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บทคััดย่่อ

บทความวิิจััยนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้� 1) เพื่่�อศึึกษาความหมายและแนวคิิด
ของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท 2) เพื่่�อศึึกษาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิต
ตามพุุทธปรััชญาเถรวาท 3) เพื่่�อวิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญา
เถรวาท เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ เน้้นการวิิเคราะห์์เอกสาร (Focuses on documents
analysis) ที่่�เกี่่�ยวข้้องจากนั้้�นได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Qualitative Research) โดยนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้จากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Document Analysis) มาวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content
Analysis) เพื่่�อเรีียบเรีียงเป็็นรายงานวิิจััย
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) ความหมายและแนวคิิดของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญา
เถรวาท คืือ ผู้้�ทรงความรู้้� นัักปราชญ์์ หรืือเป็็นผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษาขั้้�นปริิญญามีี 3 ขั้้�น คืือ
บััณฑิิต มหาบััณฑิิต ดุุษฎีีบััณฑิิต ส่่วนบััณฑิิตในทััศนะพุุทธปรััชญาเถรวาท คืือ ผู้้�เป็็นนััก
ปราชญ์์ผู้้�ดำ�ำ เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญาคติิในประโยชน์์ปัจจุ
ั บัุ นั ประโยชน์์ภายภาคหน้้า และประโยชน์์
อย่่างยิ่่ง� แนวคิิดของบััณฑิิตในพุุทธปรััชญาจะมีีลัักษณะพิิเศษ กล่่าวคืือ เป็็นผู้ป้� ระกอบด้้วยกาย
สุุจริติ วาจาสุุจริติ และมโนสุุจริติ 2) คุุณลัักษณะและคุุณสมบััติขิ องบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญา
เถรวาท คืือ ไม่่แนะนำำ�สิ่่ง� ที่่�ไม่่ดีี แนะสิ่่ง� ที่่�ดีี กล่่าวตัักเตืือนไม่่โกรธ รู้้�ระเบีียบวิินัยั และคุุณสมบััติิ
คืือ ผู้้�ดำ�ำ เนิินชีีวิิตตามหลัักศีีล 5 กุุศลกรรมบถ 10 หลัักอริิยบุุคคล 8 และหน้้าที่่�ของความเป็็น
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บััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท ประกอบด้้วยหน้้าที่่�ของบััณฑิิตระดัับตน ครอบครััว สัังคม
ชาติิ และระดัับโลก 3) วิิเคราะห์์มโนทััศน์ค์ วามเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท คืือ
ความคนที่่�ฉลาด มีีสติิปัญ
ั ญา ฉลาดในเหตุุและผล ชุุมชน ฉลาดในการแก้้ปัญ
ั หา และชี้้แ� นะ
แนวทางนั้้�นๆ เป็็นอย่่างดีี เป็็นผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ถููก รู้้�ชอบ เป็็นผู้้�มีีปกติิคิิดเรื่่�องที่่�ดีีมีีสาระ พููดเรื่่�องที่่�ดีี
มีีสาระ ทำำ�เรื่่�องที่่�ดีีมีีสาระ ผู้้�ประกอบด้้วยญาตปริิญญา ตีีรณปริิญญา และปหานปริิญญา
พร้้อมกัับเป็็นผู้้�สามารถพััฒนาตนเองจากความเป็็นปุุถุุชนจนถึึงความเป็็นพระอริิยบุุคคล
กล่่าวคืือ พระโสดาบััน พระสกทาคามีี พระอนาคามีี และพระอรหัันต์์

คำำ�สำำ�คััญ: มโนทััศน์์, ความเป็็นบััณฑิิต, พุุทธปรััชญาเถรวาท
Abstract

The objectives of this research were as follows 1) to study the meaning
and concept of being the Wise according to Theravada Buddhist philosophy, 2) to
study the characteristics and qualifications of being the Wise according to Theravada Buddhist philosophy, and 3) to analyze concept of being the Wise according
to Theravada Buddhist philosophy. It was qualitative research which focuses on
documents and then using content analysis for research reports.
The results of research were found that: 1) The meaning and
concept of being the Wise are to be an expert, scholar, or those who graduated
with any of these three graduate degrees: Bachelor’s degree, Master’s degree, and
Doctorate degree, but being the Wise according to Theravada Buddhist philosophy means the Wise follow their lives with temporal welfare, spiritual welfare,
and the final goal, i.e. Nibbana. A principle of being the Wise according to Buddhist
philosophy has its own significance which is persons having good conduct in action
(Kaya-sucarita), good conduct in word (Vaci-sucrita), and good conduct in thought
(Mano-sucarita). 2) The characteristics of being the Wise according to Theravada
Buddhist philosophy are not to give bad advice, give only good advice, not to get
angry when being warned, and know disciplines well. The qualifications of being
the Wise according to Theravada Buddhist philosophy mean those who follow
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the five percepts (Sila), ten wholesome courses of action (Kusala-kammapatha),
eight principles of being the Noble one (Ariya-puggala), and duty of being the Wise
according to Theravada Buddhist philosophy comprises their responsibilities at
the individual, family, social, national, and world level. 3) To analyze concept of
being the Wise according to Theravada Buddhist philosophy is those who know the
law, cause and effect, themselves, moderation, time and society. The Wise always
have kind thoughts, kind words, and kind actions; consist of diagnosis as knowledge
(Nata-parinna), diagnosis as judgment (Trana-parinna), and diagnosis as abandoning
(Pahana-parinna); and develop themselves from the normal one to the noble one
as a stream-enterer (Sotapanna), an Once-returner (Sakadagami), a non-returner
(Anagami), and the worthy One (Arahanta).

Keywords: Concept, Being the Wise, Theravada Buddhist Philosophy
บทนำำ�

การผลิิตบััณฑิิตของสถาบัันอุุดมศึึกษาทั่่�วประเทศมุ่่�งหวัังการผลิิตบััณฑิิตให้้
สามารถตอบสนองความต้้องการของสัังคม ทั้้�งนี้้� แต่่ละสถาบัันต่่างมีีจุุดเด่่น และเอกลัักษณ์์
เฉพาะสถาบััน รวมทั้้�งมีีศัักยภาพ และข้้อจำำ�กัดที่่
ั แ� ตกต่่างกััน สำำ�นักั งานคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษาจึึงพยายามกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาของบััณฑิิตให้้เป็็นไปในแนวทาง
เดีียวกััน (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา 2540: 25) และการให้้ความหมายใน
พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน 2554 ได้้ให้้ความหมายคำำ�ว่่า “บััณฑิิต” ผู้้�ทรงความรู้้�
ผู้้�มีีปััญญา นัักปราชญ์์ ผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษาขั้้�นปริิญญา มีี 3 ขั้้�น คืือ ปริิญญาตรีี ปริิญญาโท
ปริิญญาเอก เรีียกว่่า บััณฑิิต มหาบััณฑิิต ดุุษฎีีบััณฑิิต ผู้้�มีีความสามารถเป็็นพิิเศษโดยกำำ�เนิิด
เช่่น คนนี้้เ� ป็็นบััณฑิิตในทางเล่่นดนตรีี
การผลิิตบััณฑิิตทั้้�งหลายมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่อ� ให้้บัณ
ั ฑิิตเหล่่านั้้น� มาพััฒนาประเทศ
ชาติิ การพััฒนาต้้องมีีกระบวนการ วิิธีีการ และการวััดผลประเมิินผลในพััฒนาอุุดมคติิ เพื่่อ� ให้้
ได้้ความเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีอยู่่�ในตััวของบััณฑิิตเองที่่�สำ�ำ เร็็จการศึึกษา รัับใช้้ประเทศชาติิ และสัังคม
ความเป็็นบััณฑิิตนั้้น� คืือ การกระทำำ�ของผู้้�ที่่ถู� กู เรีียกว่่า บััณฑิิต เพราะดำำ�เนิินใน
ประโยชน์์ทั้้ง� หลายด้้วยปััญญาคติิ (อตฺฺเถสุุ ปญฺฺาคติิยา คมนโต ปณฺฺฑิติ าติิ วุุจฺจนฺ
ฺ ติฺ )ิ (มงฺฺคลตฺฺถ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

162

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

ทีีปนีี (ปฐโม ภาโค), 2556: 22) ใช้้ปัญั ญาพิิจารณาเหตุุผลมีีการกระทำำ�ทางกายสุุภาพเรีียบร้้อย
มีีการกล่่าววาจาสุุภาษิิตเป็็นเครื่อ่� งหมาย มีีใจเป็็นกลางในการตััดสินิ คดีีความฉลาดในเหตุุและ
ผล ขณะเดีียวกัันบััณฑิิตก็็ประพฤติิตนเป็็นตััวอย่่างแก่่คนในสัังคมได้้ด้ว้ ย เพื่่อ� ปลููกฝัังค่่านิิยมใน
ทางที่่�ถูกต้
ู อ้ งให้้เกิิดขึ้้น� บััณฑิิตพึึงปฏิิบัติั ติ นอยู่่�ในศีีลธรรมอัันดีีงาม ปฏิิบัติั ติ ามจารีีต ประเพณีี
และวััฒนธรรมทางพระพุุทธศาสนา เพราะบััณฑิิต คืือ คนคิิดแต่่เรื่อ่� งที่่�ดีี มีีสาระ พููดแต่่คำ�พู
ำ ดู
ที่่�ดีี มีีสาระ และทำำ�แต่่สิ่่ง� ที่่�ดีี มีีสาระ (ปณฺฺฑิโิ ต สุุจินฺิ ติฺ ติ จิินฺตีีฺ จ โหติิ สุุภาสิิตภาสีี จ สุุกตกมฺฺมกา
รีี จ) (มงฺฺคลตฺฺถทีีปนีี (ปฐโม ภาโค), 2556: 22)
นอกจากนั้้�น บััณฑิิตยัังประกอบด้้วยคุุณลัักษณะพิิเศษ คืือ ฉลาดในการสอบถาม
สุุขทุุกข์ข์ องหมู่่� คณะ ชุุมชน ฉลาดในการแก้้ปัญ
ั หาที่่�ถูกถ
ู าม เขาผู้เ้� ป็็นบััณฑิิตก็็ตอบปััญหานั้้น�
ได้้ แนะนำำ�ได้้ มีีปรากฏในคำำ�สอนทางพระพุุทธศาสนา
เห็็นได้้ว่า่ พระพุุทธศาสนาเถรวาท มีีคำำ�สั่่ง� สอนและหลัักปฏิิบัติั จิ ะเป็็นไปตามพ
ระไตรปิิฎกมีีคำ�ำ สอนมากมายถึึง 84,000 พระธรรมขัันธ์์ ล้้วนเป็็นคำำ�สั่่�งและคำำ�สอนให้้พุุทธ
บริิษัทั 4 ประพฤติิปฏิิบัติั ติ นเองตั้้ง� แต่่รู้้�จักก
ั ารเลืือกคบคน พระพุุทธศาสนามีีคำำ�สอนเกี่่ย� วกัับ
คนพาล และบััณฑิิต ปััญหาคืือผู้เ้� ป็็นบััณฑิิตขาดคุุณลัักษณะ คุุณสมบััติิ หลัักธรรมอัันเป็็นหน้้าที่่�
ประโยชน์์ความเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีต่อ่ ผู้้�อื่น่� ซึ่ง่� บััณฑิิตเช่่นว่่านี้้� มีีมโนทััศน์์ คืือ ภาพที่่�เกิิดในใจอัันเป็็น
ตััวแทนของสิ่่ง� หลายสิ่่ง� ต่่างกััน แต่่มีีลัักษณะบางอย่่างคล้้ายกััน ไม่่ว่า่ จะปรากฏเป็็นคุุณลัักษณะ
ของสิ่่ง� ใดในโอกาสใด ที่่�มีีความแตกต่่างกัันออกไปตามคุุณลัักษณะ ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรมและ
ค่่านิิยมที่่�พึงึ ประสงค์์ ชุุดความคิิดรวบยอดเกี่่ย� วกัับความหมายของบััณฑิิตในทััศนะของบััณฑิิต
ในทางพุุทธปรััชญา จึึงมีีความแตกต่่างกัันตามคุุณสมบััติขิ องบััณฑิิต หลัักธรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
หน้้าที่่�ของบััณฑิิต แนวทางการเข้้าถึึงความเป็็นบััณฑิิต คุุณค่่า ประโยชน์์ความเป็็นบััณฑิิตต่่อ
ผู้้�อื่น่� และผลที่่�เกิิดจากการคบบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท
ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยเห็็นเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสนใจว่่า แนวคิิดและความหมายมโนทััศน์์ความ
เป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท โดยใช้้การวิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ทางสัังคม เพื่่�อ
จำำ�แนกประเภทของสิ่่�งที่่�สัังเกตได้้และใช้้ในการอธิิบายปรากฏการณ์์เหล่่านั้้�น ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า
สามารถนำำ�มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับทั้้�งตนเองและสัังคมให้้เป็็นสุุข
ตามวััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินการวิิจััยในเรื่่�องนี้้�สืืบต่่อไป
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วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อศึึกษาความหมายและแนวคิิดของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
2) เพื่่�อศึึกษาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
3) เพื่่�อวิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท

ระเบีียบวิธีิ ีวิจัิ ัย

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ เน้้นการวิิเคราะห์์เอกสาร (Document Research) ได้้กำ�ำ หนดวิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั ดัังนี้้�
1. รวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับความหมายและแนวคิิดของบััณฑิิตทั่่�วไปและบััณฑิิตใน
พระพุุทธศาสนาเถรวาทจากเอกสารขั้้น� ปฐมภููมิิ (Primary Sources) โดยรวบรวมข้้อมููลจากพระ
ไตรปิิฎก ส่่วนที่่�เป็็นความหมายของบััณฑิิต
2. รวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติขิ องบััณฑิิตในพุุทธปรััชญา
เถรวาทจากเอกสารขั้้น� ทุุติยิ ภููมิิ (Secondary Sources) โดยรวบรวมข้้อมููลจากอรรถกถา คััมภีีร์์
ปกรณ์์วิเิ สส หนัังสืือพระธััมมปทััฏฐกถา หนัังสืือมัังคลััตถทีีปนีี ตำำ�รา เอกสาร งานวิิจัยั บทความ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความเป็็นบััณฑิิต
3. รวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบััณฑิิตในพุุทธศาสนาจากตำำ�รา เอกสาร งานวิิจัยั บทความ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท
4. ศึึกษาวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และประมวลผลมโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตาม
หลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาทให้้ได้้เนื้้อ� หาสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั ตามแนวทางพุุทธ
จริิยศาสตร์์
5. เรีียบเรีียง ขััดเกลา แก้้ไขเนื้้อ� หาให้้มีีความสมบููรณ์์
6. เขีียนรายงาน และสรุุปการวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์ตามวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
7. นำำ�เสนอ เผยแพร่่ ผลงานวิิจัยั ในรููปแบบบทความทางวิิชาการ
ขอบเขตของการวิิจััย
เนื้้�อหาในการวิิจััยครั้้�งนี้้� จะครอบคลุุมถึึงความหมายและแนวคิิดของบััณฑิิต
ทั่่�วไปและบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท ศึึกษาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติขิ องบััณฑิิตตาม
พุุทธปรััชญาเถรวาท วิิเคราะห์์มโนทััศน์ค์ วามเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท โดย
รวบรวมข้้อมููลจากพระไตรปิิฎก อรรถกถา คััมภีีร์์ปกรณ์์วิิเสส หนัังสืือพระธััมมปทััฏฐกถา
หนัังสืือมัังคลััตถทีีปนีี ตำำ�รา เอกสาร งานวิิจััย บทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นบััณฑิิต
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1. ขอบเขตด้้านเอกสาร
ขอบเขตการวิิจััยด้้านเอกสาร (Documentary Research) โดยศึึกษาจาก
เอกสารชั้้น� ปฐมภููมิิ คืือ พระไตรปิิฎกฉบัับมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย พุุทธศัักราช 2539
เป็็นเอกสารหลััก และเอกสารทุุติยิ ภููมิิที่่เ� ป็็นหนัังสืือ เอกสารวิิชาการ วิิทยานิิพนธ์์ วารสาร
บทความ และเอกสารวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
2. ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา
งานวิิจััยนี้้�ได้้กำำ�หนดเนื้้�อหาของการศึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง ความเป็็นบััณฑิิตตาม
พุุทธปรััชญาเถรวาท โดยงานวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษาเนื้้�อหาหลัักใน 3 ประเด็็น ประกอบด้้วย
1) ศึึกษาความหมายและแนวคิิดของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
(1) ความหมายของบััณฑิิตตามทััศนะทั่่�วไป
(2) ความหมายของบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธปรััชญา
(3) ความหมายของบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธจริิยศาสตร์์
(4) แนวคิิดของบััณฑิิต
(5) ประโยชน์์ของบััณฑิิต
2) ศึึกษาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
(1) คุุณลัักษณะความเป็็นบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธจริิยศาสตร์์
(2) หลัักธรรมอัันเป็็นหน้้าที่่�ของบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
(3) คุุณสมบััติิของบััณฑิิต
(4) การสัังเกตพฤติิกรรมการแสดงออกของบััณฑิิตตามหลัักพุุทธ
ปรััชญาเถรวาท
(5) ผลที่่�เกิิดจากการคบบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
3) วิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
(1) วิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความหมายความเป็็นบััณฑิิต
(2) วิิเคราะห์์คุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิของความเป็็นบััณฑิิ
(3) วิิเคราะห์์การพััฒนาสู่่�ความเป็็นบััณฑิิต
(4) วิิเคราะห์์คุุณค่่าความเป็็นบััณฑิิตต่่อผู้้�อื่่�น
(5) วิิเคราะห์์ประโยชน์์ความเป็็นบััณฑิิตต่่อผู้้�อื่่�น
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1. ผลการวิิเคราะห์์ความหมายและแนวคิิดของความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธ
ปรััชญาเถรวาท พบว่่า บััณฑิิตมีีความหมายตามทััศนะทั่่�วไป คืือ ผู้้�ทรงความรู้้� ผู้้�มีีปััญญา
นัักปราชญ์์ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาขั้้�นปริิญญา มีี 3 ขั้้�น คืือปริิญญาตรีี ปริิญญาโท ปริิญญาเอก
เรีียกว่่า บััณฑิิต มหาบััณฑิิต ดุุษฎีีบััณฑิิต และพระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป.อ. ปยุุตฺโฺ ต) (2556)
ได้้สรุุปไว้้ว่า่ “บััณฑิิต” คืือผู้้�มีีปััญญา นัักปราชญ์์ ผู้้�ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญา ส่่วนประเภทของ
บััณฑิิตจำำ�แนกเป็็นสองประการ ได้้แก่่ บััณฑิิตภายนอก คืือ บุุคคลที่่�ฟังั เสีียงจากผู้้�อื่น่� ได้้รับั
การแนะนำำ�จากกััลยาณมิิตร ข้้อนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดสุุตมยปััญญา บุุคคลทั่่�วไปไม่่ว่่าใครก็็ตามที่่�เป็็น
ผู้้�ประพฤติิดีี มีีคุุณธรรม ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญา และบััณฑิิตภายใน คืือ บุุคคลที่่�ใช้้ความคิิด
ถููกวิิธีี รู้้�จักก
ั ารคิิดแบบสัังเคราะห์์และวิิเคราะห์์ รวมทั้้�งมีีแบบวิิจัยั ที่่�เหมาะสม ข้้อนี้้ทำ� ำ�ให้้เกิิด
จิินตามยปััญญา รวมถึึงขั้้�นตอนลงมืือปฏิิบััติิ ข้้อนี้้ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวนามยปััญญา
บััณฑิิตมีีความหมายตามทััศนะพุุทธปรััชญา คืือ ผู้้�เป็็นนัักปราชญ์์เป็็นพหููสููต
เป็็นธรรมกถึึก ภิิกษุุเหล่่านั้้�นไม่่มีีทุุคติิ หวัังสุุคติิแน่่นอน ผู้้�เป็็นพหููสููต เชี่่�ยวชาญปริิยััติิ
ทรงธรรม ทรงวิินัยั ทรงมาติิกา เฉลีียวฉลาด มีีปััญญา มีีความละอาย ใฝ่่การศึึกษา บััณฑิิต
ย่่อมไม่่แก้้คำำ�กล่า่ วหาอย่่างนี้้� ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิิจจสมุุปบาท และฉลาดในฐานะ
และอฐานะ ความละอายบาปและความเกรงกลััวบาป ธรรมเหล่่านี้้�ชื่่�อว่่าทำำ�ให้้เป็็นบััณฑิิต
กุุศลธรรมแม้้ทั้้ง� หมดชื่่อ� ว่่าทำำ�ให้้เป็็นบััณฑิิต ความละอายบาปและความเกรงกลััวบาป ธรรม
เหล่่านี้้�ชื่่�อว่่า ทำำ�ให้้เป็็นบััณฑิิต กุุศลธรรมแม้้ทั้้�งหมดชื่่�อว่่าทำำ�ให้้เป็็นบััณฑิิต
ความเป็็นบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธจริิยศาสตร์์ คืือ ผู้้�ที่่�เป็็นผู้้�รู้้�ดีี-รู้้�ชั่่�ว ผู้้�มีีปััญญา
ผู้้�มีีญาณคติิในการดำำ�เนิินชีีวิิต “เป็็นผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ถููก รู้้�ชอบ” บััณฑิิตคืือผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ชั่่�ว คืือ รู้้�ว่่าอะไร
ดีี อะไรชั่่�ว อะไรควร อะไรไม่่ควร รู้้�ว่่าอะไรควรพููด อะไรไม่่ควรพููด รู้้�ประมาณในตน ได้้แก่่
รู้้�ประมาณในการบริิโภคใช้้สอยปััจจััยสี่่� รู้้�ประมาณในกำำ�ลัังสติิปััญญาความรู้้�ความสามารถ
ของตน รู้้�ประมาณในอกุุศลที่่�ละได้้ และที่่�ยัังละไม่่ได้้ รู้้�ดีีในทางแห่่งความประพฤติิในกุุศล
กรรมบถ เว้้นขาดจากอกุุศลกรรมบถ โดยการประพฤติิดีี ประพฤติิชอบในสุุจริิตธรรมสิิบ
ประการ ละเว้้นจากทุุจริิตสิิบประการ และมีีความเห็็นถููกตามธรรมนองคลองธรรม
แนวคิิดของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท หมายถึึง ผู้้�มีีความรู้้� และรู้้�แจ้้ง
ในเหตุุและผล ที่่�พรั่่�งพร้้อมด้้วยการประพฤติิทั้้�งทางกาย วาจา และใจ หมายความว่่า การ
คบบััณฑิิตนั้้�น หมั่่�นเข้้าไปหา สนทนาแลกเปลี่่�ยน ฟัังคำำ�แนะนำำ�โดยเคารพ หมั่่�นจดบัันทึึก
แยกแยะให้้รู้้�แจ้้ง นำำ�สิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ไปปฏิิบััติิถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ญาติิมิิตรสหาย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

166

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

คนรู้้�จััก และหมั่่�นถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�แก่่คนเขลาหรืือคนผู้้�ไม่่รู้้� เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�แจ้้งทั้้�ง
ทางโลกและทางธรรมอัันได้้มาจากคำำ�สอน หรืือข้้อเสนอแนะ พร้้อมนำำ�สิ่่ง� เหล่่านั้้�นมายึึดถืือ
ปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ และความเจริิญทั้้�งต่่อตนเอง ผู้้�อื่่�น และสัังคม ลัักษณะของ
บััณฑิิต จึึงประกอบด้้วย 3 อย่่าง คืือ กายสุุจริติ วาจาสุุจริติ และมโนสุุจริติ การกระทำำ�ของ
ผู้้�ที่่�ถููกเรีียกว่่า บััณฑิิต เพราะดำำ�เนิินในประโยชน์์ทั้้�งหลายด้้วยปััญญาคติิ
ประโยชน์์ของบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธปรััชญา คืือ ผู้้�ที่่�สามารถยึึดประโยชน์์ 2
ประการ คืือ บุุคคลผู้้�ที่่�เป็็นทิิฏฐธััมมิิกะประโยชน์์ สััมปรายิิกััตถะประโยชน์์ รวมไปถึึงปรมัั
ตถะประโยชน์์ด้้วย
2. ผลการวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิของความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธ
ปรััชญาเถรวาท พบว่่า การศึึกษาคุุณลัักษณะของบััณฑิิต พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ 3 ประการ
ดัังนี้้� 1) ชอบคิิดแต่่เรื่่�องดีี 2) ชอบพููดแต่่เรื่่�องดีี 3) ชอบทำำ�แต่่กรรมดีี
หลัักธรรมอัันเป็็นของบััณฑิิตในระดัับต่่าง คืือ หน้้าที่่�ของความเป็็นบััณฑิิต
ระดัับตนในกัันทรสููตร จำำ�แนกออกเป็็น 4 ประเภท คืือ 1. บุุคคลบางคนในโลกนี้้�เป็็นผู้้�ทำำ�
ตนให้้เดืือดร้้อน หมั่่น� ประกอบในการทำำ�ตนให้้เดืือดร้้อน 2. เป็็นผู้้�ทำำ�ผู้้�อื่น่� ให้้เดืือดร้้อน หมั่่น�
ประกอบในการทำำ�ผู้้�อื่่�นให้้เดืือดร้้อน 3. เป็็นผู้้�ทำำ�ตนให้้เดืือดร้้อน หมั่่�นประกอบในการทำำ�
ตนให้้เดืือดร้้อนและเป็็นผู้้�ทำำ�ผู้้�อื่น่� ให้้เดืือดร้้อน หมั่่น� ประกอบในการทำำ�ผู้้�อื่น่� ให้้เดืือดร้้อน 4.
เป็็นผู้้�ไม่่ทำำ�ตนให้้เดืือดร้้อน ไม่่หมั่่น� ประกอบในการทำำ�ตนให้้เดืือดร้้อน และเป็็นผู้้�ไม่่ทำำ�ผู้้�อื่น่�
ให้้เดืือดร้้อน ไม่่หมั่่�นประกอบในการทำำ�ผู้้�อื่่�นให้้เดืือดร้้อน
หน้้าที่่�ของความเป็็นบััณฑิิตระดัับครอบครััว คืือ ผู้้�ประกอบด้้วยหลัักทิิศ 6 ใน
สิิงคาลกสููตร หน้้าที่่�ของความเป็็นบััณฑิิตระดัับสัังคม คืือ ผู้้�ที่่ป� ระกอบด้้วยพรหมวิิหารธรรม
4 หน้้าที่่�ของความเป็็นบััณฑิิตระดัับชาติิ คืือ ผู้้�ที่่�ประกอบด้้วยสัังคหวััตถุุ 4 และหน้้าที่่�ของ
ความเป็็นบััณฑิิตระดัับโลก คืือผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิตามหลัักพุุทธจริิยา 3
การศึึกษาคุุณสมบััติิของความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท พบว่่า
คุุณสมบััติิบััณฑิิตตามหลัักการดำำ�เนิินชีีวิิต พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสแบ่่งตามพุุทธจริิยศาสตร์์
3 ระดัับ ดัังนี้้�
1. ระดัับต้้น บััณฑิิตได้้ดำำ�เนิินชีีวิิตตาม ศีีล 5 เป็็นเครื่่�องวััดความเป็็นมนุุษย์์ 5
ข้้อ เป็็นเครื่่�องจำำ�แนกความเป็็นมนุุษย์์และสััตว์์ได้้อย่่างดีี
2. ระดัับกลาง บััณฑิิตได้้ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักกุุศลกรรมบถ 10 อัันเป็็นหลััก
สุุจริิตธรรม 10 ประการ คืือ ด้้วยกาย 3 ด้้วยวาจา 4 ด้้วยใจ 3
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3. ระดัับสููง บััณฑิิตได้้ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัั กพระอริิย บุุคคล 8 จำำ�พวก คืือ
บััณฑิิตขั้้�นสููงสุุด เป็็นผู้้�การดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักอริิยมรรคมีีองค์์ 8 จนสามารถดำำ�รงตนอยู่่�
ในมรรค 4 ผล 4 และนิิพพาน 1
การสัังเกตพฤติิกรรมการแสดงออกของผู้้�เป็็นบััณฑิิต ตามหลัักพุุทธปรััชญา
เถรวาท พบว่่า พฤติิกรรมความเป็็นบััณฑิิตนั้้�น เป็็นคนรู้้�จักก
ั ารให้้และช่่วยเหลืือ เป็็นคนไม่่
ผููกจิิตพยาบาท เป็็นคนไม่่หวัังแต่่ผลประโยชน์์แก่่ตน และเห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนรวม เป็็น
คนไม่่เอาแต่่ตััวรอด เป็็นคนยอมรัับฟัังความเห็็นผู้้�อื่่�น เป็็นคนใจเย็็น ไม่่โกรธง่่าย บััณฑิิต
ย่่อมเว้้นจาการดื่่�มสุุรา และเว้้นจากการเที่่�ยวราตรีี บััณฑิิตเป็็นคนขยัันทำำ�กิิน และบััณฑิิต
รู้้�จัักรัักษาระเบีียบวิินััย
ผลที่่�เกิิดจากการคบบััณฑิิต ตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท พบว่่า ทำำ�ให้้เกิิด
ศรััทธา ตั้้�งมั่่�นในพระรััตนตรััย ได้้อยู่่�ใกล้้บััณฑิิต ได้้ปรึึกษาและเรีียนรู้้�หลัักธรรมร่่วมกัับ
บััณฑิิต ได้้ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งสอนของบััณฑิิต และพััฒนาตนจนได้้บรรลุุมรรค ผล ตามคำำ�
แนะนำำ�สั่่�งสอนของบััณฑิิต
3. ผลการวิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
พบว่่า นัักปราชญ์์ บััณฑิิตผู้้�สำำ�สำำ�เร็็จการศึึกษา ปััญญาในระดัับชั้้�นปริิญญาตรีี เน้้นการ
ฟััง (สุุตมยปััญญา) ปััญญาในระดัับชั้้�นปริิญญาโท เน้้นการคิิด วิิเคราะห์์ (จิินตมยปััญญา)
ปััญญาในระดัับชั้้น� ปริิญญาเอก เน้้นการทดลอง ทดสอบ การลงมืือปฏิิบัติั ิ เป็็นการตกผลึึก
ทางความคิิด แล้้วทำำ�ให้้ผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ หรืือผลิิตนวััตกรรมขึ้้�นมาใช้้งานด้้วยการ
ลงมืือปฏิิบััติิ (ภาวนามยปััญญา) บััณฑิิตดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยญาณคติิ คิิดดีี ทำำ�ดีี พููดดีี บััณฑิิต
ตามระบบปริิญญาทางพระพุุทธศาสนา มีี 3 ขั้้น� คืือ ญาตปริิญญา กำำ�หนดรู้้� ตีีรณปริิญญา
กำำ�หนดพิิจารณา ปหานปริิญญา กำำ�หนดละ เลิิกโดยตััดทางมิิให้้ฉันั ทะเกิิดขึ้้น� มีีขึ้้�นได้้ในสิ่่ง�
นั้้�น รู้้�ว่่าสิ่่�งนั้้�นเป็็นอนิิจจััง ทุุกขััง อนััตตา ก็็ละอนิิจจสััญญาได้้ บััณฑิิต ย่่อมแนะนำำ�สิ่่�งที่่�ดีี
ประกอบในสิ่่�งที่่�เป็็นธุุระ การแนะนำำ�ดีี เป็็นสิ่่�งประเสริิฐสำำ�หรัับบััณฑิิต บััณฑิิตเมื่่�อมีีคนอื่่�น
ว่่ากล่่าวตัักเตืือน ย่่อมไม่่โกรธเคืือง การสมาคมกัับบััณฑิิต โลกก็็ชื่่�นชม พรหมก็็สรรเสริิญ
มโนทััศน์์ว่่าด้้วยประเภทของบััณฑิิต พบว่่า บััณฑิิตเทีียม คืือ ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ใน
ศาสตร์์อันั เป็็นอกุุศลกรรม รวมถึึงผู้้�ทำำ�ตนเปรีียบเสมืือนผู้้�รู้้� เพราะรู้้�ไม่่แจ่่มแจ้้งหรืือเข้้าใจผิิด
สำำ�คััญผิิดในความรู้้�ของตน และบััณฑิิตแท้้ คืือ ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ในศาสตร์์ที่่�เป็็นกุุศลกรรม อััน
พรั่่�งพร้้อมด้้วยความรู้้�แจ้้งในทางโลก และทางธรรม พร้้อมทั้้�งแสดงออกทั้้�งกาย วาจา และใจ
ที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในศีีลธรรมอัันดีีงาม อัันมุ่่�งหวัังเพื่่อ� ยัังประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้น� กัับตนเอง ผู้้�อื่น่� และสัังคม
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มโนทััศน์์ว่่าด้้วยคุุณลัักษณะของความเป็็นบััณฑิิต พบว่่า คุุณลัักษณะของ
บััณฑิิต พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ 3 ประการ ดัังนี้้� 1. ชอบคิิดแต่่เรื่่�องดีี 2. ชอบพููดแต่่เรื่่�องดีี 3.
ชอบทำำ�แต่่กรรมดีี
มโนทััศน์์ว่่าด้้วยคุุณสมบััติิของความเป็็นบััณฑิิต บััณฑิิตดำำ�เนิินชีีวิิตตามศีีล 5
อัันเป็็นเครื่่อ� งวััดความเป็็นมนุุษย์์ กุุศลกรรมบถ 10 อัันเป็็นหลัักให้้ประพฤติิปฏิิบัติั ติ นอยู่่�ใน
สุุจริติ ธรรม และอริิยมรรคมีีองค์์ 8 ถืือได้้ว่า่ เป็็นบััณฑิิตชั้้น� สููง คืือ ดำำ�เนิินชีีวิิตให้้ประเสริิฐได้้
มโนทััศน์์ที่่�เป็็นผลของการคบบััณฑิิต พบว่่า ผลที่่�เกิิดจากการคบบััณฑิิตทำำ�ให้้
เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติเิ ยี่่ย� งอย่่างบััณฑิิต ตามหลัักธรรมที่่�บัณ
ั ฑิิตได้้ประพฤติิ ปฏิิบัติั ติ น เช่่น ผล
ของความบััณฑิิตตามหลัักศีีล 5 กุุศลกรรมบถ 10 บุุญกิิริยิ าวััตถุุ 10 สััปปุุริสิ ธรรม 7 มงคล
38 และอริิยมรรคมีีองค์์ 8
ผลของความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธจริิยศาสตร์์ระดัับต้้น พบว่่า บััณฑิิต
ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักศีีล 5 พระธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธองค์์และปรััชญาการศึึกษาอื่่�นๆ
เป็็นการศึึกษาเพื่่�อให้้เข้้าใจความจริิง ในขณะเดีียวกัันพุุทธปรััชญา ได้้นำำ�หลัักเหตุุและผล
ไปวิิเคราะห์์และอธิิบายความจริิงและความเป็็นไปของสิ่่�งทั้้�งหลายในโลก พุุทธปรััชญา
จึึงเป็็นความรู้้�อัันประเสริิฐที่่�พระพุุทธเจ้้าได้้ตรััสรู้้�แล้้วหรืือพุุทธธรรม ยัังได้้หล่่อหลอมมา
เป็็นวิิถีีดำำ�เนิินชีีวิิตของคนไทยมาเป็็นเวลาช้้านาน พระพุุทธเจ้้าชี้้�ให้้เห็็นถึึงความจริิงหรืือ
สััจธรรมในหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท โดยสามารถแบ่่งการประพฤติิปฏิิบัติั ไิ ด้้ อัันเป็็นเครื่่อ� ง
วััดมาตรฐานความเป็็นมนุุษย์์ 5 ข้้อ ได้้แก่่ ศีีล 5 ที่่�จำำ�แนกความเป็็นมนุุษย์์กัับสััตว์์ได้้อย่่าง
ชััดเจน ดัังนี้้� ข้้อที่่� 1 งดเว้้นจากการฆ่่าสััตว์์ ข้้อที่่� 2 งดเว้้นจากการลัักขโมย ข้้อที่่� 3 งดเว้้น
จากการประพฤติิผิดิ ในกาม ข้้อที่่� 4 งดเว้้นจากการพููดเท็็จ ข้้อที่่� 5 งดเว้้นจากดื่่�มสุุรา
ผลของความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธจริิยศาสตร์์ระดัับกลาง พบว่่า ผลที่่�
ละเอีียดกว่่าศีีล 5 คืือ บััณฑิิตดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักกุุศลกรรมบถ 10 โดยได้้บำำ�เพ็็ญตามหลััก
กุุศลกรรมบถ 10 อัันเป็็นหลัักสุจริ
ุ ติ ธรรม 10 ประการ คืือ ทางกาย 3 คืือ 1. ไม่่ฆ่า่ สััตว์์ 2.
ไม่่ลักั ทรััพย์์ 3. ไม่่ประพฤติิผิดิ ในกาม ทางวาจา 4 คืือ 1. ไม่่พูดู ปด 2. ไม่่พูดส่
ู อ่ เสีียด 3. ไม่่
พููดคำำ�หยาบ 4. ไม่่พููดเพ้้อเจ้้อ และทางใจ 3 คืือ 1. ไม่่เพ่่งเล็็งอยากได้้ของผู้้�อื่่�น 2. ไม่่มีีจิิต
พยาบาทปองร้้ายผู้้�อื่่�น 3. ไม่่เห็็นผิิดจากทำำ�นองคลองธรรม
ผลของความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธจริิยศาสตร์์ระดัับสููง พบว่่า ผลที่่�ละเอีียด
สููงที่่�สุดุ คืือ บััณฑิิตดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักพระอริิยบุุคคล 8 ได้้แก่่ ผู้้�ดำำ�เนิินชีีวิิตตามอริิยมรรค
มีีองค์์ 8 นั่่�นเอง
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มโนทััศน์์ว่่าด้้วยคุุณค่่าความเป็็นบััณฑิิตต่่อผู้้�อื่่�น พบว่่า บััณฑิิตได้้ปฏิิบััติิตาม
หลัักธรรมกุุศลกรรมบถ 10 อัันเป็็นเป็็นความประพฤติิดีีปฏิิบััติิชอบ คืือ กายสุุจริิต คืือ ผู้้�
ที่่�ประพฤติิชอบทางกาย 3 ความเมตตากรุุณา เคารพในทรััพย์์สิินของผู้้�อื่่�น ไม่่ล่่วงละเมิิด
ประเพณีีคู่่�ครองของผู้้�อื่น่� อัันเป็็นศีีลธรรมอัันดีีงาม วาจาสุุจริติ คืือ ผู้้�ที่่พู� ดจ
ู าชอบทางวาจา
4 การใช้้วาจาพููดคำำ�สัตั ย์์ ช่่วยสมานคนที่่�แตกร้้าวกััน ส่่งเสริิมคนที่่�สมััครสมานกััน พููดแต่่คำำ�
สุุภาพอ่่อนหวาน พููดแต่่คำำ�มีีสารประโยชน์์ ถููกกาลเทศะ มโนสุุจริติ คืือ ผู้้�ที่่คิ� ดิ ชอบทางใจ 3
คิิดด้ว้ ยเมตตาธรรม ประกอบด้้วยจิิตกรุุณา ขอให้้สัตั ว์์ทั้้ง� หลายไม่่มีีเวร ไม่่เบีียดเบีียน ไม่่มีี
ทุุกข์์ มีีความเห็็นถููกต้้องอัันเป็็นสััมมาทิิฏฐิิ
มโนทััศน์์ว่่าด้้วยประโยชน์์ความเป็็นบััณฑิิตต่่อผู้้�อื่่�น พบว่่า มโนทััศน์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ของบััณฑิิต คืือ บััณฑิิต ย่่อมไม่่แนะนำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่ควรแนะนำำ� บััณฑิิตย่่อมไม่่
ประกอบในสิ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ธุุระ การแนะนำำ�ดีี เป็็นสิ่่�งประเสริิฐสำำ�หรัับบััณฑิิต บััณฑิิตเมื่่�อมีีคน
อื่่�นว่่ากล่่าวตัักเตืือน ย่่อมไม่่โกรธเคืือง และการสมาคมกัับบััณฑิิตยัังประโยชน์์ให้้สำำ�เร็็จ
ประโยชน์์ของการคบบััณฑิิตสามารถนำำ�คำำ�แนะนำำ�สั่่�งสอนมาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ให้้เจริิญขึ้้น� ในประโยชน์์ทั้้ง� 2 ประการ คืือ ทิิฏฐธััมมิิกัตั ถะ สััมปรายิิกัตั ถะ อัันจะรวมไปถึึง
ปรมััตถะด้้วย
ปรากฏการณ์์ที่่�แท้้จริิงเกี่่�ยวกัับการคบบััณฑิิต บุุคคลผู้้�มีีปกติิเที่่�ยวสมคบคน
พาล ย่่อมเศร้้าโศกสิ้้�นกาลนาน เพราะการอยู่่�ร่่วมกัับคนพาล เป็็นเหตุุนำำ�ทุุกข์์มาให้้ในกาล
ทุุกเมื่่�อ เหมืือนการอยู่่�ร่่วมกัับศััตรูู ส่่วนบััณฑิิตมีีการอยู่่�ร่่วมเป็็นสุุข เหมืือนสมาคมแห่่งหมู่่�
ญาติิ เพราะเหตุุนั้้�นแล นรชนพึึงคบบััณฑิิต ผู้้�มีีปััญญา เป็็นพหููสููต เอาการเอางาน มีีศีีล มีี
วััตร ไกลจากกิิเลส และเป็็นสััตบุุรุุษ เปรีียบดัังพระจัันทร์์คบอากาศอัันเป็็นทางโคจรแห่่ง
ดวงดาว นั่่�นเอง ถ้้าหากเราทั้้�งหลายมีีหลัักการอัันมั่่�นคงในการเกิิดมาเป็็นชาวพุุทธ ที่่�ต้้อง
ยึึดหลััก ไม่่ทำำ�บาปทั้้�งปวง และต้้องทำำ�ความดีีให้้ถึึงพร้้อม เพื่่�อรองรัับการพััฒนาจิิตใจให้้
บริิสุุทธิ์์� ซึ่่�งเป็็นวิิถีีของสาธุุชนในพระพุุทธศาสนา ก็็ไม่่ควรหวั่่�นไหว ละทิ้้�งอุุดมการณ์์ หลััก
การ และวิิธีีการปฏิิบััติอัิ ันถููกต้้อง นั่่�นเป็็นวิิสััยของบััณฑิิตในพระพุุทธศาสนา ความศรััทธา
เชื่่�อมั่่�นในกรรมวิิบาก และความเป็็นสััตว์์อาศััยผลของกรรม (กััมมััสสกตา)
ดัังนั้้�น การวิิเคราะห์์มโนทััศน์์ความเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
นั้้�น เกิิดจากภาพหรืือความคิิดในสมองของบุุคคลผู้เ้� ป็็นบััณฑิิต การดำำ�เนิินตามหลัักธรรมใน
พุุทธปรััชญาเถรวาท พบว่่า บััณฑิิตที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักศีีล 5 บััณฑิิตดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลััก
กุุศลกรรมบถ 10 และบััณฑิิต เป็็นผู้้�คิิดดีี ทำำ�ดีี พููดดีี เป็็นผู้้�ที่่�ประกอบด้้วยญาตปริิญญา ตีี
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รณปริิญญา และปหานปริิญญา พร้้อมกัับเป็็นผู้ส้� ามารถพััฒนาตนเอง เป็็นบัันไดขึ้้�นไปจาก
ความเป็็นปุุถุชุ นจนถึึงการบรรลุุเป็็นพระอรหัันต์์ กล่่าวคืือบััณฑิิตที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักพระ
อริิยบุุคคล 8 จำำ�พวก ได้้แก่่ พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�โสดาปััตติิมรรค พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�
โสดาปััตติิผล พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�สกทาคามิิมรรค พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�สกทาคามิิผล
พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�อนาคามิิมรรค พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�อนาคามิิผล พระอริิยบุุคคลผู้้�
ตั้้�งอยู่่�อรหััตตมรรค พระอริิยบุุคคลผู้้�ตั้้�งอยู่่�อรหััตตผล

อภิิปรายผล

1. การศึึกษาความหมายและแนวคิิดของความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญา
เถรวาท พบว่่า บััณฑิิตคืือ ผู้้�ทรงความรู้้� ผู้้�มีีปััญญา นัักปราชญ์์ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาขั้้�น
ปริิญญา มีี 3 ขั้้�น คืือปริิญญาตรีี ปริิญญาโท ปริิญญาเอก เรีียกว่่า บััณฑิิต มหาบััณฑิิต
ดุุษฎีีบััณฑิิต เป็็นบััณฑิิตในทางโลก ส่่วนบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาทนั้้�น หมาย
ถึึง บััณฑิิตทางธรรม กล่่าวคืือเป็็นนัักปราชญ์์ เป็็นพหููสููต เป็็นธรรมกถึึก เป็็นผู้้�ไม่่มีีทุุคติิ
ไมีีสุุคติิเป็็นที่่�ไป เชี่่�ยวชาญปริิยััติิ ทรงธรรม ทรงวิินััย ทรงมาติิกา เฉลีียวฉลาด มีีปััญญา มีี
ความละอาย ใฝ่่การศึึกษา ไม่่ชอบแก้้ตัวั แต่่ชอบแก้้ไขในสิ่่ง� ที่่�ทำำ�ผิดพล
ิ าด ฉลาดในอายตนะ
ฉลาดในปฏิิจจสมุุปบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ ความละอายชั่่ว� และความเกรงกลััว
บาป เป็็นคุุณธรรมประจำำ�ใจอของผู้้�ที่่�ชื่่�อว่่า บััณฑิิต และบััณฑิิตจะต้้องเป็็น “ผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ถููก รู้้�
ชอบ”อภิิปรายได้้ว่่า บััณฑิิตต้้องเป็็นผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ชั่่�ว คืือ รู้้�ว่่าอะไรดีี อะไรชั่่�ว อะไรควร อะไร
ไม่่ควร รู้้�ว่่าอะไรควรพููด อะไรไม่่ควรพููด รู้้�ประมาณในตน ได้้แก่่ รู้้�ประมาณในการบริิโภค
ใช้้สอยปััจจััยสี่่� รู้้�ประมาณในกำำ�ลัังสติิปััญญาความรู้้�ความสามารถของตน รู้้�ประมาณใน
อกุุศลที่่�ละได้้ และที่่�ยัังละไม่่ได้้ รู้้�ดีีในทางแห่่งความประพฤติิในกุุศลกรรมบถ เว้้นขาดจาก
อกุุศลกรรมบถ โดยการประพฤติิดีี ประพฤติิชอบในสุุจริิตธรรมสิิบประการ ละเว้้นจาก
ทุุจริิตสิิบประการ และมีีความเห็็นถููกตามธรรมนองคลองธรรม รู้้�แจ้้งในเหตุุและผลที่่�พรั่่�ง
พร้้อมด้้วยการประพฤติิทั้้�งทางกาย วาจา และใจ สอดคล้้องกัับ พระสมพร โชติิวโร (ทิิ
กามล) (2560: ก-ข) ที่่�ได้้ศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับการศึึกษาเปรีียบเทีียบบััณฑิิตในพระพุุทธ
ศาสนาเถรวาทกัับศาสนาขงจื๊๊�อ ซึ่่�งผลการวิิจััยพบว่่า บััณฑิิตในพระพุุทธศาสนาเถรวาท
หมายถึึง บุุคคลผู้้�ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญา มุ่่�งประโยชน์์ในปััจจุบัุ นั นี้้แ� ละประโยชน์์ในภายหน้้า
2. การศึึกษาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญาเถรวาท
พบว่่า คุุณลัักษณะของบััณฑิิต พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ 3 ประการ ดัังนี้้� 1. ชอบคิิดแต่่เรื่่อ� งดีี 2.
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ชอบพููดแต่่เรื่อ่� งดีี 3. ชอบทำำ�แต่่กรรมดีี และคุุณสมบััติขิ องความเป็็นบััณฑิิตตามพุุทธปรััชญา
เถรวาท แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับต้้น ระดัับกลาง และระดัับสููง อภิิปรายได้้ว่า่ ในระดัับ
ต้้นนี้้� บััณฑิิตจะต้้องดำำ�เนิินชีีวิิตโดยรัักษาศีีล 5 เพื่่อ� รัักษาไว้้ซึ่ง่� ความเป็็นมนุุษย์์ เพราะศีีล 5
เป็็นธรรมประจำำ�ใจของมนุุษย์์ เรีียกว่่า มนุุษยธรรม อัันเป็็นเครื่อ่� งจำำ�แนกความเป็็นมนุุษย์์และ
สััตว์์ได้้อย่่างดีี เพื่่อ� ให้้สมกัับชื่่อ� ว่่ามนุุษย์์ที่่แ� ปลว่่า ผู้้�มีีใจสููง ในระดัับกลาง บััณฑิิตจะต้้องดำำ�เนิิน
ชีีวิิตตามหลัักกุุศลกรรมบถ 10 อัันเป็็นหลัักสุจริ
ุ ติ ธรรม 10 ประการ ประกอบด้้วยกายสุุจริติ 3
วาจาสุุจริติ 4 มโนสุุจริติ (ใจ) 3 อัันเป็็นการประพฤติิสุจริ
ุ ติ ทั้้ง� กาย วาจา และใจ เป็็นคุุณสมบััติิ
ที่่�สูงู ขึ้้น� มาอีีกขั้้�นหนึ่่�งของบััณฑิิต ส่่วนระดัับสููง บััณฑิิตจะต้้องดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักอริิยมรรคมีี
องค์์ 8 จนสามารถเข้้าถึึงความเป็็นพระอริิยบุุคคลขั้้�นใดขั้้�นหนึ่่�ง คืือบรรลุุมรรค 4 ผล 4 และ
นิิพพาน 1 อัันถืือว่่าเป็็นบััณฑิิตขั้้�นสููงสุุดตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท สอดคล้้องกัับ พระ
สมพร โชติิวโร (ทิิกามล) (2560: ก-ข) ที่่�ได้้ศึกึ ษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการศึึกษาเปรีียบเทีียบบััณฑิิต
ในพระพุุทธศาสนาเถรวาทกัับศาสนาขงจื๊๊อ� ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั พบว่่า บััณฑิิตมีีลัักษณะคืือ ชอบคิิด
ดีีเป็็นปกติิ ชอบพููดดีีเป็็นปกติิ และชอบทำำ�ดีีเป็็นปกติิ เป็็นบุุคคลที่่�รู้้�ดีีรู้้�ชั่่ว� สามารถแยกแยะถึึง
สิ่่ง� ที่่�เป็็นคุุณและสิ่่ง� ที่่�เป็็นโทษออกจากกัันได้้ แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ บััณฑิิตที่่�อยู่่�ในระดัับ
โลกิิยะ และบััณฑิิตที่่�อยู่่�ในระดัับโลกุุตตระ ความเป็็นบััณฑิิตนั้้น� จะเกิิดขึ้้น� ได้้เพราะการปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักอริิยมรรคมีีองค์์ 8 และหลัักสิกิ ขา 3 คืือ อธิิสีีลสิกิ ขา อธิิจิติ ตสิิกขา อธิิปัญ
ั ญาสิิกขา
และสััปปุุริสิ ธรรม 7 อัันเป็็นธรรมของคนดีีหรืือสััตบุุรุษุ ในการพััฒนาตนเอง บััณฑิิตใช้้ปัญ
ั ญา
ในการครองตน ครองคน และครองงาน
3. การวิิเคราะห์์มโนทััศน์ค์ วามเป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุทุ ธปรััชญาเถรวาท พบว่่า
นัักปราชญ์์ บััณฑิิตผู้้�สำ�สำ
ำ ำ�เร็็จการศึึกษา ปััญญาในระดัับชั้้น� ปริิญญาตรีี เน้้นการฟััง (สุุตมย
ปััญญา) ปััญญาในระดัับชั้้�นปริิญญาโท เน้้นการคิิด วิิเคราะห์์ (จิินตมยปััญญา) ปััญญาใน
ระดัับชั้้น� ปริิญญาเอก เน้้นการทดลอง ทดสอบ การลงมืือปฏิิบัติั ิ เป็็นการตกผลึึกทางความ
คิิด แล้้วทำำ�ให้้ผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ หรืือผลิิตนวััตกรรมขึ้้�นมาใช้้งานด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิ
(ภาวนามยปััญญา) บััณฑิิตที่่�กล่่าวมานี้้� ไม่่ใช่่บััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท ส่่วนผู้้�ที่่�
ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยญาณคติิ คืือ คิิดดีี ทำำ�ดีี พููดดีี จึึงนัับว่่า เป็็นบััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญา
เถรวาท อภิิปรายได้้ว่่า บััณฑิิตจะต้้องปฏิิบััติิตามระบบปริิญญาทางพระพุุทธศาสนา ซึ่่�งมีี
3 ขั้้�น คืือ 1) ญาตปริิญญา คืือกำำ�หนดรู้้�ด้้วยให้้เป็็นสิ่่�งอัันรู้้�แล้้ว กำำ�หนดรู้้�ขั้้�นรู้้�จััก กำำ�หนดรู้้�
ตามสภาวลัักษณะคืือ ทำำ�ความรู้้�จักจำ
ั ำ�เพาะตััวของสิ่่ง� นั้้�นโดยตรง พอให้้ชื่อ่� ว่่า ได้้เป็็นอัันรู้้�จักั
สิ่่ง� นั้้�นแล้้ว เช่่น รู้้�ว่า่ นี้้คืื� อเวทนา เวทนาคืือสิ่่ง� ที่่�มีีลัักษณะเสวยอารมณ์์ในสิ่่ง� ที่่�เป็็นกุุศลธรรม
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เป็็นต้้น 2) ตีีรณปริิญญา คืือกำำ�หนดรู้้�ด้้วยการพิิจารณา กำำ�หนดรู้้�ขั้้�นพิิจารณา กำำ�หนดรู้้�โดย
สามััญลัักษณะ คืือ ทำำ�ความรู้้�จักสิ่่
ั ง� นั้้�นพิิจารณาเห็็นโดยความเป็็นของไม่่เที่่�ยง เป็็นทุุกข์์ เป็็น
อนััตตา เช่่นกำำ�หนดรู้้�ว่่า สััญญาไม่่เที่่�ยง มีีความแปรปรวนไปเป็็นธรรมดา ไม่่ใช่่ตััวไม่่ใช่่ตน
เป็็นต้้น และ 3) ปหานปริิญญา คืือกำำ�หนดรู้้�ด้้วยการละ กำำ�หนดรู้้�ถึึงขั้้น� ละได้้ กำำ�หนดรู้้�โดย
ตััดทางมิิให้้ฉัันทราคะเกิิดมีีในสิ่่�งนั้้�น คืือกำำ�หนดรู้้�ว่่า สิ่่�งนั้้�นเป็็นสิ่่�งไม่่ยั่่�งยืืน (อนิิจจััง) ทน
อยู่่�สภาพเดิิมไม่่ได้้ (ทุุกขััง) ไม่่สามารถบัังคัับได้้ (อนััตตา) แล้้วละนิิจจสััญญา (ความจำำ�ได้้
ว่่าเที่่�ยง ยั่่�งยืืน) เป็็นต้้น ในสิ่่�งนั้้�นเสีียได้้ คอยแนะนำำ�สิ่่�งที่่�ดีี ประกอบในสิ่่�งที่่�เป็็นธุุระ เมื่่�อมีี
คนกล่่าวตัักเตืือน จะไม่่ถืือโกรธ ขุุ่�นเคืือง สรุุปได้้ว่่า บััณฑิิตตามหลัักพุุทธปรััชญาเถรวาท
จะต้้องเป็็นผู้้�คิิดดีี ทำำ�ดีี พููดดีี เป็็นผู้้�ที่่�ประกอบด้้วยญาตปริิญญา ตีีรณปริิญญา และปหาน
ปริิญญา เป็็นผู้้�เพีียบพร้้อมด้้วยศีีล สมาธิิ และปััญญา มีีวิิริิยะ อุุตสาหะจนสามารถพััฒนา
ตนเองจากความเป็็นปุุถุชุ นผู้้�มีีกิิเลสหนาไปจนถึึงการเข้้าถึึงความเป็็นพระอริิยบุุคคล (บุุคคล
ผู้้�ประเสริิญ) ขั้้น� ใดขั้้�นหนึ่่�งจนกระทั่่�งสำำ�เร็็จเป็็นพระอรหัันต์์ เข้้าถึึงพระนิิพพาน อัันเป็็นทาง
ดัับทุุกข์์ได้้อย่่างแท้้จริิง สอดคล้้องกัับ พระทนงค์์ศัักดิ์์� ปภงฺฺกโร (ดื่่�นขุุนทด) (2554: ก-ข)
ที่่�ได้้ศึกึ ษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการมองโลกตามหลัักพุทุ ธปรััชญา ซึ่่ง� ผลการวิิจัยั พบว่่า แนวคิิดการ
มองโลกในพุุทธปรััชญาเถรวาท แสดงความหมายของโลกโดยตรง คืือ โอกาสโลก ได้้แก่่ ภพ
ภููมิิ 31 ความหมายโดยอ้้อม คืือ สััตว์์โลก ได้้แก่่ สิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งปวง ในที่่�นี้้�เน้้นที่่�สััตว์์โลก คืือ
ชีีวิิตและหมู่่�สััตว์์ โดยเฉพาะชีีวิิตของมนุุษย์์นั้้�น มีีกำำ�เนิิด 4 ประเภท มีีการพััฒนาชีีวิิตทาง
กายตามวััย ส่่วนพััฒนาชีีวิิตทางจิิตใจย่่อมเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับอบรมโดยอาศััยปััจจััยทั้้�งภายในและ
ภายนอก มีีเป้้าหมายของชีีวิิตทางกายมีีความแข็็งแรงสมบููรณ์์สมวััย ส่่วนทางจิิตใจย่่อมมีีเป้้า
หมายที่่�การกำำ�จััดกิเิ ลสให้้หมดสิ้้�น นำำ�ไปสู่่�ความพ้้นทุุกข์์ การมองโลกตามหลัักพุทุ ธปรััชญา
เถรวาท เป็็นการมองโลกตาม ความเป็็นจริิง มีี 10 วิิธีี ในงานวิิจัยั นี้้� เน้้นแสดงการมองโลก
ในลัักษณะคุุณ โทษ และทางออก (อััสสาทะ อาทีีนวะ และนิิสสรณะ) การมองโลกแง่่เดีียว
มีีข้้อเสีีย คืือ แง่่ดีีอย่่างเดีียว อาจทำำ�ให้้ประมาท มััวเมาในชีีวิิต แง่่โทษอย่่างเดีียว อาจเกิิด
การประทุุษร้้ายตนเอง บุุคคลอื่่�น และแง่่ทางออกอย่่างเดีียว อาจทำำ�ให้้ไม่่อาจใช้้ชีีวิิตอยู่่�
ร่่วมสัังคมได้้ ส่่วนประโยชน์์ของการมองโลกครบทุุกด้้าน ย่่อมทำำ�ให้้มีีการใช้้ชีีวิิตอย่่างผู้้�มีี
สติิ เหมาะสมตามสถานภาพในสัังคม หลัักธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการมองโลกในพุุทธปรััชญา
ได้้แก่่ 1. หลัักธรรมที่่�แสดงการมอง โลกในลัักษณะ อััสสาทะ เช่่น โลกีียสุุขที่่�เป็็นกามสุุข
และฌานสุุข สมบััติใิ นโลกทั้้�ง 3, ประโยชน์์ทั้้ง� 3 สุุขของคฤหััสถ์์ 4 เป็็นต้้น โดยมีีหลัักธรรม
ที่่�ส่่งเสริิมการมองโลกในลัักษณะอััสสาทะนี้้� เช่่น บุุญกิิริิยาวััตถุุ ทิิฏฐธััมมิิกััตถประโยชน์์,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พรหมวิิหาร 4, สัังคหวััตถุุ 4 เป็็นต้้น 2. หลัักธรรมที่่�แสดงการมองโลกในลัักษณะอาทีี
นวะ เช่่น อุุปาทานัักขัันธ์์ 5 ทุุกขตา 3 กามาทีีนวกถา เป็็นต้้น โดยมีีหลัักธรรมที่่�ส่่งเสริิม
การมองโลกในลัักษณะอาทีีนวะนี้้� เช่่น สัังวร 5 อภิิณหปััจจเวกขณ์์ 5 กายคตาสติิ สัันโด
ษมรณานุุสสติิ เป็็นต้้น 3. หลัักธรรมที่่�แสดงการมองโลกในลัักษณะนิิสสรณะ เช่่น เนกขััม
มะ, นิิพพาน วิิมุุตติิ 2, โลกุุตตรธรรม 9 เป็็นต้้น โดยมีีหลัักธรรมที่่�ส่่งเสริิมการมองโลกใน
ลัักษณะนิิสสรณะนี้้� เช่่น ไตรลัักษณ์์ โลกธรรม 8 โพธิิปักขิ
ั ยิ ธรรม 7 หมวด ได้้แก่่ สติิปัฏั ฐาน
4 สััมมััปปธาน 4 อิิทธิิบาท 4 อิินทรีีย์์ 5 พละ 5 โพชฌงค์์ 7 และมรรคมีีองค์์ 8 เป็็นต้้น 4.
หลัักธรรมที่่�แสดงการมองโลกครบทั้้�งที่่�เป็็นอััสสาทะ อาทีีนวะ นิิสสรณะ เช่่น อนุุปุพพิ
ุ กถ
ิ า
เป็็นต้้น โดยมีีหลัักธรรมที่่�ส่ง่ เสริิมการมองโลกทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ อริิยสััจ 4 เป็็นต้้น แนวทาง
การนำำ�หลัักธรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการมองโลก ในพุุทธปรััชญาไปใช้้ในการพััฒนาชีีวิิต

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

บััณฑิิตมีีความหมายตามทััศนะทั่่�วไปและทััศนะในพุุทธจริิยศาสตร์์ คืือ ผู้้�ทรง
ความรู้้� ผู้้�มีีปััญญา นัักปราชญ์์ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาขั้้�นปริิญญา มีี 3 ขั้้�น คืือปริิญญาตรีี
ปริิญญาโท ปริิญญาเอก เรีียกว่่า บััณฑิิต มหาบััณฑิิต ดุุษฎีีบััณฑิิต และพระพรหมคุุณาภรณ์์
(ป.อ. ปยุุตฺฺโต) ได้้สรุุปไว้้ว่่า “บััณฑิิต” คืือผู้้�มีีปััญญา นัักปราชญ์์ ผู้้�ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญา
ส่่วนประเภทของบััณฑิิตจำำ�แนกเป็็นสองประการ ได้้แก่่ บััณฑิิตภายนอก คืือ บุุคคลที่่�ฟััง
เสีียงจากผู้้�อื่่�น ได้้รัับการแนะนำำ�จากกััลยาณมิิตร ข้้อนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดสุุตมยปััญญา บุุคคลทั่่�วไป
ไม่่ว่่าใครก็็ตามที่่�เป็็นผู้้�ประพฤติิดีี มีีคุุณธรรม ดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปััญญา และบััณฑิิตภายใน
คืือ บุุคคลที่่�ใช้้ความคิิดถููกวิิธีี รู้้�จัักการคิิดแบบสัังเคราะห์์และวิิเคราะห์์ รวมทั้้�งมีีแบบวิิจััย
ที่่�เหมาะสม ข้้อนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดจิินตามยปััญญา รวมถึึงขั้้�นตอนลงมืือปฏิิบััติิ ข้้อนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดภา
วนามยปััญญา
ความเป็็นบััณฑิิตตามทััศนะพุุทธจริิยศาสตร์์ คืือ ผู้้�ที่่�เป็็นผู้้�รู้้�ดีี-รู้้�ชั่่�ว ผู้้�มีีปััญญา
ผู้้�มีีญาณคติิในการดำำ�เนิินชีีวิิต “เป็็นผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ถููก รู้้�ชอบ” บััณฑิิตคืือผู้้�รู้้�ดีี รู้้�ชั่่�ว คืือ รู้้�ว่่าอะไร
ดีี อะไรชั่่�ว อะไรควร อะไรไม่่ควร รู้้�ว่่าอะไรควรพููด อะไรไม่่ควรพููด รู้้�ประมาณในตน ได้้แก่่
รู้้�ประมาณในการบริิโภคใช้้สอยปััจจััยสี่่� รู้้�ประมาณในกำำ�ลัังสติิปััญญาความรู้้�ความสามารถ
ของตน รู้้�ประมาณในอกุุศลที่่�ละได้้ และที่่�ยัังละไม่่ได้้ รู้้�ดีีในทางแห่่งความประพฤติิในกุุศล
กรรมบถ เว้้นขาดจากอกุุศลกรรมบถ โดยการประพฤติิดีี ประพฤติิชอบในสุุจริิตธรรมสิิบ
ประการ ละเว้้นจากทุุจริิตสิิบประการ และมีีความเห็็นถููกตามธรรมนองคลองธรรม
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