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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท
ของคนไทย และ 3) เพือ่ วิเคราะห์การปฏิบตั ติ นตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท
ของคนไทย ใช้วิธีด�ำเนินการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษา
บาลี /ไทย และ อรรถกถา ตลอดถึงเอกสาร ต�ำรา วิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า
1) ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ต่อกันและกัน ด้วยความส�ำนึกในบุญคุณของบุคคล สัตว์ และสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อตนเองทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม 2) คนไทยปฏิบัติตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท ด้วย
การส�ำนึกและตอบแทนคุณของบุพพการีชน สัตว์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในชีวิตประจ�ำ
วัน ผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี วันส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ความส�ำคัญกับบุคคล สัตว์
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีบุญคุณต่อตน 3) ความกตัญญูกตเวที เป็นนิมิตหมายของคน
ดี จะถือว่าเป็นคนดีได้ ในเบื้องต้นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อคน สัตว์สิ่งของที่ตนได้พึ่งพา
อาศัย ความกตัญญูกตเวที จึงท�ำให้เกิดคุณค่าในระดับต่างๆ เช่น คุณค่าต่อตนเอง ท�ำให้มี
ความสุข ได้รบั การสรรเสริญ มีอายุยนื ยาว เมือ่ สิน้ ชีวติ ไปสูส่ คุ ติ คุณค่าต่อสังคม ย่อมจะเกือ้
หนุนความมัน่ คงของสังคม และคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา ท�ำให้พระศาสนาด�ำรงอยู่ เพราะ
ความกตัญญูกตเวทีในพระผู้มีพระภาคเจ้า
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Abstract

The objectives of this thesis were 1) to study Kataññukatavedī principle
in Theravada Buddhist Philosophy, 2) to study Thai people behaving themselves
according Kataññukatavedī principle in Theravada Buddhist Philosophy, and 3)
to analyze Thai people behaving themselves according to Kataññukataved ī
principle in Theravada Buddhist Philosophy. The study was based on
documentary research. Data collection was also based on the Pali / Thai Tipitaka,
its commentaries, including academic texts, and other research works involved.
The findings were as follows:
1) Kataññukatavedī principle is the fundamental religious virtue which
human beings had to practice directly and indirectly towards one another under
the conscience of obligation of the human, the animal, and the environment.
2) Thai people behaved according to Kataññukataved ī principle with the
conscience of gratitude toward benefactors/ancestors, animals, natural
environments in daily life through performing rites and rituals, festivals, and
ceremonies on certain occasions in order to commemorate the significance of
human beings, animals, and natural environments that were endlessly
meaningful to them. 3) The Kataññukatavedī virtue was truly valuable only to
those who applied it to their daily lives, but not to those who studied and
understood without putting it into practice. In this regard, it will be seen from
the benefits on many levels, i.e. to Oneself such as happiness, being praised and
the longevity of life, finally being born in the realm of happiness, to Society, it
will support the security of society. And to Buddhism, it prolongs the religion
because of the gratitude in the Buddha.
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บทนำ�

การที่มนุษย์จะมีความคิดใฝ่ดี ตั้งใจท�ำความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว
เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก แต่ทยี่ ากยิง่ กว่านัน้ คือ ท�ำอย่างไรจึงจะรักษาความตัง้ ใจทีด่ นี นั้ ไว้ โดย
ไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน เพราะในการท�ำความดีย่อมมีอุปสรรค มีปัญหาขัดขวางมากมาย
ไหนจะปัญหาภายนอกจากคนรอบข้าง จากสิง่ แวดล้อม ไหนจะปัญหาภายในจากกิเลสรุมเร้า
ประดังกันเข้ามา การจะเอาตัวรอด ยืนหยัดสู้ปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาผจญได้โดยไม่ท้อถอย
ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไว้ นั่นคือ ความกตัญญูกตเวที คุณธรรมข้อนี้ เป็นพื้นฐานของมนุษย์
ความกตัญญูและกตเวที เป็นหนึง่ ในหลักธรรม เรือ่ ง บุคคลทีห่ าได้ยาก 2 จ�ำพวก
คือ บุพพการี และกตัญญูกตเวที (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 ข้อ 364: 108) เพราะ
เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมคนให้ท�ำความดีประพฤติเป็นประโยชน์สถาบันต่าง ๆ เป็นคุณธรรม
ที่ส�ำคัญยิ่งในสังคม เพราะเป็นหลักธรรมเชื่อมสัมพันธ์คนในสังคมให้เกิดความส�ำนึกใน
พระคุณและตอบแทนพระคุณซึ่งกันและกัน อันเป็นคุณธรรมส�ำคัญที่ช่วยค�้ำจุนสังคมให้
มีความมั่นคงและสันติสุขเรื่องราวที่เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีมีตัวอย่างมากมายทั้งใน
อดีตและปัจจุบันอย่าง เช่น พระอานนท์กตัญญูรู้คุณของพระพุทธเจ้า ยอมเอาตนเข้าขวาง
ช้างนาฬาคิรีที่พระเทวทัตปล่อยมาหวังจะให้ท�ำร้ายพระพุทธเจ้าหรือพระสารีบุตรก็ได้รับ
ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีที่ร�ำลึกถึงพระอัสสชิเถระและอุปการ
คุณทีร่ าธพราหมณ์ เคยถวายอาหารทัพพีหนึง่ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 1 ข้อ 2: 287) แม้
พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูห้ นักแน่นในคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทีนี้ โดยได้
เสด็จโปรดพระพุทธมารดาและพระพุทธบิดาให้ได้บรรลุธรรมตามวิสยั นอกจากนี้ ในคราวที่
พระพุทธบิดาประชวร พระองค์ก็ทรงอุปัฏฐากด้วยพระองค์เอง
คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้สังคมไทยได้อาศัย
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต ได้มีการอิงอาศัยพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาโดยตลอดตัง้ แต่เกิดขึน้ มา ศึกษาเล่าเรียน ด�ำรงชีวติ กระทัง่ เสียชีวติ สภาพ
สังคมไทยจึงเป็นสังคมแบบพุทธ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสังคมไทยจึงเป็น
สังคมที่มีแต่ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่มีแต่รอยยิ้มแย้ม
แจ่มใส เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่ผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่ เชื่อฟัง
ค�ำสั่งสอนของผู้ใหญ่ เป็นสังคมที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเวลาตกทุกข์ได้ยาก
รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดดีส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
หลักธรรมคือ ความกตัญญูกตเวทีเมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในสังคมก็เปลีย่ นไป
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ตามความเจริญของสังคมจากสังคมทีม่ คี วามกตัญญูรบู้ ญ
ุ คุณของผูม้ พี ระคุณ มีความโอบอ้อม
อารี ก็เปลีย่ นไปตามสังคมยุคโลกาภิวตั น์จิตวิญญาณของความเป็นไทยในอดีตก็เริ่มจางหาย
ไปทีละนิดๆ สิ่งที่เข้ามาแทนที่ คือ ความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมมีการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมมากขึ้นความสนิทสนมกับผู้ที่มีพระคุณก็เริ่มห่างหายความไม่รู้จัก
บาปบุญคุณโทษก็มีมากขึ้นเหมือนกับว่ามีแต่การพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุแต่ทางด้าน
จิตใจคุณธรรมจริยธรรมไม่มกี ารพัฒนาอะไรให้ดขี นึ้ เลย แถมแย่ลงทุกวันคนเริ่มเห็นวัตถุเงิน
ตรามีความหมายมากขึ้น หาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินตราเกียรติยศชื่อเสียงมาโดยไม่ค�ำนึงถึง
ความเดือดร้อนของคนรอบข้างหรือคนอื่นใดๆ ทั้งสิ้น คนบางคนเริ่มห่างเหินความมีเมตตา
เคยช่วยเหลือสังคมกลับเมินเฉยเคยเลีย้ งดูอปุ การะผูม้ พี ระคุณ ก็ไม่ทำ� เหมือนแต่กอ่ นเกิดเป็น
ปัญหาทางสังคมยากทีแ่ ก้ไขได้ ดังนัน้ การแก้ไขปัญหา ท�ำได้โดยการหันกลับมาให้ความสนใจ
ในการพัฒนาจิตใจคนให้มีศีลธรรม มีการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้น คุณธรรมที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยรักษาและพยุงสังคมให้ดีขึ้นได้แก่ ความกตัญญูกตเวที คือการส�ำนึก
ในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผูม้ พี ระคุณ เช่น กตัญญูกตเวทีตอ่ มารดาบิดา ต่อญาติผใู้ หญ่
ทีม่ พี ระคุณ ต่อบุคคลในสังคมทีช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน ต่อสถาบัน ต่อสัตว์ ต่อธรรมชาติ เป็นต้น
ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรศึกษาเพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไปอีกมากที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท
จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยเห็นว่าความกตัญญูกตเวทีมีความสำ�คัญเพราะ
มีคุณค่าทั้งต่อบรรพชิตไปจนถึงคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่จะนำ�ไปประพฤติปฏิบัติตอบแทนผู้ที่
มีอุปการะต่อตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณประโยชน์ต่อตนแล้วทำ�สิ่ง
ที่ดีกลับคืน เพื่อนำ�ไปสู่การดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและทำ�ให้สังคมเกิดความสงบสุข จึง
ได้ทำ�วิจัยเรื่องนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่ความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดในพุทธปรัชญาเถรวาท
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คนไทย
ของคนไทย

1. เพื่อศึกษาหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทของ
3. เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ศึกษาแผนการท�ำวิจัย
2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักกตัญญูกตเวทีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย
3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทของคนไทย
4. แยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
5. สรุปผลรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหา
6. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ผลการวิจัย

1. ในด้านความกตัญญูกตเวทีที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น คือ ความ
กตัญญู คือ ความส�ำนึกรูใ้ นอุปการคุณหรือบุญคุณของผูอ้ นื่ สิง่ อืน่ ทีม่ ตี อ่ ตน และความกตเวที
คือ การกระท�ำตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม การแสดงความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรม
ข้อหนึ่งในหมวดธรรมบุคคลที่หาได้ยาก 2 อย่าง (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 ข้อ 364:
108) มีลกั ษณะและรูปแบบต่างๆ ดังนี้ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ บุคคล เริม่ ตัง้ แต่ กตัญญูกตเวที
ต่อพระพุทธเจ้าด้วยการระลึกรูค้ ณ
ุ ของพระองค์ ไม่ลบหลูต่ อ่ พระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระพุทธ
ศาสนาตามสมควรแก่กรณี บูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบตั บิ ชู า กตัญญูกตเวทีตอ่ พระสงฆ์ดว้ ยจะ
ท�ำสิง่ ใด ก็ทำ� ด้วยเมตตา จะพูดสิง่ ใด ก็พดู ด้วยเมตตา จะคิดสิง่ ใด ก็คดิ ด้วยเมตตา เปิดประตู
ต้อนรับ และถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาด้วยเลี้ยงดูท่านตอบโดย
บ�ำรุงเลีย้ งดูดว้ ยความเคารพนอบน้อม ท�ำกิจธุระของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูลของท่าน ประพฤติ
ตนให้สมควรรับมรดก และเมื่อมารดาบิดาสิ้นชีพไปแล้วก็หมั่นท�ำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าบุตร
เป็นบรรพชิต ก็สามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาได้ด้วยการบ�ำรุงเลี้ยงดูด้วย
สักการะเป็นต้น ส่วนการบ�ำรุงเลีย้ งมารดาบิดาทีไ่ ด้รบั ยกย่องว่าอยูใ่ นขัน้ สูงสุด คือ การทีบ่ ตุ ร
ท�ำให้มารดาบิดาได้ดำ� รงมัน่ อยูใ่ นสัทธาสัมปทา จาคสัมปทา ปัญญาสัมปทา กตัญญูกตเวทีตอ่
ครูอาจารย์ตามหลักทิศ 6 คือ พึงลุกขึ้นต้อนรับ เข้าไปคอยรับใช้ เชื่อฟัง ดูแลปรนนิบัติ และ
เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อญาติด้วยการการสงเคราะห์ 2 ประการ คือ
1. สงเคราะห์ด้วยอามิส 2. สงเคราะห์ด้วยธรรม คือ การแสดงข้อแนะน�ำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน เริ่มตั้งแต่กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ด้วยการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้เป็นก�ำลังส�ำคัญส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามีความมัน่ คงและเพือ่ ให้ประเทศชาติมคี วามเจริญรุง่ เรืองและมัน่ คง
และมีความพร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กตัญญู
กตเวทีต่อสถาบันศาสนาด้วยการบูชาด้วยอามิสบูชา มีดอกไม้ ของหอม อาภรณ์ ธูป เทียน
ปัจจัย 4 คือ อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย ผ้า ยารักษาโรค และบูชาด้วยการปฏิบตั บิ ชู า ได้แก่การบ�ำเพ็ญ
ศีล สมาธิ ปัญญาปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กตัญญูกตเวทีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริยด์ ว้ ยการโดยปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาทและปฏิบตั ติ ามกฎหมายตัง้
ตนอยูใ่ นศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีมคี วามจงรักภักดี ซือ่ สัตย์
สุจริต เว้นการฉ้อราษฎร์บังหลวง ประกอบสัมมาอาชีพในการด�ำเนินชีวิต
กตัญญูกตเวทีตอ่ สัตว์ดว้ ยความเมตตากรุณาแม้ตอ่ สรรพสัตว์ ความเอือ้ เฟือ้ อาทร
ต่อสรรพสัตว์ ควรแผ่เมตตาจิตชนิดไม่มีประมาณ ไม่มีบริเวณ กว้างขวาง ไม่มีศัตรูไปยังสัตว์
โลกทัว่ ทัง้ หมด ทัง้ ชัน้ บน ชัน้ ล่าง และชัน้ กลาง กตัญญูกตเวทีตอ่ ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมด้วยการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ ไม่ทำ� ลายธรรมชาติ กตัญญูกตเวทีตอ่ ตนเองด้วยการการมองเห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ มีความเคารพ และความภูมิใจของความเป็นมนุษย์ในแต่ละปัจเจกบุคคล
แล้วสะท้อนออกมาเป็นบทบาทในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ด้วยการสร้างความดีและ
ด�ำรงตนเอง ให้มคี วามแข็งแกร่ง มีความสุขและปฏิบตั ติ นเป็นคนดีตามเกณฑ์ของสังคมและ
วิถศี าสนาทีถ่ กู ต้องเหมาะสมตามวัยของตน และกตัญญูกตเวทีตอ่ พระธรรมด้วยการด�ำรงอยู่
ตามหลักการของพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎก ถือเอาพระธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นที่
พึ่งเป็นเครื่องระลึก รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมแล้วปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้น
หลักธรรมทีเ่ กือ้ หนุนหลักกตัญญูกตเวที ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน คือ พรหมวิหาร
4 (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 228: 232) สังคหวัตถุ 4 และหลักทิศทั้ง 6 (พระ
ไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 198-204: 202-206) เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ
กตัญญูกตเวที และส่งเสริมให้การปฏิบตั ติ ามหลักกตัญญูกตเวทีได้ผลสมบูรณ์ ส่วนหลักธรรม
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความกตัญญูกตเวที ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ อกุศลมูล 3 มัจฉริยะ 5
อบายมุข 6 และมานะ 9 (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 29 ข้อ 102: 94; 829: 519) เป็นหลัก
ธรรมที่ส่งเสริมความอกตัญญูให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เป็นบ่อเกิดแห่งความฉิบหาย เป็นราก
เหง้าแห่งความชั่วร้ายปิดบังไม่ให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ขัดขวางไม่
ให้สามารถแสดงความกตัญญูตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณได้
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2. ด้านความกตัญญูกตเวทีของคนไทย สามารถแยกออกตามล�ำดับความใกล้
ชิดกับบุคคลหรือสิ่งที่ให้อุปการะแก่ตน คือ ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคล เริ่มตั้งแต่กตัญญู
กตเวทีตอ่ มารดาบิดา ด้วยการปรนนิบตั ิ ทัง้ ทางกายและทางใจ โดยทางกาย คือ อุปฏั ฐากท่าน
ด้วยปัจจัย 4 ทางใจก็คือ ท�ำให้ท่านสบายใจ เอาใจใส่ดูแลมารดาบิดาในทางธรรม คือ หมั่น
ชวนท่านท�ำบุญ ให้ทาน ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม เป็นต้น และบุตรสามารถแสดงความกตัญญู
กตเวทีตอ่ มารดาบิดาของตนด้วยการบวชเพือ่ ทดแทนคุณของมารดาบิดา ท่านจึงมีโอกาสเข้า
วัดฟังธรรม และปฏิบตั ธิ รรมมากขึน้ มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพิม่ ขึน้ เมือ่ เติบโต สามารถ
ท�ำงานได้ ก็รบั ภาระหน้าทีใ่ นการช่วยท�ำกิจแทนมารดาบิดา เป็นการแบ่งเบาภาระของท่าน
เมื่อท�ำงานแทนท่าน แบ่งเบาภาระท่านได้แล้ว ก็พร้อมท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวสืบ
ต่อวงศ์ตระกูลให้ด�ำรงอยู่ได้ และให้วงศ์ตระกูลเจริญก้าวหน้าต่อไป เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของ
มารดาบิดา ตัง้ อยูใ่ นโอวาทของท่าน นับว่าประพฤติตนได้เหมาะสมกับความเป็นทายาทของ
ท่าน เมือ่ ถึงคราวทีม่ ารดาบิดาได้สนิ้ ชีวติ ไป คนไทยก็ตงั้ ใจท�ำฌาปนกิจศพของมารดาบิดา จัด
งานประกอบพิธีบ�ำเพ็ญกุศลศพ กระท�ำทักษิณาทานถึงมารดาบิดา ในพิธีกรรมส�ำคัญๆ เช่น
พิธีท�ำบุญในเทศกาลสงกรานต์ พิธีท�ำบุญครบรอบ 50 วัน 100 วัน พิธีท�ำบุญอัฐิ และท�ำบุญ
ตักบาตร กรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านในทุกๆ วัน เป็นต้น นอกจากนี้คนไทยยัง
ก�ำหนดให้มวี นั ส�ำหรับเชิดชูและแสดงถึงความส�ำคัญของมารดาบิดา เป็นวันทีค่ นไทยทุกคน
จะได้ส�ำนึกถึงพระคุณของมารดาบิดา และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่จะพึงมีความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาบิดาเป็นประจ�ำทุกปี คือ วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กตัญญูกตเวทีตอ่ อาจารย์ดว้ ยความเคารพ ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยา เพือ่ ไม่
ให้เป็นทีห่ นักใจแก่ครูอาจารย์ มีความประพฤติดี และเชือ่ ฟังอยูใ่ นโอวาทของท่านแล้ว ยังได้
ปฏิบตั ปิ ระเพณีทแี่ สดงให้เห็นคุณค่าของความเป็นครูคอื ประเพณีการไหว้ครูสบื ทอดปฏิบตั ิ
ต่อกันมาเป็นเวลานาน และมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนในปัจจุบัน คือ การไหว้ครูในสถาน
ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา การไหว้ครูในพิธีไหว้ครูส�ำหรับนัก
แสดง การไหว้ครูดนตรีไทย และการไหว้ครูมวยไทย เป็นต้น
กตัญญูกตเวทีตอ่ ญาติดว้ ยการต่างฝ่ายต่างก็ถอ้ ยทีถอ้ ยอาศัย โดยการเอือ้ เฟือ้ แบ่ง
กันกินแบ่งกันใช้ ให้ของฝากยามเยีย่ มเยีอื น ให้ของขวัญยามมงคล ให้ของกินและของใช้ยามตรุษ
ยามสารทการสนทนาปราศรัยในระหว่างหมู่ญาติ ก็พูดจาต่อกันด้วยค�ำสุภาพ อ่อนโยนการ
งานบางอย่างเป็นการงานที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมแรงกายและแรงใจของเครือญาติหรือ
หมู่คณะ ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากญาติอย่างเต็มที่ และรู้จักวางตัวกับญาติโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.8 No.1 | January - June 2017

57

เหมาะสมกับฐานะต�ำแหน่ง กาลเทศะและบุคคล
กตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติด้วยการจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ช่วยปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและรักษาเกียรติของชาติ
ภาคภูมใิ จในความเป็นไทยและนิยมไทย และช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ กตัญญูตอ่ ศาสนา
ด้วยการศึกษาหาความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพือ่ ให้ผอู้ นื่ รูแ้ ละเข้าใจหลักค�ำสอนของศาสนาให้ถกู ต้อง และ
ปกป้องพระศาสนา โดยการรักษาและท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้มคี วามมัน่ คง กตัญญูตอ่
พระมหากษัตริยด์ ว้ ยถวายความเคารพ เมือ่ ไปพบพระมหากษัตริย์ หรือได้ยนิ เพลงสรรเสริญ
พระบารมีกแ็ สดงความเคารพด้วยการยืนตรง หากมีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสร็จในกิจพิธี เมือ่ พระ
มหากษัตริย์เสด็จผ่านก็ได้ถวายความเคารพ เปล่งเสียงไชโยถวายพระพร ถ้ามีธงชาติก็โบก
ธงชาติด้วย เมื่อจะกราบทูลข้อความอะไร ก็ได้กราบทูลด้วยอาการและถ้อยค�ำที่แสดงความ
เคารพ ถวายความจงรักภักดี รัก ซื่อสัตย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามพระบรม
ราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งใจประกอบอาชีพในทางที่สุจริตเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของตนเองและประเทศชาติของพระองค์
ชาวไทยพุทธกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระ
รัตนตรัย คือ คุณของพระพุทธองค์ พระธรรมและพระสงฆ์ โดยชาวไทยได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพระรัตนตรัย ผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ เช่น การเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น และโดยการเพียรพยายามศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมค�ำสอนทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ และช่วยสนับสนุนปกป้องดูแลสถาบันพระสงฆ์ให้
มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยพระสงฆ์ในการพยุงพระพุทธศาสนาให้อยูค่ กู่ บั สังคมไทย สนับสนุน
พระสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 และคอยป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากการโจมตีของศาสนาอื่นๆ หรือ
ภัยที่นอกเหนือจากการโจมตีพระศาสนา ช่วยกันสอดส่องดูแลพระสงฆ์
กตัญญูกตเวทีตอ่ สัตว์ดว้ ยความกรุณาปรานี ไม่ใช้งานสัตว์เหล่านัน้ หนักเกินไปจน
เป็นการทรมาน หรือไม่เฆี่ยนตีมันอย่างไม่มีเหตุผล และเลี้ยงดูให้อาหารสัตว์เหล่านั้น ไม่ให้
อดอยาก ให้สตั ว์เหล่านัน้ ได้กนิ ได้นอนและได้พกั ผ่อนตามเวลาและกตัญญูกตเวทีตอ่ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ คือ ใช้อย่าง
ประหยัดบ�ำบัดและฟืน้ ฟูเฝ้าระวังดูแลและป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถกู ท�ำลาย เป็นต้น
3. ด้านการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของความกตัญญูกตเวที พบว่า เป็นบ่อเกิดแห่ง คุณค่า
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มากมายแก่ผู้ที่น�ำเอาไปปฏิบัติจริง เท่านั้น ไม่ใช่แค่อ่านท�ำความเข้าใจ โดยเริ่มจากคุณค่า
ต่อผู้ปฏิบัติเองที่มีความสุขความเจริญ ได้รับการสรรเสริญ มีอายุยืนยาว ไม่มีความเสื่อม
ในชีวิต การได้ประโยชน์ของความกตัญญูกตเวทีที่จ�ำแนกออกไปตามหลักในพุทธปรัชญา
เถรวาท และเมือ่ บุคคลทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีสนิ้ ชีวติ ไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์คณ
ุ ค่า
ต่อสังคมโดยเป็นผลดีตอ่ การด�ำเนินกิจกรรมชีวติ ทีเ่ ป็นคุณประโยชน์ตอ่ กัน เมือ่ ต่างฝ่ายต่าง
ท�ำอุปการคุณ ก็ย่อมอนุเคราะห์ตอบแทนคุณกันไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด อันเป็นกระบวน
การรักษาหน้าที่ รักษาคุณความดีไม่มีที่สิ้นสุด แสดงถึงความสืบเนื่องมั่นคงของคุณธรรม
คือความกตัญญูกตเวทีในจิตใจและแสดงว่าความกตัญญูกตเวทีที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้องทั้ง
หลักศีลธรรม หลักกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ย่อมจะเกือ้ กูลอุดหนุนความมัน่ คง
ของสังคมได้ และคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาโดยเป็นหลักธรรมที่ท�ำให้พระศาสนาด�ำรงอยู่
ได้ เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบแห่งความกตัญญูกตเวทีและทรงได้
แสดงหลักธรรมข้อนี้ให้พระสาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง
พระสงฆ์ได้ทำ� ตามนัน้ แล้วสืบอายุของพระธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ท�ำให้พทุ ธบริษทั รุน่ หลังได้
มีโอกาสรับสิ่งประเสริฐ เหมือนกับได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสาวกทั้งหลายเหล่า
นี้ ทนรับความยากล�ำบากทุกประการในการสืบอายุพระศาสนา ทั้งนี้ ก็เพราะความกตัญญู
กตเวทีในพระผู้มีพระภาคเจ้า
แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดสภาวะที่ขาดความกตัญญูกตเวที คือภาวะที่ขาด
ความส�ำนึกในอุปการคุณและการตอบแทนคุณ ซึง่ ท�ำให้ขาดปฏิสมั พันธ์กนั ในบทบาทหน้าที่
ด้านการอนุเคราะห์สงเคราะห์และการทดแทนคุณต่อกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบทีเ่ สียหายใน
หลาย ๆ ด้านแก่ผปู้ ฏิบตั โิ ดยเป็นเหตุทำ� ตนให้เดือนร้อน ท�ำตนให้ถกู ก�ำจัด ถูกท�ำลาย ถูกผูร้ ตู้ ิ
เตียน ประสบความเสือ่ มความเดือดร้อน ไม่มคี วามสุข ไม่มคี วามเจริญไม่มมี ติ รช่วยเหลือ ได้
รับการดูถูกเหยียดหยาม คนอกตัญญูเป็นคนไร้ประโยชน์ เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย มองไม่
เห็นคุณงามความดีคนอืน่ ไม่รจู้ กั ตอบแทนคุณของผูอ้ นื่ คนอกตัญญูประสบความทุกข์ในโลก
นี้ เมือ่ ละโลกนีไ้ ปแล้วจะไปสูอ่ บายภูมิ ผลกระทบต่อสังคมโดยเกิดเหตุการณ์ความเดือดร้อน
วุน่ วายต่างๆ เช่น บุตรธิดาขาดความกตัญญูกตเวทีทำ� ร้ายหรือฆ่ามารดาบิดาหรือญาติพน่ี อ้ ง
ของตน ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจ�ำหรือถูกประหารชีวติ หรือปัญหาอืน่ ๆ เช่น ศิษย์ทำ� ร้ายครู
คูส่ ามีภรรยาทะเลาะกันจนครอบครัวแตกแยกหาความสุขไม่ได้เพราะขาดความกตัญญูกตเวที
ต่อกัน ปัญหานายจ้างกับลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อกัน น�ำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงเพราะ
ขาดความกตัญญูกตเวทีต่อกัน ประชาชนกับประชาชนเมื่อขาดความกตัญญูกตเวทีต่อกันก็
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จะมองไม่เห็นคุณค่าและอุปการคุณของกันและกันจึงก่อให้เกิดปัญหาการเบียดเบียน การ
เอารัดเอาเปรียบการท�ำร้ายหรือฆ่ากันได้โดยง่าย ภาครัฐไม่ปกครองประชาชนตามหลักธรรมา
ภิบาล เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน ท�ำให้เกิดปัญหาขึน้ แก่บา้ นเมือง ประชาชนไม่มคี วามกตัญญู
กตเวทีตอ่ สถาบันชาติจงึ ท�ำให้ขาดความสามัคคี ไม่มวี นิ ยั ก็กอ่ ความเดือดร้อนแก่สงั คม และ
ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยท�ำให้พทุ ธบริษทั ขาดความเคารพในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ และยังไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมด�ำรงอยู่ไม่
ได้นาน หรือพระพุทธศาสนาเสื่อมสูญไป
ส�ำหรับแนวทางการน�ำหลักกตัญญูกตเวทีมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันพบว่า มีอยู่ 3
แนวทาง คือ (1) การด�ำเนินชีวติ (2) การประกอบอาชีพ (3) การอยูร่ ว่ มกับสังคม ซึง่ ในแต่ละ
อย่างมีความจ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะน�ำหลักกตัญญูกตเวทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการด�ำเนินชีวติ
ด้วยการใช้หลักกตัญญูกตเวทีเพื่อฝึกจิตใจให้เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของทุกสิ่งที่มีบุญ
คุณต่อเรา แล้วแสดงออกด้วยการทดแทนคุณของทุกสิ่งที่มีบุญคุณเหล่านั้น การประกอบ
อาชีพเพือ่ ส่งผลดีตอ่ ความเป็นอยูข่ องตนเองครอบครัว สังคม และประเทศชาติเพือ่ ให้กจิ การ
นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการอยู่ร่วมกับสังคม เพื่อให้
เกิดการรับผิดชอบต่อตนเอง การไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน การเห็นคุณค่าและตอบแทนคนที่
อยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 รัฐบาลควรให้ความสำ�คัญในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย โดยการนำ�
หลักคำ�สอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อจะ
ได้พัฒนาเยาวชนให้มีทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพและมีคุณธรรม เมื่อเยาวชนมีความ
รู้คู่คุณธรรมก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพที่ดี คือ มีพฤติกรรมและจิตใจที่ดี พร้อมทั้งมีความ
กตัญญูกตเวที
1.2 ควรรณรงค์ให้การศึกษาท�ำความเข้าใจเรือ่ งกตัญญูกตเวที ให้รแู้ ละเข้าใจ
ว่า ความกตัญญูกตเวที กินความมากมาย รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคล สัตว์ สิ่งของ
สถานที่ ธรรมชาติสถาบัน องค์กร
1.3 สือ่ มวลชนควรน�ำเสนอแต่สงิ่ ทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริม
ค่านิยมทางพุทธศาสนาที่ถูกต้อง น�ำเสนอรายการชีวิตจริงของผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

60

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 | มกราคม - มิถุนายน 2560

มารดาบิดา เพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรศึกษาวิเคราะห์หลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทต่อการ
แก้ไขปัญหาสังคม
2.2 ควรมีการศึกษาการด�ำเนินชีวติ ของคนไทย ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ติ ามหลัก
กตัญญูกตเวทีว่ามีผลต่อการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างไรบ้าง
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและพฤติกรรมในเรื่องความกตัญญู
กตเวทีของคนไทยในปัจจุบนั กับคนไทยในอดีตว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
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