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มหาบาลีวิชชาลัย ทําไม? 

1. พระพุทธศาสนา ป� พ.ศ.2600 
     ชาวพุทธไทยเรียนภาษาบาลีเป�นปกติในชีวิตประจําวัน ต้ังแต$วัยเด็ก กลุ$มคนทํางาน และ
คนเกษียณ วรรณกรรมบาลีเฟ*+องฟูแพร$หลาย มีเวทีและรูปแบบการแสดงออกทางภาษาบาลี
อย$างหลากหลาย 
     ในเชิงปริมาณ ในกลุ$มประชากรชาวพุทธ 300,000 คน มีบริการพ้ืนฐานดังน้ี 
     1. ศูนย6ศึกษาภาษาบาลี  1 แห$ง (มีพระอาจารย6 อาจารย6 เจ9าหน9าท่ี 10-50 รูป/
คนทํางานประจํา) 
     2. ศูนย6ศึกษาพระอภิธรรม 1 แห$ง (มีพระอาจารย6 อาจารย6 เจ9าหน9าท่ี 10-50 รูป/
คนทํางานประจํา) 
     3. สํานักปฏิบัติธรรมมาตรฐาน 20 สํานัก (1 สํานักต$อประชากรชาวพุทธ 15,000 คน) 
 
2. สถานการณ#การเรียนบาลีของคนไทยป� พ.ศ. 2555 

      1. พระสงฆ6สามเณรท่ีจะบวชเรียนต้ังแต$อายุน9อย ๆ มีจํานวนน9อยลงเรื่อย ๆ การบวช
ของชายไทยเป�นการบวชระยะสั้น ๆ 5 วัน 7 วัน 3 เดือน   พระสงฆ6ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาบาลี สนใจเรียนบาลีน9อยลงเรื่อย ๆ การสอบบาลีเป�นเพียงประเพณีท่ีจําต9องจัดไปอย$าง
ไร9จุดพัฒนาท่ีแน$นอน 

 ประชากรชาวพุทธส$วนใหญ$ 50 ล9านคนเป�นฆราวาส ฆราวาสมีโอกาสเรียนภาษาบาลี
น9อยมาก ด9วยเหตุความจําเป�นทางหาเลี้ยงชีพ การไม$เห็นความสําคัญ และการไม$มีผู9จัดการ
เรียนการสอนภาษาบาลีให9  

ฆราวาสซ่ึงเป�นประชากรชาวพุทธ จึงไม$ควรท้ิงภาระธุระในการสืบต$ออายุพระศาสนา 
ฆราวาสชาวพุทธไทย ควรได9เรียนภาษาบาลีกันอย$างน9อยท่ีสุด 1-3 ปJในช$วงเวลาใดเวลาหน่ึง
ของชีวิต 
 
      2. ในระยะ 60 ปJท่ีผ$านมาจนถึงปMจจุบัน มีการสอนบาลีสําหรับฆราวาสบ9าง แต$เป�นการ
ทําการสอนในลักษณะบุคคลหรือกลุ$มบุคคล เม่ือหมดไฟ หมดแรง หมดคนเรียน ก็เลิกสอน ยัง
ไม$มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถาบันเพ่ือสอนภาษาบาลีสําหรับฆราวาสอย$างจริงจัง
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และกว9างขวาง ไม$ว$าจากคณะสงฆ6เอง สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ กรมการศาสนา
หรือองค6กรอื่นใด 

     3. การเรียนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เป�นเพียงการเรียนเสริมบาลีในระดับ
ต9น ๆ เพ่ือให9ได9ช่ือว$ามีการเรียนบาลีเท$าน้ัน ไม$อาจวางใจท่ีจะถือเป�นการเรยีนบาลีท่ีส$งเสริมให9
พระพุทธศาสนาม่ันคงและเข9มแข็งอย$างแท9จริงและนับวันโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีจํานวน
นักเรียนลดลงเรื่อย ๆ  
 
3. ชาวพุทธไทย เรียนภาษาบาลีเป-นประเพณี 

     ประเทศไทย มีประเพณีสําคัญ ๆ เช$น สงกรานต6 เข9าพรรษา ตักบาตรเทโว ฯลฯ ถ9าชาว
พุทธไทยจะสร9างอีกประเพณีหน่ึงเพ่ิมขึ้นมา คือ เรียนภาษาบาลีเป�นประเพณี แล9วหาโอกาส
สร9างโอกาสให9ตนเองได9เรียนภาษาบาลี เรียนรู9ตลอดชีวิต ท่ีสําคัญมีสถาบันสอนภาษาบาลี
จัดเตรียมหลักสูตรท่ีหลากหลาย ตามอัธยาศัยและความสามารถของผู9เรียน ตอบสนองความ
ต9องการของผู9เรียน จัดการเรียนการสอนเป�นลําดบัขั้นตอน จะนับว$าเป�นการสร9างปMญญาแก$
สังคมได9ดีมากด9วยเหตุผลดังน้ี ; 
      การรู9ภาษาบาลี ทําให9ง$ายในการศึกษาพระธรรมคําสอน การศึกษาพระไตรปPฎก ง$ายใน
การฟMงธรรม ง$ายในการปฏิบัติ  
      การสืบต$ออายุพระศาสนาท่ีดี คือการเอาตัวเราน่ีเองมาสัมผัสมาใกล9ชิดพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ9า การเรียนรู9บาลีและทรงจําบาลีไว9ในตัวเราแล9วสามารถบอกสอนคนรุ$นต$อไปได9 
น่ีคือการสืบต$ออายุพระศาสนาท่ีดี 
 

การสร9างบรรยากาศให9มีการเรียนภาษาบาลีเป�นประเพณีนั้น ไม$ใช$เรื่องง$าย โดยเฉพาะ
ในสภาพสังคมปMจจุบันท่ีอยู$ในภาวะเร$งรีบและแข$งขันสูง (ซ่ึงการแข$งขันท้ังหมด ไปรวมอยู$ท่ีการ
พัฒนาความสามารถในการแสวงหาทรัพย6สินและความสามารถในการครอบครองทรัพย6สินให9
ได9มาก ๆ) ของคนในสังคม 

การท่ีพระสงฆ6อยู$แบบตัวใครตัวมัน ขาดการวางแผนทํางานร$วมกัน ขาดการกําหนด
วาระพระศาสนาท่ีชัดเจนร$วมกัน ฆราวาสชาวพุทธจึงทําได9เพียงต้ังรอความหวัง รอให9ใครมา
จัดการศึกษาบาลีให9 ซ่ึงทําได9เพียงแต$รอ แต$ไม$รู9ความหวังน้ันจะเกิดขึ้นเม่ือใด ปราชญ6ผู9รู9ทาง
บาลีจํานวนไม$น9อยก็เอาแต$ถ$อมตัวสรุปเองว$าตัวเองไม$มีความสามารถ บ9างก็ว$าธุระไม$ใช$ บ9างจึง
โยนให9พระสงฆ6ท$านทํา เม่ือพระสงฆ6ไม$ทําแล9วก็จะไม$รู9จะทํากันอย$างไร จึงเหมือนสามัคคีกัน
มองดูพระศาสนาท่ีกําลังเสื่อมโทรมไปโดยไม$คิดอ$านแก9ไขอะไร 
 
4. มหาบาลีวิชชาลัย การเตรียมการสู1ป� พ.ศ. 2600 
      การต้ังมหาบาลีวิชชาลัยขึ้นมา เพ่ือเป�นจุดเริ่มต9นในการเตรียมพร9อมชาวพุทธสู$ปJ พ.ศ. 
2600 แต$ถ9าไม$เริ่มต9นในปJนี้ รออีก 50 ปJข9างหน9า คนท่ีรู9ภาษาบาลีผู9มีความสามารถท่ีมีอยู$ใน
ปMจจุบันก็จะค$อย ๆ  ลาลับไป จึงควรมีการเริ่มต9น ออกแบบหลักสูตร พัฒนาผู9สอน ปลุกเร9าจูง
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ใจให9คนมาสนใจและอยากมาเรียนบาลีต้ังแต$วันน้ีเลย (แม9จะช9าไปบ9าง แต$ก็ดีกว$าไม$ทํา) 
 
      มหาบาลีวิชชาลัย จะทําทุกวิถีทางเพ่ือทําให9คนไทยสนใจเรียนภาษาบาลี ส$งเสริมและ
กระตุ9นพระสงฆ6ทุกระดับให9ไม$หยุดน่ิงในการศึกษาเรียนรู9ภาษาบาลี แม9จะอายุมาก มีสมณศักดิ์
และตําแหน$งสูง ก็ควรเรียนรู9บาลีกันอยู$เสมอ เรียนรู9กันตลอดชีพ เหมือนพระอริยบุคคลท่ีแม9
จบสิ้นภารกิจในการประพฤติพรหมจรรย6แล9ว แต$ก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยเพ่ือให9เป�นนีติเป�น
แบบอย$างเป�นประเพณีอย$างท่ีเรียกว$า อริยวินัย สําหรับชาวพุทธท่ัวไป 
 
ภารกิจมหาบาลีวิชชาลัย 
      1. เพ่ือศึกษา ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีสําหรับบุคคลท่ัวไป 
       2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสําหรับบุคคลท่ัวไป 
       3. เพ่ือพัฒนาศูนย6ทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลี 
       4. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส$งเสรมิการเรียนการสอนภาษาบาลีในรูปแบบต$าง ๆ 
 
โครงสร4างและส1วนงานในมหาบาลีวิชชาลัย 
        1. สํานักอํานวยการ 
        2. สํานักวิชาการ 
        3. สํานักทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติ 
        4. สํานักกิจการนักศึกษา 
        5. สํานักทรัพยากร 
        6. สํานักรางวัลมหาบาลีวิชชาลัย  
        7. สํานักเทคโนโลยี 
        8. สํานักประชาสัมพันธ6 
        9. สํานักการศึกษาบาลีทางไกล 
        10. สํานักกิจการพิเศษ 
        11. สํานักพิมพ6และโรงพิมพ6มหาบาลีวิชชาลัย 
  
รูปแบบสถาบันมหาบาลีวิชชาลัยมี 3 แนวทางหลัก (มีจุดแข็งจุดอ$อนทุกแนว) 
     1 . จัดต้ังเป�นมูลนิธิดําเนินการโดยฆราวาสเอกชน 
     2. เสนอพระราชบัญญัติจัดต้ังเป�นสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ รับงบประมาณ
อุดหนุนรายปJ 
     3. มหาเถรสมาคมประกาศแต$งต้ังและรับรองให9เป�นสถาบันการศึกษาภาษาบาลีสําหรับ
ฆราวาสในกํากับคณะสงฆ6ไทย แต$มีอิสระการบรหิารจัดการทุกอย$าง 
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5. Eco System/ระบบนิเวศพ้ืนฐานสู1การสร4างประเพณีเรียนบาลีสําหรับชาวพุทธไทย 

1. มีหลักสูตรมาตรฐานและหลากหลาย ครอบคลุมกลุ$มชาวพุทธต$าง ๆ ท้ังเด็ก 
คนทํางาน คนเกษียณ ผู9ต9องขังในเรือนจํา พระนวกะ (3 เดือน)และกลุ$มอื่น ๆ มี
การพัฒนาหนังสือและสือ่การเรียนการสอนส$งเสริมการเรียนรู9บาลีหลาย ๆ แบบท้ัง
แบบทางการและไม$ทางการ 

2. มีสถาบันสอนภาษาบาลี เช$น มหาบาลีวิชชาลัย เป�นองค6กรท่ีมีการจัดการท่ีดี 
โปร$งใส ตรวจสอบได9 มีส$วนร$วมจากหลายส$วน มีแผนและเปXาหมายพัฒนาองค6กร
ชัดเจน 

3. สํานักทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติ (ดูข�อมูลภาคขยายความต�อไป) 
4. มีศูนย6เรียนบาลีท่ัวประเทศ ประมาณ 133 ศูนย6 (1 ศูนย6/ประชากร300,000/คิด

เอาขั้นตํ่าประชากรท่ีสามารถเรียนได9 40 ล9านคน) 
5. มีเงินทุนสนับสนุนอย$างเพียงพอและต$อเน่ือง 
6. คณะทํางานท่ีมองการณ6ไกล เห็นเปXาหมายร$วมกันว$า ปJ พ.ศ. 2600 จะเกิดอะไร

ขึ้นกับพระศาสนาและสังคมจําเป�นต9องเตรียมทําอะไรบ9าง เพ่ือก9าวไปสู$ปJ พ.ศ.2600 
7. มีโครงการบาลีใหญ$ ๆ ท่ีท9าทายคนไทย เช$น งานแปลพระไตรปPฎกยกศัพท6 งาน

ปริวรรตและแปลคัมภีร6บาลีจากประเทศเถรวาทต$าง ๆ มาเป�นภาษาไทย การ
ประกวดงานสร9างสรรค6ทางบาลีต$าง ๆ ฯลฯ 

8. สถาบันมีรายได9มาอุดหนุนหลายช$องทาง นอกจากการบริจาคของบุคคลท่ัวไป เช$น
จากการจัดสอบวัดความรู9มาตรฐานภาษาบาลีของหน$วยงานในสังกัด รายได9จากโรง
พิมพ6/สํานักพิมพ6 การผลิตสื่อต$าง ๆ ฯลฯ 

 
(ขยายความ) 

สํานักทดสอบความรู4มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติ 
      สํานักทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติเป�นองค6ประกอบพ้ืนฐานท่ีจะทําให9คน
ไทยเรียนภาษาบาลีเป�นประเพณี และเป�นหน$วยงานท่ีทํางานระดับโลกมีภาระหน9าท่ีในการ
ออกแบบ จัดลําดบั จัดเน้ือหา ส$งเสริม ออกหนังสือรับรองความรู9ผู9เข9าสอบวัดความรู9ภาษา
บาลีในระดับต$าง ๆงานโดยสังเขป มีดังน้ี 

1. ออกแบบระดับการทดสอบวัดความรู9ภาษาบาลีท่ีเป�นมาตรฐาน 
- ระดับผู9เรียนบาลี เช$น บาลีปฐมตรี บาลีปฐมโท บาลีปฐมเอก  
-บาลีอุดมเอก ฯลฯ 7-9 ระดับ 
- ระดับครูสอนบาลี เช$น บาลีครุตรี บาลีครุโท บาลีครุเอก ฯลฯ 

2. จัดเน้ือหาความรู9 กําหนดขอบเขตภาษาบาลีสําหรับระดับต$าง ๆ ว$าควรมีความรู9อะไร
และขนาดไหน 

3. เปPดให9บุคคลท่ัวไปท่ีเรียนบาลีจากศูนย6และห9องเรียนต$าง ๆ มาทดสอบวัดความรู9 โดย 
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   -จัดสอบกลุ$มใหญ$ ปJละ 3 ครั้ง (ทุก ๆ 4 เดือน) ค$าสมัครสอบแต$ละครั้ง 1000 
บาท/คน 
   -จัดสอบเฉพาะบุคคล (ตามความสะดวก)  ค$าสมัครสอบแต$ละครั้ง ....... บาท/คน 
   -จัดสอบเฉพาะหมู$คณะ (ตามสะดวก)ค$าสมัครสอบแต$ละครั้ง ........บาท/คณะ (ไม$
เกิน 25 คน) 

     4. รณรงค6 นิมนต6 ชวนเชิญชวนพระสงฆ6และบุคคลต$าง ๆ มาทดสอบวัดความรู9ภาษา
บาลีของตนเอง (ปJละ 20,000 รูป/คน เป�นอย$างน9อย) สร9างประเพณีให9พระสงฆ6มาสอบวัด
มาตรฐานความรู9ทางภาษาบาลีของตนเองทุก ๆ 5 ปJ 
     5. การสอบเป�นระบบผสมผสาน มีท้ังสอบข9อเขียน และการสอบปากเปล$า และสัมภาษณ6
ประกอบกัน 
     6. ช$วงแรกเปPดให9สอบเฉพาะภาษาไทย ระยะต$อไป พัฒนาให9มีขีดความสามารถจัดให9
ทดสอบภาษาบาลีเป�นภาษาอังกฤษได9 
 
     โดยแนวทางจัดต้ังสํานักทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติน้ี มหาบาลีวิชชาลัย
รวมท้ังศูนย6การเรียนบาลีต$าง ๆ จะไม$มีภาระจัดสอบนักศึกษาของตนเอง (ไม$ต9องจัดสอบราย
ภาค/รายปJ) ให9ทําหน9าท่ีสอนอย$างเดียว ระหว$างเรียนตลอดท้ังปJหากใครมีความพร9อมอยาก
สอบวัดมาตรฐานความรู9ก็ให9มาสอบท่ีสํานักทดสอบความรู9มาตรฐานภาษาบาลีนานาชาติ น้ีและ
สอบไต$ระดับของตนเองไปเรื่อย ๆ จนกว$าจะจบครบทุกระดับ  เพราะสถาบันจัดสอบปJละ 3-4 
ครั้ง และสามารถจัดให9สอบเดี่ยวได9อีกด9วย 
 
     การรู4ภาษาบาลีของชาวพุทธ คือรากฐานความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 
     การทําให9คนไทยเรียนภาษาบาลีเป�นประเพณี จะประสบผลสําเร็จได9 หากมีผู9รู9 ผู9มีศรัทธา 
ผู9มีสามารถ เสียสละ ร$วมคิดร$วมลงมือทําอย$างจริงจังและต$อเน่ือง ต้ังแต$วันน้ีเป�นต9นไปโดยไม$
สนใจเรื่องสังกัด ช่ือเสียง รางวัลและไม$หว่ันเกรงเรื่องใด ๆ 
 
      หวังว$าจักได9รับความเมตตาจากทุกท$าน 
      ขอบพระคุณย่ิง 
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