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เพือ่ทีจ่ะรูซ้ ึง้ถงึความหมายของปณธิานใหมม่หาวทิยาลัยมหดิล คอื “ปัญญาของแผน่ดนิ” 
กอ่นอืน่จ าเป็นตอ้งพจิารณาค าหลัก 2 ค าทีเ่กีย่วขอ้ง คอื มหดิล อนัเป็นชือ่ของมหาวทิยาลัย และ 

ปัญญา หรอื wisdom ตามคตพิระพทุธศาสนา 

ความหมายของ มหดิล 

ค าวา่ มหดิล เป็นค าทีม่าจากภาษาบาลแีละสนัสกฤต จาก มห ี“แผน่ดนิ” + ตล “พืน้, ชัน้” 

มหดิล จงึแปลไดว้า่ “พืน้แผน่ดนิ” ค าอืน่ๆ ในภาษาไทยทีม่โีครงสรา้งค าและความหมายใน
ลักษณะ เดยีวกนัก็ไดแ้ก ่พสธุาดล, ภวูดล และ เมทนดีล (จาก วสธุา + ตล, ภวุ + ตล และ 

เมทน ี+ ตล ตามล าดับ) ค าชดุนี้ ซ ึง่มปีรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 

ลว้นแปลได ้วา่ “พืน้แผน่ดนิ, พืน้โลก” 

นอกจากพจนานุกรมไทยแลว้ ความหมายของ มหตีล จะกระจา่งขึน้โดยอาศัยแหลง่อา้งองิ 
ดังตอ่ไปน 

The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary ของ Rhys Davids ให ้

ความหมายของ มห ีวา่ “โลก” และ มหตีล “พืน้ (โลก)” 

The Practical Sanskrit-English Dictionary ของ Apte ใหค้วามหมายของ มหตีล 

วา่ “พืน้ผวิโลก” 

ในท านองเดยีวกนั A Sanskrit-English Dictionary ของ Monier-Williams ให ้

ความหมาย ของ มห,ี ตล และ มหตีล ดังน 

มห ี“ ‘โลกใหญ’่ โลก (ในภาษายคุหลัง หมายถงึ พืน้แผน่ดนิ, พืน้ดนิ, แผน่ดนิ, ประเทศ 

...” ดว้ย) 

ตล “พืน้ผวิ, ชัน้, หลังคาแบน (ของบา้น) ...” 

มหตีล “พืน้ผวิโลก, พืน้แผน่ดนิ, พืน้ดนิ” 

ทา้ยทีส่ดุ A Practical Sanskrit Dictionary ของ Macdonell ใหค้วามหมายของ มห ี

วา่ “โลก, พืน้แผน่ดนิ, พืน้ดนิ, แผน่ดนิ, ประเทศ, อาณาจักร ...” และใหค้วามหมายของ ตล 

วา่ “พืน้ผวิ, ระนาบ; ... -ตล ทีล่งทา้ยค าสมาส มักไมต่อ้งแปล” 

จากขอ้มลูขา้งตน้นี้ พอจะสรปุไดว้า่ 

มหตีล (มห ี+ ตล) ในบาลแีละสนัสกฤต แปลตามรปูศัพทไ์ดว้า่ “พืน้ผวิโลก, พืน้แผน่ดนิ” 

แตเ่นื่องจาก ตล ทีอ่ยูท่า้ยสมาส มักไมส่ือ่ความเพิม่ ค าวา่ มหตีล (แผลงเป็น มหติล และ มหดิล 
ใน ภาษาไทย) จงึมคีวามหมายเพยีงวา่ “โลก, พืน้แผน่ดนิ, พืน้ดนิ” และใชใ้นความหมายวา่ 

“แผน่ดนิ, ประเทศ, อาณาจักร” ดว้ย 

ปญัญา หรอื wisdom ตามคตพิระพทุธศาสนา 

เนื่องจากมกีารใหค้ณุคา่อยา่งมากแกส่ารสนเทศ ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจบุนั จงึ 
น่าจะจ าแนกขอ้แตกตา่งสามเสา้ของ ขอ้มลู, สารสนเทศ และ ความร ู

ขอ้มลู (data) หมายถงึ กลุม่ขอ้เท็จจรงิและตัวเลขโดยเอกเทศ ซึง่จะถอืวา่มคีณุคา่ก็เมือ่เป็น 

ขอ้มลูดบิ เพือ่น าไปประมวลผลใหก้ลายเป็นสารสนเทศ 

สารสนเทศ (information) หมายถงึ กลุม่ขอ้มลูดบิทีผ่า่นการประมวลผล ทีเ่มือ่

ตคีวามหมาย แลว้พรอ้มทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคบ์างอยา่ง 

 



ความรู ้ (knowledge) หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจในกลุม่สารสนเทศทีผ่า่นการจัดใหเ้ขา้ 

ระบบ เพือ่น าไปใชใ้นกจิอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เมือ่มองจากแงม่มุของพระพทุธศาสนา ก็เห็นไดช้ดัวา่มเีหตผุลเพยีงพอทีจ่ะกา้วตอ่จาก 
ล าดับตอ่เนื่องของ ขอ้มลู–สารสนเทศ–ความรู ้ขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ กลา่วคอื สิง่ทีอ่ยูเ่หนอืกวา่สาม
สิง่ นี้ก็คอื ปัญญา หรอื wisdom ตามคตพิระพทุธศาสนา น่ันเอง 

กลา่วโดยยน่ยอ่ การกา้วตามล าดับขัน้จากขอ้มลูสูปั่ญญาอาจแสดงใหเ้ห็นดว้ยแผนภมูดัิงนี 

 

ในหนังสอื การศกึษาเพือ่อารยธรรมทีย่ั่งยนื ของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) ได ้พดู
ถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง “ปัญญา” กบั “ความรู”้ ดังน 

“โดยสรปุ ปัญญา 2 ดา้นทีส่ าคัญยิง่ คอื ปัญญาทีเ่ขา้ถงึความจรงิแหง่ธรรมดาของ ธรรมชาต ิ

และปัญญาทีส่ามารถใชค้วามรูนั้น้จัดตัง้วางระบบแบบแผนจัดด าเนนิการใหช้วีติและ สงัคมมนุษย์
ไดป้ระโยชนส์งูสดุจากความจรงินัน้” 

ในอกีดา้นหนึง่ เนื่องจาก “ความรู”้ ซ ึง่เป็นแนวคดิทีม่หีลากแงห่ลายมมุ อาจแตกตา่งกนัได ้
หลายชนดิหลายระดับ จงึเป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะเนน้แงพ่ลวัตของ “ปัญญา” ในฐานะการรูก้ารเขา้ใจ 
มใิชเ่พยีงแคค่วามรูใ้นฐานะทีเ่ป็นสมบตัหิรอืผลบัน้ปลาย เมือ่มองในแงน่ี ้ ปัญญา ซึง่หมายถงึ 
“ความสามารถระดับสงูทัง้มวลแหง่การรู”้ จงึเป็นหลักประกนัทีจ่ะท าใหม้นุษยเ์ขา้ถงึความรูท้กุ 
ระดับ ตัง้แตค่วามรูข้ัน้ธรรมดาสามัญในชวีติประจ าวัน ตลอดไปจนถงึขัน้สงูสดุ เรยีกวา่ สมัโพธ ิ
“ความรูแ้จง้” คอืความหยั่งรูใ้นสจัธรรมของชวีติซึง่น าไปสูค่วามพน้ทกุขใ์นทีส่ดุ “ปัญญา” จงึเป็น 
แนวคดิทีส่ าคัญยิง่ตามหลักค าสอนพระพทุธศาสนา เป็นขัน้สงูสดุใน “ไตรสกิขา” (ตอ่จาก ศลี 
และ สมาธ)ิ ฉะนัน้ การมคี าวา่ “ปัญญา” เป็นสว่นหนึง่ของปณธิานสถาบนัอดุมศกึษาจงึมเีหตผุล
อนั สมควรแลว้ 

ความเหมาะสมของปณธิานใหมข่องมหาวทิยาลยั 

อาจมขีอ้กงัขาเกดิขึน้ถงึความเหมาะสมของปณธิานใหมข่องมหาวทิยาลัยมหดิลทีใ่ชว้า่ 
“ปัญญาของแผน่ดนิ” ซึง่เห็นไดช้ดัวา่คดิสรา้งขึน้มาจากความหมายของค าวา่ มหดิล อนัเป็นพระ 
นามของสมเด็จพระบรมราชชนก แตค่รัน้เมือ่วเิคราะหใ์หล้กึลงไป ก็เห็นไดช้ดัวา่ปณธิานของ 
มหาวทิยาลัยมคีวามส าคัญมากเชน่กนั ในแงท่ีแ่สดงถงึความมุง่มั่นทีจ่ะบรรลจุดุหมายในการ
บรหิาร การศกึษาของมหาวทิยาลัย ในเมือ่นามมหาวทิยาลัยไดรั้บพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระ เจา้อยูห่วั การทีม่ปีณธิานอนัสอดคลอ้งกบันามมหาวทิยาลัย ก็ตอ้งถอืวา่เป็น
การเชดิชพูระเกยีรตยิศ แหง่สมเด็จพระราชบดิาใหภ้ญิโญยิง่ขึน้ไปอกี 

กลา่วโดยสรปุ วลวีา่ “ปัญญาของแผน่ดนิ” จงึเหมาะสมทีจ่ะเป็นปณธิานใหมข่อง 
มหาวทิยาลยัมหดิลโดยแท ้

หนงัสอือา้งองิ 
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