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ระบบการวดัผลการเรียนที�เก่าแก่ที�สดุในประเทศไทย คือระบบการวดัผลสอบบาลีสนามหลวง

ของคณะสงฆ์ไทย เป็นระบบที�ไม่ได้สนใจกระบวนการเรียนการสอนของผู้ เรียนในระหว่างปีการศกึษา

เลย ไม่ได้สนใจว่าผู้ เรียน ได้เรียน ได้ศกึษาค้นคว้าอย่างไรหรือไม่ แต่สนใจเพียงการสอบวดัผลครั -งเดียว

เท่านั -นในปีการศกึษาหนึ�ง ๆ  

ผู้สมคัรสอบ ถ้าสอบได้คะแนนทกุวิชาตามเกณฑ์  ผู้จดัสอบก็จะประทบัตราว่าสอบผ่าน ถ้า

ไม่ได้ตามเกณฑ์ก็ประทบัตราว่าสอบตก ไม่มีโอกาสให้แก้ตวัในปีนั -น แม้ว่าจะสอบบางวิชาได้คะแนน

เต็ม แต่ตกบางวิชา ก็ถือว่าตกทั -งหมด ต้องเริ�มต้นสอบใหม่หมดทกุวิชาในปีต่อไป ซึ�งการสอบบาลี

สนามหลวงนั -นในหนึ�งปีจดัสอบวดัผลเพียงครั -งเดียวเท่านั -น  

แม้ในปัจจบุนั การสอบบาลีสนามหลวงในชั -นต้น ๆ คือประโยค 5-6 ถึง ป.ธ.9 จะเปิดโอกาสให้

ผู้สอบได้สอบแก้ตวัได้ คือถ้าสอบผ่านบางวิชาก็เก็บผลสอบไว้ให้ 6 เดือน แล้วมาสอบแก้ตวัเฉพาะวิชา

ที�สอบไม่ผ่าน วิธีนี -ทําให้ผู้ เข้าสอบมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าพระภิกษุสามเณรยคุเก่าก่อน แต่ก็ไม่ได้

ช่วยอะไรมากนกั เพราะสถิติผู้สอบบาลีผ่านในแต่ละปีนั -น ไม่ถึง =>% ของผู้ เข้าสอบทั -งหมดเลย 

การสอบได้สอบตก เป็นเรื�องจริงแท้ที�สดุแสนธรรมดาก็จริง แต่สําหรับผู้สอบตกแล้ว นี�คือสิ�งที�

บั�นทอนกําลงัใจและความหวงัทั -งมวลแทบพงัทลายสิ -น ยิ�งสําหรับผู้ ที�ตั -งใจศกึษาเล่าเรียนมาตลอดทั -งปี

กลบัสอบตกแล้ว ยิ�งน่าเสียดาย จริงอยู่การสอบเป็นเพียงส่วนหนึ�งเท่านั -น ไม่ใช่ประเด็นสําคญัอะไร

สําหรับการศกึษาพทุธธรรม แต่ชีวิตจริงของพระหนุ่มเณรน้อยในประเทศไทยนั -น ส่วนมากไม่ได้ต้องการ

บวชอยู่ตลอดชีพ ส่วนมากบวชเข้ามาด้วยความไม่รู้เรื�องอะไรเลย เห็นเขาบวชก็บวชตาม เห็นเขาเรียน

อะไรก็เรียนตาม ไม่มีการเตรียมการ ไม่ได้ปพืู -นความรู้อะไรก่อนบวชนกั บวชหน้าไฟในงานศพบ้าง บวช
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ภาคฤดรู้อนแล้วบวชอยู่ต่อบ้าง ไม่ได้เข้าใจจดุมุ่งหมายที�แท้จริงของการบวชตั -งแต่เริ�มแรก  ส่วนมาก

ล้วนมีความหวงัที�จะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตฆราวาสกนัทั -งนั -นไม่วนัใดก็วนัหนึ�ง  

สําหรับผู้ ที�เห็นทกุขภยัในชีวิตฆราวาส เบื�อหน่ายในฆราวาสวิสยัมาบวชนั -น จะมองเห็นการสอบ

ผ่านไม่ผ่านเป็นเรื�องเล็กน้อย ไม่ได้บั�นทอนกําลงัใจอะไร ไม่ตื�นเต้นอะไรด้วยซํ -า ซึ�งจํานวนพระสงฆ์กลุ่ม

นี -มีปริมาณเพียงน้อยนิด  

สําหรับท่านที�หวงัจะลาสิกขาไปใช้ชีวิตฆราวาสแล้ว การสอบตก มนัเหมือนอนาคตส่อแววว่าจะ

ตีบตนัและมืดมน แม้สอบได้ประโยค ป.ธ.9 ลาสิกขาออกไป ก็มีวฒิุการศกึษาติดตวัเทียบได้แค่ ม.= จะ

เอาไปสมคัรทํางานอะไรได้ จบ ป.ธ.D ก็มีวฒิุแค่ ม.D พอจะไปสมคัรงานในโรงงานมาตรฐานได้บ้าง การ

สอบตก 5 ปี รู้สกึทําให้เสียเวลาไปเนิ�นนาน วยัก็เพิ�มมากขึ -น อายก็ุมากขึ -น เมื�อลาสิกขาออกไป หาก

ระหว่างบวชอยู่ไม่เคยได้รับความสขุจากผลการเจริญธรรมภาวนาแล้ว จะรู้สึกเศร้าเสียใจ หดหู่ และไม่

กล้าสู้กบัปัญหาความทกุข์ยากของชีวิตเท่าใดนกั  

ทําไมคนจํานวนมาก จงึคิดว่า อนาคตจะมืดมนตีบตนั เมื�อตวัเองมีวฒิุการศกึษาตํ�า ๆ ความคิด

เช่นนี -เกิดขึ -นและครอบงําคนจํานวนมากในสงัคม เพราะการยดึติดที�ว่า ตนเองต้องได้ทํางานดี ๆ งาน

เบา ๆ มีรายได้มาก ๆ งานที�ไม่ต้องใช้แรงงานแบบกรรมกร งานที�ไม่ต้องเสี�ยงภยัห้อยโหนตามตกึตาม

อาคาร งานที�ไม่ต้องไปคลกุลยุกบัสิ�งสกปรก นํ -าครํา ในขยะ อยากทํางานราชการมีหน้าตา มียศศกัดิF 

หรือเป็นพนกังานบริษัทที�มีเงินเดือนดี ๆ  แต่งตวัโก้ ๆ ฯลฯ การได้ทํางานแบบนี -เชื�อว่า จะช่วยให้ตวัเอง

มั�นใจ เมื�อกลบับ้านเกิดญาติพี�น้องได้ทราบข่าวก็จะดีใจด้วย ได้ชื�นชมยินดีว่า “ท่านมหา.. ได้เป็น

ข้าราชการ เป็นเจ้าคนนายคน มีงานทําดี มีเงินดี เป็น ผอ. โน่นนี�นั�น...”   

อนัที�จริง หากปรับความคิดใหม่ว่า เราเกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะเรียนจบสงูจบตํ�า ไม่ใช่เรื�องสําคญั 

เมื�อจะทํางานแล้ว ไม่ต้องไปเกรงกลวัความยากลําบาก ไม่อาย งานอะไรก็ได้ที�สจุริตไม่ผิดศีลไม่ผิด

ธรรมไม่ผิดกฎหมาย  เราสามารถลยุทําได้ โดยไม่อายใคร ไม่สนใจคําพดูของใคร ๆ ยิ�งเรียนจบชั -นสงู ๆ 

เป็นบณัฑิต  เราก็ยิ�งต้องพร้อมที�จะใช้แรงงานให้มากกว่าคนทั�วไป ต้องใช้ฝีมือให้มาก ต้องทํางานให้
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หนกัมาก ออกแรงกายให้เหงื�อออกมาให้มาก ให้กําลงัมือออกแรงให้มาก ให้กําลงัแข้งขาออกแรง

ทํางานให้เต็มที� งานอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเสี�ยงภยั งานสกปรกโสโครกที�คนเขาไม่ชอบทํากนั ไม่ว่า

จะเป็นงานที�ต้องทนอยู่กบัความร้อนความหนาว เมื�อมนัเป็นงานที�สจุริตแล้ว เราสามารถทําได้ทั -งนั -น 

เมื�อปรับความคิดใหม่ได้แบบนี -  อนาคตที�กลวัว่าจะตีบตนัก็แทบไม่มี เพราะตวัเราเองพร้อมจะลยุทกุ

สถานการณ์ เราพร้อมจะทําได้ทกุงานโดยเฉพาะงานประเภทใช้แรงงาน เมื�อเราเชื�อมั�นว่า งานทกุงานที�

ไม่ผิดศีลไม่ผดิธรรมไม่ผิดกฎหมายเป็นงานที�ดี ประเสริฐ มีศกัดิFศรี  และเป็นงานที�มีเกียรติไม่ยิ�งไปกว่า

งานอื�นแล้ว เราก็จะไม่อายใคร ไม่กระดายอาย ไม่รู้สกึว่าขายหน้าที�เป็นมหาเป็นนกับวชเก่าแล้วมา

ทํางานแบบนี - นี�คือความมั�นใจ นี�คือสิ�งที�จะเป็นพลงัให้เราพร้อมเผชิญกบัทกุความยากลําบากของชีวิต

ได้แบบสดุทรนง 

ยงัมีคนจํานวนไม่น้อยที�เข้าใจและยดึถือผิดว่า ๆ งานประภทใช้แรงงานนี -เป็นงานชั -นตํ�า จงึไม่

ต้องจ่ายค่าจ้างสงู เพราะถือว่า คนทํางานแบบนี - เรียนไม่จบสงูอะไร  และเชื�อผิด ๆ ว่า บวชเรียนมาตั -ง

หลายปี กลบัมาใช้แรงงานแบบนี - น่าอายน่าขายหน้า ซึ�งเป็นการยดึติดที�ผิด ๆ  คบัแคบและไม่สร้างสรรค์  

จงึพากนัสร้างค่านิยมให้งานอาชีพใช้แรงงานนี -ดตํู�าต้อยไม่ทดัเทียมกบัอาชีพอื�น ๆ ทั -ง ๆ ที�ทํางานหนกั 

เสี�ยงภยัเสี�ยงชีวิตมากกว่า  เมื�อเทียบงานประเภทใช้แรงงานกบังานประเภทแต่งตวัเท่ ผกูสทู นั�งทํางาน

ในห้องแอร์โดยเฉพาะกบักลุ่มที�ไปทําหน้าที�ออกระเบียบกติกาสําหรับคนทั -งประเทศแล้ว บางทีงาน

ประเภทนั -น หากไม่สจุริตเที�ยงธรรมอาจเป็นงานที�ตํ�ากว่างานประเภทใช้แรงงานนี -ก็ได้  

ดงันั -น อย่ารังเกียจการใช้แรงงาน อย่าหวาดกลวังานเสี�ยงภยั อย่าหลบหลีกงานสกปรก

มอมแมม เมื�อจะลาสิกขา เรานกับวชสามารถทําได้ทั -งนั -น ไม่ต้องไปหวั�นไหวกบัเสียงซบุซบินินทาของ

ใคร ผลของงานคือความสําเร็จของงานนั -น ๆ ส่วนเงินค่าตอบแทนเป็นอีกเรื�องหนึ�งที�ต่อเนื�องกนัไม่ใช่

เนื -องาน ไม่ใช่สิ�งที�จะเอามาวดัและประเมินค่าของคน 

พระเณรจํานวนมาก พื -นฐานครอบครัวมาจากลกูชาวนาเกษตรกร บ้างมาจากครอบครัวหย่า

ร้างแตกแยก อยากจะหนีความยากจน อยากยกระดบัฐานะครอบครัว อยากลืมตาอ้าปากได้ อยากมีที�

ยืนในสงัคมที�เขานิยมกนัว่าสง่างาม อยากเป็นชนชั -นกลางที�มีบ้าน ที�ดิน มีรถขบัขี� มีฐานะมั�นคง จงึ
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คาดหวงัว่า จะใช้การสอบบาลีเป็นบนัไดไต่ไปสู่ความสําเร็จดงักล่าวนั -น ซึ�งถ้าเข้าใจความจริงอีกด้านว่า 

การเรียนบาลีนั -น ไม่ใช่การเรียนวิชาชีพ แต่เป็นการเรียนเพื�อศกึษาให้เข้าใจพทุธธรรมและเพื�อให้ได้หลกั

ปฏิบตัิมาใช้บริหารดแูลชีวิตตนเอง จะไปมุ่งหวงัเอาบาลีมาประกอบอาชีพให้มีฐานะรํ�ารวยเงินทองดงัที�

หวงันั -น เป็นสิ�งที�ไม่ตรงประเด็นและไม่สมเหตสุมผลนกั ในแต่ละปีคนที�เรียนจบบาลีมา 5,>>> รูป จะมี

คนที�ทํางานในสายตรงเกี�ยวกบับาลีไม่ถึง 1> รูป ถ้ามุ่งหวงัจะทํางานทําอาชีพให้รํ�ารวยจริงจงัแล้ว ไม่

ควรบวชเรียนตั -งแต่แรกแบบนี - คือไม่ต้องบวช ควรมุ่งไปเรียนวิชาชีพ เรียนวิชาค้าขาย วิชาผลิต วิชาช่าง 

วิชาบริหาร แพทย์ เภสชั ฯลฯ ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยัที�สอนอาชีพแบบฆราวาสทั�วไปจะตรง

มากกว่า 

การบวชเรียนแล้วมุ่งหวงัไปใช้ชีวิตทางฆราวาสนั -น อาจไม่ใช่ความผิดของพระเณรรูปนั -น ๆ 

โดยตรง เพราะสภาพแวดล้อมและระบบสงัคมได้สร้างและสะสมสภาพการณ์แบบนี -กนัมานานแล้ว 

หลายคนเมื�อเป็นเด็กอยู่ในเพศฆราวาสขาดโอกาสทางการศกึษา สภาพครอบครัวไม่เอื -ออํานวย ขาดผู้

แนะแนวชีวิตทางการศกึษา องค์กรภาครัฐจดัการศกึษาตอบสนองได้ไม่ดีพอ ปล่อยให้มีคนตกหล่นใน

ระบบการศกึษาจํานวนมาก และตวัเด็กเองที�ไม่สนใจหาข้อมลูไม่ค้นคว้าเรียนรู้ ปล่อยชีวิตล่องลอยไป

ตามที�ตวัเองอยากและติดใจเพลินใจกบัการละเล่น การเสพของมึนเมา การสนกุสนาน ไม่สนใจเรียน 

แต่เมื�อมาบวชแล้ว มาอยู่ในฐานะที�เคารพศรัทธาของผู้คน เลยจําต้องเรียนต้องศกึษาเพื�อให้มีความรู้

ทางธรรมเพื�อจะสามารถไปแนะนําสั�งสอน บอกสอนธรรมให้คนอื�นได้ ซึ�งเป็นความมุ่งหวงัของสถาบนั

ทางศาสนาที�บางทีก็ไม่ตรงกบัความต้องการของตวัผู้บวชนกั 

การเรียนบาลีแล้วสอบตก จะไม่ทําให้โศกเศร้าเสียใจอะไร ถ้าผู้มาบวชเป็นผู้ ที�เบื�อหน่ายชีวิต

ฆราวาส ต้องการบวชเพื�อศกึษาและปฏิบตัิให้ตนเองพ้นอาสวะ และการเรียนบาลีแล้วสอบตก อาจทํา

ให้โศกเศร้าเสียใจบ้าง(มากน้อยแล้วแต่บคุคล) สําหรับกลุ่มผู้บวชที�มุ่งหวงัไปใช้ชีวิตฆราวาสหรือผู้ ที�

มุ่งหวงัสกัการะ หวงัยศชั -นสมณศกัดิFและต้องการตําแหน่งบริหารทางคณะสงฆ์ แต่เมื�อมนัเป็นความ

จริงที�หนีไม่พ้น ไม่มีอะไรดีกว่าการมองทกุอย่างตามความเป็นจริง สอบตกก็คือสอบตก ชีวิตมนษุย์นี -สั -น

นกั ไม่ได้ยาวนานอะไร เทียบได้กบัหยดนํ -าค้างบนยอดหญ้า ไม่นานก็หล่นแห้งหายไป การสอบตกบาลี
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ไม่ได้หมายถึงเราทําผิดพลาดจนถึงขนาดต้องตกไปอยู่ในทคุคติภมิู เช่น เดรัจฉาน เปรต หรือสตัว์นรก

เลย ดงันั -น เราต้องให้สตติวัเอง ไม่พงึไปโกรธเคืองเคียดแค้นตวัเองหรือใคร ๆ   เอาพทุธธรรมที�อตุส่าห์

เรียนมา เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที�  ฝึกเจริญสติให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ว่า “นี�คือธรรมชาติ

ธรรมดาของวฏัฏะ มีอะไรเล่าที�จะได้ดงัใจไปเสียทกุอย่าง”  การฝึกหดัสติภาวนาแบบนี - จะทําให้เรา

ปล่อยวางได้ง่ายปลงใจได้เร็ว แล้วปลกุใจตวัเอง ทบทวนดขู้อด้อยหรือข้อผิดพลาดของตวัเองในการ

ตั -งเปา้หมายในการเรียนบาลีใหม่  บางทีการเข้าใจธรรมชาติวฏัฏะ อาจสําคญัยิ�งกว่าการสอบได้

เปรียญ Q ประโยคหรือการสอบผ่านบาลีชั -นใด ๆ ก็ได้ 

“เรียนรู้หมื�นภาษา ไม่เท่ากบัไดเ้รียนรู้ภาษาบาลีภาษาเดียว  เรียนจบหมื�นปริญญา ไม่เท่ากบั

เขา้ใจพทุธธรรมบทเดียว” เป็นชาวพทุธ ควรรําลกึและถือคติเช่นนี -ไว้   
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