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บทคัดย่อ 
   

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที ๒.เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท  และ ๓. เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องกตัญญู
กตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลคือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่งานเขียนทาง
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดถึงสารานุกรมต่างๆที่
เก่ียวข้อง และมีข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ประกอบด้วย รวมทั้งอรรถกถาและฎีกาต่างๆ อันเป็นคัมภีร์
สําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท    

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า คนดี จะต้องมีเครื่องหมาย ๒ ประการ คือ กตัญญู 

แปลว่า รู้คุณ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณผู้ที่มีคุณต่อเราน้ันมีมาก แต่ในที่น้ีจะขอยกมากล่าว
เฉพาะบิดาและมารดา ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรา เรามีวันน้ีได้ก็เพราะท่าน ร่างกายตัวตนเรา มี
ราคาแพงมากที่สุดในโลก แต่ร่างกายตัวตนของเราน้ีได้มาฟรี ๆ โดยบิดามารดาเป็นผู้มอบให้  

๒. ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ี ต่างก็ต้องการจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ัน ก็จะต้อง
หมั่นรําลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ และสิ่งสําคัญย่ิงไปกว่าน้ัน ก็จะต้องสร้างความดีให้เกิด
ขึ้นกับตน ให้สังคมมองเห็นว่า เราเป็นคนดี ก็เพราะมีบิดามารดาที่ดี ดังน้ี ขอให้คิดว่า ๑. คุณต้องตอบ
แทน เป็นเขตแดนของคนดี จงต้ังตนไว้ในกตัญญูกตเวที ๒. ความดีอยู่ที่ผล ความเป็นคนอยู่ที่รู้คุณ ถ้า
ทําได้ดีจะเป็นคนมีบุญ 
 
คําสําคญั : ๑. การศึกษาวิเคราะห์   ๒. แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที   ๓. พุทธปรัชญาเถรวาท 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to the study the 
concept of gratitude, 2) to study the concept of gratitude in Theravada Buddhist 
philosophy, and 3) to analyze the concept of gratitude in Theravada Buddhist 
philosophy. The data of this documentary research were collected from the Tipitaka 
of Mahamakutrajavidyalaya B.E. 2505, Commentaries, Sub-commentaries, and concerned 
documents and articles. 
 The results of research were found as follows: 
 1.  The Buddha said that a good person has two signals or qualities; Kataññu 
or knowing the done favour, and Katavedi or reciprocating the done favour. In this 
study, father and mother would be raised for the example. Father and mother had 
much obligation to their children. They gave physical and mental body to their 
children. So it is the duty of sons and daughters to pay back gratitude to their own 
parents.  
 2. Everyone has a wish to be a good one, so one should recall to the 
obligation of one’s parents and pay gratitude to them. Moreover, one should behave 
good and do good for one’s self and for society to indicate that one has good 
parents. It should be recognized that; 1. Obligation must be paid back and gratitude 
is the sign of good persons, and 2. Results indicate the goodness and gratitude 
indicates a good man. 
 
Keywords: Analytical study, The concept in gratitude, Theravada Buddhist philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดีด้วยการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณหลาย
ท่าน ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณ ดร. สําราญ โคตรสมบัติ และผศ.ดร.สําราญ  ศรีคํามูล ที่ได้เมตตารับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระให้มีความ
ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งช่วยตรวจสอบแก้ไข
ข้อผิดพลาดทั้งด้านเน้ือหาและรูปแบบให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ที่กําหนดไว้จน
ได้รับความสําเร็จในการวิจัยครั้งน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ พระราชวัชราภรณ์  รองอธิการบดี พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน, ดร. ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้งวิเคราะห์ วิพากย์งาน ให้
คําแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเสร็จสมบูรณ์ อย่างละเอียดย่ิง จนทุกอย่างสําเร็จอย่างดี 
ขอบพระคุณ พระมหากําธร  โกสลธโร,ดร.  และ ผศ.ดร.จํารูญ พริกบุญจันทร์ ที่ได้กรุณาช่วย
ตรวจสอบดูแลวิทยานิพนธ์ ให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาให้ได้รับความสําเร็จในครั้งน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เมตตาในการค้นคว้าข้อมูลวิทยานิพนธ์ และให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จะทําวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนให้ความรู้ในทุกเน้ือหาวิชาต่าง ๆ และขอขอบคุณเพ่ือน
ร่วมคณะ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ทําวิจัย
ให้ประสบความสําเร็จในครั้งน้ี 

คุณงามความดีที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอนอบน้อมสักการบูชาพระ
รัตนตรัยที่พ่ึงอันประเสริฐ และขอนอบน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา อุปัชฌาย์อาจารย์ บูรพาจารย์ ผู้
มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้แสดงและไม่ได้แสดงนาม ผู้ให้ชีวิต ผู้ให้โอกาส ให้วิชาความรู้ ให้แสงสว่าง
ทางปัญญา สู่การดําเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้วิจัย  

 

พระครูจารุสารธรรม จารุธมโฺม (สมคุณ) 
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สารบญัคํายอ่ 
 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีทั้ง
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียงตามคัมภีร์ดังน้ี 
 

คําย่อ คําเต็ม 
พระสุตตันตปฎิก 

ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
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องฺปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
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คัมภีร์ที่ใช้ในการค้นคว้านํามาอ้างอิงสําหรับวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาพระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้ระบุช่ือ คัมภีร์/เล่ม/ข้อ/หน้า ตามลําดับ เช่น ขุ.ชา. 
๒๗/๑๗๘/๔๓๖.  หมายถึง พระสุตตันตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตก เล่ม ๒๗ ข้อ ๑๗๘ หน้า ๔๓๖ 
 



สารบญั 

 

                                                                                              หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญัคํายอ่ ง 
สารบญั จ 
 

บทท่ี  ๑  บทนํา ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๒ 
 ๑.๓  ขอบเขตการวิจัย  ๒ 
 ๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๓ 
 ๑.๕  คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  ๓ 
 ๑.๖  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ๔ 
 

บทท่ี  ๒   แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที ๗ 

 ๒.๑ ความหมายของกตัญญูกตเวที  ๗ 

 ๒.๒ หลักการของความกตัญญูกตเวที  ๙ 

 ๒.๓ ความสําคัญของความกตัญญูกตเวที  ๑๐ 
 

บทท่ี  ๓   แนวคดิเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒๒ 
 ๓.๑ หลักธรรมที่ใช้ความกตัญญ ู  ๒๓ 
 ๓.๒ เรื่องกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาท  ๓๖ 

 

บทท่ี  ๔  วิเคราะห์แนวคดิเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท ๕๓ 
 ๔.๑  วิเคราะห์เรื่องกตัญญู  ๕๓ 

 ๔.๒  กตัญญูในพระไตรปิฎก  ๕๖ 
 ๔.๓ วิเคราะห์ความกตัญญุตา  ๖๕ 
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บทท่ี  ๕  สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๗๔ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย  ๗๔ 
 ๕.๒  ข้อเสนอแนะ  ๗๖ 
  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๗๖ 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  ๗๖ 

 

บรรณานุกรม ๗๗ 
 
ประวตัิผู้วิจัย     ๗๙ 
  



 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 หลักธรรมคําสอนพ้ืนฐานที่สําคัญของพระพุทธศาสนาคือการสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและ
ให้ละเว้นจากการกระทําสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะการทําความดีจะได้รับผล
ที่เป็นความสุข แต่ในทางตรงกันข้ามการทําสิ่งที่ไม่ดีจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่ง
กรรมที่ตนกระทํา๑ และคุณสมบัติหน่ึงที่สําคัญของการเป็นคนดีตามหลักของพระพุทธศาสนาคือการ
เป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวที๒ ความกตัญญูกตเวที คือคุณธรรมที่สําคัญย่ิงในสังคม เป็นหลักธรรม
เช่ือมสัมพันธ์คนในสังคมให้เกิดความสํานึกในพระคุณและตอบแทนพระคุณซึ่งกันและกัน อันเป็น
คุณธรรมสําคัญที่ช่วยค้ําจุนสังคมให้มีความมั่นคงและสันติสุข พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสําคัญของ
ความกตัญญูกตเวทีไว้มากมาย ดังเช่นในพระสุตตันตปิฎก ความว่า  

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการเหมือนถูก
เชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการน้ันเป็นไฉน คือ ๑. กายสุจริต ๒. วจี
สุจริต ๓. มโนสุจริต ๔. ความเป็นคนกตัญญูกตเวที ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้
ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการน้ีแลเหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์”๓  
 
นอกจากน้ี ในมงคลสูตรก็ตรัสไว้ว่า ความกตัญญูเป็นอุดมมงคล๔ ในพระพุทธศาสนา องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีว่าเป็นคนดี ดัง
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าบุตรน้ันจะเป็นพระสงฆ์ เมื่อไปบิณฑบาตมาแล้ว ก็ให้มารดาบิดากินก่อนได้ 
พระองค์ทรงอนุญาต ถือว่าไม่เป็นการทําลายศรัทธาให้เสียไป หากมารดาบิดามีเสื้อผ้าเก่าขาด ไม่
สามารถใช้ได้อย่างปกติ ในกาลสมัยบุตรผู้เป็นพระสงฆ์น้ัน หากได้สบงจีวรมาใหม่ นํามาย้อมเสียให้
เป็นสีของชาวบ้าน สามารถเอาให้มารดาบิดานุ่งห่มได้ และมีพุทธศาสนสุภาษิต กล่าวยกย่องสรรเสริญ

                                                            

 ๑พระสูตร และอรรถกถาแปล, อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่มที่ ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๗๐-๔๘๓,   

๒พระสูตร และอรรถกถาแปล, อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๕๖-๓๕๗.   

๓องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๑๒/๒๕๓.  
๔ขุ.ข. ๒๕/๕/๓. 
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ผู้มีความกตัญญูกตเวทีว่า นิมิตฺตํ สาธุรูปานํกตญฺญกตเวทิตา๕ แปลว่า บุคคลที่มีความกตัญญู รู้
อุปการะที่ท่านทําแล้วตอบแทนพระคุณท่าน ท่านกล่าวว่าเป็นคนดี  
 ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมคนให้ทําความดีประพฤติเป็นประโยชน์สถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมต่างยกย่อง สรรเสริญบุคคลที่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวที และบุคคลหากมีความ
กตัญญูกตเวทีแล้ว ก็จะส่งเสริมให้มีคุณธรรมกว้างไพศาลออกไป ต้ังแต่ความกตัญญูต่อมารดาบิดา 
จนถึงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีสติพิจารณา 
รอบคอบ มีสติยับย้ัง เมื่อจะทําความไม่ดีไม่งามใดๆ ย่อมจะต้องคํานึงถึงความเดือดร้อนที่จะมีผลต่อ
ตนเองและผู้มีพระคุณ คนที่มีความกตัญญูกตเวที อันได้ช่ือว่าเป็นคนดีน้ัน ย่อมก่อให้เกิดการกระทํา
การงานที่ดี ให้ชาติสกุลมีความเจริญ รุ่งเรือง มั่นคงมีช่ือเสียงเกียรติยศ นอกจากน้ีประเทศชาติ พระ
ศาสนา ก็เจริญมั่นคงด้วยการกระทําดีเพราะมีประชาชน และศาสนิกชนที่มีคุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทีน้ี 
 การที่เด็กเป็นคนกตัญญูกตเวที ทําให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็น
หลักธรรมพ้ืนฐานที่ทําให้มนุษย์รู้จักการกระทําหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเร่ิมจากมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยพ่อแม่ทําหน้าที่เป็นบุพการี 
และลูกปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมท่ีกว้างออกไป 
ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดปลอดภัย ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง ปัญหาสงคราม 
ปัญหาความโหดร้ายทารุณ ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจจะหมดไป สภาวะสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติจะไม่ถูกทําลาย เพราะคนมีความกตัญญูย่อมระลึกถึงบุญคุณของป่าไม้ ทุ่งนา แม่นํ้า ลําธาร 
ถนนหนทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ช่วยกันอนุรักษ์ บํารุง รักษาให้สิ่งเหล่าน้ันคงอยู่ร่วมกับ
มนุษย์อย่างสมดุล ปัจจุบันมีกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจํากัด สิ่งย่ัวยุให้เกิดการ
เบ่ียงเบนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจน
ลืมคํานึงถึงความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจนความต้องการทางด้านวัตถุเพ่ือมาสนองความต้องการ
ทางกาย ทางใจในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในสังคมน้ัน ทําให้เกิดการแย่งชิงโอกาส เพ่ือการ
ประกอบการเลี้ยงชีพ โดยลืมคํานึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ลืมคํานึงถึงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
ของคนไทยที่มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งคนมีความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สําคัญ
อย่างย่ิงที่จะช่วยรักษาและพยุงสังคมไทย๖ 
  

                                                            
๕ธรรมสภา, พุทธศาสนสุภาษิตฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๐, 
๖พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๓. 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที  
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี  
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาหลักพุทธจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เอกสารช้ัน
ปฐมภูมิ (Primary sources) คือพระไตรปิฎก อรรกถา และเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary 
sources) คือหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัยนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับความกตัญญูกตเวที  
  

๑.๔ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.๔.๑  ทราบหลักพุทธจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑.๔.๒  ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติหน้าที่ของตนในเร่ืองความกตัญญูกตเวที

ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 พุทธจริยธรรม หมายถึง หลักในการดําเนินชีวิตอันเป็นวิธีการ หรือเคร่ืองมือสู่จุดมุ่งหมายอัน
เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นเป้าหมายของชีวิต และเป็นอุดมคติของชีวิต มีธรรมชาติของความเป็นจริง 
เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นได้ด้วยตัวของตนเอง 
 ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความรู้และการยอมรับในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิ่งของ และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อม กตเวที คือ พยายามกระทําตอบด้วยการ
ทดแทนพระคุณ ช่วยเหลืออุปการะ ยกย่อง บํารุง รักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีงาม  เพ่ือความสงบสุข
ของสังคม และเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
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๑.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 พระมหาบุญกอง คุณาธโร ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู 
(กตญญุตา) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความกตัญญูใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยทําการศึกษาในภาคเอกสารเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกตัญญู
กับหลักธรรมข้อต่างๆ บทบาทและอิทธิพลของความกตัญญูที่มีต่อสังคมและประเพณีไทย พบว่า 
ความกตัญญูเป็นหลักธรรมท่ีสําคัญ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความกตัญญูเป็นหน่ึงในมงคลอันสูงสุด 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยกับสิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลที่มีความรู้สึกสํานึกในบุญคุณ
และคิดตอบแทนคุณบุคคล สัตว์ สถาบัน ธรรมชาติแวดล้อมและช่วยเก้ือกูลสังคมส่วนรวมด้วยความ
เมตตากรุณาย่อมประสบกับความสุข และความเจริญก้าวหน้า ส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมไม่
น่าคบหาและประสบกับความพินาศ พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มนุษย์มีความกตัญญูกตเวที สอนให้
มนุษย์รู้จักหน้าที่ของตนเอง เมื่อทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีแล้ว จะ
ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข๗ 
 พระครูศรีสุดโสภณ (เงิน ชาตเมธี) ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความกตัญญูกตเวทีในฐานะ
คุณธรรมค้ําจุนสังคมจากมุมมองพระพุทธศาสนา” โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และผลของการ
วิจัยพบว่า ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การสํานึกรู้ในบุญคุณหรืออุปการคุณของผู้อ่ืนที่แก่ตน และ
การตอบแทนคุณด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง หากไม่มีความ
กตัญญู ความกดเวทีก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือหากมีเฉพาะความกตัญญู แต่ไม่มีความกตเวที ความกตัญญูก็
ไม่สมบรูณ์ ไม่เกิดการกระทําตอบแทนคุณเป็นรูปธรรม ความกตัญญูกตเวทีที่สมบูรณ์ต้องเป็น
สัมมาทิฐิคือถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคือถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิด
กฎหมายบ้านเมือง ไม่ขัดระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม กรแสดง
ความกตัญญูกตเวทีที่จะเป็นฐานค้ําจุนสังคม จะกระจายฐานความกตัญญูกตเวทีให้ครอบคลุมทั้งต่อ
มนุษย์ สถาบัน องค์กร ต่อธรรมชาติที่จะเป็นฐานเกื้อหนุนและส่งเสริมให้สังคมมีความมั่งคงพร้อมต่อ
การพัฒนา ต้องเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่เป็นแบบสัมมาทิฐิเท่าน้ันคือต้องเป็นความกตัญญู
กตเวทีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และความกตัญญูกตเวทีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม หากคนซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยของสังคมต่างมีความกตัญญูกตเวทีอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก็จะเป็นพลวัตรขับเคล่ือนให้ระบบสังคม 

                                                            
๗พระมหาบุญกอง คุณาธโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญญุตา)  ในพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๔๕ หน้า.  



๕ 

 
 

ได้แก่ ระบบศีลธรรมสังคมระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เกิดความม่ันคงและนําไปสู่การพัฒนาแบบมั่นคงและย่ังยืน๘ 
 โกวิทย์ ราชิวงค์ ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “หลักคําสอนเร่ืองความกตัญญูกตเวทีใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาทัศนะของคนชราว่าด้วยการทอดทิ้งบุพการีในสังคมไทยพุทธ” ผลจาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาการทอดทิ้งบุพการีในสังคมไทยน้ันมาจากสาเหตุ ๔ ประการ คือ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาทางด้านสังคม การปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน และปัญหา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว และในขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งบุพการีใน
สังคมไทยปัจจุบันน้ัน พบว่า ต้องเร่ิมจากการแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวกันเองก่อน คือครอบครัว
ต้องเสริมสร้างกันเอง โดยมีความรักความเข้าใจกัน และรัฐบาล สังคมต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนอีกแรง 
ดังน้ันปัญหาดังกล่าวต้องแก้ไขจากหลายๆ ด้านคือ ด้านผู้สูงอายุเอง ด้านบุตรหลาน และด้านรัฐบาล
หรือสังคมที่เก่ียวข้องต้องช่วยเหลือกัน และจากการวิจัยภาคสนามพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจหลักคําสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติกิจรรมทางศาสนาก่อนจะเข้ามาอยู่
สถานสงเคราะห์คนชราในระดับสูง การปฏิบัติต่อบิดามารดาเมื่อครั้งเป็นหนุ่มสาวอยู่ในระดับดี ส่วน
สาเหตุสําคัญที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุตรหลานได้น้ัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาขาดแคลนผู้ดูแล
ในเวลากลางวัน รองลงมาคือปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนบุคคลที่มาเย่ียมผู้สูงอายุมากที่สุดคือหลานหรือ
เหลน และบ้ันปลายชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุพึงพอใจมาก และที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ
ของผู้ดูแลของสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนด้านความต้องการ พบว่าในส่วนที่เก่ียวข้องกับบุตรหลาน 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการมากนัก ที่ต้องการคือให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่ง
ขณะนี้สถานสงเคราะห์คนชราก็ดูแลดีอยู่แล้ว๙ 
 พระมหาไฉน ประกอบผล ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมเรื่องหน้าที่
ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้หลักในการปฏิบัติตนต่อบิดามารดา เช่น ร้อยละ 80.0 ดูแลบิดามารดายาม
เจ็บป่วย ร้อยละ 75.5 กล่าว ช่ืนชมบิดามารดาให้คนอ่ืนฟัง ร้อยละ  71.1 มี นิสัยมัธยัสถ์ 
พระพุทธศาสนาได้วางหลักคําสอนเก่ียวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ตามสถานะของตนกับหน้าที่ที่พึง

                                                            
๘พระครูศรีสุดโสภณ (เงิน ชาตเมธี), “ความกตัญญูกตเวทีในฐานะคุณธรรมค้ําจุนสังคมจาก

มุมมองพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, ๑๖๕ หน้า.  

๙โกวิทย์ ราชิวงค์, “หลักคําสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาทัศนะ
ของคนชราว่าด้วยการทอดทิ้งบุพการีในสังคมไทยพุทธ”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๕, ๑๔๖ หน้า. 



๖ 

 
 

ปฏิบัติ หากชาวพุทธเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง จะทําให้เกิดความสุขกับตนและสังคม จึงควรบรรลุ
หลักจริยธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวทีเข้าในหลักสูตรการศึกษาให้มากขึ้น๑๐ 
 อํานวย จ่ันเงิน ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาเพ่ือพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิด
ของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อน กิตติทินโน)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดของพระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อน กิตติทินโน) เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาความกตัญญูกตเวที โดยทําการวิจัยในภาค
เอกสารคือใช้การวิเคราะห์เอกสารงานนิพนธ์ของพระพุทธวรญาณ และการสัมภาษณ์พระพุทธวรญาณ
และผู้เก่ียวข้อง ผลของการวิจัยพบว่าพระพุทธวรญาณให้ความสําคัญต่อความกตัญญูกตเวทีมาก โดย
ช้ีว่าเป็นคุณธรรมเบ้ืองต้นแห่งมนุษยธรรมทั้งหลาย เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตคน เป็นโครงสร้างชีวิตที่
สําคัญ และเป็นเหตุแห่งความเจริญของบุคคล บุคคลที่สําคัญที่สุดเราจะต้องพัฒนาความกตัญญู
กตเวทีต่อท่านเป็นพิเศษ คือ มารดา บิดา ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครอง สถานที่ที่มี
พระคุณคือ บ้านเกิด โรงเรียนที่เคยเรียน และวัดที่เคยบวชเรียน และสถาบันที่มีพระคุณคือ ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีต้องใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ 
ธรรมสําหรับผู้ครองเรือน ธรรมของคนดี ธรรมที่เทวดายอมรับว่าเป็นทางแห่งความดี เป็นต้น รวมทั้ง
จารีตประเพณีที่ดีงานของไทย โดยมีธรรมที่ใช้เสริมสร้างการพัฒนาความกตัญญูกตเวทีที่สําคัญ คือ 
สติ ฉันทะ สัจจะ เมตตา สามัคคี และธัมมวิจยะ วิธีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความกตัญญูกตเวที 
คือ ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศแล้วสั่งสอนอบรมนักเรียน ให้เห็น
ความสําคัญและพัฒนาความกตัญญูกตเวทีให้ย่ิงขึ้นไป๑๑ 
 

 

                                                            
๑๐พระมหาไฉน ประกอบผล, “การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมเรื่องหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดา

มารดา : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๔, ๑๔๓ หน้า.  

๑๑อํานวย จ่ันเงิน, “การศึกษาเพ่ือพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อน กิตติทินโน)”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๓๗, ๑๓๗ หน้า.  



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาหลักพุทธจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยแบ่งได้ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ความหมายของกตัญญูกตเวที 
๒.๒ หลักการของความกตัญญูกตเวที 
๒.๓ ความสําคัญของความกตัญญูกตเวที 

 ความกตัญญูกตเวทีหรือกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มีอุปการ
คุณที่เรียกว่า บุพพการีชน กับบุคคลผู้รู้อุปการคุณของบุคคลอ่ืนแล้วตอบแทนที่เรียกว่า กตัญญูกตเวทีชน 
ความกตัญญูกตเวทีคือ คุณธรรมที่สําคัญย่ิงประการหน่ึงของสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ถูกต้องเก่ียวกับคุณธรรมข้อน้ี จําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจความกตัญญูกตเวทีในประเด็นต่าง ๆ 
เริ่มต้ังแต่ความหมายของกตัญญูกตเวที หลักการของความกตัญญูกตเวที และความสําคัญของความ
กตัญญูกตเวที โดยจะได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ข้างต้นไปตามลําดับ ดังน้ี 
 

๒.๑ ความหมายของกตัญญูกตเวที 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคําว่า กตัญญู และกตเวที ที่ถูกต้องจึงขอนํารูปศัพท์
และคําอธิบายมาแสดงไว้ ดังน้ี 
 กตัญญู เป็นคําภาษาบาลีและเป็นคํานาม หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ท่านทําให้ผู้รู้คุณท่าน, เป็น
คําคู่กันกับกตเวที๑ 
 กตัญญู เป็นคํากิริยานามปุงลิงค์และคําวิเสสนะ แปลว่า ผู้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนทําแล้ว
แก่ตนโดยปกติ มีรูปวิเคราะห์ว่า กตํ อุปการํ ชานาติ สีเลนาติ กตญฺญู แปลว่า ผู้มีปกติรู้ซึ่งอุปการะอัน
บุคคลอ่ืนทําแก่ตน มีรูปวิเคราะห์ว่า กตํชนิตํ สีลมสฺสาติ กตญฺญู แปลว่าผู้รู้อุปการะอันบุคคลอ่ืนทํา
แล้วแก่ตนมีรูปวิเคราะห์ว่า กตํ อุปการํชานาตีติ กตญฺญู๒ 

                                                            

 ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
 ๒ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ–ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๑๖๓. 



๘ 

 กตัญญุตา เป็นคําภาษาบาลีและเป็นคํานาม หมายถึง ความกตัญญูความเป็นผู้รู้อุปการคุณ  
ที่ท่านทําให้ ความเป็นผู้รู้คุณท่าน๓ 
 กตัญญุตา เป็นคํากิริยานามอิตถีลิงค์ หรือเพศหญิง แปลว่า ความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่ง
อุปการะอันบุคคลอ่ืนทําแล้วแก่ตนความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งอุปการะอันบุพการีชนทําแล้วความเป็น
แห่งบุคคลผู้กตัญญูความเป็นผู้กตัญญู มรีูปวิเคราะห์ว่า กตญฺญุสฺส ภาโว กตญฺญุตา๔ 
 กตเวที เป็นคําภาษาบาลีและเป็นคําคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ หมายถึง ผู้ประกาศคุณท่าน, 
ผู้สนองคุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตัญญู๕ 
 กตเวที เป็นคําวิเสสนะ แปลว่า ยังบุคคลให้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนทําแล้วแก่ตน,          
ยังบุคคลให้รู้ซึ่งคุณอันบุคคลทําแล้วแก่ตน, ผู้ประกาศซึ่งอุปการะอันบุพการีชนทําแล้ว, ผู้ตอบแทน
อุปการะของท่าน, ผู้สนองคุณท่าน, ผู้ตอบแทนคุณท่าน แต่หากเป็นคํากิริยานามปุงลิงค์จะแปลว่า 
บุคคลผู้ยังบุคคลให้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนทําแล้วแก่ตน๖ 
 กตเวทิตา เป็นคําภาษาบาลี และเป็นคํานาม หมายถึง ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน, ความ
เป็นผู้สนองคุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตัญญุตา๗ 
 กตัญญูกตเวที เป็นคํากิริยานามปุงลิงค์หรือเพศชาย แปลว่า บุคคลผู้รู้คุณท่านและตอบแทน
คุณท่าน ไทยตัดพูดเฉพาะกตัญญู แต่ความหมายหมายถึงกตเวทีด้วย๘ 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทิตาไว้ในหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ หมายถึง ความเป็นคนกตัญญูกตเวที และได้ให้ความหมาย
ของคําว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทนแยกออกเป็น ๒ คือ กตัญญู
รู้คุณท่าน กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น ๒ 
ระดับ คือ 
 กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหน่ึงกตัญญูกตเวที
ต่อบุคคลผู้ได้บําเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณความดีเก้ือกูลแก่ส่วนรวมตัวอย่างเช่นพระเจ้า ปเสนทิ

                                                            

 ๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
 ๔ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ–ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๓, 

๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
๖ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ–ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๔, 

 ๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
๘ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ–ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๔. 



๙ 

โกศลทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าโดยฐานที่ได้ประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ต้ังอยู่ในกุศล
กัลยาณธรรม เป็นต้น อย่างหน่ึง๙ 
 พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้ให้ความหมายคําว่ากตัญญูกตเวที ไว้ดังน้ี กตัญญู หมายถึง คนที่รู้อุป
การคุณที่คนอ่ืนทําให้ตน ส่วนกตเวที หมายถึง คนที่รู้แล้วและตอบแทนคุณท่านด้วย ๑๐ คําว่า 
“กตัญญู” หากแปลเอาความทางปฏิบัติแล้ว หมายถึง “เห็นคุณท่าน”คือเห็นด้วยใจด้วยปัญญา คําว่า 
“กตเวที” แปลตามตัวหมายถึงการประกาศคุณ หรือการทําให้เป็นที่รู้จักให้ปรากฏขึ้นแต่หากแปลเอา
ความตามภาษาไทยหมายถึงการตอบแทนคุณ๑๐ 
 ศึกษาจากความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทีที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า กตัญญู หมายถึง
การสํานึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมีต่อตนเอง กตเวที หมายถึง การประกาศ การ
แสดงออก การกระทําเพ่ือตอบแทนคุณ รวมความแล้วคําว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้ในอุปการ
คุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีต่อตนเอง และกระทําการตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
โดยนัยน้ี  คําว่า กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเป็นภาวะ
ทางจิตใจ ส่วนคําว่า กตเวที หมายถึงกาแสดงออกเพื่อตอบแทนคุณ เป็นการแสดงการตอบแทนคุณ
ผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนออกมาทางภายนอกทั้งทางการกระทําและการพูด ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ัน 
กตัญญูจึงจัดเป็นมโนกรรม กตเวทีจัดเป็นกายกรรมและวจีกรรม 
 

๒.๒ หลักการของความกตัญญูกตเวที 
 การศึกษาถึงหลักการของความกตัญญูกตเวที ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ประเด็นหลักที่สําคัญ 
๒ ประการคือ กตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมต้องปฏิบัติคู่กันและกตัญญูกตเวทีต้องเป็นสัมมาทิฐิ 
 ความกตัญญูคือความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทําไว้ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวทีคือการตอบ
แทนอุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําไว้น้ัน กตัญญูกตเวทิตาธรรม อันหมายถึงการรู้อุปการะที่คนอ่ืนทําแล้วและ
ตอบแทน หรือการรู้จักคุณค่าแห่งการกระทําดีของคนอ่ืนและแสดงออกเพ่ือบูชาความดีน้ัน เป็น
คุณธรรมค้ําจุนโลกให้อยู่รอด และเป็นคุณธรรมที่สร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์ สัตว์สิ่งแวดล้อม 
อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสมดุล  
 

                                                            
๙พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒. 
๑๐ป่ิน มุทุกันต์, แนวการสอน ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า ๑๘๑. 



๑๐ 

 ความกตัญญูเป็นคุณธรรมซึ่งเป็นมงคลข้อที่ ๒๕ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ การรู้บุญคุณคนหรือ
รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตนเอง ถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหน่ึงในสังคม
มนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคําสอนว่าการทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้หากมีคนทําดีให้กับเราแล้วและเราได้รับผลประโยชน์จากการทําดีของเขา เช่น ได้ลาภ ยศ 
สรรเสริญและความสุขแต่เราเพียงรับรู้ แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่รับรู้คุณความดีของเขาย่อม
ถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกัน 
 หากพิจารณาถึงความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวที จะเกิดความเข้าใจชัดเจนว่า ความ
กตัญญูกตเวที หมายถึง “การรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีบุญคุณ ความรู้คุณค่าของความดีและการ
ลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดี” คนกตัญญูอย่างสมบูรณ์น้ันจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมท้ัง ๒ 
ประการ จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้คือ ต้องมีทั้งกตัญญุตาคือการรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนที่ มี
บุญคุณหรือความรู้คุณค่าของความดี และกตเวทิตาคือการลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดี 
 ความกตัญญูกตเวทีมีหลักการคือต้องกตัญญูและกตเวทีแบบถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายของสังคมบ้านเมืองไม่ขัดกับระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของคนในสังคมต้องต้ังอยู่บนหลักการของความถูกต้องดีงาม 
 ความกตัญญูกตเวทีที่มีหลักการสอดคล้องดังที่กล่าวข้างต้นจัดว่าเป็นความกตัญญูกตเวที ที่
คนในสังคมควรยกย่องสรรเสริญและปฏิบัติตามโดยแท้ แต่จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์  ที่เกิดขึ้น
ในสังคมปัจจุบันมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือผู้ที่ได้ช่ือว่าต้องเป็นกตัญญูกตเวทีชนมักจะมีเฉพาะแต่
กตัญญุตาธรรมยังขาดกตเวทิตาธรรม น่ันคือ มีเฉพาะแต่การรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืน ที่มีบุญคุณหรือ
ความรู้คุณค่าของความดีไม่มีการลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดีให้เห็นเป็นรูปธรรมกล่าวให้สั้นคือ 
“รู้จําแต่ไม่ทําตอบแทน” 
 

๒.๓ ความสําคัญของความกตัญญูกตเวที 
 ความกตัญญูกตเวทีที่ได้ช่ือว่าเป็นพ้ืนฐานของคนดีเพราะว่าคุณธรรมข้อน้ีเป็นมารดา เป็นต้น
กําเนิดหรือเป็นรากฐานของคุณธรรมอ่ืนๆหากจะเปรียบกับต้นไม้ ความกตัญญูกตเวทีเป็นดุจรากไม้ 
คุณธรรมอ่ืนก็เปรียบกับลําต้น ก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ที่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยรากฉันใด 
ความกตัญญูกตเวทีก็เป็นต้นกําเนิดหรือเป็นรากฐานแห่งความเจริญงอกงามของคุณธรรมอ่ืนฉันน้ัน
และคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานจะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการทําความดีมากขึ้นเพราะธรรมชาติของ
ความกตัญญูกตเวทีจะก่อให้เกิดสํานึกดี มีหิริคือความละอายใจตนเองในการทําผิดศีลธรรมและ
กฎหมายบ้านเมือง โอตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อความผิดด้วยสํานึกถึงผลคือความทุกข์ที่จะได้รับจาก
การทําผิดน้ัน ๆ รวมทั้งเป็นฐานแห่งคุณธรรมทั้งหลาย เช่น สัปปุริสบัญญัติ  
 



๑๑ 

 ๒.๓.๑ ข้อปฏิบัติของคนดี คือ  
  ๒.๓.๑.๑ ทาน หมายถึง การให้แบ่งปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
  ๒.๓.๑.๒ ปัพพัชชา หมายถึง การเว้นจากการเบียดเบียนกัน  
  ๒.๓.๑.๓ มาตาปิตุอุ ปัฏฐาน หมายถึง การปฏิบัติดูแลมารดาบิดาให้เป็นสุข  
 ๒.๓.๒ คารวธรรม ๖ คือ  
  ๒.๓.๒.๑ พุทธคารวตา หมายถึง ความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้า ด้วยการกราบ
ไหว้บูชา ต้ังใจปฏิบัติตามธรรม  
  ๒.๓.๒.๒ ธัมมคารวตา หมายถึง ความเคารพนับถือพระธรรมด้วยการต้ังใจศึกษาเล่า
เรียน  
  ๒.๓.๒.๓ สังฆคารวตา หมายถึง ความเคารพนับถือพระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้แสดง
กิริยานอบน้อมต่อท่าน  
  ๒.๓.๒.๔ สิกขาคารวตา หมายถึง ความเคารพเอ้ือเฟ้ือในการศึกษา ด้วยการต้ังใจ
ศึกษาไม่เกียจคร้าน  
  ๒.๓.๒.๕ อัปปมาทคารวตา หมายถึง ความเคารพเอ้ือเฟ้ือ ในความไม่ประมาท
เลินเล่อ  
  ๒.๓.๒.๖ ปฏิสันถารคารวตา หมายถึง ความเคารพเอ้ือเฟ้ือในการปฏิสันถารด้วยการ
ไม่ทําตนให้เป็นคนใจแคบ  
 ๒.๓.๓ สังคหวัตถุธรรม ๔ คือ  
  ๒.๓.๓.๑ ทาน หมายถึง การให้ปันสิ่งของช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  
  ๒.๓.๓.๒ ปิยวาจา หมายถึง การพูดคําไพเราะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
  ๒.๓.๓.๓ อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
  ๒.๓.๓.๔ สมานัตตตา หมายถึง การเป็นคนไม่ถือตัว 
 ๒.๓.๔ ฆราวาสธรรม ๔ คือ  
  ๒.๓.๔.๑ สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมเที่ยงตรงในหน้าที่ จริงใจต่อมิตร 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
  ๒.๓.๔.๒ ทมะ หมายถึง ความข่มใจ ข่มอารมณ์  
  ๒.๓.๔.๓ ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรคปัญหา  
  ๒.๓.๔.๔ จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ไม่ใจแคบ ไม่ตระหน่ี เป็นต้น 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานส่งเสริมให้คุณธรรมข้ออ่ืน ๆ เจริญขึ้นและแผ่กว้าง
ไพศาลมากขึ้น และส่งเสริมให้กตัญญูกตเวทีบุคคลทําความดีมากยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความกตัญญู
กตเวทีเป็นพ้ืนฐานของคนดีอย่างแท้จริง 



๑๒ 

 ๒.๓.๕ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
 พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีไว้ ดังมีพุทธศาสน
สุภาษิตที่ว่า นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํกตญฺญูกตเวทิตา แปลว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี๑๑ 
 คําว่า เครื่องหมาย เป็นคํานามหมายถึงสิ่งที่ทําขึ้นแสดงความหมายเพ่ือจดจํา หรือกําหนด
รู้๑๒ หรือเคร่ืองหมายที่เป็นสิ่งกําหนดรู้เป็นคนดีหรือไม่อย่างไร ทางพระพุทธศาสนามีเกณฑ์พิจารณา
มากมายแต่ที่เน้นอย่างหน่ึงก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติความเป็นคนดีของ
บุคคล กล่าวอีกนัยหน่ึง สัตบุรุษหรือคนดีทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย ดังพุทธพจน์
ที่ปรากฏในสรภังคชาดก ความว่า 
    บุคคลใดเป็นคนกตัญญูกตเวที เป็นปราชญ์ 
    มีกัลยาณมิตร และมีความภักดีมั่นคง ช่วย 
    กระทํากิจของมิตรที่ตกยากด้วยความเต็มใจ 
    บัณฑิต เรียกคนเช่นน้ันว่า สัตบุรุษ๑๓ 
 
 และดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในสัปปุริสสูตร ความว่า 
     สัตบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน 
     ทั้งกลางคืนและกลางวันย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์แก่คน 
     หมู่มากเมื่อระลึกถึงอุปการคุณที่มารดาบิดาทําไว้ก่อน 
     ย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรม๑๔ 
     
 นอกจากน้ี พระพุทธศาสนายังได้กล่าวไว้อีกว่า ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิสัตบุรุษ คือ 
เป็นพ้ืน ช้ันแห่งจิต หรือระดับจิตใจ ของคนที่มีคุณธรรม ดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย 
ความว่า 
     สัตบุรุษเป็นคนกตัญญู เป็นคนกตเวทีความเป็นคนกตัญญู 
     ความเป็นคนกตเวที สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ความเป็น 
     คนกตัญญูและความเป็นคนกตเวทีทั้งหมดน้ีเป็นภูมิสัตบุรุษ๑๕ 

                                                            
๑๑ธรรมสภา, พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๑๐. 
๑๒ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๒๖๒. 
๑๓ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๘/๖๐๘, ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๘/๔๓๖. 
๑๔องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๓๘/๒๙๘. 
๑๕องฺ.ทุก. ๒๐/๓๓/๗๗, 
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  สรุปได้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย/สัญลักษณ์ของสัตบุรุษหรือ  คนดีบุคคลไม่
ว่าจะมีความรู้ความสามารถหรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตาม แต่หากไม่มีความ
กตัญญูกตเวทีก็เป็นคนดีไม่ได้ เพราะขาดสัญลักษณ์แห่งความดีน่ันเอง 
  ๒.๓.๖  ความกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยาก 
    การแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือบริวารสมบัติน้ันหาได้ไม่ยากนัก และการแสวงหาคน
ดีที่มีคุณธรรมอ่ืนก็หาได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน แต่การแสวงหากตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยาก ดังพุทธ
พจน์ที่ปรากฏในอาสาทุปปชหวรรค ความว่า 
    ๒.๓.๖.๑  บุคคล ๒ จําพวกน้ีหาได้ยากในโลก คือ 
      ก) บุพพการี (ผู้ทําอุปการะก่อน) 
      ข) กตัญญูกตเวที (ผู้รู้อุปการะที่เขาทําแล้วและตอบแทน)๑๖ 
    อุปสรรคของบุพพการีชนคือตัณหาหรือความอยากเพราะเหตุว่าตัณหานั้นทําให้คน
เห็นแก่ตัวเมื่อบุคคลเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นการยากท่ีจะทําอุปการะให้แก่คนอ่ืนจะช่วยเหลือใครจะทํา
การงานใด ๆ ก็มักคิดถึงผลตอบแทนไว้ก่อนเมื่อไม่มีผลตอบแทนใดๆ ก็ย่อมไม่ทําอุปการะใดๆ ฉะน้ัน
ตัณหาจึงถือว่าเป็นอุปสรรคของบุพพการีชน 
    ปฏิปักษ์หรือสิ่งเป็นอุปสรรคของความกตัญญูกตเวทีได้แก่อวิชชาคือความไม่รู้ความ
โง่ ความเขลา ความจนปัญญา การไม่รู้จักบาป ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักคุณ ไม่รู้จักโทษไม่รู้ว่าอะไรเป็น
ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ ไม่รู้จักรับผิดชอบช่ัวดีเมื่อไม่รู้อย่างน้ีแล้วก็ย่อมไม่รู้จักคุณของผู้อ่ืนหรือสิ่ง
อ่ืนที่มีแก่ตนและไม่ตอบแทนคุณน้ัน ตัณหาและอวิชชาจึงเป็นเหตุสําคัญทําให้บุพพการีชนและกตัญญู
กตเวทีบุคคลหาได้ยาก 
    ๒.๓.๖.๒  ในทุลลภสูตร (ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก) ได้กล่าวถึงบุคคลหาได้ยาก ๓ 
จําพวก คือ  
      ก) ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
      ข) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 
      ฃ) กตัญญูกตเวทีบุคคล๑๗ 
    ๒.๓.๖.๓ ในปิงคิยานีสูตร ได้แสดงไว้ว่า การปรากฏของบุคคล ๕ จําพวกเป็นเรื่อง
ยากคือ 
      ก) ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 
      ข) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ หาได้ยากในโลก 

                                                            
๑๖องฺ.ทุก. ๒๐/๑๒๐/๑๑๔,  องฺ,ทุก. ๒๐/๑๒๐/๑๑๔. 
๑๗องฺ.ติก. ๒๐/๑๑๕/๓๕๘. 
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      ฃ) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อ่ืนแสดงแล้วหาได้
ยากในโลก 
      ค) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อ่ืนแสดงแล้วเป็นผู้
ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม หาได้ยากในโลก 
      ฅ) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้ อ่ืนแสดงแล้วเป็น
กตัญญูกตเวทีบุคคล หาได้ยากในโลก๑๘ 
    เหตุที่บุพพการีบุคคลและกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยากเพราะมีอวิชชาและตัณหา
เป็นเจ้าเรือนดังกล่าวน้ัน ก็เพราะผู้เป็นบุพพการีและกตัญญูกตเวทีเป็นเพียงผู้สงเคราะห์ อนุเคราะห์
ตอบแทนคุณกันด้วยความจําเป็นและจําใจ ด้วยว่าเมื่อไม่ทําก็เกรงจะถูกนินทา หรือทําด้วยความ
ปรารถนาให้โลกสรรเสริญ ยากจะหาผู้ที่ดําเนินตามธรรมดังน้ันโลกจึงได้บุพพการีหรือกตัญญูกตเวทีใน
ลักษณะ บุพพการีเทียม และกตัญญูกตเวที เทียมเช่นกับการแสวงหาทรัพย์ ง่ายสําหรับคนที่หาได้แต่
เป็นการยากที่จะได้มาโดยสะดวกและคล่องใจในทางสุจริต จึงกล่าวได้ว่าบุพพการีบุคคลและกตัญญู
กตเวทีบุคคลหาได้ยาก เพราะเป็นการยากที่จะประจวบเหมาะกันทั้งสองฝ่าย 
    ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า กตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยากนั้น พอจะแยกวิเคราะห์ให้
เห็นชัดเจนด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ การรู้คุณแต่ไม่ตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณด้วยหวังสิ่งตอบ
แทน และการตอบแทนคุณที่ไม่ถูกกฎหมายและไม่ถูกธรรม ซึ่งแยกอธิบายได้ ดังน้ี 
    ๒.๓.๖.๔ การรู้คุณแต่ไม่ตอบแทน 
    คุณปุถุชนมีจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาและตัณหา จึงต้ังอยู่ในความเห็นแก่ตัวไม่เห็น
แก่คนอ่ืนดังกล่าว เมื่อเห็นทางได้ดีก็ย่อมฉวยโอกาส เมื่อได้แล้วก็ไม่อยากแบ่งปันให้ใคร ประกอบกับ
ความมุ่งหมายในสุขแห่งชีวิต เมื่อยามเป็นเด็กก็เห็นแก่การเล่นสนุกสนาน เติบโตก็มุ่งศึกษาศิลปวิทยา 
เมื่อประกอบอาชีพมีทรัพย์สมบัติก็มุ่งไปทางแสวงหาครอบครัว มีสามีภรรยาแล้วต่างก็หลงในกันและ
กันมุ่งหาความสุขให้กันและกันมากกว่าจะคิดตอบแทนคุณของมารดาบิดาหรืออุปการีชน 
    อวิชชาและตัณหาเปรียบเช่นแม่นํ้าที่คอยขวางก้ันปฏิการคุณของปุถุชนเพราะต่าง
มุ่งแสวงหาประโยชน์สุขส่วนตนฝ่ายเดียว จึงทําให้ขาดการตอบแทนคุณเช่นการที่รู้คุณของยาแต่เมื่อ
ตัวเองไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้ค่าหรือประโยชน์ในการกําจัดโรคภัยของตนเกษตรกรรู้ว่าแผ่นดินมีคุณในการทําไร่
ทํานา แต่ก็มุ่งหมายเพียงผลผลิตจากนา ไม่บํารุงรักษาผืนดิน คนทั่วไปดํารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ รู้ว่า
ปัจจัยสี่มีคุณแก่ตนในด้านใด ในกาลใด ก็เห็นคุณเฉพาะในด้านน้ันในกาลน้ันเท่าน้ันไม่ได้ตอบแทนด้วย
การบํารุงรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ก็เพราะอวิชชาและตัณหากั้นไว้ 
 

                                                            
๑๘องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๙๕/๓๓๔. 



๑๕ 

    ๒.๓.๖.๕ การตอบแทนคุณด้วยหวังสิ่งตอบแทน 
    ดังที่กล่าวว่าปุถุชนน้ันมีอวิชชาและตัณหาเป็นเจ้าเรือน ดังน้ันจิตของปุถุชนจึงเจือ
ด้วยอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นแรงผลักให้มุ่งเสวยผลแห่งโลกียสุข คือ ทรัพย์ ยศ สุข 
สรรเสริญ ว่าเป็นสิ่งพึงปรารถนาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จในชีวิตหรือเป็นเคร่ืองหมายของ
คนดี กล่าวคือมุ่งในเรื่อง กิน กาม เกียรติ น่ันเอง เพราะตัณหาเป็นเคร่ืองยึดให้คนติดอยู่กับโลกียสุข 
ด้วยเหตุน้ีโดยทั่วไปการตอบแทนคุณจึงเป็นเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ลูกแสร้งทําดีเพราะ
หวังการสนับสนุนจากมารดาบิดาลูกศิษย์แสร้งทําดีเพราะหวังความสําเร็จการศึกษา ลูกน้องแสร้งทําดี
เพ่ือเอาใจเจ้านายหรือเพ่ือได้ยศตําแหน่ง นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานของรัฐแสร้งทําดีเพ่ือหวัง
ผลทางการเมืองหรือผลตอบแทนในหน้าที่ของตน คนในสังคมแสร้งทําดีต่อกันด้วยมุ่งหมายให้โลก
สรรเสริญ ให้สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นคนดี จึงทําอุปการะตอบแทน คือไม่ได้ทําปฏิการคุณจากมโน
สํานึกด้วยความบริสุทธ์ิใจ จึงทําอะไรก็ตามต้องมีประโยชน์แฝงอยู่หรือที่เรียกว่ามีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการทําอุปการคุณและตอบแทนคุณ ทั้งน้ีเพราะปุถุชนมีจิตเจือด้วยตัณหานั่นเอง 
    ๒.๓.๖.๖ การตอบแทนคุณที่ไม่ถูกกฎหมายและไม่ถูกธรรม 
    เพราะความมุ่งหมายทางโลกียสุข และการตอบแทนคุณกันโดยมุ่งหมายซึ่ง
ผลประโยชน์เป็นที่ต้ัง จึงก่อให้เกิดการตอบแทนคุณที่ไม่ชอบธรรม และผิดกฎหมายด้วยเหตุที่ไม่รู้แจ้ง
ในความหมายของการตอบแทนคุณ และไม่สามารถต้านกระแสแห่งตัณหาได้ จึงมีข้อสรุปการตอบ
แทนคุณว่า เป็นความดี เป็นสิ่งที่โลกยกย่องสรรเสริญและเป็นสิ่งที่ต้องกระทําไม่เช่นน้ันจะกลายเป็น
คนเนรคุณ อกตัญญู เพราะต้องการความดีอย่างน้ีจึงมีการตอบแทนคุณกันผิดหลักธรรมและหลัก
กฎหมาย เช่นลูกยอมทําทุจริตประพฤติผิดศีลธรรมกฎหมายเพ่ือได้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัว 
ลูกน้องยอมกระทําความผิดเพ่ือเจ้านาย คนทั่วไปยอมทําความผิด หรือประพฤติทุจริตด้วยมุ่งหมาย
ประโยชน์แก่คนที่มีอุปการะแก่ตน เพราะมีแต่ความรู้ว่าการตอบแทนคุณเป็นความดี แต่ขาดหิริและ
โอตตัปปะ และขาดปัญญาอันเป็นสัมมาทิฐิในการพิจารณาตรองเหตุผลด้วยถูกอวิชชาและตัณหา
ครอบงําจิตน่ันเอง 
  อน่ึงโดยธรรมดาคนทั่วไป มักจะรู้คุณมากกว่าตอบแทนคุณ ในลักษณะของการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน คือ ทําอุปการะหรือประโยชน์ต่อกันโดยมุ่งหมายผลตอบแทน ในรูปของ
ผลงาน ช่ือเสียง เกียรติยศ การยอมรับทางสังคม มิใช่ทําอุปการะหรือประโยชน์ต่อกันด้วยมุ่งหมายให้
เกิดประโยชน์สุขด้วยความบริสุทธ์ิใจประกอบกับสังคม ถูกกระแสบริโภคนิยม ทุนนิยมและประโยชน์
นิยมครอบงํา ทําให้การทําอุปการคุณต่อกันเป็นไปในลักษณะของการมุ่งประโยชน์ตอบแทน มิใช่
อุปการะที่เป็นการสร้างประโยชน์ต่อกัน ดังน้ันคนในสังคมจึงมีลักษณะความเป็นผู้กตัญญูคือรู้คุณแต่
ไม่ตอบแทนคุณหรือตอบแทนคุณ ก็เป็นลักษณะของการตอบแทนผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับและ
บางครั้งการตอบแทนก็ไม่ถูกธรรม ไม่ถูกกฎหมาย เพราะฉะน้ันกตัญญูกตเวทีบุคคลที่แท้จริงจึงหาได้ยาก 



๑๖ 

 ๒.๓.๗  ความกตัญญูกตเวทีก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต 
 มงคล คือประโยชน์ หรืออานิสงส์อันเป็นเหตุเครื่องเจริญสุข ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะความกตัญญู
กตเวที เช่น การอุปัฏฐากมารดาบิดา เป็นมงคล ดังพุทธพจน์ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายว่า 

...ด้วยการปรนนิบัติในมารดาบิดาทั้งสองนั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ
บุคคลน้ัน ในโลกน้ีน้ันแล เขาละจากโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์...๑๙ 

  
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมสําคัญที่เป็นคุณเครื่องให้เกิดการประพฤติดีประพฤติเป็น
สุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ ดังน้ันจึงเป็นเหตุให้เกิดมงคลหรืออานิสงส์ชีวิตดังน้ี 
    ๒.๓.๗.๑ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
    คนเราในโลกน้ีมีสถานะเป็นผู้ทําอุปการะก่อนและเป็นผู้ตอบแทนคุณ หรือเป็นผู้ที่
ต้องสัมพันธ์เก่ียวข้องในบุญคุณของกันและกัน การที่ได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาบิดาหรือได้รับอุปการ
คุณอ่ืน ๆ จากผู้อ่ืนแล้วตอบแทนคุณ ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญนับว่าเป็นคนดี กล่าวคือคนที่มี
คุณธรรมคือความกตัญญูเป็นคนมีเสน่ห์ ย่อมประกอบไปด้วยการประพฤติทางกายวาจาและใจที่อ่อน
น้อม อ่อนโยน เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล มีจิตที่ประกอบด้วยความซื่อสัตย์และภักดี มีความประพฤติสุจริตและ
เป็นประโยชน์ ย่อมให้เกิดความอ่ิมใจและภูมิใจแก่คนในสังคม ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าสังคมเมื่อจะนับถือ
ยกย่องว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ก็ยึดเอาความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ต้ัง ดังน้ันความกตัญญูกตเวทีจึง
ก่อให้เกิดมงคลหรืออานิสงส์แก่ผู้ปฏิบัติคือการได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
    ๒.๓.๗.๒ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง 
    โดยท่ีคนมีความกตัญญูกตเวทีน้ัน ตระหนักว่าความกตัญญูกตเวทีคือการประพฤติ
ตนเป็นคนดี ย่อมมุ่งแสวงหา หรือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นที่ต้ังเช่นการต้ังใจศึกษา
ศิลปะวิทยา การไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย การทําหน้าที่ของลูก มีการเลี้ยงดูอุปถัมภ์มารดาบิดาให้เป็น
สุขเป็นต้น ย่อมให้ประสบการงานท่ีดี ได้รับการสนับสนุนในหน้าที่กิจการงานต่าง ๆ คือประสบ
ความสําเร็จในชีวิตโดยง่ายและมีความมั่นคงในชีวิตด้วยหน้าที่การงานของตน กล่าวคือคนที่มี
คุณธรรมกตัญญูกตเวทีน้ันเป็นผู้ที่สร้างหลักฐานและความม่ันคงแก่ชีวิตได้ ถึงที่สุดแม้ประสบภัยต่างๆ 
ก็สามารถผ่านพ้นย่อมได้ประสบมงคลหรืออานิสงส์คือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  
    ๒.๓.๗.๓ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุให้ประสบความสุข 
    ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดมงคลคือ การได้รับการยกย่องนับถือ มีความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิตแล้ว ย่อมให้เกิดมงคลแก่ผู้มีคุณธรรมน้ีอีกประการหน่ึงคือเป็นผู้  มีความสุขในโลกน้ีและในโลก

                                                            
๑๙มงคลสูตร, ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๓๕), หน้า ๓๙, 



๑๗ 

หน้า ด้วยว่าผู้มีความกตัญญูกตเวทีน้ันประพฤติตนด้วยมุ่งหมายตอบแทนคุณบุพพการีชนย่อม
ประพฤติเป็นประโยชน์ เว้นการทุจริตทั้งปวง เมื่อมีความขยันหมั่นเพียร ก็แสวงหาทรัพย์ได้ เมื่อได้
ทรัพย์มาย่อมรู้จักรักษาเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและตอบแทนบุพพการีบุคคล ย่อมเลือกคบกัลยาณมิตร และ
รู้จักเลี้ยงชีวิตตามกําลังแห่งทรัพย์ รู้คุณค่าแห่งทรัพย์ที่หามา เช่นน้ี   ช่ือว่าได้ความสุขที่เกิดจากความ
มั่นคงแห่งชีวิตมีความสุขใจภูมิใจในทรัพย์สินและความมีหลักฐานมั่นคงของตน มีความสุขและภูมิใจ
ในการใช้จ่ายทรัพย์ที่ไม่ขัดสนของตน มีความสุขและความภูมิใจในการไม่เป็นหน้ีของตนและมี
ความสุขและภูมิใจในการมีกิจการงานที่ไม่มีโทษของตน อันน้ีเป็นความสุขในส่วนปัจจุบันที่คนมี
กตัญญูกตเวทีพึงได้รับ  
 ในส่วนความสุขในโลกหน้าน้ันหมายเอาความเป็นผู้ไปสู่สุคติเป็นที่ต้ังคนมีความกตัญญูกตเวที
เมื่อมีความมั่นคงแห่งชีวิตดังกล่าวแล้วย่อมสั่งสมประโยชน์ช้ันสูงขึ้นไปกล่าวคือความต้ังมั่นในศรัทธา
ความเช่ือที่ว่าทําความดีได้ดีทําความช่ัวได้ช่ัวความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยมี
ระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เฉลี่ยความสุข
แก่ผู้อ่ืนสร้างอุปการคุณแก่คนและสังคมถึงพร้อมด้วยปัญญาคือเป็นผู้ตระหนักในเหตุผลรู้ดีรู้ช่ัวต้ังใน
หลักโยนิโสมนสิการในการดําเนินชีวิตระลึกข้างหลังระวังข้างหน้ามั่นคงในคุณธรรมเช่นน้ีย่อมมีสุคติ
เป็นเบ้ืองหน้าอันน้ีเป็นความสุขในส่วนโลกหน้าที่คนมีกตัญญูกตเวทีพึงได้รับเป็นมงคลหรืออานิสงส์แก่
ชีวิต 
 สรุปความหมาย หลักการ และความสําคัญของความกตัญญูกตเวทีคือ ความรู้และการ
ยอมรับในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กตเวที คือ พยายามกระทําตอบด้วยการทดแทนพระคุณ ช่วยเหลืออุปการะ  ยกย่อง บํารุง 
รักษาให้คงอยู่ในสภาพท่ีดีงาม เพ่ือความสงบสุขของสังคม และเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์  ในสังคมมนุษย์ต้องเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน  ชีวิตด้านกายภาพดํารงอยู่ได้เพราะได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆ มีบิดา
มาดา ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น นอกจากน้ัน ต้องพ่ึงอาศัยสิ่งเหล่าอ่ืนอีก เช่น อาศัยปัจจัย ๔ 
เป็นเคร่ืองเล้ียงชีวิตจึงจะอยู่รอดได้  ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการปลูกฝังอบรมคุณลักษณะคุณค่า
ทางจิตใจจากบุคคลอ่ืน มีบิดามารดา เป็นต้น ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหลัก
สําคัญในการดําเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของมนุษย์ 
 ความหมายของคําว่า ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มี
ปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามท่ีทําคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม 
น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย  สิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น 5 
ประการ ได้แก่ 



๑๘ 

๑. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้อง
กตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้ 
โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม จะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ให้ปฏิบัติตัวให้เป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธมามกะ 
สมช่ือ 

๒. กตัญญูต่อสัตว์ คือ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งาน จะต้องใช้ด้วย
ความกรุณาปรานี ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน 

๓. กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามท่ีมีคุณต่อเรา เช่นหนังสือ ธรรมะ หนังสือเรียน 
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

๔. กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี สติปัญญา
เฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เน่ืองมาจากผลของบุญ จะ
ไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญ ทั้งบุญเก่าที่ได้
สะสมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว 
ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มช่ืน และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ย่ิงๆ ขึ้นไป 

๕. กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการ
ทําความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพ่ือความสุข ความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองต่อไป จึง
ทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทําลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพย์ติด. 
 สรุปได้ว่า ความกตัญญู คือ การรู้สึกสํานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง และ
ช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทําเช่นน้ี ย่อมนํามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต และหน้าที่การงาน.ความกตัญญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี.การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี.เป็นการสร้างภูมิ.คุ้มกันให้สังคม.
การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเอง
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ลักษณะของพฤติกรรมความกตัญญู 
 ลักษณะของคนมีความกตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. กตัญญูชั้นสามัญ คือ กตัญญูอย่างสามัญทั่วไปหมายถึงรู้อุปการคุณที่บุคคลอ่ืนทําให้เรา 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ การตอบแทนคุณซึ่งเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทําอะไรให้กับ
ตน เช่น ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ เพราะได้เลี้ยงดูมา ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมสั่งสอน 
ยอมรับว่าญาติพ่ีน้องมีบุญคุณ. 



๑๙ 

๒. กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง.หมายถึง.การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัว
บุคคลอ่ืน.ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะทําอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเองเป็น
เครื่องวัดความดีของคนอ่ืนเป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมีคุณค่า
อย่างไร และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีน้ันมาใส่ตัวเรา เพ่ือจะได้ทําความดีเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมือนเขาส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังน้ี 

 ๑. ประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่.ทําโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอ่ืนฟังได้ว่า.ท่านดีกับเราอย่างไร.กิจกรรมที่นิยมทํากัน
มากคือ การทําบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ประกาศตนเองว่าเป็นลูกและได้รับการ
อบรมมาจากพ่อแม่ ฉะน้ันความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่ก็ตาม 

 ๒. ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ.ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ.ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี 
 ความสําคัญของความกตัญญู 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติ.เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ 
ทําให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์.และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และ
เป็นคุณธรรมเบ้ืองตนของมนุษยธรรมทั้งหลาย.เพราะเป็นเคร่ืองทําลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรู
สําคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จําแนกความสําคัญของความกตัญญูกตเวทีได้ดังน้ี 

๑. ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม.ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้
สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเร่ือง เช่น การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช      
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น 

๒. ความกตัญญูกตเวทีทําให้สถาบันครอบครัว.และสังคมมั่นคงซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรม
พ้ืนฐานที่ทําให้มนุษย์รู้จักการกระทําหน้าที่อันเหมาะสมของตนเองโดยเร่ิมจากความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัวโดยบิดามารดาทําหน้าที่ในฐานะบุพการี และ
บุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทีอันจะขยายผลในระดับสังคมท่ี
กว้างออกไปความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหาปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยงปัญหาสงคราม 
ปัญหาความโหดร้ายทารุณปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป 

๓. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
ประโยชน์จากความกตัญญู 

 ความกตัญญูทําให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคงซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ทําให้
มนุษย์รู้จักการกระทําหน้าที่อันเหมาะสมของตนเองโดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัวโดยพ่อแม่ทําหน้าที่เป็นบุพการีและลูกปฏิบัติหน้าที่  ต่อพ่อ



๒๐ 

แม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่
รอดปลอดภัย ปัญหาสังคม การที่เด็กเป็นคนกตัญญูกตเวที ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเด็กมีดังน้ี 
 - ได้รับคําสรรเสริญจากสังคมส่วนรวม 
 - กระทําการใดๆท่ีดีก็จะสําเร็จเน่ืองจากได้รับการช่วยเหลือจากสังคม 
 - ได้รับการยกย่องจากสังคม 
 - เป็นคนทีส่ังคมต้องการและยอมรับ 
 ประโยชน์ของความและโทษของการไม่มีความกตัญญูทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม บุคคลผู้มี
ความกตัญญูเป็นคนดีและรักษาความดีไว้ได้เป็นผู้น่าคบค้าสมาคม ได้รับการยกย่องสรรเสริญความ
กตัญญูยังทําให้คนในสังคมช่วยเหลือกันพ่ึงพาอาศัยอยู่กันด้วยดี มีความร่มเย็นเป็นสุขส่วนโทษของ
การไม่มีความกตัญญูย่อมทําให้ตนเองและสังคม มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเสื่อม หาคน
คบค้าสมาคมได้ยาก เมื่อเป็นเช่นน้ีทั้งตนเองและสังคมย่อมจะได้รับโทษของการไม่มีความกตัญญู 
   ความกตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้รู้คุณที่คนอ่ืนทําให้แก่ตน และความกตัญญูน้ี คือ ความดี
ที่เป็นพ้ืนฐานของคนดี เมื่อคนดีมีความกตัญญูเป็นพ้ืนฐานแล้ว ความดีทั้งหลายก็ไหลไปอยู่กับคนดี เหมือน
ลําธารทุกสายไหลลงสู่แม่นํ้าใหญ่ แต่คนดีที่คิดทําดีต่อและสนองดีตอบน้ัน มีอยู่ ๒ จําพวก คือ 
          ๑. คนดีแบบมีเง่ือนไข (คนดีไม่บรสิทุธ์ิ เห็นแก่ตัว) 
          ๒. คนดีแบบไม่มีเง่ือนไข (คนดีบริสทุธ์ิ ไม่หวังผลตอบแทน) 
          ลักษณะความกตัญญู 
          ลักษณะความกตัญญูที่จะต้องแสดงออกให้ปรากฏนั้นมีอยู่ ๓ ประเด็น คือ 

๑.  กตัญญูต่อบุคคล เช่น ลูกกตัญญู ศิษย์กตัญญู พลเมืองกตัญญู และศาสนิกชนมีความ
กตัญญู 

๒. กตัญญูต่อสัตว์ สัตว์ทั้งหลายที่มีคุณต่อมนุษย์น้ันมี ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ที่ใช้เป็น
พาหนะ ลากซุง เทียมเกวียนและไถนา เป็นต้น คนกตัญญู ย่อมรู้คุณของสัตว์เหล่าน้ี 

๓. กตัญญูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ บรรดาสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตน หรือสิ่งที่
ป้องกันภัยอันตรายได้ในเวลาอับจนมาแล้ว คนกตัญญูย่อมรู้สึกรักใคร่ไม่อยากให้ใครเอาไปได้หรือเอา
ไปทําลายเสีย บางทีถึงต้องเปล่งวาจาว่าสิ่งน้ีคู่ชีวิตทีเดียว ตัวอย่างเช่น ไม้คานที่ใช้หาบของขาย เมื่อ
เจ้าต้ังตัวได้เป็นคนมั่งมีศรีสุขขึ้น คิดถึงคุณของไม้คานได้ เลี่ยมทองเก็บไว้ เป็นที่ระลึก เป็นต้น 

ลักษณะของคนท่ีกตัญญูรู้คุณ ควรมีลักษณะดังน้ี 
๑. มีความซื่อสตัย์ 
๒. จงรัก และภักดี 
๓. อ่อนน้อมถ่อมตน 
๔. มีสติระลึกได้อยู่เสมอ 



๒๑ 

๕. ไม่ประทุษภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งของ 
๖. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้มีคณุ 
๗. มีเมตตาจิต คิดเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
๘. รักเกียรติและศักด์ิศรีของตน 
๙. เป็นที่รักของคนทั่วไป 
๑๐. ชีวิตมีแต่ความสุข และสมหวัง 

          สังคมมนุษย์จะอยู่รอดได้เพราะความกตัญญู ความกตัญญูเป็นบ่อเกิดความรักและความ
ผูกพัน เช่น พ่อ-แม่-ลูก ครูกับศิษย์ ฯลฯ ความกตัญญูช่วยให้เกิดความเคารพนับถือ เมื่อมีคนเคารพ
นับถือแล้ว ก็มีแต่ความเบิกบานสําราญใจ ที่เกลียดก็หายที่หน่ายก็สิ้น บุญก็มา ปัญญาก็เกิด ความมี
บุญมาปัญญาก็เกิดน้ัน จะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้นไป 
 

 



 

บทที่ ๓ 
แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท 

  
 พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งใน
ทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทําให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและ
ประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
น้ันๆ ย่อมมีความสุขความกตัญญู คือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดีกตัญญูกับกตเวทีรวมเป็น 
“กตัญญูกตเวที” เป็นคุณธรรมคู่กันเสมอ เป็นหลักถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือ คนดี 
หรือคนในอุดมคติน่ันเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ 
ศักด์ิศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อ่ืน เพราะได้ปฏิบัติธรรมอันถือเป็นมงคลย่ิงข้อหน่ึง คือ ความ
กตัญญู บุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองความคิดและความเช่ือตามวัฒนธรรม
ไทยน้ัน “สรรเสริญ” ผู้มีความกตัญญู และ “ตําหนิ” ผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ืนเป็นอย่างมาก คนไทยมี
ความเช่ือว่าผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิต 
ส่วน “ผู้ที่เนรคุณ” น้ัน จะประสบความวิบัติเป็นที่รังเกียจในสังคม ได้มีการเปรียบเทียบว่า  คนที่
เนรคุณน้ัน เป็นคนไร้ค่ามีจิตใจกระด้าง ดังเน้ือหิน เขาจะกรุณาคนอ่ืนได้อย่างไร ในเมื่อคนที่มีบุญคุณ
ต่อเขา ยังทําให้เขาสํานึกไม่ได้ “กตัญญู” เป็นธรรม อันเป็นมงคลท่ี ๒๕ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดย
เน้นให้นําไปพัฒนาคุณสมบัติของคนดีแปลตามตัวหนังสือคือผู้รู้ว่า “คนอ่ืนทําความความดีอะไรไว้แก่
ตนบ้าง”เอาความหมายสั้น ๆ ว่า “ผู้รู้คุณคน” การรู้บุญคุณคน หรือรู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตนเอง
นับถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรม และความเป็นธรรมอย่างหน่ึงในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการ
สอดคล้องกับหลักคําสอนว่า “การทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว” ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคนทําดี
ให้กับเราแล้ว และเราได้รับผลประโยชน์จากการทําดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความสุข แต่เรารับรู้ แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือได้ว่าไม่
ยุติธรรมต่อกัน๑ 
 สําหรับหน้าที่ของบุตรที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ดังน้ี๒  “ดูก่อนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา เป็นทิศ
เบ้ืองหน้า  อันบุตรธิดาพึงบํารุงด้วยสถาน ๕  คือ ด้วยต้ังใจว่า ท่านเลี้ยงเรามา   เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
๑ จักรับทํากิจของท่าน ๑ จักดํารงวงศ์ตระกูล ๑ จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๑  เมื่อ
ท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน ๑”. 

                                                            

 ๑https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/social2/sara-na-ru/hlakthrrmphuththsasna 
 ๒ที.ม. ๒/๒/๘๘.   



๒๓ 
 

๓.๑ หลักธรรมท่ีใช้ความกตัญญู 
๑. อริยสัจ ๔ 
อริยสัจ หรือจตุราริยสัจ หรืออริยสัจ ๔ เป็นหลักคําสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า 

ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มี
อยู่สี่ประการ คือ 

๑. ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ 
(การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไม่
เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งน้ัน กล่าวโดยย่อ 
ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ ๕ 

๒. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา-ความทะยานอยากใน
กาม ความอยากได้ทางกามารมณ์, ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นน่ี 
ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา-ความทะยานอยากในความ
ปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นน่ี ความอยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ 

๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง ๓ ได้
อย่างสิ้นเชิง 

๔. มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นําไปสู่หรือนําไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ 
คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ-ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา-เจรจาชอบ 
๔. สัมมากัมมันตะ-ทําการงานชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ-พยายามชอบ 
๗ . สัมมาส ติ -ระลึ กชอบ  และ  ๘ . สัมมาสมา ธิ -ต้ั ง ใจชอบ  ซึ่ ง ร วม เรี ยก อีก ช่ือห น่ึ ง ไ ด้ ว่ า 
“มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง 

มรรคมีองค์แปดนี้สรุปลงในไตรสิกขา ได้ดังน้ี ๑. อธิสีลสิกขา ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะ ๒. อธิจิตสิกขา ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ และ ๓. อธิปัญญา
สิกขา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ๓ 
 ๒. อิทธิบาท ๔ 

คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความสําเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท 
ซึ่งจําแนกไว้เป็น ๔ คือ 

 

                                                            

 ๓พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๖. 



๒๔ 
 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน 
ธรรม ๔ อย่างน้ี ย่อมเน่ืองกัน แต่ละอย่าง ๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อน้ี เป็น

กําลังใจ อันแรก ที่ทําให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทําที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จน

ประสบ ความสําเร็จ คําน้ี มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วยส่วนหน่ึง 
จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งน้ัน ไปจากความรู้สึก ของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ 

น้ันให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ ให้ลึกซึ้ง

ย่ิง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
๓. สังคหวัตถุ ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ 

เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 
๑. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของ ๆ ตน เพ่ือประโยชน์แก่บุคคล

อ่ืน ไม่ตระหน่ีถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อน้ีจะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็น
แก่ตัว เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังย่ังยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่
สามารถจะนําติดตัวเอาไปได้ 

๒. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการ
พูดเป็นอย่างย่ิง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูด
ให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
          เว้นจากการพูดเท็จ 
          เว้นจากการพูดส่อเสียด 
          เว้นจากการพูดคําหยาบ 
          เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
๔. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

คุณธรรมข้อน้ีจะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และ
ไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 



๒๕ 
 
 ๔. พรหมวิหาร ๔ 
 ความหมายของพรหมวิหาร ๔ 

-  พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรม
สําหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจําใจท่ีจะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ 
หลักธรรมน้ีได้แก่ 
     เมตตา    ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข 
     กรุณา    ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
     มุทิตา     ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี 
    อุเบกขา การรู้จักวางเฉย 

คําอธิบายพรหมวิหาร ๔ 
๑. เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข

เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการ
บริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหน้ี และความสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 

๒. กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความ
ไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความ
ทุกข์มี ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี 

   -  ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การ
เจ็บไข้ ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 

   - ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อ
ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอัน
เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

๓. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี คําว่า “ดี” ในที่น้ี หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความเจริญ 
ก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่าน ซึ่งมัก
เกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เช่น เห็นเพ่ือนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้ง
เอาเศษชอล์ก โคลน หรือหมึกไปป้ายตามเสื้อกางเกงของเพ่ือนนักเรียนคนน้ันให้สกปรกเลอะเทอะ 
เราต้องหม่ันฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่ายและลึกซึ้ง 

๔. อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทําดี
ย่อมได้ดี ใครทําช่ัวย่อมได้ช่ัว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครทําสิ่งใดไว้สิ่งน้ันย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผู้กระทํา เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมเขาในเรื่องที่



๒๖ 
 
เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรม 

๕. มรรค ๘ ( อัฏฐังคิกมรรค ) 
(มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐ = ทาง

สายกลาง) 
แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์  เรียกว่า 

อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับตกอยู่ใต้อํานาจ ความ
อยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย 
เพราะฉะน้ันจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่น
สายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว  คําว่ามรรค แปลว่าทาง ในที่น้ีหมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดิน
จากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วย
อํานาจของอวิชชา  

มรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือกฟ่ันแปดเกลียว องค์แปดคือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจถูกต้อง 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจถูกต้อง 
     ๓. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง 
     ๔. สัมมากัมมันตะ คือการกระทําถูกต้อง 
     ๕. สัมมาอาชีวะ คือการดํารงชีพถูกต้อง 
     ๖. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง 
     ๗. สัมมาสติ คือการระลึกประจําใจถูกต้อง 
     ๘. สัมมาสมาธิ คือการต้ังใจมั่นถูกต้อง 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า “...องค์มรรคทั้ง ๘ น้ีมิใช่ช่องทาง ๘ ทาง หรือ 
หลักการที่ต้องยกขึ้นมาปฏิบัติให้เสร็จสิ้นไปทีละข้อตามลําดับ แต่เป็นส่วนประกอบของทางสาย
เดียวกัน ต้องอาศัยกันและกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวและต้อง
ปฏิบัติเคียงข้างกันไปโดยตลอด...”๔ 

ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน เราจําเป็นต้องมีสัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ตามท่ีสิ่ง
ทั้งหลายเป็นจริง คือเห็นตามที่มันเป็น โดยไม่มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ไปสั่งว่าต้องเป็นอย่างน้ัน
อย่างน้ี  

                                                            

 ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๕. 



๒๗ 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า บุคคลจะมีสัมมาทิฏฐิได้ ต้องอาศัย โยนิโสมนสิการ 
คือกระบวนการคิดที่เป็นระบบระเบียบ รู้จักแยกแยะวิเคราะห์ว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรทํา สิ่งใด
ไม่ควรทํา ตัวอย่างเช่น การเป็นนักศึกษาพึงมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่า นักศึกษามีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ และ
ต้องมาเรียนโดยความต้ังใจไม่หนีเรียน แม้มีใครมาชักจูงชวนให้ไปกระทําการอย่างอ่ืน ก็รู้ได้ด้วย
ปัญญาของตนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา หรือการเสพสิ่งเสพติด ไม่ว่า เหล้า บุหรี่ กัญชา ยาบ้า หากมี
สัมมาทิฏฐิ ก็จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปเก่ียวข้อง โดยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาตักเตือน ห้ามปราม บอก
กล่าว ผู้มีสัมมาทิฏฐิ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีปัญญา สามารถพ่ึงตนเองได้ จะคิดการใดก็เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นสัมมาสังกัปปะ๕ 

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สัมมาทิฏฐิ คือ มิจฉาทิฏฐิ หมายถึงความเห็นผิด พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) 
กล่าวว่า “... ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจผิดพลาด ไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงทํา
ให้เกิด มิจฉาสังกัปปะ คือดําริ นึกคิด และมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือน และมิจฉา
สังกัปปะน้ีก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ เข้าใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือน
ต่อไป หรือย่ิงขึ้นไปอีก องค์ประกอบทั้งสอง คือ มิจฉาทิฏฐิ และ มิจฉาสังกัปปะ จึงส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน...”๖ 

ในทางตรงข้าม สัมมาทิฏฐิและ สัมมาสังกัปปะ ก็ส่งเสริมบุคคลให้มีความเห็นถูกต้อง คิด
ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูก คิดถูก การกระทําทางกาย ทางวาจา คือ สัมมากัมมันตะ และ 
สัมมาวาจา ก็เกิดขึ้น คือมีการทําดี พูดดี เมื่อมีการกระทําที่ดี พูดดีแล้ว จิตใจก็สงบ เป็นสมาธิ เป็น
สัมมาสมาธิ จะทําการสิ่งใด ก็มีสติรอบคอบ เป็น สัมมาสติ มีความเพียรพยายามทําในสิ่งที่ดีงาม เป็น
สัมมาวายามะและดํารงชีพอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสัมมาอาชีวะ 

มีความเห็นไม่ถูกต้อง จะคิดกระทําการสิ่งใด พูดสิ่งใด ก็ทําและพูดไม่ถูก ไม่ดี เป็นมิจฉากัมมันตะ
มิจฉาวาจา จิตใจก็กระวนกระจายไม่สงบเป็นมิจฉาสมาธิ กระทําการทุกอย่างด้วยความประมาทไม่มี
สติ เป็นมิจฉาสติ ความเพียรที่เกิดก็เป็นความเพียรที่ช่ัวร้ายคือพยายามทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรม เป็น
มิจฉาวายามะ และดํารงชีพอยู่ด้วย มิจฉาชีพ คืออาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรม เช่น ค้ามนุษย์ 
ค้ายาบ้า ขายหวย ขายบุหรี่ ขายสุรา แก้ผ้าอวดกัน ว่าเป็นงานศิลปะ เป็นต้น ดังน้ัน ในการดําเนิน
ชีวิตในแต่ละวัน จึงจําเป็นต้องใช้อริยมรรค เป็นวิถี หรือทางในการก้าวเดินไปในทิศทางที่เป็นองค์
มรรค และปฏิบัติให้สอดคล้องสัมพันธ์กันดังที่กล่าวมา 

                                                            

 ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๒. 
 ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๕. 



๒๘ 
 
 โดยมีความสําคัญ สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นตามอย่างถูกต้องที่ยังมีกิเลสหมักหมมที่ต้องทํา
การกําจัดกิเลสน้ันเพ่ือให้เป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) โดยมี
ความเห็นที่ถูกตรงดังน้ี 

๑.  ทานที่ทานแล้วมีผล (อัตถิทินนัง ) คือการทานสิ่งของหรือธรรมทาน ที่มีผลต่อจิตใจให้เกิด
การละ หรือลดความโลภแล้วเห็นผลทานน้ันเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองว่า การทานน้ันทําให้เราสุขใจที่
เห็นคนที่รับการทานน้ันเป็นสุขตามสภาวะนั้นอย่างแท้จริง เพราะเพ่ือให้เราลดความยึดติดในทรัพย์
ภายนอกท่ีทําให้เราเกิดทุกข์อย่างไม่รู้จบสิ้นน่ันเอง 

๒. ยัญพิธีที่บูชาแล้วมีผล (อัตถิยิฏฐัง ) คือการกระทําพิธีการใดๆ หรือพิธีการใดๆ เพ่ือให้เรา
เดินทางอย่างถูกตรง เพ่ือให้เราพ้นจากทุกข์แห่งชีวิตน่ันเอง เช่น การทานส่งของข้อที่ ๑ หรือการ
รักษาศีลทุกข้อแห่งพุทธ ก็คือพิธีการ หรือยิฏฐังน่ันเอง 

๓. สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อัตถิหุตัง) คือการกระทําการใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะหมายความ
ว่าการกระทําการใด ๆ อันมีผลให้เราได้เดินทางออกจากความทุกข์แห่งชีวิตได้น่ันเอง น่ันย่อม
หมายความว่า ๓ ข้อน้ีมีความเก่ียวข้องกัน คือ ระหว่างการทานหรือการสละออก เพราะเราเป็นทุกข์
น้ันก็เพราะอุปาทานเอาไว้กับชีวิต กับจิตเราน่ันเอง  หรือข้อ ๒ คือวิธีการหรือพิธีการต่างเพ่ือเดินทาง
ออกจากทุกข์น่ันแหละคือการบวงสรวง หรือวิธีการ หรือพิธีการ เพ่ือให้เราลดการยึดติด เพ่ือเดิน
ทางออกจากทุกข์เป็นหมวดแรก 

๔. ผลของวิบากกรรมที่ทําดีทําช่ัว มีผล (อัตถิสุกตทุกกฎานังกัมมานังผลัง วิปาโก) สําหรับข้อน้ี
เราผู้เป็นพุทธย่อมเช่ือว่าการทําดีทําช่ัวย่อมสั่งสมผลลงสู่จิตของเราอยู่ทั้งสิ้น เพราะเราเช่ือในกรรม ๕ 
ของพุทธศาสนาอย่างแน่นอน เช่น ฆ่าสัตว์ก็คือฆ่าสัตว์ ถ้าสัตว์โกรธ อาฆาต พยาบาท ก็ย่อมพยาบาท
อาฆาตเราผู้ฆ่าน่ีเอง เราเองก็ต้องรับการอาฆาตพยาบาท จองเวรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น่ันเอง เอาให้
ใครรับแทนก็ไม่ได้ เมื่อทําดีก็ย่อมรับผลดีเช่นเดียวกัน 

๕. โลกน้ีมี (อัตถิอยังโลโก) โลกน้ีมีถ้าจากการอธิบายคงไม่ยาก เพราะโลกน้ีก็คือโลกที่เราอยู่
อาศัย หรือมีชีวิตอยู่น้ี  แต่ในส่วนที่ต้องเดินทางออกจากทุกข์ก็เพราะโลกเก่าที่พระพุทธเจ้าหมายถึงก็
คือโลกที่เป็นทุกข์น่ันเอง และ 

๖. โลกหน้ามี (อัตถิปโรโลโก) โลกหน้ามี ถ้าต้องอธิบายก็คือโลกหน้าในที่น้ีก็คือโลกที่เราพ้น
ออกมาจากความทุกข์แล้วมามีสถานะใหม่ หรืออยู่โลกใหม่ที่เกิดหลังจากปฏิบัติธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้วน่ันเอง ซึ่ง ข้อ ๔, ๕, และ ๖ น้ีคือความเก่ียวข้องกันในการปฏิบัติ คือถ้าทําชีวิตอยู่
เท่าเดิมก็ได้อยู่โลกเก่า ถ้าทําชีวิตแบบปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะได้อยู่โลกใหม่น่ันเอง แต่ไม่ได้
หมายความว่าตายจากชาติน้ีแล้วไปอยู่โลกใบใหม่หรอก เพราะพระพุทธเจ้าท่านเองท่านก็ปรินิพพาน
ตอนสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ไปสร้างโลกใหม่รอเราหรอก แต่ท่านบอกให้เราออกจากโลกของความทุกข์มา
อยู่โลกที่เป็นสุขในชาติน้ีน่ีเอง ต้องดู ๓ ข้อต่อไป 
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๗. มารดามี (อัตถิมาตา) ข้อน้ีอธิบายเอาไว้ว่าแม่ในการเกิดมีชีวิตน้ี พระพุทธเจ้าท่านว่าสัตว์
แต่ละตัวน้ันเกิดแล้วตายกระดูกกองรวมกันเท่าภูเขาเวปุลบรรพต แต่ก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ 
เพราะฉะน้ัน เราเองต้องตามไปดูความลึกซึ้งของคําสอนว่าแม่ในที่น้ีก็คือแม่ที่ทําให้เราเกิดใหม่น่ันเอง 

๘. บิดามี (อัตถิปิตา) ข้อน้ีก็คงเช่นเดียวกันกับข้อที่ ๗ เพราะธรรมดาสัตว์ หรือพืชย่อมอาศัย
ความเป็นแม่กับพ่อเป็นที่อาศัยเกิด หรือทําให้เกิด เราก็เห็น ๆ อยู่โดยความรู้ทั่วไป หรือพระพุทธเจ้า
ไม่สอนเราก็รู้ว่าพ่อแม่น้ันมีอยู่จริง แต่พ่อแม่ทางธรรมน้ีคือคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ันเองที่จะทําให้
เราเกิดใหม่ ไปดูข้อต่อไป คือ 

๙. สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะ มี (อัตถิสัตตาโอปปาติกา) จากข้อเกิดน้ีจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าน้ัน
สอนเรื่องการเกิด ๔ อย่างเอาไว้ชัด และข้อที่ ๔ ท่านก็ว่าการเกิดแบบสัตตาโอปปาติกะน่ีเอง คือการ
ผุดเกิดขึ้นของสัตว์ หรือจิต และการเกิดการตายอย่างน้ีเกิดตายอย่างไม่มีซากไม่ต้องฝังศพ หรือเผาผี 
แต่ผุดเกิดเป็นสัตว์ใหม่เลย ก็คือข้อที่ ๙น่ีเอง 

ก็เพราะท่านได้อ้างเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิ คือการเห็นอย่างถูกต้องใน ทุกข์ ในสมุทัย ในนิโรธ ใน
มรรค ก็คือ เราเห็นตามท่านว่าชีวิตของเราน้ีกองแห่งทุกข์ และมีสาเหตุคือกิเลส ตัณหา อุปปาทาน
น่ันเอง และเราจะหมายเอานิโรธ เราเองก็ต้องปฏิบัติตามมรรค หรือทางที่จะปฏิบัติน่ันเอง และเพ่ือ
การเดินทางออกจากทุกข์ก็คือการเห็นอย่างถูกต้อง หรือสัมมาทิฏฐิ ตามทางมาเป็นลําดับ เป็นปริวัตต
มาเรื่อย ๆ น่ันเอง และโดยเฉพาะข้อต่อไปเป็นข้อที่ 

๑๐. คือ สมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ดําเนินถูกต้อง ปฏิบัติถูกตรงซึ่งประกาศโลกน้ี โลกหน้า 
เพราะรู้ด้วยตนเอง ในโลกน้ีมีอยู่ (อัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมัคตา สัมมาปฏิปันนา เยอิมัญจโลกัง 
ปรัญจโลกัง สยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ ) ข้อน้ีล่ะคือความสําคัญ ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นผู้รู้ในข้อที่
๑๐ น้ี เราเองจะไม่มีโอกาสรู้ว่าข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๙ น้ันมีลําดับการปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกตรงน่ันเอง 
เราต้องหาให้เจอ และตรวจสอบโดยทฤษฎีของพุทธศาสนาให้ได้ เพ่ือเราจะได้ไม่เสียโอกาสในการเกิด
เป็นคน และเป็นคนท่ีอยู่ในช่วงของพุทธศาสนา ที่ต้ังใจจะศรัทธา ที่ต้ังใจจะปฏิบัติตาม ต้ังใจที่จะรับ
ผลแห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติอย่างถูกตรง อย่างเห็นได้เป็นปัจจัตตังให้ได้น่ัน ก็ควรจะเปิดจิตเพ่ือรับ
ความรู้แห่งพุทธน้ีตามบุญบารมีของเราให้ได้ 
          สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้อง เป็นหน่ึงในมรรค ๘ หรือ 
มรรคมีองค์แปดสัมมาสังกัปปะ มี ๓ อย่าง ได้แก่ เนกขัมมสังกัปป์ (หรือ เนกขัมมวิตก) คือ ความดําริ
ที่ปลอดจากโลภะ ความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกาม ไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยาก
ต่าง ๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ และความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง 
จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะอพยาบาทสังกัปป์ (หรืออพยาบาทวิตก) คือ ดําริในอัน
ไม่พยาบาท ความดําริที่ไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง ขัดเคือง หรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะมุ่ง
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เอาธรรมที่ตรงข้าม คือเมตตา กรุณาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดี ความมีไมตรี ต้องการให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 
 อวิหิงสาสังกัปป์ (หรือ อวิหิงสาวิตก) คือ ดําริในอันไม่เบียดเบียน ไม่มีการคิดทําร้ายหรือ
ทําลายด้วยความไม่รู้ เพราะคึกคะนอง ทําโดยไม่มีความโลภหรือความโกรธมาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะมุ่ง
เอาธรรมที่ตรงข้าม ปัญญาคือเข้าใจโลกน้ีตามความเป็นจริง รู้ชัดในกฎแห่งกรรม หรือมีสามัญสํานึกใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงามเอง จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโมหะกุศลวิตก ๓ ประการน้ี ไม่กระทําความ
มืดมน กระทําปัญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปัญญาให้เจริญ ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น 
เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 
สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ วจีสุจริต ๔ (เว้นจาก วจีทุจริต ๔) 

 งดเว้นจากการพูดเท็จ 
 งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
 งดเว้นจากการพูดคําหยาบ 
 งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

หลักธรรมเก่ียวกับสัมมาวาจา 
- ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คําจริง ดํารงคําสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลักฐาน 

ควรเช่ือได้ ไม่พูดลวงโลก 
- ละคําส่อเสียด เว้นขาดจากคําส่อเสียด ฟังจากข้างน้ีแล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพ่ือให้คนหมู่น้ี

แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างน้ี เพ่ือให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่
แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้
พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คําที่ทําให้คนพร้อมเพรียงกัน 

- ละคําหยาบ เว้นขาดจากคําหยาบ กล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษเพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของ
ชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ 

- ละคําเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคําเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คํา ที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิง
ธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คํามีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่กําหนด ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร รู้จัก
มิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจา รู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจา ความรู้น้ัน เป็น สัมมาทิฐิ 

สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 
สัมมากัมมันตะ เป็นหน่ึงในมรรค ๘ หรือ มรรคมีองค์แปด กระทําชอบ ทําการชอบ คือ การ

กระทําที่เว้นจากความประพฤติช่ัวทางกาย ๓ อย่าง อันได้แก่ 
- การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
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- การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ 
- การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
สัมมาอาชีวะ คือ การทํามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อ่ืน 
- สัมมาอาชีวะเป็นหน่ึงในมรรค ๘ หรือ มรรคมีองค์แปด 
 เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต 
- ฆราวาส สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้นมิจฉาอาชีวะ อันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ คือการ

แสวงหาปัจจัยมาบริโภคที่มิชอบ คือการโกงหรือหลอกลวง เว้นการประจบสอพลอ การบีบบังคับขู่เข็ญ 
และการต่อลาภด้วยลาภ หรือก็คือการแสวงหาลาภโดยไม่ประกอบด้วยความเพียร (สัมมาวายามะ) 
คือขี้เกียจ อยากได้มาง่าย ๆ โดยไม่อาศัยกําลังแห่งสติปัญญาและแรงกาย ซ้ําโลภจนไม่ชอบธรรม เช่น 
เบียดเบียนลูกจ้าง และทําลายสิ่งแวดล้อม สังคม เพ่ืออย่างได้มาก เสียให้น้อย 

- รวมถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ ๕ ประเภท ดังน้ี 
 ๑. สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอ่ืน ๆ 

เป็นต้น อาวุธเหล่าน้ีหากมีเจตนาเพ่ือทําร้ายกัน จะก่อให้เกิดการทําลายล้างซึ่งกันและกัน โลกจะไม่
เกิดสันติสุข 

 ๒. สัตตวณิชชา หมายถึง การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้าขายเด็ก การค้าทาส ตลอดจน
การใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณ รวมถึงการขายตัวหรือขายบริการทางเพศ 

 ๓. มังสวณิชชา หมายถึง ค้าขายสัตว์เป็น สําหรับฆ่าเพ่ือเป็นอาหารเป็นการส่งเสริมให้ทํา
ผิดศีลข้อที่ ๑ คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

 ๔. มัชชวณิชชา หมายถึง การค้าขายนํ้าเมา ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิด 
 ๕. วิสวณิชชา หมายถึง การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์ 
บรรพชิต (นักบวช) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การใช้ชีวิตด้วยการบริโภคปัจจัยสี่ อย่างมักน้อย 

จําเป็น ถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ด้วยการขอ ต้องรักษาปัจจัยสี่ของทายกอย่างดี เพ่ือให้คุ้มค่าต่อผู้ให้ ไม่
เบียดเบียน และไม่เสพสิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่โดยไม่จําเป็นเช่นกามคุณ ๕ เพราะแม้ไม่เสพกามคุณ 
มนุษย์ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ สัมมาอาชีวะของผู้บวชคือไม่เสพบริโภคเกินจําเป็น เช่น ดูการละเล่น 
แต่งตัว เป็นต้น ตลอดจนเสพยาเสพติด       

สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 
สัมมาวายามะเป็นหน่ึงในมรรค ๘ หรือ มรรคมีองค์แปด เพียรชอบ เกิดฉันทะพยายาม 

ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ต้ังจิตไว้ 
- เพ่ือมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 
- เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
- เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น 
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- เพ่ือความต้ังอยู่ไม่เลือนหาย เจริญย่ิง ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเป่ียมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
การจะเกิดสัมมาสติ ต้องอาศัยความเพียรพยายามกําหนดสติอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ จนเกิด

เป็นสัมมาสมาธิ ดังน้ันสัมมาวายามะจึงต้องมีอยู่หน้าสัมมาสติ 
สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดํารงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็น

ปกติ 
สัมมาสติ คือการมีสติกําหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิจว่า กําลังทําอะไรอยู่ กําหนดรู้สภาวะท่ีเกิดขึ้น

จริงในขณะปัจจุบัน ในสภาวะทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ตามความจํากัดความแบบพระ
สูตร คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ แบ่งออกเป็น ๔ คือ 

๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดระลึกรู้ในกาย 
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดระลึกรู้ในเวทนา 
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดระลึกรู้ในจิต 
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดระลึกรู้ในธรรม คือ สัญญา(ความนึก) และสังขาร

(ความคิด) 
สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ต้ังมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ  
สัมมาสมาธิ แปลว่า สมาธิชอบ คือความต้ังใจมั่นโดยถูกทาง โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็น

อันเดียว (ความต้ังมั่นแห่งกุศลจิตในในอารมณ์อันใดอันหน่ึง ไม่ฟุ้งซ่าน)เข้าถึง ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน และจตุตถฌาน (จิตต้ังมั่นในฌานทั้ง ๔ น้ี ส่วนอรูปฌาน) ทั้ง ๔ ท่านจัดเข้าในจตุตถฌาน 
ตามอารมณ์ที่อรูปฌานมีเจตสิกที่เข้ามาประกอบในจิต คือ อุเบกขาเจตสิกและเอกัคคตาเจตสิก 
เช่นเดียวกับจตุตถฌาน 

ความแตกต่างของสมาธิและสัมมาสมาธิ 
๑. คําว่าสมาธิ กับคําว่า สัมมาสมาธิ มีความแตกต่างกัน สมาธิได้แก่การถือเอา อารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึง ทําให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์น้ัน แบบสมถะสมาธิ สัมมาสมาธิน้ัน เป็นสมาธิที่มีรากฐาน
จากการกําหนดรู้ ในมหาสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือกาย เวทนา จิต ธรรม 

๒. อริยมรรค ๘ คือหนทางแห่งการดํารงชีวิตอย่างรู้แจ้ง มีสติเป็นพ้ืนฐานด้วยการฝึกสติ
สามารถพัฒนาสมาธิจิตซึ่งจะช่วยให้บรรลุถึงปัญญา เพราะ สัมมาสมาธิจึงสามารถบรรลุถึงสัมมาทิฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และสัมมาวายามะ ปัญญาความเข้าใจซึ่ง
พัฒนาขึ้นน้ันสามารถกําจัดความไม่รู้ (อวิชชา) ได้ในที่สุด 

ลักษณะของสัมมาสมาธิ 
๑. จิตสงัดแล้วจากกามท้ังหลาย สงัดแล้วจากกรรมที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง

ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก 
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๒. เพราะความท่ีวิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึงทุติยฌาน เป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งใจในภายใน 
ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ 

๓. เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วย
นามกาย มีสติ อยู่เป็นปรกติสุข เข้าถึงตติยฌาน 

๔. เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง เข้าถึงจตุตถฌาน 
ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา 

๖. โลกธรรม ๘ 
ความหมายของโลกธรรม ๘ 
โลกธรรม ๘ หมายถึง เรื่องของ โลกมีอยู่ประจํากับชีวิต สังคมและโลกของมนุษย์เป็นความ

จริงที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งน้ันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ข้อแตกต่าง
คือ ใครประสบมาก ประสบน้อย ช้าหรือเร็ว โลกธรรมแบ่งออกเป็น ๘ ชนิด จําแนกออกเป็น ๒ ฝ่าย
ควบคู่กันและมีความหมายตรงข้ามกัน คือ 

๑. โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์พอใจมี ๔ เรื่อง คือ 
 – ได้ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้บ้านเรือนหรือที่สวน ไร่นา  

– ได้ยศ หมายความว่า ได้รับแต่งต้ังให้มีฐานันดรสูงขึ้น ได้ตําแหน่ง ได้อํานาจเป็นใหญ่
เป็นโต  

   –  ได้รับสรรเสริญ คือ ได้ยิน ได้ฟัง คําสรรเสริญคําชมเชย คํายกยอ 
 – ได้สุข คือ ได้ความสบายกาย สบายใจ ได้ความเบิกบาน ร่าเริง ได้ความบันเทิงใจ 
๒. โลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจมี ๔ เรื่อง คือ 
   –  เสียลาภ หมายความว่า ลาภที่ได้มาแล้วเสียไป 
 –  เสื่อมยศ หมายถึง ถูกลดความเป็นใหญ่ ถูกถอดออกจากตําแหน่ง ถูกถอดอํานาจ 
   –  ถูกนินทา หมายถึง ถูกตําหนิติเตียนว่าไม่ดี มีใครพูดถึง ความไม่ดีของเราในที่ลับหลัง

เรียกว่าถูกนินทา 
   – ตกทุกข์ คือ ได้รับความทุกข์ทรมานกายทรมานใจ 
โลกธรรม ๘ ประการ หมายถึง ความเป็นไปตามความจริงของชีวิตที่มีอยู่บนโลก หรือ ธรรม

อันเป็นความจริงของทุกชีวิตบนโลก แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. อิฏฐารมณ์ คือ สิ่งที่ต้องตามปรารถนาหรือสิ่งที่น่าพอใจ ๔ ประการ คือ 
 – ลาภะ คือ การมีลาภ 
 – ยสะ คือ การมียศ 
 – ปสังสะ คือ การมีคําสรรเสริญ/ยินยอ 
 – สุขะ คือ การมีความสุข 
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๒. อนิฏฐารมณ์ คือ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามปรารถนา หรือ สิ่งที่ไม่พึงพอใจ ๔ ประการ คือ 
 – อลาภะ คือการเสื่อมในลาภ 

 – อยสะ คือ การเสื่อมในยศ 
 – นินทะ คือ การมีคํานินทา 
 – ทุกขะ คือ การมีความทุกข์ 
๑. การมีลาภ แห่งโลกธรรม ๘ คือ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงิน ทอง โภชนะ และปัจจัย

ทั้งหลายตามสิ่งที่ตนปราถนา ทั้งที่ได้มาด้วยความสุจริตหรือทุจริต เช่น การถูกหวยรางวัลที่ ๑  
๒. การมียศ แห่งโลกธรรม ๘ คือ การได้มาซึ่งสมมติสัจจะ คือ นามที่เขาต้ังให้ เพ่ือเป็นนาม

กําหนดในบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม เช่น เป็นตํารวจ เป็นครู เป็นนายอําเภอ เป็นต้น 
๓. การมีคําสรรเสริญ/ยินยอ แห่งโลกธรรม ๘ คือ คํากล่าวที่เขาพูดถึงตนด้วยความบริสุทธ์ิใจ

ในการเชิดชูต่อความดีหรือสิ่งที่ตนได้กระทําเพ่ือผู้อ่ืน สิ่งน้ีเรียกว่า คําสรรเสริญ ส่วนคํากล่าวที่เขาพูด
ถึงตนด้วยความไม่บริสุทธ์ิใจ หรือการแกล้งกล่าว เพียงเพ่ือหวังประโยชน์แก่เขา สิ่งน้ี เรียกว่า การยินยอม 

๔. การมีความสุข แห่งโลกธรรม ๘ คือ ความอ่ิมเอิบใจในสิ่งที่ได้มาตามความปรารถนาทั้ง ๓ 
ประการ ข้างต้น นอกจากน้ี ความสุขที่มีน้ัน ยังครอบคลุมถึงความสุขทางใจในด้านอ่ืนๆ เช่น ความสุข
จากการยินดีในความรัก ความสุขจากความสําเร็จในการงาน การเล่าเรียน เป็นต้น ไม่นับรวมกับ
ความสุขหรือความยินดีในธรรม ซึ่งความสุขเหล่าน้ี จัดเป็นความสุขที่ไม่ย่ังยืนเหมือนสิ่งที่ได้มาทั้ง ๓ 
ประการ น้ันโลกธรรม ๔ ประการแรกน้ี จัดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือน่ายินดี แต่ผู้ที่ได้มาพึงมีอนิจจัง
เป็นธรรมคู่ในใจ คือ ให้รู้ว่าสิ่งเหล่าน้ันมีความไม่เที่ยง มีเพ่ิม ย่อมมีลดหรือหมดหายไป ไม่สามารถคง
อยู่กับเราได้ตลอดเวลา  

๕. การเสื่อมในลาภ แห่งโลกธรรม ๘ คือ ความไม่เที่ยง และไม่คงอยู่ของลาภที่ได้มาทั้งปวง 
ลาภเหล่าน้ัน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ย่อมมีวันลดน้อยหรือหมดไปจากตน เช่น เงิน ทอง หรือ ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ 

๖. การเสื่อมในยศ แห่งโลกธรรม ๘ คือ ความไม่เที่ยง และไม่คงอยู่ของยศถาบรรดาศักด์ิที่
ได้มาทั้งปวง ยศเหล่าน้ัน เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นนามท่ีเพียงผู้อ่ืนเขาต้ังให้แทนตัวตนของเรา 
และยศเหล่าน้ีย่อมหมดไปตามวาระการงานหรือหมดไปตามกายของตน 

๗. การมีคํานินทา แห่งโลกธรรม ๘ คือ คํากล่าวที่ผู้อ่ืนกล่าวถึงตนในทางเสื่อมเสีย คําเหล่าน้ี
ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของทุกคน แต่เป็นธรรมดาที่หากมีผู้รักย่อมมีผู้เกียจ และนินทาว่าร้าย เป็นของ
คู่กันกับคําสรรเสริญ/เยินยอ 

๘. การมีความทุกข์ คือ ความหม่นหมองหรือขมข่ืนใจที่เกิดจากการเสื่อมในลาภ ในยศ และ
ในคําถูกกล่าวนินทา นอกจากน้ันความทุกข์ยังรวมถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากด้านต่าง ๆ เช่น ความ
ทุกข์จากคําด่าทอ ความทุกข์จากความผิดหวังในความรัก และความทุกข์จากการสูญเสียในสิ่งต่าง ๆ 
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เป็นต้น โลกธรรม ๔ ประการหลังน้ี จัดเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของทุก ๆ คน แต่ผู้ที่ต้องเผชิญกับ
ความเสื่อมทั้ง ๔ น้ี ก็ต้องพึงมีอนัตตา คือ ทุกสิ่งล้วนไม่มีตัวตน คือ ย่อมมีวันเสื่อมสลายไปตามอนิจจัง
อันเกิดจากความเที่ยงแท้ และสิ่งเหล่าน้ีที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่ตนไม่สามารถควบคุมหรือกําหนดให้คง
อยู่ได้ด่ังใจต้องการ  

โลกธรรมทั้ง ๘ ประการน้ี ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนบนโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อสิ่งเหล่าน้ี
เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งแล้วย่อมทําให้เป็นที่น่ายินดี อันประกอบด้วย การเกิดลาภ การเกิดยศ การ
เกิดคําสรรเสริญหรือยินยอ และการเกิดความสุข แต่สิ่งทั้ง ๔ ประการน้ี พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มี
ความเที่ยงแท้ คือ ไม่มีสิ่งใดที่ย่ังยืนหรือคงอยู่ตลอดกาลเวลา จึงต้องมีวันที่จะเสื่อมหายหรือหมดไปใน
อนาคตภายหน้า คือ การเสื่อมลาภ การเสื่อมในยศ การเกิดคํานินทา และสุดท้าย คือ การเกิดความ
ทุกข์ น่ันเอง 

๗. ทิศหก 
ทิศหก บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังน้ี  

     ๑.  ปุรัตถิมทิส ทิศเบ้ืองหน้า ได้แก่ บิดา มารดา  
     ๒.  ทักขิณทิสทิศเบ้ืองขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ 
    ๓.  ปัจฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง ได้แก่ สามีภรรยา 
    ๔.  อุตตรทิส ทิศเบ้ืองซ้ายได้แก่ มิตรสหาย 
     ๕.  อุปริมทิส ทิศเบ้ืองบนได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์  
    ๖.  เหฏฐิมทิส ทิศเบ้ืองล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง 
 คนดี ย่อมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วไปเพราะอํานาจของความกตัญญูกตเวที ดังพระบาลี
ที่ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดีกตัญญู หมายถึงบุคคลผู้รู้คุณของคนอ่ืน กตเวที 
หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน ดังน้ัน คําว่ากตัญญูกตเวที จึงหมายถึงบุคคลผู้รู้คุณที่คนอ่ืน
กระทําแล้วและทําตอบแทนบุคคลท่ีมีคุณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมายยกตัวอย่าง
เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ เป็นต้นพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดแก่ลูก เลี้ยงดู ป้องกัน และ
รักษา พ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จริง ๆ เมื่อให้กําเนิดลูกแล้วจะไม่ทอดทิ้ง ถึงแม้จะประสบความลําบาก
ยากจนลําเค็ญสักเพียงใดก็ตามก็จะไม่ทอดทิ้งลูก กลับคอยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก 
เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ เช่น ต้องประสบภัยคือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายาม
ทําการรักษาพยาบาลด้วยตัวเองบ้าง หาหมอมารักษาบ้าง บางคร้ังพ่อแม่ต้องทํางานหนักอาบเหง่ือต่างนํ้า 
ยอมอด ยอมทนเพ่ือลูก ต้องการให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความฉลาดเท่าทันคนอ่ืน 
 พ่อแม่ นอกจากจะให้กําเนิดเลี้ยงดูป้องกันรักษาลูกแล้ว ท่านทั้งสองยังมีจิตใจที่ประกอบด้วย
คุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ อันได้แก่ เมตตา ความรักใคร่สนิทสนม กรุณาความปรานี
สงสารในเมื่อมีความทุกข์ยากเดือดร้อน มุทิตาพลอยยินดีในความสําเร็จของลูกด้วยความจริงใจ และ
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อุเบกขาความวางเฉยในเมื่อลูกมีการงานทํา สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ พ่อแม่ได้ทําการเลี้ยงดู 
จึงต้องเลี้ยงท่านตอบแทน ช่วยทําการงานของท่านรักษาวงศ์สกุลไว้ ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับมรดก 
เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วควรทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดังน้ันพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูกทั้งหลาย 
 ครูอาจารย์เป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ช้ันไหนก็ตามเรียกว่า
ท่านสอนให้เรามีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม นําคุณธรรมและจริยธรรมไป
ใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกันตัวเองนําความรู้ความสามารถไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพการงาน 
ครูอาจารย์นับได้ว่าเป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่ครูอาจารย์ ได้ทําการอบรมสั่งสอนจึงต้องทําการ
ต้อนรับด้วยความเต็มใจ เมื่ออยู่ร่วมกับท่านต้องเข้าไปคอยอุปัฏฐากรับใช้ เมื่อไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดท่าน 
เวลาท่านมีกิจเรียกใช้ก็ยินดีรับใช้ เช่ือฟังคําสอนของท่านและต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ดังน้ันครูอาจารย์จึง
เป็นผู้มีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลาย 
 พระมหากษัตริย์ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพระประมุขของ
ประเทศสืบเช้ือสายมาจากกษัตริย์องค์ก่อน ๆ ซึ่งได้รักษาเอกราชของประเทศมาไม่ต้องตกเป็น
เมืองขึ้นของชาติอ่ืน มอบมรดกคือเอกราชและอธิปไตยไว้ให้แก่พวกเราแม้ทุกวันน้ีพระองค์ทรงเป็น
ศูนย์รวมแห่งจิตใจของชนชาติไทยทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพ่ือความสุขของพสกนิกร โดยไม่
เลือกช้ันวรรณะแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไกลแสนไกลเพียงใด พระองค์ก็เสด็จไปบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
ช่วยเหลือและให้กําลังใจเสมอดังน้ัน พระมหากษัตริย์จึงเป็นผู้มีคุณแก่พสกนิกรทั้งหลายสมควรที่
บุคคลผู้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเคารพเช่ือฟังในพระบรมราโชวาทที่
ตรัสสอน 

ด้วยเหตุที่พ่อแม่ ครูอาจารย์และพระมหากษัตริย์ ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูก จึง
นับว่าเป็นผู้มีคุณและสมควรอย่างย่ิงที่ทุก ๆ คนควรที่จะตอบแทนคุณ คือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้แก่ท่านเหล่าน้ันบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอํานวยธรรมะวันหยุด 
 

๓.๒ เรื่องกตัญญูในพุทธปรัชญเถรวาท 
 พระสารีบุตร (สันสกฤต : ศฺริปุตฺร; บาลี : สาริปุตฺต) เป็นพระภิกษุชาวอินเดีย ผู้เป็นอัครสาวก
เบ้ืองขวาของพระโคตมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงใน
ด้านสติปัญญา นอกจากน้ี พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู และการบําเพ็ญประโยชน์
ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคํายกย่องภิกษุรูปน้ีว่าเป็น “ธรรมเสนาบดี” (แม่ทัพธรรม) คู่กับ
พระพุทธเจ้าที่เป็น “ธรรมราชา” 
 พระสารีบุตรเม่ือแรกเกิดมีช่ือว่า “อุปติสสะ” เป็นบุตรของนางพราหมณี ช่ือ “สารี” และ
นายพราหมณ์ ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสคามแห่งตําบลตําบลนาลกะ หรือตําบลนาลันทา ช่ือ “วังคันตะ” 
คําว่า “อุปติสสะ” หมายความว่า ชาวบ้านอุปติสคาม อุปติสสะน้ันมีน้องชายสามคน คือ พระจุนทะ 
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พระอุปเสน พระเรวัตตะ และมีน้องสาวอีกสามคน คือ นางจาลา อุปจาลา และสีสุปจาลา ในวัน
เดียวกับที่นางพรามหณ์สารีให้กําเนิดอุปติสสะน้ัน ยังเป็นวันที่ครอบครัวข้างเคียงให้กําเนิดบุตรช่ือว่า 
“โกลิตะ” หรือต่อมาคือพระมหาโมคคัลลานะ อีกด้วย 
 วันหน่ึง อุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวเล่นในงานรื่นเริงประจําปีในกรุงราชคฤห์ ขณะชม
มหรสพอยู่น้ันก็เกิดความสลดใจขึ้นมาอย่างเดียวกันว่า กิจกรรมเหล่าน้ีช่างไร้สาระสิ้นดี หาประโยชน์
แก่นสารมิได้เลย ควรจะหาสิ่งใดเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวและหลุดพ้นจากบ่วงเช่นน้ี อีกสองวันจึงพากันไป
บวชในสํานักของสัญชัยเวลัฏฐบุตร ณ กรุงราชคฤห์น้ันเอง และสําเร็จการศึกษาในสํานักน้ันโดยใช้
เวลาเพียงสองสามวัน เมื่อจบแล้วก็ออกจากสํานัก แต่ยังไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากสํานักน้ัน
หาใช่ที่ตนค้นหาไม่ จึงตกลงแยกกันไปตามหาครูผู้สามารถสอนความจริงของโลกให้ประจักษ์ได้อย่าง
แท้จริง และสัญญากันว่าถ้าใครเจอครูเช่นว่าแล้วก็จะมาบอกกันมิได้อําพราง 
 พระอัสสชิเถระอันเป็นหน่ึงในปัญจวัคคีย์ หลังจากได้ฟังธรรมจาก พระพุทธองค์ จนบรรลุ
อรหันต์แล้ว วันหน่ึงท่านถือบาตรและจีวร ไปสู่กรุงราชคฤห์เพ่ือบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ อุปติสสะได้พบ
พระอัสสชิเถระ ประทับใจในอิริยาบถน่าเลื่อมใส สํารวมดี ของท่านพระอัสสชิเถระ ผู้มีอินทรีย์ฝึกดี
แล้ว จึงเกิดความคิดว่า ท่านผู้น้ีจักเป็นพระอรหันต์ จึงได้ตามท่านพระอัสสชิเถระไปข้างหลัง รอคอย
โอกาสอยู่ แล้วสอบถาม พระอัสสชิเถระได้แสดงความลึกซึ้งในคําสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า
ท่านกล่าวบทอันลึกซึ้งละเอียดทุกอย่าง เป็นเครื่องฆ่าลูกศร คือ ตัณหา เป็นเคร่ืองบรรเทาความทุกข์
ทั้งมวล ว่าธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และความดับ
แห่งธรรมเหล่าน้ัน พระมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างน้ีเมื่ออุปติสสะได้ฟังก็ได้บรรลุโสดาบัน 
 หลังจากน้ัน อุปติสสะกราบลาพระอัสสชิเถระ แล้วนําธรรมะที่ได้รับฟังมา ไปบอกเพ่ือนสนิท
คือโกลิตะ จนได้บรรลุโสดาบัน เช่นเดียวกัน ทั้งสองได้ไปชวนสัญชัยปริพาชก ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
แต่สัญชัยปริพาชกปฏิเสธ ทั้งสองจึงได้พาปริพาชก ๒๕๐ คน ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ หลังจาก
ฟังธรรมคร้ังน้ัน ปริพาชก ๒๕๐ คนบรรลุอรหัตผล แต่อุปติสสะและโกลิตะ ยังคงบรรลุเพียงโสดาบัน
เช่นเดิม พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งหมดด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ภายหลังบวชในพระพุทธศาสนา
แล้ว ท่านอุปติสสะมีช่ือเรียกใหม่ว่าสารีบุตรครอบครัวของนางพราหมณีสารีน้ันมีความมั่งคั่งสมบูรณ์
พร้อมมูลพอ ๆ กับครอบครัวของโกลิตะ นิสัยใจคอของทั้งอุปติสสะและโกลิตะก็คล้ายคลึงกัน ท่านทั้งสอง
ได้คบหาและเล่าเรียนด้วยกันมาแต่เล็ก ๆ จนเติบใหญ่ นอกจากน้ี ครอบครัวของทั้งสองก็ยังคบหา
สมาคมกันมาถึง ๗ ช่ัวรุ่น ทั้งสองจึงเป็นเพ่ือนรักกันอย่างย่ิงพระสารีบุตรเกิดเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่
นิพพานเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนกฤติกา (เดือนสิบสอง) ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเวลาผ่านไปคร่ึง
เดือน (หลังจากที่พระสารีบุตรบวชในพระพุทธศาสนา) ที่ถ้ําสุกรขาตา เชิงเขาคิชกูฏ นครราชคฤห์ 
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระสารีบุตร ทีฆนขปริพาชกผู้เป็นหลาน (ลุง) พระสารีบุตร เข้าเฝ้าพระพุทธองค์
เพ่ือทูลถามปัญหา พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับ ทิฏฐิและเวทนา ทีฆนขะได้บรรลุโสดาบัน 



๓๘ 
 
ส่วนพระสารีบุตรน้ัน ท่านกําลังถวายงานพัดพระพุทธองค์ ท่านได้ยินธรรมเหล่าน้ันอยู่ด้วยก็สําเร็จเป็น
พระอรหันต์ วันน้ันเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ ซึ่งเหตุการณ์ถัดไป พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
ให้กับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป รวมอัครสาวกทั้งสองด้วย หลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ จําพรรษาและแสดงพระอภิธรรม ณ ดาวดึงส์ เสด็จลงมา ณ ประตูเมืองสังกัสสะ พระสารีบุตร
พร้อมทั้งภิกษุ ภิกษุณี และสาธุชนจํานวนมาก มาเฝ้ารอรับเสด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาใน
วิสัยของปุถุชนเป็นต้น พวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ ในวิสัยของตนเท่าน้ัน ไม่สามารถจะแก้ปัญหา ในวิสัย
ของพระโสดาบันได้ พระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกัน ไม่สามารถจะ
แก้ปัญหา ในวิสัยของพระอริยบุคคลท้ังหลาย มีพระสกทาคามีเป็นต้น พระมหาสาวกที่เหลือไม่
สามารถจะแก้ปัญหา ในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ พระมหาโมคคัลลานะไม่สามารถจะแก้ปัญหา 
ในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้ แม้พระสารีบุตรเถระ ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้า
ได้เหมือนกันในคร้ังน้ัน มหาชนจึงได้รู้จักพระสารีบุตร ว่า เป็นผู้เลิศทางปัญญาพระสารีบุตร เลิศกว่า
พวกภิกษุสาวกของเราผู้มีปัญญามากฯ๗ 

ความกตัญญูกตเวที๘ เป็นคุณธรรมที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ยาก เหตุน้ีพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้
ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อาปายิกวรรคที่ ๒ 
สูตรที่ ๒ ทุลลภสูตร ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ความว่า 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคล ๓ จําพวกหาได้ยากในโลก คือ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑, บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑, 
กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑, ความปรากฏแห่งบุคคล ๓ จําพวกน้ีแลหาได้ยากในโลก” 

 
กตัญญูกตเวทิตาธรรม คือธรรมที่จะนําประเทศไทยไปสู่ความวัฒนาสถาพร มีแต่สันติสุขและ

สันติภาพ ดังน้ันผู้ปรารถนามุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นเช่นน้ัน จึงต้องประพฤติตนเป็นคนดีมีความ
กตัญญูกตเวที ตลอดชีวิตแล  

 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอ

ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายน้ันทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาค
แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษ
ย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษทั้งหลาย 
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สรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวที
น้ี สัตบุรุษทั้งหลาย  สรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดน้ี
เป็นภูมิสัตบุรุษ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่าน
ทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดา
ด้วยบ่าข้างหน่ึง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึงเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อย
ปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ น้ันด้วยการอบกลิ่นการนวด การให้อาบนํ้า และการดัด 
และท่านทั้ง ๒ น้ัน พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขาน่ันแหละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การกระทําอย่างน้ันยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดา
บิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายอน่ึง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิส
ราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจอย่างน้ัน ยัง
ไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคน
ใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานต้ังมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล 
ให้สมาทานต้ังมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหน่ี ให้สมาทานต้ังมั่นใน
จาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานต้ังมั่นในปัญญาสัมปทา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล การกระทําอย่างน้ัน ย่อมช่ือว่าอันบุตรน้ันทํา
แล้ว และทําตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายน้ันทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระ
ภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน 
อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษ
ทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี เป็นภูมิอสัต
บุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคน
กตัญญูกตเวทีน้ี สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญู
กตเวทีทั้งหมดน้ีเป็นภูมิสัตบุรุษ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่าน
ทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดา
ด้วยบ่าข้างหน่ึง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึงเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อย
ปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ น้ันด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ํา และการ
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ดัด และท่านทั้ง ๒ น้ัน พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขาน่ันแหละ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างน้ันยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่
มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายอน่ึง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อัน
เป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจ
อย่างน้ัน ยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแก่บุตรทั้งหลาย 
ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานต้ังมั่นในศรัทธาสัมปทา ยัง
มารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานต้ังมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหน่ี ให้
สมาทานต้ังมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานต้ังมั่นในปัญญา
สัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล การกระทําอย่างน้ันย่อมช่ือว่า
อันบุตรน้ันทําแล้ว และทําตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ 

 
ครั้งน้ันแล พราหมณ์คนหน่ึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค 

ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มี
พระภาคว่า ท่านพระโคดมมีวาทะว่าอย่างไร กล่าวว่าอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกร
พราหมณ์  เรามีวาทะว่าควรทํา และมีวาทะว่าไม่ควรทํา ฯ 

พ. ท่านพระโคดม มีวาทะว่าควรทํา และมีวาทะว่าไม่ควรทําอย่างไร ฯ 
ภ. ดูกรพราหมณ์ เรากล่าวว่า ไม่ควรทํากายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต เรากล่าวว่า ไม่ควรทํา

อกุศลธรรมอันลามกหลายอย่าง และเรากล่าวว่า ควรทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากล่าวว่า 
ควรทํากุศลธรรมหลายอย่าง ดูกรพราหมณ์ เรากล่าวว่าควรทําและกล่าวว่าไม่ควรทําอย่างน้ีแล ฯ 

พ. ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ... ขอท่านพระโคดมจงทรงจําข้า
พระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 

ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้
มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ในโลกมีทักขิไณยบุคคลก่ีจําพวก และควรให้ทานในเขตไหน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรคฤหบดี
ในโลกมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระเสขะ ๑ พระอเสขะ ๑ ดูกรคฤหบดี ในโลกน้ีมี
ทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล และควรให้ทานในเขตน้ี ครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไว
ยากรณภาษิตน้ีจบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่า 

“ในโลกน้ี พระเสขะกับพระอเสขะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของทายกผู้บูชาอยู่ 
พระเสขะและอเสขะเหล่าน้ันเป็นผู้ตรง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ น้ีเป็นเขต
บุญของทายก ผู้บูชาอยู่ ทานที่ให้แล้วในเขตน้ีมีผลมาก” ฯ 



๔๑ 
 
 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ใกล้พระนครสาวัตถีสมัยน้ันแล ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขา มิคารมารดาในบุพพาราม 
ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่น้ันแล ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุเหล่าน้ันตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เราจัก
แสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน และบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอก ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี 
เราจักกล่าว ภิกษุเหล่าน้ันตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ดูกรผู้มีอายุ
ทั้งหลายก็บุคคลท่ีมีสังโยชน์ในภายในเป็นไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วในปาติ
โมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระแลโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไปภิกษุน้ันย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หน่ึง ครั้นจุติจากอัตภาพน้ัน
แล้ว เป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นน้ี น้ีเรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายใน เป็นอาคามีกลับมาสู่
ความเป็นผู้เช่นน้ี ฯ 
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เป็น
ผู้มีศีลสํารวมแล้วในพระปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียง
เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุน้ันย่อมบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอย่างใดอย่างหน่ึง 
เมื่อแตก กายตายไป ย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หน่ึง ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแล้ว เป็นอนาคามีไม่
กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นน้ี น้ีเรียกว่า บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็น
ผู้เช่นน้ี ฯ 
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มีศีล สํารวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึง
พร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุน้ันย่อมปฏิบัติเพ่ือความหน่าย เพ่ือคลาย เพ่ือความดับกามทั้งหลาย ย่อมปฏิบัติเพ่ือ
ความหน่าย เพ่ือคลาย เพ่ือความดับภพทั้งหลาย ย่อมปฏิบัติเพ่ือสิ้นตัณหา เพ่ือสิ้นความโลภภิกษุน้ัน
เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หน่ึง ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแล้ว เป็นอนาคามี ไม่
กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นน้ี ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายน้ีเรียกว่า บุคคลมีสังโยชน์ในภายนอก เป็นอนาคามี 
ไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นน้ี ฯ 
 ครั้งน้ันแล เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรน่ันกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน และบุคคลที่มี
สังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกษุทั้งหลาย อยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณา เสด็จไป
หาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับคําอาราธนาด้วยดุษณีภาพ ลําดับน้ันพระผู้
มีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระสารีบุตร ที่ปราสาทของนาง



๔๒ 
 
วิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะน้ัน พระผู้มี
พระภาคประทับน่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว้ แม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วน่ัง
ลง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรสารีบุตร เทวดา
ที่มีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วบอก
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชน์ในภายในและบุคคลท่ีมี
สังโยชน์ในภายนอก แก่ภิกษุทั้งหลาย อยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหา
ท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิด ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหล่าน้ันยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็ก
แหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง ๒๐ องค์บ้าง ๓๐ องค์บ้าง ๔๐ องค์บ้าง ๕๐ องค์บ้าง ๖๐องค์บ้าง แต่ก็ไม่
เบียดกันและกัน ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอย่างน้ีว่าจิตอย่างน้ัน ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่าน้ัน
ยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง ... ๖๐ องค์บ้าง เป็นจิตอันเทวดา
เหล่าน้ันอบรมแล้วในภพน้ันแน่นอน ดูกรสารีบุตร ก็ข้อน้ันเธอไม่ควรเห็นเช่นน้ี ดูกรสารีบุตรก็จิต
อย่างน้ัน ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่าน้ันยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง 
ฯลฯ แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน เทวดาเหล่าน้ันได้อบรมแล้วในศาสนาน้ีเอง เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร 
เธอพึงศึกษาอย่างน้ีว่า จักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับอยู่ เธอควรศึกษาเช่นน้ีแหละ สารีบุตร 
กายกรรมวจีกรรม มโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจระงับ จักสงบระงับ เพราะฉะน้ันแหละ สารีบุตร 
เธอพึงศึกษาว่า จักนํากายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่าน้ันเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลาย ดูกรสารีบุตร 
เธอควรศึกษาเช่นน้ีแหละ ดูกรสารีบุตรพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกท่ีไม่ได้ฟังธรรมบรรยายน้ี ได้พากัน
ฉิบหายเสียแล้ว ฯ 
 สมัยหน่ึง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ฝั่งแม่นํ้ากัททมทหะใกล้พระนครวรรณะ ครั้งน้ันแล 
พราหมณ์อารามทัณฑะได้เข้าไปหาท่านพระมหา-*กัจจานะถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระมหากัจจา
นะ ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ถามว่า 
 ดูกรท่าน กัจจานะ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้กษัตริย์กับกษัตริย์ พราหมณ์กับ
พราหมณ์ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ท่านมหากัจจานะตอบว่า ดูกรพราหมณ์เพราะเหตุเวียนเข้าไป
หากามราคะ ตกอยู่ในอํานาจกามราคะ กําหนัดยินดีในกามราคะ ถูกกามราคะกลุ้มรุม และถูกกาม
ราคะท่วมทับ แม้กษัตริย์กับกษัตริย์พราหมณ์กับพราหมณ์ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ฯ 
 อา. ดูกรท่านกัจจานะ ก็อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครื่องให้สมณะกับสมณะวิวาทกัน ฯ 
 มหา. ดูกรพราหมณ์ เพราะเหตุเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ ตกอยู่ในอํานาจทิฐิราคะ กําหนัดยินดี
ในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุ้มรุม และถูกทิฐิราคะท่วมทับ แม้สมณะกับสมณะก็วิวาทกัน ฯ 
 อา. ดูกรท่านกัจจานะ ก็ในโลก ยังจะมีใครบ้างไหม ที่ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ 
การตกอยู่ในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกาม-*ราคะ การถูกกามราคะกลุ้มรุม และการถูก



๔๓ 
 
กามราคะท่วมทับน้ี และก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ การตกอยู่ในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัด
ยินดีในทิฐิราคะการถูกทิฐิราคะกลุ้มรุม และการถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ีเสียได้ ฯ 
 มหา. ดูกรพราหมณ์ ในโลก มีท่านที่ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากาม-*ราคะ การตกอยู่ใน
อํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกาม-*ราคะกลุ้มรุม และการถูกกามราคะท่วม
ทับน้ีเสียได้ และก้าวล่วงความเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะ การตกอยู่ในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีใน
ทิฐิราคะ การถูกทิฐิ-*ราคะกลุ้มรุม และการถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ี ฯ 
 อา. ดูกรท่านกัจจานะ ใครในโลกเป็นผู้ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากาม-*ราคะ ... และการถูก
ทิฐิราคะท่วมทับน้ี ฯ 
 มหา. ดูกรพราหมณ์ ในชนบทด้านทิศบูรพา มีพระนครช่ือว่าสาวัตถีณ พระนครสาวัตถีน้ันทุก
วันน้ีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ันกําลังประทับอยู่ ดูกรพราหมณ์ ก็พระผู้มี
พระภาพระองค์น้ัน ทรงก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ ... และการถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ีด้วย 
เมื่อท่านพระมหากัจจานะตอบอย่างน้ีแล้ว พราหมณ์อารามทัณฑะลุกจากที่น่ัง ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้าง
หน่ึงแล้ว คุกมณฑลเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดิน ประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้ว
เปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ขอนอบ
น้อมแด่พระผู้มี-*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหากามราคะ การตกอยู่ในอํานาจกาม
ราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุ้มรุมและการถูกกามราคะท่วมทับน้ีแล้ว กับ
ทั้งได้ก้าวล่วงการเวียนเข้าไปหาทิฐิราคะการตกอยู่ในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การ
ถูกทิฐิราคะกลุ้มรุมและการถูกทิฐิราคะท่วมทับน้ีด้วย ข้าแต่ท่านกัจจานะ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก
ข้าแต่ท่านกัจจานะ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ท่านกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยต้ังใจ
ว่าคนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะน้ัน ข้าแต่ท่านกัจจานะ ข้าพเจ้าน้ี ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์น้ัน กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอท่านกัจจานะจงจําข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
ตลอดชีวิตจําเดิมแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
 สมัยหน่ึง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ป่าคุนทาวัน ใกล้เมืองมธุรา ครั้งน้ันแล พราหมณ์
กัณฑรายนะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระมหากัจจานะ ครั้นผ่าน
การปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงน่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ถามว่า ดูกรท่านกัจจา
นะ ข้าพเจ้าได้ฟังมาดังน้ีว่า ท่านสมณะกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นต้อนรับพวกพราหมณ์ที่ชราแก่เฒ่า
ล่วงกาลผ่านวัย หรือเช้ือเชิญด้วยอาสนะไม่ ดูกรท่านกัจจานะ ข่าวที่ได้ฟังมานั้นจริงแท้ เพราะท่าน 
ฃกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นต้อนรับพวกพราหมณ์ที่ชราแก่เฒ่าล่วงกาลผ่านวัย หรือเช้ือเชิญด้วย
อาสนะไม่ ดูกรท่านกัจจานะ การกระทําเช่นน้ีน้ันเป็นการไม่สมควรแท้ ฯ 



๔๔ 
 
 ท่านมหากัจจานะตอบว่า ดูกรพราหมณ์ ภูมิคนแก่และภูมิเด็ก ที่พระผู้มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์น้ันตรัสไว้มีอยู่ดูกรพราหมณ์ ถึงแม้จะเป็นคนแก่มีอายุ ๘๐ ปี 
๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี แต่กําเนิดก็ดี แต่เขายังบริโภคกาม อยู่ในท่ามกลางกาม ถูกความเร่าร้อนเพราะ
กามแผดเผาถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู่ ยังเป็นผู้ขวนขวายเพ่ือแสวงหากาม เขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็น
พาล ไม่ใช่เถระโดยแท้ ดูกรพราหมณ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มมีผมดําสนิท ประกอบด้วยความ
เป็นหนุ่มอันเจริญ ยังต้ังอยู่ในปฐมวัย แต่เขาไม่บริโภคกาม ไม่อยู่ในท่ามกลางกาม ไม่ถูกความเร่าร้อน
เพราะกามแผดเผา ไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ไม่ขวนขวายเพ่ือแสวงหากาม เขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็น
บัณฑิตเป็นเถระแน่แท้ทีเดียวแล 
 ทราบว่า เมื่อท่านพระมหากัจจานะกล่าวอย่างน้ีแล้ว พราหมณ์กัณฑรายนะได้ลุกจากที่น่ัง
แล้วห่มผ้เฉวียงบ่าข้างหน่ึง ไหว้เท้าของภิกษุที่หนุ่มด้วยเศียรเกล้ากล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าแก่ ต้ังอยู่แล้ว
ในภูมิคนแก่ เรายังเด็ก ต้ังอยู่ในภูมิเด็กข้าแต่ท่านกัจจานะ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านกัจ
จานะ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ท่านพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยต้ังใจว่า คนมี
จักษุจักเห็นรูป ฉะน้ัน ข้าแต่ท่านกัจจานะข้าพเจ้าน้ี ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์น้ัน กับทั้งพระ
ธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอท่านพระกัจจานะจงจําข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอด
ชีวิตต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พวกโจรมีกําลัง สมัยน้ันพระเจ้า-*แผ่นดินย่อมถอยกําลัง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในสมัยเช่นน้ัน พระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไป เสด็จออกไป หรือจะออก
คําสั่งไปยังชนบทชายแดนในสมัยเช่นน้ัน แม้พวกพราหมณ์และคฤหบดีก็ไม่สะดวกท่ีจะผ่านไป จะ
ออกไปหรือเพ่ือตรวจตราการงานภายนอก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันน้ันเหมือนกัน สมัยใดพวกภิกษุเลว
ทรามมีกําลัง สมัยน้ัน พวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักย่อมถอยกําลังดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเช่นน้ัน ภิกษุ
พวกที่มีศีลเป็นที่รัก เป็นผู้น่ิงเงียบทีเดียว น่ังในท่ามกลางสงฆ์ หรือคบชนบทชายแดน ข้อน้ีน้ันย่อม
เป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์ของชนมาก เพ่ือมิใช่สุขของชนมาก เพ่ือความฉิบหาย เพ่ือมิใช่ประโยชน์แก่
ชนเป็นอันมาก เพ่ือทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระเจ้าแผ่นดินมี
กําลัง สมัยน้ัน พวกโจรย่อมถอยกําลังดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเช่นน้ัน พระเจ้าแผ่นดินย่อมสะดวกที่
จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไป หรือที่จะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดน ในสมัยเช่นน้ัน แม้พวกพราหมณ์
และคฤหบดีย่อมสะดวกที่จะไป ออกไป หรือตรวจการงานภายนอกดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันน้ัน
เหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รัก มีกําลังสมัยน้ัน พวกภิกษุที่เลวทราม ย่อมถอยกําลัง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเช่นน้ันพวกภิกษุที่เลวทราม เป็นผู้น่ิงเงียบทีเดียว น่ังในท่ามกลางสงฆ์ หรือ
ออกไปทางใดทางหน่ึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชนมากเพ่ือสุขของชน
มาก เพ่ือประโยชน์ เพ่ืเก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ 



๔๕ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่สรรเสริญความปฏิบัติผิดของคน ๒จําพวก คือ คฤหัสถ์ ๑ บรรพชิต ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้ว ย่อมไม่ยังกุศลธรรมที่นําออกให้สําเร็จก็ได้ 
เพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญความปฏิบัติชอบของคน ๒ จําพวก คือ
คฤหัสถ์ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วย่อมยังกุศลธรรมที่นํา
ออกให้สําเร็จได้ เพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุ ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่ห้ามอรรถและธรรมโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ไม่ดี ด้วยพยัญชนะ
ปฏิรูปน้ัน ช่ือว่าปฏิบัติแล้วเพ่ือมิใช่ประโยชน์ของชนมาก เพ่ือมิใช่สุขของชนมาก เพ่ือความฉิบหาย 
เพ่ือมิใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อน่ึง ภิกษุพวกน้ันยังจะ
ประสพบาปเป็นอันมาก และทั้งช่ือว่าทําสัทธรรมน้ีให้อันตรธานไปอีกด้วย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
พวกท่ีอนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดี ด้วยพยัญชนะปฏิรูปน้ัน ช่ือว่าปฏิบัติแล้วเพ่ือ
ประโยชน์ของชนมาก เพ่ือความสุขของชนมาก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือ
ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อน่ึง ภิกษุพวกน้ันยังประสพบุญเป็นอันมาก 
ทั้งช่ือว่าดํารงสัทธรรมน้ีไว้อีกด้วยฯ๙ 
 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยน้ันแล พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบชนะสงคราม
มาแล้ว มีพระราชประสงค์อันได้แล้ว ครั้งน้ันแล พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จไปยังอาราม เสด็จไปโดย
พระราชยานเท่าที่ยานจะไปได้ เสด็จลงจากยานแล้ว เสด็จไปด้วยพระบาทเข้าไปสู่อาราม ฯก็โดยสมัย
น้ัน ภิกษุมากรูปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ครั้งน้ันแล พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่าน้ัน
แล้วได้ตรัสถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดน้ี พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่
ไหนหนอ ด้วยว่าดิฉันประสงค์จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุเหล่าน้ันทูลว่าขอ
ถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารซึ่งมีประตูปิดน่ันแล้ว ไม่รีบด่วน 
เสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตูเถิด พระผู้มีพระภาคจักทรงเปิดประตูรับ ขอ
ถวายพระพร ครั้งน้ันแล พระ-*เจ้าปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเข้าไปยังวิหารที่มีประตูปิดน้ัน 
ครั้นแล้วมิได้ทรงรีบด่วน เสด็จเข้าไปยังระเบียงแล้ว ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตูพระผู้มีพระ
ภาคทรงเปิดประตูรับ ครั้งน้ันแล พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปสู่วิหาร ซบพระเศียรลงที่พระบาท
ทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคทรงจุ๊บพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอฐ ทรงนวดด้วยพระ
หัตถ์ทั้งสอง และทรงประกาศพระนามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล 
หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ฯ 

                                                            

 ๙องฺ.ติก. ๒๐/๗๐ - ๗๙/๑๖๑๗ - ๑๘๔๐.  



๔๖ 
 
 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชน์อะไรเล่า 
จึงทรงทําความนบนอบอย่างย่ิง มอบถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในสรีระน้ี ฯ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นความกตัญญูกตเวที จึงทําความ
นบนอบอย่างย่ิง ถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค เพราะพระผู้
มีพระภาคทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือเก้ือกูลแก่ชนหมู่มาก
ทรงยังชนหมู่มากให้ดํารงอยู่ในอริยญายธรรม คือ ความเป็นผู้มีกัลยาณธรรม ความเป็นผู้มีกุศลธรรม 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแลจึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความ
นับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ีในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีศีล มีศีลอันเจริญ มีศีลอันประเสริฐ มีศีลเป็น
กุศล ทรงเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกุศลศีล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล 
จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิงถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ทรงเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่ง
ต้ังอยู่แนวป่า ตลอดกาลนาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล จึงทํา
ความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขาร
อันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ ตามมีตามได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล จึง
ทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ควรของคํานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทําบุญ 
เป็นผู้ควรทําอัญชลี ทรงเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็น
อํานาจประโยชน์แม้น้ีแลจึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็น
ปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ไม่ลําบาก 
ซึ่งกถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง เป็นที่สบายแห่งการเท่ียวไปแห่งจิต คือ อัปปิจฉกถา สันตุฏฐิกถา 
ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถาสีลกถา สมาธิกถา ปัญญากถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับ
ถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ไม่ลําบาก 
ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชน์แม้น้ีแล จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี 
ในพระผู้มีพระภาค ฯ 



๔๗ 
 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือชาติหน่ึงบ้าง สองชาติ
บ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ย่ีสิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้า
สิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัป
เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้น เรามีช่ืออย่างน้ีมีโคตรอย่างน้ี มี
ผิวพรรณอย่างน้ี มีอาหารอย่างน้ี เสวยสุข เสวยทุกข์อย่างน้ีมีกําหนดอายุเพียงเท่าน้ี ครั้นจุติจากภพ
น้ันแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพน้ัน เราก็เป็นผู้มีช่ือย่างน้ี มีโคตรอย่างน้ี มีผิวพรรณอย่างน้ี มี
อาหารอย่างน้ีเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างน้ี มีกําหนดอายุเพียงเท่าน้ี ครั้นจุติจากภพน้ันแล้ว ได้มาเกิดใน
ภพน้ี ทรงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะน้ี ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับ
ถืออันประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ีในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคย่อมทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิล่วงจักษุมนุษย์ ย่อมทรงรู้ชัดซึ่งหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่าน้ีประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ
เจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาต 
นรก ส่วนสัตว์เหล่าน้ีประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโน-*สุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็น
สัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ย่อมทรงเห็นหมู่
สัตว์ผู้กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอัน
บริสุทธ์ิล่วงจักษุมนุษย์ ย่อมทรงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะน้ีข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์เห็นอํานาจประโยชน์แม้น้ีแล จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออัน
ประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 อีกประการหน่ึง พระผู้มีพระภาคทรงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยพระปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์เห็นอํานาจประโยชน์แม้ น้ีแล จึงทําความนอบน้อมอย่างย่ิง ถวายความนับถืออัน
ประกอบด้วยเมตตาเห็นปานน้ี ในพระผู้มีพระภาค ฯ 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเป็นผู้มีกิจมาก มีกรณียะมากขอถวายบังคมลาไป ณ บัดน้ี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงสําคัญกาลอันควรในบัดน้ีเถิด ครั้งน้ันแล 
พระเจ้าปเสนทิโกสลเสด็จลุกขึ้นจากอาสน์ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทรงทําประทักษิณแล้ว เสด็จ
กลับไป ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จง
ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้นทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคน



๔๘ 
 
อกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี 
เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคน
กตัญญูกตเวทีน้ี สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดน้ี
เป็นภูมิสัตบุรุษ ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ 
มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง พึง
ประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึงเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ น้ัน
ด้วยการอบกลิ่นการนวด การให้อาบน้ํา และการดัด และท่านทั้ง ๒ น้ัน พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบน
บ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างน้ันยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทํา
ตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายอน่ึง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อัน
เป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจอย่างน้ัน ยังไม่ช่ือว่า
อันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามี
อุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้
สมาทานต้ังมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานต้ังมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้
มีความตระหน่ี ให้สมาทานต้ังมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานต้ังมั่นใน
ปัญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล การกระทําอย่างน้ัน ย่อมช่ือว่าอันบุตร
น้ันทําแล้ว และทําตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จง
ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้นทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคน
อกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี 
เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคน
กตัญญูกตเวทีน้ี สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดน้ี
เป็นภูมิสัตบุรุษ ฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ 
มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง พึงประคับ 
ประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึงเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ น้ันด้วยการ
อบกลิ่นการนวด การให้อาบนํ้า และการดัด และท่านทั้ง ๒ น้ัน พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสอง
ของเขาน่ันแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างน้ันยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทน
แล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายอน่ึง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิส
ราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจอย่างน้ัน ยังไม่ช่ือว่าอันบุตร



๔๙ 
 
ทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก 
บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานต้ังมั่นใน
ศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานต้ังมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหน่ี ให้
สมาทานต้ังมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานต้ังมั่นในปัญญาสัมปทา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล การกระทําอย่างน้ันย่อมช่ือว่าอันบุตรน้ันทําแล้ว และทํา
ตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ 

สพรหมสูตร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายใน

เรือน ตระกูลเหล่าน้ัน ช่ือว่ามีพรหม มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชา
แล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีบุรพาจารย์ มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของ
ตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีบุรพเทพ มารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตร
ทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีอาหุเนยยบุคคล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คําว่าพรหมบุรพาจารย์ บุรพเทพ อาหุเนยยบุคคล น้ีเป็นช่ือของมารดาและบิดา ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้ประคบประหงมเล้ียงดูบุตร เป็นผู้แสดง
โลกน้ีแก่บุตร ฯ มารดาและบิดาผู้อนุเคราะห์แก่บุตร ท่านเรียกว่าพรหม บุรพาจารย์ และอาหุเนยย
บุคคลของบุตรทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ บุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อม พึงสักการะท่านด้วยข้าว 
นํ้า ผ้านุ่งห่ม ที่นอน ที่น่ัง อบกาย ให้อาบนํ้า และชําระเท้า เพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิตได้บํารุง
บําเรอในมารดาและบิดา บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขา ครั้นเขาละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงใน
โลกสวรรค์ ฯ๑๐ 
 จึงสรุปได้ว่า กตัญญู หมายถึง การสํานึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมีต่อ
ตนเอง กตเวที หมายถึง การประกาศ การแสดงออก การกระทําเพ่ือตอบแทนคุณ รวมความแล้วคํา
ว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีต่อตนเอง และ
กระทําการตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยนัยน้ี  คําว่า กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุปการคุณ
หรือบุญคุณของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเป็นภาวะทางจิตใจ ส่วนคําว่า กตเวที หมายถึงกาแสดงออกเพ่ือตอบ
แทนคุณ เป็นการแสดงการตอบแทนคุณผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนออกมาทางภายนอกท้ังทางการกระทําและ
การพูด ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ัน กตัญญูจึงจัดเป็นมโนกรรม กตเวทีจัดเป็นกายกรรมและ
วจีกรรม 
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ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของลูกตามนัยพระพุทธศาสนา 
๑. บางคนอาจเข้าใจว่า จริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที เป็นเช่นเดียวกับคตินิยมหรือ

ประเพณีบางอย่างในสังคม ที่คนรุ่นก่อนหรือผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่าเด็กกําหนดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้
อ่อนแอกว่าเช่นลูกปฏิบัติตาม เพ่ือจะได้เป็นคนว่านอนสอนง่าย ไม่สร้างความลําบากใจให้พ่อแม่ 

แต่หากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของคําสอนแล้วจะพบว่า การปลูกฝังจริยธรรมนั้นควรเริ่ม
ก่อนจากครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยสุดของสังคม หากหน่วยย่อยดี ก็ย่อมจะทําให้
สังคมมีรากฐานที่ดีด้วย  สังยุตตนิกายกล่าวว่า “บุตรเป็นที่ต้ังของมนุษย์”หมายความว่า บุตรเป็นที่รัก
และเป็นที่ปรารถนาของพ่อแม่ อาศัยความรักเป็นพ้ืนฐาน พระพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องพ่อแม่ว่า เป็น
พรหม บูรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคลของลูก ซึ่งก็คือทรงเล็งเห็นความสําคัญของพ่อแม่ต่อการ
ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ลูกเสียแต่เริ่มแรก 

ที่จริงหลักจริยธรรมเก่ียวกับความกตัญญูกตเวทีน้ี ไม่ได้มุ่งไปที่ลูกเท่าน้ัน แต่มุ่งไปที่คนที่เป็น
พ่อแม่ด้วย เพราะลูกในวันน้ีก็คือพ่อแม่ในวันข้างหน้า และผู้ที่เป็นพ่อแม่ในวันน้ี ต่างก็มีสถานภาพของ
ลูกติดตัวอยู่ด้วยกันทุกคน การสอนให้ลูกมีความกตัญญูกตเวทีก็คือการสอนพ่อแม่ด้วย หรือจะกล่าว
ให้ย่ิงกว่าน้ัน เป็นการสอนคนทั้งหมดในสังคมน่ันเอง 

๒. การที่พระพุทธศาสนากล่าวว่า พ่อแม่เป็นพรหม บูรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคล แสดงว่า
การปลูกฝังจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกัน เพราะหากมองเชิงตีความแล้ว คําว่า
พรหมก็คือสถาบันครอบครัวอันได้แก่พ่อแม่ บูรพาจารย์ก็คือสถาบันการศึกษา ส่วนอาหุไนยบุคคลก็
คือสถาบันศาสนา ทั้ง ๓ สถาบันน้ีจะต้องช่วยกันปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชน คําถามที่เกิดขึ้นก็คือ 
ปัจจุบันทั้ง ๓ สถาบันน้ียังทําหน้าที่ของตนได้ดีอยู่หรือไม่ ในอดีตสังคมมีความสลับซับซ้อนน้อย การ
ทําหน้าที่ของทั้ง ๓ สถาบัน ดูจะได้ผลดี แต่ในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์เช่นปัจจุบัน หากมองจากปัญหา
จริยธรรมที่ปรากฏให้เห็น ทําให้เราไม่แน่ใจว่าบทบาทของท้ัง ๓ สถาบันจะยังคงเหมือนสมัยก่อน
หรือไม่ โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอลง จากรายงานการวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าวัดของเยาวชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ๑๑ ปรากฏว่า 
ปัจจัยด้านครอบครัวมีผลต่อการเข้าวัดระดับกลาง น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสถาบันศาสนา  
สถาบันการศึกษาและเจตคติ  สาเหตุก็เน่ืองมาจากพ่อแม่ต้องทํางานมากขึ้น เพ่ือหารายได้มาใช้จ่าย
ในครอบครัว จึงไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูและอบรมลูก หากแนวโน้มยังเป็นเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ ก็ชวนให้น่า
เป็นห่วงว่าสถาบันครอบครัวจะยังเป็นหลักชัยทางจริยธรรมและคอยสร้างเจคติที่ดีทางจริยธรรมให้กับ
บุตรหลานของตนได้ดีเช่นสังคมไทยในอดีตหรือไม่ 
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อย่างไรก็ดี คําว่า พรหม บูรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคลดังกล่าว เป็นคํากล่าวเรียกพ่อแม่จริง ๆ  
ไม่ใช่ในความหมายเชิงตีความดังกล่าวข้างต้น ฉะน้ัน ภารกิจในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ลูกของพ่อ
แม่ช่างเป็นภารกิจที่ย่ิงใหญ่เหลือเกิน เพราะนอกจากจะทําหน้าที่ในฐานะสถาบันครอบครัวแล้ว พ่อ
แม่ยังต้องทําหน้าที่เสมือนหน่ึงเป็นสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย 

๓. การกล่าวว่าพ่อแม่คือพรหม บูรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคลของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่
เพียงแต่สักว่าเน้นความสําคัญของพ่อแม่ และเรียกร้องให้ลูกต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบฝ่าย
เดียว แต่แสดงถึงคุณธรรมท่ีพ่อแม่พึงมีต่อลูกด้วย เช่นเดียวกันลูกจะได้ช่ือว่าลูกจริง ๆ ก็ต้องมี
คุณธรรมของลูกคือมีความกตัญญูกตเวทีด้วย 

คําว่า พรหม ในพระพุทธศาสนา หมายถึงผู้มีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา คําว่า อาจารย์ หมายถึงผู้มีคุณธรรม ๗ ข้อคือ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
อดทนต่อคําซักถาม อธิบายเรื่องยากให้ง่ายได้ และไม่ชักจูงในทางเสื่อมเสีย๑๒  เพราะมีพรหมวิหาร ๔ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ทั้ง ๗ ข้อ พ่อแม่จึงเป็นอาหุไนย-บุคคล คือเป็นผู้เหมาะสมที่จะรับสิ่งของที่
ลูกนํามามอบให้ เช่นเดียวกับพระอริยเจ้าเป็นผู้สมควรแก่ไทยทานที่ทายกนํามาถวาย 

ฉะน้ัน สาระสําคัญจริง ๆ ของการกล่าวว่าถึงคุณธรรมของพ่อแม่ข้างต้นน้ีก็คือ การเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อลูก เข้าทํานอง “กล่าวอย่างใด ทําอย่างน้ัน (และ) ทําอย่างใด กล่าวอย่างน้ัน” 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มที่ ๓๐, ข้อ ๔๘๐) หากพ่อแม่มีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน การจะหวัง
ให้ลูกมองเห็นความดีแล้วแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบก็คงเป็นเร่ืองไม่ยาก เพราะเมื่อมองเห็นคุณก็
ย่อมจะมองเห็นความจําเป็นที่จะแทนคุณด้วย การรู้คุณและการแทนคุณจะมาจากความรักและความ
ผูกพันระหว่างกันซึ่งพ่อแม่ได้แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ไม่ใช่เกิดจากการเรียกร้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ทําแก่ตน น่ันคือการเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ความรัก 

๔.  ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแบบ “ประกาศิต” (dogmatism) คือ ลูก
มีหน้าที่ต้องก้มหน้าก้มตารู้คุณและแทนคุณพ่อแม่สถานเดียว แต่การกล่าวว่าการตอบแทนคุณอัน
ย่ิงยวดคือการช่วยเปลี่ยนจิตใจพ่อแม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ และการที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายหน้าที่
ของลูกตามหลักทิศ ๖ ข้อ “ดํารงศ์วงศ์สกุล” ว่า การดํารงวงศ์สกุลที่ดีคือการทําวงศ์สกุลที่ไม่มี
ศีลธรรมให้มีศีลธรรม (สุมังคลวิลาสินี, เล่มที่ ๓, ๒๕๓๕, ๒๒๘) ข้อน้ีแสดงว่าการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ต้องใช้ปัญญาร่วมด้วย 
 ๕. ความกตัญญูกตเวที สามารถขยายไปสู่เรื่องอ่ืน ๆ ได้ พระพุทธศาสนาเรียกผู้มีอุปการ-
คุณก่อนที่เราควรรู้คุณและแทนคุณว่า “บุรพการี” ฉะน้ัน หากพิจารณาจากสิ่งรอบตัวเราต้ังแต่เกิดมา
ก็จะเห็นว่า บุรพการีของเราไม่ได้มีเพียงพ่อแม่เท่าน้ัน แต่มีครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง มิตรสหาย เพ่ือน

                                                            

 ๑๒ขุ.ชา. ๒๓/๓๔. 



๕๒ 
 
ร่วมงาน คนอ่ืน ๆ รวมทั้งสัตว์ สิ่งของและสถานที่อีกด้วย ขุททกนิกายกล่าวว่า เราควรรู้คุณแม้กระทั่ง
ต้นไม้ด้วย ดังน้ี 

บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานก่ิงของต้นไม้น้ัน เพราะ
การประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม๑๓ 

 
           ส่วนการสอนให้กตัญญูกตเวทีแม้ต่อสัตว์  มีรายละเอียดตาม “อรรถกถา สีลวนาคชาดก” 
แห่งขุททกนิกาย๑๔ ที่ตําหนิคนเนรคุณต่อช้างที่เคยช่วยเหลือเขาให้พ้นจากการหลงป่าว่าเป็นคน
อกตัญญู 
              ฉะน้ัน จากการสอนให้รู้คุณบุรพการี เราสามารถนําหลักกตัญญูกตเวทีมาปรับใช้และช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับสังคมปัจจุบันได้ เช่น เมื่อทราบว่าสิ่งแวดล้อมมีคุณแก่เรา ก็ไม่ควรจะเบียดเบียน
และทําลายสิ่งแวดล้อม หรือนํามาส่งเสริมค่านิยมการเลี้ยงดูพ่อแม่แทนการพ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐฝ่าย
เดียว เพ่ือบรรเทาปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่นับวันจะเป็นภาระของสังคมมากขึ้น เป็นต้น 
 

                                                            

 ๑๓ขุ.ชา. ๒๖/๑๐๖. 
 ๑๔ชาตกัฏฐกถา ๒/๒๕๓๕/๑๔๔-๑๔๙. 



  

บทที่ ๔ 
วิเคราะห์แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 ความกตัญญู คือ การรู้สึกสํานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือ
ในกิจการงานต่าง ๆ การกระทําเช่นน้ี ย่อมนํามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
หน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การท่ีเยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดู
ของครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการ
เป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม๑ 
 
๔.๑ วิเคราะห์เรื่องกตัญญู 
 ๔.๑.๑ กตัญญูชั้นสามัญ  
 ปัจจุบันมีกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจํากัด สิ่งย่ัวยุให้เกิดการเบ่ียงเบนของ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจนลืมคํานึงถึง
ความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจนความต้องการทาง ด้านวัตถุเพ่ือมาสนองความต้องการทางกาย 
ทางใจในการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคมน้ัน ทําให้เกิดการแย่งชิงโอกาส เพ่ือการ
ประกอบการเลี้ยงชีพ โดยลืมคํานึงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ลืมคํานึงถึงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
ของคนไทยที่มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สําคัญอย่างย่ิง ที่จะ
ช่วยรักษาและพยุงสังคม ไทย ผู้ที่มีความกตัญญู คือ มีจิตสํานึกในคุณท่านและคิดตอบแทน ส่วนผู้ที่
ไม่มีความกตัญญูคือคนอกตัญญู ไม่รู้คุณ ย่อมถูกประณามว่า เป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหา ความกตัญญู
เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน ชีวิตด้าน
กายภาพดํารงอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆ มีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง 
เป็นต้น ความกตัญญูน้ีเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติไม่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน แต่รวมไปถึง
ต่อสัตว์และพืชด้วย ผู้ที่มีความกตัญญูย่อมจะทําตนเองให้มีความสุขและทําผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย 
ลักษณะของคนมีความกตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

                                                            

 ๑พุทธทาสภิกขุ, กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๓๖), หน้า ๓๗. 



๕๔ 
 

๑. กตัญญูชั้นสามัญ คือ กตัญญูอย่างสามัญทั่วไป หมายถึง รู้อุปการคุณที่บุคคลอ่ืนทําให้เรา 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ การตอบแทนคุณ ซึ่งเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทําอะไรให้กับ
ตนเท่าน้ัน เช่น ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ เพราะได้เลี้ยงดูมา ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรม
สั่งสอน ยอมรับว่าญาติพ่ีน้องมีบุญคุณ เพราะเคยให้ข้าวให้ขนม 

๒. กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง หมายถึง การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัว
บุคคลอ่ืน ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะทําอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเองเป็น
เครื่องวัดความดีของคนอ่ืน เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมท้ังหลายมี
คุณค่าอย่างไร และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีน้ันมาใส่ตัวเรา เพ่ือจะได้ทําความดีเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเหมือนเขา 

ส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังน้ี๒ 
๑. ประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มีพระคุณ

เป็นพ่อแม่ ทําโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอ่ืนฟังได้ว่า ท่านดีกับเราอย่างไร กิจกรรมที่นิยมทํากันมากคือ 
การทําบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ประกาศที่ตัวเอง เพราะเป็นลูกและได้รับการ
อบรมมาจากพ่อแม่ ฉะน้ัน ความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่ก็ตาม 

๒. ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มีพระคุณ
เป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี 

๔.๑.๒ กตัญญูชั้นสัตบุรุษ  
 ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการ
คุณที่ผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามท่ีทําคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตาม
ระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลยสิ่งที่ควรกตัญญูสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น ๕ ประการ 
ได้แก่ 

๑. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้อง
กตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้
ได้ โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม จะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ให้ปฏิบัติตัวให้
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธมาม
กะสมช่ือ 

                                                            

 ๒พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต, พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๔. 



๕๕ 
 
 ๒. กตัญญูต่อสัตว์ คือ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ... ที่ใช้งาน จะต้องใช้ด้วยความ
กรุณาปรานี ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน 
 ๓. กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือ ธรรมะ หนังสือเรียน 
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ 
 ๕. กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี สติปัญญา
เฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เน่ืองมาจากผลของบุญ จะ
ไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญ ทั้งบุญเก่าที่ได้
สะสมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว 
ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มช่ืน และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป 
 ๕. กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเราน้ีเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการทํา
ความดี 
 ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพ่ือความสุข ความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองต่อไป จึง
ทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทําลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพย์ติดแต่พวกน้ีก็ไม่
เข้าใจว่าทําไมชีวิตตัวเองไม่ก้าวหน้าไปไหนซักที โทษน่ัน โทษน่ีไปเรื่อย ก็ความจริงดันเป็นคนเอาแต่ได้
เอง ก็สมควรแล้ว๓  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จง
ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้นทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคน
อกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี 
เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวที
น้ี สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดน้ีเป็นภูมิสัตบุรุษ 

กตัญญูคือ การรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้น้ัน บุญคุณที่ว่าน้ีมิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน 
แต่หมายถึงการรําลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพย่ิง ท่านว่าสิ่งของหรือผู้
ที่ควรกตัญญูน้ันมีดังน้ี 

๑. กตัญญูต่อบุคคล บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทน
พระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น 

๒. กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยทํางานให้เรา เราก็ควรเลี้ยงดูให้ดีเช่นช้าง ม้า 
วัว ควาย หรือสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น 

                                                            

 ๓องฺ.จตุกฺก. ๑๓, ๒๑. 
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๓. กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่น หนังสือที่ให้ความรู้แก่เรา 
อุปกรณ์ทํามาหากินต่าง ๆ เราไม่ควรทิ้งคว้าง หรือทําลายโดยไม่เห็นคุณค่า 
 

๔.๒ กตัญญูในพระไตรปิกฏ 
สพรหมสูตร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายใน

เรือน ตระกูลเหล่าน้ัน ช่ือว่ามีพรหม มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชา
แล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีบุรพาจารย์ มารดาและบิดา เป็นผู้อันบุตรทั้งหลายของ
ตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีบุรพเทพ มารดาและบิดาเป็นผู้อันบุตร
ทั้งหลายของตระกูลเหล่าใดบูชาแล้วภายในเรือน ตระกูลเหล่าน้ันช่ือว่ามีอาหุเนยยบุคคล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คําว่าพรหมบุรพาจารย์ บุรพเทพ อาหุเนยยบุคคล น้ีเป็นช่ือของมารดาและบิดา ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้ประคบประหงมเล้ียงดูบุตร เป็นผู้แสดง
โลกน้ีแก่บุตร ฯ 

มารดาและบิดาผู้อนุเคราะห์แก่บุตร ท่านเรียกว่า พรหม บุรพาจารย์ และอาหุ
เนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ บุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อม พึง
สักการะท่านด้วยข้าว นํ้า ผ้านุ่งห่ม ที่นอน ที่น่ัง อบกาย ให้อาบน้ําและชําระเท้า 
เพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิตได้บํารุงบําเรอในมารดาและบิดา บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญเขา ครั้นเขาละโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์ ฯ 

 (พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที ่๑๙ขทุทกนิกาย ชาดก ภาค ๑) 
 

 ชวสกุณชาดกผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ 
 น่าติเตียนคนที่ไม่รู้คุณที่เขาทําแล้ว ผู้ไม่ทําคุณให้ใคร และผู้ที่ไม่ทําตอบแทนคุณที่เขาทําก่อน 
ความกตัญญูไม่มีในคนใดการคบคนนั้นย่อมไร้ประโยชน์บุคคลไม่ได้มิตรธรรมด้วยอุปการคุณที่ตน
ประพฤติต่อหน้าในผู้ใด ผู้น้ับัณฑิตไม่ต้องริษยา ไม่ต้องด่าว่า พึงค่อยๆ หลีกออกห่างจากผู้น้ันไปเสีย.
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)  ศึกษาจาก
ความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทีที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุป
การคุณหรือบุญคุณที่ผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมีต่อตนเอง กตเวที หมายถึง  การประกาศ การแสดงออก การ
กระทําเพ่ือตอบแทนคุณ รวมความแล้วคําว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณ
ของผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีต่อตนเอง และกระทําการตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยนัยน้ี  คําว่า 
กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเป็นภาวะทางจิตใจ ส่วนคํา
ว่า กตเวที หมายถึงกาแสดงออกเพ่ือตอบแทนคุณ  เป็นการแสดงการตอบแทนคุณผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน
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ออกมาทางภายนอกทั้งทางการกระทําและการพูด ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ัน กตัญญูจึง
จัดเป็นมโนกรรม กตเวทีจัดเป็นกายกรรมและวจีกรรม 

หลักการของความกตัญญูกตเวที 
การศึกษาถึงหลักการของความกตัญญูกตเวที ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ประเด็นหลักที่สําคัญ 

๒ ประการคือ กตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมต้องปฏิบัติคู่กันและกตัญญูกตเวทีต้องเป็นสัมมาทิฐิความ
กตัญญูคือความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทําไว้ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวทีคือการตอบแทนอุปการคุณ
ที่ผู้อ่ืนทําไว้น้ัน กตัญญูกตเวทิตาธรรม อันหมายถึงการรู้อุปการะท่ีคนอ่ืนทําแล้วและตอบแทน หรือ
การรู้จักคุณค่าแห่งการกระทําดีของคนอ่ืนและแสดงออกเพ่ือบูชาความดีน้ัน เป็นคุณธรรมค้ําจุนโลก
ให้อยู่รอด และเป็นคุณธรรมท่ีสร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์ สัตว์สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนและสมดุล ความกตัญญูเป็นคุณธรรมซึ่งเป็นมงคลข้อที่ ๒๕ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ การรู้
บุญคุณคนหรือรู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตนเอง ถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่าง
หน่ึงในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคําสอนว่าการทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หากมีคนทําดีให้กับเราแล้วและเราได้รับผลประโยชน์จากการทําดีของเขา 
เช่น ได้ลาภ ยศ สรรเสริญและความสุขแต่เราเพียงรับรู้  แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่รับรู้คุณ
ความดีของเขาย่อมถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกัน 

หากพิจารณาถึงความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวที จะเกิดความเข้าใจชัดเจนว่า ความ
กตัญญูกตเวที หมายถึง “การรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีบุญคุณ ความรู้คุณค่าของความดีและการ
ลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดี” คนกตัญญูอย่างสมบูรณ์น้ันจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมท้ัง ๒ 
ประการ จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้คือ ต้องมีทั้งกตัญญุตาคือการรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มี
บุญคุณหรือความรู้คุณค่าของความดี และกตเวทิตาคือการลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดีความ
กตัญญูกตเวทีมีหลักการคือต้องกตัญญูและกตเวทีแบบถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ไม่ผิดศีลธรรม
ไม่ผิดกฎหมายของสังคมบ้านเมืองไม่ขัดกับระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของคนในสังคมต้องต้ังอยู่บนหลักการของความถูกต้องดีงาม 

ความกตัญญูกตเวทีที่มีหลักการสอดคล้องดังที่กล่าวข้างต้นจัดว่าเป็นความกตัญญูกตเวที ที่
คนในสังคมควรยกย่องสรรเสริญและปฏิบัติตามโดยแท้ แต่จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบันมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือผู้ที่ได้ช่ือว่าต้องเป็นกตัญญูกตเวทีชนมักจะมีเฉพาะแต่
กตัญญุตาธรรมยังขาดกตเวทิตาธรรม น่ันคือ มีเฉพาะแต่การรู้บุญคุณคนอ่ืนและสิ่งอ่ืน ที่มีบุญคุณหรือ
ความรู้คุณค่าของความดีไม่มีการลงมือทําตอบแทนบุญคุณความดีให้เห็น เป็นรูปธรรมกล่าวให้สั้นคือ 
“รู้จําแต่ไม่ทําตอบแทน”ความกตัญญูกตเวทีที่ได้ช่ือว่าเป็นพ้ืนฐานของคนดีเพราะว่าคุณธรรมข้อน้ีเป็น
มารดา เป็นต้นกําเนิดหรือเป็นรากฐานของคุณธรรมอ่ืนๆหากจะเปรียบกับต้นไม้ ความกตัญญูกตเวที
เป็นดุจรากไม้ คุณธรรมอ่ืนก็เปรียบกับลําต้น ก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ที่เจริญงอกงามข้ึนได้เพราะอาศัย



๕๘ 
 
รากฉันใด ความกตัญญูกตเวทีก็เป็นต้นกําเนิดหรือเป็นรากฐานแห่งความเจริญงอกงามของคุณธรรม
อ่ืนฉันน้ันและคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานจะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการทําความดีมากขึ้นเพราะ
ธรรมชาติของความกตัญญูกตเวทีจะก่อให้เกิดสํานึกดี มีหิริคือความละอายใจตนเองในการทําผิด
ศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง โอตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อความผิดด้วยสํานึกถึงผลคือความทุกข์ที่
จะได้รับจากการทําผิดน้ันๆ รวมท้ัง เป็นฐานแห่งคุณธรรมทั้งหลาย เช่น สัปปุริสบัญญัติ 

ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดมงคลคือ การได้รับการยกย่องนับถือ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
แล้ว ย่อมให้เกิดมงคลแก่ผู้มีคุณธรรมน้ีอีกประการหน่ึงคือเป็นผู้มีความสุขในโลกน้ีและในโลกหน้า 
ด้วยว่าผู้มีความกตัญญูกตเวทีน้ันประพฤติตนด้วยมุ่งหมายตอบแทนคุณบุพพการีชนย่อมประพฤติเป็น
ประโยชน์ เว้นการทุจริตทั้งปวง เมื่อมีความขยันหมั่นเพียร   ก็แสวงหาทรัพย์ได้ เมื่อได้ทรัพย์มาย่อม
รู้จักรักษาเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและตอบแทนบุพพการีบุคคล ย่อมเลือกคบกัลยาณมิตร และรู้จักเลี้ยงชีวิต
ตามกําลังแห่งทรัพย์ รู้คุณค่าแห่งทรัพย์ที่หามา เช่นน้ี   ช่ือว่าได้ความสุขที่เกิดจากความมั่นคงแห่ง
ชีวิตมีความสุขใจภูมิใจในทรัพย์สินและความมีหลักฐานมั่นคงของตน มีความสุขและภูมิใจในการใช้
จ่ายทรัพย์ที่ไม่ขัดสนของตน มีความสุขและความภูมิใจในการไม่เป็นหน้ีของตนและมีความสุขและ
ภูมิใจในการมีกิจการงานที่ไม่มีโทษของตน อันน้ีเป็นความสุขในส่วนปัจจุบันที่คนมีกตัญญูกตเวทีพึง
ได้รับ  

ในส่วนความสุขในโลกหน้าน้ันหมายเอาความเป็นผู้ไปสู่สุคติเป็นที่ต้ัง คนมีความกตัญญู
กตเวทีเมื่อมีความมั่นคงแห่งชีวิตดังกล่าวแล้ว ย่อมสั่งสมประโยชน์ช้ันสูงขึ้นไป กล่าวคือความต้ังมั่นใน
ศรัทธาความเช่ือที่ว่าทําความดีได้ดี ทําความช่ัวได้ช่ัว ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล รักษากายวาจา
เรียบร้อยมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เฉลี่ยความสุขแก่ผู้อ่ืน สร้างอุปการคุณแก่คนและสังคม ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือเป็นผู้ตระหนักใน
เหตุผล รู้ดีรู้ช่ัวต้ังในหลักโยนิโสมนสิการในการดําเนินชีวิต ระลึกข้างหลัง ระวังข้างหน้า มั่นคงใน
คุณธรรมเช่นน้ีย่อมมีสุคติเป็นเบ้ืองหน้าอันน้ีเป็นความสุขในส่วนโลกหน้าที่คนมีกตัญญูกตเวทีพึงได้รับ
เป็นมงคลหรืออานิสงส์แก่ชีวิต 

สรุปความหมาย หลักการ และความสําคัญของความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้และการ
ยอมรับในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กตเวที คือ พยายามกระทําตอบด้วยการทดแทนพระคุณ ช่วยเหลืออุปการะ  ยกย่อง บํารุง 
รักษาให้คงอยู่ในสภาพท่ีดีงาม  เพ่ือความสงบสุขของสังคม  และเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  

ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์  ในสังคมมนุษย์ต้องเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน  ชีวิตด้านกายภาพดํารงอยู่ได้เพราะได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆ มีบิดา
มาดา ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น นอกจากน้ัน ต้องพ่ึงอาศัยสิ่งเหล่าอ่ืนอีก เช่น อาศัยปัจจัย ๔ 



๕๙ 
 
เป็นเคร่ืองเล้ียงชีวิตจึงจะอยู่รอดได้  ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการปลูกฝังอบรมคุณลักษณะคุณค่า
ทางจิตใจจากบุคคลอ่ืน มีบิดามารดา เป็นต้น ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหลัก
สําคัญในการดําเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของมนุษย์ 

ความกตัญญู คือ รู้คุณ ย่อมเป็นสภาพสภาวะจิตใจ ที่มีอยู่ในมนุษย์เป็นพ้ืนฐานที่ได้รับการขัด
เกลาทางสังคมมาตั้งแต่เริ่มเกิดมีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกเช่นเดียวกัน การ กตเวที คือ รู้ตอบแทน ต่อผู้มี
คุณ ย่อมเป็น สภาพสภาวะจิตใจ ที่มีอยู่ในมนุษย์ เป็นพ้ืนฐานที่ได้ รับการขัดเกลาทางสังคมมาต้ังแต่
เริ่มเกิดมีมนุษย์ขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีผู้นํากลุ่มมาช้านานแล้วการ
แก่งแย่งของมนุษย์ ก็มีมาพร้อมๆกับการเกิดมีมนุษย์ขึ้นบนโลก เมื่อมนุษย์นิยมชมชอบแก่งแย่งชิงดีกัน 
ในกลุ่มมนุษย์จึงต้องมี ผู้นํากลุ่มที่เข้มแข็ง ฉลาด เก่ง รอบรู้ ฯลฯ เพ่ือไว้ต่อกร ต่อสู้ และเป็นผู้นําที่
สามารถพาเหล่าชนของกลุ่มได้พบกับความสุข ทั้งการกินอยู่ อาศัย และประกอบอาชีพต่างๆเมื่อ
มนุษย์มีจํานวนมากข้ึน หลักปรัชญาต่างๆ จึงเกิดขึ้น อันรวมไปถึงหลักศาสนา เพ่ือกล่อมเกลา หรือ
สร้างสังคม เพ่ือให้การแก่งแย่งในด้านต่างๆของชน ในกลุ่ม และต่างกลุ่ม ลดน้อยลง หรือไม่มีเลย 
ศาสนา และหลักปรัชญาต่างๆ จึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ต่อการสังคมเป็นอยู่ร่วมกันของมนุษย์
เมื่อมนุษย์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มชนแต่ละกลุ่มก็ขยายใหญ่มีผู้คนมากขึ้น ผู้นํากลุ่มชนเหล่าน้ัน 
ย่อมต้องเป็นผู้มีบุญบารมี และความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการต่างๆ เพ่ือสร้างศรัทธา สร้าง
แรงจูงใจ กําลังใจ ให้กับชนในกลุ่ม กลุ่มชนต่างๆเหล่าน้ัน เมื่อมีจํานวนประชากรมากข้ึน ผู้นําในแต่ละ
กลุ่มจึงได้รวบรวมสร้าง สถาปนาเป็นชนชาติ เป็นเช้ือชาติ สร้าง ระบบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี 
และประเทศในเวลาต่อมา และผู้นํากลุ่มชน ก็ได้รับการขนานนามกันตามแต่ชนชาติ หรือเช้ือชาติ
เหล่าน้ันว่า "พระเจ้าแผ่นดิน บ้าง" พระมหากษัตริย์บ้าง"หรือใช้ศัพท์ภาษาที่แตกต่างกันไปตามเช้ือ
ชาติ และชนชาติ ดังที่ท่านทั้งหลายคงได้รู้กันอยู่แล้วในหลักศาสนา ล้วนมีหลักความกตัญญู กตเวที 
อยู่ทุกศาสนา แต่อาจใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป อน่ึง ในหลักศาสนา ก็ยังมีผู้นําในศาสนานั้นๆ จะ
เรียกว่า เป็นศาสดาแห่งศาสนา หรือเรียกเป็นอ่ืนใด ก็ตามเมื่อเราหันมามองดูประเทศต่างๆท่ีมีอยู่บน
โลกเราน้ี ล้วนกล่าวได้ว่า ทุกประเทศท่ีเป็นประเทศมาได้จนถึงทุกวันน้ี ก็เพราะ พระมหากษัตริย์ หรือ 
พระเจ้าแผ่นดิน และย่อมหมายรวมถึง ปัจจัยประกอบส่วนอ่ืนๆ อันเรียกรวมกันว่า “สถาบัน
พระมหากษัตริย์” เป็นผู้นํา เป็นผู้รวบรวม เป็นผู้สร้าง เป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้จัดสรรปันส่วน
ทรัพยากรต่างๆให้กับประชาชน จวบจึงได้มีประเทศต่าง ๆ ในโลกจนทุกวันน้ี 
 ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการ
คุณที่ผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทําคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตาม
ระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลยสิ่งที่ควรกตัญญูสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น ๕ ประการ 
ได้แก่ 
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๑. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามท่ีเคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้อง
กตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้ 
โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม จะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ให้ปฏิบัติตัวให้เป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธมามกะ 
สมช่ือ 

๒. กตัญญูต่อสัตว์ คือ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ... ที่ใช้งาน จะต้องใช้ด้วยความ
กรุณาปรานี ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน 

๓. กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือ ธรรมะ หนังสือเรียน 
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

๔. กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี สติปัญญา
เฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องมาจากผลของบุญ จะ
ไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญ ทั้งบุญเก่าที่ได้
สะสมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว 
ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่น และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป 

๕. กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเราน้ีเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการ
ทําความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพ่ือความสุข ความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองต่อไป จึง
ทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทําลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพย์ติด 

พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งใน
ทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทําให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและ
ประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และสังคมน้ัน 
ๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญญู คือ คุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี กตัญญูกับกตเวทีรวมเป็น
กตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมคู่กันเสมอ เป็นหลักถือปฏิบัติในดําเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือ คนดี หรือคน
ในอุดมคติน่ันเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักด์ิศรี 
และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อ่ืน เพราะได้ปฏิบัติธรรมอันถือเป็นมงคลยิ่งข้อหน่ึง คือ ความกตัญญู 
บุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองความคิดและความเช่ือตามวัฒนธรรมไทยน้ัน 
สรรเสริญผู้มีความกตัญญูและตําหนิผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ืนเป็นอย่างมาก คนไทยมีความเช่ือว่าผู้ที่มี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิต ส่วนผู้ที่เนรคุณ
น้ันจะประสบความวิบัติเป็นที่รังเกียจในสังคม ได้มีการเปรียบเทียบว่า คนที่เนรคุณน้ัน เป็นคนไร้ค่ามี
จิตใจกระด้างดังเน้ือหิน เขาจะกรุณาคนอ่ืนได้อย่างไรในเมื่อคนที่มีบุญคุณต่อเขา ยังทําให้เขาสํานึก
ไม่ได้ 
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กตัญญู เป็นธรรมอันเป็นมงคลที่ ๒๕ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยเน้นให้นําไปพัฒนา
คุณสมบัติของคนดีแปลตามตัวหนังสือคือผู้รู้ ว่า คนอ่ืนทําความความดีอะไรไว้แก่ตนบ้าง เอา
ความหมายสั้นๆ ว่า "ผู้รู้คุณคน" การรู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตนเองนับถือเป็นหลัก
แห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคํา
สอนว่า การทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคนทําดีให้กับเราแล้ว และเราได้รับ
ผลประโยชน์จากการทําดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข แต่เรารับรู้แต่
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกัน 

ความกตัญญูคืออะไร 
ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึง ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการ

คุณผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน เช่น เลี้ยงดูสั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานทํา ฯลฯ ย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง
อยู่เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณน้ันเลยอีกนัยหน่ึง ความกตัญญู หมายถึง ความรู้บุญ หรือรู้อุปการะของบุญ
ที่ตนทําไว้แล้ว รู้ว่าที่ตนเองพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญทั้งหลายท่ี
เคยทําไว้ในอดีตส่งผลให้ จึงไม่ลืมอุปการะของบุญน้ันเลย และสร้างสมบุญใหม่ให้ย่ิงๆขึ้นไป 

สิ่งที่ควรกตัญญู แบ่งได้เป็น ๕ ประการ ๑. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามท่ีเคยมีพระคุณต่อ
เรา จะต้องกตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอ พยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่าน โดยเฉพาะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์ที่ทรง
ทศพิธราชธรรม  ๒. กตัญญูต่อสัตว์ คือ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งาน จะต้องใช้
ด้วยความเมตตากรุณาปราณี ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน อย่าใช้งานหนักจนเป็นการทรมาน และเลี้ยง
ดูให้อาหารอย่าให้อดอยาก ให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลา ๓. กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็
ตามท่ีมีคุณต่อเรา เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือเรียน สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ฯลฯ จะต้องปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่าน้ีให้ดี ไม่ลบหลู่ดูแคลน ไม่ทําลาย ผู้ใดพํานักอาศัยน่ังนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดแล้ว ยังขืนหักก่ิง
ลิดก้านรานใบ เด็ดยอดขุดรากถากเปลือก ผู้น้ันช่ือว่าทําร้ายมิตร เป็นคนช่ัวช้าเลวทราม จะมีแต่
อัปมงคลเป็นเบ้ืองหน้า ๔. กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง 
ผิวพรรณดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีทรัพย์มาก ก็เน่ืองมาจากผลของบุญ ทุก
อย่างสําเร็จได้ด้วยบุญ จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่า
ให้จิตใจชุ่มช่ืน และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป ๕. กตัญญูต่อตนเอง คือ รูว่า
ร่างกายน้ีเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการทําความดี สร้างบุญ เพ่ือความสุข ความ
เจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง จึงทะนุถนอมดูแลร่างกาย ไม่ทําลายด้วยการกินเหล้า เสพยาสิ่งเสพติด เที่ยว
กลางคืน และไม่นําร่างกายไปประกอบกรรมช่ัว เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เจ้าชู้ อันเป็นการทําลายตนเอง 

อานิสงส์ความกตัญญู ๑. ทําให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ และสร้างคุณความดีใหม่ได้อีก 
๒. ทําให้เกิดสติ ไม่ประมาท และเกิด หิริ โอตตัปปะ  ๓. ทําให้เกิดขันติ และจิตใจผ่องใส มองโลกใน
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แง่ดี ๔. ทําให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี มีคนอยากคบหาสมาคม ๕. ทําให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยาก
ช่วยเหลือ ๖. ทําให้ไม่มีเวร ไม่มีภัย และลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย ๗. ทําให้บรรลุมรรคผล
นิพพานได้โดยง่าย 

มงคลสูตรในขุททกปาฐะ 
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี. สมัยหน่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร

อารามของท่านอนาถปิณฑิกะ กรุงสาวัตถี. ครั้งน้ันเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้ว เทวดาองค์หน่ึงมีวรรณะ
งดงามเปล่งรัศมีสว่างตัวพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้ว ยืน ณ ที่สมควรส่วนหน่ึง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็น
อันมาก ปรารถนาความสวัสดี พากันคิดมงคลท้ังหลาย ขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วย
เถิด พระเจ้าข้า.พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยคาถาเหล่าน้ันว่าการไม่คบพาล การคบแต่บัณฑิต 
และการบูชาผู้ที่ควรบูชา น้ีก็เป็นมงคลอุดมการอยู่ในประเทศอันเหมาะ ความเป็นผู้ทําบุญไว้แต่ก่อน 
การต้ังตนไว้ชอบ น่ีก็เป็นมงคลอุดม.ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้มีศิลปะ มีวินัยที่ศึกษามาดี มีวาจา
เป็นสุภาษิต นี่ก็เป็นมงคลอุดม.(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 
๑๑๘) การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรภริยา การงานอันไม่อากูล น่ีก็เป็นมงคลอุดม.ทาน 
ธรรมจริยา การสงเคราะห์ญาติ การงานอันไม่มีโทษ น่ีก็เป็นมงคลอุดม.การงดเว้นจากบาป งดเว้นการ
ด่ืมนํ้าเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย น่ีก็เป็นมงคลอุดม.ความเคารพ ความย่อมตน ความ
สันโดษความกตัญญู การฟังธรรมตามกาล น่ีก็เป็นมงคลอุดม.ความอดทน ความว่าง่าย การเห็นสมณะ 
การสนทนาธรรมตามกาล น่ีก็เป็นมงคลอุดม.ตบะ พรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การทําพระ-นิพพาน
ให้แจ้ง น่ีก็เป็นมงคลอุดม.จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หว่ันไหวไม่เศร้าโศก ไม่เศร้าหมอง
ด้วยละอองกิเลส เกษมปลอดโปร่ง น่ีก็เป็นมงคลอุดมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทํามงคลดังน้ีแล้วไม่
พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน น่ีแลมงคลอุดม ของเทวดาและมนุษย์
เหล่าน้ัน.จบมงคลสูตร 

การปลูกฝังจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แก่ลูกก็คือ การทําให้ลูกเข้าใจว่า
พ่อแม่มีคุณ กล่าวคือ เป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ และเป็นอาหุไนยบุคคลของลูกและมีการตอบแทน
คุณจากลูกเกิดขึ้น เมื่อครบทั้ง ๒ อย่างจึงจะตรงกับคําว่ากตัญญูกตเวที ลูกที่มีความกตัญญูกตเวที จะ
มีบุคลิกภาพเหล่าน้ียามปฏิบัติต่อพ่อแม่คือ อ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ มีสัมมาคารวะ สุภาพ เช่ือฟังและ
มีจิตสาธารณะ เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะการยึดถือในตัวตนของลูกที่มาจากการยึดถือขันธ์ ๕ ได้ถูกกําราบ
ลงให้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรอบจริยธรรม กล่าวคือ จิตสํานึกที่มีความกตัญญูกตเวทีแทน ตรงกัน
ข้ามกับลูกที่ไม่มีความกตัญญูกตเวที จะมีบุคลิกภาพอีกแบบ เช่น แข็งกระด้าง  ขาดสัมมาคารวะ 
ก้าวร้าว ไม่เช่ือฟัง ลบหลู่ และด้ือรั้น เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะการยึดถือในขันธ์ ๕ ว่ามีตัวตน ได้ขวางก้ัน
การงอกงามของคุณคุณธรรมทั้งหลาย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมหมายเอาความกตัญญูกตเวทีน้ีด้วย  
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ทธศาสนาเท่

าพราหมณ์-ฮิน
นายูดาย-คริส
Exodus  20

ทีในพระพุทธ
ร้องจากอีกฝ่า
ตนควรจะแท
ณธรรมที่บุรพ
ดับ กรอบของ
้ 

ามารถนําไปป
เป็นใคร จากน
ใช้กตัญญูกตเ

ณธรรมของสิ่งน
ธรรมของมนุษ

ลักพระพุทธศ
ท่าน้ันที่ให้ควา
นดูสอนให้ลูก
สต์ สอนให้ลูก
0.12) ศาสนา

ธศาสนาเก่ียว
าย  ลูกจะมีคว
ทนคุณ ฉะน้ัน 
พการี กล่าวคือ
งการปลูกฝังจ

ประยุกต์ใช้กับ
น้ันให้หาคุณธ
เวทีเป็นฐานใน
น้ันไม่ได้ แต่ห
ษย์ได้ จากนั้

ศาสนา 
ามสําคัญต่อพ
กปฏิบัติต่อพ่อ
ยกย่องพ่อแม
าอิสลามสอนใ

ข้องกับคน ๒
วามกตัญญูกต
 เมื่อใดก็ตามท
อพ่อแม่มีต่อลู
จริยธรรมข้อก

บกรณีอ่ืนๆ ได
ธรรมท่ีทั้งสอง
นเรื่องน้ัน ๆ ไ
หากรู้ว่าสิ่งน้ัน
ันจะได้กรอบ

พ่อแม่ ศาสนา
อแม่เสมือนหน
ม่ เพ่ือจะได้มีอ
ห้ทําดีต่อบิดา

๒ ฝ่าย คือ พ่อ
ตเวทีต่อพ่อแม
ที่กล่าวถึงควา
กด้วย  

กตัญญูกตเวที

ด้ เพียงให้รู้ว่า
งควรปฏิบัติต่อ
ได้  
นมีคุณค่าแก่เร
บความกตัญญ

าสําคัญของโล
น่ึงพระเจ้า (T
อายุยืนยาวใน
ามารดา เมื่อท

๖๓ 

อแม่กับลูก 
ม่ก็ต่อเมื่อ
ามกตัญญู

ต่อพ่อแม่

าบุรพการี
อกัน แล้ว

ราอย่างไร 
ญู-กตเวที

ลกต่างยก
Taittiriya 
แผ่นดินที่
ท่านคนใด



๖๔ 
 
คนหน่ึงหรือทั้งสองเข้าสู่วัยชราและอยู่กับลูก ก็อย่ากล่าวว่า “อุฟ” และอย่าได้ขู่เข็ญพ่อแม่และจงพูด
กับท่านทั้งสองด้วยถ้อยคําที่อ่อนโยน (อัลกุรอาน 17:23) และศาสนาซิกซ์สอนว่า เป็นบาปที่จะ
โต้เถียงกับพ่อผู้ที่เลี้ยงดูลูกมาจนเติบโต (Sri Guru Grantha Sahib, Sarang, Fourth Mehl, 
p.1200) ตัวอย่างเหล่าน้ีแสดงว่า การเคารพพ่อแม่เป็นจริยธรรมพ้ืนฐานของทุกวัฒนธรรม 

กล่าวเฉพาะพระพุทธศาสนา การยกย่องพ่อแม่ปรากฏในพรหมสูตรแห่งอัง
คุตตรนิกายว่าสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลน้ันมีพรหม...มีบูรพาจารย์...
มีอาหุไนย-บุคคล ภิกษุทั้งหลาย คําว่าพรหมน้ี...คําว่าบูรพาจารย์น้ี...คําว่าอาหุไนย
บุคคลน้ีเป็นช่ือของมารดาและบิดา ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะ
มาก  บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแก่บุตร มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตร ท่านเรียกว่าพรหม  
ว่าบูรพาจารย์  และว่าอาหุไนยบุคคล  เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะ
มารดาบิดา ด้วยข้าว นํ้า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้อาบนํ้า และการล้างเท้าทั้งสอง 
เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดาน้ันแล  บัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง เขาละ
ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์๔ 

 
เมื่อพิเคราะห์ความในพระสูตรน้ีจะพบว่า คําสอนจะมีอยู่ ๓ ส่วนคือ 
๑. รู้คุณ (กตัญญุตา) : ลูกควรรู้ว่าพ่อแม่เป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ เป็นอาหุไนยบุคคล มี

อุปการะมาก บํารุงเลี้ยงและแสดงโลกน้ีแก่บุตร 
๒. แทนคุณ (กตเวทิตา) : ลูกควรเอาใจใส่ ดูแล เลี้ยงดู ปรนนิบัติ (บูชา สักการะ นมัสการ)  
๓. ผลดีจากการรู้และแทนคุณ : ขณะมีชีวิตได้รับการสรรเสริญจากคนดี หลังตายไปบังเกิด

ในสวรรค์ 
  สองส่วนแรกคือสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพยก
ย่องพ่อแม่ ฉะน้ัน จากคําอธิบายข้างต้น เราสามารถวางกรอบแสดงความสัมพันธ์เชิงจริยธรรม
ระหว่างพ่อแม่และลูกในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเป็นการเบ้ืองต้นได้ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
                                                            

๔ขุ.ชา. ๒๐/๕๗๐. 



 

 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ วิเครา
 ลูกจ
ลูกรู้จักบุญคุ
ของลูก ซึ่งพร
ดังน้ี 

เห็น
นอน
ครั้น
บุตร
เมื่อใ
บัดนี
อุเบก

พ่อแ
อุเบกขาในจิต
ดังคําอธิบายต

นอน
เข้าไ

 

                      

 ๕มโน

ะห์ความกตั
จะแทนคุณพ่อ
ณของพ่อแม่ก
ระอรรถกถาจ

เวลาบุตร
บุตรน้อยปล

นแบเบาะ มีเรื
นได้ยินเสียงบุต
รต้ังอยู่ในวัยห
ใดบุตรเริ่มมีค
น้ี บุตรของเร
กขา๕ 

 
แม่เป็นพรหม
ตใจ ส่วนที่กล
ต่อไปนี้ 

จําเดิมแต
น..เคี้ยว...กินอ
ไปหาคนช่ือโน้

                      

นรถปูรณ ี๓/๒

ตญัญุตา 
อแม่ก็ต่อเมื่อรู้
ก่อน น่ันคือรู้
จารย์อธิบายค

รอยู่ในท้อง ม
อดภัย มีอวัย
รือดไรไต่ตอม 
ตรน้ันก็เกิดคว
หนุ่มสาว มาร
ครอบครัว แย
าจะสามารถ

เพราะมีคุณธ
ล่าวว่าพ่อแม่เ

ต่บุตรเกิดแล้
อย่างน้ี คนน้ีคว
น้น คนช่ือโน้นไ

                

๒๕๓๕/๑๕๗.

ร้ว่าท่านมีพระ
รู้ว่าพ่อแม่เป็น
ความหมายขอ

มารดาบิดาจะ
ยวะน้อยใหญ่
 นอนกระสับ
วามกรุณา  แ
รดาบิดามอง
ยกเรือนออกไป
เป็นอยู่ได้ตาม

รรมคือพรหม
เป็นบูรพาจาร

้ว (มารดาบิด
วรเรียกว่าพ่อ

นไม่ควรเข้าไปห

. 

ะคุณ ฉะน้ัน อั
นพรหม เป็นบู
องแต่ละคําไว้ 

ะเกิดเมตตาจิต
ญครบบริบูรณ์
กระส่าย ส่งเสี
แต่ในเวลาที่บุ
ดูแล้วจะมีจิต
ป เมื่อน้ันมาร
มลําพัง เมื่อเ

มวิหาร ๕ อ
รย์ เพราะเป็น

ดา) ย่อมให้บุต
...พ่ี...น้อง  ค
หา 

ันดับแรกพระ
บูรพาจารย์ แ
 โดยเริ่มจากค

ตอย่างน้ีว่า เมื
ณ์  แต่เมื่อใดบ
สียงร้องจ้า เมื
ตรว่ิงเล่นไปม
ตอ่อนไหว บัน
รดาบิดาจะเกิ
ป็นเช่นน้ัน...

อันได้แก่ เมต
นอาจารย์ก่อน

ตรเรียนว่าจง
วรทําสิ่งน้ี ไม่

ะพุทธศาสนาจึ
และเป็นอาหุไ
คําว่า “พรหม

มื่อไรหนอ เรา
บุตรน้อยยังเย
มื่อน้ันมารดาบิ
มา หรือในเวล
นเทิงเริงใจ..
กิดความวางใจ
.มารดาบิดาจ

ตตา กรุณา มุท
นอาจารย์อ่ืนใ

งน่ัง...ยืน...เดิ
ม่ควรทําสิ่งน้ี ค

๖๕ 

จึงสอนให้
นยบุคคล
ม” ก่อน

าได้
ยาว์ 
บิดา
ลาที่
.แต่
จว่า 
จะมี

ทิตา และ
ใดทั้งหมด 

น...
 ควร



๖๖ 
 
             สําหรับการเป็นอาหุไนยบุคคลหมายถึงผู้สมควรได้รับสิ่งของสําหรับบูชา มีคําอธิบายว่า 

(มารดาบิดา) ย่อมควรได้ข้าวนํ้าเป็นต้น ที่บุตรจัดมาเพ่ือบํารุง เพ่ือต้อนรับ คือ
เป็นผู้เหมาะสมท่ีจะรับข้าวนํ้า เป็นต้น๖ 

 
 อาหุไนยบุคคล เป็นคุณสมบัติข้อหน่ึงของพระอริยสงฆ์ดังรายละเอียดในบทพรรณนาคุณ
พระสงฆ์หรือสังฆคุณ ๙ ฉะน้ัน การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคล แสดงว่าทรง
เปรียบพ่อแม่ว่าสูงส่งเย่ียงพระวิสุทธิเทพหรือพระอรหันต์ขีณาสพ 
 โสณนันทชาดกแห่งขุททกนิกายพรรณนาถึงอุปการคุณของแม่ที่มีต่อลูกว่า 

มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบน้อมแก่เทวดา และไต่ถามถึงฤกษ์ ฤดูและปี
ทั้งหลาย เมื่อมารดานั้นมีระดู ความก้าวลงแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ก็ย่อมมี เพราะสัตว์
เกิดในครรภ์น้ันมารดาจึงแพ้ท้อง  เพราะเหตุน้ัน บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่าเป็นผู้ใจดี   
มารดาบริหารครรภ์อยู่หน่ึงปีหรือหย่อนกว่าปีแล้วจึงคลอด เหตุน้ัน บัณฑิตจึงเรียก
มารดานั้นว่า ชนยนตีและชเนตตี ผู้ยังบุตรให้เกิด มารดาย่อมปลอบบุตรผู้ร้องไห้อยู่ ให้
รื่นเริง ด้วยการให้ด่ืมนํ้านมบ้าง ด้วยการขับกล่อมบ้าง ด้วยการอุ้ม แนบไว้กับอกบ้าง 
เหตุน้ัน บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่า ผู้ปลอบบุตรให้รื่นเริง ต่อแต่น้ัน มารดาเห็นบุตรผู้
ยังเป็นเด็กอ่อน ไม่รู้จักเดียงสาเล่นอยู่ท่ามกลางสายลมและแสงแดดอันกล้าก็เข้า
รับขวัญ เพราะเหตุน้ัน  บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่า  โปเสนตี ผู้เลี้ยงดูบุตร มารดาย่อม
คุ้มครองทรัพย์แม้ทั้งสองฝ่าย คือ ทรัพย์ของมารดาและทรัพย์ของบิดา เพ่ือบุตรน้ัน  
ด้วยต้ังใจว่า ทรัพย์ทั้งสองฝ่ายพึงเป็นของบุตรแห่งเรา  มารดายังบุตรให้ศึกษาดังน้ีว่า  
อย่างน้ีซิลูกอย่างโน้นซิลูก ย่อมลําบาก เมื่อบุตรกําลังรุ่นหนุ่มคะนอง มารดาย่อมคอย
มองดูบุตรผู้หลงเพลิดเพลิน ในภรรยาผู้อ่ืน จนพลบค่ําก็ยังไม่กลับมา ย่อมเดือดร้อน
ด้วยประการฉะน้ี๗ (พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มที่ ๒๘, ข้อ ๑๖๒) 

  
           พระพุทธพจน์น้ี กล่าวถึงการเป็นพรหมและเป็นบูรพาจารย์ของแม่ไว้อย่างครอบคลุม เริ่ม
ต้ังแต่เพราะอยากมีลูก แม่จึงบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ไต่ถามถึงฤกษ์งามยามดีที่ควรคลอด
บุตร แม้จะต้องแพ้ท้องยามต้ังครรภ์ก็ยอมทน หลังจากคลอดลูกแล้ว ก็ยังเลี้ยงดูลูกด้วยจิตใจที่ทะนุ
ถนอมห่วงใย นอกจากน้ันยังคิดวางแผนอนาคตให้ลูกด้วย  ทั้งในเรื่องการศึกษาและชีวิตครอบครัว 

                                                            

 ๖มโนรถปูรณ,ี ๓/๒๕๓๕/๑๕๘. 
 ๗ขุ.ชา ๑๑/๑๙. 



๖๗ 
 
อุปการคุณของแม่ต่อลูกจึงเป็นอุปการคุณต่อเน่ืองจนตลอดชีวิตของแม่ สิงคาลกสูตรแห่งทีฆนิกาย 
กล่าวถึงหน้าที่ที่พ่อแม่ควรอนุเคราะห์ลูกตามหลักทิศเบ้ืองหน้า ๕ ประการคือ  

๑. ห้ามจากความช่ัว ๒. ให้ต้ังอยู่ในความดี ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๔. หา
ภรรยาที่สมควรให้ และ ๕. มอบทรัพย์ให้ในสมัย 

 
           หน้าที่ทั้งหมดน้ี หากพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าต่างเกิดจากคุณสมบัติของการเป็นพรหม 
บูรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคล ของพ่อแม่ดังกล่าวแล้วข้างต้นทั้งสิ้น 
 วิเคราะห์กตเวทิตา 
 บางคนอาจจะเข้าใจว่า การมีลูกคือผลพลอยได้ทางชีววิทยาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ต่อกัน
ของชายและหญิงเท่าน้ัน แต่หากพิจารณาจากพระพุทธพจน์ต่อไปนี้จะเห็นว่า ความเข้าใจดังกล่าวยัง
แคบไป เพราะการต้องการมีลูกของพ่อแม่เกิดจากการเล็งเห็นความจําเป็นใน ๒ กรณี คือ (๑)ชีวิตใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุผลเชิงสังคมวิทยาและ (๒) ชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นเหตุผลทางศาสนา ดังพระ
พุทธพจน์ในอังคุตตรนิกายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการน้ีจึงปรารถนาบุตรเกิดใน
สกุล  ฐานะ ๕ ประการน้ีเป็นไฉน คือ บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงตอบแทน จักทํากิจ
ของเรา วงศ์สกุลของเราจักดํารงอยู่ได้นาน บุตรจักปกครองทรัพย์มรดก เมื่อเราตายไป
แล้วบุตรจักบําเพ็ญทักษิณาทานให้ ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการ
น้ีแล้วจึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล (พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มที่, ๒๒ ข้อ ๓๙) 

  
 ๕  ข้อแรกเป็นเหตุผลของชีวิตในปัจจุบัน ส่วนข้อหลังสุดเป็นเหตุผลของชีวิตหลังความตาย 
จากเหตุผลทั้ง ๕ ข้อน้ี การมีบุตรของพ่อแม่จึงไม่ใช่สัญชาตญาณทางเพศอย่างเดียว แต่เป็นความ
ต้องการที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัวของตนในฐานะสัตว์สังคมและสนองความต้องการทางศาสนา
ซึ่งเป็นความต้องการส่วนลึกภายในจิตใจของมนุษย์ด้วย 
 ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ลูกจึงควรบํารุงพ่อแม่(มาตาปิตุอุปัฏฐาน) ซึ่งก็ได้แก่ เอาใจใส่ 
ดูแล เลี้ยงดูและปรนนิบัติท่านทั้งสอง ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย ลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ถือได้ว่าเป็น
ผู้ทําชีวิตของตนให้เป็นมงคล๘สิงคาลกสูตรได้กล่าวถึงหน้าที่ที่ลูกพึงทําตอบแทนพ่อแม่ไว้ในหลักทิศ
เบ้ืองหน้า ๕ ประการคือ 
 

                                                            

 ๘ขุ.ชา. ๒๕/๖. 



๖๘ 
 

๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ ๒. ช่วยทํากิจธุระของท่าน ๓. ดํารง
วงศ์สกุล ๔. ปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดก และ ๕. เมื่อท่านตายไปแล้ว จัก
กระทําทักษิณาทานอุทิศส่วนบุญให้ท่าน (พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มที่ ๑๑, ข้อ 
๑๙๙) 

  
 ปุตตสูตรแห่งอังคุตตรนิกาย ก็ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า 

ฉะน้ัน บุตรผู้เป็นสัปบุรุษ (ลูกที่ดี) ผู้สงบ มีกตัญญูกตเวที เมื่อระลึกถึงบุรพคุณ
ของท่าน จึงเลี้ยงมารดาบิดา ทํากิจแทนท่าน เช่ือฟังโอวาท เลี้ยงสนองพระคุณท่าน สมดังที่
ท่านเป็นบุรพการี ดํารงวงศ์สกุล บุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมเป็นที่สรรเสริญ
ทั่วไป๙ 

 
          ไม่เพียงแต่ลูกที่เป็นฆราวาสเท่าน้ันที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ แม้
เป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตให้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ในกรณีที่จําเป็น โดยถือว่า “การเลี้ยงดูพ่อ
แม่เป็นวงศ์ของบัณฑิต๑๐” เช่น ในยามพ่อแม่ขัดสน เจ็บป่วย หรือชราภาพ  เป็นต้น ในพระวินัยปิฎก
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุรูปหน่ึงแบ่งปันผ้าที่คนนํามาถวายให้แก่พ่อแม่ได้ แต่ต้องระวัง
ไม่ให้ศรัทธาของทายกเสียไป  ดังข้อความในจีวรขันธกะว่า 

ก็โดยสมัยน้ันแล ผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหน่ึงหลายผืน และท่านปรารถนาจะให้ 
ผ้าน้ันแก่โยมมารดาบิดา  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องน้ันแก่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี
พระ-ภาคตรัสอนุญาตว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุให้แก่มารดาบิดา เราจะพึงว่า
อะไร เราอนุญาตให้สละแก่มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงทําศรัทธาไทยให้ตกไป”๑๑ 

 
           นอกจากผ้าแล้ว อรรถกถาจีวรขันธกะยังกล่าวถึงสิ่งของอย่างอ่ืน เช่น ยา อาหาร ผลไม้และ
ดอกไม้ เป็นต้นว่า เป็นสิ่งที่ภิกษุผู้เป็นบุตรสามารถมอบให้พ่อแม่ในคราวจําเป็นได้เช่นกัน 
ในการเลี้ยงดูพ่อแม่น้ัน ลูกต้องทําอย่างจริงใจ อนุเคราะห์ท่าน ซึ่งจะทําให้เกิดความรักความผูกพัน
ระหว่างพ่อแม่ลูก และทําให้พ่อแม่เข้าใจว่าลูกกระทําด้วยความจริงใจ พระพุทธศาสนาเรียกการ
กระทําเพ่ือการอนุเคราะห์น้ีว่า สังคหวัตถุ ๕ ดังพระพุทธพจน์ในโสณนันทชาดก ดังน้ี 

                                                            

 ๙ขุ.ชา. ๒๒/๓๙. 

 ๑๐ชาตกัฏฐกถา ๙/๒๕๓๕/๑๗๕. 

 ๑๑ขุ.ชา. ๕/๑๖๒. 



๖๙ 
 

สังคหวัตถุ ๕ ประการน้ี คือ ทาน การแบ่งปัน  ปิยวาจา การกล่าวคําน่ารัก  
อัตถจริยา การทําตนเป็นประโยชน์   สมานัตตตา  การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย(ต่อ
พ่อแม่)  ย่อมมีในโลกน้ี เหมือนเพลารถ ย่อมมีแก่รถที่กําลังแล่นไป ฉะน้ัน ถ้า สังคห
วัตถุเหล่าน้ี ไม่พึงมีไซร้ มารดา...บิดาก็จะไม่พึงได้รับความนับถือบูชา เพราะเหตุแห่ง
บุตร ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุน้ี ฉะน้ัน บัณฑิต เหล่าน้ัน
ย่อมถึงความ เป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญ๑๒ 

 
           พระพุทธพจน์น้ีแสดงความสําคัญของสังคหวัตถุ ๕ ว่าจะทําให้สัมพันธภาพระหว่างลูกและ
พ่อแม่เป็นไปด้วยดี เสมือนหน่ึงเพลารถมีความสําคัญต่อการแล่นไปของรถ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่
พ่อแม่อาจจะ กล่าวคําดูไม่สุภาพ เช่นดุด่าว่ากล่าวลูกอยู่บ้าง เป็นต้น แต่ก็ใช่ว่าท่านจะประสงค์ร้าย
ต่อลูกแต่อย่างใด ดังพระสิริมังคลาจารย์กล่าวไว้ในมงคลทีปนี ดังน้ี 

จริงอยู่ บางครั้งมารดาบิดา ย่อมพูดกะบุตรทั้งหลายอย่างน้ีว่า “ขอโจรจงทํา 
พวกน้ัน (บุตร) ให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเถิด” แต่ท่านก็หาได้ปรารถนาแม้แต่กลีบอุบล
ตกลงเบ้ืองบนของบุตรเหล่าน้ัน๑๓ 

  
           ฉะน้ัน คําด่าที่มาจากจิตใจหวังดีของพ่อแม่จึงไม่ใช่คําช่ัวหยาบ (ผรุสวาท) ลูกจึงควรรับฟัง
ด้วยความเคารพและอดทน โดยถือเสียว่า “คําด่าของพ่อแม่คือคําพรแก่ลูก” 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ทางร่างกาย ด้วยการเอาใจใส่ ดูแล และปรนนิบัติดังกล่าว
จะมีความสําคัญ แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่า การตอบแทนพ่อแม่ที่ย่ิงใหญ่และสําคัญย่ิงกว่าคือการทํา
ให้จิตใจของพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิ โดยยกพระสารีบุตรมาเป็นตัวอย่าง๑๔ กล่าวคือ เมื่อจวนจะนิพพาน 
พระเถระพิจารณาเห็นว่า ภารกิจของตนตอนมีชีวิตอยู่ได้ทําหมดแล้ว คงเหลือแต่แม่ที่ ยังเป็น
มิจฉาทิฏฐิ พระสารีบุตรจึงไปโปรดโยมแม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิ จากนั้นก็นิพพานในคืนเดียวกัน สําหรับ
พระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงการตอบแทนพ่อแม่ที่ว่าสําคัญกว่าการเลี้ยงดูภายนอก มีดังน้ี 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการตอบแทนได้ไม่ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ... คือ
มารดาและบิดา ... บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง พึงประคับประคอง
บิดาด้วยบ่าข้างหน่ึง เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และพึงปฏิบัติต่อท่านทั้ง ๒ ด้วย
การอบกลิ่น นวด การให้อาบน้ําและการดัด และท่านทั้ง ๒ น้ัน พึงถ่ายอุจจาระ

                                                            

 ๑๒ขุ.ชา. ๒๘/๑๖๒. 

 ๑๓มังคลัตถทีปนี  ๒/๒๕๒๒/๑๑๐. 
 ๑๔สารัตถปกาสินี ๓/๒๕๓๕/๓๗๐-๓๘๓. 



๗๐ 
 

ปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ... การทําอย่างน้ันยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้ว
หรือทําตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย ...อน่ึง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราช
สมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การทํากิจ
อย่างน้ัน ยังไม่ช่ือว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย ข้อน้ันเป็น
เพราะอะไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย 
ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานต้ังมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดา
บิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานต้ังมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ตระหน่ีให้สมาทานต้ังมั่นใน
จาคสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา ให้สมาทานต้ังมั่นในปัญญาสัมปทา ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล การกระทําอย่างน้ันย่อมช่ือว่าอันบุตรทํา
แล้ว และทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา๑๕ 

 
 รวมความว่า  ทั้งศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ น้ันมีสัมมาทิฏฐิคือ
เห็นชอบตามคลองธรรมก่อนเท่าน้ัน บุตรที่ช่วยให้พ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิน้ี ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
อติชาตบุตร หรือบุตรที่เกิดมามีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่ 
 พระพุทธเจ้าเองก็ทรงกระทําให้เป็นแบบอย่างของลูกที่ดี กล่าวคือ เสด็จไปทรงแสดงธรรม
โปรดพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา และพระประยูรญาติให้ต้ังอยู่ในคุณธรรมขั้นสูงกันแทบทุก
พระองค์ในพรรษากาลที่ ๗ และที่ ๑๕ หลังจากตรัสรู้แล้ว 
 การตอบแทนพ่อแม่อีกอย่างหน่ึงที่ลูกควรทําคือ การทําทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อ
แม่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ดังพระพุทธพจน์ในติโรกุฑฑกัณฑสูตรว่า 

บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทําแล้วในกาลก่อนว่า ผู้น้ีได้ให้สิ่งน้ีแก่เรา 
ผู้น้ีได้ทํากิจน้ีแก่เรา ผู้น้ีเป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพ่ือนของเราดังน้ี ก็ควรให้ทักษิณาทาน 
เพ่ือผู้ที่ละจากโลกน้ีไปแล้ว...ก็ทักษิณาทานน้ีแลอันท่านให้แล้ว ประดิษฐานไว้แล้วใน 
สงฆ์ย่อมสําเร็จโดยพลัน๑๖ 

 
 คําว่าญาติในที่น้ีเป็นคํารวมที่หมายถึงพ่อแม่ด้วย ทักษิณาทานจะมีผลมาก ปัจจัยหน่ึงที่ท่าน
ให้พิจารณาก็คือ ผู้รับ(ปฏิคาหก) ต้องเป็นผู้บริสุทธ์ิด้วย และทานน้ันไม่ควรเจาะจงบุคคล แต่ให้อุทิศ
แก่สงฆ์ซึ่งก็ได้แก่ประชาคมของพระภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรที่พระพุทธเจ้าทรงต้ังขึ้นมา 
 

                                                            
๑๕ขุ.ชา. ๒๐/๒๗๘. 
๑๖ขุ.ชา. ๒๕/๘. 



๗๑ 
 
 ผลดีของการเลี้ยงดูและผลเสียของการไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ 
 มีข้อที่น่าสังเกตว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงผลของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่จะตรัส
เฉพาะแต่ผลดี (อานิสงส์)  เช่นเดียวกับการผลของการไม่มีความกตัญญูกตเวที ก็จะตรัสเฉพาะแต่
ผลเสีย (โทษ)  แสดงว่าความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ด้วยปัญญามีผลดีโดยส่วนเดียว ส่วนการไม่
กตัญญูกตเวทีจะส่งผลเสียโดยส่วนเดียวเช่นกัน ที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นผลดีและผลเสียตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก 
 ผลดี 
            ผลดีก็คือ การเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับลูก หากยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้รับ
การสรรเสริญจากผู้รู้ และหากตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์ 
 ในสาลิเกทารชาดก ครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานกแขกเต้า พระองค์ได้พา
บริวารไปกินข้าวสาลีในไร่ของโกสิยพราหมณ์ ต่อมาถูกจับได้ ได้ตอบคําถามของพราหมณ์ที่ถามว่า
ทําไมไม่กินเสียให้อ่ิม แต่น่ียังคาบกลับไปด้วยว่า 

บุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้ายังอ่อน ขนปีกยังไม่ขึ้น บุตรเหล่าน้ันข้าพเจ้า
เลี้ยงมาแล้ว เขาจักเลี้ยงข้าพเจ้าบ้าง เพราะเหตุน้ันข้าพเจ้าจึงให้บุตรเหล่าน้ันกู้หน้ี  
มารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่แล้ว ล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว ข้าพเจ้าคาบเอาข้าวสาลีไป
ด้วยจะงอยปากเพ่ือท่านเหล่าน้ัน ช่ือว่าเปล้ืองหน้ีที่ท่านทําไว้ก่อน...การให้กู้หน้ีของ
ข้าพเจ้าเป็นเช่นน้ี การเปลื้องหน้ีของข้าพเจ้าเป็นเช่นน้ี... ข้าแต่ท่านโกสิยะ ขอท่านจง
ทราบอย่างน้ีเถิด๑๗ 

 
           พระพุทธพจน์น้ีเปรียบการเลี้ยงดูลูกเหมือนการให้ลูกกู้หน้ี ส่วนการเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนการ
ชําระหน้ีที่พ่อแม่เคยให้กู้(เลี้ยง)  เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะทําหน้าที่ทั้ง ๒ อย่างพร้อม ๆ กันคือ 
เลี้ยงลูกตนเองและเลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนด้วย โดยอาศัยแบบอย่างที่พ่อแม่เคยทําให้ดูมาก่อน  สําหรับ
ผลดีข้ออ่ืน ๆ มีดังน้ี 

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุตรน้ันด้วยการบํารุงมารดาบิดาในโลกน้ี ครั้น
บุตรน้ันละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ๑๘ 

เพราะเหตุที่บุตรผู้ เป็นบัณฑิตได้บํารุงมารดาบิดา บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญเขา ครั้นละโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์๑๙ 

                                                            
๑๗ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๗๘. 
๑๘ขุ.ชา. ๒๘/๑๖๒. 
๑๙ขุ.ชา. ๒๑/๖๓. 



๗๒ 
 

 บุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม แม้เทวดาและมนุษย์...นักปราชญ์ทั้งหลาย
ย่อมสรรเสริญผู้เลี้ยงมารดาบิดาในโลกน้ี บุคคลน้ันละจากโลกน้ีไปแล้วย่อมบันเทิงใน
สวรรค์๒๐ 

  
           ความกตัญญูกตเวทีถือว่าเป็นจริยธรรมสากล เพราะคนทุกชาติทุกศาสนา ล้วนยกย่องลูกที่
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ว่าเป็นคนดี อย่างเช่นในปัจจุบัน ได้มีการมอบรางวัลลูกกตัญญูในวันพ่อและวัน
แม่แห่งชาติก็ด้วยเหตุผลน้ี สําหรับสวรรค์ ผู้ไม่เช่ือก็คงปฏิเสธว่าไม่มี แต่หากสวรรค์มีจริง ขณะเป็นคน
ดีในโลกนี้ยังได้รับผลดีเป็นรางวัลตอบแทน หากตายไปสวรรค์ต้องเปิดรับคนท่ีเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าง
แน่นอน 
          นอกจากน้ัน ยังมีผลดีอีก ๕ ประการที่ผู้เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับในโลกนี้ ดังพระพุทธพจน์ใน 
ขุททกนิกายว่า 

ธรรม ๕ ประการน้ีคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ 
ผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตย์๒๑ 

 
            ผู้เจริญในที่น้ีหมายถึงผู้แก่กว่า ซึ่งย่อมรวมเอาผู้เป็นพ่อแม่ด้วย 
 ผลเสีย 
            ผลเสียของการไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ย่อมตรงข้ามกับผลดีดังกล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ อาจไม่ได้
รับการเลี้ยงดูตอบแทนจากลูก เพราะไม่เคยเห็นตัวอย่างที่พ่อแม่เคยทํามาก่อน นอกน้ันก็จะถูกสังคม
ติเตียน มีอันต้องสูญเสียทรัพย์สิน เมื่อตายไปย่อมตกนรก พระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงผลเสียการไม่เลี้ยงดู
พ่อแม่มีดังน้ี 

บุตรอันมารดาบิดาเลี้ยงดูมาแล้วด้วยความยากลําบากอย่างน้ี ไม่บํารุงมารดา
บิดา บุตรน้ันช่ือว่าประพฤติผิดในมารดา ย่อมเข้าถึงนรก บุตรอันบิดาเลี้ยงมาด้วยความ
ลําบากอย่างน้ี ไม่บํารุงมารดาบิดา บุตรน้ันช่ือว่าประพฤติผิดในบิดา ย่อมเข้าถึงนรก 
เราได้สดับมาว่า เพราะไม่บํารุงมารดา... เพราะไม่บํารุงบิดา แม้ทรัพย์ที่เกิดแก่บุตร
ทั้งหลายผู้ ปรารถนาทรัพย์ย่อมฉิบหาย หรือบุตรน้ันย่อมเข้าถึงความยากแค้น๒๒  

 

                                                            
๒๐ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๒. 
๒๑ขุ.ชา. ๒๕/๑๘. 
๒๒ขุ.ชา. ๒๘/๑๖๒. 



๗๓ 
 
 ข้อที่น่าพิจารณาก็คือ เพราะเหตุใดทรัพย์สมบัติของคนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ต้องฉิบหายด้วย ข้อน้ี
พระอรรถกถาจารย์ไม่ได้อธิบายเอาไว้ เหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่า เมื่อบุตรมีความพร้อมทุกอย่างและ
อยู่ในวิสัยที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้  แต่กลับไม่ทํา ฉะน้ัน สังคมจึงมองเขาว่าเป็นคนอกตัญญู คนอกตัญญู
จะไม่เป็นที่รักและที่ไว้ใจของใคร ๆ เพราะขาดคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ สิ่งน้ีอาจนําไปสู่การต้อง
สูญเสียทรัพย์สินไม่ทางใดก็ทางหน่ึงก็ได้ในที่สุด 
 ปราภวสูตร สูตรว่าด้วยความเสื่อมกล่าวถึงคนไม่มีความกตัญญูกตเวทีว่า 

คนใดสามารถ (ปหุสันโต) แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า ผ่านวัยหนุ่มสาวไป
แล้ว ข้อน้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม๒๓ (พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มที่ ๒๕, ข้อ ๓๐๕)
  

           สําหรับลูกบางคนไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ เช่นมีร่างกายพิกลพิการ หรือต้องอยู่
ห่างไกล เป็นต้น  คงกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ดี เพราะการแทนคุณพ่อแม่ต้องอยู่ในวิสัยที่ลูกสามารถทํา
ได้ด้วย ซึ่งเป็นความหมายของคําว่า “ปหุสันโต” ดังกล่าวแล้วข้างต้น 
           ลูกบางคนไม่เพียงแต่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เท่าน้ัน แต่ยังประทุษร้ายพ่อแม่จนถึงแก่ชีวิตอีกด้วย 
อย่างที่เรียกว่า มาตุฆาต (ฆ่าแม่) และปิตุฆาต (ฆ่าพ่อ)  ลูกที่ก่อกรรมทําช่ัวเช่นน้ีทางพระพุทธศาสนา
ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม หรือกรรมหนักที่จะได้รับผลกรรมตอบแทนในทันที กล่าวคือในชาติปัจจุบัน
จะไม่ได้รับอนุญาตให้บวชได้ บรรลุมรรคผลไม่ได้ และหากตายไปย่อมตกนรกสถานเดียว 
 
 
 

                                                            

 ๒๓ขุ.ชา. ๒๕/๓๐๕. 



 
บทที่ ๕ 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

บทน้ีจะได้สรุปผล การศึกษาเพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท
ตลอดจนการนําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 กตัญญูกตเวที สรุปได้ว่า กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้อ่ืนหรือสิ่ง
อ่ืนมีต่อตนเอง กตเวที หมายถึง การประกาศ การแสดงออก การกระทําเพ่ือตอบแทนคุณ รวมความ
แล้วคําว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนที่มีต่อตนเอง 
และกระทําการตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยนัยน้ี  คําว่า กตัญญู หมายถึงการสํานึกรู้ในอุป
การคุณหรือบุญคุณของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเป็นภาวะทางจิตใจ ส่วนคําว่า กตเวที หมายถึงกาแสดงออก
เพ่ือตอบแทนคุณ เป็นการแสดงการตอบแทนคุณผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนออกมาทางภายนอกท้ังทางการ
กระทําและการพูด ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ัน กตัญญูจึงจัดเป็นมโนกรรม กตเวทีจัดเป็น
กายกรรมและวจีกรรมการศึกษาถึงหลักการของความกตัญญูกตเวที ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
หลักที่สําคัญ ๒ ประการคือ กตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมต้องปฏิบัติคู่กันและกตัญญูกตเวทีต้องเป็น
สัมมาทิฐิ ความกตัญญูคือความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทําไว้ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวทีคือ        
การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําไว้น้ัน กตัญญูกตเวทิตาธรรม อันหมายถึงการรู้อุปการะที่คนอ่ืนทํา
แล้วและตอบแทน หรือการรู้จักคุณค่าแห่งการกระทําดีของคนอื่นและแสดงออกเพ่ือบูชาความดีน้ัน 
เป็นคุณธรรมค้ําจุนโลกให้อยู่รอด และเป็นคุณธรรมที่สร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์ สัตว์
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสมดุล  ความกตัญญูเป็นคุณธรรมซึ่งเป็นมงคลข้อที่ ๒๕ ที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ การรู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตนเอง ถือเป็นหลักแห่งความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคําสอนว่าการ
ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หากมีคนทําดีให้กับเราแล้วและเราได้รับ
ผลประโยชน์จากการทําดีของเขา เช่น ได้ลาภ ยศ สรรเสริญและความสุขแต่เราเพียงรับรู้  แต่
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่รับรู้คุณความดีของเขาย่อมถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกัน  
 การศึกษาเพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที ในพุทธปรัชญาเถรวาทพอสรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี 
 



๗๕ 
 
   ๕.๑.๑ แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวที 
 ความกตัญญูกตเวทีหรือกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มี อุป
การคุณที่เรียกว่า บุพพการีชน กับบุคคลผู้รู้อุปการคุณของบุคคลอ่ืนแล้วตอบแทนที่เรียกว่า กตัญญู
กตเวทีชน ความกตัญญูกตเวทีคือ คุณธรรมที่สําคัญย่ิงประการหน่ึงของสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนถูกต้องเก่ียวกับคุณธรรมข้อน้ี จําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจความกตัญญูกตเวทีในประเด็น
ต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่ความหมายของกตัญญูกตเวที หลักการของความกตัญญูกตเวที และความสําคัญของ
ความกตัญญูกตเวที 
 ๕.๑.๒ แนวคิดเรื่องกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาท   
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า คนดี จะต้องมีเครื่องหมาย ๒ ประการ คือ กตัญญู 
แปลว่า รู้คุณ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณผู้ที่มีคุณต่อเราน้ันมีมาก แต่ในที่น้ีจะขอยกมากล่าว
เฉพาะบิดาและมารดา ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรา เรามีวันน้ีได้ก็เพราะท่าน ร่างกายตัวตนเรา มี
ราคาแพงมากที่สุดในโลก แต่ร่างกายตัวตนของเราน้ีได้มาฟรีๆ โดยบิดามารดาเป็นผู้มอบให้ และยังมี
อีกหลายอย่างที่ท่านให้เรามา ถ้าบุคคลมานึกได้ตรงนี้จะเรียกว่าคนน้ันมี กตัญญู อันเป็นเคร่ืองหมายที่ ๑ 

 เมื่อรู้คุณดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่จะพึงกระทําต่อไปก็คือการตอบแทนสิ่งที่บิดามารดาของ
ทุกคนต้องการต่อบุตรธิดา ซึ่งจะมีเหมือนกันทั้งหมด คือต้องการให้บุตรธิดา กระทําตนเป็นคนดี มี
ช่ือเสียงดี มีฐานะตําแหน่งหน้าที่ที่ดี และมีความรักใคร่สามัคคีกันในระหว่างพ่ีน้องดี เมื่อสามารถจะ
ทําตนเป็นคนดีได้ บุคคลน้ันจะช่ือว่ามี กตเวที อันเป็นเคร่ืองหมายที่ ๒ 
 เพราะฉะน้ัน ทุกคนที่เกิดมาในโลกน้ี ต่างก็ต้องการจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ัน 
ก็จะต้องหมั่นรําลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ และสิ่งสําคัญย่ิงไปกว่าน้ัน ก็จะต้องสร้างความดีให้
เกิดขึ้นกับตน ให้สังคมมองเห็นว่า เราเป็นคนดี ก็เพราะมีบิดามารดาที่ดี ดังน้ี ขอให้คิดว่า๑. คุณต้อง
ตอบแทน เป็นเขตแดนของคนดี จงต้ังตนไว้ในกตัญญูกตเวที๒. ความดีอยู่ที่ผล ความเป็นคนอยู่ที่รู้คุณ 
ถ้าทําได้ดีจะเป็นคนมีบุญ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จง
ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลายนั้นทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภูมิอสัตบุรุษเป็นไฉน อสัตบุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวที ก็ความเป็นคน
อกตัญญูอกตเวทีน้ี อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีน้ี 
เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคน
กตัญญูกตเวทีน้ี สัตบุรุษทั้งหลาย สรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดนี้
เป็นภูมิสัตบุรุษฯ 
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการนําเสนอการศึกษาแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทซึ่งมีการ
วิเคราะห์ความกตัญญูกตัญญูกตเวที พุทธศาสนาตามทัศนะของนักปราชญ์เมธี แล้วนําแนวคิดและ
แนวทางปฏิบัติสําหรับนักศึกษาหรือศาสนนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ เป็นหลักธรรมที่หลากหลาย
ต่อประชาชนโดยท่ัวไป ผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลสมควรแก่การปฏิบัติ และเป็นการเหมาะอย่างย่ิงต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จากระดับขั้นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นจนกระทั่งพัฒนาสูงขึ้น คือสามารถปฏิบัติตามได้  
ยึดเป็นแนวทางได้ น่ันคือประโยชน์ของการศึกษา 

อีกอย่างหน่ึง ความกตัญญูที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในงานวิจัยน้ี อาจไม่ได้ลงรายละเอียดมาก
กระท่ังสมบูรณ์ในทุกหัวข้อธรรม ข้อน้ีเพราะหัวข้อธรรมแต่ละหัวข้อสามารถอธิบายเช่ือมโยงอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งให้ถึงกันได้เป็นดังตาข่ายที่โยงใยถึงกัน เพราะผู้วิจัยมีภูมิธรรมรอบรู้ร้อยที่น้อย ซึ่ง
ผู้สนใจรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นจําเป็นต้องศึกษาต่อยอดออกไป อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
และสังคมโดยรวม กล่าวคือ ตนเองได้รับความกระจ่างขึ้น นําไปสู่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามย่ิงขึ้น และ
ข้อศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเหล่าน้ันย่อมส่งผลถึงผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยหลักธรรมเร่ืองความกตัญญู ผู้วิจัยได้นําเสนอในด้านความหมาย เปรียบ 
เทียบ วิเคราะห์ ได้นําเสนอข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

๑) การศึกษาความกตัญญูในพระไตรปิฎก 
๒) การศึกษาความกตัญญูปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
๓) การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญญูในพระไตรปิฎก 
เพราะเป็นธรรมที่ทั่วไปแก่พุทธบริษัท ผู้ประพฤติธรรมข้อใด ก็จะได้ประโยชน์ตามสมควรแก้

ข้อประพฤติน้ัน ๆ  
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย  
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๒, 

๑๓, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๗.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

พระสูตร และอรรถกถาแปล. อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่มที่ ๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

พระสูตร และอรรถกถาแปล. อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

  

 ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือท่ัวไป 

ธรรมสภา. พุทธศาสนสุภาษิตฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
ประยุทธ์ หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ–ไทย. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
ป่ิน มุทุกันต์, แนวการสอน ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 

๒๕๑๔. 
พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต). พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๔. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกขุ. กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
มงคลสูตร. ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๓๕. 
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 

 

๒) เว็บไซต์ 
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/social2/sara-na-ru/hlakthrrmphuththsasna 
 

๓) วิทยานิพนธ์ 
โกวิทย์ ราชิวงค์. “หลักคําสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาทัศนะของ

คนชราว่าด้วยการทอดทิ้งบุพการีในสังคมไทยพุทธ”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 

พระครูศรีสุดโสภณ (เงิน ชาตเมธี). “ความกตัญญูกตเวทีในฐานะคุณธรรมคํ้าจุนสังคมจากมุมมอง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

พระมหาไฉน ประกอบผล. “การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมเรื่องหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา : 
กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

พระมหาบุญกอง คุณาธโร. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญญุตา)  ในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

อํานวย จั่นเงิน. “การศึกษาเพ่ือพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อน 
กิตติทินโน)”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗.  
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ-สกุล : พระครูจารุสารธรรม (สมคุณ) 
วัน เดือน ป ี : วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
สถานทีเ่กิด : ๖๑ หมูท่ี ่๓ ตําบลโนนห้อม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๕๓/๑ หมู่ที ่๙ ตําบลดงพระราม อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี 
อุปสมบท : ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การศึกษา   
 : ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
   
ประสบการณก์ารทํางาน 

ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดดงพระราม 
ผู้ประสานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําจังหวัดปราจีนบุรี 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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