยกขึน้เพียงศพัทเ์ดียวแลว้วิเคราะหว์ิจารณ ์ แลว้แตอ่ปุนิสยัจิตใจและความจ าเป็นของแตล่ะคน 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


