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บทนำ
การพัฒนาประเทศทีผ่ า นมาและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น ทำใหคนไทยและสังคม
ไทยมีลกั ษณะวัตถุนยิ มหรือบริโภคนิยมมากขึน้ คานิยมของสังคมทีม่ ใี นอดีต เชน ความสันโดษ
การพึง่ ตนเอง ความเอือ้ เฟอ ทีม่ ตี อ กันลดลงและจากการทีโ่ ครงสรางเศรษฐกิจของไทยเปลีย่ นจาก
ภาคการเกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทำใหสงั คมเปลีย่ นจากสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับภาวะเจริญพันธุที่ลดลงสงผลทำใหโครงสรางของครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง นอกจากนีค้ วามจำเปนในการดิน้ รนของการเลีย้ งชีพของประชาชนทำใหความผูกพัน
หรือความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวชุมชนเลือนรางลง ความเมตตาและความเอือ้ อาทรที่
มีตอ กันลดลง แนวโนมทีเ่ ด็กและผสู งู อายุจะถูกทอดทิง้ มีมากขึน้ กอใหเกิดปญหาทัง้ ทางดานจิต
ใจและปญหาสังคมตามมา๑ พุทธศาสนาเปนประดุจแกวมณีทมี่ คี า ทางปญญาของสังคมไทยมา
เปนเวลานาน ทีผ่ า นมาสังคมไทยหันไปยินดีกบั กระแสวัตถุนยิ ม หรือบริโภคนิยม จากทีเ่ คยถือ
หลักไมเบียดเบียน เนนเรือ่ งการใหทาน มีการพัฒนาจิตจนหลุดพนจากความเห็นแกตวั มีความ
สันโดษ คนไทยกลับทอดทิง้ การศึกษาทีด่ แี บบนี้ หันไปนิยมกระแสวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดว ย
โลภะจริต โมหะจริต กอใหเกิดความขัดแยง ชิงดีชงิ เดน เกิดการทำลาย ทำใหเกิดวิกฤตทัง้ สังคม
ไทยและวิกฤตไปทัง้ โลก การศึกษาในปจจุบนั ประเวศ วะสี เห็นวา “เปนการศึกษาแบบแยก
สวน” คือ การศึกษาอยางหนึง่ ชีวติ ก็อยางหนึง่ เพราะการศึกษาทีร่ บั เอาวิชาเปนตัวตัง้ ไมได
เอาชีวติ เปนตัวตัง้ ทอดทิง้ ชีวติ เปนการเรียนรเู ฉพาะเรือ่ งขางนอก ไมมกี ารเรียนรตู วั เองตรง
๑
สมพร สุทศั นีย, การทดสอบทางจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๔๓.
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ขามกับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาจะไมคดิ แบบแยกสวนเปนการคิด
แบบเชือ่ มโยงถึงกันและกันไดอยางมีหลักการตลอด บทความนีม้ งุ อธิบายถึงแนวคิดการบริหาร
การศึกษาโดยความเปนองครวมและเชือ่ มโยงซึง่ เปนชุดความคิดทีส่ ามารถนำมาประยุกตใหสอด
คลองกับการศึกษาในสังคมไทยปจจุบันได

ความหมายของการศึกษา
ความหมายของการศึกษานัน้ มีนกั วิชาการ นักการศึกษาไดใหนยิ ามความหมายไวหลาย
ประการ เชน พุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของการศึกษาไววา คำวา “การศึกษา” นี้ เคย
พูดกันมาบางแลววา เรายังมีความเขาใจผิดกันอยมู าก วาการศึกษาหมายถึงอะไรทีม่ นั ผิวเผิน
เกินไป ยังไมใชการศึกษา สวนมากก็มกั จะหมายถึงการเรียนหนังสืออะไรๆ รวมอยใู นการเรียน
หนังสือเปนการศึกษา เรียนในโรงเรียนหรือในสถานทีเ่ รียนดวยตำราเรียน แลวก็จำได แลวก็พอ
จะคิดเปนบางจากแนวทีไ่ ดเรียนมาแลว แลวก็เรียกวาการศึกษา และยังมีจดุ มงุ หมายทีไ่ มถกู ตรง
ตามทีม่ นุษยควรจะมี คำวา “การศึกษา” นี้ ในภาษาศาสนา หมายถึง การประพฤติ หรือการ
ปฏิบตั ิ หรือการกระทำ ไมไดหมายถึงการเลาเรียนโดยสวนเดียว คำวา “ปริยตั ”ิ นีก้ เ็ ปนการ
ศึกษา แตไมถกู ตอง ไมสมบูรณ คำวา “ปฏิบตั ”ิ นัน่ เปนคำทีถ่ กู ตองและสมบูรณ สำหรับคำวา
การศึกษา สิกขา คือ สิกขฺ า ในภาษาบาลี หรือ ศิกษฺ า ในภาษาสันสกฤต หรือศึกษาในภาษาไทย
๓ คำนีม้ นั ก็คำเดียวกัน ถอดรูปออกมาไดวา สะ คำหนึง่ แลวก็ อิกขะ โดยบาลีวา อิกขฺ หรือ
โดยสันสกฤตวา อิกษฺ มันประกอบขึน้ ดวยคำ ๒ คำคือ สะ กับ อิกขะ อิกขะ แปลวา เห็น สะ นัน้
แปลวา เอง แต เอง ในหลายๆ ความหมาย คือ ทำดวยตนเอง ทำเพือ่ ตนเอง ทำในตนเอง
ทำแกตนเอง อะไรก็ได ใชคำวา เอง อิกขะ นีแ้ ปลวา เห็น ไมไดแปลวา ดูเฉยๆ เพราะวา การ
ดูนนั้ บางทีกไ็ มเห็น ตองเปนการดูทถี่ กู ตองแลวเห็น เมือ่ เห็นแลวจึงจะเรียกวาเห็น มันรวมกัน
อยู คำวา ดู กับ เห็น นี้ จึงยอมใหไปดวยกันวา มีทงั้ ดูและทัง้ เห็น แตสำเร็จประโยชนตอ เมือ่
เห็น๒ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ไดใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษามา
จากภาษาบาลีวา สิกขฺ า คำวา สิกขฺ า มีรากศัพทวา สิกขฺ หมายถึง วิชโฺ ชปาทาน แปลวา การ
๒

ดูรายละเอียดใน พุทธทาสภิกขุ, คมู อื การศึกษาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หนา ๔-๖.

พุทธบริหารการศึกษากับการพัฒนาการศึกษาไทย

267

แสวงหาวิชชา สวนคำวา วิชชา หมายถึง ความรสู ภาวะแทจริงของสิง่ ทัง้ หลาย ดังนัน้ สิกขา
หรือศึกษา จึงหมายถึงการแสวงหาวิชชาหรือความรแู จง ซึง่ ก็คอื ปญญานัน่ เอง นัน่ คือ การ
ศึกษาเปนกระบวนแสวงหาปญญาและกำจัดอวิชชาไปพรอมกัน๓ สาโรช บัวศรี ใหความหมาย
ของศึกษาวา การศึกษาคือการพัฒนาขันธ ๕ เพือ่ วา โลภะ โทสะ โมหะ จะไดลดนอยถอยไป
หรือวาหมดไปในทีส่ ดุ และไดบรรลุชวี ติ ทีด่ ๔ี สุมน อมรวิวฒ
ั น ใหความหมายของการศึกษา
ไววา การศึกษาคือชีวติ และชีวติ คือการศึกษา การศึกษา หมายถึง การสัง่ สอน การฝกหัด ฝกปรือ
ฝกฝน อบรมบมนิสยั โดยมีผเู รียน คือ ลูกหลานในครอบครัว ผสู อน คือ พอแม ปยู า ตายาย
วงศาคณาญาติ๕ จะเห็นไดวา ความหมายของการศึกษานัน้ เปนเรือ่ งของชีวติ เปนการเรียนรู
เพือ่ อบรมชัดเกลาตนเองอยางตอเนือ่ งเปนการรกู ารเห็นเพือ่ ขัดเกลาความไมดตี า งๆ ในจิตใจจนให
เกิดปญญาการเห็นแจงภายในจิตใจตน

ความสำคัญของการศึกษา
ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงความสำคัญของการศึกษาไววา การศึกษาเปนเรือ่ งทีใ่ หญมาก
ควรจะเปนพลังทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของชาติ เพือ่ ทุกคนและทุกเรือ่ ง (Education For All) ทุกภาค
สวนของสังคมตองทมุ เทเพือ่ การศึกษา (All For Education) ไมใชเรือ่ งของโรงเรียนและครู
เทานัน้ และการศึกษาตองสามารถแกปญ
 หาทัง้ หลายทัง้ ปวง มีความยากจนเปนอาทิ ซึง่ กลาว
เปนสำนวนวา การศึกษาเปนยารักษาทุกโรค (Education Cure All) การศึกษาจึงเปนเรือ่ ง
ใหญมาก แตเราไปลดทอนใหเหลือเล็กนิดเดียว วาการศึกษาเปนเรือ่ งของการทองตำรา และ
การศึกษาเปนเรือ่ งของครูในโรงเรียนเทานัน้ กลายเปนการกักขังการศึกษาไวในหองสีเ่ หลีย่ ม
๓

ดูรายละเอียดใน พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟาแหงความรู, พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ :
สหธรรมิก, ๒๕๔๐), หนา ๓.
๔
ดูรายละเอียดใน สาโรช บัวศรี บทความเรือ่ ง “ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร” ใน ชม ภูมภิ าค
(บรรณาธิการ), “การศึกษาตามแนวพุทธศาสตรเพือ่ สันติภาพและการพัฒนา เลม ๑, (กรุงเทพฯ : ศิลปสนองการ
พิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๓๘๘.
๕
ดูรายละเอียดใน สุมน อมรวิวัฒน, หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม, (นนทบุรี : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๓๗.
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แคบๆ และทองบนวิชากันอยแู คนนั้ แทนทีจ่ ะเปนการเรียนรใู นการปฏิบตั กิ ารจริงรวมกัน ของ
คนทั้งมวลในพื้นที่อันกวางขวางของชีวิตและสังคม๖ องคการสหประชาชาติ (United
Nations : UN) ไดกลาวถึงความสำคัญของการศึกษาไวในแผนปฏิบตั กิ ารที่ ๒๑ (Agenda
๒๑) ในขอความของบทที่ ๓๖ ไววา การศึกษาเปนปจจัยสำคัญของการเสริมสรางการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน การศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน จะตองมีจดุ มงุ หมายในการเปลีย่ นทัศนคติของ
คนเพื่อใหมีความตระหนักในปญหาที่เกิดจากการพัฒนา มีทักษะและพฤติกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยบูรณาการในทุกรายวิชา๗ สวนองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดกลาวถึง
ความสำคัญของการศึกษาไววา การศึกษาเปนความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แตการศึกษาไมไดหมายถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียนเทานัน้ การศึกษามีความหมายรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรทู ไี่ ม
เปนทางการทัง้ หลาย ทีส่ ามารถเรียนรใู นวิถชี วี ติ ประจำวันทัง้ ทีบ่ า นและชุมชนในวงกวาง๘ เมือ่
พิจารณาความสำคัญของการศึกษาในความเปนองครวมจะพบวาการศึกษาเปนทุกสิง่ ทุกอยางที่
จะชวยยกระดับความเปนอยขู องมนุษยชาติใหมคี วามสงบสุขรมเย็น เปนการพัฒนาทัง้ ในแงของ
ตนเองและสังคมโดยรวมใหสามารถอยรู ว มกันไดอยางปกติสขุ

พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย
ในทัศนะของพระพุทธศาสนานัน้ เห็นวา การศึกษา (Education) คือ กระบวนการพัฒนา
ชีวติ เปนทัง้ ตัวพัฒนาเพือ่ มนุษยจะไดมโี อกาสสิง่ ดีสงู สุดทีม่ นุษยควรจะได เปนทัง้ เครือ่ งมือสำหรับ
พัฒนา กลาวคือเปนการพัฒนาบุคคลขึ้นโดยพัฒนาตัวคนทั้งตัวหรือชีวิตทั้งชีวิตสวนที่เปน
๖
ดูรายละเอียดใน ประเวศ วะสี, ระบบการศึกษา ที่แกความทุกขยากของคนทั้งแผนดิน, พิมพครั้งที่ ๒,
(นครปฐม : ฟสกิ สเซ็นเตอร, ๒๕๕๔), หนา ๓๕.
๗
ดูรายละเอียดใน องคการสหประชาชาติ อางใน พฤทธิ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ, การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน : พืน้ ฐานการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม, พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพฯ: ไทยสัมพันธ, ๒๕๕๕),
หนา ๗๙.
๘
ดูรายละเอียดใน ยูเนสโก (UNESCO), อางใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม, หนา ๘๐.
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ตัวพัฒนาคือการศึกษาเมือ่ ผเู รียนมีการศึกษาแลว ก็จะเอาคุณสมบัตหิ รือกิจกรรมทีไ่ ดจากการ
ศึกษานัน้ ไปเปนเครือ่ งมือในการดำเนินชีวติ และสรางสรรคสงิ่ ตางๆ การศึกษาก็เลยกลายเปน
เครือ่ งมือในการพัฒนา ซึง่ ตรงกับหลักศาสนาทีม่ งุ อบรมใหคนพัฒนา และตัง้ อยใู นคุณธรรมความ
ดีการศึกษาชวยพัฒนาคนใหมีความเจริญกาวหนาในชีวิต ทำใหรูจักคิด รูจักแยกแยะสิ่งที่มี
ประโยชนและไมมปี ระโยชน สิง่ ไหนควรทำ สิง่ ไหนไมควรทำ ทัง้ นี้ ตองอาศัยการจัดการศึกษา
ทีถ่ กู ตองตามวัตถุประสงค ตามเปาหมายทีว่ างไว โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหถกู วิธี การ
ศึกษาเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนาคนใหเปนกำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยอาศัยการเรียนการสอน
ทีม่ รี ะบบแบบแผนถูกวิธเี ปนเครือ่ งมือการเรียนการสอน ซึง่ ในศาสตรดา นการบริหารการศึกษา
มีองคประกอบทีส่ ำคัญอยู ๗ ประการ คือ๙ (๑) ครูผสู อน (๒) ผเู รียน (๓) หลักสูตร (๔) วิธสี อน
(๕) วัตถุประสงคของการเรียน (๖) สือ่ การสอน (๗) การประเมินผล ซึง่ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามหลักพระพุทธศาสนา ใหความสำคัญทีก่ ระบวนการเรียนรู เพือ่ สรางความรรู ะดับตางๆ ให
เกิดขึน้ รสู จั จะตางๆ เมือ่ รแู ลวจะไดเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ แี ละสรางสรรคในตัวเอง
ในคนอืน่ และในสังคม ตามหลักพระพุทธศาสนา คนเราเกิดมาเพือ่ เรียนรู รแู ลวจะไดไมตอ งเกิด
อีก เพราะการเกิดอีกซ้ำๆ ซากๆ เปนทุกข รตู ่ำเกิดมาก รสู งู เกิดนอย รสู งู สุดไมเกิดเลย โลกคือ
โรงเรียน ทุกคนคือครู ทุกสิง่ คือบทเรียน๑๐ นอกจากนีก้ ารจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนานัน้
ยังมงุ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษยโดยการฝกฝนอบรมพัฒนากายใจใหเจริญขึน้ สวนวิธกี าร
หรือหลักการจัดการศึกษานัน้ ในพระพุทธศาสนาไดดำเนินการแบบบูรณาการหรือเปนไปตาม
ขัน้ ตอนอยางมีระบบ จึงกลาวไดวา การศึกษาในพระพุทธศาสนานัน้ เปนกระบวนการแกปญ
 หา
เพือ่ ขจัดทุกขใหหมดสิน้ ไปโดยมงุ แกปญ
 หาดานพฤติกรรมยกระดับอารมณใหปกติ ซึง่ สิง่ เหลา
นี้ไมอาจแสวงหาไดจากตำราแตอาศัยการปฏิบัติการฝกอบรมตัวเองเพื่อเปลี่ยนคุณภาพดาน
อารมณใหมคี วามมัน่ คง คือสามารถควบคุมไดสว นความรทู างวิชาการชวยใหเกิดประโยชนในการ
 หาตางๆ และประกอบอาชีพ ความประพฤติชว ยควบคุมตัวเองไมใหเปนอันตราย
นำไปแกปญ

๑๐๔.

๙
ลำพอง บุญชวย, การสอนเชิงระบบ, (ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ, ๒๕๓๐), หนา ๑.
๑๐
แสง จันทรงาม, วิธีสอนของพระพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา
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ตอสังคมใหมคี วามเสียสละเห็นอกเห็นใจผอู นื่ สวนความซาบซึง้ ในความงามหรือศิลปะนัน้ ชวยให
บุคคลมีอารมณสนุ ทรียม องโลกในแงดมี อี ารมณแจมใสมัน่ คงคนคนนัน้ ก็จะเปนคนทีส่ มบูรณ พระ
พุทธศาสนาใชคำวา “เปนมงคล” คือ ทำใหเกิดความเจริญได๑๑
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา ทีน่ ำเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสำคัญ เปน
เนือ้ แทของการดำเนินชีวติ และทำใหการดำเนินชีวติ ของมนุษยเปนการศึกษา สิกขาหรือการศึกษา
แปลวาการฝกฝนพัฒนา การฝกฝนพัฒนาตนนัน้ อิงอาศัยความเชือ่ ทีว่ า มนุษยมศี กั ยภาพทีพ่ ฒ
ั นา
ไดหรือวามนุษยเปนสัตวทปี่ ระเสริฐไดดว ยการฝกฝนพัฒนา เมือ่ ฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขาให
ชีวติ ดำเนินตามวิถแี หงมรรคในทีส่ ดุ ก็จะบรรลุจดุ หมายแหงชีวติ ทีด่ งี ามเปนสัตวประเสริฐมีคณ
ุ
สมบัตทิ บี่ ริบรู ณ มีทงั้ ปญญาทีห่ ยัง่ รสู จั ธรรมเปนอิสระดำเนินชีวติ ดวยสันติสขุ และนอมชีวติ ของ
ตนออกไปเพือ่ ประโยชนสขุ และอิสรภาพของเพือ่ นรวมโลก๑๒ การพัฒนามนุษยใหดำเนินชีวติ
ดีงามถูกตองทำใหมวี ถิ ชี วี ติ ทีเ่ ปน มรรค เปนทางดำเนินชีวติ หรือ วิถชี วี ติ ทีถ่ กู ตองดีงามของ
มนุษย ตองเรียนรฝู ก ฝนพัฒนาตน คือ สิกขา เมือ่ มองในแงอริยสัจสีก่ เ็ ปน อริยมรรค คือ วิถี
ชีวติ อันประเสริฐเมือ่ เปนมรรค ก็ดำเนินกาวหนาไปสจู ดุ หมาย โดยกำจัดสมุทยั ใหหมดไป ชวย
ใหเรามีชวี ติ ทีพ่ งึ่ พาอวิชชา ตัณหา อุปาทานนอยลงไป ไมอยใู ตอำนาจครอบงำของมัน พรอม
กับทีเ่ รามีปญ
 ญาเพิม่ ขึน้ และดำเนินชีวติ ดวยปญญามากขึน้ ทุกขกน็ อ ยลงไป สุขจะมากขึน้ ตาม
ลำดับ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ พอสมุทยั หมด ทุกขกห็ มด ก็บรรลุเปาหมายเปนนิโรธโดยสมบูรณ๑๓ ศีล
สมาธิ ปญญา เปนการรวมตัวของมรรคมีองค ๘ ซึง่ เปนวิถชี วี ติ ของชาวพุทธและเปนทางสายกลาง
ดำเนินการดับทุกข เพือ่ สุขอันสมบูรณมนุษยตอ งการพนทุกขกนั ทุกคน แตไมรทู างเขาจะพนทุกข
ไปไดอยางไร เมือ่ รทู างอันถูกตองและดำเนินการตามทางนัน้ ทุกขจะลดลง ทุกขลดลงมากเทาใด
สุขก็เพิม่ มากขึน้ ตามสัดสวน โดยนัยนีเ้ ราไมตอ งแสวงหาความสุขก็ได เพียงแตทำอยางไรใหทกุ ข
ลดลงก็พอแลว ชีวติ จะดำเนินสคู วามสะอาด สงบและสวางไสวไดเห็นความงามแหงชีวติ ซึง่ มีศลี
๑๑
สนิท ศรีสำแดง, พุทธศาสนากับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๑๗๐.
๑๒
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒),
หนา ๑๗๑.
๑๓
พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐภาคตน, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพพระนคร, ๒๕๓๗), หนา ๖๖.
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สมาธิ ปญญาเปนเครือ่ งประดับอันล้ำเลิศ เราจะรสู กึ ชีวติ มีคา มากขึน้ เมือ่ มีธรรมเพิม่ ขึน้ คุณคา
ทางวัตถุเปนสิง่ ทีเ่ จือดวยอันตราย แตคณ
ุ คาทางธรรมเปนคุณคาทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละปลอดภัย๑๔ การ
พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขานี้ นอกจากแนวคิดเรือ่ งไตรสิกขาแลวยังมีแนวคิดอืน่ ๆ อีกมาก
มายทีค่ วรนำมาประยุกตใชในวงการศึกษาไทยไดแก หลักสิกขา ๓ หลักปญญา ๓ หลักปรโต
โฆสะ หลักโยนิโสมนสิการ หลักสัทธรรม ๓ หลักปญญา ๓ หลักขันธ ๕ หลักสัปปายะ ๗ หลัก
ปญญาวุฒธิ รรม ๔ หลักกัลยาณมิตร หลักจริต ๖ วิธกี ารเทศนา ๕ หลักประโยชน ๓ หลัก
ภาวนา ๔ เปนตน จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีน่ กั วิชาการทางดานการศึกษาควรทีจ่ ะนำหลัก
การดังกลาวไปออกแบบใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาทัง้ ในแงของ
ครูผสู อน ผเู รียน หลักสูตร วิธสี อน วัตถุประสงคของการเรียน สือ่ การสอน การประเมิน
ผลเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาไดอยางแทจริงและสอดคลองกับบริบทของสังคม
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกตอไปทัง้ นีจ้ ะเปนความมัน่ คงแหงพระพุทธศาสนาและสังคมสม
ดังคำกลาวทีว่ า “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา หรืออาจกลาวอีกนัยวา เปนศาสนา
แหงการเสขบุคคล คือบุคคลทีต่ อ งศึกษาจนกวาจะเขาถึงความเปนอเสขบุคคล คือบุคคลทีไ่ มตอ ง
ศึกษาอีกตอไป”

๑๔

วศิน อินทสระ, ศีล สมาธิ ปญญา หลักการศึกษาเพือ่ พัฒนาชีวติ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙๑.
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