ผลกระทบ
ในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ....
--------------------๑. หลักการและเหตุผล
โดยที่โบราณราชประเพณี สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสาคัญ ในการจัดการศึกษา
ของชาติ ม าโดยตลอด ซึ่ ง คณะสงฆ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมอั น เป็ น ส่ ว นเฉพาะ
ของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ แต่ปัจจุบันการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐ
ยังไม่ ค รอบคลุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ าที่ ค วร ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธรรมได้ รับ
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ด้ ว ยดี จ ากภาครั ฐ และสามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ แ ละของชาติ ได้ เป็ น อย่ า งดี จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
กอปรกั บ รั ฐ บาลและรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ให้
ความสาคัญกับการปฏิรูปประเทศ โดยบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศ เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ และ
ได้บัญญัติถึงเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศไว้ ๓ ประการ คือ ๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ ๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่ อขจัดความเหลื่อมล้า และ ๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้กาหนดให้มีการดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยใน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ
การปฏิรูปประเทศในด้านอื่น ๆ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นวาระ
สาคัญ ที่ คณะสงฆ์ และรัฐต้ องร่วมกัน ดาเนิน การให้ส าเร็จเป็ นรูป ธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูป กิจการ
พระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา คณะสงฆ์และรัฐได้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ ธรรม
พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพ และเพื่อให้โอกาสพระภิกษุ
สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง เพราะได้เหตุประจักษ์แล้วว่า การที่พระภิกษุ สามเณร
ประพฤติ ล่ ว งละเมิ ด พระธรรมวิ นั ย หรื อ สอนผิ ด เพี้ ย นจากพระธรรมค าสั่ งสอนของพระพุ ท ธองค์
เพราะไม่ได้รับโอกาสการศึกษาพระปริยัติธรรม อีกทั้ง ยังมีเยาวชนอีกเป็นจานวนมากที่ประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม เช่ น พ่ อแม่ห ย่ าร้างกั น ฐานะทางบ้ านยากจน เป็ น ต้ น จึงได้ บ รรพชาเป็ น
สามเณรเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น การศึกษาพระปริ ยัติธรรม จึงเป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกาหนดควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมวินัย
ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... จึงเป็นแนวทางในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ที่สาคัญ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแผ่ขยายออกไปอย่างทั่วถึง

-๒๒. ผลกระทบด้านสังคม
ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เป็นภารกิจที่สาคัญในการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อให้
การศึ กษาพระปริยั ติ ธรรม มี กฎหมายรองรับอย่ างถู กต้ อง และได้ รับการอุ ดหนุ นงบประมาณจากรัฐ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ โครงสร้างการบริหารการศึกษาสงฆ์ ได้รับการพัฒ นาให้มีระบบและมาตรฐาน
ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และในระดับวัด และเพื่อให้
ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีความเจริญ มั่นคง และขาดแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่เหมาะสมดังเช่น
ระบบการศึกษาอื่นแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างร้ายแรง
ร่าง พระราชบัญ ญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... มีผลกระทบโดยตรงกับพระภิกษุ
สามเณร ทั่ วประเทศ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รู ป รวมถึ งคฤหั สถ์ ส่ วนหนึ่ งที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการจั ด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ในประเด็นดังนี้
๑. พระภิกษุ สามเณร ได้รับโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
๒. โครงสร้างการบริหารการศึกษาสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้มีระบบและมาตรฐานทั้งในระดับ
ภาพรวมของประเทศ ในระดับภาค ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และในระดับวัด
๓. ครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีแรงจูงใจที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากครูสอน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าหากไม่มีความเจริญมั่นคง และขาดแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่
เหมาะสมดังเช่นระบบการศึกษาอื่นแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
นอกจากนี้ ประชาชนและสั งคมไทยโดยส่ วนรวมทั้ งประเทศ ย่ อ มได้ รับ ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัตินี้ในประเด็นดังนี้
๑. เกิดสังคมอุดมปัญญา เนื่องจากเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและอบรม สั่งสอน
ตามหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องและทั่วถึง โดยพระภิกษุสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและวัตรปฏิบัติที่งดงาม
๒. ประชาชนมีค วามสามัคคี ปรองดอง สมานฉัน ท์ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่ องจาก
พระพุ ทธศาสนาสอนมุ่ งเน้ นหลั กธรรมที่ สร้างความสามั คคี เช่น หลั กสาราณิ ยธรรม คือ ให้ ทา พู ด คิด
ต่ อกั นด้ ว ยเมตตาจิ ต มองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่าส่ วนตน ประพฤติ ต นอยู่ ในศี ล ธรรมและ
กฎระเบียบของสังคม ยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกัน และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
๓. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเจริญ มั่นคง เนื่องจากหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนาสอนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีจิตสานึกที่ดีงามและสร้างสรรค์ กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีอุปการคุณ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. ปัญหาสังคมลดลง เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามศีล ๕ ซึ่งถือเป็น
คุณธรรมขั้นพื้นฐานหรือหลักมนุษยธรรมของมวลมนุษยชาติ

-๓๒. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ร่าง พระราชบัญ ญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจ ให้
บรรลุวัตถุ ป ระสงค์ ตามเป้าหมายได้ ต้ องได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครัฐโดยเฉลี่ย ต่อ ปี
ประมาณ ๓ พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการศึกษา ตามรายการดังนี้
ก. งบดาเนินงาน จานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
๑. ค่าภัตตาหาร/น้าปานะ ผู้เรียน ๒๒๘,๒๐๐ รูป
๒. ค่าหนังสือเรียน/สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๒๘,๒๐๐ รูป
๓. ค่าตอบแทนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ๑๕,๐๐๐ รูป/คน
๔. ค่าสวัสดิการของครูสอนและบุคลการทางการศึกษา
๕. ค่าดาเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาครูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ค่าดาเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
๗. ค่าเครื่องอุปโภคของผู้เรียนและครูสอน
๘. ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน สานักเรียน สานักศาสนศึกษา
๙. ค่าครุภัณฑ์ และวัสดุ
ข. งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
๑. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด
๒. ค่าปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน สานักเรียน สานักศาสนศึกษา
๓. ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารเรียน
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษา โดยที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายใน
การจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมดั ง กล่ า วนี้ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ในภาพรวมประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ
๑. สถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ วัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมถึงพระภิกษุ
สามเณร ทั่ วประเทศ และคฤหั ส ถ์ ผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษา ได้ รับ งบประมาณส าหรับ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและใช้จ่าย
ในการดารงชีวิต
๒. พระราชบั ญ ญั ติ นี้ อ านวยประโยชน์ ให้ กั บ ประเทศชาติ ในวงกว้าง เนื่ อ งจากเยาวชน
ของชาติได้เข้ามาบวชเรียนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมดารงตนเป็นศาสนทายาท ได้รับการ
บ่มเพาะฝึกหัดขัดเกลาตามหลักของพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทย แม้จะดารงตนอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม ถือว่าเป็นคนดีมีคุณภาพ
ที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอน
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