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การศึกษาบาลีในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน 

โดย นายธฤญเดชา ลิภา 
22 สิงหาคม 2559 

----------------------------------------------------------------------------- 

การศึกษาบาลีในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องอยูห่ลายส่วน 

1. คน/องค์กรจัดการศึกษาบาลี  
ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ไม่มีคน/องค์กรจัดการศึกษาบาลีในประเทศไทย มีแต่คนจัดสอบเท่านั้น  

การขาดองค์กรจัดการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ จึงเป็นต้นเหตุความล้มเหลวท้ังหมดของระบบ
การศึกษาของสงฆ์ไทย  

เพราะคน/องค์กรจัดการศึกษาไม่มี จึงไม่มีการพัฒนา ไม่มีการปรับปรุงระบบ ไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร ไม่มีการสร้างนโยบายใหม่ ๆ ไม่มีการประเมินผลท่ีเน้นวัตถุประสงค์ไปท่ีจุดมุ่งหมายของ
พระพุทธศาสนา ไม่มีคนออกแบบและบริหารนโยบายการศึกษา และไม่มีคนจัดท าหลักสูตรและ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มชาวพุทธในแต่ละวัยแต่ละกลุ่มทั่วท้ังประเทศ  

คนจ านวนมาก มักเข้าใจว่า  

ก. สนามหลวงแผนกบาลี ท่ีมีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบคือคนจัดการศึกษา ซึ่ง
แท้จริงแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่โดยสภาพจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลย สนามหลวงแผนกบาลี ไม่ได้จัด
การศึกษาบาลีเลย (ท าไม? จะยังไม่พูดถึงในท่ีนี้) สนามหลวงแผนกบาลี ท าหน้าท่ีแค่จัดสอบ
เท่านั้น และไม่พัฒนาระบบการจัดสอบ การวัดผลอะไรเลยอีกเช่นกัน 

ข. เจ้าส านักเรียน คือคนจัดการศึกษา  เพราะเช่ือกันว่าเจ้าส านักเรียนคือคนจัดการศึกษา จึงพา
กันท้ิงภาระทุกอย่างให้กับเจ้าส านักเรียน เจ้าส านักเรียนจึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างในวัด ท้ังหาคน
มาเรียน จัดการเรียนการสอน หาอุปกรณ์ต ารา หางบประมาณมาบริหาร จัดการดูแลพระภิกษุ
สามเณร (สรุปว่าท าทุกอย่าง) ซึ่งระบบส านักเรียนนี้มักขาดความแน่นอนและสร้างภาระให้รูปใด
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รูปหนึ่งมากเกินไป และส านักเรียนทุกส านักมักจะมีอายุไม่เกิน 60 ปี ก็จะเงียบ อ่อนแรง และสิ้น
สภาพลง  

ถ้าจะมองว่าเจ้าส านักเรียนเป็นผู้จัดการศึกษา ก็ไม่ผิดเท่าใดนัก แต่เจ้าส านักเรียนก็ท าได้แค่ใน
ส านักเรียนของตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่คนบริหารจัดการศึกษาระดับประเทศ ไม่สามารถออกนโยบาย 
สร้างแผนการท างาน ระดมทรัพยากร จัดการและก ากับดูแลการศึกษาบาลีของท้ังประเทศได้ 

คน/องค์กรท่ีจัดการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์นี้ เปรียบเหมือนหน่วยงานแบบกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยนั่นเอง แต่คณะสงฆ์ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานแบบนี้  

ถ้ามีคนจัดการศึกษาแล้ว มันจะมีนโยบาย มีแผนงาน มีงบประมาณ มีการหมุนเวียนบุคลากรจาก
องค์กรกลางส่งไปให้ท างานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งประเทศ ไม่ทิ้งให้เป็นภาระของเจ้าส านักเรียน
หรือผู้ใดผู้หนึ่งแบบทุกวันนี้ 

2. คนเรียนบาลี  
ถ้ามองไปที่พระภิกษุสามเณร จ านวนผู้เรียนบาลีจะน้อยลง และเรียนด้วยจุดมุ่งหมายท่ีไม่น่านิยม 
คือไม่ตรงต่อหลักการท่ีควรจะเป็นท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ส่วนมากจึงเรียนบาลีเพ่ือ
เป็นทางผ่านเพ่ือไปเรียนสิ่งอื่น ๆ เท่านั้น หรือเรียนด้วยความจ าใจเพราะถูกบังคับให้เรียน ตนเอง
ไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ในการบวชตั้งแต่แรกว่า บวชมาท าไม เรียนบาลีเพ่ืออะไร เรียน
บาลีไปท าไม 

ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ณ วันนี้ คือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ (ท่ีบอกว่าเรียนบาลีนั้น) ก็ไม่มีการ
เรียนอย่างแท้จริง ไม่เข้าชั้นเรียน ไม่อยากเรียน ไม่สนใจเรียน แต่อยากสอบได้ อยากสอบผ่าน เจ้า
คณะพระสังฆาธิการในประเทศไทยจึงไปเน้นจัดกิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ ไปจัดอบรมก่อนสอบ
ประมาณ 2 -3 สัปดาห์เท่านั้น (ซึ่งท่านจะถือว่าเป็นงานใหญ่มากของภาคสงฆ์ท่าน ใครไม่เข้า
อบรมก่อนสอบ อาจไม่ให้เข้าสอบ อาจถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบได้)  

ธรรมเนียมนี้เป็นกันท้ังประเทศ และการอบรมบาลกี่อนสอบนี้ คนท่ัวไปมักมองกันว่า เป็นการ
จัดการเรียนการสอน จึงชื่นชมและพึงพอใจกันแค่นี้ แต่ไม่คดิต่อว่า ท าไมไม่จัดการเรียนการสอน
ตลอดท้ังปีการศึกษา ท าไมมาสนใจเข้มงวดเร่ืองติวสอบและเก็งข้อสอบกันแค่ 2-3 สัปดาห์แบบนี้ 
ไม่สงสัยกันว่า ท่ีท ากันอยู่แบบนี้ มันคือการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงหรือไม่? 
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การไม่มีกระบวนการเรียนการสอน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น ไม่ได้ร่วมถกร่วม
วิจารณ์เนื้อหาท่ีเรียนท้ังหลักภาษาและหลักธรรมะต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนเสียประโยชน์จากการเรียน 
เพราะไปเน้นผลการสอบ ระบบทุกอย่างของการเรียนบาลขีองสงฆ์ไทยจึงไปเน้นการเก็งข้อสอบ 
(เก็งถูก ก็สอบผ่านได้มาก เก็งผิด ก็สอบผ่านได้น้อย) และไปเน้นเพียงการอบรมก่อนสอบ 2-3 
สัปดาห์เท่านั้น ไม่มุ่งเน้น ไม่สนใจในกระบวนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิเคราะห์วิจารณ์ 
ซึ่งควรจะมีเวลายาวนานพอสมควร จึงจะเกิดผลดีกับผู้เรียน  

ดูตัวอย่างจากการเรียนบาลีของนักเรียนบาลีชั้นต้น ๆ ทุกวันนี้ เช่น ประโยค 1-2 วิชาแปลมคธ
เป็นไทย (แปลอรรถกถาธรรมบท) ทุกวันนี้ ไม่ได้แปลส่วนท่ีเป็นพระคาถาและแก้อรรถ (ค าอธิบาย
เนื้อหาพระคาถา) เลย ซึ่งพระคาถาและแก้อรรถถือว่าเป็นหัวใจของพระธรรมบทแท้ ๆ แต่ข้ามไป
หมด ไปเรียนแปลกันเฉพาะนิทานหรือเรื่องเล่าประกอบพระคาถาเท่านั้น เพราะสนามหลวงแผนก
บาลอีอกสอบกันแค่ตรงนั้น ก็เลยสนใจเฉพาะสิ่งท่ีจะเอาไปสอบ ไม่สนใจสิ่งท่ีเป็นหัวใจส าคัญของ
การศึกษาพระธรรมบท (นี่คือหนึ่งในหลายเร่ืองท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตรการเรียนการสอนบาลี
ในประเทศไทย คือ ไม่มุ่งเน้นในจุดส าคัญ แต่ไปเน้นในเร่ืองรองลงไป เป็นผลให้ผู้เรียนขาดความ
เข้าใจในหลักธรรม) 

ผลของระบบการเรียนการสอนแบบนี้ พระสงฆ์จึงมักขาดความเข้าใจในธรรมะ ไม่ลุ่มลึกใน
หลักธรรม จบเปรียญสูง ๆ ก็อธิบายธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ มักใช้การเดาหรือพูด
และคิดไปเองเป็นอัตโนมติเสียเป็นส่วนใหญ่ หารูปท่ีอธิบายหลักธรรมส าคัญ ๆ ได้ยาก เช่น มหา-
สติปัฏฐานภาวนาคืออะไร มีไว้ท าไม จะเริ่มต้นสู่การปฏิบัติได้อย่างไร อะไรคือจุดมุ่งหมายของศีล 
จุดมุ่งหมายของสมาธิ จุดมุ่งหมายของปัญญา จะมีอุบายก าจัดอกุศลวิตกต่าง ๆ ได้อย่างไร ธรรม
สามัคคี จะมีขึ้นได้อย่างไร ฯลฯ หลายรูปสอบผ่านเปรียญ 9 แล้ว แต่แยกแยะอธิบายทิฏฐิ 62 
ไม่ได ้จึงพากันออกนอกลู่นอกทางไปเรื่อย เวลามีเหตุวิปริตผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัยหรือกรณีมี
ผู้ท าพระธรรมวินัยให้วิปริต จึงหาคนอธิบายชี้แจงแนะน าเป็นหลักเป็นฐานได้ยาก  

เร่ืองคนเรียนบาลีนี้ ถ้ามองไปที่ฆราวาสชาวพุทธทั้งประเทศ ผูส้นใจเรียนมีมากมาย ประชากร
ชาวพุทธกว่า 40 ล้านคน อยากเรียนกันท้ังนั้น โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในวัยกลางคน มีครอบครัว มีลูก
แล้ว ได้สัมผัสทุกข์สุขต่าง ๆ พอสมควรแล้ว จะหันมาสนใจธรรมะ อยากเรียนบาลีจ านวนมาก แต่
เพราะขาดคนจัดการศึกษา ไม่มีใครมองตรงจุดนี้ ไม่พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน 
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ระบบการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับกลุ่มฆราวาสในระดับและวัยต่าง ๆ ชาวพุทธไทยจึงได้
เรียนบาลีกันน้อย 

พอบอกว่า จะให้ฆราวาสเรียนบาลี ก็ไปยกเอาระบบบาลีสนามหลวงนั่นเองไปให้ฆราวาสเรียน ซึ่ง
หลาย ๆ อย่างไม่เหมาะสม ไม่จูงใจ ระบบไม่ทันสมัย ซึ่งจริง ๆ แล้วเร่ืองบาลี มีหลายอย่างมีหลาย
หลกัสูตรท่ีสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ แต่พระสงฆ์ไทย เมื่อให้ฆราวาสเรียน
บาล ีก็ไม่คิดถึงการพัฒนาหลักสูตรบาลีอะไรอื่นขึ้นมาเลย มุ่งไปที่บาลีสนามหลวงเท่านั้น และก็ใช้
ระบบตามแบบท่ีตัวเองท ากันอยู่นั้นเองกับฆราวาสผู้สนใจเรียนบาลี 

ปัจจุบันชาวพุทธจ านวนมาก ไม่ได้คิดว่า บาลียาก หรือน่าเบ่ือหน่ายแต่อย่างใด แต่ที่รู้สึกว่ายาก ไม่
อยากเรียน เพราะคนท่ีจัดการศึกษาไม่มี และระบบของสนามหลวงแผนกบาลีท่ีมีอยู่ มันท าให้
ยุ่งยาก ระบบไม่ทันสมัย มันจึงน่าเบ่ือหน่าย แทนท่ีจะสร้างศรัทธา ดึงคนมาเรียนให้มาก ๆ ระบบ
ปัจจุบันกลับท าส่ิงตรงกันข้าม คนท่ีมารู้เห็นระบบแบบนี้ก็เหนื่อยหน่าย เลิกล้มความตั้งใจไปก็มาก 

3. คนสอนบาลี   
คนสอนบาลี พอมีอยู่ พระภิกษุผู้มีความรู้ดี ๆ พร้อมจะอุทิศตนเองสอนบาลีพอมีอยู่ แต่ถ้านโยบาย
และแผนงานการศึกษาบาลีระดับบนสุดของประเทศไม่ชัดเจน ไม่ใช่การศึกษาท่ีมุ่งตรงต่อการ
รักษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง และไม่มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอแล้ว ก็
ยากทีค่รูผู้สอนบาลีจะท าอะไรได้มากมาย ผู้สอนบาลีจึงท าหน้าท่ีได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น คือ
อยูใ่นช่วงอายุประมาณ 25-50 ปี (ส่วนมากจะท าหน้าท่ีสอนบาลีรูปละประมาณ 3-16 ปีเท่านั้น) 
หลังจากนั้นก็จะเร่ิมหมดไฟ ขาดก าลังใจ เหนื่อยหน่าย จึงเลิกสอน ไปท าอย่างอื่นแทน  

ผู้สอนบาลี มักฝึกกันเองแบบตามมีตามเกิด ไม่มีสถาบันผลิตครบูาลแีละไม่มีหลักสูตรการเรียนเพื่อ
มาเป็นผู้สอนบาลโีดยตรง คุณภาพของผู้สอนจึงมีปัญหาค่อนข้างมาก  

และมีสิ่งท่ีต้องสังเกตุ ผู้สอนบาลีจ านวนมาก ไม่สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ค้นคว้าเรียบเรียงงานอะไร
ขึ้นมา ซึ่งจริงๆ ส่ิงท่ีสอนนั้น ยังมีเรื่องให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและน าเสนอได้มากมาย คนท่ีสอนบาลีมา 
5 ปี แต่ไม่มีผลงานในทางวิชาการ ไม่มีงานวิจัยค้นคว้าอะไรออกมาเลย จึงควรจัดว่า ยังเป็นครู
สอนบาลีท่ีดีไม่ได้ 
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4. ส านักเรียนบาลี (โรงเรียนบาลี)  
การชูส านักเรียนให้เด่นท่ีสงฆ์ประเทศไทยท ากันมาอย่างยาวนาน มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคือ
ท าให้สงฆ์ไม่ช่วยเหลือกันเท่าท่ีควร เพราะติดกับภาพความเป็นเจ้าของของส านักเรียน คือวัดอื่น ๆ 
ท่ีอยู่ใกล้ๆ กัน จะไปส่งเสริมส านักเรียนอื่น ก็จะมองกันว่า คนท่ีได้ประโยชน์คือเจ้าของส านักเรียน
แห่งนั้น ไม่ใช่วัดรอบข้างท่ีมาส่งเสริม ก็เลยไม่ช่วยเหลือกันเท่าท่ีควร 

ท่ีผ่าน ๆ มา วัดไทยจึงท าส านักเรียนแข่งกัน แม้จะมีรั้วก าแพงติดกัน ก็แข่งกัน ไม่รวมตัวกันจัดการ
การเรียนการสอนด้วยกัน แต่มักแย่งคนเรียน แย่งครูสอน แย่งศรัทธาญาติโยมผู้มาอุปถัมภ์กันเสีย
เอง  

ตัวอย่างปัญหาท่ีพบเห็นบ่อยคือ วัดที่เป็นส านักเรียนจะมีพระภิกษุสามเณรมาอาศัยอยูอ่ย่างแออัด
ยัดเยียด แต่วัดอื่น ๆ รอบข้างในระยะรัสมี 5 กม. มีกุฏิว่างมากมายสามารถอยู่ได้สบาย ๆ  แต่ไม่
สามารถจะแบ่งปันและกระจายพระภิกษุสามเณรไปอยู่ในวัดรอบข้างนั้น ๆ แล้วมาเรียนร่วมกันได้ 
วัดไทยมักขาดความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วัดท่ีเป็นส านักเรียนจึงต้องประกาศให้ญาติ
โยมหาเงินทุนมาสร้างกุฏิ สร้างอาคารเรียนใหม่เร่ือย ๆ ซึ่งกุฏิและอาคารเรียนนั้น บางทีวัดข้าง ๆ 
ก็มีอยู่แล้วและแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย แต่ไมส่ามารถใช้งานร่วมกันได้ และเมื่อวัดท่ีเป็น
ส านักเรียนสิ้นสภาพลง (ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 60 ปี) เพราะหมดยุคสมัยของเจ้าส านักเรียนท่ี
เอาจริงเอาจัง กุฏิและอาคารเรียนเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยท้ิงไป ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าอย่างท่ีควร
จะเป็น ส่วนหนึ่งเพราะสงฆ์ประเทศไทยยังไม่พัฒนาระบบและมาตรการการประเมินการใช้สอย
ทรัพยากรของแต่ละวัดว่า ใช้งานได้เหมาะสมคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น แต่ละวัดจึงมีแต่การ
แข่งขันกันสร้างอาคารใหม่ ๆ สิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ ไปเร่ือย ๆ  

อน่ึง จุดด้อยท่ีส าคัญของระบบส านักเรียนคือ เมื่อขาดเจ้าส านักเรียนท่ีแข็งขันเอาจริงเอาจัง หรือ
เจ้าส านักเรียนอยู่ในวัยชรา หมดแรง ส านักเรียนนั้นก็จะล้มไป กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะหมด
ไป กลายเป็นเพียงวัดธรรมดา ๆ ไม่มีการเรียนการสอน  

เร่ืองนี้เป็นมายาวนานกว่า 80 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการแก้ไขจากผู้บริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา  
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ท่ีถูก ควรยุติบทบาทของส านักเรียน แล้วท าให้เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์เหมือนโรงเรียน (ท่ี
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ) จะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่สะดุดมากกว่ารูปแบบส านัก
เรียน เพราะมีคนจัดการระดับประเทศ เหมือนโรงเรียนไทยในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ มี
งบประมาณ มีคร ูมีแบบแผนส่งไปให้จากส่วนกลาง โรงเรียนก็อยู่ได้ยาวนาน  

5. นักค้นคว้าบาลีอิสระ/นักศึกษาบาลีด้วยตัวเอง  
นักบาลีเก่า มหาเปรียญลาพรต หรือกลุ่มชาวพุทธคนท่ีรักบาลีจริง ๆ ท่ีสนใจแสวงหาความรู้ทาง
บาลีแบบส่วนตัว และบางท่านก็เผยแพร่สิ่งท่ีได้ศึกษาค้นคว้าแบบเงียบ ๆ ด้วยตนเอง คนกลุ่มนี้
เร่ิมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากพอถึงขนาดจะไปจัดการศึกษาในระดับโครงสร้าง
การศึกษาบาลขีองคณะสงฆ์ได้  

อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นความงดงามและเป็นความสุขส่วนบุคคลท่ีน่าจับตามอง ถ้ามีการ
รวมตัวกันมาก ๆ อาจจะช่วยพลิกระบบการศึกษาบาลีของประเทศได้ 

6. คนอุปถัมภก์ารเรียนบาลี 
คนอุปถัมภ์การเรียนบาลี มีเยอะมาก ไม่น่าห่วง ชาวพุทธไทยศรัทธามากล้น เจ้าส านักเรียนจะ
สร้างอาคารเรียนใหม่ใหญ่ขนาดไหน จะซื้อที่ขยายวัดเพิ่มให้กว้างขวางขนาดไหน ขอให้ประกาศ
ชาวพุทธไทยมักไม่อั้นศรัทธา  

7. ส่วนราชการ “กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี”  
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  หน่วยงานนี ้เหมือนมีหน้าท่ีจัดการศึกษาธรรม-บาลี แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้จัดการศึกษาอะไร 
ท าหน้าท่ีหลักคือคอยพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและจัดหาพัดยศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพัด
ยศให้คนท่ีสอบบาลไีด้ในแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น มีการช่วยจัดอบรมครูสอนบาลี-นักธรรมบ้าง 
และหางบประมาณมาสนับสนุนส านักเรียนบาลีและนักธรรมบ้าง (เพียงนิดหน่อย) 

8. กลุม่คนที่ดูเฉย ๆ (กลุม่ที่เยอะที่สุดในประเทศ)  
ชาวพทุธท่ัวไป รวมท้ังกลุ่มบุคคลท่ีจบ ป.ธ.9 แล้ว แม้จะพอรู้และเข้าใจปัญหาการศึกษาบาลีใน
ประเทศไทยบ้าง แต่ก็ท าได้เพียงมองดูเฉย ๆ ไม่รู้จะท าอะไร ไม่รู้จะท าอย่างไร ไม่รู้จะท าตรงไหน 
ไม่มีช่องทางให้เข้าไปท าอะไรได้ จึงต่างไปท าประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 


