บัณฑิตกับใบปริญญาบัตร
พระมหามิตร ิตปญฺโ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจ�ำ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

๑. ความน�ำ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้จ�ำแนกคนออกเป็น ๒ ประเภทคือ (๑) พาล
(๒) บัณฑิต มีอธิบายไว้ว่า พาล หรือที่เรียกว่าคนพาล ในภาษาบาลี มีวิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่า พลติ อสฺสสติ
จ ปสฺสสติ จาติ พาโล คนพาลหมายถึงคนที่มีชีวิตอยู่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออก หรือไม่ก็อยู่ไป
แต่ละวันโดยไม่ท�ำประโยชน์อะไรเลย บางคนแม้จะไม่ก่อกวนสังคมเพียงแต่สนุกสนานบันเทิงลืมสร้าง
ประโยชน์แก่สงั คม คนเหล่านีท้ า่ นเรียกว่า คนพาล คนพาลจึงมีชวี ิตอยูเ่ หมือนกับเทียนที่จุดไว้กลางแจ้ง
ในเวลากลางวัน ไม่ได้ส่องแสงให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเพียงแต่ไหม้ไส้ตนเองจนหมดไปฉันใด ชีวิตของ
คนพาลก็สกั แต่วา่ อยูอ่ ย่างหายใจเข้าหายใจออกไปวันๆ การใช้ชวี ติ แบบคนพาลจึงเป็นการใช้ชวี ติ ทีไ่ ร้คา่
หาประโยชน์มิได้เหมือนกับเทียนที่จุดในกลางแจ้งไม่ได้ท�ำให้เกิดประโยชน์อันใด
บัณฑิต มีวิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่า อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 1 ดังนั้น บัณฑิตจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับเทียนจุดไว้ในที่มืด
ย่อมส่องแสงหรือส่องทางให้แก่คนที่ต้องการเห็นทางเป็นเทียนส่องธรรมที่ให้แสงสว่างแก่บุคคลที่ใคร่
ในประโยชน์ตนและผู้อื่น เป็นแสงแห่งการสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ และสร้างความหวังแก่สังคมชีวิต
ของคนที่เป็นบัณฑิตจึงเป็นชีวิตที่สร้างความยุติธรรมให้กับสังคมนั้นเอง
การสร้างบัณฑิตควรจะเริม่ ต้นทีก่ ารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกอุปนิสยั ของบัณฑิต
โดยให้บัณฑิตมีจิตพร้อมที่จะสละเวลา ค�ำนึงถึงส่วนรวม ค�ำนึงถึงผู้อื่น ค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้อยู่
ร่วมในสังคมเดียวกันและแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ และมุ่งประพฤติ
ปฏิบตั ใิ ห้ผอู้ นื่ มีความสุขโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความตัง้ ใจดีและเจตนาดี ทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ มีสงิ่
ทีจ่ ะต้องเสริมสร้างควบคูก่ นั ไปทัง้ ๒ ด้าน คือ ด้านการเสริมสร้างวิชาความรูท้ างโลก และการเสริมสร้าง
วิชาความรู้ทางธรรม
1
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การเสริมสร้างวิชาความรูท้ างโลก มีเป้าหมายเพือ่ ให้เรารูจ้ กั วิธแี สวงหาปัจจัยสีม่ าเลีย้ งตน ท�ำให้
เราได้รับความสุขและความส�ำเร็จในชีวิต
การเสริมสร้างวิชาความรูใ้ นทางธรรม มีเป้าหมายเพือ่ ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาด บริสทุ ธิ์
เพือ่ จะได้เข้าถึงแหล่งแห่งสติ แหล่งแห่งปัญญาทีส่ มบูรณ์ ซึง่ จะส่งผลให้ชวี ติ จิตใจของเราสะอาดบริสทุ ธิ์
สูงส่งยิ่งๆ ขึ้น จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ที่อยู่ภายในตัว
ของเรา
ดังนั้น มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ต่างมีความปรารถนาเหมือนกัน คือ ปรารถนาความสุขและพัฒนา
ตนเองให้เป็นผูร้ ทู้ สี่ มบูรณ์ มีความรูค้ วามสามารถ แตกฉานทัง้ ทางโลกและทางธรรม จึงได้พยายามศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ให้สูงขึ้นไปตามล�ำดับ ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม อุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เมื่อจบปริญญาแล้ว เขาก็เรียกว่า “เป็นบัณฑิต” “เป็นมหาบัณฑิต” “เป็นดุษฎีบัณฑิต”
ได้รับการยอมรับจากสังคมว่า เป็นคนมีความรู้ คนมีปัญญา นี่คือ บัณฑิตในทางโลกที่คนเขาเรียกกัน
ในปัจจุบัน

๒. ความส�ำคัญของบัณฑิตกับปริญญาบัตร
บัณฑิตนัน้ คนเรามักจะวัดกันด้วยระดับความรูอ้ นั เนือ่ งกับใบปริญญา ซึง่ เป็นใบปริญญาทีเ่ กิดจาก
ระบบการศึกษาเท่านั้น ความเป็นจริงใบปริญญาที่ดีย่อมมีลักษณะที่สง่างามอันเปล่งประกายออกมา
จากภายใน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใส ใครได้เข้าใกล้แล้วได้รับแล้วย่อมได้
ความสบายใจเข้าสู่ตัวเขาด้วย ซึ่งคุณสมบัตินี้ท�ำให้คนรอบข้างอยากจะเข้าใกล้ ดังนั้น ปริญญาบัตร
จึงไม่ควรให้คำ� จ�ำกัดความอยูแ่ ค่ใบปริญญาทางโลกเท่านัน้ ควรให้ความส�ำคัญกับคุณสมบัตทิ มี่ อี ยูภ่ ายใน
คือคุณธรรมด้วย ให้ปริญญาแห่งความรูท้ งั้ สองส่วนนีค้ วบคูก่ นั ไปจึงจะเกิดความความสมดุลในความเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณฑิต แปลว่า ผู้ฉลาดซึ่งหมายถึง ฉลาดที่มีปัญญาเป็นตัวผลักดันอยู่เบื้องหลัง2ส�ำหรับสิ่งที่จะ
วัดคุณลักษณะของความฉลาดนั้นสามารถวัดได้ ๓ ประการ คือ (๑) รู้ หมายถึง การรู้ว่าอะไรควร อะไร
ไม่ควร อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด อะไรสูงอะไรต�่ำ ซึ่งการรู้ในลักษณะนี้มุ่งเน้นที่ การรู้สภาวะ
2

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์
พริ้นท์ จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๖๖๒.
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ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง (๒) ตืน่ หมายถึง การทีส่ ภาพจิตของมนุษย์ตนื่ จากการครอบง�ำด้วย
ความอยากที่เกินขอบเขตและไร้ขีดจ�ำกัด ภาวะจิตที่ตื่นจากการครอบง�ำของความโกรธ และเกลียดชัง
ที่ไม่พึงปรารถนาและภาวะจิตที่ตื่นจากความไม่รู้ (อวิชชา) ที่บังใจจนน�ำไปสู่การตัดสินใจกระท�ำการ
โดยขาดความยั้งคิดและรู้เท่าทัน (๓) เบิกบาน หมายถึง สภาพจิตของบัณฑิตมีความสุข สดชื่นและ
เบิกบานประดุจดอกบัวในยามเช้าที่พร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต
การท�ำงานและเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
ปริญญา=ความรู้ ก�ำหนดรู้ ความหยั่งรู้ ความรอบรู้ ชั้นความรู้ชั้นมหาลัยซึ่งประสาทให้แก่ผู้ที่
สอบไล่ได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ถ้าประสาทแก่ผทู้ รงวิทยาคุณหรือผูท้ เี่ กียรติตามทีเ่ ห็นสมควรเรียนว่า ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ป: สปรัชญา) ปริญญาบัตร น. บัตรที่แสดงวิทยฐานะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาว่ามีศักดิ์และ
สิทธิระดับปริญญา3
ปริญญาบัตร เป็นผลิตผลอันสืบเนือ่ งมาจากกรรมวิธใี นการวัดผลทางการศึกษา แต่ควรสมบูรณ์
แบบของปริญญานัน้ ย่อมมีความหมายรวมไปถึง สมรรถภาพและจรรยาของบัณฑิตผูแ้ บกปริญญาด้วย
แต่การตีค่าของปริญญายังขึ้นอยู่กับมาตรฐานและแนวโน้มของแต่ละคนอยู่ อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่า
จบแล้วจะเอาปริญญาไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิในการสมัครงานท�ำได้ง่ายๆ เหมือนสมัยก่อนในยุคปริญญา
ล้นประเทศอย่างนี้ เราจึงควรใช้เวลาที่เรียนอยู่อย่างมีเป้าหมาย เป้าหมายของเรา ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ
สอบเพื่อจบ และจบเพื่อรับปริญญา แต่เป้าหมายเราที่ควรจะเป็น คือ เรียนเพื่อพัฒนาคุณค่าในตนเอง
เพราะปัจจุบันบัณฑิตมีมากมาย แต่บัณฑิตที่มีคุณค่านั้นยังขาดแคลน

๓. คุณลักษณะของบัณฑิต
พระพุทธศาสนาวัดความเป็นบัณฑิตกันทีก่ ารรูจ้ กั ใช้ความรูใ้ ห้เป็นประโยชน์ดงั ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัส
ว่า
				 ทิฎฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ 		
				 อตฺถาภิสมยา ธีโร 		
3
4

หน้า ๑๕.
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ผูม้ ปี ญ
ั ญาท่านเรียกว่า บัณฑิต เพราะรูจ้ กั ประโยชน์ ๒ ประการ คือประโยชน์ปจั จุบนั เฉพาะและ
ประโยชน์ระยะยาวในอนาคต โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ แปลความว่า ผู้ฉลาด แกล้วกล้า คงแก่เรียน
ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้มีลักษณะเช่นนั้นเรียกว่า บัณฑิต
ดังตัวอย่าง เช่น การที่พระเถระทั้ง ๒ รูป ที่ประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ธรรม จึงได้เรียกว่า
สังฆโสภณ5(ผูท้ ำ� หมูค่ ณะให้งดงาม) เพราะท่านด�ำรงตนเป็นบัณฑิตด�ำเนินชีวติ เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก
ตลอดเวลา กระทัง่ ในวาระสุดท้ายในชีวติ ของท่าน ท่านเหล่านัน้ ได้เป็นผูด้ ำ� เนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าเพราะ
สร้างประโยชน์สม�่ำเสมอ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ในมุมมองของสังคมต่อภาพรวมของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้ง ๕ ได้แก่
		 ๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
		 ๒. ด้านความรู้
		 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา
		 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
		 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป
ท่านทั้งหลายมีความรู้ระดับปริญญาตรีแล้ว จัดว่าเป็นบัณฑิตในทางโลก แต่อาจจะยังไม่เป็น
บัณฑิตในทางธรรม ถ้าท่านยังไม่สามารถจะเค้นเอาความรูน้ นั้ ออกมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และสังคม เมื่อท่านเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตแล้ว ท่านต้องกลั่นเอาความรู้ที่เรียนมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสตร์สาขาต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

๔. คุณค่าของบัณฑิต
บัณฑิตทัง้ หลายไม่ประพฤติความชัว่ เพราะเหตุแห่งความสุขของตน ถึงถูกความทุกข์กระทบแล้ว
พลาดจากสมบัติ ก็สงบ ย่อมไม่ละทิ้งธรรมเพราะความรักและความชัง
5
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ใน ขุททกนิกายว่า“สัตบุรษุ ทัง้ หลาย ย่อมเว้นในธรรมทัง้ ปวง สัตบุรษุ
ทั้งหลายย่อมไม่พร�่ำเพ้อเพราะกามคุณเป็นเหตุ บัณฑิตทั้งหลายจะประสบสุขหรือทุกข์ ย่อมไม่แสดง
อาการขึ้นลง”6
			
			
			
			

ยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด
ท�ำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
เป็นอยู่โดยชอบธรรม ไม่ประมาท7

ด้วยเหตุที่สังคมโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว รุนแรงอย่างต่อเนื่องและไม่
หยุดยั้ง จึงต้องท�ำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคนี้จึงต้องมีการปรับปรุง ปรับตัวตามกระแส
ของการเปลีย่ นแปลงให้ทนั กับสถานการณ์ตา่ งๆ ในยุคโลกาภิวตั น์นี้ ในยุคนีเ้ ป็นยุคทีค่ นไม่อมิ่ ในกามคุณ
แม้จะมีความรู้มากมายสักปานใดก็ไม่ท�ำให้คนอิ่มในกามคุณได้ มีเท่าไรก็ไม่พอ
การรู้จักพอเป็นวิสัยที่มนุษย์อาจสร้างให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ ซึ่งเราอาจเรียกว่าวิสัยของบัณฑิต
นักปราชญ์ ท่านเหล่านั้นสามารถสอนตัวเองได้ แม้ในยามตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทิ้งคุณธรรม ดังนั้น
เมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว ต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ คุณธรรมใดที่ยังบกพร่อง ให้หมั่นฝึกฝนตนให้
ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของตัวเรา ฝึกตัวกันเรื่อยไป อย่าได้หยุด จนกว่าจะหลุดพ้นจาก
กิเลสอาสวะกันทุกๆ คน

๕. คุณลักษณะของปริญญาบัตร
ใบที่หนึ่ง ใบปริญญาแห่งการศึกษา
ไม่ว่าจะวิชาการประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ ย่อมมีคุณค่าในตัวมันเพราะเป็นพื้นฐานของการ
ด�ำเนินเรื่องราวในชีวิตต่อไป
ใบที่สอง ปริญญาแห่งการส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นงานที่มีหน้าที่ใหญ่โตมากนัก แต่ต้องเป็นงานที่ท�ำด้วย กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและสังคมเท่านั้น ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่างานใดๆ แล้ว
6
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ใบที่สาม ใบปริญญาแห่งชีวิต หรือ ปริญญาใจ
ครอบครัว (สามี ภรรยา ลูก) ใช่สิ่งจ�ำเป็นหรือ ที่บุรุษ สตรี ทุกคนเกิดมาบ้างก็บอกว่าจ�ำเป็น
เพราะตอนแก่ไม่มีคนดูแล บ้างก็บอกว่าต้องการสืบพันธุ์เครือญาติ แต่การด�ำเนินชีวิตของคนเรา
จะสมบูรณ์แบบหรือดีได้นั้น บางครั้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีครบทุกอย่าง เพียงแต่เราไม่ต้องให้มีมากเกินไป
ไม่อยากได้มากเกินไป ไม่หวังมากเกินไป แค่นี้ชีวิตเราก็ดีพอแล้ว8

๖. คุณค่าของปริญญาบัตร
ปริญญาบัตรก็เป็นเหมือนใบเบิกทางสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ คนเราในปัจจุบันจึงนิยมศึกษาเพื่อที่จะ
ได้รับใบปริญญา ถ้าไม่มี ต�ำแหน่ง หน้าที่การงาน อาจก้าวหน้าช้า ด้วยขาดวุฒิทางการศึกษา อันเป็น
สิ่งทางสังคมได้ก�ำหนดไว้
		 ๑. คุณค่าอันเป็นส่วนบุคคล
		 ๒. คุณค่าทางสังคม
		 ๓. คุณค่าที่มีอยู่ในตัวปริญญาเอง
		 ๔. คุณค่าที่เทียบกับเงินตรา
แต่ถ้าว่าความสามารถของบุคคลต่างหากที่ส�ำคัญ ถ้าไม่มีความสามารถ หน้าที่การงานก็ไม่
ก้าวหน้า ปริญญากี่ใบก็ช่วยไม่ได้ บางคนประสบความส�ำเร็จมากมาย ทั้งที่ไม่มีปริญญาติดตัวเลยสักใบ
เพราะฉะนั้น ประโยชน์ของปริญญาจึงไม่เกี่ยวกับที่มาว่าปริญญาจะมาจากที่ใด ประโยชน์ของมันก็ยัง
เหมือนเดิม
ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากเตือนให้ผู้ที่มีความรู้ในทางโลก ไม่ว่าจะจบปริญญาระดับไหน มากมาย
กีส่ าขาก็ตาม อย่าเพิง่ หลงดีใจว่า เรามีความรูท้ างโลก เรามีใบปริญญามากมายแล้ว เราสามารถด�ำรงชีพ
ในโลกใบนี้อย่างสบาย ถ้าผู้จบปริญญาแล้วมีความพองตัวอย่างนี้อาจเป็นภัยกับตนเองในอนาคตก็ได้
เพราะใบปริญญาเป็นเพียงความรู้ที่เกิดจากขบวนการศึกษาทางด้านเอกสารหรือเรียกว่าอย่างหนึ่งว่า
เป็นความรู้ภายนอกนั้นเอง แต่ในโลกใบนี้ยังมีความรู้อีกชนิดหนึ่งที่คนเราควรท�ำให้แจ้ง นั้นก็คือ
ความรู้ภายในที่มีความละเอียดลึกซึ้งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ ถ้าถามว่าไม่รู้ได้หรือไม่ ค�ำตอบคงต้องตอบ
8
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ว่าไม่ได้ เพราะเป็นความรู้ที่มนุษย์ทุกคนควรท�ำความเข้าใจให้เห็นถึงสภาวะที่มันมีและมันเป็นที่เรา
เรียกว่าความรู้ทางธรรม ความรู้ทางธรรมเป็นที่ปรากฏอยู่ทุกสถานการณ์ที่มนุษย์เราประสบ ถ้ามนุษย์
เราตามมันไม่ทัน มนุษย์เราก็ตกเป็นทาสของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เราก็จะเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์อยู่ร�่ำไป เพราะฉะนั้นให้มนุษย์เราทุกคนหมั่นท�ำใจหยุดใจนิ่งทุกวัน
ทุกเวลา เพือ่ เข้าถึงความรูท้ างธรรมทีป่ รากฏอยูใ่ นตัวเราทุกคนตามรูม้ นั ให้ได้ เพราะธรรมนัน้ จะบอกถึง
ความไม่ปลอดภัยในภพชาติของมวลมนุษยชาติบัณฑิตที่จบการศึกษาค้นคว้าทางด้านเอกสารจนได้รับ
ใบปริญญาในวันนี้ควรท�ำความเข้าใจให้ถ้วนถี่ว่าเรายังอีกหนึ่งใบปริญญาที่เราจะต้องศึกษานั้นคือ
ใบปริญญาชีวติ หรือเรียกอีกอย่างว่าใบปริญญาทางธรรมนัน้ เอง ส่วนความรูใ้ นทางโลกบางสาขาวิชานัน้
ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ความรู้ทางธรรมควรรู้แจ้งเป็นอย่างยิ่งนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่เป็นสากล
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