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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “พุทธบูรณาการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ของไทย’’ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ พุ ท ธบู รณาการพระราชกรณี ย กิจ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย ผลการวิจัย
พบว่า การศึกษาไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีระบบการเรียน
การสอนที่วัด โรงเรียน และวังเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรข้าราชการ ขุนนาง และลูกชาวบ้านเข้าเรียน
ทรงสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ๒ แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และโรงเรียนอื่นๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดมหร
รณพารามเป็นต้น ส่วนพุทธบูรณาการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทยมี ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านการ
บริหารการศึกษา ๒. ด้านการบริหารงาน ๓. ด้านการบริหารคน ๔. ด้านการเรียนวิชาชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา ๕. ด้านการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญาเป็นส่วนสาคัญในการบริหารการศึกษาของไทย
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Abstract
This article is a part of a dissertation on “The Integration of Dhamma in King
Chulalongkorn's Royal Duties to Increase the Efficiency of Thai Educational
Administration’’. It was conducted with the aim to apply integration of Dhamma
in King Chulalongkorn's Royal Duties to increase the efficiency of Thai educational
administration. The results showed that Thai education in the reign of King
Chulalongkorn was provided at temples, schools, and palaces, in order to give
some opportunities to children of government officials, novices, and general
people to gain education. His Majesty the King established 2 universities including
Maahachulalongkornrajavidyalaya Univrsity and Mahamakut Buddhist University as
well as other schools including Suankularb Wittayalai School and Wat
Mahannapharam School, etc. There were 5 dimension of the integration of
Dhamma in King Chulalongkorn's Royal Duties to increase the efficiency of Thai
educational administration including: 1) educational administration; 2)
occupational management; 3) human resource management; 4) advance
vocational education in Buddhism; and 5) Teaching Buddhism in schools,
whereas, the Threefold Training consisted of morality, concentration, and wisdom
was applied to Thai educational administration.
Keywords: The Integration of Dhamma, King Chulalongkorn's Royal, Thai
Educational
บทนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตั้งอยู่
ในฐานะเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย เป็นที่พึ่งตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๔๒ ปี ได้ทรง
บาเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนาเป็นเอนกนานัปการ
เช่น โปรดให้ยกเลิกประเพณีหมอบคลานและกราบ โดยให้ยืนและคานับแทน โปรดให้เลิกทาส ๒
ตั้ ง โรงเรี ย นหลวงสอนทั้ ง ภาษาไทยและอัง กฤษ โปรดให้ มี ก ารสอบชิ ง ทุ น หลวงไปศึก ษาใน
ต่างประเทศ ทรงปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และแบ่งหน้าที่ราชการให้เป็นสัดส่วน ไม่ก้าว

๒

พลาดิ ศั ย สั ท ธิ ธั ญ กิ จ , พระปิ ย มหาราช (พระเจ้ า กรุ ง สยาม รั ช กาลที่ ๕),
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น จากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๘.
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ก่า ยกั น ในส่ ว นภู มิ ภาคนั้ น โปรดให้รวมหัว เมื องหลายเมื องเข้ า เป็ น มณฑล การศึกษาของ
พระสงฆ์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆ เพื่อเป็น
สถานศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร ได้ทรงกาหนดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมเป็น
ประจาทุกปี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่งคือ ๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
เป็นที่ศึกษาด้านพุทธศาสนาระดับสูง๓ ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๒๘ นับเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จ
ไปศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ๑. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ๒. พระ
เจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ๓. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ๔.
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช๔ การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดตามหัวเมืองต่างๆ เท่ากับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ให้เจริญ แพร่หลาย และเป็ น การวางรากฐานโรงเรีย นหัว เมื องในปั จ จุ บั น ด้ ว ย โดยใช้ หลั ก
ไตรสิกขา๕ อันเป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการการศึกษาไทยได้เป็นอย่างดี
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๑) เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย
๒) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจั ดการการศึกษา
ไทย
๓) เพื่ อ พุ ท ธบู รณาการพระราชกรณี ย กิจ ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “พุ ท ธบู ร ณาการพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่ งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของไทย” เป็นการ

๓

โครงการหนั งสื อ ชุ ด พระมหากษั ต ริ ย์ บ รมราชจั ก รี ว งศ์ ๙ รั ช กาล, รั ช กาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๐๒๐ เวิลด์
มีเดีย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๗.
๔
วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ., สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐๐.
๕
อง.ทุก (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒.
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วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู้วิจัยจึงได้
จัดขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้คือ
๑) ขั้นตอนที่ ๑ โดยการกาหนดกรอบวิจัยตามวัตถุ ประสงค์ มุ่งเพื่อศึกษาพระราช
กรณีย-กิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาไทย ศึกษาหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ไทย และพุทธบูรณาการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย เพื่อที่จะสามารถนามาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
๒) ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาไทย และหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ไทย ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา และ
เอกสารตารา งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สัมภาษณ์นักวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพุทธบูรณาการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาไทยจานวน ๖ รูป/คน
๔) ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑-๓ สรุปเป็นองค์
ความรู้ และผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอผลการวิจัย
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย
ระบบการสอนที่ บ้ าน วั ด และพระราชวั ง นั้ นเด็ กที่ มี โอกาสได้เรีย นหนั ง สื อที่ วั ด
ส่วนมากเป็นบุตรข้าราชการ ขุนนางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนลูกชาวบ้านที่ไปอาศัยวัดมีโอกาสได้เรียน
น้อยมาก สถานที่เรียนคือ หอฉัน หรือระเบียงกุฏิ อุปกรณ์การเรียน มีเพียงกระดานชนวนสาหรับ
เขียน ไม้บรรทัดและดินสอหิน ซึ่งสามารถทาขึ้นเองได้โดยไม่ต้องซื้อ ส่วนหนังสื อสมัยก่อนต้อง
คัดลอกกันด้วยมือ ถึงมีขายก็ต้องแพงมากกว่าคนทั่วไปจะซื้อได้ มีหนังสือประถมจินดามณี เล่ม ๒
(แต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)เป็นต้น ๖ การเรียนหนังสือในวัดเรียนเกี่ยวกับ
การอ่านและเขียนหรือทางภาษามากกว่า ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมายหรือประวัติศาสตร์
ยังไม่มีการเรียนการสอน
ระบบการสอนในโรงเรียนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
๖

พระยาปริยัติธรรมธาดา และ พระยาศรีสุนทรโวหาร, โบราณศึกษา และวิธีสอน
หนังสือไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนการช่างวุฑฒิศึกษา (แผนกการพิมพ์), ๒๕๐๒), หน้า ๓๑.
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เจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก มีพระราชดารัสให้จัดการศึกษา
ให้ประชาชนทั่วประเทศได้เรียนหนังสือนั้น ทาให้มีการจัดการการศึกษาโดยใช้วัดซึ่งเป็ นจุดรวม
ของชาวบ้านนั้น เป็น สถานที่ ตั้งโรงเรียน โดยใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน ให้พระเป็ นครูสอน
หนังสือ ได้มีประกาศให้ผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ทาให้เกิดโรงเรียน
สอนหนั งสื อตามวัด ต่ างๆ ในพระนคร เช่ น วั ดระฆั ง วั ด เทพธิด าราม และส่ ว นหัว เมื องนั้ นมี
โรงเรียน ๓,๒๓๕ แห่ง นักเรียน ๑๑๕,๔๓๘ คน๗
พระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราช
วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระราชประสงค์ คือเรียนพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง ในพระพุทธศาสนา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา๘
พระราชกรณี ย กิ จ ในด้ า นการศึ ก ษาของของสถาบั น อื่ น ๆ ในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดมหรรณพา
ราม และโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายแห่ง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ระดับราชนิกูล บุตร
หลานของข้าราชการ จนถึงราษฎรทั่วไป อีกทั้งพระองค์ยังส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศ
เช่น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ๙ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปเป็นความจาเป็น
และมีความสาคัญ เพราะการศึกษาภายในประเทศยังไม่เจริญ และส่งนักเรียนที่ได้ทุนไปเรียน
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและนักเรียนทุนกระทรวง ทั้งนี้เพื่อเปิด
โอกาสให้บุตรหลานของสามัญชนที่มีความสามารถทางสติปัญญามีโอกาสสอบแข่งขันไปเรียนต่อ
ประเทศได้ เพื่อจะได้กลับมาเป็นกาลังสาคัญของทางราชการต่อไป
๔.๒ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย
หลักศีลสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย คือ ๑) ศีล
สิกขาที่เป็นสัมมากัมมันตะ เป็นองค์ประกอบในอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
การทางานชอบ เป็นการเจตนางดเว้นจากกายทุจริต ๓ คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการ
ลักทรัพย์ และงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ ๑๐ นักเรียน นักศึกษาผู้
๗

พลาดิ ศั ย สิ ท ธิ ธั ญ กิ จ , พระปิ ย มหาราช (พระเจ้ า กรุ ง สยาม รั ชกาลที่ ๕),
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น จากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓๗- ๒๓๘.
๘
กองวิ ชาการ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี , “คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ”, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙). หน้า ๔๕.
๙
วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ., สมเด็จพระปิยมหราชกับการปฏิรูปการศึกษา, หน้า ๑๙๘-๒๐๐.
๑๐
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๖๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัวนั้น ประการแรกจะต้องมีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น เมื่อ
มีศีลนักเรียน นักศึกษาผู้นั้นก็จะสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขกับการเรียน
นั้น ๒) ศีลสิกขาที่เป็นสัมมาวาจา (วาจาชอบ) นักเรียนนักศึกษาควรแสดงเจตนาของตนเอง ว่า
จะไม่กระทาสิ่งชั่วทางวาจา เช่น เจตนางดเว้นไม่พูดเท็จ ไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น
วาจาชอบเมื่อพูดไปแล้วทาให้คนเราและผู้อื่นไม่ได้รับความเดือดร้อ น และยังทาให้ตัวผู้พูดเอง
และผู้ ฟั ง มี ค วามสุ ข สบายใจด้ ว ยเช่ น กั น ๓) ศี ล สิ ก ขาที่ เ ป็ น สั ม มาอาชี ว ะ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษาทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักพัฒนาตนด้านสัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิตในทางที่
ชอบ หรือถูกต้องตามกฏหมายบ้านเมือง
หลั กจิ ต ตสิ ก ขาเพื่ อ ส่ ง เสริม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจั ด การการศึก ษาไทย คื อ
๑) จิตตสิกขาที่เป็นสัมมาวายามะ ๑๑ เพื่ออบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาควรมีความเพียรใน
การศึ กษาเล่ า เรี ย นซึ่ ง เป็ น ภาระที่ ต นเองจะต้ องรั บ ผิ ด ชอบในฐานะที่ ต นเองยั ง เป็ น นั กเรีย น
นักศึกษาอยู่ การทาความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับธรรมข้อ
อื่นๆ ด้วยโดยเฉพาะสติสัมปชัญญะ ๒) จิตตสิ กขาที่เป็นสัมมาสติ เพื่ ออบรมสั่งสอนนักเรีย น
นักศึกษาให้รู้จักสติ คือ ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในแง่ของการศึกษาเล่าเรียน สติจึงเป็นธรรม
สาคัญในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก ที่จะเตือนตนเองในการทาความดี (การศึกษาเล่าเรียน)
และไม่เปิดโอกาสแก่ความชั่ว (การไม่ศึกษาเล่าเรียน) พุทธธรรมเน้นความสาคัญของสติเป็นอย่าง
มาก ในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับขั้น โดยมีสติกากับอยู่เสมอนั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า ความ
ไม่ประมาท (ในการศึกษาเล่าเรียน) ๓) จิตตสิกขาที่เป็นสัมมาสมาธิ๑๒ เพื่ออบรมสั่งสอนนักเรียน
นักศึกษาให้รู้จักสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่นการศึกษาเล่าเรียน คือ มีสมาธิกับการศึกษาเล่าเรียนไม่
วอกแวกไปในทางอื่นเช่น ครู หรือ อาจารย์กาลังสอนหนังสืออยู่ เราซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาก็
ตั้งใจฟังสิ่งที่ครู หรือ อาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเรา ไม่คุยกัน ไม่เล่นเกมส์ หรือทาอย่าง
อื่นที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียน มีใจจดจ่อกับการเรียนการสอน และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครู หรือ
อาจารย์ได้อบรมสั่งสอน
หลักปัญญาสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย คือ
๑) ปัญญาสิกขาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ”๑๓ เพื่ออบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาให้
รู้จักความเห็นชอบ คือ มีความเห็นชอบในการศึกษาเล่าเรียนเช่น นักเรียน นักศึกษาเห็นชอบว่า
การศึกษาเล่าเรียนของตนนั้นเมื่อจบแล้วสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที่ตนได้
ศึกษาเล่าเรียนมา สามารถนาวิชาความรู้ที่ตนได้เล่าเรียนมาประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ อาชีพครู
อาชีพอาจารย์ อาชีพทหาร อาชีพตารวจ เป็นต้น และสามารถแสวงหาทรัพย์สินได้จากการศึกษา
๑๑

ส.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕.
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพ็ทแอนโฮม จากัด, ๒๕๓๕),หน้า ๘๒๕.
๑๓
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๒๗๙.
๑๒

ภัทรชาติ ประวิตร

~ ๖๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เล่ า เรีย น เป็ น การแบ่ ง เบาภาระการเงิ น ของพ่ อแม่ ไ ด้ ส่ ว นหนึ่ง นี่ เรีย กว่ า ปรับ ทั ศนคติ เรื่อง
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ๒)ปัญญาสิกขาที่เป็นสัมมาสังกัปปะ คือ ความ
ดาริชอบ ๑๔ เพื่ ออบรมสั่ งสอนนั กเรียน นักศึกษาให้รู้จักความดาริชอบ คือ ความดาริชอบใน
การศึกษาเล่าเรียน คือ มีการเริ่มความดาริ (ความคิด) เกี่ยวการศึกษาเล่าเรียนไม่วอกแวกไป
ในทางอื่นเช่น นักเรียนนักศึกษาที่เรียน ป.๖ ม.๖ เมื่อจบ ม. ๖ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ก็มีความมุ่งมั่นในการเรียนชั้นนั้นๆเพราะเมื่อจบมาแล้วจะได้ทางานที่ดีๆ และมี
เงินเดือนที่ดีๆ เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข นี่เรียกว่า ความดาริ
(ความคิด) ชอบในการศึกษาอย่างหนึ่ง
๔.๓ พุท ธบู รณาการพระราชกรณี ยกิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย
พุทธบูรณาการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทย ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า “เจ้านาย
ราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรขั้นต่าสุด จะมีโอกาสได้เล่าเรียนเสมอกัน ไม่
ว่าเจ้านาย ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็น
ข้อสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”๑๕ ผู้วิจัยแบ่งอกเป็น ๕ ด้านคือ
(๑) การบริหารการศึกษา ศีล เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ควรปฏิบัติ เมื่ออยู่ร่วมกัน ต้อง
ไม่เบียดเบียนกัน ให้เกียรติกัน มีความซื่อสัตย์ ศีลที่ควรปฏิบัติ คือ ศีล ๕ ประกอบด้วย เว้นจาก
การไม่เบียดเบียน ทาร้ายร่างกาย ปองร้ายชีวิตกันและกัน เว้นจากการเบียดเบียนกันในด้าน
ทรัพย์สิน ไม่ถือเอาทรัพย์คนอื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นจากการเบียดเบียนกันในด้านการล่วง
ละเมิดในคู่ครอง ของรัก ของหวงของคนอื่น เว้นจากการไม่พูดจาหลอกลวงกัน และเว้นจากการ
ไม่เสพของมืนเมาอันจะทาให้ขาดสติ ทาให้ผู้อื่นระแวง ศีลจึงเป็นหลักธรรมแห่งมนุษยสัมพันธ์
สมาธิ ทาใจตนให้หนักแน่น ไม่หวั่นไหว แน่วแน่ในงานที่ทาอยู่ สงบ เยือกเย็น ไม่มีความฟุ้งซ่าน
จิตไม่คิดจะโลภไม่เห็นแก่ตัว เมื่อใดจิตสงบ นั้นคือความเป็นสมาธิ หรือการปฏิบัติสมาธิเกิดขึ้น
ปัญญาการรู้ในเหตุในผล มีสติสัมปชัญญะ เพราะพลังปัญญาเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสมาธิ ”๑๖ หลัก
ไตรสิกขาจึงเป็นไปเพื่อบูรณาการบริหารการศึกษาของไทยได้
(๒) การบริหารงาน ศี ล ฝึ กฝนพั ฒ นาด้ า นพฤติ กรรมทางกายและวาจาให้ มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน อย่างถูกต้องมีผลดี ได้แก่ ๑. มีระเบียบวินัย ๒. การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์
ประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง สมาธิ ฝึกฝนพัฒนาใน
๑๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๗๐๒
พระราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑, จ.ศ. ๑๒๔๖, หน้า ๑๒๘.
๑๖
สุภาส เครือเนตร, ปฏิรูปการศึกษาผสานหลักศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๓-๑๐๔.
๑๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๖๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ด้านจิตใจให้ดีงาม ได้แก่ ๑. พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิ ตใจ ๒. พัฒนาสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ทาให้จิตใจมีความเข้มแข็ง สามารถทากิจหน้าที่
ได้ผลดี ๓. พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้น
ให้มีอยู่ประจาในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี ปัญญา การพัฒนาปัญญา มีความสาคัญสูงสุด
เพราะปัญญาเป็นตัวนาทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ได้แก่ ๑.ปัญญาที่ช่วยให้ดาเนินชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสาเร็จ ๒. ปัญญาที่ช่วยให้ดาเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
มองเห็นภาวะและกระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลก ๓. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิตที่ดีงาม จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ทาจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์
และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ฉะนั้น ระบบไตรสิกขา คือ ระบบการศึกษาสาหรับ
สร้างอารยชน๑๗ อย่างแท้จริง
(๓) การบริหารคน ศีล พัฒนาความประพฤติการฝึก อบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีการเกื้อกูลกัน ศีลระดับ
ต้น คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลเหล่านี้ มุ่งไปที่การไม่เบียดเบียนกัน สร้างความไว้วางใจเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข สมาธิ การฝึกในด้านจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิตทั้งในด้าน
คุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านความสามารถของจิต เช่น ความ
เข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติ ปัญญา ใช้
ปัญญาเป็นเครื่องช่วยนาทางให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามเช่น
การเรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออก
ไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆ ได้ หลักไตรสิกขาจึงถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
มนุษย์๑๘ ให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมอย่างแท้จริง
(๔) การเรี ย นวิ ช าชั้ น สู ง ในพระพุ ท ธศาสนา พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็น “วิทยาลัยที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ”เป็นที่
ศึกษาด้านพุทธศาสนาระดับสูง๑๙ คือ ศีลเป็นขั้นตอนประพฤติเบื้องต้นในการดาเนินชีวิต โดยมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่การดู การฟัง การกินอยู่
บริโภค ซึ่งความหมายในที่นี้ คือ หมายถึงศีล ๕ สมาธิ การฝึกฝนจิตให้ยิ่งขึ้นด้วยสภาพจิตที่หนัก
แน่ น มั่ นคง มี ความสุ ขความสงบ มี ความแน่ว แน่ เรีย กว่า ใจอยู่กับ กิจ จิ ต อยู่ กั บ งาน เป็ น ต้ น

๑๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน้า ๕๔๓.
ศิริศักดิ์ นันตี , “การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนา”, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑ (มกราคมเมษายน ๒๕๕๘): ๘๓.
๑๙
โครงการหนั งสื อ ชุ ด พระมหากษั ต ริ ย์ บ รมราชจั ก รี ว งศ์ ๙ รั ชกาล, รั ช กาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช, หน้า ๑๐๗.
๑๘

ภัทรชาติ ประวิตร

~ ๖๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจเหตุผล รู้ความจริงของโลก และชีวิต จนกระทั่งสามารถทาจิตใจให้
เป็นอิสระได้ ไม่ตกอยู่ใต้การครอบงาของสิ่งทั้งหลาย๒๐
(๕) การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องได้รับความ
ร่ ว มมื อ ทั้ ง โรงเรี ย น สถาบั น ศาสนา สั ง คม องค์ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ สมาคมที่ บ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยจะต้องค้นคว้าศึกษา
วิธีการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน ๒๑ ได้ แก่ ๑. ศีลเป็นการควบคุมให้นักเรียนอยู่ในระเบียบ
วินัย ทั้งทางกายและวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน เป็นการฝึกอบรม
ด้านความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย คือเว้นทุจริตทางกายและทางวาจา เรียกว่า สีลสิกขา
๒. สมาธิ การฝึกสมาธิขั้นต้นในการควบคุมสติ ให้นักเรียนรวมจิตใจ ความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียว
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม เสริมสมรรถภาพ คุณภาพสุขภาพของจิต เรียกว่าจิตตสิกขา ๓. ปัญญา
คือ ขั้นนักเรียนใช้สมาธิ ความมีจิตใจแน่วแน่ ทาความเข้าใจในปัญหา การหาเหตุของปัญหาเพื่อ
การแก้ไข พิจารณาผลที่เกิดที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แจ้งเข้าใจและแก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้เกิด
ปัญญาขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง๒๒ เป็นการฝึกอบรมทาง
ปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เหตุ รู้ผล รู้เท่าทันโลกและชีวิตสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
การศึกษาไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีระบบการ
เรียนการสอนที่วัด โรงเรียน และวังเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรข้าราชการ ขุนนาง และลูกชาวบ้านเข้า
เรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้น ณ วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ พระราช
กรณียกิจในด้านการศึกษาของของสถาบันอื่นๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดมหรรณพา
รามเป็นต้น หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทยโดยใช้ หลัก
คือ ๑. ศี ล ๒. สมาธิ ๓. ปั ญญา พุ ทธบูรณาการพระราชกรณีย กิจ ของพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาไทยจานวน ๕ ด้าน
๒๐

พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), การพั ฒ นาตน, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรม จากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕.
๒๑
สุมน อมรวิวัฒน์, ศาสตราจารย์, การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ,
(กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้งติ้งเฮ้าล์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๒๓-๑๓๐.
๒๒
จรัส พยัค ฆราชศัก ดิ์ และ สมพร อ่ อนค้อ ม, คู่มื อครู แผนการจัดการเรีย นรู้
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด, ๒๕๔๘),หน้า ๑๔.
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~ ๗๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

คือ ๑. ด้านการบริหารการศึกษา ๒. ด้านการบริหารงาน ๓. ด้านการบริหารคน ๔. ด้านการเรียน
วิชาชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ๕. ด้านการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเช่น การควบคุมให้
นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งทางกาย และวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมที่จะ
เรียน เป็นการฝึกอบรมด้านความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย คือเว้นทุจริตทางกาย ทางวาจา
และทางใจ
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาเรื่ อง พุ ท ธบู ร ณาการพระราชกรณี ย กิจ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของไทย ผู้วิจัยพบว่า
ยังมีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า ดังนี้
๑) พุทธบูรณาการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยตามหลักพรหมวิหาร
๔
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