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เพือ
่ ทีจ
่ ะรู ้ซึง้ ถึงความหมายของปณิธานใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “ปั ญญาของแผ่นดิน”
่ ของมหาวิทยาลัย และ
ก่อนอืน
่ จาเป็ นต ้องพิจารณาคาหลัก 2 คาทีเ่ กีย
่ วข ้อง คือ มหิดล อันเป็ นชือ
ปั ญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา
ความหมายของ มหิดล
้ ”
คาว่า มหิดล เป็ นคาทีม
่ าจากภาษาบาลีและสันสกฤต จาก มหี “แผ่นดิน” + ตล “พืน
้ , ชัน
มหิดล จึงแปลได ้ว่า “พืน
้ แผ่นดิน” คาอืน
่ ๆ ในภาษาไทยทีม
่ โี ครงสร ้างคาและความหมายใน
ลักษณะ เดียวกันก็ได ้แก่ พสุธาดล, ภูวดล และ เมทนีดล (จาก วสุธา + ตล, ภุว + ตล และ
เมทนี + ตล ตามลาดับ) คาชุดนี้ ซึง่ มีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ล ้วนแปลได ้ ว่า “พืน
้ แผ่นดิน, พืน
้ โลก”
นอกจากพจนานุกรมไทยแล ้ว ความหมายของ มหีตล จะกระจ่างขึน
้ โดยอาศัยแหล่งอ ้างอิง
ดังต่อไปน
The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary ของ Rhys Davids ให ้
ความหมายของ มหี ว่า “โลก” และ มหีตล “พืน
้ (โลก)”
The Practical Sanskrit-English Dictionary ของ Apte ให ้ความหมายของ มหีตล
ว่า “พืน
้ ผิวโลก”
ในทานองเดียวกัน A Sanskrit-English Dictionary ของ Monier-Williams ให ้
ความหมาย ของ มหี, ตล และ มหีตล ดังน
มหี “ ‘โลกใหญ่’ โลก (ในภาษายุคหลัง หมายถึง พืน
้ แผ่นดิน, พืน
้ ดิน, แผ่นดิน, ประเทศ
...” ด ้วย)
้ , หลังคาแบน (ของบ ้าน) ...”
ตล “พืน
้ ผิว, ชัน
มหีตล “พืน
้ ผิวโลก, พืน
้ แผ่นดิน, พืน
้ ดิน”
ท ้ายทีส
่ ด
ุ A Practical Sanskrit Dictionary ของ Macdonell ให ้ความหมายของ มหี
ว่า “โลก, พืน
้ แผ่นดิน, พืน
้ ดิน, แผ่นดิน, ประเทศ, อาณาจักร ...” และให ้ความหมายของ ตล
ว่า “พืน
้ ผิว, ระนาบ; ... -ตล ทีล
่ งท ้ายคาสมาส มักไม่ต ้องแปล”
จากข ้อมูลข ้างต ้นนี้ พอจะสรุปได ้ว่า
มหีตล (มหี + ตล) ในบาลีและสันสกฤต แปลตามรูปศัพท์ได ้ว่า “พืน
้ ผิวโลก, พืน
้ แผ่นดิน”
ื่ ความเพิม
แต่เนื่องจาก ตล ทีอ
่ ยูท
่ ้ายสมาส มักไม่สอ
่ คาว่า มหีตล (แผลงเป็ น มหิตล และ มหิดล
ใน ภาษาไทย) จึงมีความหมายเพียงว่า “โลก, พืน
้ แผ่นดิน, พืน
้ ดิน” และใช ้ในความหมายว่า
“แผ่นดิน, ประเทศ, อาณาจักร” ด ้วย
ปัญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา
เนื่องจากมีการให ้คุณค่าอย่างมากแก่สารสนเทศ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศปั จจุบน
ั
น่าจะจาแนกข ้อแตกต่างสามเส ้าของ ข ้อมูล, สารสนเทศ และ ความรู

จึง

ข ้อมูล (data) หมายถึง กลุม
่ ข ้อเท็จจริงและตัวเลขโดยเอกเทศ ซึง่ จะถือว่ามีคณ
ุ ค่าก็เมือ
่ เป็ น
ข ้อมูลดิบ เพือ
่ นาไปประมวลผลให ้กลายเป็ นสารสนเทศ
สารสนเทศ (information)
หมายถึง กลุม
่ ข ้อมูลดิบทีผ
่ า่ นการประมวลผล
ตีความหมาย แล ้วพร ้อมทีจ
่ ะนาไปใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์บางอย่าง

ทีเ่ มือ
่

ความรู ้ (knowledge) หมายถึง ความรู ้ความเข ้าใจในกลุม
่ สารสนเทศทีผ
่ า่ นการจัดให ้เข ้า
ระบบ เพือ
่ นาไปใช ้ในกิจอย่างใดอย่างหนึง่
เมือ
่ มองจากแง่มม
ุ ของพระพุทธศาสนา
ก็เห็นได ้ชัดว่ามีเหตุผลเพียงพอทีจ
่ ะก ้าวต่อจาก
ลาดับต่อเนื่องของ ข ้อมูล–สารสนเทศ–ความรู ้ ขึน
้ ไปอีกขัน
้ หนึง่ กล่าวคือ สิง่ ทีอ
่ ยูเ่ หนือกว่าสาม
สิง่ นี้ก็คอ
ื ปั ญญา หรือ wisdom ตามคติพระพุทธศาสนา นั่ นเอง
่ ั ญญาอาจแสดงให ้เห็นด ้วยแผนภูมด
กล่าวโดยย่นย่อ การก ้าวตามลาดับขัน
้ จากข ้อมูลสูป
ิ งั นี

ในหนั งสือ การศึกษาเพือ
่ อารยธรรมทีย
่ ั่งยืน ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได ้ พูด
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ปั ญญา” กับ “ความรู ้” ดังน
“โดยสรุป ปั ญญา 2 ด ้านทีส
่ าคัญยิง่ คือ ปั ญญาทีเ่ ข ้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของ ธรรมชาติ
และปั ญญาทีส
่ ามารถใช ้ความรู ้นั น
้ จัดตัง้ วางระบบแบบแผนจัดดาเนินการให ้ชีวต
ิ และ สังคมมนุษย์
ได ้ประโยชน์สงู สุดจากความจริงนั น
้ ”
ในอีกด ้านหนึง่ เนื่องจาก “ความรู ้” ซึง่ เป็ นแนวคิดทีม
่ ห
ี ลากแง่หลายมุม อาจแตกต่างกันได ้
หลายชนิดหลายระดับ จึงเป็ นเรือ
่ งสาคัญทีจ
่ ะเน ้นแง่พลวัตของ “ปั ญญา” ในฐานะการรู ้การเข ้าใจ
มิใช่เพียงแค่ความรู ้ในฐานะทีเ่ ป็ นสมบัตห
ิ รือผลบัน
้ ปลาย เมือ
่ มองในแง่นี้ ปั ญญา ซึง่ หมายถึง
“ความสามารถระดับสูงทัง้ มวลแห่งการรู ้”
จึงเป็ นหลักประกันทีจ
่ ะทาให ้มนุษย์เข ้าถึงความรู ้ทุก
ระดับ ตัง้ แต่ความรู ้ขัน
้ ธรรมดาสามัญในชีวต
ิ ประจาวัน ตลอดไปจนถึงขัน
้ สูงสุด เรียกว่า สัมโพธิ
่ วามพ ้นทุกข์ในทีส
“ความรู ้แจ ้ง” คือความหยั่งรู ้ในสัจธรรมของชีวต
ิ ซึง่ นาไปสูค
่ ด
ุ “ปั ญญา” จึงเป็ น
แนวคิดทีส
่ าคัญยิง่ ตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนา เป็ นขัน
้ สูงสุดใน “ไตรสิกขา” (ต่อจาก ศีล
และ สมาธิ) ฉะนั น
้ การมีคาว่า “ปั ญญา” เป็ นส่วนหนึง่ ของปณิธานสถาบันอุดมศึกษาจึงมีเหตุผล
อัน สมควรแล ้ว
ความเหมาะสมของปณิธานใหม่ของมหาวิทยาล ัย
อาจมีข ้อกังขาเกิดขึน
้ ถึงความเหมาะสมของปณิธานใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลทีใ่ ช ้ว่า
“ปั ญญาของแผ่นดิน” ซึง่ เห็นได ้ชัดว่าคิดสร ้างขึน
้ มาจากความหมายของคาว่า มหิดล อันเป็ นพระ
นามของสมเด็จพระบรมราชชนก แต่ครัน
้ เมือ
่ วิเคราะห์ให ้ลึกลงไป ก็เห็นได ้ชัดว่าปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมีความสาคัญมากเช่นกัน
ในแง่ทแ
ี่ สดงถึงความมุง่ มั่นทีจ
่ ะบรรลุจด
ุ หมายในการ
บริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในเมือ
่ นามมหาวิทยาลัยได ้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระ เจ ้าอยูห
่ วั การทีม
่ ป
ี ณิธานอันสอดคล ้องกับนามมหาวิทยาลัย ก็ต ้องถือว่าเป็ น
การเชิดชูพระเกียรติยศ แห่งสมเด็จพระราชบิดาให ้ภิญโญยิง่ ขึน
้ ไปอีก
กล่าวโดยสรุป
วลีวา่
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยแท ้

“ปั ญญาของแผ่นดิน”

จึงเหมาะสมทีจ
่ ะเป็ นปณิธานใหม่ของ

ื อ้างอิง
หน ังสอ
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