การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆไทย

133

การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆไทย
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
R

การศึกษานัน้ ไดมมี าพรอม ๆ กับมนุษยทไี่ ดอบุ ตั ขิ นึ้ มาในโลกโดยรจู กั การแกปญ
 หา รจู กั
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดทัง้ แกปญ
 หาขัดแยงดวยเหตุและผล รจู กั สำนึกและเขาใจ
ในคุณคาของสิ่งที่เปนนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏใหเราไดเรียนรูในแงตาง ๆ ตลอดทั้ง
สิง่ แวดลอมสมัยนัน้ ๆ ดวย ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษาหรือการคนควาทำใหรบั รเู รือ่ งราวตาง ๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ ในโลกตัง้ แตอดีตถึงปจจุบนั และสามารถรแู ละคาดการณลว งหนาในอนาคตได นอกจากนัน้
การศึกษาไมวา จะเปนคดีโลกหรือคดีธรรม ยอมเปนเหตุปจ จัยยกระดับฐานะของตนเองใหสงู ขึน้
กวาทีเ่ ปนอยใู นปจจุบนั ดวย ในทีน่ จี้ ะมงุ ถึงเฉพาะการศึกษาทางคดีธรรมหรือศึกษาการพัฒนาการ
ศึกษาคณะสงฆไทยวาเปนมาอยางไร

⌦
เมือ่ พระพุทธเจาอุบตั ขิ นึ้ พระองคไดทรงประกาศคำสอนใหม ซึง่ เปนการปฏิวตั ติ อ คำสอน
ของพราหมณ กำจัดความเชือ่ ถือเรือ่ งวรรณะ ไมใหถอื เอาชาติกำเนิดเปนเครือ่ งแบงแยกความสูง
ต่ำและสิทธิของมนุษย ใหถอื วาทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน จะดี จะชัว่ จะประเสริฐ
หรือต่ำทราม เพราะการกระทำ และการประพฤติดขี องตนเอง จะเปนกษัตริย พราหมณ แพทย
ศูทร จัณฑาลหรือปุกสุ ะก็ตาม ทำดีกไ็ ดผลดีเหมือนกัน ทำชัว่ ก็ไดผลชัว่ เหมือนกัน คนใดปฏิบตั ิ
ธรรมก็ไดความสงบทางจิต มีความกาวหนา ถึงจุดหมายของศาสนาไดเหมือนกัน ชาติกำเนิด
ไมสำคัญ สำคัญทีก่ ารฝกอบรม
นอกจากทรงประกาศคำสอน เพือ่ ใหเกิดผลทางการปฏิบตั ิ ทางความเชือ่ ถืออยางใหม
ของประชาชนแลว พระพุทธเจาทรงนำหลักการนีม้ าปฏิบตั ใิ หเกิดผลในรูปสถาบันดวย ทรงตัง้
คณะสงฆขนึ้ คณะสงฆนเี้ ปดรับบุคคลทุกวรรณะและนอกวรรณะ ทุกคนทีเ่ ขามาเปนสมาชิกของ
สถาบันสงฆนนั้ แลวมีสทิ ธิเสมอกันในทางดานการปกครองและชีวติ ทางสังคม มีขอ กำหนดเพียง
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ใหแสดงความเคารพกันตามลำดับอายุสมาชิกภาพ และมีโอกาสเทาเทียมกันในการทีจ่ ะไดรบั การ
ศึกษาอบรมตลอดจนปฏิบตั เิ พือ่ เขาถึงจุดหมายสูงสุดทีช่ วี ติ ในสงฆจะเขาถึงได สถาบันวัดกลายเปน
สถาบันทางการศึกษา เพราะเปนทีฝ่ ก หัดอบรม บรรยากาศภายในวัดรวมถึงวิถชี วี ติ ของพระสงฆ
ภายในวัดเปนบรรยากาศสำหรับฝกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตนใหเดินไปในวิถชี วี ติ ทีถ่ กู ตองดีงาม
ตามระบบพัฒนาคน ๓ ดาน ทีเ่ รียกวา ไตรสิกขา ไดแก
๑. ฝกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศลี )
๒. ฝกฝนพัฒนาดานคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจติ )
๓. ฝกฝนพัฒนาสมองหรือปญญา (อธิปญ
 ญา)
พิจารณาจากประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาคณะสงฆใน
ความหมายทีแ่ ทนนั้ พระพุทธเจาทรงตัง้ ขึน้ เปน “สังคมตัวอยาง” ทีม่ กี ารจัดระบบตาง ๆ ทัง้ ใน
การปกครอง การเลีย้ งชีพ ชีวติ ทางสังคม ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกอยาง โดยใหสมาชิก
ทุกคนมีสทิ ธิแ์ ละมีสว นรวมในกิจกรรมและผลประโยชนตา ง ๆ ของสถาบันโดยทัว่ ถึงและเทาเทียม
กัน มีความรสู กึ ทีด่ ตี อ กัน เคารพในคุณคาของกันและกัน อยดู ว ยความกลมกลืนประสานกัน เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความปลอดโปรงเปนอิสระทัง้ ทางกาย ทางวาจา และความคิด มีโอกาสพรอม
บริบรู ณทจี่ ะใหความสามารถ และคุณสมบัตติ า ง ๆ ของตน ๆ ไดรบั การฝกอบรมเจริญกาวหนา
โดยเต็มทีถ่ งึ ขีดสุดเทาทีต่ นจะทำไดในมรรคาแหงการปฏิบตั ิ เพือ่ เขาถึงจุดหมายของพระศาสนา
คือใหทกุ คนมีสทิ ธิในการปกครองสถาบันของตน มีปจ จัย ๔ พอเหมาะพอดีแกการทีจ่ ะใหชวี ติ ดำรง
อยดู ว ยความสะดวกสบายพอสมควร และชวยใหการปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดผลดี สมาชิกทุกคนอยรู ว ม
กัน โดยใหความเคารพนับถือกันฉันพีน่ อ ง ชวยเหลือกันและใหโอกาสแกกนั ในการปฏิบตั หิ นาที่
ผจู บการศึกษาอบรมแลว หรือศึกษาต่ำกวา ผรู บั การศึกษาจะตองฝกฝนอบรมตนเอง ดวยตัง้ ใจ
จริงเต็มหนาทีแ่ ละความสามารถของตน
หลักทางพระพุทธศาสนาสงเสริมใหมกี ารศึกษา ไมวา จะเปนทางดานหลักธรรม เชน เรือ่ ง
พระนิพพาน การกำจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเนนปญญา ความสำคัญของกัลยาณมิตร ความ
เปนพหูสตู เปนตน หรือทางพระวินยั เชน การถือนิสยั ของพระนวกะ การรวมประชุมในอุโบสถ
เดียวกัน การนัง่ ประชุมแสดงธรรม สนทนาสากัจฉา อภิปราย ตอบปญหาธรรมกันเปนตน ทัง้ นี้
โดยมีวดั เปนสถาบันการศึกษา ชีวติ ความเปนอยขู องพระภิกษุ เปนชีวติ ทีม่ งุ ตอการฝกฝนอบรมและ
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การใหการศึกษาอบรม ดังนัน้ ชีวติ ของสังคมภิกษุจงึ มากไปดวยกิจกรรมการศึกษา พัฒนาการทาง
การศึกษาของอารยันทีไ่ ดจากพระพุทธศาสนา
การศึกษาคณะสงฆในพระพุทธศาสนา ดำเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพุทธพจน
คือ คำสัง่ สอนของพระพุทธเจาเปนหลัก มีความมงุ หมายสำคัญ เพือ่ ใหประพฤติปฏิบตั ติ น ดำรง
รักษาและเผยแผพรหมจรรยอนั เปนระบบการศึกษาของคณะสงฆ ดำเนินชีวติ ตามหลักการแหง
พระธรรมวินยั ตอมา ไดแยกออกเปนฝายคันถธุระและวิปส สนาธุระ คือคันถธุระ ไดศกึ ษา
พระธรรมวินยั คำสัง่ สอนของพระพุทธเจา และวิปส สนาธุระ ไดแก การเรียนวิธฝี ก หัดจิตใจของ
ตนเองใหปราศจากกิเลส เมือ่ พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินพิ พานแลว พระสงฆ พุทธสาวก จึง
ประชุมกันทำสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินยั อันเปนคำสัง่ สอนของพระพุทธองค ทีไ่ ดตรัสสอน
ไวมีจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ จัดไวเปน ๓ หมวด คือ พระสูตร พระวินัย และ
พระอภิธรรม เรียกรวมกันวา พระไตรปฎก ซึง่ เปนคัมภีรข องพระพุทธศาสนาสืบมา
พระพุทธศาสนา มีองคประกอบสำคัญ ๓ ประการ ไดแก ปริยตั ิ คือ การเลาเรียน
ปฏิบตั ิ คือ ลงมือกระทำ และปฏิเวธ คือ ประจักษแจงผลการศึกษาปริยตั ิ เปนองคประกอบสำคัญ
อันเปนพืน้ ฐานของการปฏิบตั ิ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยตั ขิ องคณะสงฆ เปนปจจัยสำคัญ
เกีย่ วกับความเจริญของพระพุทธศาสนา

⌦
๑. ระบบการรับเขาศึกษาพระพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัตพิ ระวินยั กุลบุตรทีจ่ ะเขา
มาสสู ถาบันแหงนีต้ อ งบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอายุ ๗ ปขนึ้ ไป พระภิกษุอายุ ๒๐ ปขนึ้ ไป
๒. ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา เปนแบบโรงเรียนกินนอน
๓. สถานศึกษา คือ วัด
๔. ชีวติ นักศึกษา ทุกคนเสมอภาคเทาเทียมกันตามพระวินยั ไมแบงชนชัน้ วรรณะ
๕. ดานปจจัย ๔ ไดรบั การดูแลและอุปถัมภโดยพระราชา อำมาตย พอคา คหบดี และ
ประชาชนทัว่ ไป
๖. เครือ่ งแบบการแตงกาย ใชผา บังสุกลุ ตามพุทธบัญญัติ เรียบงาย สะอาด มีเพียง
๓ ผืน
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๗. วัตถุประสงคของการศึกษา เพือ่ กำจัดตัณหา อันเปนวัฏจักรแหงการเวียนวายตาย
เกิดของมนุษย และดำเนินตามมรรคมีองค ๘ คือ ทางสายกลางมงุ เขาสนู พิ พาน อันเปนจุดหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา
๘. หลักสูตร พระสุตตันตปฎก พระวินยั ปฎก และพระอภิธรรมปฎก หลักสูตรนีใ้ ช
หลักการทองจำ เรียกวา มุขปาฐะ โดยการแตงเปนรอยแกว รอยกรอง เพือ่ สะดวกในการทองจำ
ผเู รียนจะเลือกเรียนตามความสมัครใจ
๙. วิธสี อน สอนดวยการใชมขุ ปาฐะ (ปากเปลา) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ
แบบวางกฎขอบังคับ
๑๐. บทบาทของครู ครูผสู อนมักเรียกวา อุปช ฌาย อาจารย เปนผมู บี ทบาทในการสอน
ใหการอบรม ใหคำปรึกษา และสอบวัดผลดวยตนเอง

⌦ 
๑. ระบบการศึกษาแบบเถรวาท (พ.ศ. ๑-๕๐๐) รูปแบบการศึกษามี ๒ ลักษณะ คือ
คันถธุระและวิปส สนาธุระ โดยมีสำนักตาง ๆ ทีม่ กี ารดำเนินการศึกษาอยางอิสระตอ
กัน บางสำนักเนนพระสุตตันตะ บางสำนักเนนพระวินยั เปนตน แตเมือ่ ใดแตละสำนักมีความ
เขาใจพุทธธรรม และปฏิบตั แิ ตกตางกันมาก คณะสงฆกจ็ ะขอพึง่ อำนาจรัฐใหเขามาจัดทำสังคายนา
เปนครัง้ คราวไป เพือ่ สรางความเปนเอกภาพของพระพุทธศาสนา
๒. ระบบการศึกษาแบบมหายาน (พ.ศ. ๖๐๐-๑๔๐๐) มีประเด็นศึกษา ๒ ประเด็น คือ
๒.๑ สำนักปรัชญาพุทธ (พ.ศ. ๖๐๐-๙๐๐) การเกิดขึน้ ของมหายานทำใหการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาเปลีย่ นไปจากรูปแบบของศาสนาสรู ะบบปรัชญา เกิดสำนักทางปรัชญาเดน ๆ ขึน้
๒ สำนัก คือ ก. สำนักมาธยมิกะ ผกู อ ตัง้ คือ นาคารชุน (พ.ศ. ๗๐๙ - ๗๓๙) ผลงานทีส่ ำคัญ คือ
“มาธยมิกศาสตร” หรือ “มาธยมิกการิกา” ใหตรรกศาสตร ความคิดทีว่ อ งไว กลาหาญ แนวคิดที่
สำคัญเนน “ศูนยตา” มีอทิ ธิพลทัว่ ชมพูทวีปและขยายออกนอกเขตประเทศ, ข. สำนักโยคาจารย
ผกู อ ตัง้ คือ ทานอสังคะและทานวสุพนั ธุ (พุทธศตวรรษที่ ๙) ผลงานทีส่ ำคัญคือ อภิธรรมโกศะ,
มหายานสัมปริครหะ และประกรณะอารยวาจา แนวคำสอนเปนจิตนิยม
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๒.๒ มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา (พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๗๐๐) ในชวงนี้ วัดซึง่ เดิมเปน
ศูนยรวมของผูฝกฝนอบรมตนเองอยูแลวไดพัฒนามาเปนสถาบันทางการศึกษา โดยสืบทอด
คุณลักษณะกลมุ ของสาวกของพระพุทธเจาทีว่ า “สังฆะ” คือชุมชนแหงการเรียนรู ราว พ.ศ. ๙๐๐
วัด หลายวัดไดรว มกันดำเนินการทางการศึกษา จนกลายเปนระบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธ
ศาสนาขึ้นและขยายรูปแบบการใหการศึกษากวางขวางขึ้น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดแก
นาลันทา วัลภี โอทานตะปุระ วิกรมศิลา โสมปุระ มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีผเู ขา
ศึกษาหลายหมืน่ คน มีหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผล
๒.๓ ระบบการศึกษาแบบตันตระ (พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๗๐๐) ซึง่ มีพฒ
ั นาการมาตามลำดับ
คือ
(๑) มันตรยาน/รหัสยาน ลักษณะสำคัญคือพร่ำสอน บนมนตรและลงเลขยันตร ให
เกิดความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปนทางรอดพนจากทุกข (๒) วัชรยาน นับถือฌานิพทุ ธและพระโพธิสตั ว นำศักติ
ของฮินดูตนั ตระมานับถือออนวอน ผเู ขาอยใู นองคนริ ตมเทวีเปนผเู ขาสนู พิ พาน (๓) กาลจักร นับถือ
เหมือนสองอยางแรก เพิม่ การเซนผีเขาดวย ถือวาการออนวอนบูชาจะสำเร็จประสบสุขได
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) มีความเห็นเกีย่ วกับระบบการศึกษาของพระพุทธ
ศาสนาหลังพุทธปรินพิ พานวา การศึกษาในมหาวิทยาลัยนัน้ แบงไดเปน ๒ ระยะ คือ ระยะแรกราว
พ.ศ. ๑๐๐๐ ถึง ๑๔๐๐ เปนระยะทีม่ กี ารศึกษาวิชาการตาง ๆ กวางขวาง ทัง้ ทางวิชาศาสนาและ
วิชาสามัญ แตครัน้ ถึงระยะหลัง พ.ศ. ๑๔๐๐ เปนตนมา การทีพ่ ระสงฆหนั มานิยมศึกษาและใช
ภาษาสันสกฤตเปนภาษาวิชาการ ไดกลายเปนการจำกัดวงการศึกษาใหแคบเขากวาเดิมอีก ที่
นาลันทาและมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ ก็ปรากฏวาพระพุทธศาสนามหายาน ไดรบั อิทธิพลจาก
ศาสนาพราหมณ นำมาผสมผสานกันมา จนกลายเปนนิกายตันตระ หรือวัชรยานขึน้ ระยะนี้
ก็นยิ มชืน่ ชมกับผลงานเกา ๆ ทีส่ รางสมกันมา ยุคนีเ้ ปนระยะของการเขียนอรรถกถาและอรรถาธิบาย
ตาง ๆ พรอมกับมีความรสู กึ หยิง่ ลำพองในความรู ใจแคบ และลำเอียง นอกจากนี้ ความนับถือ
เรือ่ งวรรณะก็เหมือนจะรุนแรงขึน้ วิธกี ารเรียนการสอนก็เปนแบบประเพณีตายตัว โดยนัยนี้ การ
ศึกษาในชมพูทวีปก็เสือ่ มถอย และยังไมทนั รตู วั ทีจ่ ะรือ้ ฟน แกไข ก็ประสบเหตุใหพนิ าศเสียกอน
สาเหตุทที่ ำใหพนิ าศนัน้ ก็คอื การเขายึดครองของตางชาติ เริม่ ดวยชาวเติรก ยกทัพเขามา และ
ทำลายมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหมดสิน้ ทำลายวัดสวนมาก พระสงฆทไี่ มถกู ฆา หนีไปตางประเทศ
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อันเปนเหตุการณในราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ตามปกติการใชอำนาจเขากดขีบ่ บี คัน้ ถาไมถงึ กับทำลายให
สูญสิน้ เสียทีเดียว หรือใหเปลีย้ หมดกำลังจริง ๆ แลว ยอมเปนทางใหเกิดการดิน้ รน ตอสู ใหเกิด
ความเขมแข็งและการกลับฟน ตัวได แตเหตุการณครัง้ นี้ เปนแบบทำลายโดยสิน้ เชิง พระพุทธ
ศาสนาจึงไมมโี อกาสคืนชีวติ ไดอกี เปนอันสิน้ ยุคความเจริญในอดีต

 
กอนทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชจะทรงสงพระสงฆเปนสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศตาง ๆ นัน้ ไดมกี ารแตกแยกนิกายสงฆขนึ้ ในประเทศอินเดีย ในการสังคายนาครัง้
ที่ ๒ เมือ่ พ.ศ. ๑๐๐ เนือ่ งจากมีความเห็นไมตรงกันในเรือ่ งวินยั บางประการ จึงเกิดเปนนิกาย
ใหญ ๆ ๒ นิกาย คือ
๑. เถรวาท
๒. อาจริยวาทหรือ มหายาน
นิกายทัง้ ๒ มีขอ แตกตางกันคือ เถรวาท เปนนิกายทีภ่ กิ ษุชาวอินเดียภาคกลางและ
ภาคใต ผปู ฏิบตั ติ ามคำสอนของพระเถระ หมายถึง พระเถระทีท่ ำสังคายนาครัง้ แรกบางทีก็
เรียกวา นิกายสถวีรวาท แปลวา ลัทธิของพระเถระ ปจจุบนั ประเทศทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา นิกาย
เถรวาท คือประเทศไทย ศรีลงั กา พมา เขมร และลาว พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใชภาษา
มคธ (ภาษาบาลี) จารึกพระไตรปฎก
มหายาน เปนนิกายของภิกษุชาวอินเดียฝายเหนือ ทีถ่ อื ตามพุทธานุญาตทีป่ ระทานไว
ในเวลาใกลดบั ขันธปรินพิ พานวา ถาภิกษุทงั้ ปวงเห็นพรอมกันวา สิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ บทใด
ทีท่ รงบัญญัตไิ วจะประพฤติไมไดสะดวก ก็ใหแกไขได ภิกษุในนิกายมหายาน อนุโลมดัดแปลง
พระธรรมวินยั ตามกาลเทศะ และประเทศทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ จีน ญีป่ นุ
เวียดนาม ทิเบต เกาหลี มองโกเลีย และไตหวัน ใชภาษาสันสกฤตจารึกพระธรรมวินยั
ตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ทีอ่ ยใู นราวพุทธศตวรรษที่ ๓ ไดทรงจัดใหการ
สังคายนาพระธรรมวินยั ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ ทำสำเร็จแลวไดสง พระสงฆทเี่ ปนพระธรรมทูตไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในแวนแควนตาง ๆ รวม ๙ สาย คณะของพระโสณะและพระอุตตระไดมายัง
สุวรรณภูมิ ไดแกพนื้ ทีใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศไทยปจจุบนั เปนศูนยกลาง โดยมี
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นครปฐมเปนราชธานี เมือ่ ประมาณป พ.ศ. ๓๐๓ ดังตำนานทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา นุภาพทรงพระนิพนธไวในหนังสือตำนานพระพุทธเจดียว า พระพุทธศาสนาไดมาถึงประเทศไทย
เปน ๔ ยุค คือ
ยุคที่ ๑ เมือ่ ป พ.ศ. ๓๐๓ เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ยุคที่ ๒ เมือ่ ป พ.ศ. ๗๖๐ พระพุทธศาสนาฝายมหายานจากแควนกัสมิระ ไดเผยแผมา
ทางดินแดนทางตอนใตของสุวรรณภูมคิ อื เกาะสุมาตรา ชวา และกัมพูชา ลวงมาถึงประมาณ
ป พ.ศ. ๑๓๐๐ ก็ไดแพรขยายขึน้ มาถึงปตตานี สุราษฎรธานี ทีไ่ ชยา
ยุคที่ ๓ เมือ่ ประมาณป พ.ศ. ๑๖๐๐ พระพุทธศาสนาแบบพุกาม ไดแพรเขามาถึงอาณาจักร
ลานนา และอาณาจักรทวารวดี
ยุคที่ ๔ เมือ่ ประมาณป พ.ศ. ๑๙๐๐ พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทไดแผจากลังกาเขามา
ทางภาคใตของไทย คือ นครศรีธรรมราช เรียกวา ลัทธิลงั กาวงศ

⌦

วัดเปนสถาบันสังคมที่ใหการศึกษาแกคนไทยมาชานานตั้งแตโบราณ โดยพระเปน
ครูสอน มีทงั้ การอบรมสัง่ สอนพระดวยกันเอง ถวายพระธรรมเทศนาแดพระมหากษัตริย และเทศนา
สัง่ สอนอบรมประชาชนทัว่ ไป หรือเด็กวัด กอนสถาปนากรุงสุโขทัยไดมชี มุ ชนตาง ๆ รวมกันอยู
และมีพระเปนผใู หการศึกษาแกคนในชุมชนนัน้ ภายหลังกอตัง้ สุโขทัยเปนราชธานีของคนไทย
การปกครองคณะสงฆสมัยพอขุนรามคำแหงมหาราช แบงออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายคามวาสี และ
อรัญญวาสี พอขุนรามคำแหงมหาราชทรงสงเสริมใหมีการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาจาก
พระไตรปฎก แมพระองคเองก็ทรงสัง่ สอนประชาชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การศึกษา
จากพระไตรปฎกนีเ้ รียกวา “การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม” แบงการศึกษาเปน ๓ ตอน โดยเริม่ ตนให
ศึกษาพระสุตตันตปฎก (หมวดพระสูตรทีป่ ระมวลพระธรรมเทศนาและเรือ่ งเลาตาง ๆ) เมือ่ ศึกษา
จบแลวใหศกึ ษาพระวินยั ปฎก (หมวดพระวินยั ประมวลขอบัญญัตสิ ำหรับพระสงฆ) เมือ่ ศึกษา
พระวินยั จบแลวใหศกึ ษาพระอภิธรรมปฎก (หมวดพระอภิธรรม ประมวลหลักธรรมทีเ่ ปนวิชาการ
ไมเกีย่ วกับเหตุการณและตัวบุคคล)
การทีพ่ อ ขุนรามคำแหงมหาราช แบงคณะสงฆเปน ๒ ฝาย ดังทีก่ ลาวมาแลวนัน้ ทำให
การจัดการศึกษาสำหรับสงฆแตกตางออกไปคือฝายคามวาสีซงึ่ เปนพระสงฆทอี่ ยใู นเมืองมีหนาที่
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ศึกษาเลาเรียนคัมภีรท างพระพุทธศาสนา และอบรมพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนให
ปฏิบตั ดิ ี ประพฤติชอบอยใู นสังคมไดอยางมีความสุข เรียกวา คันถธุระ (ฝายทีศ่ กึ ษาคัมภีร) และ
ฝายอรัญญวาสี ซึง่ เปนพระสงฆทอี่ ยตู ามปา มีหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนศิษยานุศษิ ยในทางปฏิบตั ิ
สมถกัมมัฏฐาน และวิปส สนากัมมัฏฐาน เรียกวา “วิปส สนาธุระ” (ฝายบำเพ็ญภาวนา) พระสงฆ
ทัง้ ๒ ฝาย แบงกันทำหนาที่ ทำใหเกิดผลดีตอ การปกครองคณะสงฆ และชวยใหการพระศาสนา
ในกรุงสุโขทัยเจริญรงุ เรืองมาก
ครัน้ ถึงสมัยพระยาลิไทครองราชสมบัติ การพระศาสนาฝายเถรวาทเจริญรงุ เรืองมาก
พระองคมพี ระราชศรัทธาแรงกลา ถึงกับทรงอุทศิ ถวายพระมหาปราสาทเปนทีเ่ ลาเรียนของพระภิกษุ
สามเณร และวิชาทีศ่ กึ ษายังมีทงั้ สองฝาย คือทัง้ ฝายวิชาการทางธรรมและทางโลก มิใชศกึ ษาวิชา
ทางพระพุทธศาสนาอยางเดียว

⌦
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมของพระภิกษุสงฆในสมัยนี้ แรก ๆ ถูกปลอยปละละเลย
ตอมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงเห็นพระพุทธศาสนาถูกลัทธิภายนอกย่ำยี ประชาชน
มัวเมาหลงใหลเห็นผิดเปนชอบ จึงทรงรับบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงโปรดจัดการศึกษาเลาเรียน
พระปริยัติธรรมขึ้นเหมือนในครั้งกรุงสุโขทัย ใหมีการสอบไลพระปริยัติธรรม นับวาเปนการ
สอบไลทเี่ กิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย ตอมาจนถึงสมัยธนบุรี พระเจาตากสินมหาราช ทรงใส
พระทัยพัฒนาการพระพุทธศาสนา ทรงอาราธนาพระภิกษุสงฆใหมาอยรู วมกันอีกครัง้ หนึง่ ทรง
แตงตัง้ สมณศักดิแ์ ละสถาปนาพระอารามหลายแหงใหพระภิกษุสงฆศกึ ษาเลาเรียนคันถธุระและ
วิปส สนาธุระ พระพุทธศาสนาไดเจริญรงุ เรืองขึน้ อีกวาระหนึง่

หลักสูตรการศึกษา
ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณมหาราช ไดทรงโปรดใหคณะสงฆเอาภารธุระในการ
เรียนการสอนอยางจริงจัง โดยกำหนดหลักสูตร เวลาเรียน การประเมินผล และฐานะของผสู อบ
ไลไดเปนการแนนอน ใชพระไตรปฎกภาษาบาลีเปนหลักสูตร โดยแบงเปน ๓ ชัน้ เรียน คือ
๑. บาเรียนตรี ตองแปลภาษาบาลีจบพระสูตร
๒. บาเรียนโท ตองแปลภาษาบาลีจบพระสูตร และพระวินยั
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๓. บาเรียนเอก ตองแปลภาษาบาลีจบพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม
ผเู รียนจบบาเรียน ตรี - โท - เอก เรียกวา “มหาบาเรียนบาลี” โดยใชอกั ษรยอวา
“บ.บ.”

สถานศึกษา
ในสมัยอยุธยา การเรียนการสอนพระปริยตั ธิ รรมใชบริเวณพระบรมมหาราชวังเปนที่
เลาเรียน สวนวัดวาอารามตาง ๆ เปนสถานทีศ่ กึ ษาเลาเรียนสวนยอยเทานัน้ ครูผสู อน ไดแก
พระมหากษัตริยบ า ง ราชบัณฑิตบาง พระเถระผมู คี วามเชีย่ วชาญในพระไตรปฎกบาง
การวัดผลการศึกษา
เริม่ แรกเรียนคัมภีรม ลู กัจจายน (หลักภาษา) ใชเวลาประมาณ ๒ - ๓ ป จึงเรียนแปล
พระไตรปฎกทีจ่ ารึกในใบลานเปนหนังสือแบบเรียน เมือ่ มีความรคู วามสามารถในการแปลไดดแี ลว
ครูบาอาจารยและเจาสำนักเรียนก็จะทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ใหทรงทราบ
และทรงโปรดใหประกาศการสอบไลความรขู องพระภิกษุสามเณรขึน้ เรียกวา “สอบสนามหลวง”
หมายถึงการสอบในพระบรมราชูปถัมภ ทรงยกยองผสู อบไดใหมสี มณศักดิเ์ ปน “มหา” นำหนา
ชือ่ แลวพระราชทานสมณศักดิใ์ หเปนพระราชาคณะ เปนเกียรติแกพระพุทธศาสนาสืบไป สถาน
ทีส่ อบใชพระบรมหาราชวังเปนทีส่ อบ และใชระยะเวลาเรียน ๓ ป จึงมีการสอบ ๑ ครัง้
วิธสี อบ
เมือ่ พระเจาแผนดินทรงประกาศใหมกี ารสอบพระปริยตั ธิ รรมขึน้ แลว พระมหาเถระและ
ราชบัณฑิตทัง้ หลาย ก็แตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ โดยมีพระเจาแผนดินเปนประธาน การสอบแปล
ผสู อบตองจับสลาก ตามทีค่ ณะกรรมการกำหนดให ถาจับไดคมั ภีรผ กู ใดก็แปลผูกนัน้ โดยเริม่ จาก
พระสูตรกอน ตองแปลปากเปลาตอหนาคณะกรรมการ ผิดศัพทหรือประโยคไดเพียง ๓ ครัง้ ถา
กรรมการทักทวงเกิน ๓ ครัง้ ถือวา ตก ถาแปลไดคลองเปนทีพ่ อใจ ไมมกี ารทักทวงถือวาสอบได
ในประโยคนัน้ ๆ เมือ่ ผานพระสูตร ก็ใหเกียรติคณ
ุ เปน “บาเรียนตรี” เรียนพระวินยั ปฎกตอไป
อีก ๓ ป สอบผานก็เปน “บาเรียนโท” จากนัน้ ศึกษาพระอภิธรรมปฎกอีก ๓ ป สอบผานก็ไดรบั
ยกยองเปน “บาเรียนเอก”
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⌦⌫

ศูนยการศึกษาในสมัยธนบุรกี ย็ งั คงอยทู วี่ ดั เหมือนสมัยอยุธยา โดยมีแตเด็กผชู ายเทานัน้
ทีม่ โี อกาสศึกษา เพราะตองอยกู บั พระทีว่ ดั เพือ่ เรียนหนังสือ พระสงฆกค็ อื ครูทจี่ ะสอนหนังสือให
แกกลุ บุตร เพือ่ ใหไดรบั การอบรมความประพฤติ เรียนพระธรรม ภาษาบาลี สันสกฤต และศัพท
เขมร เพือ่ ประโยชนในการอานคัมภีรพ ระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการเรียนวิชาเลขเนนมาตรา
ชัง่ ตวง วัด มาตรเงินไทย และการคิดหนาไม ซึง่ จะตองนำไปใชในชีวติ ประจำวัน มีวชิ าชางฝมอื
สำหรับเด็กโต สวนใหญเกีย่ วกับการชางกอสราง เพือ่ ประโยชนในการบูรณะซอมแซมเสนาสนะ
และสิง่ กอสรางภายในวัด สำหรับการเรียนวิชาชีพโดยตรงนัน้ เปนหนาทีข่ องพอแม ใครมีอาชีพ
อะไรก็ถา ยทอดวิชานัน้ ๆ ใหแกลกู หลานของตน ตามสายตระกูล เชนวิชาแพทยแผนโบราณ
วิชาชางปน ชางถม ชางแกะสลัก ชางปูนปน ชางเหล็ก ชางเงิน ชางทอง สวนการศึกษาสำหรับ
เด็กผหู ญิงก็ถอื ตามประเพณีโบราณ คือเรียนการเย็บปกถักรอย ทำกับขาว การจัดบานเรือน การ
ฝกอบรมมารยาทของกุลสตรี สังคมสมัยนัน้ ไมนยิ มใหผหู ญิงเรียนหนังสือ จึงมีผหู ญิงจำนวนนอย
ทีอ่ า นออกเขียนได
การศึกษาของพระสงฆสมัยนี้ ชวงแรกขาดการศึกษาในระยะหนึง่ เพราะพระสงฆมเี หลือ
อยูนอย กระจายกันไปตามชนบทเพื่อหนีภัยขาศึก เมื่อพระเจาตากสินมหาราชทรงวางจาก
ศึกสงครามแลว ทรงเลือกสรรพระสงฆผูตั้งมั่นอยูในพระธรรมวินัยแตงตั้งเปนพระราชา
คณะปกครองคณะสงฆ รวมถึงการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ และทรงโปรดใหมกี ารเรียน
พระปริยตั ธิ รรม เหมือนสมัยอยุธยาทุกประการ

⌦ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงฟน ฟูพระพุทธศาสนาไปพรอมกับ
การพัฒนาบานเมือง ทรงอาราธนาพระสงฆทรงสมณศักดิแ์ ละราชบัณฑิตเปนกรรมการชำระ
พระไตรปฎก จารึกเปนอักษรขอมขึน้ ใชเวลา ๕ เดือน จึงเสร็จสมบูรณ ซึง่ ถือวาเปนการทำสังคายนา
ครัง้ แรกในกรุงรัตนโกสินทร

หลักสูตรการศึกษา
ในสมัยรัตนโกสินทรยคุ ตน หลักสูตรการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมยังใชพระไตรปฎก เรียน
๓ ป จึงมีการสอบ ๑ ครัง้ เหมือนครัง้ กรุงศรีอยุธยา ตอมาในรัชกาลที่ ๒ ไดมกี ารปรับปรุง
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หลักสูตรการเรียนการสอนขึน้ ใหม โดยจัดหลักสูตรเปน ๙ ชัน้ เรียกวา ประโยค ประโยค ๑-๒
๓ เปนเปรียญตรี ประโยค ๔-๕-๖ เปนเปรียญโท ประโยค ๗-๘-๙ เปนเปรียญเอก และผทู สี่ อบ
ไลได ๓ ประโยคแลวจึงจัดวาเปนเปรียญ ถาเปนภิกษุใชคำนำหนาวา พระมหา และถาเปนสามเณร
ก็ใชอกั ษรยอและตัวเลขตอทาย เชน สามเณรพมุ ป.ธ.๓ เปนตน

สถานศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๑ และที่ ๒ โปรดเกลาฯ ใหใชพระทีน่ งั่ มณเฑียร
ธรรมในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เปนสถานทีศ่ กึ ษาเลาเรียนพระปริยตั ธิ รรมของพระสงฆและ
เจานาย สวนขาราชการชัน้ ผนู อ ยใหไปศึกษาตามวัดตาง ๆ พอถึงยุครัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ ให
ใชพระอารามบาง ทรงสรางเกงบริเวณพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยภายในพระบรมมหาราชวังบาง
เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน โปรดเกลาฯ ใหเลี้ยงเพลพระภิกษุและพระราชทานรางวัลดวย
ภายหลังสถานทีไ่ มเพียงพอจึงโปรดเกลาฯ ใหใชพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาทเปนทีเ่ ลาเรียน ตอมา
ในรัชกาลที่ ๔ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางเกงขึน้ ๔ หลัง ณ วัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม เพือ่ ใหเปนสถานทีศ่ กึ ษาเลาเรียนเพิม่ เติม

⌦    
การศึกษาของสงฆสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั (รัชกาลที่ ๔) คงดำเนิน
ไปเหมือนเชนในรัชกาลกอน และโปรดเกลาฯ ใหสรางเกงอีก ๔ หลัง ที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม สำหรับราชบัณฑิตบอกหนังสือพระ ในสมัยนี้ มีปราชญดา นการสงฆ คือ สมเด็จพระ
มหาสมณเจากรมพระปรมานุชติ ชิโนรส มีตำแหนงเปนสมเด็จพระสังฆราช ไดปรับปรุงการเรียน
การสอนของสงฆใหพฒ
ั นาขึน้ การวัดผลการสอนพระปริยตั ธิ รรมนับเปนราชการแผนดินอยางหนึง่
ดวย อยใู นพระราชกิจของพระมหากษัตริยผ เู ปนพุทธศาสนูปถัมภก เพราะฉะนัน้ การสอบแตละ
ครัง้ ไดมเี จาพนักงานฝายราชอาณาจักรชวยปฏิบตั ดิ แู ล อำนวยความสะดวกดวย เพราะการสอบ
พระปริยัติธรรมแตกอนสอบกันเปนคราว ๆ หลาย ๆ ปสอบครั้ง ที่ตองใชเวลานานเพราะ
นักเรียนตองนัง่ แปลดวยปากเปลาตอหนาคณะกรรมการทีละองคเรียงกันไปตามลำดับ
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ถือวาเปนยุคใหมแหงการศึกษาของสงฆ
ทรงเห็นวาการศึกษาเปนสิง่ สำคัญ จึงทรงสนับสนุนการศึกษาทัง้ ทางโลกและการศึกษาสงฆดว ย
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เพราะพระองคทรงประสงคใหพระภิกษุสงฆไดศกึ ษาเลาเรียนทัง้ ดานพระปริยตั ธิ รรม และวิชาการ
สมัยใหมควบคกู นั ไป เพือ่ จะใหพระสงฆในฐานะผมู คี วามรอบรทู งั้ วิชาการทางโลก และทางธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพือ่ จะนำไปเผยแผแกประชาชนของไทย และในรัชกาลนีไ้ ดเริม่ เกิดสำนัก
การศึกษาของสงฆทเี่ ขาสรู ะบบการศึกษาสากล จึงไดทรงสถาปนาการศึกษาชัน้ สูงทางคณะสงฆ
ขึน้ ๒ แหง คือ ทรงสถาปนามหาธาตุวทิ ยาลัยขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๒ ทีว่ ดั มหาธาตุ ถึงป พ.ศ.
๒๔๓๙ โปรดพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพื่อเปนที่ศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมและวิชาการชัน้ สูง ตอมาป พ.ศ. ๒๔๓๖ โปรดใหสถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย”
ขึน้ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทัง้ ๒ แหงนี้ ก็ยงั ไมพรอมจะดำเนินการใน
รัชกาลนี้
มาถึงรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปนผอู ำนวย
การศึกษาของคณะสงฆไดรวมมือกับพระเถระในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๔๕๔) จัดใหมีการศึกษา
พระธรรมวินยั ในแบบภาษาไทย โดยคัดเลือกหัวขอธรรมวินยั ในพระไตรปฎก จัดเปนหมวดหมเู ปน
ชัน้ ๆ ตามความยากงาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผบู วชเขามาใหมเรียนไดงา ยขึน้ โดยแบงเปน ๓ ชัน้ เรียน
คือ ชัน้ ตรี ชัน้ โท ชัน้ เอก ผทู เี่ รียนจึงไดชอื่ วานักธรรม พระเณรทีส่ อบได ก็เรียกกันวา “พระ
นักธรรม” หลักสูตรนีต้ อ มาอนุญาตใหชาวบานเขาสอบดวย เรียก “ธรรมศึกษา” สำหรับผทู สี่ อบ
บาลีไดเปนเปรียญ และสอบนักธรรมไดอกี เรียกวา “เปรียญธรรม” ใชอกั ษรยอวา “ป.ธ.” อนึง่
ผทู จี่ ะสอบบาลีนนั้ จะตองสอบนักธรรมใหไดกอ น ถาสอบนักธรรมตก บาลีกโ็ มฆะ คือนักธรรมตรี
มีสทิ ธิส์ อบไดแค ประโยค ๑-๒-๓ นักธรรมโท มีสทิ ธิส์ อบประโยค ๔-๕-๖ สวนนักธรรมเอก มี
สิทธิส์ อบประโยค ๗-๘-๙

การวัดผลการศึกษา
ยุคแรกการสอบพระปริยตั ธิ รรมใชเวลาศึกษา ๓ ป สอบ ๑ ครัง้ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๖
จึงไดกำหนดใหสอบปละ ๑ ครัง้ ตลอดมา วิธสี อบพระปริยตั ธิ รรมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังคงใช
สอบแบบเดิม คือ สอบดวยปากเปลา ตอมาป พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดเปลีย่ นแปลงมาสอบดวยวิธเี ขียน
เฉพาะประโยค ๑ และประโยค ๒ สวนตัง้ แตประโยค ๓ ขึน้ ไป สอบแปลดวยปากตามแบบเดิม
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นับตัง้ แตรชั กาลที่ ๖ เปนตนมา นโยบายการศึกษาไดเปลีย่ นไป โดยแยกการศึกษาของ
ภิกษุสามเณร และเด็กนักเรียนออกจากกัน ตลอดจนถึงสวนราชการทีร่ บั ผิดชอบดวย โดยให
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเฉพาะการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนเทานัน้ สวนการศึกษาสำหรับ
ภิกษุสามเณรใหสงั กัดกระทรวงธรรมการ คณะสงฆกไ็ ดเปนภาระรับผิดชอบดำเนินการตางหากออก
ไปจนเปนเอกเทศจากการศึกษาของรัฐ โครงการและแผนการศึกษาของชาติในสมัยตอมา ก็ไมได
กลาวถึงสงฆและการศึกษาของสงฆอกี เลย
การศึกษาของฝายบานเมืองก็ไดมกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงใหเจริญรุดหนามาตามลำดับ
มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดขึน้ มากมายทัว่ ทุกสวนของประเทศและมีการพัฒนาทาง
ดานการเรียนการสอนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมตลอดเวลา ขณะทีส่ ภาพการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
มิไดมกี ารแกไขปรับปรุง ทำใหคา นิยมในหมเู ยาวชนและภิกษุสามเณรทีม่ ตี อ การศึกษาปริยตั ธิ รรม
ลดลงไป พระภิกษุสามเณรมีความไมมนั่ ใจตอระบบการศึกษาสายพระปริยตั ธิ รรมเดิมของคณะสงฆ
จึงไดขวนขวายเรียนวิชาตาง ๆ ทางโลกมากกวาวิชาพระปริยตั ธิ รรม แตปจ จุบนั นี้ พระเถระ
ผบู ริหารการพระศาสนาเริม่ เปดกวางมากขึน้ เพือ่ ใหไดเรียนวิชาการสมัยใหมมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยสงฆทงั้ ๒ แหง ไดแสดงบทบาทเปนทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศและตางประเทศ จนขยาย
วิทยาเขตในทัว่ ประเทศมากขึน้

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ไดมกี ารเริม่ ศึกษาแบบนักธรรมขึน้ ควบคกู บั ฝายเปรียญ แตยงั เปน
การศึกษาของสงฆเทานัน้ จนถึงรัชกาลที่ ๗ จึงเปดโอกาสใหฆราวาสชายหญิงเขาเรียนดวย โดย
แยกเปนแผนกธรรม สำหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมศึกษาสำหรับฆราวาสชายหญิงแบงเปน
๓ ชัน้ นักธรรมศึกษาตรี ชัน้ โทและชัน้ เอก
มูลเหตุทเี่ ริม่ ใหมกี ารศึกษาแผนกธรรมขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นัน้ เนือ่ งมาจากทางราชการ
ไดประกาศใชพระราชบัญญัตเิ กณฑทหาร ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ได
ยกเวนพระภิกษุสามเณรไมตอ งถูกเกณฑทหาร สำหรับผรู ธู รรม ตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงตัง้ หลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแบบใหมนเี้ รียกวา
“นักธรรม” มี ๓ ชัน้ คือ นักธรรมชัน้ ตรี นักธรรมชัน้ โท และนักธรรมชัน้ เอก เริม่ สอบไลสนาม
หลวงเปนครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ.๒๔๕๗ เปนตนมา
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ป พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางคณะสงฆอนุญาตใหครูทเี่ ปนคฤหัสถเขาสอบไลวชิ านักธรรมตรีใน
สนามหลวงคณะสงฆได และตอมาทางคณะสงฆไดอนุญาตใหคฤหัสถชายหญิงเขาสอบความรู
นักธรรมในสนามหลวงไดดว ย โดยกำหนดใหสอบพรอมกับภิกษุสามเณรทัว่ ราชอาณาจักร สำหรับ
หลักสูตรวินยั บัญญัตนิ นั้ ไมเหมาะกับคฤหัสถ จึงเปลีย่ นเปนเบญจศีล เบญจธรรมและอุโบสถศีล
เปนหลักสูตรแทน สำหรับผเู รียนธรรมศึกษาตรี เรียน ๔ วิชา สวนธรรมศึกษาโทและเอก เรียน
เพียง ๓ วิชา ยกเวนวิชาวินยั

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ตัง้ แตโบราณมาไมคอ ยมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก สวนใหญยงั คงรูปเดิมอยู
ทัง้ ทางดานหลักสูตร การวัดผลและวิธสี อบ ยังยากตอการเลาเรียน ตองใชเวลามาก และเดิมที
การสอบบาลีตอ งสอบดวยปากเปลา จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงใหยกเลิกการสอบความรบู าลี
ดวยวิธแี ปลปากเปลา มาใชเปนการสอบดวยวิธเี ขียนแทนทุกประโยค
ในปจจุบนั การสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ เมือ่ สอบไดวชิ าหนึง่ และ
ตกวิชาหนึง่ แลว แมกองบาลีสนามหลวงเปดโอกาสใหสอบแกตวั อีกครัง้
อนึง่ การสอบบาลี เมือ่ กอนไมกำหนดวันสอบแนนอน กรรมการจะประกาศเปนคราว ๆ
ไปจนถึงป พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงกำหนดใหสอบปละครัง้ ตลอดมา เพิง่ มาเปลีย่ นเปนสอบ ๒ ครัง้ ใน
รัชกาลปจจุบนั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ นีเ้ อง
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการใหออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และปรับปรุงใหมเมือ่ วันที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การศึกษาแบบนีเ้ ปนการศึกษาแบบประยุกตหรือเปนการศึกษารูปแบบ
หนึง่ ของการศึกษาคณะสงฆ เปนการศึกษาทีร่ ฐั กำหนดใหมขี นึ้ ตามความประสงคของคณะสงฆ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหฝายศาสนจักรไดศาสนทายาทที่ดีมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และฝายบานเมือง
เมือ่ พระภิกษุสามเณรไดลาสิกขาแลว ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับ
ราชการสรางคุณประโยชนใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไป ปจจุบนั นีก้ ารศึกษาประเภทนีไ้ ด
กระจายอยใู นจังหวัดตาง ๆ ทัว่ ประเทศ
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มหาวิทยาลัยสงฆ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นวาการศึกษาเปนสิง่ สำคัญจึงไดปฏิรปู การศึกษา จัดการเรียน
การสอนใหเปนระบบเหมือนนานาอารยประเทศ ใหราษฎรทุกคนไดศกึ ษาอยางมีระบบ และสำหรับ
พระภิกษุสามเณร พระองคกท็ รงสนับสนุนใหคณะสงฆไดศกึ ษาเลาเรียน ทัง้ ดานพระปริยตั ธิ รรม
และวิชาการชัน้ สูงสมัยใหมควบคกู นั ไป ไดทรงสถาปนามหาธาตุวทิ ยาลัยขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๒
ตอมาเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และในป
พ.ศ. ๒๔๓๖ ก็โปรดใหเปดขึน้ ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารและไดทรงพระราชทานนามวา “มหามกุฏราช
วิทยาลัย” อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง ๒ แหงนี้ไดดำเนินการมาโดยลำดับแตก็ยังไม
กาวหนาถึงขึน้ เปนมหาวิทยาลัย เพิง่ จะมายกระดับการศึกษาขึน้ เปนมหาวิทยาลัยในรัชกาลปจจุบนั
นีเ้ อง โดยเฉพาะเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคำสัง่ มหาเถรสมาคมเรือ่ งการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงฆอนั เปนการรับรองวาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ ๒ แหงนัน้ เปนการ
ศึกษาของสงฆอยางเปนทางการ
ตอมา รัฐบาลโดยการยินยอมของรัฐสภา ก็ไดตราพระราชบัญญัตกิ ำหนดวิทยฐานะ
ผสู ำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และไดตรา
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหมสี ถานะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐและเปนมหาวิทยาลัยของรัฐทีไ่ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จัดการเรียนการสอน
ตัง้ แตระดับปริญญาตรีถงึ ปริญญาเอก เปดสอนทัง้ บรรพชิตและคฤหัสถและจัดหลักสูตรทัง้ ภาค
ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพือ่ ผลิตบัณฑิตเปนสะพานเชือ่ มเครือขายทัว่ โลก

⌦
ปจจุบนั นี้ การศึกษาในวงการคณะสงฆไดพลิกโฉมหนาไปอยางมาก โดยไดมกี ารจัดการ
ศึกษาสมัยใหมเพิม่ ขึน้ อีก ไมเหมือนสมัยดัง้ เดิมทีเ่ นนอยเู ฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษา
บาลีเทานัน้ แตไดเปลีย่ นมาเปนระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาปริยตั ธิ รรมสายสามัญ และ
มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาขึน้ ไป เพือ่ เนนใหพระสงฆมคี วามสมบูรณทางความรใู นหลาย ๆ ดาน
โดยเนนในการเผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวตางประเทศดวย
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ยิ่งขณะนี้ พระสังฆาธิการระดับตาง ๆ ไดตื่นตัวในการศึกษาเพื่อใหมีความรูดาน
ตาง ๆ ใหทนั กับเหตุการณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดเปดหลักสูตรประกาศนีย
บัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ปบ.ส.) ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา พระสังฆาธิการ
ทัว่ ประเทศไดศกึ ษาหลักสูตร ปบ.ส. ๑ ป และสามารถเขาเรียนตอระดับปริญญาตรี และขณะนีม้ ี
พระสังฆาธิการไดเรียนจบปริญญาตรี และกำลังศึกษาตอระดับปริญญาโท นับวาเปนหลักสูตรที่
ทำใหพระสังฆาธิการสนใจและศึกษาเปนจำนวนมาก



ขณะนีส้ งั คมไทยกำลังสนใจเรือ่ งโครงสรางการบริหารองคกรตาง ๆ และสังคมการศึกษา
มีการเปลีย่ นแปลง มีการใชเทคโนโลยีมากขึน้ กำหนดใหครูอาจารยเปนผบู ริหารมืออาชีพในการ
กำหนดวิธกี ารและเครือ่ งมือในการวัดจริยธรรม คุณธรรม และวัดคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก
ในการประกันคุณภาพทางการศึกษา สวนในการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู ใหยดึ ผเู รียนเปนสำคัญ
จัดตัง้ ศูนยการเรียนรตู า ง ๆ ใหเปนศูนยการเรียนรขู องชุมชน เมือ่ การศึกษาทางโลกมีการเปลีย่ น
แปลงอยเู สมอ และมีความตระหนักทีจ่ ะนำศีลธรรมเขาไปแกปญ
 หาของสังคม เชน รัฐบาลได
สนับสนุนใหพระเปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ ประเทศเปนตน ดังนัน้ กระบวนการจัดการ
ศึกษาของคณะสงฆโดยเฉพาะพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกบาลีและแผนกธรรม จึงควรทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นแปลงปรับปรุงใหเขาเปนระบบ เพือ่ จะไดรองรับเด็กทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ สามารถ
เขามาศึกษาในคณะสงฆ และสามารถเทียบโอนกันไดกจ็ ะทำใหเด็กทีม่ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา
อยแู ลว ไดศกึ ษาทัง้ ฝายธรรมและฝายโลกควบคกู นั ไป และเปนการสรางศาสนทายาทและเปด
โอกาสใหเปนทางเลือกใหมในการศึกษาของชาติ เพราะเหตุวา การเรียนในโรงเรียนทัว่ ไปนัน้ จะมี
ปญหาเรือ่ งยาเสพติด เรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม ถาเขามาบวชเรียนในวัด พระจัดการดูแลให คือ
จัดศาสนศึกษาซึง่ เปนการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรทีเ่ ขามาบวชเรียนเพือ่ เปนทางเลือก
หนึง่ ของผตู อ งการใหลกู ของตนเองมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เขามาบวชเรียนเพือ่ ทีจ่ ะเปนพลเมือง
ดีของชาติ และรัฐจะตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณเหมือนโรงเรียนทัว่ ไป
สิง่ สำคัญ ผบู ริหารคณะสงฆ จะตองเรงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆโดยเฉพาะ
หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและบาลีใหมคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ทีส่ ามารถรักษาสาระหลักสูตร
เดิมไวและสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัดการศึกษาสามัญทัว่ ไปของรัฐ มิฉะนัน้ ในทศวรรษ
หนา คณะสงฆจะเกิดวิกฤติขาดแคลนผเู ขามาบวชเรียนและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางรุนแรง
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