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 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพ่ือ
ศึกษาปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท        
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ เอกสารและงานวิจัย             
ที่เก่ียวข้อง รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 2561  
 ผลการวิจัยพบว่า:  
 ทิศ 6 ในพุทธปรัชญา ประกอบด้วย 1) ปุรัตถิมทิศ คือ มารดาบิดา 2) ทักขิณทิศ คือ ครู
อาจารย์ 3) ปัจฉิมทิศ คือ บุตรภรรยา 4) อุตตรทิศ คือ มิตร 5) เหฏฐิมทิศ คือบ่าว คนรับใช้ คนงาน 
และ 6) อุปริมทิศ คือ พระสงฆ์  
 ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญา คือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา ท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการะ
ก่อน เป็นผู้มาก่อน ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดา ให้การศึกษา ให้ที่อยู่อาศัยมาก่อน ส าหรับมารดานั้น         
ท่านให้บุตรธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย กล่าวคืออาศัยอยู่ในครรภ์และอาศัยอยู่ในเรือนเมื่อ
คลอดออกมาอบรมบ่มนิสัยให้บุตรอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา 
แม้กระทั่งจิตใจมารดาบิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนรับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิตของบุตรจนกว่าจะมี
ครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเองได้ 
 ผลการวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า หน้าที่ของบิดามารดา ได้แก่         
การอบรมสั่งสอนบุตรธิดา การปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดี การปลูกฝังให้
บุตรธิดาได้รับรู้ในสิ่งที่ดีและน าไปปฏิบัติ บุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นเกิดจากการอบรมสั่งสอน
ของบิดามารดา ส่วนบุตรธิดาพึงส านึกในบุญคุณของท่านที่ท าให้แก่ตนโดยความบริสุทธิ์ใจ กล่าวคือ 
ประกาศคุณท่าน ได้แก่ ประกาศความดีของท่านที่มีต่อตนหรือด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีและตอบ
แทนคุณท่าน 
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ABSTRACT 

Thesis Topic : A Critical Study of Parents as the Direction in front in 
Theravada Buddhist Philosophy 

Student’s Name : Thanaporn Wongsakornchat  
Degree Sought : Master of Arts 
Program  : Buddhism and Philosophy 
Anno Domini  : 2561  
Advisor : Phramaha Sakol Subharamedhi, Dr. 
 

 This thesis served its specific purposes: 1) to study six directions in Theravada 
Buddhism’s philosophy, 2) to examine Buddhism’s front direction in its philosophy, 
3) to analyze the front direction in front in its philosophy. As the documentary 
research, it was derived from the qualitative methodology. Data were studied out of 
The Tipitaka, commentaries, books and relevant research undertakings, collected 
between October B.E. 2560 and June B.E. 2561.  
 Research findings have found that:  
 there are six directions in Theravada Buddhist philosophy, which are:               
1) Puriasthima-disa, the direction in front, parents represent it; 2) Dakkhina-disa, the 
direction in the right,  teachers signify it;  3) Pacchima-disa, the direction in the back,  
wives and children stand for it, 4) Uttara-disa, the direction in the left, friends and 
companions symbolize them;  5) Hetthima-disa, the direction at the bottom, servants 
and workmen are treated as the nadir; 6) Uparima-disa, the top direction, Buddhist 
monks are lauded as the zenith. 
 The direction in front in Theravada Buddhist philosophy refers to parents. The 
father has been labelled as a pre-benefactors and a pre-comers. He looks after his 
children, gives education to them, provide them with a shelter. A mother gives her 
children both inside and outside her body; her child resides in the womb and in the 
home. After her delivery, she fosters her children until they are grown-up. In a 
meanwhile, they receives trainings so that her child to equip them with good virtues 
and morality for physical and verbal decency. Even in parents’ mind, they have to 
hold fully responsible for leading children’s lives until they each have a family and 
they can take full responsibilities by themselves. 
 Analyses of the direction in front in Theravada Buddhist philosophy have 
found that parents’ duties are:  training their children to be good, behaving well as a 
good role model,   and encouraging them to do good deeds. Because of parents’ 
trainings and teachings to have children absorb good practices and bring them into 
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use, they are going to be good citizens and have moral virtues. Parents’ children 
should recall their great contributions with purified mind, i.e. either making known 
parents’ good deeds for their children or behaving well as decent children and doing 
a lot of good in return.  
 
Keywords : the direction in front, Theravada Buddhist philosophy 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มนุษย์ (Man) เป็นภาวะ (Being) อย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยรูป (Corporeality) กับนาม 
(Mind) โดยเรียกรวมกันเป็นภาษาท่ัวไปว่า คนหรือสัตว์โลกที่มีชีวิตชนิดหนึ่ง โดยมีความแตกต่างจาก
สัตว์โลกชนิดอ่ืนในเรื่องความคิด ความมีสติปัญญา รู้จักไตร่ตรองด้านหลักแห่งเหตุผล ความมี
สติสัมปชัญญะ มีจิตส านึกรับผิดชอบชั่วดี ซึ่งกล่าวโดยรวมก็คือมีวัฒนธรรม (Culture) แตกต่างจาก
สัตว์โลกอ่ืน ๆ มนุษย์ตามรูปศัพท์จึงหมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง1 มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมมีสัญชาตญาณในการอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก ๆ เริ่มต้นจากการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว มีทั้ง
ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear or Elementary Family) ที่มีสมาชิกครอบครัวประกอบด้วย 2 
Generation คือ บิดามารดา และบุตรธิดา อาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกัน และมีทั้งครอบครัวขยาย 
(Extended or Joint Family) ประกอบด้วย สมาชิก 3 ระดับ คือ บิดามารดา บุตรธิดาและปูุ ย่า ตา 
ยาย ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน มนุษย์หรือโดยภาษาท่ัวไปว่า คนอาศัยอยู่ในสังคม ในหลายบทบาท
และฐานะ ดังนั้น ในการด าเนินชีวิตแต่ละวัน ต้องประพฤติปฏิบัติ ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับแต่
ละบทบาท ซึ่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแบ่งคนแวดล้อมตัวเรา
ออกเป็น 6 กลุ่ม เรียกว่า ทิศ 6 แล้วทรงก าหนดเป็นอริยวินัยหรือหน้าที่ โดยให้มีปฏิสัมพันธ์
รับผิดชอบด้วยกันทั้งสองทาง คือ ระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละทิศ ซึ่งทั้งสองฝุายจะต้องมีหน้าที่
ปฏิบัติต่อกันตามที่พระพุทธองค์ทรงก าหนดไว้ การก าหนดอริยวินัยเพ่ือให้แต่ละคนประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ของตน นับว่าเป็นกลวิธีในการสร้างเครือข่ายคนดีอย่างเป็นระบบที่ชาญฉลาดยิ่งคือใช้คนดีร่วม
สร้างคนดี จนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายคนดี ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ของตน              
ให้ครบสมบูรณ์ เพ่ือเกื้อกูล อุดหนุนต่อกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

การที่พระพุทธองค์ทรงก าหนดหน้าที่ให้แต่ละบุคคลในทิศ 6 ต้องปฏิบัติย่อมเป็นการฝึกฝน
ปลูกฝังลักษณะนิสัยของคนดีไปพร้อม ๆ กับการฝึกความอดทนต่ออ านาจกิเลส คือ นับตั้งแต่บิดา
มารดาฝึกให้บุตรธิดาท าสิ่งดี ๆ ตั้งแต่ยังเล็ก ชี้ให้ดูว่าสิ่งใดบ้างเป็นเรื่องชั่วแล้วก็ต้องไม่ท า เมื่อไป
โรงเรียน ครูก็สอนให้ท าดี ๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ พระภิกษุก็ยังเน้นย้ าให้ท าดีในระดับสูงขึ้นต่อไปอีก       
ครั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคนดี ตามที่ทรงก าหนดไว้ให้แต่ละทิศจนคุ้นแล้ว คนเราย่อมมี        
หิริคือความละอายบาปและโอตตัปปะคือความกลัวบาปต่อการที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะ ไม่สมควรหรือสิ่งที่เป็นบาป บุคคลต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัว 
6 ทิศ ดังนี้ 1) ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา 2) ทักษิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ 
ครูอาจารย์ 3) ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา 4) อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่  

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด, 2556), หน้า 832. 
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มิตรสหาย 5) อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์และ 6) เหฏฐิมทิศ คือ ทิศ
เบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง จากความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันทางสังคม ดุจทิศที่อยู่รายรอบตัวทั้ง 
6 ทิศ ดังกล่าว บิดามารดา ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้าของบุตรธิดา เป็นบุคคลส าคัญของบุตรธิดา 
บิดามารดา ผู้ซึ่งท าอุปการะแก่บุตรธิดาก่อนด้วยความเมตตากรุณา ด้วยจิตใจที่ปรารถนาจะให้บุตร
ธิดามีความสุข หรือที่ก าลังมีความทุกข์ก็ต้องการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความทุกข์  โดยมิได้ค านึงถึง
สิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น บิดามารดาให้การเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน บิดามารดา 
จึงเป็นบุพการีคนแรกของบุตรธิดา พระพุทธเจ้าเปรียบบิดามารดาไว้ว่า เป็นบุพเทพ (เทพองค์แรก) 
บุพพาจารย์ (อาจารย์คนแรก) และอาหุเนยบุคคล (บุคคลที่ควรแก่การนอบน้อม) ของบุตรธิดา 
นอกจากจะให้ความเคารพท่านแล้ว บุตรธิดาพึงบ ารุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้ 1) ท่าน
เลี้ยงเรามาแล้ว เราจักเลี้ยงท่านตอบ 2) ช่วยท ากิจของท่าน 3) ด ารงวงศ์สกุล 4) ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับความเป็นทายาท 5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน ในทางพระพุทธศาสนา  
ก็ได้กล่าวยกย่องการรู้จักตอบแทนคุณนั้นว่า เป็นภูมิธรรมของคนดี ดังพุทธพจน์ว่า “สัตบุรุษเป็นคน
กตัญญู เป็นคนกตเวที ความเป็นคนกตัญญู ความเป็นคนกตเวที สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญความเป็น
คนกตัญญูและความเป็นคนกตเวที ทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัตบุรุษ”2 

แต่ในปัจจุบันตามที่ปรากฏให้เห็นทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุหรือ
โทรทัศน์ จะปรากฏอยู่เสมอว่า มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากลูกหลาน บางคน
ก็อาศัยอยู่บ้านตนเอง แต่อยู่อย่างยากล าบาก ด้วยความชราของร่างกายที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่
การงาน ได้ท าให้มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้หลาย ๆ คนมีบุตร
ธิดาหลาย ๆ คน แต่ละคนมีหน้าที่การงานที่ดี ๆ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญในการที่จะดูแลบิดามารดา          
ผู้สูงวัยตอบแทน เมื่อบิดามารดาไม่ร้องขอก็ไม่ใส่ใจผู้สูงอายุหลาย ๆ คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านของ
ตนเอง แต่ถูกส่งให้ไปอยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งโดยความเป็นอยู่อาจจะสะดวกสบายกว่าการอยู่ล าพัง          
แต่โดยสภาพจิตใจแล้ว ผู้สูงอายุทั้งหลายต่างโหยหาความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวที่แวดล้อมด้วย            
ลูก ๆ หลาน ๆ ยุคสมัยปัจจุบันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เริ่มตั้งแต่มนุษย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของตนให้ดีที่สุดละเลย ขาดการเอาใจใส่ มองข้ามความส าคัญไป บิดามารดาไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของ
บิดามารดาเห็นแก่ความสุขส่วนตัว ไม่เอาใจใส่ต่อบุตรธิดา ไม่อบรมบุตรธิดาให้ดีที่สุด เขาจึงไม่รู้จัก
หน้าที่หรือบุญคุณของบิดามารดา ไม่รับรู้ความเป็นบิดามารดา จนในที่สุดก็เนรคุณบิดามารดา ฉะนั้น          
เมื่อมองเห็นพ้ืนฐานแห่งปัญหาอย่างนี้แล้ว ถ้าต่างคนต่างยึดมั่นในหน้าที่ของตนและตั้งใจท าหน้าที่
ของตนให้ดีที่สุด บิดามารดาท าหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์แบบ บุตรธิดาก็ท าหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์แบบ ปัญหาสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทุกวันนี้ ก็จะลดลงเรื่อย ๆ จนเบาบาง
ลงในที่สุด3 

ผู้วิจัย เห็นความส าคัญที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหลักธรรมส าคัญในพระพุทธศาสนาเถรวาท              
เพ่ือตีความแสดงเหตุผล หาแนวทางในการที่จะพัฒนาจิตใจบุตรธิดา ต่อการบ ารุงบิดามารดา เพ่ือจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และเพ่ือกระตุ้นเตือนให้บุตรธิดาตระหนัก
                                                           

2 องฺ.ทุก. 20/33/77. 
3 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พระในบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2541), 

หน้า 30. 
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ถึงหน้าที่ของตน เพ่ือจะได้รับรู้และน าไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่ทุกคนทุกวัยในสถาบันครอบครัวและ
ประเทศชาติ สืบไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการวิจัยค้นคว้าเชิงวิเคราะห์เรื่องปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
โดยได้วางขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539  

1.3.2 ศึกษาปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท จากเอกสาร คือหนังสือทั่วไป 
วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นศึกษาทางด้าน
เอกสาร (Documentary Research) มีล าดับและขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับปุรัตถิมทิส จากคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์ วิเสส เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหา
หรือประเด็นที่ต้องการทราบ 

1.4.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง        
ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท และรวบรวมแนวคิดจากการวิเคราะห์ตีความของนักปราชญ์ต่าง ๆ 

1.4.3 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุป และน าเสนอรายงานผลงาน        
การวิจัยต่อไป 

 
1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 เอกสารทั่วไป 

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า ทุกคนมิได้เกิดจากโพรงไม้ แต่เกิดในโพรงเล็ก ๆ ในครรโภทร            
ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดา เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความเสียสละ  
ของบิดามารดา และของทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันมีจ านวนมากเหลือที่จะนับ บัณฑิตทั้งหลาย
มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ ก็เพราะเป็นบุคคลแรกในการให้
ก าเนิด ให้ปัจจัยเครื่องยังชีวิตให้วิชาความรู้ ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดีและอ่ืน ๆ ที่เป็นผลดี         
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อีกมากมาย หากผู้ใดมีจิตทรามจนถึงกับไม่รู้คุณของบิดามารดาแล้วก็เป็นการสุดวิสัยที่เขารู้จักรู้คุณ
ของปรปักษ์และศัตรูดังที่กล่าวแล้วได้ การซึมซาบในพระคุณของบิดามารดา จึงเป็นความกตัญญู
หมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอ่ืน ๆ ทุกโลก ผู้ไม่รู้คุณบิดามารดา ย่อมถูกจัด
ไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใคร ๆ ไม่ควรไว้ใจในโลก4 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงพระคุณของบิดามารดาว่า พ่อแม่นั้น         
มีอุปการคุณแก่เรามากมาย ในทางพระศาสนาท่านบรรยายไว้นานัปการ แม้กวีทั้งหลายก็ได้            
เขียนบรรยายกันไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏเป็นค ากลอนและค าประพันธ์ต่าง ๆ ที่บรรยายถึง         
คุณของบิดามารดา เพ่ือให้ลูกได้รู้ตระหนักมองเห็นความส าคัญและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ        
ท่านเมื่อว่าโดยย่อ ตามหลักพระศาสนา พ่อแม่นั้นท าหน้าที่ส าคัญ คือ 

1) ท่านห้ามปรามเราไม่ให้ท าความชั่วช้าเสียหายปูองกันเราไม่ให้ตกไปในทางที่         
ต่ าทรามมีอันตราย 

2) ท่านสั่งสอนแนะน าเราให้ตั้งอยู่ในความดี ชักน าเราให้มุ่งไปในทางที่จะพบความสุข
ความเจริญ 

3) ท่านให้เราได้เล่าเรียนศิลปวิทยา มีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพการงาน         
เพ่ือตั้งตัวให้เป็นหลักฐาน ต่อไป 

4) ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวท่านก็เป็นธุระเอาใจใส่จัดแจงช่วยเหลือ โดยรับที่จะ
ท าด้วยความเต็มใจ 

5) ทรัพย์สมบัติของท่าน ก็เป็นของลูกนั่นเอง ซึ่งท่านจะมอบให้ในเวลาอันสมควรเป็น
ระยะ ๆ ไป จนครั้งสุดท้ายที่เรียกว่ามรดก 
 ทั้งหมดนี้ เป็นที่รู้กันตามหลักการของพระศาสนา แต่ที่จริงนั้นท่านเพียงวางไว้ให้เป็นหัวข้อ
หรือรายการที่ปฏิบัติที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น การปฏิบัติปลีกย่อย ยังมีอีกมากมาย รวมความก็คือพ่อแม่นั้น
ท าทุกอย่างเพ่ือลูกด้วยความรัก ว่าโดยคุณธรรม ก็คือ การกระที่ออกมาจากพรหมวิหาร 4 ประการ
นั่นเอง คือ 

1) ใจของพ่อแม่นั้นประกอบด้วยความรักความปรารถนาดี เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกให้
เจริญเติบโตและงอกงามมีความสุข คือ เมตตา 

2) ประกอบด้วยกรุณา มีความสงสาร คอยช่วยเหลือให้พ้นจากความยุ่งยากเดือดร้อน 
ช่วยแก้ไขปัญหาและปลดเปลื้องความทุกข์ 

3) มีมุทิตา คอยส่งเสริม ให้ก าลังใจ และพลอยยินดี เมื่อลูกประสบความส าเร็จประสบ
ความก้าวหน้า หรือท าความดีงามถูกต้อง 

4) มีอุเบกขา ในเวลาที่สมควร เช่น เมื่อลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเอง หรือควรรู้จัก
ฝึกหัดท าอะไรด้วยตนเอง ท่านก็จะให้โอกาสแก่ลูกที่จะพัฒนาตัวเองคือไม่ใช่จะท าให้ไปหมด         
ทุกอย่างจนกระท่ังลูกท าอะไรไม่เป็น อันนี้เรียกว่า วางอุเบกขา5 

                                                           
4 พุทธทาสภิกข,ุ ชุมนุมข้อคิดอิสระ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2538), หน้า 43. 
5 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2545), หน้า 2-3. 
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 พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ) ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นมนุษย์นั้นเองมีความเชื่อมโยง          
กับบิดามารดาเพราะหากว่าท่านแต่งงานกันแล้ว แต่ท่านไม่มีลูกเลย ท่านก็อยู่ได้ตามสมควรแก่ฐ านะ 
ส าหรับลูกเองอาจจะต้องหาค าตอบให้แก่ตนเองจากค าถามเหล่านี้ คือ หากเราไม่มีพ่อแม่ เราสามารถ
เกิดมาในโลกได้ไหม และหากพ่อแม่เราไม่เป็นคน เราจะมีสิทธิเกิดมาเป็นคนได้ไหม เมื่อหาค าตอบได้
แล้ว จ าต้องตรวจสอบตนเองว่า เมื่อบิดามารดาให้ชีวิตที่เป็นคนแก่เราแล้ว ท่านทั้ งสองคือผู้บังเกิด
เกล้า เราเป็นผู้อาศัยท่านเกิด อาศัยท่านอยู่ อาศัยท่านเรียน อาศัยท่านสารพัด ประเด็นส าคัญว่า          
ในฐานะของความเป็นลูก ท าตนอย่างไรจึงจะให้พ่อแม่ได้อาศัย พระพุทธศาสนาแสดงลูกไ ว้ 3 
ประเภท คือ ลูกประเภทเกิดมาล้างผลาญตนเอง ครอบครัว ตระกูล (อวชาตบุตร) ลูกประเภทเกิดมา
สามารถด ารงรักษาวงศ์ตระกูลได้ (อนุชาตบุตร) ลูกประเภทที่เกิดมาเป็นศรีสง่าแก่ตระกูลวงศ์     
(อติชาตบุตร)6 ดังทีท่่านประพันธ์ไว้เป็นค ากลอนว่า “มีลูกดีเป็นศรีสง่าหน้า ญาติวงศ์พงศาพลอยผ่อง
ใส” การเป็นลูกที่ดีอย่างน้อยท่ีสุด ต้องสามารถรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูลไว้ให้ได้ หากจะ         
มีปัญหาเกิดขึ้นแก่ครอบครัว สกุล จะต้องไม่เกิดขึ้นจากการกระท าของเราในขณะเดียวกันก็ต้อง
พยายามพัฒนาตนเอง ให้เป็นลูกประเภทที่ท่าน เรียกว่า อภิชาตบุตรคือบุตรประเภทเชิดชูตระกูล 
โดยการตระหนักในภาระหน้าที่ของตนที่จะต้องส านึกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ท าหน้าที่ของตนต่อท่าน
ด้วยความเคารพบูชา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ          
ช่วยท างาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ จนถึงท างานให้ท่าน ด ารงวงศ์ตระกูลไม่ให้ตกต่ าเพราะตน ท าตนให้
พ่อแม่วางใจในการที่จะมอบทรัพย์สมบัติให้และเมื่อท่านตายไปแล้วท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านหาก
ลูกหญิงชายคนใดก็ตามสามารถส านึกและปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อพ่อแม่ ด้วยการท าหน้าที่ของตนให้ดี 
5 ประการนั้น การเป็นลูกของเราย่อมได้ ชื่อว่า เป็นได้ เป็นดีและเป็นชอบตามท านองคลองธรรม7 
 พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร าณสุนฺทโร) ได้กล่าวถึงความกตัญญูไว้ว่า ความกตัญญู
กตเวทีนั้นท าไม่ยาก ท าเพียงสองอย่างเท่านั้น คือ 1) เชื่อฟังพ่อแม่ 2) ช่วยพ่อแม่ เชื่อฟังพ่อแม่          
เป็นความกตัญญู ช่วยพ่อแม่ เป็นกตเวที คือ ตอบแทนคุณ เชื่อพ่อแม่ เราฟังที่ท่านบอก เราเชื่อที่ท่าน
สั่ง เพราะพ่อแม่ย่อมให้ทั้งพระธรรมและวินัยแก่เรา เชื่อไปเถอะ อาจารย์ผู้นี้ อาจารย์คนนี้ไม่หลอก
พวกเรา เพราะพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ของพวกเรา โอวาทที่สอนให้เราไม่ผิด เราเดินไม่ได้ ท่านยังสอน
ให้เราเดินได้ แล้วจ้ าจี้จ้ าไช ค าว่า พ่อแม่นี้ สองค าเท่านั้น พูดกันสามเดือนสามปีกว่าจะพูดชัด      
ท่านเพียงพยายามอยู่นั่น ถ้าเราไม่เชื่อท่าน ปุานนี้เราเป็นคนไม่ได้ เราพูดไม่ได้ เราเดินไม่ได้ เห็น
อานิสงส์ของการเชื่อพ่อแม่ไหม ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ออกจากปากพ่อแม่ เป็นความปรารถนาดี เพราะใจ
ท่านบริสุทธิ์ต่อเรา เป็นใจของพระอรหันต์ พระวิสุทธิเทพ ดังนั้น ลูกคนใดก็ตาม รวมทั้งลูกศิษย์คนใด
ก็ตาม ที่เชื่อค าสอนของครูอาจารย์นั้น ถือว่า เป็นความกตัญญูรู้คุณแห่งค าสอนของท่าน และอะไรที่
ท่านให้มาต้องรู้คุณสิ่งที่ท่านให้มานี่เรียกว่าเชื่อ ท่านให้ใส่เสื้ออย่างนี้ ก็ใส่เสื้ออย่างนี้ ท่านให้เดินอย่าง
นี้ ก็เดินอย่างนี้ ท่านไม่ให้ท าอย่างนั้น ก็ไม่ต้องท าอย่างนั้น นี่คือ เชื่อพ่อแม่ เป็นความกตัญญู ช่วยพ่อ
แม่เป็นกตเวทีคือตอบแทนคุณท่าน ช่วยกิจกรรม ช่วยกิจการ ช่วยรักษาวงศ์ตระกูล เช่น อยู่ช่วยรักษา
กาย ตาย ช่วยเลี้ยงวิญญาณ ช่วยท่านไปอย่างนี้ เจ็บรักษากาย ตาย รักษาวิญญาณ ลูกทั้งหลายท าได้
                                                           

6 ขุ.อิติ. 17/74/431. 
7 พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ), เราเป็นใครเป็นอะไร, (กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ์, 2542), 

หน้า 12-14. 
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อย่างนี้แล้ว ถือว่าช่วยพ่อแม่ เชื่อพ่อแม่ ถือว่าเป็นการรับ ช่วยพ่อแม่ ถือว่า  เป็นการให้ หากว่าลูก
ทั้งหลายปฏิบัติได้อย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่า ความกตัญญูกตเวที ทั้งเชื่อ ทั้งช่วย ทั้งรับ ทั้งให้ จะมีดัง
อานิสงส์ที่ได้ สรุปไว้ว่า ตกต่ าก็หาย ตายก็ฟ้ืน ปืนยิงไม่ออก หอกแทงไม่เข้า8 
 พระมหาอุดม สารเมธี ได้กล่าวถึง ความกตัญญูกตเวทิตาไว้ว่า ค าว่า “การรู้จักตอบแทน
คุณ” แปลถอดความหมายจากค าว่า “กตัญญูกตเวทิตา” ค าว่า กตัญญุตา แปลว่าความกตัญญูหรือ
ความส านึกในบุญคุณที่ผู้อื่นเคยท าไว้แก่ตน ส่วนค าว่า กตเวทิตา แปลว่า การยอมรับบุญคุณของผู้อ่ืน
แล้วท าการตอบแทนต่อบุญคุณของเขา รวมทั้ง 2 ค านี้ เข้าด้วยกันเป็น กตัญญูกตเวทิตา แปลว่า 
ความกตัญญูกตเวที หรือการรู้ส านึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณ ในที่นี้ขอใช้ค าว่า “การรู้จักตอบ
แทนคุณ” อันความกตัญญูนี้มีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้ง มิใช่เพียงแค่รู้บุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมา
หรือรู้จากศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น แต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตส านึกหรือความรู้ส านึกของตนจริง ๆ 
ความกตัญญูมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1) รู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไร ก็จดจ าไว้ได้ และมีความส านึกยอมรับใน
บุญคุณนั้นอยู่ในใจตลอดไป  

2) รู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นมีความต้องการอะไร  
3) รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงเหมาะสม  

เพราะฉะนั้น กตัญญูบุคคลจึงเป็นดุจอัญมณีอันล้ าค่ า ยากจะหาและมีได้ในคนทั่วไป        
ส่วนอกตัญญูบุคคลเป็นดุจกรวด หิน ดิน ทราย หาได้ดาษดื่นโดยทั่วไป พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่อง
บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีว่า เป็นบุคคลหาได้ยากในโลกคู่กับบุพการี คือ บุคคลผู้ท าอุปการะก่อน9 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ได้กล่าวถึง การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไว้ว่า ที่สุด
แห่งการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นั้นเป็นอย่างไร เราจะเห็นได้จากพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในมาตา
ปิตุคุณสูตร ดังนี้ การท าตอบแทนแก่ท่านทั้งสอง เราไม่กล่าวว่าเป็นการท าได้โดยง่าย ท่านทั้งสองคือ
ใคร คือ บิดามารดา ถึงบุตรจะมีอายุ 100 ปี มีชีวิตอยู่ 100 ปี ประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง 
ประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง ปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ า
และการบีบนวด และแม้แต่ท่านทั้งสองนั้นจะอุจจาระและปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองข้างของเขานั่นแล 
การกระท าอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ท า หรือท าตอบแทนแก่บิดามารดาและบิดา ถึงบุตรจะ
สถาปนาบิดามารดาไว้ในราชสมบัติ ซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีรัตนะ 7 ประการมากมาย
นี้ การกระท าอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า อันบุตรได้ท า หรือท าตอบแทนแก่บิดามารดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุ
ไร เพราะบิดาและมารดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดให้
มารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธา สมาทาน ตั้งมั่น ด ารงอยู่ในสัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) ให้
บิดาและมารดาผู้ทุศีล สมาทานตั้งมั่น ด ารงอยู่ในศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ให้บิดาและ
มารดาผู้ตระหนี่ สมาทานตั้งมั่น ด ารงอยู่ในจาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ) ให้บิดาและ
มารดาผู้ไม่มีปัญญา สมาทาน ตั้งมั่น ด ารงอยู่ในปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา) ด้วยเหตุ
                                                           

8 พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร าณสุนฺทโร), คนดีต้องปิดทอง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 
2551), หน้า 80-82. 

9 พระมหาอุดม สารเมธี, กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักตอบแทนคุณ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ระฆังทอง, 2548), หน้า 10. 
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เพียงเท่านี้แล การกระท าอย่างนั้นชื่อว่า  อันบุตรได้ท าและท าตอบแทนแก่บิดาและมารดา                
ตามพระพุทธพจน์ข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า การตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่ด้วยธรรมะคือการตอบ
แทนอันสูงสุด10 

1.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู 

(กตญฺญุตา) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปได้ว่า เมื่อกล่าวถึงความกตัญญูแล้ว ย่อมมีผลทั้งต่อ
บุคคลและสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการศึกษา ตีความค าสอนพระพุทธศาสนา ตามสภาพสังคม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทย ท าให้
พุทธศาสนิกชนคนไทย มีหลักความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติ ที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา 
อันส่งผลให้มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเป็นพระพุทธศาสนาแบบคนไทย ที่ได้ตีความความหมายของ
กตัญญูกตเวที ให้กว้างขวางและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ดังนั้น ความกตัญญู จึงไม่ได้มีขอบเขต
อยู่แค่มนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น แต่มีกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อีก เช่น พืช สัตว์ ปุาไม้ แม่น้ า ล าคลอง         
เพ่ือสร้างวัฏฏจักรที่ดีให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดผลดีกับทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช 
สัตว์และสสาร ท าให้สิ่งเหล่านี้เอ้ือประโยชน์ให้แก่กันและกัน และในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนย่อยส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์จึงความมีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันเองและ     
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ร่วมโลกเดียวกัน เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมค้ าจุนโลกให้อยู่รอด และ
เป็นคุณธรรมที่สร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์สัตว์ สถาบัน ธรรมชาติแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนและสมดุล11 
 พระมหาสุชิน สุชีโว (สมบูรณ์สุข) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการ
สงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปได้ว่า ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกส านึกใน
บุญคุณที่คนอ่ืนกระท าแล้วแก่ตนเอง กล่าวคือ ญาติผู้ใดก็ตามที่ท าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม 
น้อยก็ตาม เช่น ให้การเลี้ยงดู สั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานท า ระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืม         
อุปการคุณนั้นเลย คิดจะตอบแทนท่านทั้งหลายผู้มีอุปการคุณเหล่านั้น บุคคลผู้ที่มีจิตส านึก คิดตอบ
แทนคุณญาติ ผู้ที่เคยอุปการคุณต่อตนเอง ชื่อว่า เป็นคนดี ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี คนที่มีความกตัญญูกตเวที เป็นคนที่หาได้ยาก เพราะ 

1) คนจ านวนมากได้ดีมีความสุขแล้ว มักลืมตัว ลืมผู้เคยมีอุปการคุณ 
2) คนจ านวนมากเห็นแก่ตัว อยากได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นฝุายเดียว 
3) คนจ านวนมากแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิได้ค านึงว่าผู้ อ่ืนมีคุณความดีที่พ่ึงพา

อาศัยอย่างไร 
4) คนจ านวนมาก เมื่อจะตอบแทนคุณแก่ผู้ใด มักจะท าเพียงเพ่ืออวดตนแก่ผู้อ่ืนว่าตน

มีความกตัญญูกตเวที มิได้ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงจัง 

                                                           
10 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), เรารักแม่, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2547), หน้า 

114-115. 
11 พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญฺญุตา) ในพระพุทธ-

ศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2548, 124 หน้า. 
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5) คนจ านวนมาก มักเมินเฉยต่ออุปการะที่คนอ่ืนท าแก่ตน โดยคิดว่าเขาอุดหนุน
เอ้ือเฟ้ือแก่ตนเพียงนิดหน่อย หรือเขาท าตามหน้าที่ของเขา 

6) คนบางคนแสดงให้เขาเห็นว่า ตนเป็นคนกตัญญูกตเวที เพราะหวังผลประโยชน์
บางอย่างจากเขา 

ความกตัญญูกตเวที จึงเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นคนดี เพราะการแสดงความกตัญญู
กตเวที ถือว่า เป็นพ้ืนฐานของการท าความดีที่รู้จักตอบแทนผู้มีคุณ เรียกว่า กตัญญู คือ เห็นคุณค่า             
ของผู้มีคุณ ผู้รู้อุปการะที่ผู้อ่ืนกระท าแล้ว และเรียกว่า กตเวที คือ รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อ่ืนที่ท า
อุปการะแก่ตน ฉะนั้น รวมเรียกว่า กตัญญูกตเวที แปลว่า ผู้รู้อุปการะที่ผู้อ่ืน กระท าแล้วและกระท า
ความดีตอบแทน12 
 อ านวย จั่นเงิน ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธ           
วรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)” สรุปได้ว่า ความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที จัดว่าเป็นคุณธรรม  
ที่ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์
และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรม
ทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นอันตรายส าคัญของความดีเป็นเหตุให้เกิด
ความสุขุม รอบคอบ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล าดับ13 
 พูนทรัพย์ ขุนชิต ได้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาจริยธรรมด้านกตัญญูของบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติ
ต่อมารดาบิดา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
กรุงเทพมหานคร)” สรุปได้ว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นสาระส าคัญของมนุษยชาติ เพราะท าให้มีความ
ต่อเนื่องในสังคมมนุษย์ และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ได้ อีกทั้งความกตัญญู
กตเวที เป็นเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรู
ส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดย
ล าดับ นอกจากนี้ความกตัญญูกตเวทีนี้ เป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันสังคมให้ยืนยง ถ้าไม่มีหลัก ไม่มีเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มนุษย์จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความอยากที่เกิดขึ้น ไม่ได้นึกถึง
และตระหนักถึงบิดามารดา ปูุ ย่า ตา ยาย ครูอาจารย์ หรือว่าสิ่งที่เคารพในศาสนา เมื่อไม่มีหลักยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ก็จะตกอยู่ในอ านาจของกิเลสประเภทต่าง ๆ ได้ และความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นใน
สังคม เพราะขาดฐานคือคุณธรรม เรียกว่า กตัญญูกตเวที ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที ถือว่า            
เป็นคุณธรรมที่ขาดมิได้ ซึ่งบุคคลในสมัยก่อนใส่ใจเน้นที่จะอบรมสั่งสอน ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
นักปราชญ์ในประเทศใด ๆ เมื่อจะเขียนหนังสือเพ่ือให้เป็นข้อคิดเตือนใจอย่างเช่น ชาดกใน
พระพุทธศาสนาก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นจ านวน

                                                           
12 พระมหาสุชิน สุชีโว (สมบูรณ์สุข), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการสงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2546, 118 หน้า. 

13 อ านวย จั่นเงิน, “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺ
โน)”, วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2537, 115 หน้า. 
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มาก เพ่ือเป็นการปลูกฝังและพัฒนาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้อ่าน
นั่นเอง14 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบเรื่องทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.6.2 ท าให้ทราบปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.6.3 ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์เรื่องปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
  ปุรัตถิมทิส หมายถึง ทิศเบื้องหน้า คือ บิดาและมารดา  
 การบ ารุง  หมายถึง การท าอุปการะ ในที่นี้ เฉพาะการท าอุปการะต่อบิดามารดา                
ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ทางคือ 

1) การบ ารุงทางกาย หมายถึง การมอบให้ซึ่งปัจจัย 4 ดูแลบ ารุงเลี้ยงสุขภาพกาย 
2) การบ ารุงทางใจ หมายถึง การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท า          

ความหม่นหมองให้ปรากฏในจิตใจ 
 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง พุทธศาสนานิกายหนึ่งในปัจจุบันที่พยายามรักษาข้อปฏิบัติ
ตามแบบอย่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเป็นหลักค าสอนที่เกี่ยวกับความจริงและหลัก
ปฏิบัติบางประการของพุทธศาสนา ด้วยการใช้หลักเหตุผลตามวิธีการของปรัชญา 
  
 
  

                                                           
14 พูนทรัพย์ ขุนชิต, “ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดา  

บิดา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข ากรุงเทพมหานคร”, 
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2549, 
134 หน้า. 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
ทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
หลักธรรมเรื่องทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีชีวิต

ร่วมกันอยู่ในสังคม มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน มนุษย์เป็นสัตว์สังคมติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็ก
สุดของสังคมคือสถาบันครอบครัว จนถึงใหญ่สุดของสังคม คือ สถาบันชาติบุคคลจะอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขนั้น ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยจะได้กล่าวไป
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
 
2.1 ปุรัตถิมทิศ 

ทิศเบื้องหน้า ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปุรัตถิมทิศ” 1 (The direction in front or parents as 
the east) คือ “บิดามารดา”2 

2.1.1 ความหมายของค าว่า บิดามารดา 
“บิดา, บิดร” ว่า “พ่อ” โดยปริยายหมายถึง “ผู้ให้ก าเนิด”3 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

“Father” 
มารดา, มารดร แปลว่า “แม่”4 หญิงผู้ให้ก าเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, ค าที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้ก าเนิด

หรือเลี้ยงดูตน5 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Mother” 
พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “บิดามารดา” ดังนี้  

บิดามารดา คือ ผู้ให้ก าเนิดบุตร 
ผู้ให้ชีวิตเลือดเนื้อแก่บุตร ผู้ให้จิตวิญญาณแก่บุตร 
ผู้สร้างวิญญาณให้แก่บุตร ผู้มีจิตหวั่นไหวไปกับบุตร 
รักห่วงใยบุตร   ปรารถนาให้บุตรได้ดี 
ผู้สร้างโลก 

พ่อ คือ ผู้คุ้มครองปูองกันอันตรายให้แก่บุตร 

                                                           
1 ที.ปา. 11/242/199. 
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 26, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556), หน้า 224. 
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด, 2556), หน้า 627. 
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 858. 
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 876. 
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แม่ คือ ผู้ยังบุตรให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ผู้มีความรักสงสารในบุตร ผู้แบ่งเบาภาระของพ่อ 
ผู้สวมวิญญาณให้แก่บุตร ผู้ปลูกฝังความรักและคุณธรรมก่อนคนอ่ืน 
ผู้ให้ดื่มนม, ผู้น า6 

2.1.2 ความหมายของมารดาบิดาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ค าว่า มารดา, มารดร, แม่ ตรงกับภาษาบาลีว่า “มาต”ุ แม่7 มาต,ุ แม่ (a mother)8 
ค าว่า “บิดา, บิดร, พ่อ ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปิตุ” ชนผู้เลี้ยงบุตรโดยธรรม9 ปิตุ, พ่อ 

(a father)10 
“แม่” ในทัศนะของพระพุทธเจ้า 

โทหฬินี แปลว่า มีใจสอง คือ เมื่อแม่มีครรภ์ ย่อมมีอาการแพ้ท้อง ย่อมแบ่งหัวใจ  คือ           
ความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์ 

สุหทา แปลว่า มีใจดีคือมีจิตใจจดจ าอยู่กับลูก ดีใจว่าจะได้ลูก 
ชนยนฺตี “ผู้ยังลูกให้เกิด” 
ชนยนฺตี แปลว่า ผู้ก าเนิดลูกซึ่งเรานิยม เรียกว่า “ชนนี” คือ แม่บังเกิดเกล้า 
โตเสนฺตี แปลว่า ผู้ปลอบโยน คือ ให้ลูกมีความร่าเริง เมื่อลูกร้องให้ก็ให้ดื่มนม            

ร้องเพลงกล่อมลูก ให้ลูกได้นอนระหว่างถัน กกกอดลูกให้ได้รับความอบอุ่น 
โปเสนฺตี แปลว่า ผู้เลี้ยงดู คอยดูแลด้วยใจห่วง คอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิท      

คอยชะเง้อดูว่า “โอ้ลมจะโกรก แดดจะส่อง มดจะไต่ไรจะตอม” 
สมญานามของพ่อแม่ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้เป็นพ่อแม่ไว้ว่า 

“พฺรหมฺมาติ มาตาปิตโร   ปพฺพาจริยาติ วจฺจเร 
อาหุเนยฺย จ ปุตฺตาน    ปชาย อนุกมฺปกาฯ” 
พ่อแม่เป็นพระพรหมของบุตร มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุติกา และอุเบกขา  
พ่อแม่เป็นครู-อาจารย์คนแรกของบุตร สั่งสอนอบรมกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอ่ืน 
พ่อแม่เป็นบุคคลเพื่อควรแก่วัตถุที่ลูกน าไปบูชา เป็นพระอรหันต์ของลูก 
พ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์ เลี้ยงดูบุตรจนโตใหญ่สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
พ่อเป็นเทวดาของบุตร 
พ่อแม่เป็นบุพการีของบุตร 
พ่อแม่เป็นมิตรในเรือนของบุตร “มาตา มิตต  สเก มเร”11 

                                                           
6 พุทธทาสภิกข,ุ เตือนใจวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป), หน้า 22. 
7 ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, 2546),   

หน้า 573. 
8 นาคะประทีป, ปาลี-สยาม อภิธาน, พิมพ์ทั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราวิทยาลัย, 2532),          

หน้า 313. 
9 ป. หลงสมบญุ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 492. 
10 นาคะประทีป, ปาล-ีสยาม อภิธาน, อ้างแล้ว, หน้า 267. 
11 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า 23-24. 
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2.1.3 หน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อบุตร 
ทิศเบื้องหน้า คือ “บิดามารดา” มารดาบิดาที่ว่าผู้เป็นทิศเบื้องหน้านั้น ด้วยเหตุผลว่าท่าน

เป็นคนมีอุปการะก่อน ภาษาบาลีว่า “บุพพการี” เป็นผู้มาก่อน ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดามาก่อนให้
การศึกษา ให้ที่อยู่อาศัย ส าหรับมารดานั้น ท่านให้บุตรธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย คือ อาศัยอยู่
ในครรภ์และอาศัยอยู่ในเรือนเมื่อคลอดออกมา อบรมบ่มนิสัยให้บุตรอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แม้กระทั้งจิตใจ มารดาบิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุตร จนกว่าจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเองได้ มารดาบิดามีหน้าที่อนุเคราะห์
บุตรโดยเหตุ 5 ประการ คือ 

1) ห้ามจากความชั่ว  
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา  
4) หาภรรยาที่สมควรให้ 
5) มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันเหมาะสม12 

มารดาบิดา ท าหน้าที่ของตนเองด้วยอนุเคราะห์บุตรโดยเหตุ 5 ประการนี้แล้ว บุตรย่อมเป็น
คนมีคุณภาพ มีความสุขความเจริญ ด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ การท าหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีมี  
ดังนี้ 

1) หน้าที่ทางกาย 
สอนให้ลูกไม่ท าชั่ว 
แนะน าให้ลูกท าความดี 
ส่งเสริมลูกให้เรียนศิลปวิทยา 
ช่วยเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูก 
แบ่งทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควร 

2) หน้าที่ทางใจ 
พาลูกเข้าวัดศึกษาพระธรรมค าสอน 
ชักจูงลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
ชักน าลูกให้ท าบุญรักษาศีล 
ชักน าลูกให้ได้ฝึกสมาธิ 
ชักน าลูกให้ได้บวช 

3) ผลดี ของการท าหน้าที่พ่อแม่ที่ดี 
ได้รับความปีติภาคภูมิใจ 
ครอบครัวสงบร่มเย็นเป็นสุข 
สังคมสงบสุข 
ประเทศชาติได้คนดี13 

                                                           
12 ที.ปา. 11/267/212. 
13 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า 24. 
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2.1.4 หลักมนุษย์สัมพันธ์ของมารดาบิดา 
การสร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
นอกจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อบุตรแล้ว การที่จะพาตนเองและครอบครัวด าเนินชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างราบรื่นนั้น มนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอ่ืน เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการ 
คือตัณหาหรือความอยาก โดยเฉพาะกามตัณหา ซึ่งประกอบด้วย รูป เสียง กลิ่น  รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ มนุษย์สรรค์หาสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือสนองความต้องการของตนเองและครอบครัว มารดา
บิดาประกอบอาชีพซึ่งเป็นสัมมาอาชีวะ ก็เพ่ือความมั่นคงของครอบครัวความมีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่เป็น
เสน่ห์อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นความประทับใจของผู้ได้คบหาสมาคมด้วย เพราะคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี
จะเป็นคนคบง่าย ไม่ถือตัว ร่าเริง คบแล้วสบายใจ ใคร ๆ จึงชอบคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงมีเพ่ือน          
มีคนอยากคบค้าสมาคมด้วย เราสามารถสร้างและมีมนุษยสัมพันธ์ดีได้14 ดังนี้ 

1) การวางตัวดี 
การวางตัวดี คือ การวางตัวอยู่ในคุณค่า 5 ประการ คือ 

1.1 ศีลธรรม ศีลธรรมที่ควรปฏิบัติอย่างมั่นคงดังศิลาภูผา ได้แก่ การไม่ท าลายหรือท า
ร้ายผู้อ่ืน การไม่ลักหรือฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อ่ืน การไม่พูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อ หยาบคาย และการ
ไม่ดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติด 

1.2 คุณธรรมคือความเป็นจริงที่มีคุณหรือประโยชน์ต่อความส าเร็จสุขในชีวิต ซึ่งผู้
ประสบความส าเร็จทั้งหลายล้วนเพียรสั่งสม การสร้างคุณประโยชน์ให้บังเกิดแก่ชีวิตนั้นท าได้สอง
ขั้นตอน15 คือ 

1.2.1 อยู่กับสารประโยชน์ ซึ่งหมายถึง การด าเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริง สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ น ามาใช้ได้ และมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการคบเพ่ือนการสมาคมในสังคมการ
เลือกอาหาร งาน ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรม 

1.2.2 สร้างสารประโยชน์ การที่จะสร้างสารประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องอยู่
กับสารประโยชน์ก่อนหากจัดตัวเองให้อยู่ในสารประโยชน์ได้ในระดับใดก็สามารถสร้างสารประโยชน์
ในระดับนั้นหรือใกล้เคียงกันได้ 

1.3 จริยธรรมคือคุณสมบัติที่ท าให้งดงาม ได้แก่ ความละอายต่อบาปความ           
อดกลั้นความสุภาพ ความอ่อนโยน และความส ารวม ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จ 
คือ มีความงดงามจิตใจ วาจาและพฤติกรรม จึงเป็นที่ยอมรับนับถือและเป็นที่รักของคนทั้งหลาย              
จึงได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นโดยง่ายและด้วยความเต็มใจ 

1.4 คุณภาพคือความเป็นคนมีลักษณะดีที่มีค่าต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืนจัดเป็นคุณสมบัติ
ที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของบุคคลที่จะประสบความส าเร็จคนที่มีคุณภาพย่อมมีความสามารถเป็นยอด
และมีความอดทนเป็นเยี่ยม 

                                                           
14 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่พลัสเพล, 

2545), หน้า 126. 
15 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, นิสัยแห่งความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : เพรส มีเดีย, 2538), หน้า 67. 
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1.5 ความเหมาะสม คือ การวางตัวอย่างเหมาะเจาะพอดีกับภาวะและฐานะของตน
การวางตัว เหมาะสมกับภาวะ เช่น การวางตัวสมวัย เป็นเด็กก็วางตัวสมกับเป็นเด็ก คือ             
หมั่นเรียนรู้ ซักถาม เชื่อฟัง อ่อนน้อม หากอวดรู้หรือท าตัวกระด้างก็จะไม่ได้รับการสอนหรือ       
ความเมตตาจากผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้รับการสอนจากผู้ใหญ่ก็จะไม่ฉลาดขึ้น หรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัว           
ให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความยินดีให้อภัย หากเป็นผู้ใหญ่แต่วางตัว
ไม่เหมาะสมก็จะเป็นได้แค่เพียงคนแก่แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่16 

2) มีจิตสากล 
เมื่อเข้าใจเพ่ือนมนุษย์และชีวิตสัตว์โลกแล้ว ต่อไปแผ่ขยายจิตไปให้ไ พศาลเนือง ๆ           

การแผ่ขยายจิตไปเนือง ๆ จะท าให้รัศมีจิตของท่านสัมผัสกับจิตใจผู้อ่ืน จะก่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ
ต่อผู้อื่นด้วย 

3) มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
การมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องมีใจเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาประกอบเสมอหรือ

เรียกว่า พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นพรหม มีจิตใจเป็นที่พึงที่อาศัยของบุตรและมนุษย์
ทั้งหลาย การท าใจให้เป็นพรหมนั้น พึงท าใจ ดังนี้17 

3.1 เมตตา “ความรัก” (Loving kindness, friendliness) ความปรารถนาดี มีไมตรี
ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข ตั้งจิตปรารถนาดีขอให้ผู้อ่ืนมีความสุขค าแผ่
เมตตาที่ใช้เป็นหลักว่า “สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  แปลว่า ขอ
สัตว์ทั้งหลาย (ที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกัน) หมดทั้งสิ้น (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด) อย่าได้มี
เวรแก่กันและกันเลย (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด) อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย (จงเป็นสุขเป็นสุข
เถิด) อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด18 

ผู้เจริญเมตตาธรรมอยู่เสมอ จนจิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเป็นคุณสมบัติประจ าใจ จะเป็น        
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อ่ืนได้ เป็นอย่างดีและจะได้รับอานิสงส์ เป็นผลดี 11 
ประการ คือ  

1) หลับก็เป็นสุข  
2) ตื่นก็เป็นสุข  
3) ไม่ฝันร้าย  
4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย  
5) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย  
6) เทวดาย่อมรักษา  
7) ไม่ต้องภัยจากไฟ  
8) จิตเป็นสมาธิง่าย  
9) สีหน้าผ่องใส  

                                                           
16 สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์ส, 2549), หน้า 120-121. 
17 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, อ้างแล้ว, หน้า 126.  
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, 

2537), หน้า 20. 
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10) เมื่อจะตายก็สงบ ไม่หลงสติ และ  
11) ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก19 

3.2 กรุณา (compassion) คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะ      
ปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 

3.3 มุทิตา (sympathetic joy, altruistic joy) ความยินดี ในเขาเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดี
มีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข    
พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

3.4 อุเบกขา (equanimity, neutrality, poise) ความวางใจเป็นกลาง อันจะ           
ให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียง
ด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุ
อันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติตามธรรม รวมทั้ง รู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มี
กิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสม
กับความรั บผิ ดชอบของตน ผู้ ด า รง ในพรมวิหารนี้ ย่ อมช่ วย เหลื อมนุษย์ สั ตว์ทั้ งหลาย                    
สร้างความสัมพันธ์กับทุก ๆ คนโดยไม่เลือกว่าคนนี้เป็นญาติ จนมีเกียรติ มีต าแหน่งก็คบค้าสมาคม
ด้วยโดยไม่หวาดหวั่น ด้วยความเมตตากรุณาและย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมี
กรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม20 

กระบวนการของมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว 
ครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมดูแลลูก ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ของทุกคน            

ในครอบครัว พ่อแม่จะต้องเป็นรูปแบบที่ดีต่อลูก ๆ คือ พ่อแม่จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน 
แล้วจึงอบรมสั่งสอนลูกและให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกด้วยกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ต่อพ่อแม่และ
ญาติพ่ีน้อง รวมถึงลุง ปูา น้า อา ปูุ ย่า ตา ยาย ที่เราต้องไปมาหาสู่กันฉันเครือญาติ 

พ่อแม่ในครอบครัวจะต้องมีบทบาทน าลูก ๆ ในการพัฒนาจิตใจ มีจิตใจดี มีคุณธรรม
จริยธรรมสูง มีความเสียสละ ให้ความรัก ความยกย่องซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและศรัทธาซึ่งกันและ
กัน มีพฤติกรรมที่แสดงต่อกันด้วยความรัก ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาควรเป็นผู้มีเหตุผล     
เข้าใจปัญหา รับสภาพความจริง และหาวิธีแก้ปัญหา แก้ข้อขัดแย้งในครอบครัวให้ได้ถ้ามีปัญหา           
แต่ควรจะขจัดไม่ให้มีปัญหาเลยได้ยิ่งดี 

เมื่อลูกเห็นตัวอย่างที่ดี ๆ จากพ่อแม่ ก็จะน าเอารูปแบบดี ๆ วิธีการพูดคุย ให้ความรักให้
เกียรติ ความเสียสละ การยกย่อง การพัฒนาจิตใจ ไปใช้พัฒนาตนเองด้วย รูปแบบดี ๆ 

หน้าที่ของบุตรต้องปฏิบัติต่อบิดามารดา ตามหลักธรรมเรื่องทิศ 6 ได้ก าหนดให้บุตรธิดา         
พึงบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า โดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ  
2) จักท ากิจของท่าน 
3) จักด ารงวงศ์สกุล  

                                                           
19 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 12, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 2552), หน้า 179. 
20 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, อ้างแล้ว, หน้า 127. 
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4) จักปฏิบัติตนให้เหมะสมที่จะเป็นทายาท 
5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน21 

 
2.2 ทักขิณทิศ  

คือ ทิศเบื้องขาว ตรงกับภาษาบาลีว่า ทักขิณทิศ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้
ความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า The direction in the right or teachers as the southern22 

2.2.1 ความหมายของครูอาจารย์ 
ครู (คฺรู) หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์23 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า

“teacher” 
อาจารย์ หมายถึง ผู้สั่งสอนวิชาความรู้, ค าที่ใช้เรียกน าหน้าชื่อบุคคล เพ่ือแสดงความยกย่อง

ว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง24 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Instructor”  
ค าว่า “ครู” มีความหมายลึกซึ่งและกว้างขวาง ยากที่จะสรุปให้มีความหมายตายตัวอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ ค าว่า “ครู” นี้ มาจากรากศัพท์ในภาษาบาลีว่า “คุรุ-ครู” หรือมาจาก ภาษาสันสกฤตว่า 
“คุร”ุ ในความหมายที่เป็นค านาม แปลว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือถ่ายทอดความรู้ 

ความหมายของค าว่า “ครู” ที่กล่าวไว้ในเอกสารอ่ืน ๆ มีความหมายคล้ายคลึงกับที่กล่าว
ข้างต้นและแตกต่างกันออกไปบ้าง ดังเช่น 

ในหนังสือ พจนา-สารานุกรมไทย เปลื้อง ณ นคร ให้ความหมายของค าว่า “คร”ู ไว้ ดังนี้  
1) ผู้มีความหนักแน่น  
2) ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์  
3) ผู้สั่งสอน25 

ส าหรับในหนังสือ พจนานุกรมไทย มานิต มานิตเจริญ26 ให้ความหมายของค าว่า “ครู” ไว้
ดังนี้  

1) ผู้สั่งสอน 
2) ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์  
3) เครื่องเตือนใจ เช่น ผิดเป็นครู 

ครู คือ บุคคลที่ทางราชการจ้างไว้ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรืออ านวยการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน 

                                                           
21 ที.ปา. 11/267/212. 
22 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 192. 
23 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 225. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1361. 
25 เปลื้อง ณ นคร, ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช จ ากัด, 2539), หน้า 89. 
26 มานิต มานิตเจริญ, พจนานุกรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2537), หน้า 195.  
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ครูคือบุคคลที่มีประสบการณ์หรือมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณ์
และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สามารถช่วยท าให้บุคคลอ่ืน ๆ เกิดความเจริญงอก
งาม และพัฒนาก้าวหน้าได้ 

ครูคือบุคคลที่ส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถานฝึกหัดครูและการฝึกอบรมนั้นได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการโดยการมอบประกาศนียบัตรทางการสอนให้แก่บุคคลนั้น 

พุทธทาสภิกขุ ได้อรรถาธิบายความหมาย ค าว่า “ครู” ไว้ว่า ในสมัยโบราณ ค าว่า “ครู” 
เป็นค าที่สูงมาก ครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณ และน าวิญญาณไปสู่คุณธรรม เป็นเรื่องทางจิตใจ
โดยเฉพาะ ครูเป็นผู้ควรเคารพหรือมีความหนักที่เป็นหนี้อยู่เหนือศีรษะ เป็นเจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะคน
ทุกคน27 

ปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายความหมาย ค าว่า “ครู” ไว้ในหนังสือมงคลชีวิตว่า ค าว่า “ครุ” หรือ 
“ครู” นี้ ซึ่งแผลงไปเป็น “คารวะ” แต่เดิมแปลว่าหนักก็จริง แต่ความหมายไม่ค่อยสู่ดีนัก ถ้าจะแปล
ให้ตรงความหมาย ต้องแปลว่า “ตระหนัก” เพราะค าว่า หนักเฉย ๆ มันชวนให้โยนทิ้ง ส่วนค าว่า 
“ตระหนัก” หมายถึง การเอาใจจดจ่อหรือใส่ใจชวนให้เดินเข้าหาชวนให้รับไว้ความตระหนัก           
ซึ่งเป็นความหมายของคารวะนั้น หมายถึง ตระหนักในความดีอันมีอยู่ในตัวคนอ่ืนและในสิ่งอ่ืน           
คุณความดีที่มีอยู่ในคนใดหรือในสิ่งใดก็ตาม ถ้าเราไปใส่ใจสนใจ ปลงใจในคนนั้นสิ่งนั้น เรียกว่า 
ตระหนักในความดี ความตระหนักในความดีนี้แหละที่เป็นเนื้อแท้ของคารวธรรมหรือความเคารพ28 

สรุปประเด็นส าคัญในเรื่องความหมายของครู ดังนี้ 
1) ค าว่า “คร”ู มาจากรากศัพท์เดิมในภาษาบาลีว่า “ครุ-คุรุ” หรือจากภาษาสันสกฤต

ว่า “คุร”ุ ซึ่งเป็นรากศัพท์เดิมของค าว่า “คารวะ” แผลงไปเป็น “เคารพ” 
2) การคารวะหรือเคารพ หมายถึง การตระหนัก กล่าวคือ การเอาใจจดจ่อในความดี

อันมีอยู่ในตัวคนหรือสิ่งของครูเป็นผู้ตระหนักโดยใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่ ดีชั่วถูกผิดควรมิ
ควรและเป็นผู้ที่ศิษย์ควรตระหนัก 

3) ค าว่า “ครู” ในสมัยโบราณ หมายถึง เป็นผู้น า เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณของ
ศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง 

4) ความหมายโดยทั่วไปของครู หมายถึง  ผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้          
ให้แก่ศิษย์ เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นควรแก่การเคารพบูชาของศิษย์ 

5) ปัจจุบัน ครู หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ท าหน้าที่สอนคน และมักจะใช้
กับผู้สอนในระดับท่ีต่ ากว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

พุทธทาสภิกขุ29 ได้จ าแนกความหมายของอาจารย์ออกเป็น 2 นัย คือ 
1) ความหมายดั้งเดิม หมายถึง ผู้ฝึกมารยาท หรือเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัย

เป็นผู้รักษาระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาจารย์เป็นผู้วาง เป็นผู้ดูแลรักษาให้อยู่ในระเบียบ 
 

                                                           
27 พุทธทาสภิกขุ, ภาษาคน ภาษาธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บ.เยลโล่การพิมพ์ 

จ ากัด, 2537), หน้า 92. 
28 ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิตที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, 2524), หน้า 46-50. 
29 พุทธทาสภิกขุ, ภาษาคน ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 93. 
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2) ปัจจุบัน หมายถึง ฐานะชั้นสูงหรือชั้นหนึ่งของผู้ที่เป็นครู30 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของ “อาจารย์” (instructor) ไว้ 

ดังนี้ 
ผู้ประพฤติการอันเก้ือกูลแก่ศิษย์ 
ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติด้วยความเอ้ือเฟ้ือ 
ผู้สั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ31 

2.2.2 ความหมายของครูอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
อาจริย แปลว่า อาจารย์32 
ครุ บุคคลผู้อันพึงท าให้หนักคือยกไว้เบื้องสูง บุคคลผู้อยู่เบื้องสูง (มีบิดามารดร เป็นต้น), คนผู้

แสดงออกซึ่งความรักศิษย์, คนผู้โปรยความรักในศิษย์, คนผู้ถ่ายทอดความรู้และความรักในศิษย์,            
คนผู้ถ่ายทอดความรู้และความดีงามแก่ศิษย์, คนผู้สั่งสอน 

คุรุ บุคคลผู้อยู่เบื้องสูง มีบิดามารดา เป็นต้น 
สิสฺสาน  หิต มาจรตีติ อาจริโย (ผู้ประพฤติเอ้ือเฟ้ือแก่ศิษย์)33 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “อาจารย์” ในทัศนะ         
พุทธศาสนาไว้ ดังนี้ 

1) บรรพชาจารย์ (Initiation-teacher; teacher at the Going Forth) อาจารย์ใน
บรรพชาคือ ท่านผู้ให้สิกขาบทในการบรรพชา 

2) อุปสัมปทาจารย์ (ordination-teacher; teacher at the Admission) อาจารย์ใน
อุปสมบท คือ ท่านผู้สวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม 

3) นิสสยาจารย์ (teacher from whom one takes the Dependence) อาจารย์
ผู้ให้นิสัย คือ ท่านที่ตนไปขอถือนินัยเป็นอันเตวาสิกคือยอมตนเป็นศิษย์อยู่ในปกครอง 

4) อุเทศาจารย์ หรือธรรมาจารย์ (teacher of textual study; teacher who gives 
the instruction; teacher of the Doctrine) อาจารย์ผู้ให้อุเทศ, อาจารย์ผู้สอนธรรมคือท่านที่สั่ง
สอนให้วิชาความรู้ โดยหลักวิชาก็ดี เป็นที่ปรึกษาไต่ถามค้นคว้าก็ด ี

5) โอวาทจารย์ (teacher who gives admonitions) อาจารย์ผู้ให้โอวาทคืออบรม
ตักเตือนแนะน าเป็นครั้งคราว34 

6) อุปัชฌาย์, อุปัชฌายะ, “ผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่” หมายถึง ผู้รับรองกุลบุตรเข้ารับการ
อุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์, เป็นผู้น าเข้าหมู่และเป็นผู้ปกครองคอยดูแลผิดและชอบ ท าหน้าที่ฝึกสอน
อบรมให้การศึกษาต่อไป; อุปัชฌาย์ในฝุายภิกษุณี เรียกว่า “ปวัตตินี” 

 

                                                           
30 ยนต์ ชุ่มจิต, ความเป็นครู, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ , 2541), 

หน้า 10. 
31 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 185. 
32 ป. หลงสมบญุ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 85. 
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 233-240. 
34 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 185. 
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7) อุปัชฌายาจารย์ อุปัชฌาย์และอาจารย์35 
อาจาริย, อาจารฺย, อาจารย์ (a teacher)36 
สิสฺส นักเรียน, ศิษย์ ผู้ศึกษาวิชาความรู้จากครูหรืออาจารย์, ผู้อยู่ในความคุ้มครองดูแล         

ของอาจารย์ 
สิสฺสานุสิสฺส ศิษย์และศิษย์น้อย, ศิษย์ใหญ่และศิษย์น้อย, ศิษยานุศิษย ์
2.2.3 ประเภทของครู 

1) จ าแนกตามลักษณะงาน 
ถ้าหากจ าแนกครูออกตามลักษณะงานแล้ว จะได้ครู 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ครูประจ าบ้าน ได้แก่ มารดาบิดาซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดและถือว่าเป็นครูอันดับ
แรกของทุกคนหรือ เรียกว่า “บูรพาจารย์” โดยหน้าที่ทั่วไป ครูคนแรกที่แท้จริงคือมารดา ถัดมาจึง
เป็นบิดา แต่ทว่าทั้งมารดาและบิดามีความใกล้ชิดกับลูกมากและบุคคลทั้ง 2 ต้องคอยปกปูองดูแล  
ลูก ๆ ในเวลาพร้อม ๆ กันเกือบตลอดเวลา จึงยกย่องให้มารดาบิดาเป็นบูรพาจารย์ของลูกเสมอ
เหมือนกัน37 

1.2 ครูประจ าโรงเรียน ได้แก่ ครูอาจารย์ที่ท าการสอนนักเรียนตามโรงเรียน
หรือสถานศึกษาต่าง ๆ จะกระท าโดยส านึกหรือด้วยวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงหรือกระท า
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ก็เรียกว่าเป็นครูประจ าโรงเรียนทั้งนั้น ครูประเภทนี้          
ถ้ากระท าหน้าที่ของครูด้วยวิญญาณแห่งความเป็นครูแล้ว จะต้องรับภาระการท างานที่หนักอยู่
ตลอดเวลา เพราะการอบรมสั่งสอนคนให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติดีมิใช่เป็นงานที่ง่าย          
ทั้งนี้เพราะคนที่ครูจะต้องคอยสั่งสอนอบรมนั้นมีหลายประเภทหรือที่เรียกกันว่า “บัวสี่เหล่า” 
กล่าวคือ มีทั้งชนิดที่ โง่สุดกู่ พอรู้เรื่อง ใกล้เปรื่องปราด และฉลาดมาก ประกอบกับนิสัยใจคอของเด็ก
ที่รับการปลูกฝังอบรมมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันออกไป  

1.3 ครูประจ าวัด ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนา
อ่ืน ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจหลักค าสอนในศาสนาของตนอย่างเพียงพอ แล้วท าหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรมค าสอนเพ่ือให้ประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมประจ าใจ เป็นชีวิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
สามารถด าเนินชีวิตของตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.4 ครูประจ าโลก ได้แก่ พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาและศาสดาของ
ศาสนาต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบหลักธรรมค าสอนอันประเสริฐ แล้วน าหลักธรรมนั้น ๆ มาเผยแผ่อบรมให้
มวลมนุษย์ในโลกได้รู้เรื่องได้เข้าใจและน าไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสุขความเจริญและความร่มเย็น
แห่งชีวิต38 

2) จ าแนกตามคุณภาพและแรงจูงใจ 
ถ้าหากจะจ าแนกครูออกตามคุณภาพและแรงจูงใจ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
                                                           

35 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 432–433. 
36 นาคะประทีป, ปาล-ีสยาม อภิธาน, อ้างแล้ว, หน้า 47. 
37 ยนต์ ชุ่มจิต, ความเป็นคร,ู อ้างแล้ว, หน้า 21 . 
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
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2.1 พวกก้าวหน้า (The Upward-mobiles) ได้แก่ ครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี และสามารถกระท าตัวให้เป็นประโยชน์
แก่สถาบันได้อย่างเต็มที่ ครูประเภทนี้ มักจะมองสถาบันและผู้บริหารในแง่ดีเสมอไม่ว่าต่อหน้าหรือ 
ลับหลัง รวมความว่า ครูประเภทนี้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ตลอดเวลา 

2.2 พวกเฉยเมย (The Indifferents) ได้แก่ ครูที่ไม่ใยดีต่อความส าเร็จในงาน
หรืออ านาจที่ควรมีหรือควรได้จากการด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน พวกนี้มักมุ่งหารายได้พิเศษ
นอกสถาบัน คงยึดเอาสถาบันเป็นเพียงศาลาพักร้อนชั่วคราวเท่านั้น บทบาทที่พวกนี้ต่อสถาบันน้อย
มาก คงมาท างานประจ าไปตามปกติพอให้สิ้นวัน งานที่เขาท าให้สถาบันนั้นมีน้อยไม่คุ้มกับเงินเดือน
และเวลาที่เหลือหรือนอกเวลาท างานของเขาจะเป็นของเขาแท้  ๆ โดยไม่ยอมสละให้แก่สถาบันโดย
เด็ดขาด 

2.3 พวกผสม (The Ambivalents) ทองคูณ หงส์พันธุ์39 พวกผสม ได้แก่ ครูที่
ในหัวใจนั้นอยากได้รับความส าเร็จในงาน อยากด ารงต าแหน่งที่มีเกียรติและมีอ านาจในสถาบันนั้น 
พวกนี้ต้องการความมั่นคงในการท างาน ต้องการให้ผู้บริหารรักและสนับสนุน แต่พวกนี้ขาด
ความสามารถในการปรับตัว เวลาท างานก็ท าไปอย่างนั้นเองไม่มีอะไร 

3) จ าแนกตามคุณธรรม 
การจ าแนกครูออกตามลักษณะคุณธรรมของความเป็นครู สามารถท าได้เป็นประเภท

ดังต่อไปนี้ 
3.1 เปลือกครู ครูประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นครูด้วยในด้านคุณธรรมของความเป็น

ครูอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่มิได้มีศรัทธาจะมาเป็นครูตั้งแต่แรกเข้าเป็นนักศึกษาครู อาจจะ
เกิดจากสิ่งแวดล้อมชักจูงให้มีพฤติกรรมบางอย่างท่ีท าลายภาพลักษณ์ของความเป็นครูหรือ มิฉะนั้น ก็
เกิดจากนิสัยอันถาวรที่ติดตัวมาก็เป็นได้ ครูประเภทเปลือกครูนี้ มีวิญญาณครูน้อยมากจะท าการสอน
ไปวัน ๆ หนึ่ง เพียงเพ่ือให้วันเวลาผ่านไป ไม่ค านึงว่าศิษย์ของตนจะดีหรือชั่วอย่างไร ดังนั้น จึงเปรียบ
ครูประเภทนี้เสมือนเปลือกไม้ซึ่งหาคุณค่าอันส าคัญได้น้อย บางครั้งอาจไร้ค่ากว่าเปลือกของต้นไม้บาง
ชนิดเสียด้วยซ้ า เพราะเปลือกไม้บางชนิดยังให้ประโยชน์ในการน ามาท าเป็นตัวยาสมุนไพรส าหรับ
รักษาโรคบางชนิดได้  

ต่อไปนี้ จะได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทเปลือกครูมาให้เป็นการศึกษาและ          
ขอให้เข้าใจว่า พฤติกรรมที่น ามากล่าวในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เช่น 

1) มาโรงเรียนสายเป็นประจ า  
2) ไม่สร่างเมาเข้าห้องสอน 
3) งานไม่ท าเอาแต่คุย  
4) หนีไปนอนยามเม่ือเผลอ 
5) ท างานชุ่ยตลอดเวลา  
6) พูดเพ้อเจ้อกับศิษย์ 

                                                           
39 ทองคูณ หงส์พันธุ์, ครูธรรมนิยม : ในนานาทัศนะเกี่ยวกับครูอาจารย์ท่านผู้สอน , (สุราษฎร์ธานี : 

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526), หน้า 126. 
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7) ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล  
8) ดัดจริตเจรจา 
9) งานของตนท าไม่เป็น  
10) เจ้านายมาท าเป็นขยัน 
11) เช้าจดเย็นกินแต่เหล้า  
12) วันทั้งวันไม่อยู่ที่ 
13) หาความดีโดยไม่สอน  
14) บ่นออดจู้จี้ 
15) เล่นละครหลอกเจ้านาย  
16) เป็นหนี้เกินตัว 
17) ไปค้าขายเวลาราชการ  
18) ชอบมั่วแต่อบาย 
19) ท าหย่อนยานเป็นพ่อพระ  
20) ไม่ขวนขวายหาความรู้ 
21) เอาชนะระราน  
22) อยู่เป็นครูไปวัน ๆ 
23) ชอบซุกงานไว้ตลอด ฯ40 

3.2 เนื้อครู ครูประเภทนี้นับได้ว่าเป็นครูที่มีคุณธรรมของความเป็นครูกว่าครู
ประเภทแรก มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีขึ้น กล่าวคือ พยายามท าหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ ท าการสอนเด็กตามหน้าที่ ตามก าหนดเวลา เมื่ออยู่นอกเวลาแล้วไม่สนใจใน          
การอบรมสั่งสอน ศิษย์จะดีอย่างไรไม่สนใจ ถ้าเป็นนอกเวลาท าการสอนจะไม่สนใจ ในเวลาท าการ
สอนก็จะเน้นแต่เนื้อหาตามหลักสูตรเป็นประการส าคัญ ไม่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน          
การสอน เช่น ถ้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเน้นแต่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าสอนศิลปะก็จะเน้นแต่
ความรู้ความสามารถในทางศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามครูประเภทนี้ยังนับได้ว่า           
มีความดีมากกว่าครูประเภทเปลือกครู เพราะมีคุณธรรมสูงกว่า จึงเปรียบเทียบได้กับเนื้อไม้  ซึ่งมี
ประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าเปลือกไม้ 

ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทเนื้อครู เช่น 
1) สอนหนังสือตามหลักสูตร  
2) ของไทย ๆ ไม่นิยม 
3) มักไม่พูดเรื่องจรรยา  
4) ชอบชื่นชมกับของนอก 
5) ถึงเวลาก็มา  
6) ใช้วิธีบอกเวลาสอน 
 

                                                           
40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-24. 
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ได้เวลาก็กลับไม่เอ้ืออาทรต่อศิษย์ 
ไม่ส าทับคุณนิสัย    ไร้ความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น   ท างานทุกวันตามหน้าที่ 
ท าไม่เป็นแต่สอนได้   ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สนใจ 
ชอบแต่งกายน าสมัย ฯ 

3.3 แก่นครู ครูประเภทนี้ เป็นครูที่มีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูใน
อุดมคติ เป็นครูเพราะมีศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง เมื่อเข้ามาศึกษาเล่าเรียนก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ไปประกอบวิชาชีพครูด้วยส านึก41            
ในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดีตลอดเวลา ครูประเภทนี้เปรียบเสมือนแก่นไม้ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแกร่ง
และมีคุณค่าต่อการใช้สอยมากกว่าเนื้อไม้ หากสถาบันวิชาชีพครูมีครูประเภทนี้มาก ๆ จะท าให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาชีพ ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประเภทแก่นครู เช่น 
มาโรงเรียนแต่เช้า   ไม่เป็นผีการพนัน 
กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น   ขยันอบรมศิษย์ 
สอนศิษย์ให้คิดเป็น   เป็นมิตรกับทุกคน 
ท าตัวเช่นที่สอนศิษย์  เฝูาบ่นอ่านต ารา 
ไม่ติดสุรา    ค้นคว้าหาความรู้ 
ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่   กตัญญูกตเวที 
หนี้สิ้นไม่มี (มากเกินไป)  เอ้ืออารีมิตรสหาย 
กินพอดีไม่ฟูุงเฟูอ   ไม่แต่งกายน าสมัย 
ไม่เพ้อเจ้อนินทา   ท าจิตใจเบิกบาน 
ให้เวลาสอนเพิ่ม   พูดอ่อนหวานน่าฟัง 
สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า  ยืนเดินนั่งเป็นผู้ดี 
มีเมตตากับทุกคน    ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์ ฯลฯ 

2.2.4 หน้าที่ของครูอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ 
ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ  

1) แนะน าดี  
2) ให้เรียนดี  
3) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี  
4) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย  
5) ท าความปูองกันในทิศท้ังหลาย 

ศิษย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปฏิบัติต่อครูอาจารย์โดยหน้าที่ 5 ประการ คือ  
1) ลุกขึ้นยืนรับ  
2) เข้าไปคอยรับใช้  

                                                           
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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3) การเชื่อฟัง  
4) ดูแลปรนนิบัติ  
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ42 

2.2.5 หลักมนุษย์สัมพันธ์ของครูอาจารย์ 
มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครูคือผู้เป็นครูจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียนผู้ปกครอง เพ่ือนครู

ด้วยกัน และบุคคลทั่วไปในโรงเรียนและชุมชน เพราะถ้าครูไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืนแล้ว 
การเรียนการสอนย่อมจะไม่ได้ผลเท่าท่ีควร นักเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เด็กก็ไม่สามารถพัฒนาให้
เจริญขึ้นได้ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีกรมการ 

ครูอาจารย์มีบทบาทมากในโรงเรียนสถาบันการศึกษา บทบาทที่ครูอาจารย์จะต้องกระท าต่อ
ศิษย์ ในสถานศึกษา จะต้องเป็นบทบาทของครูที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สม่ าเสมอต่อเด็กแม้จะท าโทษ
เด็ก ว่ากล่าว ต าหนิติเตียน หรือการลงทัณฑ์ ครูอาจารย์จ าต้องมีเหตุผล ไม่แสดงความโมโห น้อยใจ
ออกมา ควรรู้จักวิธีอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เข้าใจเจตนาที่ดีของครู ว่าการท าโทษนี้ เพ่ือหวังให้ลูก
ศิษย์ดีต่อไปในอนาคต การท าโทษควรเป็นการท าโทษที่เป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่การท าลายให้เด็ก            
เจ็บตัว เป็นต้น หรือว่ากล่าวเด็กด้วยการใส่อารมณ์ โมโหและพูดจาอย่างรุนแรงไม่สุภาพ ฉะนั้น           
ครูจะต้องเป็นครูแบบที่ดีให้กับศิษย์ในสถานการศึกษาในทุก ๆ อิริยาบถไม่ว่าการแต่งกาย นิสัย              
การสอน การพูดคุย การขยันหมั่นเพียรการปฏิบัติตนตรงต่อเวลา การเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอนศิษย์ 
ครูจะต้องกระท าสม่ าเสมอ และจะต้องสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกศิษย์ทุกคนในชั้น เท่านั้นไม่พอจะต้อง
สร้างสัมพันธภาพไปถึงพ่อแม่ด้วย และมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนครู ภารโรง ผู้บังคับบัญชาด้วย 
ตลอดจนประชาชนในชุมชน สิ่งใดท่ีกระท าแล้วถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาให้สังคมเจริญ 
ครูควรกระท าสิ่งนั้น เช่น ให้ความร่วมมือต่อสังคมท าบุญ อบรมสั่งสอนศิษย์และประชาชนในสังคมใน
ชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสุภาพ มีศิลปะในการสนทนา รู้จักชนะใจคน มีน้ าใจ               
มีวิธีการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญ จัดบริการแนะแนวที่ดีให้เด็กและประชาชน เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
รักษาความสะอาดของห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องอาหาร ห้องสมุด มีความขยันหมั่นเพียรในการ
สอน และการประเมินผล และติดตามผลนักเรียน จัดสวัสดิการที่มีประโยชน์ให้เด็กและผู้ปกครอง จัด
โครงการที่เป็นการพัฒนาต่อบุคลิกภาพ พัฒนาบ้านเรือน พัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ให้ประชาชน 
เป็นโครงการร่วมกันกับชุมชน เป็นต้น43 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ ควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) รักศิษย์ ตั้งใจสอนวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างดีที่สุด  
2) รับฟังปัญหา และความคิดเห็นของศิษย์  
3) ให้ความสนิทสนม  
4) ไม่ใช้อารมณ์และอ านาจ  
5) ไม่ข่มขู่ศิษย์  
6) ไม่ล าเอียง  
7) ให้ก าลังใจ  

                                                           
42 ที.ปา. 11/268/213. 
43 จุฑา บุรีภักดี, มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535), หน้า 27. 
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8) ให้รางวัล และการท าโทษ  
9) ไม่ข้ีบ่น  
10) ขยันตรวจงาน ตรวจแบบทดสอบ  
11) ขยันดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ทั้งด้านการสอน และการอบรมจริยธรรม  

 
2.3 ปัจฉิมทิศ  

คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา ตรงกับภาษาบาลีว่า ปัจฉิมทิศ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ The direction behind or wife and 
children as the west44 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมไทย ซึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย 
สามีภรรยาและบุตร แต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อตนเองในระหว่างอยู่ร่วมกัน    
การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น ต้องมีการปรับตัวเองให้เข้าสภาพแวดล้อมรอบด้านที่ตน
สัมพันธ์ด้วย การส ารวจตนเอง การมองตนเอง หาข้อบกพร่องของตนแล้วแก้ไขเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้
ส าหรับการอยู่รวมกันในครอบครัว ผู้ที่เป็นสามีต้องมองตนเองว่าเป็นสามีประเภทใด 

2.3.1 ประเภทของสามี 
คูณ โทขันธ์ ได้แสดงทัศนะถึงประเภทของสามีในหนังสือ “พุทธศาสนากับสังคมและ

วัฒนธรรมไทย” ว่า ประเภทสามี 7 ประเภท ดังนี้ 
1) วธกสามี คือ สามีเยี่ยงเพชฌฆาต กล่าวคือ เป็นสามีที่มีจิตประทุษร้าย ท าแต่ความ

เสียหายแก่ครอบครัวและภรรยา เป็นผู้ที่มีความก าหนัดรักใคร่ในหญิงอ่ืนแล้วดูหมิ่นภรรยาตน มักก่อ
ความทะเลาะวิวาทดุด่าภรรยาตน ทั้ง ๆ ที่ภรรยาตนเป็นผู้มีความขยันรับผิดชอบต่อการงานใน
ครอบครัวเป็นอย่างด ี

2) โจรสามี คือ สามีเยี่ยงโจร กล่าวคือ เป็นสามีที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติของครอบครัว
ด้วยการใช้จ่ายฟุุมเฟือย เที่ยวเตร่ หมกมุ่นในอบายมุขต่าง ๆ ฯลฯ 

3) อัยยกสามี คือ สามีเยี่ยงนาย กล่าวคือ เป็นสามีที่เกียจคร้านในการท างาน วางตัว
วางอ านาจเหนือภรรยา ชอบกดข่ีข่มเหงภรรยาอยู่เสมอ 

4) ปิตาสามี คือ สามีเยี่ยงบิดา กล่าวคือ เป็นสามีที่มีความรักความหวังดีต่อภรรยา 
ห่วงใยภรรยาเสมือนบิดารักห่วงบุตรธิดา ตลอดทั้งคุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวได้เป็น
อย่างดี 

5) ภาตาสามี คือ สามีเยี่ยงพ่ีชาย กล่าวคือ เป็นสามีที่มีความรักความเอ้ืออาทรเอ็นดู
ต่อภรรยาเสมือนพ่ีชายมีความรักต่อน้องสาว 

6) สขสามี คือ สามีเยี่ยงเพ่ือนรัก กล่าวคือ เป็นสามีที่ประพฤติตนร่วมทุกข์ร่วมสุข
ช่วยเหลือเกื้อกูลแนะน าประโยชน์ให้ รักใคร่จริงใจต่อภรรยา ชื่นชมภรรยา มีศีล มีสทารสันโดษใน
ภรรยา 

                                                           
44 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 193. 
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7) ทาสสามี คือ สามีเยี่ยงทาส กล่าวคือ เป็นสามีที่ปฏิบัติตัวเสมือนเป็นทาสของ
ภรรยายอมอยู่ในอ านาจของภรรยา ภรรยาจะดุด่าอย่างไรก็ไม่โกรธเคือง จะยอมเชื่อฟังและคล้อยตาม
ภรรยาในทางท่ีควรทุกอย่าง 

ในบรรดาสามี 7 ประเภทนี้ 3 ประเภทแรกเป็นสามีที่ไม่พึงปรารถนา ส่วน 4 ประเภทหลัง 
นับว่าเป็นสามีที่ดีน่าพึงปรารถนา สามีตามทรรศนะของสังคมไทยโบราณแล้วถือว่าเป็นช้างเท้าหน้า
ของครอบครัว เพราะเป็นผู้มีความส าคัญมากในการที่จะท าให้ครอบครัวมีความมั่นคงและมีความสุข 
แต่อย่างไรก็ตาม ภรรยาก็นับว่าเป็นผู้มีความส าคัญในครอบครัวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสามี  ดังนั้น 
ครอบครัวใด สามีภรรยาเป็นคนดีมีศีลธรรมที่เรียกว่า “ผัวแก้วเมียขวัญ” หรือ “ผัวเทพเมียผี”
ครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความเจริญมั่นคง มีความสุขความเจริญ ถ้าสามีภรรยา เป็นคนไม่ดี ก็จะมีแต่
ความแตกแยกวิวาทบาดหมาง ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญมั่นคง ฝุายชายที่จะเป็นสามีซึ่งฝุายหญิง
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและไม่สายเกิ นแก้           
ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะเป็นสาเหตุน าไปสู่การหย่าร้าง 

สามี 7 จ าพวกนี้ แสดงให้ผู้ที่เป็นสามีได้ส ารวจตนเอง แก้ไขข้อบกพร่อง แล้วปรับตนเองใน
การอยู่ครองเรือนเพ่ือที่จะน าครอบครัวด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ความสงบสุขในครอบครัวจะมี
ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นเมื่อทั้งสองฝุาย คือ สามีและภรรยารู้จักปรับตัวเอง ปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ        
ที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี45 

พระพุทธองค์ตรัสว่า บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยอาการ 8 อย่าง คือ  
1) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรูป  
2) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม  
3) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยวาจา  
4) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยมารยาท  
5) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่มาจากปุา  
6) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยกลิ่น  
7) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรส  
8) บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยผัสสะ46 

2.3.2 ความหมายของบุตรภรรยา 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้จ ากัดความค าว่า “ภรรยา” หมายถึง ภริยา, เมีย, 

หญิงที่เป็นคู่ครองชาย, คู่กับ สามี47 ภรรยา, ภริยา หมายถึง เมีย48 ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “wife” 
“ปุตตะ” บุตร,49 “ลูก” ผู้ก าเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก, ค าที่พ่อ

แม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอ่ืนผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักเอ็นดู, ค าท่ีลูกใช้ 

                                                           
45 คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส์ , 

2545), หน้า 70-71. 
46 องฺ.อฏฺ ก. 23/18/245. 
47 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 817. 
48 เปลื้อง ณ นคร, ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่, อ้างแล้ว, หน้า 225. 
49 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 702. 
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แทนชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ เรียกสัตว์ที่ยังไม่โต50 
2.3.3 ความหมายของบุตรภรรยาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
“ภริยา” หญิงอันบุรุษพึงเลี้ยง, ภรรยา, ภารยา, ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย

“ภรรยา” หมายถึง บุคคลที่สามีพึงสงเคราะห์ ภริยา”, เมีย, a wife. 
ปุตฺต ปุตฺร โอรส, ลูก, ลูกชาย, บุตร51 ปุตฺตา, บุตรและธิดา son and daughter52 บุตรตาม

ความหมายของท่านพุทธทาสภิกขุ 
บุตร คือ 

ผู้ยกพ่อแม่ออกจากขุมนรกชื่อ “ปุตตะ” นรก คือ ความร้อนใจที่ไม่มีบุตร 
ผู้ที่สืบทอดสายโลหิตจากพ่อแม่ 
ผู้รับมรดกจากพ่อแม่ 
ผู้ที่ปิดตาให้พ่อแม่เวลาตายและท าบุญอุทิศให้ 
ผู้เป็นที่พ่ึงพาของพ่อแม่ 
ผู้เป็นลูกหนี้ของพ่อแม่ท่ีจะต้องใช้หนี้ให้คุ้มค่ากัน 
ผู้น าพ่อแม่ให้ถึงนิพพาน 

บุตรที่ดี คือ ผู้ที่สามารถท าให้พ่อแม่ได้รับความอ่ิมใจ ชื่นใจ สบายใจตลอดกาล 
บุตร กับ ลูก 
บุตร จะใช้ส าหรับ มนุษย์ เท่านั้น 
ลูก ส่วนมากจะให้ส าหรับลูกคน, ลูกสัตว์เดรัจฉาน, ลูกผลไม้ เช่น ลูกคน ลูกแมว, ลูกวัว,           

ลูกหมา, ลูกมะพร้าว ฯลฯ ถ้าลูกคนเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่เราก็เรียกเขาว่า “บุตร”53 
2.3.4 ประเภทของบุตรและลูก 
พุทธทาสภิกขุได้แยกประเภทของลูกไว้ 5 จ าพวก คือ 

1) ลาก คือ ลูกที่ไม่ดี ไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ท่านสั่งให้อยู่กลับจะไป
ท่านสั่งให้ไปกลับจะอยู่ บางคนท าชั่วติดคุกติดตะรางพลอยลากพ่อแม่ติดคุกทางใจไปด้วย 

2) แลก คือ ลูกที่บังคับพ่อแม่ เมื่อต้องการสิ่งใดก็จะเอาให้ได้ดังใจไม่ค านึงถึงหัวอก
ของพ่อแม่ว่าฐานะเป็นอย่างไร พ่อแม่บางคนต้องขายไร่ขายนาเพื่อสนองความต้องการของลูก 

3) ลอก คือ ลูกที่ปอกลอก ขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นการพนัน ติดสิ่งเสพติด ผลาญเงิน           
พ่อแม ่

4) เลิก คือ การเพิกถอนไม่เอาเป็นธุระ ประกาศตัดขาดจากวามเป็นพ่อแม่ลูกกัน 
5) ลูก คือ ลูกที่ดี ท าตัวเหมะสม เชื่อฟังพ่อแม่ว่านอนสอนง่ายประเภทนี้เรียกว่า 

“บุตรที่ประเสริฐ” 
ลูก ยังแบ่งออกได้อีก 3 ประเภท คือ 

1) อันเตวาสี คือ ลูกศิษย์ 
                                                           

50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1020. 
51 ป. หลงสมบญุ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 272. 
52 นาคะประทีป, ปาล-ีสยาม อภิธาน, อ้างแล้ว, หน้า 292. 
53 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า 28. 
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2) ทินนกะ คือ ลูกเลี้ยง 
3) อัตรชะ คือ ลูกในไส้ 

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ทัศนะบุตร 3 ประเภท ดังนี้ 
1) อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมต่ ากว่าพ่อแม่ 
2) อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอกับพ่อแม ่
3) อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่ 

“โย จ ปุตฺตานมสฺสโว” ในบรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรที่เชื่อฟัง เป็นบุตรที่ประเสริฐสุด54 
2.3.5 ประเภทของภรรยา 
ภรรยา แบ่งออกได้เป็น 7 จ าพวก ได้แก่ 

1) วธกาภริยา คือ ภรรยาที่เป็นข้าศึกแก่สามี คือ คิดประทุษร้ายแก่สามีอยู่เนือง ๆ 
มิได้ขาด สุภาพบุรุษใดได้เป็นคู่ครองจะเดือนร้อนอยู่ไม่เป็นสุข 

2) โจรีภริยา คือ ภรรยาที่เป็นโจรคอยลักข้าวของแห่งสามี สิ่งของอันใดก็ลักลอบ        
เอาไป 

3) อัยยาภริยา คือ ภรรยาที่ข่มขี่ผัวให้อยู่ในอ านาจดังนายกับบ่าว อาจจะเป็นด้วยเหตุ
หลายประการที่หญิงชอบข่มขี่สามี เช่น สามีมีฐานะทางเศรษฐกิจการครองชีพจนกว่าตน หรือหน้าที่
การงานต าแหน่งที่ต่ ากว่า หรือบุรุษมีการศึกษาต่ ากว่าภริยา ที่กล่าวมานี้อาจเป็นเหตุให้สตรีใช้อ านาจ
ทางสังคมข่มขีส่ามีได ้

4) มาตาภริยา คือ ภรรยาที่รักสามีดังมารดารักบุตรที่บังเกิดแก่อุทร 
5) ภคินีภริยา คือ ภรรยาดังน้องสาว เป็นที่สมัครรักใคร่ดังพ่ีและน้อง 
6) ทาสีภริยา คือ ภรรยาดังทาสทาสี เป็นที่ยินดีเกรงกลัวผัวยิ่งนัก 
7) สขีภริยา คือ ภรรยาราวกะว่าสหายเป็นเพื่อนเจ็บเพ่ือนตายของสามี55 

2.3.6 หน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามี 
ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) จัดการงานดี  
2) สงเคราะห์คนข้างเคียง 
3) ไม่ประพฤตินอกใจผัว  
4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
5) ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง56 

2.3.8 กระบวนการของมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว 
ครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมดูแลลูก ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ของทุกคนใน

ครอบครัว พ่อแม่จะต้องเป็นรูปแบบที่ดีต่อลูก ๆ คือพ่อแม่จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนแล้ว
จึงอบรมสั่งสอนลูกและให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกด้วยกันและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อพ่อแม่และญาติ
พ่ีน้อง รวมถึงลุง ปูา น้า อา ปูุ ย่า ตา ยาย ที่เราต้องไปมาหาสู่กันฉันเครือญาติ 
                                                           

54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
55 องฺ.สตฺตก. 23/63/123. 
56 ที.ปา. 11/269/214 . 
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พ่อแม่ในครอบครัวจะต้องมีบทบาทน าลูก ๆ ในการพัฒนาจิตใจ มีจิตใจดี มีคุณธรรม
จริยธรรมสูง มีความเสียสละให้ความรักความยกย่องซึ่งกันและกันให้เกียรติและศรัทธาซึ่งกันและกัน 
มีพฤติกรรมที่แสดงต่อกันด้วยความรัก ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ควรเป็นผู้มีเหตุผล เข้าใจ
ปัญหา รับสภาพความจริงและหาวิธีแก้ปัญหา แก้ข้อขัดแย้งในครอบครัวให้ได้ถ้ามีปัญหา แต่ควรจะ
ขจัดไม่ให้มีปัญหาเลยได้ยิ่งดี 

เมื่อลูกเห็นตัวอย่างที่ดี ๆ จากพ่อแม่ ลูกก็จะน าเอารูปแบบดี ๆ วิธีการพูดคุย ให้ความรักให้
เกียรติ ความเสียสละ การยกย่อง การพัฒนาจิตใจ ไปใช้พัฒนาตนเองด้วย รูปแบบดี ๆ ทั้งหลายก็จะ
หลอมเป็นพฤติกรรมดี ๆ ของลูก ๆ และสามารถน าไปสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนต่อไป เมื่อเด็ก
สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในครอบครัวได้ดี ก็สามารถน าไปปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนนอก
ครอบครัว ในสังคมต่อไปด้วย 

2.3.9 หลักมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับภรรยา 
1) ประพฤติดีด้วยกาย วาจา และใจ  
2) เป็นแม่บ้านที่ดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  
3) มีความอดทน  
4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้  
5) มีความเอ้ือเฟ้ือต่อญาติทั้งฝุายตนและฝุายสามี  
6) รู้จักแบ่งปันสงเคราะห์คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยกว่าตน  
7) ไม่บ่น อารมณ์ร้อน ทั้งภายในครอบครัว และนอกบ้าน  
8) ท าบุญท ากุศลตามโอกาสอันควร  
9) ปกปิดความลับภายในครอบครัว  
10) ไม่น าเรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนภายนอกเข้ามาในบ้าน  
11) ไม่เชื่อคนง่าย โดยไม่มีเหตุผล  
12) ไม่ไว้วางใจคนโดยไม่ทราบเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
13) คบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านด้วยใจบริสุทธิ์  
14) คิดช่วยเหลือผู้อื่น  
15) สังสรรค์กับหมู่คณะตามโอกาส  
16) เปิดใจกว้างรับฟงัความคิดเห็นของ บุตร สามี ญาติ ๆ และคนอ่ืน ๆ  
17) ไม่เป็นภรรยาประเภท วธกาภริยา คือ ภรรยาที่ เป็นข้าศึกแก่สามี คือคิด

ประทุษร้ายแก่สามีอยู่เนือง ๆ มิได้ขาด  
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2.4 อุตตรทิศ  
อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร ตรงกับภาษาบาลีว่า อุตตรทิศ พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า The direction in the left or friends and 
companions as the north57 

2.4.1 ความหมายของมิตร 
เพ่ือน หมายถึง ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้ยเคยกัน58 มิตร, มิตร เพ่ือนรักใคร่คุ้นเคย 

เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม “สหาย เพื่อน, เพ่ือนร่วมงาน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “friend” 
2.4.2 ความหมายของมิตรในพุทธปรัชญาเถรวาท 
มิตร, เพ่ือน, ผู้มีความเยื่อใยดี, ผู้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ แยกเป็นมิตรแท้ 4 พวก มิตรเทียม         

(มิตรปฏิรูป) 4 พวก 
มิตฺต คนรักกัน, คนมีความเยื่อใยกัน, เพ่ือน, มิตร59 
สหาย ไปตาม, ไปกับ, ไปร่วม, ไปร่วมกัน, ไปด้วยกัน, ติดตาม 
เพ่ือน คือ ผู้ที่รักใคร่ชอบพอกัน แล้วกระท าความดีต่อกัน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้           

ทั้งทางลับและเปิดเผยโดยไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ ศาสนาและไม่คิดร้ายต่อกัน 
ผู้ร่วมธุระ ผู้อยู่ในสภาพหรือลักษณะเดียวกัน เช่น เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
มิตร คือ เพ่ือนผู้รักใคร่คุ้นเคยกัน, ผู้มีไมตรี มีเยื่อใยต่อกัน 
สหาย คือ ผู้มาด้วยกันไปด้วยกัน กระท าร่วมกัน 
กัลยาณมิตร คือ เพ่ือนที่ดี มิตรที่ดีงาม 
เพ่ือนที่ดี คือ ผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขสวัสดี 

2.4.3 ประเภทของมิตร 
1) มิตรแท้  
2) มิตรเทียม 

ประเภทของมิตร ในทัศนะของท่านพุทธทาสได้แบ่งประเภทของเพ่ือน ดังนี้ 
1) เพ่ือนบ้าน  
2) เพ่ือนเล่น 
3) เพ่ือนเที่ยว  
4) เพ่ือนร่วมสถาบัน 
5) เพ่ือนรู้จักกัน  
6) เพ่ือนสนิท 
7) เพ่ือนแท้  
8) เพ่ือนเทียม 
 
 

                                                           
57 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 194. 
58 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 802. 
59 ป. หลงสมบญุ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 579. 
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2.4.4 ลักษณะของมิตร 
2.4.4.1 ลักษณะของมิตรแท้มี 4 ประเภท60  
คือ เพ่ือนมิตรที่คบหากันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยสัมมาทิฏฐิ มีความเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู้ ค่านิยม ตลอดถึงความเข้าใจใน
สถานภาพและบทบาทที่แสดงออกด้านพฤติกรรมนั้น สามารถรู้ได้และเป็นที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ได้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บอกถึงลักษณะของมิตรแท้ มีดังนี ้

1) มิตรมีอุปการะ  
2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 
3) มิตรแนะประโยชน์  
4) มิตรมีความรักใคร่61 

มิตรมีอุปการะ หมายถึง มิตรหรือเพ่ือน ที่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์มิตรด้วยความดีงามคอย
ช่วยเหลือดูแลอยู่เสมอ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) ปูองกันเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว  
2) ปูองกันทรัพย์สมบัติของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว 
3) เมื่อมีภัยเป็นที่พ่ึงพ านักได้  
4) เมื่อกิจที่จ าเป็นเกิดข้ึน ก็ช่วยโภคทรัพย์ให้ 2 เท่า62 

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ หมายถึง มิตรที่ยินดีทุกข์ด้วยสุขด้วย เมื่อคราวเพ่ือนถึงความวิบัติก็ไม่
ยอมทอดทิ้ง ยินดีช่วยเหลือ ไม่บอกปัดทอดทิ้งยามเพ่ือนถึงความตกทุกข์ประสบภัยมาออกปากขอ
ความช่วยเหลือ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) บอกความลับ แก่เพ่ือน  
2) ปิดความลับของเพ่ือน 
3) ไม่ละท้ิงในยามอันตราย  
4) แม้ชีวิตก็อาจสละเพ่ือเพ่ือนได้63 

มิตรแนะน าประโยชน์ หมายถึง มิตรที่ชี้แนะในทางที่เกิดประโยชน์ คอยเตือนสติเมื่อเพ่ือนที่
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่ดีไม่งามและสิ่งที่ เป็นโทษต่อตนเอง ครอบครัว ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ มิตรแนะน าประโยชน์มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) ห้ามมิให้ท าความชั่ว  
2) แนะน าให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  
4) บอกทางสวรรค์ให้64 

                                                           
60 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า 110. 
61 ที.ปา. 11/260/209. 
62 ที.ปา. 11/261/210. 
63 ที.ปา. 11/262/210.  
64 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 133. 
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มิตรมีความรักใคร่ หมายถึง มิตรที่มีความรัก นับถือ ให้การยอมรับ ให้เกียรติแก่มิตรสหาย
ตามฐานะและภาวะโอกาส ยอมรับส่งเสริมผู้ที่ยกย่องมิตร นับถือเชิดชูมิตรรักเคารพญาติผู้ใหญ่มิตร 
เช่น บิดามารดา ปูุ ย่า ตา ยาย เคารพนับถือผู้ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ชาติวุฒิที่อ่อนกว่าตามฐานะ ต าหนิ
ปูองกันผู้ที่จะท าลายมิตร มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1) ไม่พอใจความเสื่อมของเพ่ือน  
2) พอใจความเจริญของเพ่ือน 
3) ห้ามปรามคนที่นินทาเพ่ือน  
4) สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อน65 

2.4.4.2 ลักษณะของมิตรเทียมมี 4 ประเภท 
มิตรเทียม หมายถึง คบเพ่ือนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หวังสร้างฐานะความมั่นคงทางอาชีพ 

การงาน ชื่อเสียง ลาภผล ทรัพย์สิน เกียรติยศ หวังได้มากกว่าเสีย มิตรเทียม คือ  คน 4 จ าพวกนี้ 
ได้แก่ 

1) คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝุายเดียว 
2) คนดีแต่พูด 
3) คนหัวประจบ 
4) คนที่เป็นเพ่ือนชักน าในทางเสื่อม66 

คนที่เอาแต่ประโยชน์จากผู้อ่ืนฝ่ายเดียวหรือคนปอกลอก หมายถึง บุคคลที่คบมิตรเพ่ือหวัง
ประโยชน์ส าหรับตน จัดเป็นบุคคลประเภทโลภจัด คิดหาผลประโยชน์จากมิตรหวังก าไรมาก เสียเป็น
ส่วนน้อย คนปอกลอกมี 4 ประการ คือ 

1) เป็นผู้ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝุายเดียว 
2) เสียให้น้อย ปรารถนาได้มาก 
3) เมื่อตัวเองมีภัยจึงรับกิจของเพ่ือน 
4) คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์67 

คนดีแต่พูด หมายถึง บุคคลที่พูดมากหาประโยชน์เอาความจริงไม่ได้  พูดค าหวานอ้างเหตุ
ผลต่าง ๆ นานับประการมาสาธยาย อ้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ รอสิ่งยังมาไม่ถึง คนดีแก่พูดมีลักษณะ 4 
ประการ คือ 

1) กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ีเป็นอดีตไปแล้ว 
2) กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ียังมาไม่ถึง 
3) สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ 
4) เมื่อกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้อง68 

                                                           
65 ที.ปา. 11/263-264/210-211. 
66 ที.ปา. 11/254/207. 
67 ที.ปา. 11/255/207. 
68 ที.ปา. 11/256/208. 
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คนหัวประจบ หมายถึง คนที่ชอบตามใจหรือคล้อยตามมิตรไม่ว่ามิตรจะมีพฤติกรรมที่ดีหรือ
ชั่ว ต่อหน้าสรรเสริญพรรณนาความคิดความอ่านของมิตรว่าดีเป็นไปได้ ลับหลังนินทาคนหัวประจบมี
ลักษณะ 4 ประการ คอื 

1) เพ่ือนท าชั่ว ก็คล้อยตาม  
2) ท าดี ก็คล้อยตาม 
3) สรรเสริญต่อหน้า  
4) นินทาลับหลัง69 

คนที่เป็นเพื่อนชักน าในทางเสื่อม หมายถึง คนที่ท าตนเลวด้วยการติดอบายมุขอันเป็น
หนทางแห่งความเสื่อม แล้วยังชักชวนมิตรให้มีพฤติกรรมอย่างตน โดยหวังให้มิตรถึงความวิบัติใน
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ลาภ เกียรติ คนที่ชักน ามิตรไปในทางเสื่อมมีลักษณะ 4 ประการ70 คือ 

1) เป็นเพ่ือนที่ชักน าให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมา สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท  

2) เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นในการเที่ยวตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน  
3) เป็นเพื่อนที่ชักน าในการเที่ยวดูการมหรสพ  
4) เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

2.4.5 หน้าที่ของมิตรที่มีต่อมิตร 
คนเราทุกคนมีพรรคมีพวกหรือมิตรสหาย การคบค้าสมาคมกันเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม 

แต่การคบกันนั้นจะอยู่ในระดับใด อาจเป็นเพ่ือนแท้หรืออาจจะเป็นเพ่ือนเทียมแล้วค่อย ๆ พัฒนา
ศึกษาดูพฤติกรรมซึ่งกันและกันเรื่อย ๆ จนเป็นเพ่ือนที่สนิท โดยสภาพรวมมนุษย์มีหน้าที่ต่อมิตร 5 
ประการ คือ 

1) การให้  
2) กล่าววาจาเป็นที่รัก  
3) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์  
4) วางตนสม่ าเสมอ  
5) ไม่พูดจากหลอกลวง71 

หน้าที่ที่มิตรต้องปฏิบัติต่อกันและกันเพ่ือความสมบูรณ์ระหว่างมิตรทั้งสองฝุายมีลักษณะ        
5 ประการ คือ 

1) ปูองกันมิตรผู้ประมาทแล้ว  
2) ปูองกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว  
3) เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พ่ึงพ านักได้  
4) ไม่ละท้ิงในยามวิบัติ  
5) นับถือตลอดถึงวงศ์ของมิตร72 

                                                           
69 ที.ปา. 11/257/208. 
70 ที.ปา. 11/258/208–209. 
71 ที.ปา. 11/257/208. 
72 ที.ปา. 11/270/215.  
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2.4.6 หลักมนุษย์สัมพันธ์ของมิตร 
บุคคลผู้ที่จะท าให้มิตรสหายมีความสนิทสนม อยากคบหา อยากเข้าใกล้ อยากปฏิสัมพันธ์นั้น 

ต้องประกอบด้วยองค์ธรรมเหล่านี้ คือ  
1) ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก  
2) ท าสิ่งที่ท าได้ยาก  
3) อดทนถ้อยค าที่อดทนได้ยาก  
4) เปิดเผยความลับแก่เพ่ือน  
5) ปิดความลับของเพ่ือน  
6) ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ  
7) เมื่อเพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น  
8) เป็นที่รักที่พอใจของเพ่ือน  
9) เป็นที่เคารพ  
10) เป็นที่ยกย่อง  
11) เป็นนักพูด  
12) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า  
13) เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้  
14) ไม่ชักน าในอฐานะ73 

มนุษยสัมพันธ์เป็นกระบวนการจูงใจคน และความส าเร็จของมนุษยสัมพันธ์อยู่ที่ใจของเรา 
คนเราจะมีความสัมพันธ์กัน โกรธกัน เกลียดชังกัน อิจฉาริษยา นินทาว่าร้าย ทะเลาะวิวาท บาดหมาง 
โมโหโทโส ผูกใจเจ็บ พยาบาท เสียใจ มีอารมณ์ร้ายต่อกันหรือมีใจรักกันเคารพกัน เห็นอกเห็นใจกัน 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความศรัทธาต่อกัน ยกย่องกัน ก็มาจาก
ใจเรา เมื่อเรามีจิตใจที่ดี ไม่มีอคติ ก็สามารถที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ดี เริ่มต้นด้วยการ
สร้างมิตรภาพด้วยความรัก โดยฝึกหัดท าใจและปรารถนาดีต่อทุกคนที่พบปะ ความรักย่อมดึงดูด
ความรัก ความชอบย่อมดึงดูดความชอบ เราให้ความรัก 

การเปิดฉากทักทายผู้อื่นก่อน ยิ้มกับผู้อ่ืนก่อน ยกมือไหว้ผู้อ่ืนก่อน พูดกับผู้อ่ืนก่อนย่อมอยู่ใน
ฐานะที่เป็นต่อ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นอย่ามัวรักษาเหลี่ยม ทะนงตน ต้องรอให้คนอ่ืนทักก่อนจึงจะ
ทัก คนอ่ืนพูดก่อนจึงจะพูด คนอ่ืนยิ้มก่อนจึงจะยิ้ม ท่านอาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว
เดียวดาย โดยไม่มีคนไปสัมพันธ์ด้วย 

การเข้าไปทักทาย หรือสร้างมิตรกับบุคคลอ่ืนนั้น เราจะต้องยิ้ม มีกิริยาวาจาสุภาพควรระวัง
การทักทาย อย่าให้เกิดผลลบขึ้น ควรให้เกียรติกัน ควรสร้างความประทับใจ ความจริงใจ ความตั้งใจ
จริง ไม่ใช่การเสแสร้ง แกล้งท าแววตาของบุคคลที่มีความปรารถนาดีจะได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
แน่นอน 

แน่นอนเราไม่สามารถเอาชนะใจบุคคลทุกคนได้ แต่เราควรรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนให้
มั่นคงไว้ตลอดเวลา แต่เราก็มักจะพบการตอบสนองของคนบางคนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ จึงท าให้

                                                           
73 องฺ.สตฺตก. 23/36-37/56-57. 
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เกิดการเบื่อหน่ายท้อแท้ ที่จะกระท าดีกับผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดา เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงและ
เข้าใจสภาพของเขา74 

2.4.7 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
1) เปิดฉากทักทายติดต่อกัน  
2) มีความจริงใจต่อกัน  
3) หลีกเลี่ยงการนินทาเพ่ือน  
4) อย่าซัดทอดความผิดให้เพื่อน  
5) ยกย่องชมเชยเพื่อนในสิ่งที่สมควร  
6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเพ่ือนด้วยความเต็มใจเสมอ  
7) ให้เพ่ือนได้ทราบในเรื่องท่ีเขารับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  
8) ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ บ้าง  
9) หลีกเลี่ยงการท าตัวเหนือเพ่ือน  
10) ท าตนให้เสมอต้นเสมอปลาย  
11) ใจกว้างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนฝูง  
12) ออกไปพบปะสังสรรค์ บ้างตามสมควร  
13) ให้ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเพ่ือนในยามทุกข์ร้อน 

 
2.5 เหฏฐิมทิศ  

ทิศเบื้องต่ า ได้แก่ บ่าว ตรงกับภาษาบาลีว่า เหฏฐิมทิศ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
ได้ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า servants and workmen as the nadir75  

2.5.1 ความหมายของบ่าว 
บ่าว หมายถึง คนใช้, บ่าวไพร่ หมายถึง ข้าทาสบริวาร76 
คนใช้ หมายถึง คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้, ลูกจ้างที่รับใช้ท างานบ้าน “คนสวน”หมายถึง 

ลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้, ลูกจ้างท าสวน77 
ทาส, ทาส (ทาด, ทาดสะ) ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธาเช่น ผู้ที่ขายตัวเป็นคนรับใช้หรือ

ที่นายใช้เงินไถ่ค่าตัวมา “ทาสี” หมายถึง ทาสผู้หญิง78 
กรรมกร หมายถึง คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน79 
ลูกจ้าง หมายถึง ผู้รับจ้างท าการงาน, ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะ

เรียกชื่ออย่างไร 

                                                           
74 จุฑา บุรีภักด,ี มนุษยสมัพันธ์ส าหรับคร,ู อ้างแล้ว, หน้า 24. 
75 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 195. 
76 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 625. 
77 เรื่องเดียวกัน, หน้า 216. 
78 เรื่องเดียวกัน, หน้า 526. 
79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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ทาส หมายถึง ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอ านาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง : 
บ่าวทั่วไป, ผู้ที่ขายตัวหรือถูกบังคับเป็นคนรับใช้80 

2.5.2 ความหมายของนาย บ่าวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
นาย, นายก เป็นเจ้า, เป็นใหญ่, เป็นหัวหน้า, เป็นประธาน, ผู้น า, ผู้น าไป81 
นายิกา หญิงผู้น า, หญิงผู้เป็นหัวหน้า 
ทาส บ่าว, คนรับใช้, คนใช้ 
ทาสี บ่าวผู้หญิง, หญิงผู้เป็นบ่าว, คนรับใช้หญิง, คนใช้หญิง, หญิงคนใช้, ทาสหญิง 

ทาสิทาส, ทาสหญิงและทาสชาย 
2.5.3 หน้าที่ของนายท่ีมีต่อบ่าวและหน้าที่ของบ่าวที่มีต่อนาย 
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ก าหนดหน้าที่ของนาย , นายจ้าง (ผู้บริหาร, ผู้จัดการ) 

พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่ 5 ประการ 
คือ 

1) จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง  
2) ให้อาหารและค่าจ้าง 
3) ดูแลรักษายามเจ็บปุวย  
4) ให้อาหารที่มีรสแปลก 
5) ให้หยุดตามโอกาส 

ทาส กรรมกร คนงาน คนรับใช้ พนักงาน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนเป็นทิศเบื้อง
ล่าง ให้ปฏิบัติต่อนาย เจ้านาย ผู้ที่ท าหน้าที่สูงกว่าตามสายงาน เช่น รองผู้จัดการ ผู้จัดการ
ผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ 

1) ขึ้นท าการงานก่อนนาย  
2) เลิกการงานทีหลังนาย 
3) ถือเอาแต่ของที่นายให้  
4) ท าการงานให้ดีขึ้น 
5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ82 

2.5.4 หลักมนุษยสัมพันธ์ของนายและบ่าว 
หลักมนุษยสัมพันธ์ของนาย  

1) รู้จักควบคุมตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
1.1 ไม่โมโหฉุนเฉียว  
1.2 ไม่หลงอ านาจ 
1.3 ไม่หลงตัวว่าเก่งกว่าคนอ่ืน  
1.4 ไม่ตัดสินใจเวลาโกรธ  
1.5 ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง 

                                                           
80 เปลื้อง ณ นคร, ปทานุกรมนักเรยีน ฉบับปรับปรุงใหม,่ อ้างแล้ว, หน้า 144. 
81 ป. หลงสมบญุ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 382. 
82 ที.ปา. 11/271/215. 
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2) รู้จักส่งเสริมก าลังใจ ได้แก่  
2.1 ถ้าเขาเสียใจไม่นานนักเขาอาจจะหาย แต่ถ้าเขาน้อยใจคงต้องใช้เวลานาน

มากกว่าจะหายได้  
2.2 พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
2.3 แสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา  
2.4 ยกย่องเมื่อเขาท าความดี  
2.5 เอาใจใส่และเห็นใจในความยากล าบากของเขาบ้าง 

3) รู้จักการให้รางวัล ได้แก่  
3.1 ให้รางวัลโดยไม่ท าให้รางวัลนั้นเป็นเครื่องท าให้คนอ่ืนเกลียดชังเขา  
3.2 หลีกเลี่ยงการข่มขู่และขู่เข็ญ ให้รางวัลดีกว่าการท าโทษ  
3.3 ให้รางวัลพอเหมาะกับผลงานที่ได้ท าส าเร็จ  
3.4 ใครท าดีให้รางวัลตอบแทน  
3.5 ให้รางวัลที่เป็นเครื่องแสดงน้ าใจมากกว่าเป็นเครื่องแสดงสินน้ าใจ 

4) รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ ได้แก่  
4.1 ไม่ต าหนิต่อหน้าผู้อื่น  
4.2 หลีกเลี่ยงการต าหนิอันเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย  
4.3 ต าหนิว่าอะไรผิดมากกว่าต าหนิว่าใครผิด  
4.4 ก่อนจะต าหนิให้ฟังความคิดเห็นของเขาก่อน  
4.5 วิจารณ์หรือต าหนิด้วยอาการสุภาพ ไม่ต าหนิเวลาโกรธ 

5) รู้จักฟัง ได้แก่   
5.1 พยายามฟังให้มาก  
5.2 พูดเท่าท่ีจ าเป็น  
5.3 แสดงความเอาใจใส่และตั้งใจเวลาฟัง  
5.4 ฟังเพ่ือหาข้อยุติ มิใช่ฟังเพ่ือขัดแย้งหรือจับผิด  
5.5 ฟังให้ตลอด อย่าขัดจังหวะเมื่อไม่จ าเป็น83 

หลักมนุษยสัมพันธ์ของบ่าว 
1) เรียนรู้นิสัยของผู้บังคับบัญชา  
2) ท างานให้ดีหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ  
3) หางานท าให้ความคิดของผู้บังคับบัญชาเกิดผล  
4) ให้ความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะ  
5) อย่าก่อเรื่องกับเพื่อนร่วมงาน  
6) อย่ารบกวนผู้บังคับบัญชาในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  
7) เข้าหาผู้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับโอกาสอันควร  
8) อย่านินทานายลับหลัง  

                                                           
83 สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพนัธ,์ อ้างแล้ว, หน้า 132-133. 
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9) แสดงความขอบคุณเมื่อผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเรา  
10) สรรเสริญคุณความดีของผู้บังคับบัญชาในโอกาสอันควร  
11) อย่าบ่นถึงความยากล าบากต่อหน้าผู้บังคับบัญชา  
12) ลองประเมินตนเองดูบ้าง84 
 

2.6 อุปริมทิศ  
คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ ตรงกับภาษาบาลีว่า อุปริมทิศ พระพรหมคุณาภรณ์                

(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า monks as the zenith85 
2.6.1 ความหมายของพระสงฆ์ 

ภิกขุ, ภิกษุ, ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา 
ภิกขุนี, ภิกษุณ,ี หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา86 
สงฆ์, ภิกษุ บางทีก็ใช้ควบกับค า “พระ” “ภิกษุ” เป็น พระสงฆ์ หรือภิกษุสงฆ์87 

2.6.2 ความหมายของพระสงฆ์ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
พระสงฆ,์ หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัย, หมู่สาวกของ

พระพุทธเจ้า88 
สงฆ์ หมู่, ชุมนุม, หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า สาวกสงฆ์ ดังค าสวดในสังฆคุณ 

ประกอบด้วยคู่บุรุษ 4 คู่ บุรุษบุคคล 8 เริ่มแต่ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงพระอรหันต์89 
 2.6.3 ประเภทของพระสงฆ์ 

ประเภทของพระสงฆ์ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) สมมติสงฆ์ ชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ซึ่งสามารถประกอบสังฆกรรมได้

ตามก าหนดทางพระวินัย ต่างโดยเป็นสงฆ์จตุรวรรคบ้าง ปัญจวรรคบ้าง ทศวรรคบ้าง วีสติวรรคบ้าง 
2) พระอริยสงฆ์ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 พระเสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษา ได้แก่  พระอริยบุคคลที่ยังไม่บรรลุ           
พระอรหัตตผล โดยพิสดารมี 7 คือ ผู้ตั้งอยู่ใน โสดาปัตติมรรค ในโสดาปัตติผล ในสกทาคามิมรรคใน
สกทาคามิผล ในอนาคามิมรรค อนาคามิผลและอรหัตตมรรค พูดเอาแต่ระดับเป็น 3 ระดับ คือ              
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี 

2.2 พระอเสขะ คือ ผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ บุคคลผู้
ตั้งอยู่ในอรหัตตผล คือ พระอรหันต์90 

 

                                                           
84 สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพนัธ,์ อ้างแล้ว, หน้า 132-133. 
85 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 196.  
86 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างแล้ว, หน้า 823. 
87 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1113. 
88 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 185. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 295. 
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 392. 
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2.6.3 หน้าที่ของพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ นักบวช ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ย่อมอนุเคราะห์พุทธบริษัท เหล่าอุบาสก 

อุบาสิกาเพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้วยหน้าที่ 6 ประการ คือ 
1) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว  
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี  
3) อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม 
4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  
5) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง  
6) บอกทางสวรรค์ให้91 

สรุปว่า หลักธรรมเรื่องทิศ 6 ประกอบด้วย ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา           
ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์ ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือ บุตรภรรยา อุตตรทิศ เบื้องซ้าย 
คือ มิตร เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องต่ า คือ บ่าว คนรับใช้ คนงาน อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน คือ พระสงฆ ์
 
2.7 หลักธรรมในสิงคาลกสูตร 
 ครั้งนั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไป
บิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งลุกขึ้นแต่เช้าออกจาก         
กรุงราชคฤห์ มีผ้าชุ่ม มีผมเปียก ประคองอัญชลี นอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องหลัง 
ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ แล้วได้ตรัสถามว่า “ดูกรคฤหบดีบุตร ท่านลุก
ขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่ม มีผมเปียก ประคองอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้อง
หน้า ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ เพราะเหตุอะไรหนอ”92 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณตรัสถามเหตุผล สิงคาลกบุตรทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ คุณพ่อของข้าพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะตายได้สั่งไว้อย่างนี้ว่าดูกรพ่อ เจ้าพึงนอบน้อม
ทิศทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าสักการะ เคารพ นับถือ บูชาค าของคุณพ่อ จึงลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุง
ราชคฤห์ มีผ้าชุ่ม มีผมเปียก ประคองอัญชลี นอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องหลัง       
ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่  
 2.7.1 หลักธรรมการละกรรมกิเลส 4 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คฤหบดีบุตรในพระอริยวินัยเขาไม่นอบน้อมทิศ 6 กันอย่างนี้”
สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในวินัยของพระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศ 6 
กันอย่างไร ขอประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามที่ในวินัยของ        
พระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศ 6 กันนั้นเถิด ดูกรคฤหบดีบุตร ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟัง จงตั้งใจให้ดี     
เราจักกล่าว 
 สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า        
“ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสทั้ง 4 ได้แล้ว ไม่ท าบาปกรรมโดยฐานะ 4 และไม่เสพทาง
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เสื่อมแห่งโภคะ 6 อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมอันลามก 14 อย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศ 6 
ย่อมปฏิบัติเพื่อช านะโลกท้ังสอง และเป็นอริยสาวกนั้นปรารภแล้ว ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เบื้องหน้าแต่
ตายเพราะกายแตก อริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” 
 “สิงคาลกรับพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า คฤหบดีบุตร
อริยสาวก ละกรรมกิเลสทั้ง 4 ปาณาติบาต 1 อทินนาทาน 1 กาเมสุมิจฉาจาร 1 มุสาวาท 1”93 
 พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่อง การท าบาป และความชั่วทั้งปวง รวม 14 อย่างนี้ให้งดเว้น และ
กระท าความดีเป็นผู้ปกปิดทิศ 6 ดังเช่นที่อริยสาวกประพฤติปฏิบัติ ถ้าปุถุชนสามารถประพฤติปฏิบัติ 
ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต ตลอดถึงชีวิตหลังความตาย ย่อมมีโอกาสเข้ถึงสุคติโลกสวรรค์ และ
พระองค์ได้สอนว่า ชีวิตที่ประเสริฐ คือการละกรรมกิเลส 4 การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ท าผิดใน
คู่ครองของคนอ่ืน และ ไม่พูดเท็จ ถ้าปุถุชนมีความประพฤติ กายสุจริต และวาจาสุจริต ได้ดังนี้จะเป็น
คนดีที่รักตนเอง 
 2.7.2 หลักธรรมการละอคติ 4 
 พระพุทธองค์ทรงเทศนา การละอคติ 4 ตรัสไว้ดังนี้ “อริยสาวกไม่กระท าบาปกรรมโดยฐานะ 
4 เป็นไฉน ปุถุชนถึงฉันทาคติ ย่อมท ากรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ย่อมท ากรรมอันลามก ถึงโมหาคติ 
ย่อมท ากรรมอันลามก ถึงภยาคติ ย่อมท ากรรมอันลามก” พระผู้มีพระภาคสุคตศาสดา ครั้นตรัส       
ไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ ดังนี้ 
 “ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผู้นั้นย่อม
เสื่อม ดังดวงจันทร์ในข้างแรม ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรัก ความชังความกลัว ความหลง 
ยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้น ดุจดวงจันทร์ในข้างข้ึน”94 
 ผู้มีอคติ 4 ย่อมน าไปสู่ความเสื่อม ผู้ปราศจากอคติย่อมได้รับความเจริญดุจดวงจันทร์ข้างขึ้น
ให้ความสว่าง และความสว่างต้องประกอบด้วย สติปัญญา จึงจะเป็นคนดีของคนรอบข้างหรือท าให้
เกิดการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 
 2.7.3 หลักธรรมการละ อบายมุข 6 
 อบายมุข แปลว่า หนทางแห่งความฉิบหาย ทางแห่งความเสื่อม สาเหตุของความเสื่อมมี 2 
หมวด คือ อบายมุข 4 ได้แก่ เป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนันและคบคนชั่วเป็นมิตร 
อบายมุข 6 ได้แก่ ดื่มน้ าเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรและ
เกียจคร้านในการท างาน อบายมุข ทั้งหมดหากประพฤติเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย ให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่ร่างกายเหมือนกันทุกข้อ อบายมุข 6 ประการ มีปรากฏในสิงคาลกสูตรรวม 19 แห่ง 

1) อริยสาวกย่อมไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ 6 โภคะทั้งหลายประกอบด้วยอะไรบ้าง 
1.1 การหมกมุ่นในการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทเป็น

อบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 
1.2 การหมกมุ่นในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่ง

โภคะทั้งหลาย 
1.3 การหมกมุ่นเที่ยวดูมหรสพ เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 

                                                           
93 ที.ปา. 11/224/200. 
94 ที.ปา. 11/246/201. 



 
40 

 

1.4 การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่ง
โภคะทั้งหลาย 

1.5 การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 
1.6 การหมกมุ่นในความเกียจคร้าน เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย95 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ ให้เราเห็นด้วยว่าปากทางแห่งความเสื่อมเหล่านี้มี 6 ทางและ
ปลายทางของอบายมุขนี้ย่อมมีความย่อยยับของโภคทรัพย์และความพินาศของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อส่วนตัวจนถึงสังคมในระดับชาติ อริยสาวกย่อมมองเห็นโทษของอบายมุข 6 และ         
เว้นจากปากทางแห่งความเสื่อมทุกเมื่อ 

2) คฤหบดีบุตรการหมกมุ่น เสพของมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ 6 ประการ 
คือ 

2.1 เสียทรัพย์ทันตาเห็น 
2.2 ก่อการทะเลาะวิวาท 
2.3 เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
2.4 เป็นสาเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียง 
2.5 เป็นเหตุไม่รู้จักอาย 
2.6 เป็นเหตุทอนก าลังปัญญา96 

 คฤหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ 6
ประการ 
 พระพุทธองค์ทรงชี้ว่า ผู้หมกมุ่นในความมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งทางเสื่อม 6 ประการนี้เป็น
เหตุแห่งความประมาท และโทษ 6 ประการดังกล่าวข้างต้น น ามาซึ่งความล้มเหลวของชีวิต ไม่มี
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
 3) คฤหบดีบุตร การหมกมุ่นเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ 6 ประการ คือ 

3.1 ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตน 
3.2 ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาบุตรภรรยา 
3.3 ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
3.4 เป็นที่ระแวงสงสัยของคนอ่ืน 
3.5 มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง 
3.6 ท าให้เกิดความล าบากมากหลายอย่าง97 

 จะเห็นได้ว่า การเที่ยวกลางคืนไม่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อ่ืนเป็น
ผู้สร้างความเดือดร้อนยุ่งยาก แก่ครอบครัวและไม่รักษาวงศ์ตระกูล 
 4) โทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ มี 6 ประการ คือ 

4.1 มีการร าที่ไหน ไปที่นั่น 
4.2 มีการขับร้องที่ไหน ไปที่นั่น 
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4.3 มีการประโคมที่ไหน ไปที่นั่น 
4.4 มีเสภาที่ไหน ไปที่นั่น 
4.5 มีการบรรเลงที่ไหน ไปที่นั่น 
4.6 มีเถิดเทิงท่ีไหน ไปที่นั่น98 

 ผู้เที่ยวดูมหรสพ ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ในการพัฒนาศักยภาพแห่งตนเป็นคนท าลายคุณค่า
ชีวิตตนเอง 
 5) โทษแห่งการเล่นการพนัน อันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6 ประการ คือ 

5.1 ผู้ชนะย่อมก่อเวร 
5.2 ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
5.3 เสียทรัพย์ทันตาเห็น 
5.4 ถ้อยค าที่เป็นพยานเชื่อถือไม่ได้ 
5.5 ถูกเพ่ือนร่วมงานดูหมิ่น 
5.6 ไม่มีใครประสงค์แต่งงานด้วยเพราะนักเลง99 

 การเล่นการพนันเป็นเหตุแห่งการท าลายตนหมดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และยังเป็นผู้
ท าลายเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย 
 6) คฤหบดีบุตร การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษ 6 ประการ คือ 

6.1 น าให้เป็นนักเลงการพนัน 
6.2 น าให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 
6.3 น าให้เป็นนักเลงเหล้า 
6.4 น าให้เป็นคนหลอกลวงผู้อื่น 
6.5 น าให้เป็นคนโกงผู้อื่น 
6.6 เขามีโจรเป็นมิตรสหาย 

 การคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ อย่าหมกมุ่นหลงคบคนพาลจะมีแต่ทางน าไปสู่ความหายนะของ
ชีวิต 
 7) โทษแห่งความเกียจคร้าน มี 6 ประการ คือ 

7.1 มักอ้างว่าหนาวไปไม่ท าการงาน 
7.2 มักอ้างว่าร้อนไปไม่ท าการงาน 
7.3 มักอ้างว่าเวลาเย็นมากแล้วไม่ท าการงาน 
7.4 มักอ้างว่ายังเช้าอยู่ไม่ท าการงาน 
7.5 มักอ้างว่าหิวมากไม่ท าการงาน 
7.6 มักอ้างว่ากระหายเกินไปไม่ท าการงาน 

 คนเกียจคร้านย่อมไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งปวง เพราะฉะนั้น คนดี
ต้องมีจิตส านึกต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 โดยเด็ดขาด 
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 พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ ดังนี้
เพ่ือนในโรงสุราก็มีเพ่ือนดีแต่พูดก็มี เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น ผู้ใดเป็นเพ่ือนได้ผู้นั้นจัดว่า เป็นเพ่ือนแท้ เหตุ 6 
ประการนี้ คือ 

1) การนอนตื่นสาย 
2) การเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน 
3) การผูกเวร 
4) ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย 
5) การมีมิตรชั่ว 
6) ความตระหนี่จัด ย่อมท าลายบุรุษให้พินาศ 

 คนมีมิตรชั่วมีเ พ่ือนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือ          
จากโลกนี้แลโลกหน้า เหตุ 6 ประการ คือ 

1) นักเลงการพนันและนักเลงหญิง 
2) นักเลงสุรา 
3) ฟูอนร าขับร้อง 
4) นอนหลับในเวลากลางวัน เที่ยวกลางคืน 
5) การมีมิตรชั่ว 
6) ความตระหนี่จัด 

 ย่อมท าลายบุรุษให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุรา ล่วงละเมิดหญิงผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ของผู้อื่น คบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญ ผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรม ฉะนั้น 

ผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ท างานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ าจัก
ท าความมัวหมองให้แก่ตนทันที 

คนชอบนอนหลับในเวลากลางวันลุกข้ึนในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาไม่สามารถครองเรือน 
ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่า เวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้

ร้อนเกินไป เวลานี้เย็นเกินไป เป็นต้น 
ส่วนผู้ใดท าหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อน ยิ่งไปกว่าหญ้า ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อจาก

ความสุข 
สรุปว่า อบายมุขคือหนทางที่น าไปสู่ความเสื่อมอย่างน้อยที่สุด 4 ประการ คือ 

1) เป็นนักเลงผู้หญิง ก่อให้เกิดการเสียทรัพย์ เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
2) เป็นนักเลงสุราท าให้บั่นทอนสุขภาพร่างกายประกอบอาชีพการงานได้ไม่เต็มที่ 
3) เป็นนักเลงการพนันท าให้เป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทไม่เป็นที่ไว้วางใจของ

ผู้อื่น 
4) การคบคบชั่วเป็นมิตร ย่อมน าพาไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งปวง 

จะเห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องการคบมิตรที่เป็นคนดี ถ้าคบแล้วพ้นทาง
เสื่อมจะมีแต่ความสุข 
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8) คหบดีบุตร คน 4 จ าพวกนี้ เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม คือ 
8.1 คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อ่ืนฝุายเดียว (คนเห็นแก่ได้) พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตร

แท้ เป็นมิตรเทียม 
8.2 คนดีแต่พูด พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม 
8.3 คนพูดประจบ พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม 
8.4 คนที่เป็นเพ่ือนชักน าในทางเสื่อม พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม100 

 มิตรเทียม หมายถึง เพ่ือนชั่ว หรือ ศัตรูที่อยู่ในคราบมิตรการคบมิตรเทียมคือการรับเอาความ
ประพฤติเลว ๆ ของเพ่ือนชั่วเข้ามาไว้ในตัว เป็นเหตุให้หลงท าความชั่วได้ทุกชนิดโดยไม่ละอายบาป
และปราศจาก ส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง และส านึกรับผิดชอบต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และส านึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ การคบมิตรเทียม
ไว้รอบตัวมีแต่จะท าให้เราเลวลงไปเรื่อย ๆ พระพุทธองค์จึงทรงห้ามไม่ให้คบมิตรท้ัง 4 ประเภท 

9) คหบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อ่ืนฝุายเดียว เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็น
มิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการ คือ 

9.1 เป็นมิตรถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝุายเดียว 
9.2 เสียน้อย ปรารถนาจะได้มาก 
9.3 เมื่อตนเองมีภัยถึงท ากิจของเพ่ือน 
9.4 คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ 

 10) คหบดีบุตร คนดีแต่พูด เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ  4 ประการ 
ได้แก่ 

10.1 กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ีเป็นอดีตไปแล้ว 
10.2 กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องท่ียังมาไม่ถึง 
10.3 สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 
10.4 เมื่อมีกิจเกิดข้ึนเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้อง101 

 คหบดีบุตร คนดีแต่พูด เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ 4 ประการ 
 11) คหบดีบุตร คนพูดประจบ เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ 4 
ประการ คือ 

11.1 เพ่ือนท าชั่วก็คล้อยตาม 
11.2 เพ่ือนท าดีก็คล้อยตาม 
11.3 สรรเสริญต่อหน้า 
11.4 นินทาลับหลัง102 

 คหบดีบุตรคนพูดประจบ เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ 4 ประการ 
 12) คหบดีบุตร คนที่เป็นเพ่ือนชักน าในทางเสื่อม พึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม 
โดยเหตุ 4 ประการ คือ 
                                                           

100 ที.ปา. 11/ 254/206. 
101 ที.ปา. 11/256/208. 
102 ที.ปา. 11/258/208. 
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12.1 เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นเสพของมึนเมาสุราและเมรัยเหตุแห่งความประมาท 
12.2 เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน 
12.3 เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นในการเที่ยวดูมหรสพ 
12.4 เป็นเพื่อนที่ชักน าให้หมกมุ่นเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท103 

 13) พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์
ดังนี้ บุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้ 4 จ าพวก คือ 

13.1 มิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว 
13.2 มิตรดีแต่พูด 
13.3 มิตรพูดประจบ 
13.4 มิตรชักน าในทางเสื่อม104 

 บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสีย ฉะนั้น 
 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเรื่องมิตรเทียม 6 ประเภท เท่ากับพระองค์ทรงให้ตะแกรงมา 5 ใบ           
แต่ละใบมีช่องตะแกรงอยู่ 4 ช่อง รวมเป็นทั้งหมด 20 ช่องแต่ละช่องเปรียบเสมือนพฤติกรรมเลว ๆ 
แต่ละอย่างของมิตรเทียม ตะแกรงทั้ง 5 ใบนี้ ใช้ส าหรับร่อนหาพฤติกรรมมิตรเทียมและต้อง
ตรวจสอบตนเองด้วย หากพบพฤติกรรมมิตรเทียมข้อใดรีบแก้ไขเสีย คนรอบข้างถ้าแก้ให้เขาได้ต้องรีบ
ช่วยแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ ต้องหลีกบุคคลนั้นให้ไกลแสนไกล เพ่ือปูองกันความเป็นพาลหรือความไม่ส านึก
รับผิดชอบนั้น ของเขามาสู่ตัวเรา 

14) คหบดีบุตร คน 4 จ าพวกนี้ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมิตรแท้ คือ 
14.1 มิตรมีอุปการะ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี 
14.2 มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี 
14.3 มิตรแนะน าประโยชน์ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี 
14.4 มิตรมีความรักใคร่ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี105 

มิตรใจดีหรือมิตรแท้ หมายถึง เพ่ือนดี มีส านึกรับผิดชอบสูง ดังนั้น การคบมิตรแท้คือการ
ยอมรับเอาพฤติกรรมดี มีความรับผิดชอบสูงของเพ่ือนแท้เข้ามาไว้ในตัวเป็นเหตุให้ตนเองละอายต่อ
การท าชั่วและตั้งใจท าความดีต้นแบบตามเพ่ือน รวมทั้งมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์ของตนเอง ส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน และส านึกรับผิดชอบต่อ
ศีลธรรมทางเศรษฐกิจตามไปด้วย การคบมิตรแท้ย่อมท าให้ตนเองเป็นคนดียิ่ง ๆ ขึ้นไปทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมิตรแท้จะช่วยก าจัดนิสัยไม่ดีของเราให้ลดน้อยลง พฤติกรรมดี ๆ             
เป็นมิตรแท้ซึ่งเรามีอยู่เดิมสามารถเพ่ิมพูนความเป็นมิตรแท้ให้แก่เขาอีกด้วยจึงกลายเป็นการเอาความ
ดีมาเพ่ิมพูนส่วนที่ขาดให้กันและกัน พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้คบมิตรแท้ 4 ประเภทนี้ 

15) คหบดี มิตรมีอุปการะ เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการ คือ 
15.1 ปูองกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 
1.52 ปูองกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 

                                                           
103 ที.ปา. 11/259/209. 
104 ที.ปา. 11/259/209. 
105 ที.ปา. 11/260/209. 
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15.3 เมื่อมีภัยก็เป็นที่พ่ึงพ านักได้ 
15.4 เมื่อมีกิจที่จ าเป็นเกิดขึ้นช่วยโภคทรัพย์ให้ 2เท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้น 

 คหบดี มิตรมีอุปการะ เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล106 
 16) คหบดีบุตร มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ 4 ประการ คือ 

16.1 บอกความลับแก่เพ่ือน 
16.2 ปิดความลับของเพ่ือน 
16.3 ไม่ละท้ิงในยามอันตราย 
16.4 แม้ชีวิตก็อาจสละเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนได้ 

คหบดีบุตร มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ 4 ประการ107 
17) คหบดีบุตร มิตรแนะน าประโยชน์ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ 4 ประการ คือ 

17.1 ห้ามมิให้ท าความชั่ว 
17.2 แนะให้ตั้งอยู่ในความดี 
17.3 ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
17.4 บอกทางสวรรค์ให้ 

คหบดีบุตร มิตรแนะน าประโยชน์ เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการ 
18) คหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี ด้วยเหตุ 4 ประการ คือ 

18.1 ไม่พอใจในความเสื่อมของเพ่ือน 
18.2 พอใจความเจริญของเพ่ือน 
18.3 ห้ามปรามคนที่นินทาเพ่ือน 
18.4 สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อน 

คหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล 
19) พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์

ดังนี้ บุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี 4 จ าพวก คือ 
19.1 มิตรมีอุปการะ 
19.2 มิตรร่วมทุกข์ ร่วมสุข 
19.3 มิตรแนะน าประโยชน์ 
19.4 มิตรมีความรักใคร่108 

บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อก 
 บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟ เมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้ง
สร้างรัง โภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพ่ิมพูนขึ้น ดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้น ฉะนั้น คฤหัสถ์ในตระกูลผู้
สามารถ ครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอย 
2 ส่วนใช้ประกอบการงาน ส่วนที่ 4 เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ยามมีอันตราย จึงผูกมิตรไว้ได้109 
                                                           

106 ที.ปา. 11/261/210. 
107 ที.ปา. 11/262/210. 
108 ที.ปา. 11/265/211. 
109 ที.ปา. 11/265/211. 
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 พระพุทธองค์ตรัสมิตรแท้ 6 ประเภท เท่ากับพระพุทธองค์ทรงให้ตะแกรงวิเศษ 5 ใบ แต่ละ
ใบมีช่องตะแกรง 4 ช่อง รวมทั้งหมดมี 20 ช่อง ตะแกรงทั้ง 5 ใบนี้ ใช้ส าหรับร่อนหาพฤติกรรมดีของ
มิตรแท้ ให้ตรวจสอบตนเอง ถ้าข้อใดขาดหายไป ให้รีบหาทางเพ่ิมพูนโดยเร็ว หลังจากนั้นจึงสังเกต      
ถ้าพบพฤติกรรมดีงามของมิตรแท้ในบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันหรือแตกต่างกับตน 
ให้รีบคบหาบุคคลนั้น ๆ ไว้เป็นมิตร เพ่ือซึมซับเอาพฤติกรรมดีงามจากมิตรแท้เข้ามาเพ่ิมพูนไว้ในตน 
 4) หลักธรรมการปกปิดทิศ 6 
อริยสาวกผู้ปกปิดทิศ 6 เป็นอย่างไร 
 คฤหบดีพึงทราบทิศ 6 นี้คือ มารดา บิดาเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและ 
ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย ทาสและกรรมกร เป็นทิศเบื้องต่ า และ         
สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน110 
 ทิศ 6 ตามความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงบุคคลรอบตัวเรา  6 กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กับเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาจอยู่ในฐานะพ่อแม่ ครู อาจารย์คู่ครอง เพ่ือนฝูง 
ลูกน้อง นักบวช โดยแต่ละคนย่อมมีโอกาสเป็นมิตรแท้ มิตรเทียมแก่เรา 
 คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
2) จักท ากิจของท่าน 
3) จักด ารงวงศ์ตระกูล 
4) จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท111 

 มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วย
หน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว 
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
4) หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้ 
5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 

 คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตร บ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการย่อมอนุเคราะห์
บุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่าบุตรได้ปิดปูองให้เกษมปลอดภัยแล้ว              
ด้วยประการ ฉะนั้น 
 ไม่ว่าบุตรได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่หรือจากใครก็ตาม แต่เมื่อสามารถปฏิบัติอริยวินัย
ตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า 5 ประการได้สมบูรณ์ และพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติอริยวินัยตาม
หน้าที่ของทิศเบื้องหน้า 5 ประการอย่างสมบูรณ์ คือ 

1) ทั้งสองฝุายต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2) ทั้งสองฝุายต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้น และก าจัดมิจฉาทิฏฐิให้ลดน้อยลงไปได้

ระดับหนึ่ง 
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3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจและทิศเบื้องหน้าก็
เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 

เห็นได้ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากบุตรกล้ ากรายไปสู่ทิศเบื้องหน้าและภัยใด ๆ 
ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหน้ากล้ ากรายไปถึงบุตร เพราะต่างฝุายต่างปราศจากบาปกรรม 14 ประการ
นั่นเอง ทั้งสองฝุายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว บุตรเองก็ได้ชื่อว่าปิดปูองทิศเบื้องหน้า
เรียบร้อยแล้ว 

คหบดีบุตร ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1) ลุกขึ้นยืนรับ 
2) เข้าไปคอยรับใช้ 
3) เชื่อฟัง 
4) ดูแลปรนนิบัติ 
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์บ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ 
5 ประการ คือ 

1) แนะน าให้เป็นคนดี 
2) ให้เรียนดี 
3) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 
4) ยกย่องให้ปรากฏมิตรสหาย 
5) ท าความปูองกันในทิศท้ังหลาย 

คหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาศิษย์บ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์
ด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าศิษย์ได้ปิดปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว              
ด้วยประการ ฉะนี้ 112 

สรุปว่า เมื่อศิษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา 5 ประการได้อย่าง
สมบูรณ์ และครูก็ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศเบื้องขวา 5 ประการนี้ได้สมบูรณ์นั่นย่อม หมายความว่า 

1) ทั้งศิษย์และครูต่างบ าเพ็ญความเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ด้วยกันทั้ง 2 ฝุาย 
2) สัมมาทิฏฐิของทั้งสองฝุายต่างเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นและก าจัดมิจฉาทิฏฐิให้ลดน้อยถอยลง

ไปด้วย 
3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจและต่อทิศเบื้อง

ขวา ก็เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากศิษย์ไปกล้ ากรายทิศเบื้องขวาในทางกลับกัน

ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องขวากล้ ากรายไปถึงศิษย์ เพราะต่างฝุายต่างปราศจากบาปกรรม 14 
ประการนั่นเอง ทั้งสองฝุายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ศิษย์เองก็ได้ชื่อว่าปิดปูองทิศ
เบื้องขวาเรียบร้อยแล้ว 
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คหบดีบุตร สามีพึงบ ารุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง โดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1) ให้เกียรติยกย่อง 
2) ไม่ดูหมิ่น 
3) ไม่ประพฤตินอกใจ 
4) มอบความเป็นใหญ่ให้ 
5) ให้เครื่องแต่งตัว 

ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง สามีบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ 5 
ประการ คือ 

1) จัดการงานดี 
2) สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 
3) ไม่ประพฤตินอกใจ 
4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
5) ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง 

คหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์สามี
ด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว           
ด้วยประการฉะนี้113 

สรุปว่า สามีอาจได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่ตนเอง ครูอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือจาก
ใครก็ตาม เมื่อสามีสามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์และภรรยา
ก็สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์ ดังนี้ 

1) ทั้งสามีและภรรยา ต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2) ทั้งสองฝุายต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิก าจัดมิจฉาทิฏฐิไปพร้อม ๆ กัน 
3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจและทิศเบื้องหลังก็

เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากสามีกล้ ากรายไปสู่ทิศเบื้องหลังและภัยใด ๆ 

ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหลังกล้ ากรายไปถึงสามี เพราะต่างฝุายต่างปราศจากกรรมชั่ว 14 ประการ
นั่นเอง ทั้งสามีและภรรยาจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว สามีก็ได้ชื่อว่าปิดปูองทิศ
เบื้องหลังเรียบร้อยแล้ว 

คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบ ารุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1) การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้) 
2) กล่าววาจาเป็นที่รัก 
3) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 
4) วางตนสม่ าเสมอ 
5) ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 
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มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย กุลบุตรบ ารุงด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร
ด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) ปูองกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 
2) ปูองกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 
3) เมื่อมีภัยก็เป็นที่พ่ึงพ านักได้ 
4) ไม่ละท้ิงในยามอันตราย 
5) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 

คหบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์
กุลบุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดปูอง ด้วยประการ ฉะนี้114 

สรุปว่า เมื่อเราสามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงประสงค์ต่อทิศเบื้องซ้าย 5 ประการได้สมบูรณ์ 
แสดงว่า 

1) ตัวเราและเพ่ือน ต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2) ทั้งเราและเพ่ือนต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิและก าจัดมิจฉาทิฏฐิไปพร้อม ๆ กัน 
3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องซ้าย

ก็เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึนไปพร้อม ๆ กัน 
เห็นได้ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากตัวเราไปกล้ ากรายสู่ทิศเบื้องซ้าย 

และภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องซ้ายกล้ ากรายมาถึงเราเพราะต่างฝุายต่างปราศจากกรรมชั่ว 14 
ประการนั่นเอง ทั้งเราและเพ่ือนจึงมีแต่ความสุข ความเจริญเพียงอย่างเดียว เราเองก็ได้ชื่อว่าปิดปูอง
ทิศเบื้องซ้ายเรียบร้อยแล้ว 

คหบดีบุตร นายพึงบ ารุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1) จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง 
2) ให้อาหารและค่าจ้าง 
3) ดูแลรักษายามเจ็บปุวย 
4) ให้อาหารมีรสแปลก 
5) ให้หยุดงานตามโอกาส 

ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์นายด้วย
หน้าที่ 5 ประการ คือ 

1) ตื่นขึ้นท างานก่อนนาย 
2) เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 
3) ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
4) ท างานให้ดีข้ึน  
5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ 
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คหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้ เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แลย่อม
อนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดปูอง ท าให้เกษม
ปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้115 

สรุปว่า นายจ้างปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องล่าง 5 ประการได้สมบูรณ์จึงเป็น
แรงจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจ าทิศเบื้องล่าง 5 ประการ ได้สมบูรณ์ด้วยเช่นกันนั่น คือ 

1) ทั้งฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้างต่างได้บ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกันอย่าง
สมบูรณ์ 

2) ทั้งสองฝุายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ และก าจัดมิจฉาทิฏฐิเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปด้วย 
3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคมศีลธรรมทางเศรษฐกิจและทิศเบื้องล่าง

ของฝุายนายจ้างได้เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝุายนายจ้างไปกล้ ากรายสู่ทิศเบื้อง

ล่างและภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องล่างกล้ ากรายมาถึงฝุายนายจ้างคือต่างฝุายต่างปราศจาก
กรรมชั่ว 14 ประการ ฝุายนายจ้างแสดงออกซึ่งพรหมวิหารธรรม ฝุายลูกจ้างตอบสนองด้วยอิทธิบาท
ธรรมทั้งสองฝุายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ฝุายนายจ้างก็ได้ชื่อว่าปิดปูองทิศเบื้อง
ล่างเรียบร้อยแล้ว 

คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบ ารุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1) จะท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตา 
2) จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 
3) จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 
4) เปิดประตูต้อนรับ 
5) ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ 

สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร
ด้วยหน้าที่ 6 ประการ คือ 

1) ห้ามไม่ให้ ท าความชั่ว 
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม 
4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 
5) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
6) บอกทางสวรรค์ให้ 

คหบดีบุตร สมณพราหมณ์ผู้ เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตรบ ารุงด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้แล             
ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ 6 ประการนี้ ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดปูองท าให้
เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้116 

สรุปว่า คฤหัสถ์สามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน 5 ประการได้สมบูรณ์            
ก็เพราะสมณพราหมณ์ได้ปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องบน 6 ประการได้สมบูรณ์ นั่นคือ 
                                                           

115 ที.ปา. 11/271/215. 
116 ที.ปา. 11/272/216. 
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1) ทั้งฝุายคฤหัสถ์และฝุายสมณพราหมณ์ต่างได้บ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกัน
อย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 

2) ทั้งสองฝุายต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิให้แก่กล้ามั่นคงยิ่งขึ้นและพยายามก าจัด
มิจฉาทฏิฐิให้สิ้นซากเด็ดขาด 

3) ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องบน
ของฝุายคฤหัสถ์แต่ละรายก าลังเพิ่มพูนมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝุายคฤหัสถ์ไปกล้ ากรายทิศเบื้องบน
ได้ และภัยใด ๆ ก็ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องบนกล้ ากรายมาถึงคฤหัสถ์ได้ เพราะต่างฝุายต่างเคร่งครัดใน
การปฏิบัติตนให้พ้นจากกรรมชั่วทั้ง 14 ประการโดย สิ้นเชิง นี้เนื่องจากคฤหัสถ์ได้รับการอบรม
เคี่ยวเข็ญจากทิศเบื้องบนให้ถึงพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล จาคะและปัญญา นั่นเอง ในเวลาสมณพราหมณ์
เมื่อเป็นเนื้อนาบุญให้คฤหัสถ์แล้ว ย่อมทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ ทั้งสองฝุายจึงมีแต่
ความสุขความเจริญ ตามเส้นทางของตนอย่างแท้จริง ฝุายคฤหัสถ์ได้ชื่อว่าปิดปูองทิศเบื้องบน
เรียบร้อยแล้ว 

สิงคาลกสูตร คือ พระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยวินัยของคฤหัสถ์ เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปมนุษย์ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ โดยมุ่งให้แต่ละคนมีความส านึกรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัดต่อตนเอง และผู้อ่ืน และศีลธรรมถึง 4 ประการด้วยกัน คือ 

1) คนดีต้องมีความส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง               
ด้วยการไม่ท ากรรมกิเลส 4 

2) คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน ด้วยการไม่ท า
อคติ 4 

3) คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการไม่ข้องเกี่ยวกับ
อบายมุข 6 

4) คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบในการปิดปูองทิศ 6 ให้พ้นจากบาปกรรม 14 
จะเห็นได้ว่า หลักการปฏิรูปมนุษย์ชาติให้เป็นคนดีที่โลกต้องการดังปรากฏในสิงคาลกสูตร 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีสามารถน าไป
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อสังคม 

สรุปว่า บุคคลรอบตัวเรา อันได้แก่บิดา มารดา ครู อาจารย์ บุตร ภรรยา สามีมิตรสหาย 
ผู้น้อยช่วยงานและพระภิกษุสงฆ์ เมื่อกล่าวเฉพาะคฤหัสถ์ในครอบครัวต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการนอบน้อมต่อทิศ 6 ได้ในทุกกรณี บุคคลผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล     
ท าให้เป็นคนมีระเบียบ มีวินัยในตน มีสติปัญญา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เป็นคนดื้อกระด้าง ถ้าท า
เช่นนั้นได้ย่อมได้ยศ หมายถึง ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญา เป็นบัณฑิตได้พิจารณาไตร่ตรอง
โดยรอบคอบมีด าริชอบแล้วว่า สังคหธรรมเป็นธรรมที่จรรโลงโลก ท าให้มหาชนสรรเสริญโดยทั่วหน้า 

 



 
บทท่ี 3 

ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

3.1 ความมายของปุรัตถมิทิส 
ปุรัตถิมทิส1 หมายถึง ทิศเบื้องหน้า (บิดามารดา) ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปุรัตถิมทิศ” คือ 

“บิดามารดา”2 
“บิดา หรือ บิดร” แปลว่า “พ่อ” หมายถึง “ผู้ให้ก าเนิด”3 ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

“Father” 
“มารดา หรือ มารดร” แปลว่า “แม่” หมายถึง หญิงผู้ก าเนิดหรือเลี้ยงลูก4 ค าที่ลูกเรียกหญิง

ผู้ให้ก าเนิดหรือเลี้ยงดูตน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Mother” 
3.1.1 ความหมายของมารดาบิดาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ค าว่า มารดา, มารดร, แม่ ตรงกับภาษาบาลีว่า “มาตุ” แม่5 
มาตุ, แม่ (a mother )6 
ค าว่า “บิดามารดา” แปลว่า ผู้ให้ก าเนิด ผู้ยังบุตรให้เกิด ผู้เลี้ยงลูก ค าทั้งสองนี้แสดงถึง 

คุณธรรมของบิดามารดาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ ตามหลักของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงบิดา
มารไว้ 2 สถานะ คือ  

1) บิดามารดา คือ ผู้ให้ก าเนิดรูปกาย หมายถึง ท่านทั้ง 2 นั้น เป็นผู้ให้ชีวิต เลือดและ
เนื้อแก่เรา ให้เราถือก าเนิดในครรภ์ของมารดา เมื่อท่านรู้ว่าบุตรถือก าเนิดในครรภ์ ท่านทั้ง 2 ก็มี
ความยินดี เกิดปีติปราโมทย์ คอยทะนุถนอมดูแลครรภ์ของท่านด้วยความระมัดระวัง การบริโภค
อาหารใด ๆ ของมารดาท่านก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดโทษกับบุตรในครรภ์ได้ ไปฝากครรภ์กับสูติ         
นารีแพทย์ ท่านจะตรวจตราดูแลบุตรที่อยู่ในครรภ์ทุกเดือน ด้วยความห่วงใย เพ่ือให้บุตรนั้นมีร่างกาย
สมประกอบ ครบอาการ 32 เมื่อคลอดออกมาได้เห็นบุตรของตนมีอาการครบ 32 ไม่พิการง่อยเปลี้ย
เสียขา ท่านก็มีความดีใจยิ่ง บางครั้งจะเห็นน้ าตาของท่านออกมาคลอเบ้า ทั้งนี้ก็เพราะความยินดี
นั่นเอง ต่อจากนั้นท่านทั้ง 2 จะคอยดูแลทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ประคับประคอง
ให้ลูกมีความเจริญเติบโตได้พบเห็นความรุ่งเรืองของโลกต่อไปในภายภาคหน้า 
                                                           

1 ที.ปา. 11/242/199. 
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 26, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556), หน้า 224.  
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2542), หน้า 627. 
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 858. 
5 ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, 2546),   

หน้า 573. 
6 นาคะประทีป, ปาลี-สยาม อภิธาน, พิมพ์ทั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532), 

หน้า 313. 
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2) บิดามารดา คือ ผู้ให้ก าเนิดทางจิตวิญญาณ หมายถึง คุณธรรมความดีที่บิดามารดา
จะพึงมอบให้กับลูก กล่าวคือ ท่านทั้ง 2 จะปลูกฝังความดีลงในจิตใจชองลูกด้วยหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนา ทั้งทางด้านจริยศึกษาและธรรมศึกษา ให้รู้หลักในการครองตน รู้หลักในการครองเรือน         
ถ้าเป็นบุตรชาย เมื่อมีอายุครบบวชท่านก็จัดให้บรรพชาอุปสมบท เป็นการสร้างคุณธรรมทางจิตใจ   
ถ้าเป็นหญิงท่านก็จะพาไปวัดท าบุญสร้างกุศล เป็นหนทางแห่งการอบรมจิตใจของบุตรผู้เป็นธิดา 
เพ่ือให้ด าเนินวิถีชีวิตของบุตรเป็นคนดี มีจิตวิญญาณที่เข้าถึงหลักธรรมของศาสนาเป็นคนโดยสมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 
3.2 บิดามารดาคือพระประจ าชีวิตของบุตร  

บิดามารดาทั้ง 2 นี้ ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า พระประจ าชีวิตของบุตร พระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว้ในสพรหมสูตร ในติกนิบาตและจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า “ภิกษุทั้งหลาย ค าว่า พรหม 
เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า บุรพเทพ ค าว่า บุรพาจารย์ ค าว่า อาหุไนยยบุคคลนั้น เป็นชื่อของ
มารดาบิดา ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะมารดาบิดา มีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง 
แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย”7 และตรัสพระคาถาต่อไปว่า “มารดาบิดา เป็นผู้เอ็นดูต่อบุตรทั้งหลายที่
เกิดมา บ ารุงบุตรตลอดมา จึงเรียกว่า พระพรหมของบุตร เรียกว่า พระบุรพเทพของบุตร เรียกว่า 
บุรพาจารย์ของบุตรและเรียกว่า อาหุไนยยบุคคลของบุตร” เช่นนี้รวมเรียกว่า พระประจ าชีวิตของ
บุตร มี 4 องค์ คือ  

1) พระพรหมของบุตร 
2) พระบุรพเทพของบุตร 
3) พระบุรพาจารย์ของบุตร 
4) พระอาหุไนยยบุคคลของบุตร 

1. พระพรหมของบุตร 
คือ บิดามารดาท่านประพฤติคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่า พรหมธรรมคือธรรมของพระพรหม 

พรหมธรรมนี้มี 4 ประการ8 คือ 
1) เมตตา คือ ความเอ็นดู ความรักใคร่ด้วยความบริสุทธิ์ ไม่เจือปนด้วยราคะ อยากจะ

เห็นบุคคลอ่ืนได้ดีมีความสุข มีดวงจิตเป็นกุศล เป็นผู้แผ่ความเมตตาให้กับผู้ อ่ืนโดยไม่มีประมาณ         
เป็นผู้มีเมตตาประจ าอยู่ในจิตใจตลอดเวลา ไม่มีพยาบาทเข้าแทรกแซง 

2) กรุณา คือ ความช่วยเหลือด้วยความสงสารปราศจากวิหิงสา ความเบียดเบียนกัน 
เห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจะมีจิตใจเข้าไปบ าบัดแก้ไขให้คลายจากความทุกข์นั้น เพ่ือให้เกิดความสุขศานต์
สราญรมย์ไปทั่ว 

3) มุทิตา คือ ความบันเทิงใจ ผู้ที่มีมุทิตานี้ เมื่อรู้เห็นคนอ่ืนได้ดีมีสุข ก็ย่อมจะรู้สึก
พลอยยินดีด้วย อันประกอบไปด้วยกุศลจิตที่ตั้ง คุณธรรมข้อนี้จะไม่มีความคิดอิจฉาริษยาอยู่ในจิตใจ
เลย ดวงจิตมีแต่ความเยือกเย็นแช่มชื่นผ่องใสอยู่เสมอ 

                                                           
7 องฺ.จตุกฺก. 21/55/80.  
8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 142. 
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4) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่คิดซ้ าเติมคนอ่ืนอันเป็นเหตุที่จะท าให้เขา
ได้รับทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ ดวงจิตที่เป็นกุศลเที่ยงธรรมเช่นนี้ จะเกิดกับผู้ที่อยู่ในคุณธรรมนี้ตลอด
และเกิดอยู่กับบิดามารดาที่มีต่อบุตรทุกคน คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เรียกว่า พรหมธรรม แปลว่า 
ธรรมของผู้เป็นพรหม คือ บิดามารดา นั่นเอง9  

2. พระบุรพเทพของบุตร 
เทพในที่นี้ หมายถึง ท่านผู้วิเศษเลิศกว่ามนุษย์ทั้งปวง โดยประเภท คือ สมมุติเทพ คือ เทพ

โดยคุณสมบัติ อุปปัตติเทพ คือ เทพโดยก าเนิด และวิสุทธิเทพ คือ เทพโดยความบริสุทธิ์ 10 บิดา
มารดาของบุตร เป็นเทพโดยคุณสมบัติ จึงได้รับสมญาว่า บุรพเทพของบุตร เพราะท่านทั้ง 2 มีความ
ประพฤติปฏิบัติเหมือนทวยเทพ ท่านคอยคุ้มกันชีวิตของบุตร ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรก่อนเทพ
เหล่าอ่ืน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ 4 ประการ คือ 

1) แสดงโลกนี้แก่บุตรก่อน 
ท่านแสดงให้บุตรได้เกิดมาเห็นโลก เห็นความเป็นไปของโลก ถ้าบิดามารดาไม่มีคุณธรรมข้อนี้

แล้ว ท่านน าบุตรนั้นไปฆ่าเสียก็ย่อมได้แต่ท่านไม่ท าอกุศลจิตชนิดนี้ ไม่มีอยู่ในจิตของผู้เป็นบิดามารดา
เลย จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรก่อน 

2) คุ้มครองบุตรก่อน 
บิดามารดาท่านเป็นคนแรกที่ปกปักรักษา คุ้มครองดูแลบุตรที่เกิดมาประกอบไปด้วยความ

เมตตาการุณย์ ให้บุตรอันเป็นที่รักอยู่อย่างมีความสุขมิให้ใครมาท าร้ายเอาได้ แม้แต่มดก็มิให้ไต่ไรมิให้
ตอม 

3) ให้อภัยกับบุตรก่อน 
บิดามารดาเป็นคนแรกที่จะให้อภัยบุตร ไม่เคยมีจิตใจอาฆาตพยาบาทอยู่ภายในเลย มีแต่ 

พิสุทธิจิตให้กับบุตรของตน ไม่เคยคิดที่จะถือผิดเอาโทษ หวังแต่จะให้บุตรของตนนั้นส าเร็จประโยชน์
เป็นส่วนใหญ่ ผูกไมตรีจิตเป็นมิตรที่ดีของบุตรทุกคน 

4) เป็นนายประกันให้กับบุตรก่อน 
บิดามารดาเป็นนายประกันให้กับบุตรเป็นคนแรก ท่านจะน าบุตรไปเข้าโรงเรียน จะน าบุตร

ไปท างานท าการเป็นครั้งแรก บิดามารดาต้องไปเซ็นชื่อรับประกันความประพฤติของบุตรตนว่า          
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย พอที่จะเข้าเรียน พอที่จะท างานในท่ีนั้นได้ นี่คือความเป็นนายประกันของ
บิดามารดาที่มีต่อบุตร 

3. พระบุรพาจารย์ของบุตร 
บิดามารดา ได้ชื่อว่า เป็นพระบุรพาจารย์ของบุตรคนแรก เป็นอาจารย์เบื้องต้นที่มีความ

เอ้ือเฟ้ือสั่งสอน เอาใจใส่ต่อบุตร ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนก่อนอาจารย์คนอ่ืน ๆ คือ 
1) สอนให้พูด 
ค าแรกที่บิดามารดาสอนให้บุตรของตนได้พูด คือ ค าว่า แม่ พ่อ กิน นอน เสื้อผ้า น้า อา ลุง 

ปูา เป็นต้น สอนให้พูดแต่ค าที่ไพเราะ อ่อนหวาน 
                                                           

9 อร่าม อินพุ่ม, มงคลชีวิต 38 ประการ ส าหรับผู้ครองเรือน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์ เพชร
กะรัต จ ากัด, 2537), หน้า 75-77. 

10 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 91. 
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2) สอนมารยาท  
คือ สอนกิริยาอาการที่เรียบร้อย มีมารยาทอันดีงาม สอนให้มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว อ่อน

น้อมถ่อมตน เพราะคนที่มีมารยาทนั้น ก็เหมือนกับเพชรที่ได้รับการเจียระไนส่องแสงเป็นประกาย
นั่นเอง 

4. พระอาหุไนยบุคคลของบุตร 
กล่าวโดยความเป็นจริงว่า พระอรหันต์หรือผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลาย ได้ชื่อว่า อาหุไนยบุคคล 

ดังที่เราสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ในการสวดมนต์เช้า-เย็น เพราะบุคคลเล่านี้ คือ ผู้ที่ควรต้อนรับผู้ที่
ควรค านับ ผู้ที่ควรนมัสการ ซึ่งผู้ที่หวังบุญทั้งหลายได้น ามาบูชา บิดามารดาก็มีภูมิธรรม มีคุณธรรม
เช่นเดียวกันกับพระอรหันต์เหล่านั้น ที่ผู้เป็นบุตรควรจะน ามาน้อมบูชา ควรแก่การต้อนรับควรแก่การ
นมัสการ เพราะท่านได้ท าหน้าที่มีต่อบุตรไว้ถึง 4 สถาน คือ 

1) มีอุปการะมาก 
โดยปกติแล้ว บิดามารดาท่านได้ท านุบ ารุงบุตรมาก็ด้วยอยากเห็นบุตรมีความเจริญเติบโต          

มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต แต่งงานมีคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝา ตั้งหลักปักฐานมั่นคง โดยที่ท่านไม่ได้หวัง
สิ่งตอบแทนจากบุตรเลย 

2) มีพระเดชพระคุณต่อบุตร 
บิดามารดาเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่บุตร คอยเป็นเพ่ือนในยามที่บุตรเหงาเปล่าเปลี่ยว ว้าเหว่

ใจ ในขณะเดียวกันถ้าบุตรไปกระท าความผิด ท่านก็ต้องออกฤทธิ์ออกเดชกับบุตร เฆี่ยนตี อบรมสั่ง
สอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี กระท าแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นต้น 

3) เป็นผู้มีบุญคุณต่อบุตร 
บิดามารดา เป็นผู้ให้ความเจริญรุ่งเรือง ดุจดังดวงไฟที่แสงสว่างแก่จักษุ แต่ในขณะเดียวกัน

ถ้าท าไม่ดี ปฏิบัติไม่ดีก็จะท าให้เกิดความสูญเสียได้เช่นเดียวกับดวงไฟที่จะท าให้เกิดความพินาศได้ 
4) เป็นผู้ควรค านับและนมัสการของบุตร 
บิดามารดา ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดต่อบุตร เริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนกระทั่ง

คลอด ท่านได้ถนอมล้อมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต แม้แต่บุตรมีครอบครัวไปแล้ว ยังห่วงหาอาทรอยู่
ตลอด ผู้เป็นบุตรจึงควรระลึกถึงพระคุณของท่านให้มาก อย่างให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจได้11 
   
3.3 หน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อบุตร 

ทิศเบื้องหน้า คือ “บิดามารดา” มารดาบิดาที่ว่าผู้เป็นทิศเบื้องหน้านั้น ด้วยเหตุผลว่าท่าน
เป็นคนมีอุปการะก่อน ภาษาบาลีว่า”บุพพการี” เป็นผู้มาก่อน ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดามาก่อนให้
การศึกษา ให้ที่อยู่อาศัย ส าหรับมารดานั้น ท่านให้บุตรธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกายคืออาศัยอยู่
ในครรภ์และอาศัยอยู่ในเรือนเมื่อคลอดออกมา อบรมบ่มนิสัยให้บุตรอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แม้กระทั้งจิตใจ มารดาบิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุตร จนกว่าจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเองได้ มารดาบิดามีหน้าที่อนุเคราะห์
บุตรโดยเหตุ 5 ประการ คือ 

                                                           
11 อร่าม อินพุ่ม, มงคลชีวิต 38 ประการ ส าหรับผู้ครองเรือน, อ้างแล้ว, หน้า 79-80. 



 
56 

 

1) ห้ามจากความชั่ว  
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา  
4) หาภรรยาที่สมควรให้ 
5) มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันเหมาะสม12 

มารดาบิดา ท าหน้าที่ของตนเองด้วยอนุเคราะห์บุตรโดยเหตุ 5 ประการนี้แล้ว บุตรย่อมเป็น
คนมีคุณภาพ มีความสุขความเจริญ ด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ การท าหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีมี  
ดังนี้13 

1) หน้าที่ทางกาย 
1.1 สอนให้ลูกไม่ท าชั่ว  
1.2 แนะน าให้ลูกท าความดี 
1.3 ส่งเสริมลูกให้เรียนศิลปวิทยา  
1.4 ช่วยเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูก 
1.5 แบ่งทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควร 

2) หน้าที่ทางใจ 
2.1 พาลูกเข้าวัดศึกษาพระธรรมค าสอน  
2.2 ชักจูงลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
2.3 ชักน าลูกให้ท าบุญรักษาศีล  
2.4 ชักน าลูกให้ได้ฝึกสมาธิ 
2.5 ชักน าลูกให้ได้บวช 

3) ผลดี ของการท าหน้าที่พ่อแม่ท่ีดี 
3.1 ได้รับความปีติภาคภูมิใจ  
3.2 ครอบครัวสงบร่มเย็นเป็นสุข 
3.3 สังคมสงบสุข  
3.4 ประเทศชาติได้คนดี 

 
3.4 หลักมนุษย์สัมพันธ์ของมารดาบิดา 

นอกจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อบุตรแล้ว การที่จะพาตนเองและครอบครัวด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างราบรื่นนั้นมนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอ่ืน เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการ 
คือ ตัณหาหรือความอยาก โดยเฉพาะกามตัณหา ซึ่งประกอบด้วย รูป เสียง กลิ่น  รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ มนุษย์สรรค์หาสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือสนองความต้องการของตนเองและครอบครัว มารดา
บิดาประกอบอาชีพซึ่งเป็นสัมมาอาชีวะ ก็เพ่ือความมั่นคงของครอบครัวความมีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่เป็น
เสน่ห์อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นความประทับใจของผู้ได้คบหาสมาคมด้วย เพราะคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี

                                                           
12 ที.ปา. 11/267/212. 
13 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป), หน้า 23-24. 
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จะเป็นคนคบง่าย ไมถ่ือตัว ร่าเริง คบแล้วสบายใจ ใคร ๆ จึงชอบคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงมีเพ่ือน มีคน
อยากคบค้าสมาคมด้วย เราสามารถสร้างและมีมนุษยสัมพันธ์ดีได้14 ดังนี้ 

1. การวางตัวดี 
การวางตัวดี คือ การวางตัวอยู่ในคุณค่า 5 ประการ คือ 

1) ศีลธรรม ศีลธรรมที่ควรปฏิบัติอย่างมั่นคงดังศิลาภูผา ได้แก่ การไม่ท าลายหรือ     
ท าร้ายผู้อ่ืน การไม่ลักหรือฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อ่ืน การไม่พูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อ หยาบคายและ           
การไม่ดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติด 

2) คุณธรรม คือ ความเป็นจริงที่มีคุณหรือประโยชน์ต่อความส าเร็จสุขในชีวิต ซึ่งผู้
ประสบความส าเร็จทั้งหลายล้วนเพียรสั่งสม การสร้างคุณประโยชน์ให้บังเกิดแก่ชีวิตนั้นท าได้สอง
ขั้นตอน15 คือ 

2.1 อยู่กับสารประโยชน์ ซึ่งหมายถึง การด าเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริง สิ่งที่
เป็นประโยชน์ น ามาใช้ได้ และมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการคบเพ่ือน การสมาคมในสังคมการ
เลือกอาหาร งาน ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรม 

2.2 สร้างสารประโยชน์ การที่จะสร้างสารประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องอยู่กับ
สารประโยชน์ก่อนหากจัดตัวเองให้อยู่ในสารประโยชน์ได้ในระดับใดก็สามารถสร้างสารประโยชน์ใน
ระดับนั้นหรือใกล้เคียงกันได้ 

3) จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ท าให้งดงาม ได้แก่ ความละอายต่อบาป ความอดกลั้น
ความสุภาพ ความอ่อนโยน และความส ารวม ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จ  คือ          
มีความงดงามจิตใจ วาจา และพฤติกรรม จึงเป็นที่ยอมรับ นับถือ และเป็นที่รักของคนทั้งหลาย           
จึงได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นโดยง่ายและด้วยความเต็มใจ 

4) คุณภาพ คือ ความเป็นคนมีลักษณะดีที่มีค่าต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน จัดเป็นคุณสมบัติ
ที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของบุคคลที่จะประสบความส าเร็จ คนที่มีคุณภาพย่อมมีความสามารถเป็น
ยอดและมีความอดทนเป็นเยี่ยม 

5) ความเหมาะสม คือ การวางตัวอย่างเหมาะเจาะพอดีกับภาวะและฐานะของตนการ
วางตัวเหมาะสมกับภาวะ เช่น การวางตัวสมวัย เช่ น เป็นเด็กก็วางตัวสมกับเป็นเด็กคือ              
หมั่นเรียนรู้ ซักถาม เชื่อฟัง อ่อนน้อม หากอวดรู้หรือท าตัวกระด้างก็จะไม่ได้รับการสอนหรือ        
ความเมตตาจากผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้รับการสอนจากผู้ใหญ่ก็จะไม่ฉลาดขึ้นหรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวให้
เหมาะสมกับผู้ใหญ่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความยินดีให้อภัย หากเป็นผู้ใหญ่แต่วางตัวไม่
เหมาะสมก็จะเป็นได้แค่เพียงคนแก่ แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่16 

2. มีจิตสากล 
เมื่อเข้าใจเพ่ือนมนุษย์และชีวิตสัตว์โลกแล้ว ต่อไปแผ่ขยายจิตไปให้ไพศาลเนือง ๆ การแผ่

ขยายจิตไปเนือง ๆ จะท าให้รัศมีจิตของท่านสัมผัสกับจิตใจอ่ืน จะก่อให้เกิดความเข้าอก 
                                                           

14 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่พลัสเพล, 
2554), หน้า 126. 

15 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, นิสัยแห่งความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : เพรส มีเดีย, 2538), หน้า 67. 
16 สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์ส, 2549), หน้า 120-121. 
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3. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
การมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องมีใจเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาประกอบเสมอหรือ

เรียกว่า พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นพรหม มีจิตใจเป็นที่พึงที่อาศัยของบุตรและมนุษย์
ทั้งหลาย การท าใจให้เป็นพรหมนั้น พึงท าใจ17 ดังนี้ 

เมตตา “ความรัก” (Loving kindness ; friendliness) ความปรารถนาดี มีไมตรีต้องการ
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข18 ตั้งจิตปรารถนาดีขอให้ผู้อ่ืนมีความสุข ค าแผ่
เมตตาที่ใช้เป็นหลักว่า สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  แปลว่า         
ขอสัตว์ทั้งหลาย, (ที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกัน) หมดทั้งสิ้น, (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด) 
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย, (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด) อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย , (จงเป็นสุข
เป็นสุขเถิด) อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย, จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิด 

ผู้เจริญเมตตาธรรมอยู่เสมอ จนจิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเป็นคุณสมบัติประจ าใจ จะเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและจะได้รับอานิสงส์ เป็นผลดี 11 ประการ 
ได้แก่  

1) หลับก็เป็นสุข  
2) ตื่นก็เป็นสุข  
3) ไม่ฝันร้าย  
4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย  
5) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย  
6) เทวดาย่อมรักษา  
7) ไม่ต้องภัยจากไฟ  
8) จิตเป็นสมาธิง่าย  
9) สีหน้าผ่องใส  
10) เมื่อจะตายก็สงบ ไม่หลงสติ  
11) ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก19 

กรุณา (compassion) คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์20 

มุทิตา (sympathetic joy : altruistic joy) ความยินดี ในเขาเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใส
บันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วย
เมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

                                                           
17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 127 . 
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, 2537), หน้า 20. 
19 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ,  พิมพ์ครั้งที่  12, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 2552), หน้า 180.  
20 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, อ้างแล้ว, หน้า 127. 
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อุเบกขา (equanimity : neutrality : poise) ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ใน
ธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 
พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 
พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะ
เขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน ผู้ด ารงในพรมวิหารนี้ ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย สร้างความสัมพันธ์กับทุก ๆ คนโดย
ไม่เลือกว่าคนนี้เป็นญาติ จนมีเกียรติ มีต าแหน่งก็คบค้าสมาคมด้วยโดยไม่หวาดหวั่น ด้วยความเมตตา
กรุณาและย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมี
อุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม21 

ครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมดูแลลูก ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ของทุกคนใน
ครอบครัว พ่อแม่จะต้องเป็นรูปแบบที่ดีต่อลูก ๆ คือ พ่อแม่จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน        
แล้วจึงอบรมสั่งสอนลูกและให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกด้วยกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ต่อพ่อแม่และ
ญาติพ่ีน้อง รวมถึงลุง ปูา น้า อา ปูุ ย่า ตา ยาย ที่เราต้องไปมาหาสู่กันฉันเครือญาติ 

พ่อแม่ในครอบครัวจะต้องมีบทบาท น าลูก ๆ ในการพัฒนาจิตใจ มีจิตใจดี มีคุณธรรม
จริยธรรมสูง มีความเสียสละ ให้ความรัก ความยกย่องซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและศรัทธาซึ่งกันและ
กัน มีพฤติกรรมที่แสดงต่อกันด้วยความรัก ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ควรเป็นผู้มีเหตุผล เข้าใจ
ปัญหา รับสภาพความจริงและหาวิธีแก้ปัญหา แก้ข้อขัดแย้งในครอบครัวให้ได้ถ้ามีปัญหา แต่ควรจะ
ขจัดไม่ให้มีปัญหาเลยได้ยิ่งดี 

มารดาบิดาท่านเรียกว่าเป็นพรหม เป็นบุรพาจารย์ เป็นอาหุไนยยบุคคลของบุตรเป็นผู้
อนุเคราะห์บุตร เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสักการะมารดาบิดานั้น ด้วยข้าว น้ า ผ้า            
ที่นอน การขัดสีการให้อาบน้ าและล้างเท้า เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดาบัณฑิตทั้งหลาย                
จึงสรรเสริญทั้งเมื่ออยู่ในโลกนี้ แนวคิดเรื่องการบ ารุงบิดามารดา หน้าที่ของบุตรธิดาในการบ ารุงบิดา
มารดาและบุคคลแบบอย่างของการเป็นบุตรธิดาที่ดี มีล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 
3.5 หน้าที่ของบุตรธิดาต่อการบ ารุงบิดามารดา 

การบ ารุงบิดามารดา หมายถึง การท าอุปการะต่อบิดามารดา ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ทาง 
คือ 

1) การบ ารุงทางกาย หมายถึง การมอบให้ซึ่งปัจจัย 4 ดูแลบ ารุงเลี้ยงสุขภาพกายตาม
หลักวัตตบทข้อที่ 1 ความว่า เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต22 เพราะบิดามารดามีอุปการะมาก 
บ ารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร บิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชา เพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและ
สักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าว น้ า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้อาบน้ าและการล้างเท้า เพราะ           
การปรนนิบัติบิดามารดานั้น บัณฑิตจึงสรรเสริญในโลกนี้เอง23 

                                                           
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 148 . 
22 ส .ส. 15/257/375. 
23 องฺ.ทุก. 20/31/138. 
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2) การบ ารุงทางใจ หมายถึง การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท าความ
หม่นหมองให้ปรากฏในจิตใจ ท ามารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้ไม่มีศีลให้มีศีลผู้ตระหนี่ให้รู้จัก
การเสียสละ ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา บุตรที่บ ารุงมารดาบิดาด้วยการให้เลื่ อมใสในพระรัตนตรัย          
ให้สมาทานศีล หรือให้บรรพชา จัดว่าเป็นยอดของคนท้ังหมดผู้บ ารุงมารดาบิดาในโลกนี้24 

ในเรื่องการบ ารุงหรือการตอบแทนคุณมารดาบิดานี้นอกจากแบ่งออกเป็นการบ ารุงทางกาย
และการบ ารุงทางใจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การบ ารุงที่เป็นโลกิยะ คือ การตอบแทนท่าน 5 อย่าง ตามหลักการในทิศ 6 
กล่าวคือ 

1.1 ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
1.2 ช่วยท ากิจของท่าน 
1.3 ด ารงวงศ์สกุล 
1.4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
1.5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน25 

2) การบ ารุงที่จัดเป็นโลกุตตระ เช่น การท าให้มีศรัทธา เหตุที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้อย่าง
นี้อาจถือตามประเภทของบุตรก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรไว้เป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 อติชาตบุตร คือบุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา 
2.2 อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีศรัทธาและศีลเสมอกับมารดาบิดา 
2.3 อวชาตบุตร บุตรที่มีศรัทธาและศีลน้อยกว่ามารดาบิดา26 

บุตรทุกประเภทอาจตอบแทนพระคุณมารดาบิดาแบบโลกิยะได้ แต่อติชาตบุตรเท่านั้นที่
สามารถตอบแทนมารดาบิดาแบบโลกุตตระได้ เพราะมีศรัทธาและศีลยิ่งกว่ามารดาบิดา เช่น พระสารี
บุตรเป็นต้น แต่บุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา ก็ใช่ว่าจะสามารถชักน าให้มารดาบิดามี
ศรัทธาอย่างตนได้เหมือนพระสารีบุตรทุกคนไป แต่ก็อาจตอบแทนท่านตามหลักการในทิศ 6 ก็ถือว่า
ได้ตอบแทนท่านตามก าลังความสามารถของตน 

บุตรธิดามีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มี อุปการคุณแก่ตนในกาลก่อน คือ บิดามารดา              
นั่นก็คือ พึงบ ารุงดูแลท่านทั้งสองด้วยปัจจัย 4 อันเหมาะสม เช่น ข้าวปลาอาหารที่เหมาะแก่ท่านตาม
วัย เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่อยู่อาศัยที่สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนการดูแลเมื่อยามที่ท่านไม่สบายเจ็บปุวย
ด้วยการรักษาพยาบาลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เป็นภาระของทางโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว 
เอาใจใส่ในการท ากิจ 5 อย่างต่อบิดามารดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ตามหลักทิศ 6 

นอกจากนั้น ก็จะต้องบ ารุงดูแลด้านจิตใจของท่านอีกด้วย เช่น หมั่นพาไปท าบุญตักบาตร
หรือท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอในวันส าคัญ กล่าวคือ วันวิสาขบู ชา วันเข้าพรรษา            
เป็นต้น เพ่ือเป็นการร่วมกิจกรรมระหว่างกันในครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้ท่านด าเนินชีวิตไปในทางที่
ถูกต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เช่น ท าให้ท่านมีศรัทธา ท าให้เป็นคนมีศีล เป็นคนกล้าเสียสละหรือ

                                                           
24 องฺ.ทุก. 20/34/78. 
25 ที.ปา. 11/267/212. 
26 ขุ.อิติ. 17/74/431. 



 
61 

 

บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อคนอ่ืนได้ เป็นคนมีสมาธิ  มีปัญญารู้แจ้งในพุทธธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า 

 
3.6 ความส าคัญของการบ ารุงบิดามารดา 

เหตุที่มารดาบิดาเป็นบุคคลที่ควรบ ารุงดูแลเป็นยิ่งนัก เพราะพระพุทธศาสนาเปรียบ มารดา
บิดา เป็นพรหมของบุตร พระพรหมมีคุณธรรม 4 อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา27 และ       
จะเจริญคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ตลอดเวลา เหมือนกับมารดาบิดา ไม่เคยละเลยคุณธรรม 4 ประการ
ในบุตรเช่นกัน กล่าวคือ ในเวลาที่บุตรยังอยู่ในท้อง มารดาจะเกิดเมตตาจิตว่า เมื่อใดจะได้เห็นบุตร
น้อยปลอดภัย มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์ เมื่อบุตรยังเล็กนอนแบเบาะ มีเลือดไรไต่ตอมหรือนอน
กระสับกระส่าย ส่งเสียงร้อง มารดาบิดาได้ยินเสียงบุตรนั้น ก็จะเกิดความกรุณาเวลาบุตรวิ่งเล่นไปมา
ได้ หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว มารดาบิดามองดูแล้วจะมีจิตอ่อนไหว บันเทิง เริงใจ เหมือนกับส าลีและ      
ปุยนุ่น เมื่อนั้นมารดาบิดาจะมีมุทิตาจิต แต่เมื่อบุตรมีครอบครัว แยกเรือนออกไป มารดาบิดาจะเกิด
ความวางใจว่า ขณะนี้บุตรของเราสามารถเป็นอยู่ได้ตามล าพัง เวลานั้นมารดาบิดาจะมีอุเบกขา             
จึงเปรียบมารดาบิดาเหมือนกับพรหมของบุตร ด้วยเหตุที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้           
เหตุที่มารดาบิดาเปรียบเหมือนบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกของบุตร เพราะให้การศึกษาก่อน
อาจารย์คนอ่ืน เช่นให้ศึกษาเกี่ยวกับอิริยาบถ 4 การดื่ม การกิน สอนการพูด เช่นคนไหนควรเรียกว่า
พ่อ คนไหนควรเรียกว่าพ่ี คนไหนควรเรียกว่าน้อง ควรท าสิ่งไหน ไม่ควรท าสิ่งไหน ควรเข้าไปหาคน
โน้น ไม่ควรเข้าไปหาคนโน้น เวลาต่อมาจึงได้เรียนกับอาจารย์คนอ่ืน อาจารย์คนอ่ืนจึงเรียกว่า           
ปัจฉาจารย์ คือ อาจารย์ภายหลัง มารดาบิดาย่อมฟูมฟักรักษาบุตรของตน แม้ด้วยการฆ่าสัตว์อ่ืน 
ฉะนั้น มารดาบิดาจึงควรได้รับข้าวน้ าเป็นต้นที่บุตรจัดมาเพ่ือบูชาหรือต้อนรับควรแก่การนอบน้อม 
และความนับถือ การสักการะจากบุตรเหมือนกับที่ศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ 

การบ ารุงบิดามารดาการอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด มงคล หมายถึง สิ่งที่ดี
งามในชีวิตของเรา ผู้มีความรู้สึกส านึกในพระคุณของบิดามารดาและตอบแทนคุณบิดามารดาด้าน
ร่างกายด้วยปัจจัย 4 คือ ให้เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหารโภชนาการ ที่อยู่อาศัยและให้การรักษาร่างกายยาม
เจ็บปุวย ตลอดจนการบ ารุงด้านจิตใจไม่ให้บิดามารดาเครียดและหมดหวังต่อการบ ารุงเลี้ยงดู ดังนี้
แล้ว บุตรธิดานั้นย่อมเป็นผู้มีกาย วาจา สงบเรียบร้อย ใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตเวที รู้จัก
บุญคุณของบิดามารดา 

พระพุทธศาสนาสมมติบิดามารดาว่าเป็นพรหม เป็นบุรพาจารย์ของบุตรธิดา การบ ารุงมารดา
บิดาจึงน ามาซึ่งการสรรเสริญในโลกนี้ เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขในสวรรค์28 

ในโสณนันทชาดก บรรยายลักษณะของมารดาอันเหมาะสมกับความเป็นบุคคลที่บุตรควร
บ ารุงและตอบแทนคุณ โดยใช้ศัพท์แสดงลักษณะของมารดาในโอกาสต่าง ๆ กัน คือ 

1) สุหทา หมายถึง หญิงผู้มีใจดี เพราะมารดาเมื่ออยากได้บุตรจึงนอบน้อมเทวดาและ
ไต่ถามถึงฤกษ์ ฤดูและปีว่า ลูกของตนจะเกิดในฤกษ์ ฤดูและปีใด จะมีอายุยืน อายุสั้นอย่างไร           

                                                           
27 ขุ.ชา. 28/181/84. 
28 ขุ.อิติ. 25/106/485-486. 
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เมื่อมารดามีระดู จึงตั้งครรภ์ มีการแพ้ท้องเพราะการตั้งครรภ์ เวลานั้นมารดาจะเกิดความรักในบุตรที่
เกิดในท้องของตน จึงชื่อว่า หญิงผู้มีใจดี 

2) ชเนตตี หมายถึง หญิงผู้ให้ก าเนิดบุตร คือ มารดาประคับประคองครรภ์อยู่หนึ่งปี
หรือน้อยกว่านั้นบ้างแล้วจึงคลอดบุตรจึงชื่อว่าหญิงผู้ให้ก าเนิดบุตรหรือผู้ยังบุตรให้เกิด 

3) โตเสนตี หมายถึง หญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริง คือ เมื่อบุตรร้องไห้มารดาก็ปลอบโยนให้
เกิดความยินดีโดยให้ดื่มนมบ้างกอดไว้แนบอกบ้างจึงชื่อว่าหญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริง29 

4) โปเสนตี หมายถึง หญิงผู้เลี้ยงดูบุตร เช่น เมื่อลมและแดดแรงเป็นต้น มารดาก็เกิด
ความรักอย่างจับใจ มองดูบุตรซึ่งยังเป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่ จึงชื่อว่า หญิงผู้เลี้ยงดูบุตร 

ในปัณฑิตสูตร ว่าด้วยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ คือ ทาน (การให้)  อหิงสา (ความไม่
เบียดเบียน) สัญญมะ (ความส ารวม) ทมะ (การฝึกตน) มาตาปิตุอุปัฏฐาน (การบ ารุงมารดาบิดา) 
คุณธรรมเหล่านี้เป็นธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายซึ่งคนเป็นบัณฑิตควรถือปฏิบัติ บัณฑิตนั้นท่านจัดเป็น
อริยบุคคลผู้มีทัศนะสมบูรณ์ เข้าถึงโลกอันเกษมได้30 

การบ ารุงบิดามารดานั้น เป็นข้อปฏิบัติที่บุตรธิดาพึงกระท าต่อบุพการี คือ บิดามารดาของ
ตนเอง เมื่อบุตรธิดาคนใดกระท าได้เช่นนี้แล้ว ย่อมชื่อว่าบุตรธิดาคนนั้น เป็นบุคคลที่มีความกตัญญู
กตเวที คือ รู้อุปการะของบุคคลที่เคยท าไว้แล้วแก่ตนและรู้จักตอบแทนในภายหลัง ซึ่งจัด เป็น
คุณธรรมที่ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคม
มนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของ
มนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของความดี เป็นเหตุให้
เกิดความสุขุม รอบคอบ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล าดับ31 

การบ ารุงเลี้ยงดูบุพการีมีความส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะช่วยให้ท่านด าเนินชีวิต
ไปในทางที่ถูกต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เช่น ท าให้ท่านมีศรัทธา ท าให้เป็นคนมีศีล เป็นคนกล้า
เสียสละหรือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อคนอ่ืนได้ เป็นคนมีสมาธิ มีปัญญารู้แจ้งในพุทธธรรม
ตามล าดับ ดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตว่า 

อันบุตรคนใดให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธา สมาทาน ตั้งมั่นด ารงอยู่ในสัทธา
สัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) ให้มารดาและบิดาผู้ทุศีล สมาทาน ตั้งมั่น ด ารง
อยู่ในสีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ให้มารดาและบิดาผู้ตระหนี่ สมาทาน ตั้งมั่น 
ด ารงอยู่ในจาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ) ให้มารดาและบิดาผู้ไม่มี
ปัญญา สมาทาน ตั้งมั่น ด ารงอยู่ในปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา) ด้วย
เหตุเพียงเท่านี้แล การกระท าอย่างนั้นชื่อว่าอันบุตรได้ท าและท าตอบแทนแก่มารดา
และบิดา32 
สรุปความส าคัญของการบ ารุงบิดามารดา มีดังนี้ 

                                                           
29 ขุ.ชา. 28/165-167/81-82. 
30 องฺ.ทุก. 20/45/207. 
31 อ านวย จั่นเงิน, “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺ-

โน)”, วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2537, หน้า 19. 
32 องฺ.ทุก. 20/34/78. 
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1) ท าให้เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม เช่น การท าบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บิดามารดาที่เสียชีวิตไปแล้ว 

2) ช่วยท าให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ท าให้
มนุษย์รู้จักการกระท าหน้าที่ อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง           
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยบิดามารดาท าหน้าที่ในฐานะบุพการี และบุตรธิดา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทีอันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป 
ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง ปัญหาสงคราม ปัญหาความ
โหดร้ายทารุณ ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป 

3) การบ ารุงบิดามารดาจัดเป็นเครื่องหมายของบุตรธิดาที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของคนดี         
เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นคุณธรรมค้ าจุนครอบครัว สังคม และโลกให้เกิดความสุขมีสันติภาพ 
 
3.7 แนวคิดเรื่องการบ ารุงบิดามารดา 

การบ ารุงเลี้ยงดูต่อบุพการีมีความส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอนเรื่องทิศ 
6 ในพระพุทธศาสนาได้เน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลที่อยู่รายรอบตัว เช่น  ระหว่าง 
บิดามารดากับบุตรธิดา ครู-อาจารย์กับศิษย์ สามีกับภริยา มิตรกับมิตรนายกับบ่าวและคฤหัสถ์กับ
พระสงฆ์ เป็นหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน มนุษย์เป็น
สัตว์สังคมท่ีติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็กสุดของสังคมคือสถาบันครอบครัว จนถึงใหญ่
สุดของสังคมคือสถาบันชาติ บุคคลจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
มีความประพฤติ เรียบร้อยดีงาม มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต33 ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการบ ารุงบิดามารดาที่ถูกต้องตาม
หลักดังกล่าว ผู้วิจัย จึงน าเสนอเนื้อหาสาระตามล าดับต่อไปนี้ 

3.7.1 แนวคิดเรื่องการบ ารุงบิดามารดาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
1. ความหมายของบิดามารดา 
ค าว่า บิดา มาจากค าว่า ปิตุ ในภาษาบาลี แปลว่า ผู้เลี้ยงบุตรโดยธรรม บิดา มีรูปวิเคราะห์

ว่า ปุตต  ปาตีติ ปิตา34 
ค าว่า มารดา มาจากค าว่า มาตุ ในภาษาบาลี แปลว่าผู้รักลูก ผู้ดูดดื่ม ซาบซึ้งในลูกมีรูป

วิเคราะห์ว่า ปุตฺต  มาเนตีติ มาตา พระพุทธศาสนาได้ขนานนามของมารดาไว้อีก 4 ชื่อ คือ สุหทา 
ชเนตฺตี โตเสนฺตี และโปเสนฺตี35 

                                                           
33 พระสมชัย อนุตฺตโร (ดาวศรี), “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่องทิศหก

ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2551, หน้า 45. 

34 ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 492. 
35 ขุ.ชา. 28/165-167/81-82. 
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อีกค าหนึ่งในภาษาไทยคือค าว่า แม่ นี้ก็ส าคัญนัก เพราะในบรรดาค าพูดของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นชาติใดภาษาใด ค าว่า แม่ดูจะเป็นค าศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนต์ขลัง มีความหมายกินใจอย่างลึกลับและ
ลึกซึ้งมากท่ีสุด ทุกคนย่อมมีแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดเป็นเพื่อนเป็นครูของเราคนแรกในโลก 

ในมงคลสูตร 38 ประการ ได้กล่าวถึงสิ่งที่ เป็นมงคล หนึ่ง ในบรรดามงคลทั้งปวงนั้น           
ได้กล่าวถึง มาตาปิตุ อุปฏฺ าน 36 แปลว่า การบ ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ทั้งนี้ เมื่อมารดาและบิดาผู้
อนุเคราะห์แก่บุตร ท่านเรียกว่า พรหม บุรพาจารย์และอาหุไนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแหละ บุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อม พึงสักการะท่านด้วยข้าว น้ า ผ้านุ่งห่ม ที่นอน ที่นั่ง อบกาย 
ให้อาบน้ าและช าระเท้า เพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิต ได้บ ารุงบ าเรอในมารดาและบิดา บัณฑิต
ทั้งหลายย่อม สรรเสริญเขา ครั้นเขาละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินต่าง  ๆ       
ในโลกนี้ มนุษย์ผู้มีปัญญา ย่อมแสวงหาได้ไม่ยากจนเกินความสามารถของตน แต่ว่าส าหรับการ
แสวงหากตัญญูกตเวทีนั้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในโลก 

ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ในอาสาทุปปชหวรรค พระพุทธองค์ทรงยกย่องบุคคล 2 
จ าพวก ที่หาได้ยากในโลก คือ 1) บุพการี ผู้ท าอุปการะก่อน 2) กตัญญูกตเวที ผู้รู้อุปการะที่เขาท า
แล้วและตอบแทน37 

ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วนั้น บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที จึงได้ชื่อว่าได้ท าความดีอย่างหนึ่งที่
พึงปรารถนาของทุกคน โดยผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที ย่อมจะท าตนเองให้มีความสุขและท าผู้อ่ืนให้มี
ความสุขด้วย ในทางพระพุทธศาสนา จึงได้กล่าวยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญู และให้ความส าคัญต่อ
บุคคลผู้มีความกตัญญู ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก38 

ค าว่า บุพการีบุคคลกับกตัญญูกตเวทีบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มาคู่กันเสมอ เพราะมีผู้ท า
อุปการะกอ่น จึงมีผู้รู้อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทน และเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะว่าหมู่สัตว์
ส่วนใหญ่ถูกอวิชชาครอบง า ยากท่ีจะมองเห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืนได้ 

ส่วน ค าว่า บุพการี หมายถึง บุคคลผู้ท าก่อนโดยปกติ บุคคลผู้ท าอุปการะก่อน บุพพการี
บุคคล ในกฎหมาย ค าว่าบุพการี หมายถึง บิดา มารดา ปูุ ย่า ตา ยาย ทวด ในทางพระพุทธศาสนา   
มีความหมายกว้างกว่านี้ ซึ่งหมายรวมไปถึงอาจารย์อุปัชฌาย์ และพระพุทธเจ้า ตลอดจนถึงบุญ
ทั้งหลายด้วย บุพการีบุคคลกับกตัญญูกตเวทีบุคคล กตัญญูกตเวทีบุคคล ย่อมจะหาได้ยากกว่าบุพการี
บุคคล แม้พระพุทธพจน์ที่ปรากฏในสัปปุริสสูตร ก็ได้ตรัสว่า “สัตบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้
ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางคืนและกลางวัน ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์แก่คนหมู่มาก เมื่อระลึกถึงอุปการคุณที่
มารดาบิดาท าไว้ก่อน ย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรม”39 

ในขณะเดียวกัน หากบุตรธิดาเป็นอสัตบุรุษ  คนไม่ดี  ย่อมไม่มีโอกาสที่จะตอบแทน          
พระคุณท่านได้เลย ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า 

การตอบแทนแก่ท่านทั้งสอง เราไม่กล่าวว่าท าได้โดยง่าย ท่านทั้งสอง คือ ใคร 
คือ มารดาและบิดา ถึงบุตรจะมีอายุ 100 ปี มีชีวิตอยู่ 100 ปี ประคับประคองมารดา 

                                                           
36 องฺ.จตุกฺก. 21/63/107. 
37 องฺ.ทุก. 20/120/114. 
38 องฺ.ติก. 20/120/114. 
39 องฺ.อฏฺ ก. 23/38/298. 
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ด้วยบ่าข้างหนึ่ง ประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง ปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วย         
การอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ าและการบีบนวดและแม้ท่านทั้งสองนั้น จะถ่าย
อุจจาระและปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองของเขานั้นแล การกระท า อย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า
อันบุตรได้ท าหรือท าตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย ถึงบุตรจะสถาปนามารดาและ
บิดาไว้ในราชสมบัติซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีรัตนะ 7 ประการมากมาย
นี้ การกระท านั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ท าหรือท าตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลย  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่
บุตรทั้งหลาย40 
แม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา บิดามารดาเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อบุตรธิดาเหลือคณานับ 

ฐานะของบิดามารดา จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานะที่สูงส่ง เป็นปูชนียบุคคลของบุตร พระพุทธองค์
ได้ตรัสฐานะของบิดามารดาไว้ 4 ประการ ได้แก่ เป็นพระพรหมของบุตร (พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร) เป็น
ครูคนแรกของบุตร (ปุพฺพาจริยาติ มาตาปิตโร) เป็นเทวดาคนแรกของบุตร (ปุพฺพเทวาติ มาตาปิตโร) 
เป็นอาหุไนยบุคคล (อาหุเนยฺยาติ มาตาปิตโร)41 

ฐานะของบิดามารดาแต่ละข้อนั้น โดยมีอธิบายโดยย่อ ดังนี้ 
1) บิดามารดาเป็นพระพรหมของบุตร 
เนื่องจากผู้เป็นบิดามารดา มีความประพฤติเช่นกับพรหม เพราะท่านประพฤติพรหมวิหาร

ธรรมทั้ง 4 ได้แก่ เมตตา ความรักและปรารถนาดีต่อบุตร กรุณา ความสงสารห่วงใยเมื่อบุตรประสบ
ทุกข์ มุทิตา ความชื่นชมยินดีเมื่อบุตรได้ดี และอุเบกขา คอยเพ่งดูอยู่ห่าง ๆ ไม่ก้าวก่ายชีวิตเมื่อบุตรมี
ครอบครัวแล้ว42 

ส่วนเหตุผลที่พระพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบมารดาบิดา ว่าเป็นพระพรหมของบุตร เพราะ        
ค าว่า พรหม ในความหมายของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ผู้ประเสริฐ ดังพระพุทธองค์ ทรงเรียกบุคคลที่
ประพฤติดีงาม มีคุณธรรมที่สูงส่งว่าเป็นผู้มีตนดังพรหม และทรงเรียกการประพฤติพระธรรมวินัยว่า
เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ ค าว่าพรหมในความหมายของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ประเสริฐ สูงส่ง 
การที่มารดาบิดา มีการประพฤติต่อบุตรด้วยจิตใจที่ดีงาม ยากที่บุคคลทั่ว  ๆ ไปที่มิใช่บิดามารดาจะ
กระท าได้ ด้วยเหตุนี้ ฐานะของมารดาบิดา จึงเป็นผู้ที่ประเสริฐ เป็นพระพรหมของบุตร 

2) บิดามารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร 
เนื่องจากบิดามารดาเป็นผู้ได้อบรมสั่งสอนบุตรก่อนบุคคลอ่ืน นับตั้งแต่แรกเกิดมาบิดามารดา

ได้อบรมพร่ าสอนให้รู้จักกิน นอน เดิน พูด ตลอดจนความรู้และคุณธรรมจริยธรรมต่าง  ๆ จวบจน     
เติบใหญ่ จึงเป็นครูอาจารย์คนแรก ต่อมาบุตรจึงได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์คนอ่ืนนอกจาก
บิดามารดา เรียกว่า ปัจฉาจารย์ 

3) บิดามารดา เป็นบุรพเทพของบุตร 
เนื่องจากบิดามารดาได้ประพฤติตนเช่นกับเทพคือการไม่ค านึงถึงส่วนเสียของบุตร มุ่งแต่ให้

บุตรเกิดความดีความเจริญเท่านั้นเช่นกับวิสุทธิเทพ (พระอรหันต์) โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงความผิดของ
                                                           

40 องฺ.ทุก. 20/34/77-78. 
41 องฺ.จตุกฺก. 21/63/107. 
42 ขุ.ชา. 28/181/84. 
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บุคคล เพียงหวังแต่จะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้น เหตุที่มารดาบิดาได้ชื่อว่าเป็นบุรพเทพ 
เพราะว่าท่านได้ประพฤติตนดังเทพแก่บุตรก่อนเทพอ่ืนใด ดังนั้น เทพทั้งหลายนอกจากบิดามารดา 
ล้วนเป็นเทพที่ท าอุปการคุณต่อบุตรภายหลังบิดามารดา จึงชื่อว่าปัจฉาเทพในทางพระพุทธศาสนา 
ส่วนการเปรียบบิดามารดาว่าเป็นเทพนั้น เนื่องจากเห็นว่า ท่านทั้งสองปฏิบัติต่อบุตรด้วยจิตใจที่
บริสุทธิ์ ผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามเช่นนี้ชื่อว่า เป็นเทพทางจิตใจ โดยมีคุณธรรมที่ดีงาม เพราะธรรมสามารถ
ยกจิตใจบุคคลให้สูงส่งดุจเทพจึงเรียกว่า เทวธรรม43 

4) บิดามารดา เป็นอาหุไนยยบุคคลของบุตร 
เนื่องจากบิดามารดา เป็นผู้มีอุปการคุณต่อบุตรทุกด้าน สมควรที่บุตรจะต้องสักการบูชาด้วย

วัตถุสิ่งของและการเลี้ยงดูตอบแทน เช่นเดียวกับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรสักการบูชา 
เพราะท่านเหล่านั้นมีคุณสมบัติคือเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสและมีอุปการคุณต่อบุคคล ด้วยการให้
แนวทางสว่างทางปัญญาให้ จึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการบูชาเช่นเดียวกับมารดาบิดาที่มีอุปการคุณต่อบุตร
อย่างมหาศาล พระพุทธศาสนาแสดงเหตุผลของอาหุไนยบุคคลว่า บุคคลอาศัยก าเนิดมาได้ เพราะ
มารดาบิดาเป็นผู้ให้ก าเนิด44 

ผลดีของการท าหน้าที่พ่อแม่ท่ีดี 
1) ได้รับความปีติภาคภูมิใจ 
2) ครอบครัวสงบร่มเย็นเป็นสุข 
3) สังคมสงบสุข 
4) ประเทศชาติได้คนดี45 

 
3.8 แนวคิดเรื่องการบ ารุงบิดามารดาในทัศนะของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา 

ส าหรับแนวคิดเรื่องการบ ารุงบิดามารดาในทัศนะของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนามีแสดงไว้
หลายทัศนะ แต่ผู้วิจัยน ามาเป็นตัวอย่างเพียงบางท่านเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายไว้ว่า การบ ารุงบิดามารดาก็คือการระลึกรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณ
ของผู้อื่น ที่มีอยู่เหนือตน เรียกว่า กตัญญุตา (กตัญญู) การพยายามท าตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ เรียกว่า 
กตเวทิตา (กตเวที) คนที่รู้บุญคุณ เรียกว่าคนกตัญญู คนที่ท าตอบแทน เรียกว่า คนกตเวที กตัญญู
กตเวทิตา หมายถึง ความรู้บุญคุณท่านแล้วท าตอบให้ปรากฏ นี้เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ ได้ 
และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข46 ค าว่า แม่หรือค าว่า พ่อ ในภาษาไทยเราหรือภาษาที่คล้ายกันก็มีอยู่
หลายภาษา เรียกแม่ ด้วยอักษรหมวด มะ และเรียกพ่อด้วยอักษรหมวด ปะ แม้ภาษาอินเดียก็เรียก
แม่ว่า มาตา เรียกพ่อว่า ปิตา คือ มะ กับ ปะเหมือนกัน มะ กับ ปะ เป็นค าพูดที่เล็งถึง พ่อแม่หลาย
ประเทศหลายชาติและหลายภาษาเรียกว่าจะแทบทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้ ค าว่า มารดาบิดานี้ เป็นค าที่
ต้องสนใจในความหมาย ท าไม จึงกล่าวค าว่า มาตา ก่อน ปิตา คือ ภาษาไทยค าว่า แม่และพ่อ ถอดมา
จากภาษาบาลี ปัจจุบัน นิยมใช้กันว่าพ่อและแม่ ค าว่า แม่ เป็นค าที่มาก่อนค าว่าพ่อ โดยพิจารณาตาม
                                                           

43 ขุ.ชา. 28/6/3. 
44 องฺ.สตฺตก. 23/47/73. 
45 พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า 24. 
46 พุทธทาสภิกขุ, กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536), หน้า 2. 
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ความรู้สึกของทารกหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับทารก ทารกเก่ียวข้องกับแม่มากจนรู้จักเรียกแม่ก่อนเรียก
พ่อ และก็ง่ายส าหรับปากที่พูดว่าแม่ ง่ายกว่าที่จะเรียกว่าพ่อ ทั้งลูกคนและลูกสัตว์อยู่กับแม่มาตั้งแต่
แรกมากกว่าอยู่กับพ่อ แม้สัตว์ในบ้านเรือนก็มีลักษณะเหมือนกัน สัตว์ในปุา เป็นฝูง เป็นโขลงอยู่กับ
แม่เป็นส่วนใหญ่ สัตว์ในน้ าในอากาศส่วนมากก็จะอยู่กับแม่ ค าว่า แม่ จึงมีความหมายแก่ลูกมาก 
เพราะเหตุนี้ค าว่าแม่จึงข้ึนก่อนค าว่าพ่อ ตามค าว่า มาตาปิตา ในภาษาบาลี47 

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญา นันทภิกขุ) ได้อธิบายไว้ว่า การบ ารุงบิดามารดาก็คือคนในสมัย
โบราณเขามองเห็นการณ์ไกลว่า อะไรจะเกิดขึ้น เขาจึงย้ าสอนกันมากในเรื่องนี้และถือว่าความกตัญญู
เป็นคุณธรรมที่ส าคัญและมีความจ าเป็นแก่สังคม นักปราชญ์ในอินเดียได้เขียนสอดแทรกความกตัญญู
ไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่องเพ่ือสอนใจเยาวชน ทางด้านวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ชาดกต่าง ๆ 
เป็นนิทานสอนใจ ก็แฝงไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่อง เพ่ือสอนให้ลูกมีความกตัญญูกตเวที 
ต่อบิดามารดา ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ท าอะไรให้พ่อแม่ช้ าใจ เจ็บไข้ดูแลรักษา ช่วยเหลือกิจการเมื่อ
พ่อแม่ต้องการ ในประเทศจีนปรัชญาเมธี ได้แก่ ขงจื้อ ได้เขียนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความกตัญญูให้ลูก
ปฏิบัติต่อพ่อแม่ ปูุ ย่า ตา ยาย สอนให้บุคคลรู้จักเคารพนบนอบนับถือผู้มีพระคุณ ประเพณีของจีน 
เช่น ตื่นเช้า ต้องจัดธูป 3 ดอก ไปยืนหน้าบ้าน เพ่ือไหว้ฟูาดิน เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดิน         
และฟูา48 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า การบ ารุงบิดามารดาก็คือความเป็นคน
กตัญญูกตเวที และได้ให้ความหมายของค าว่ากตัญญูกตเวที หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ท่านท าแล้วและ
ตอบแทนแยกออกเป็น 2 คือ กตัญญูรู้คุณท่าน กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญู
กตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น 2 ระดับ49 

พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่าการบ ารุงบิดามารดา ก็คือ ความเป็นผู้รู้
อุปการะที่ผู้ใดผู้หนึ่งท าแล้วจะน้อยหรือมากก็ตาม โดยความระลึกถึงบ่อย ๆ ชื่อว่ากตัญญุตา บุคคล
ผู้ท าอุปการะก่อน ชื่อว่า บุพการีและบุคคลผู้รู้อุปการะอันบุพการีท าแล้วและท าตอบแทนในภายหลัง 
ชื่อว่า กตัญญูกตเวที และบุคคลที่เป็นบุพการีย่อมได้ชื่อว่า เราให้หนี้และบุคคลผู้ท าภายหลังย่อมได้  
ชื่อว่าเราใช้หนี้50 

พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของบุตรธิดาไว้ในหนังสือหน้าที่ของ
คน ดังเนื้อหาว่า แม้การตอบแทนคุณของบิดามารดา บุตรธิดา ก็พึงปฏิบัติด้วยปัจจัย 4 ช่วยเหลือใน
เวลาท่านปุวยไข้ ช่วยงานในบ้านเชื่อฟังเคารพบูชา51 

ฉะนั้น จึงมีค ากล่าวยกย่องบุญคุณของท่านไว้ต่าง ๆ กัน ตัวอย่างเช่น ค าประพันธ์ต่อไปนี้ 

                                                           
47 พุทธทาสภิกขุ, พระคุณของแม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดอกโมกข์, 2546), หน้า 80-81. 
48 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญา นันทภิกขุ), กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2536), หน้า 6-7. 
49 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
50 พระพรหมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2549), หน้า 113. 
51 พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช), หน้าที่ของคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2538), 

หน้า 4. 



 
68 

 

จะเอาท้องฟูาอันหาขอบเขตมิได้มาสมมติเป็นแผ่นกระดาษ เอาภูเขาพระสุเมรุอันเป็น
ยอดหนึ่งของภูเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดในโลก มาสมมติเป็นปากกา เอาน้ าในมหาสมุทรทุกแห่งใน
โลกมาสมมติ เป็นน้ าหมึกจดจารึกพระคุณของบิดามารดา จนกระทั่งท้องฟูาเต็มไปด้วยอักษร
ภูเขาพระสุเมรุสึกหรอไปจนหมดสิ้นน้ าในมหาสมุทรเหือดแห้งไปจนหมด การพรรณนา
พระคุณของมารดาบิดา ก็ยังไม่จบสิ้น52 
จากค าประพันธ์ข้างบนนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การที่จะยกเอาภูเขา น้ าในมหาสมุทรมา

เปรียบเทียบกับพระคุณของมารดาบิดาที่ได้ท าแล้วแก่บุตรธิดานั้น หาได้ไม่เนื่องจาก ท่านเป็นผู้ที่มี
จิตใจบริสุทธิ์ ดูแลบุตรธิดาโดยไม่คิดหวังสิ่งใด ๆ ตอบแทน เพียงแต่ให้เป็นคนดีของสังคม รู้จักสิ่งที่
ควรท าไม่ควรท า 

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) ได้ให้ทัศนะเรื่องหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรธิดาและ 
ทั้งสองฝุายพึงปฏิบัติตนต่อกันอย่างไร ดังต่อไปนี้53 

1) บุตรธิดาพึงตระหนักถึงความรักและปรารถนาดีของบุพการี โดยเฉพาะมารดาที่ต้อง
คอยดูแลบุตรในคราวยังเป็นทารกน้อย เอาใจใส่ต่อบุตรอย่างไม่คลาดสายตา ไม่เคยที่จะรังเกียจบุตร
เลยแม้แต่น้อย เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้ว ก็อย่าปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่ตามล าพังควรให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลกิจของท่านให้สบายใจ 

2) บุตรธิดาพึงบ ารุงบุพการีด้วยการตอบแทนคุณด้วยการท าความดี เรามารถเริ่มต้น
ได้ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยท าตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย ไม่ดื้อรั้น ช่วยท่านท าการงานตามก าลัง ไม่นิ่ง      
ดูดาย อย่ามุ่งแต่การเล่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  
ให้คุ้มค่ากับการที่ท่านได้ทุ่มเทเวลาในการหาทรัพย์สิน เพ่ือเป็นทุนในการศึกษาของตนเอง โดยตั้ง
ความหวังเอาไว้ในเบื้องสูง แล้วใช้ความพากเพียรพยายามด้วยตั้งใจจริง ให้เป็นผลส าเร็จให้ได้ ให้ถื อ
หลักพระพุทธภาษิตที่ว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ปฏิบัติได้ในระดับนี้ ก็นับว่าเป็นสวรรค์ใน
เรือนได้ในระดับหนึ่ง ไม่ต้องรอสวรรค์ในชาติหน้า54 

3) บุตรธิดาพึงส านึกอยู่ในใจของตนเสมอว่า ความล าบากที่บิดามารดาได้เลี้ยงดูเรามา 
ตั้งแต่เล็กจนถึงบัดนี้ ท่านยอมท างานทุกอย่าง เพ่ือให้บุตรธิดา อันเป็นสิ่งที่ท่านให้ความมากที่สุดใน
ชีวิตของท่าน และรักมากที่สุดก็ว่าได้ ฉะนั้น ควรส านักเสมอว่า ท่านเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่ง เหมือน
ตัวเราที่เป็นอยู่นี้ก็ส าคัญเช่นกัน เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว พึงปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพ และท าตามหลักของ
บัณฑิต คือ คนดี ดูแลท่านให้สุขสบายในยามแก่ชรา55 
 การบ ารุงบิดามารดานั้น เป็นหน้าที่โดยตรงของบุตรธิดา เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ
ของท่าน เพราะว่า บิดามารดา เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้กล่าวคือ ท่านเป็นเหมือนพรหม เช่น 
มีเมตตาและกรุณาต่อลูก ๆ ทุกคนเหมือนกันหมด ท่านเป็นครูคนแรก เช่น ให้ความรู้แนะน าพร่ าสอน

                                                           
52 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมโร), มงคลยอดชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2526), 

หน้า 267. 
53 พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), บทเรียนจากชีวิตจริง, (ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2544), หน้า 11-

12. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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แต่สิ่งดี ๆ แก่ลูกให้เป็นคนดี เป็นเทวดาของลูก คือ เป็นที่พ่ึงทางใจได้ยามทุกข์ยาก เป็นผู้ที่ควรรับของ
สักการบูชาหรือการกราบไหว้ เป็นเหมือนพระอรหันต์ในบ้านคือกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ และได้บุญ
ได้ความดี เพราะบุคคลที่ประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว ย่อมเจริญทั้งอายุ วรรณะ สุขะ
และพละ ส่วนบุตรธิดา ก็มีหน้าที่จะต้องตอบแทนต่อท่าน เช่น ให้การบ ารุงด้วยปัจจัย 4 และปฏิบัติ
ต่อท่านอย่างเคารพ ให้เกียรติ นับถือ ท าให้ท่านผู้ไม่มีศรัทธา ศีล จาคะและปัญญาให้มีครบถ้วน เช่น 
อาจจะพาไปท าบุญที่วัด ฟังธรรม เจริญกรรมฐาน เพ่ือทดแทนคุณท่านก็ได้ ตลอดจนการบวชให้แก่
ท่านในโอกาสที่เหมาะสม 
 หน้าที่ของบิดามารดานั้น มี 2 ทาง คือ หน้าที่ทางกายภาพ เช่น การอบรมพร่ าสอนให้บุตร
ธิดามีการศึกษาที่ดีกว่าตนเอง จะเห็นได้จากบิดามารดาบางท่านส่งให้บุตรธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนถึง
ระดับอุดมศึกษากระทั่งจนจบปริญญาเอกก็มี แต่บิดามารดาส าเร็จการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา
เท่านั้น ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า บิดามารดาตระหนักและให้ความส าคัญต่อบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้
เจริญก้าวหน้า แม้ในทางจิตใจก็เช่นเดียวกัน อาจจะน าบุตรธิดาไปท าบุญตักบาตร ไหว้พระรับศีลหรือ
เจริญเมตตาภาวนาในสถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านของตนก็ได้ ส่วนเมื่อบิดามารดาท าหน้าที่สมบูรณ์แล้ว
เช่นนี้ ก็จะเกิดความปีติเอิบอ่ิมใจ ยินดีเมื่อบุคคลอ่ืนชื่นชมหรือสรรเสริญว่าบุตรธิดาของตนเป็นคนดี
รู้คุณบิดามารดา 
 บุตรธิดาจะเห็นฐานะของบิดามารดาว่า เป็นผู้มีจิตที่เป็นพรหมต่อบุตรธิดา เช่น เห็นอกเห็น
ใจเมื่อบุตรธิดาล้มเหลว มีจิตปีติยินดีเมื่อบุตรธิดาประสบความส าเร็จส าเร็จด้านการงานหรือหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นบุรพเทพคือเทพที่ประเสริฐคอยช่วยเหลือทุกอย่าง เป็นบุรพาจารย์คือคอยให้
ค าแนะน าพร่ าสอนแต่สิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต ยกย่องสรรเสริญเมื่อบุตรได้ดี เป็นต้น และ  
เป็นอาหุไนยบุคคลคือเป็นผู้ที่บุตรธิดาควรเอาใจใส่ดูแลด้วยปัจจัย 4 ด้วยการให้ความเคารพนับถือ
หากที่บุคคลอ่ืนในโลกจะท าอย่างท่านได้ เช่น บิดามารดาสามารถที่จะสละชีพเพ่ือบุตรธิดาได้          
เป็นต้น 
 



 
บทท่ี 4 

วิเคราะห์เรื่องปุรตัถิมทสิในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
4.1 วิเคราะห์สถานภาพของปุรัตถิมทิส (บิดามารดา) 

ปุรัตถิมทิส คือ ทิศเบื้องหน้า ซึ่งหมายถึงมารดาบิดาผู้ให้ก าเนิดบุตรธิดา และเป็นผู้ฝึกให้บุตร
ธิดาได้มองโลกให้เป็นเพ่ือความเป็นอยู่อย่างรู้คุณค่าของโลก ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพรหมสูตรว่า 
“มารดาบิดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตร”1 

มารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดา และไต่ถามฤกษ์ ฤดู และปีทั้งหลายเมื่อมารดา
นั้นมีระดู การตั้งครรภ์จึงมีได้ เพราะการตั้งครรภ์นั้น มารดาจึงมีการแพ้ท้อง เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึง
เรียกท่านว่า สุหทา หญิงผู้มีใจดี 
 มารดาประคับประคองครรภ์อยู่หนึ่งปีหรือหย่อนกว่าบ้าง แล้วจึงคลอดบุตร เพราะเหตุนั้น 
มารดาจึงชื่อว่า หญิงผู้ให้ก าเนิดบุตร เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกท่านว่า ชเนตตีหญิงผู้ยังบุตรให้เกิด 
 เมื่อบุตรร้องไห้ มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ ด้วยน้ านมบ้าง ด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้าง 
ด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกท่านว่า โตเสนตี หญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดี 
 จากนั้น เมื่อลมแรงและแสงแดดกล้า มารดาก็กระท าความรักอย่างจับใจ มองดูบุตรผู้ยังเป็น
เด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกว่า โปเสนตี หญิงผู้เลี้ยงดูบุตรทรัพย์อันใดที่เป็น
ทรัพย์ของมารดาก็ดี เป็นทรัพย์ของบิดาก็ดี แม้ทรัพย์ทั้ง 2 มารดาก็คุ้มครองรักษาไว้เพ่ือบุตรนั้น ด้วย
หมายใจว่า แม้ทรัพย์ทั้ง 2 นี้เป็นของบุตรเรา 
 มารดาเมื่อให้บุตรส าเหนียกว่า อย่างนี้ซิลูก อย่างโน้นซิลูก ย่อมล าบาก และทราบว่า เมื่อ
บุตรของตนเมื่อถึงคราวเป็นหนุ่ม ลุ่มหลงมัวเมาในภรรยาของผู้อ่ืนอยู่จนดึกดื่นเที่ยงคืนไม่กลับมาใน
เวลาเย็น ก็ย่อมเดือดร้อน ด้วยประการฉะนี้2 
 สตรีที่ยังบุตรให้เกิด ชื่อว่ามารดา บุรุษผู้ยังบุตรให้เกิดชื่อว่า บิดา บรรดามารดาบิดาเหล่านั้น 
มารดาเท่านัน้ เป็นผู้ที่ท ากิจที่ท าได้ยาก 
 จะเห็นได้ว่า มารดาและบิดาเป็นผู้ให้ก าเนิด บ ารุงเลี้ยงดูชีวิตของบุตรให้สืบเนื่องตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงเติบใหญ่ด้วยน้ านม ข้าวและน้ า จนได้ชื่อว่าแสดงโลกนี้แก่บุตร เพราะถ้ามารดาและบิดาไม่
เลี้ยงดูหรือยอมรับว่าเป็นบุตรตั้งแต่วันที่เกิด บุตรก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดจนรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ในโลก
นี้ได้ ดังนั้น ความหมายของมารดาและบิดาในพระพุทธศาสนา เถรวาท จึงหมายถึง หญิงและชายที่
เป็นผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูบุตร และจากการที่มารดาเท่านั้นเป็นผู้ที่ท ากิจที่ท าได้ยาก ดังที่กล่าวมาแล้ว 
พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงให้การยกย่องและเรียกมารดาก่อนบิดา 
 มารดา หมายถึง หญิงที่เป็นผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูบุตร บิดา หมายถึง ชายผู้ให้ก าเนิดและ
เลี้ยงดูบุตร พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องคุณค่าของมารดาบิดาไว้ในฐานะต่าง ๆ อันเป็นฐานะที่ส าคัญ            
ดังปรากฏในสพรหมกสูตร 

                                                           
1 องฺ.จตุกฺก. 21/63/108. 
2 ขุ.ชา. 28/165-171/81-82. 
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 ภิกษุทั้งหลาย บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของ
สกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดา
ภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อ
ว่ามีอาหุไนยบุคคล 
 ค าว่า “พรหม” นี้ เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า “บุรพาจารย์” นี้ เป็นชื่อของมารดาบิดา           
ค าว่า “บุรพเทพ” นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า “อาหุไนยบุคคล” นี้ เป็นชื่อของมารดาและบิดา 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยงผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร3 
 ในพรหมสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องคุณค่าของมารดาบิดาเพ่ิมขึ้นจาก สพรหมกสูตร         
ไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของ
สกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดา
ภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อ
ว่ามีอาหุไนยบุคคล 
 ค าว่า “พรหม” นี้ เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า “บุรพาจารย์” นี้ เป็นชื่อของมารดาบิดา          
ค าว่า “บุรพเทพ” นี้ เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า “อาหุไนยบุคคล” นี้ เป็นชื่อของมารดาและบิดา 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง ผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร4 

เห็นได้ว่า มารดาบิดาเป็นผู้ที่ให้ก าเนิด เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนเติบ
ใหญ่ช่วยเหลือเลี้ยงดูตัวเองได้ มารดาบิดาจึงมีคุณค่าเปรียบเสมือนพรหม บุรพาจารย์ บุรพเทพ และ
อาหุไนยบุคคล เป็นบุคคลที่บุตรพึงสักการะนอบน้อม 
 1) มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นพรหมของบุตร โดยทรงเปรียบเทียบจาก
คุณธรรมของพรหมที่ต้องตั้งมั่นในพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา “พรหมเป็นชื่อ
ของผู้ประเสริฐที่สุด มารดาและบิดาทั้งหลายจะไม่ละทิ้งภาวนา 4 อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขาในบุตรทั้งหลาย เหมือนท้าวมหาพรหมไม่ละทิ้งภาวนา 4 อย่าง”5 “มารดาบิดาทั้ง 2 นั้น ท่าน
เรียกว่า พรหม เพราะท่านมีความประพฤติเช่นกับพรหม เพราะได้พรหมวิหารในบุตรทั้งหลายครบ 4 
อย่างตามกาลเวลา”  
 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงคุณของมารดาบิดาในฐานะพรหมไว้ว่า “ค าว่า พรหม หมายถึง 
ความมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท าอะไรลงไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แล้วก็
เรียกว่าท าเหมือนอย่างพรหม บิดาโดยแท้จริงก็ท าอย่างนั้น ท าแก่ลูกอย่างนั้นคือท าด้วยเมตตากรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ตลอดเวลา บิดามารดาจึงได้ชื่อว่าพรหมหรือพระพรหม”6 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงคุณค่าของมารดาบิดาในฐานะเป็นพรหม
ของบุตรว่า “เป็นพรหมของลูก โดยเป็นผู้ให้ก าเนิด ท าให้ลูกได้ชีวิตนี้มาและอยู่ในโลก พร้อมทั้งบ ารุง
                                                           

3 องฺ.ติก. 20/31/183. 
4 องฺ.จตุกฺก. 21/63/107. 
5 ขุ.อิติ.อ. 45/670. 
6 พุทธทาสภิกข,ุ คุณของบิดามารดา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2550), หน้า 15. 
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เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตทั้งกายและใจ ด้วยพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขาและสังคหวัตถุ 4 อย่าง คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา”7 
 เห็นได้ว่า มารดาบิดา เป็นผู้มีธรรมประจ าใจที่ท าให้เป็นพรหม ด้วยการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุตรด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้ 

1) เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดีที่มารดาบิดาอยากให้บุตรมีความสุขด้วย
จิตอันแผ่ไมตรี คิดท าประโยชน์ต่อบุตรตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ “เมื่อบุตรอยู่ในท้อง มารดาบิดานั้นเกิด
เมตตาจิตขึ้นในบุตรว่า เมื่อไรหนอ เราจักเห็นลูกน้อย ไม่มีโรค” มารดาบิดา เกิดมีเมตตาจิตต่อบุตร 
ทะนุถนอมครรภ์ปรารถนาที่จะเห็นหน้าบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงปราศ จากโรคและมีอวัยวะครบ และ
เมื่อคลอดออกมาเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม ปรารถนาที่จะให้บุตรเดินไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 

2) กรุณา หมายถึง มารดาบิดามีความสงสารที่คิดจะช่วยให้บุตรพ้นจากทุกข์ความ
ล าบากเดือดร้อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นทารกแบเบาะ “ในกาลใดบุตรนั้นยังอ่อน นอนหงายอยู่ ถูกสัตว์
ทั้งหลายมีเล็นเป็นต้นกัด หรือถูกการนอนเป็นทุกข์บีบคั้น ร้องไห้อยู่ ในกาลนั้นมารดาบิดาก็เกิดความ
กรุณาขึ้น เพราะได้สดับเสียงบุตรนั้น” แม้เมื่อบุตรเติบใหญ่ เมื่อรู้ว่าบุตรมีความทุกข์ยากล าบากกาย
หรือมีความทุกข์ใจ มารดาบิดาจะเป็นทุกข์เป็นร้อนและหาวิธีการปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายของบุตร
ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

3) มุทิตา หมายถึง มารดาบิดามีความยินดี มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อบุตรได้ดีมีสุข
หรือมีความเจริญงอกงาม ซึ่งในวิสัยปุถุชนโดยทั่วไปจะมีจิตอิจฉาริษยา เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าแต่
มารดาบิดาจะไม่มีจิตดังกล่าวกับบุตรของตนมีแต่จิตที่มุทิตาด้วยตลอดเวลา ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่  
“ในเวลาบุตรวิ่งมาวิ่งไปเล่นได้ก็ดีในเวลาบุตรตั้งอยู่ในวัยงาม น่าดูน่าชม ท่านทั้ง 2 ก็มีจิตอ่อนโยน
บันเทิง เบิกบาน เพราะมองดูหน้าบุตรน้อย” 

4) อุเบกขา หมายถึง การที่มารดาบิดามีการวางใจเป็นกลางกับการกระท าของบุตร 
พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรัก ความชัง และในเวลาที่บุตรท าการเลี้ยงภริยา แยก
ครองเรือนในกาลนั้น ท่านทั้ง 2 ก็เกิดความมัธยัสถ์ขึ้นว่า บัดนี้ ลูกน้อยของเรา อาจจะเลี้ยงตนได้โดย
ธรรมดาตามล าพังของตน ในกาลนั้น ท่านทั้งสองได้ความวางเฉย ๆ ด้วยการรู้จักสงบใจมองดูด้วยการ
วางเฉย เพราะบุตรสมควรที่จะรับผิดชอบเรื่องของตนเองได้แล้ว ซึ่งในการวางเฉยของมารดาบิดานั้น
จะต้องวางเฉยด้วยการมีปัญญาก ากับด้วยเสมอ ซึ่งจะเป็นการสร้างพัฒนาทาง ด้านคุณธรรมให้กับ
บุตรของตน 
 ดังนั้น มารดาบิดาประพฤติต่อบุตรด้วยพรหมวิหาร 4 ได้แก่ ความเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ซึ่งเป็นธรรมประจ าใจที่ท าให้มารดาบิดาเป็นพรหมหรือเสมอด้วยพรหม มารดาบิดาจึงเป็นผู้
มีคุณค่าและได้รับการยกย่องว่าเป็นพรหมของบุตร 

2) มารดา บิดาเป็นบุรพเทพของบุตร  
ในความหมายของมารดา บิดาเป็นเทพของบุตรนั้นมีคัมภีร์ และปราชญ์ทางด้านศาสนาได้

กล่าวไว้ เช่น “มารดาบิดา เรียกว่า บุรพเทพ เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะก่อนกว่าเทพเหล่าอ่ืน”  

                                                           
7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), คุณบิดามารดาสุพรรณนามหาศาล, พิมพ์ครั้งที่ 47, (กรุงเทพมหา-

นคร : บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 2551), หน้า 30–31. 
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 “มารดาบิดาเป็นเทพของบุตรไว้สรุปได้ว่า ท้าวโลกบาลมีหน้าที่ปกปูองภัยให้กับโลกเช่นใด
มารดาบิดามีหน้าที่ปกปูองบุตรเช่นเดียวกันและก่อนใครหมดโดยไม่เคยละทิ้งหรือลืมบุตรเลย” 

มารดาบิดาเป็นบุรพเทพของบุตร เพราะท่านมีอุปการะเลี้ยงดูบุตร คอยคุ้มครองปกปูองบุตร
ก่อนผู้อ่ืน โดยท่านมีหน้าที่ต่อไปนี้ 

1) บ ารุงเลี้ยงดูบุตร หมายถึง บ ารุง คือ การเลี้ยงชีวิต มารดาบิดา ทะนุถนอมชีวิตของ
บุตร ประคบประหงมเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดด้วยน้ านมซึ่งเป็นเลือดในอกของมารดาตลอดจนข้าวและน้ า
อย่างต่อเนื่อง จนเจริญเติบโต 

2) แสดงโลกนี้แก่บุตร หมายถึง การที่บุตรสามารถรับรู้และสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งกาย
และใจได้นั้น เป็นเพราะว่ามารดาบิดารับว่าเป็นบุตร ดูแลรักษาบุตรตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในครรภ์ และเลี้ยง
ดูจนเติบใหญ่ 

3) คุ้มครองปกปูองรักษา มารดาบิดาได้ท าหน้าที่เป็นเกราะปูองกันและคุ้มภัยไม่ให้เกิด
อันตรายใดกับบุตรของตนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เฝูาทะนุถนอมดังค ากล่าวที่ ว่า “ไข่ในหิน” เพ่ือให้บุตร
รอดพ้นหรือปราศจากอันตราย อันตรายแม้เพียงน้อยนิด ไม่ให้เกิดต่อลูก มดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม 
ยอมแม้แต่จะท าบาป ท าร้ายหรือท าลายชีวิตผู้อ่ืน เพ่ือรักษาชีวิตบุตรของตนเอง มีความรักความ
เมตตาต่อบุตรและหวังดีต่อบุตรอยู่เสมอ เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพ่ือให้บุตรมีชีวิตที่อยู่
รอดต่อไปได้อย่างมีความสุข หรือสละวัตถุสิ่งของอันเป็นของตนเพ่ือประคับประคองคุ้มครองลูกให้อยู่
ดีมีสุข ปราศจากภัยทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นภัยทางโลก 

4) ให้อภัย คือ จิตใจของมารดาบิดาเปรียบเป็นจิตใจที่มีแต่ให้อภัยแก่บุตรมองเห็นบุตร
ของตนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ยามใดที่บุตรของตนท าผิดก็พิจารณาความผิดเหล่านั้นด้วยจิตใจที่
เมตตาและอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรให้ดีขึ้น โดยไม่ค านึงถึงความผิดพลาดในอดีตของบุตร 
จิตใจของมารดาบิดาจึงเปรียบเสมือนพระวิสุทธิเทพ มารดาบิดาจึงเป็นทักขิไนยบุคคล อันหมายถึง
บุคคลที่ควรรับของท าบุญ เมื่อบุตรน าของมาสักการะต่อท่านจึงมีผลบุญอย่างมาก 
 จะเห็นว่า มารดาบิดาเป็นบุคคลคู่แรก ที่เป็นผู้ที่บ ารุงเลี้ยงดู จนบุตรเติบโตและเรียนรับรู้
เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ ให้การคุ้มครองดูแลรักษาลูกให้ปลอดภัย มีจิตใจที่ให้อภัยลูกอยู่เสมอ 
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นบุรพาจารย์หรือเทพองค์แรกของบุตร 
 3) มารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร 

คัมภีร์อรรถกถา ได้อธิบายมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตรไว้ว่า “...มารดาบิดาเมื่อจะให้
บุตรส าเหนียก ก็กล่าวว่า เจ้าจงยืนอย่างนี้ จงเคี้ยวอย่างนี้ จงกินอย่างนี้ คนนี้เจ้าควรเรียกพ่อคนนี้ควร
เรียกพ่ีชาย น้องชาย คนนี้ควรเรียกพ่ีสาว น้องสาว สิ่งนี้ควรท านะ สิ่งนี้ไม่ควรท านะ ที่โน้นควรเข้าไป
นะ ที่โน้นไม่ควรเข้าไป ดังนี้ ต่อมา แม้อาจารย์อ่ืน ๆ จึงจะให้ศึกษาศิลปะ...”8 

“เพราะมารดาและบิดาเหล่านั้น ยังบุตรให้ยึดถือ ให้ส าเหนียกอยู่ จ าเดิมแต่เวลาที่บุตรเกิด 
ด้วยนัยเป็นต้นว่า “จงนั่งอย่างนี้ ยืนอย่างนี้” และว่า “คนนี้ เจ้าควรเรียกว่า “พ่อ” ฉะนั้น มารดาบิดา 
ท่านจึงเรียกว่าบุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์ก่อนอาจารย์ทั้งหมด 

                                                           
8 ขุ.อิติ.อ. 45/671-672. 
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มารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรก เป็นผู้สอนลูกตั้งแต่ให้ดูดนม ให้ถ่ายอุจจาระ ให้ถ่ายปัสสาวะ 
ให้ท าทุกอย่าง ซึ่งสอนตั้งแต่เริ่มถือก าเนิดจนคลอดออกมาดูโลกนี้ ซึ่งเป็นการสอนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย์ ทั้งการกิน ดื่ม ท า พูด คิด ซึ่งถือว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อลูกในฐานะครูที่ส าคัญ
อันดับแรก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงคุณค่าของมารดาบิดาไว้ว่า เป็นบุรพาจารย์
ของลูก โดยเป็นอาจารย์คนแรกหรือครูต้น ผู้อบรมสั่งสอนให้ รู้จักวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน เริ่มแต่วิธีกินอยู่ หลับนอน ขับถ่าย หัดยืน หัดเดิน หัดพูดจาปราศรัย รู้วิธีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ผู้อ่ืน น าลูกเข้าสู่สังคมมนุษย์ ตลอดจนวิธีด าเนินชีวิตที่ดีงาม ฝึกฝนความคิดและคุณธรรม ก่อน
อาจารย์อ่ืนใด”9 

พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวไว้ว่า พ่อแม่นั้นจัดเป็นครูที่ยอดเยี่ยมกว่าใคร
หมด ถึงขั้นเป็น “พ่อครู” และ “แม่ครู” นั้นเชียว เพราะครูธรรมดาก็สอนกันแค่วิชาการในหลักสูตร
เป็นพ้ืน แต่พ่อแม่ท่านสอนเราทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร สอนทั้งในแง่ของทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในชีวิตจริงทั้งสอนโดยไม่ต้องมีตารางสอน ไม่มีเวลาจ ากัดว่าต้องสอนตามชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้
เหมือนครูทั่ว ๆ ไป10 

ค าว่า มารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์นั้นคือมารดาบิดานั้นเป็นครูอาจารย์คนต้นแรกของลูก
เพราะพ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักพูด รู้จักเขียน รู้จักขาน ประคับประคองให้รู้จักนั่ง รู้จักคลาน รู้จักเดิน      
สั่งสอนให้รู้จักบาปบุคุณโทษ ตลอดจนถึงการนุ่งห่ม อาบน้ าแต่งตัว พ่อแม่สอนให้รู้ก่อนทั้งสิ้น 

มารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร เป็นครูคนแรกของบุตร เพราะเป็นผู้ที่สอนและอบรม
บุตรตั้งแต่แรกเกิด จนเติบโต โดยสิ่งที่มารดาบิดาอบรมบุตรนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่บุตรจะใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตและศึกษาเรื่องอ่ืน ได้แก่ 

1) สอนภาษา เมื่อบุตรเริ่มหัดพูด มารดาบิดาเป็นคนแรกที่สอนให้บุตรรู้จักภาษาพูด 
เริ่มจากค าเรียกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น พ่อ แม่ พ่ี ปูา น้า อา น้อง แมว หมา เป็นต้น ด้วยภาษาที่สุภาพ
และเหมาะสมกับบุคคล กาลเวลา อันเป็นค าพูดท่ีน ามาซึ่งคุณประโยชน์ และเป็นที่รักของคนรอบด้าน 

2) สอนการด าเนินชีวิต เช่น มารยาทในชีวิตประจ าวัน การเดิน การยืน การนั่ง       
การนอน การรับประทานอาหารการแต่งกาย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และมารยาท
ในสังคม การสิ่งใดควรท าและไม่ควรท า อบรมสั่งสอนคุณธรรม บาปบุญคุณโทษ เพ่ือที่บุตรจะได้มี
มนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืนและมีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เมื่อเติบโตขึ้นได้เข้าเรียนจึงมีครูอาจารย์อ่ืน ๆ 
อบรมสั่งสอนศิลปะวิชาชีพต่าง ๆ ให้ 

4) มารดาบิดาเป็นอาหุไนยบุคคลของบุตร 
มารดาบิดาในฐานะอาหุไนยบุคคลว่า สิ่งของชื่อว่า อาหุนะ เพราะเขาต้องน ามาบูชาคือผู้หวัง

ผลวิเศษต้องน ามาจากที่ไกลแล้ว จึงถวายในท่านผู้มีคุณ ค าว่า อาหุนะนี้ เป็นชื่อของข้าว น้ า และผ้า
ส าหรับปกปิดกาย เป็นต้น มารดาบิดาย่อมควรซึ่งของบูชานั้น เพราะเป็นนาส าหรับปลูกฝังอุปการ

                                                           
9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), คุณบิดามารดาสุพรรณนามหาศาล, อ้างแล้ว, หน้า 31. 
10 พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช), พระในบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียงจงเจริญ , 2536),           

หน้า 36. 



 
75 

 

ธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า อาหุเนยยะ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ค าว่า อาหุเนยยะ นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย11 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า มารดาบิดาเป็นอาหุไนยบุคคล ของลูก 
โดยเป็นดุจพระอรหันต์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไม่มีภัยอันตราย เข้าใกล้และอยู่ด้วยได้อย่าง
ไว้วางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ์ เป็นผู้พร้อมที่จะให้อภัย และปลอบขวัญยามมีภัย ควรแก่การกราบ
ไหว้เคารพบูชาของลูกตลอดกาล เพราะมารดาบิดาเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการนอบน้อมบูชาสักการะ
ที่บุตรน ามาบูชา อันได้แก่ อาหาร น้ า และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และควรบ ารุงท่านทั้งเช้าและเย็น 
ทั้งนี้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการคุณแก่บุตรเป็นอย่างมาก ท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญส าหรับบุตร12 

ค าว่า อาหุไนยะนั้น คือ พ่อแม่ ทรงคุณความดีควรแก่ของค านับบูชา เช่น ข้าวปลาอาหาร 
ผ้านุ่งห่ม ที่ลูกน ามากราบค านับบูชา สิ่งของที่ลูกน ามาค านับบูชานั้น พ่อแม่มีคุณความดีพอที่จะ
อ านวยผลบุญกุศลแก่ลูก ให้ลูกได้รับความปลาบปลื้มใจ อาหุไนยะเป็นคุณของพระอรหันต์  แปลว่า      
ผู้ควรแก่ของค านับบูชา พ่อแม่เป็นอาหุไนยะของลูกก็คือท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกนั้นเอง 

จะเห็นได้ว่า มารดาบิดาได้ชื่อว่าอาหุไนยบุคคล คือบุคคลผู้ควรรับของที่บุตรน ามาให้ แม้จาก
ที่ไกล มีข้าว น้ า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ที่ควรแก่ของค านับบูชา 
และเป็นเนื้อนาบุญส าหรับผู้ที่น าของมาสักการบูชา ทั้งนี้เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส และ
มีจิตที่มุ่งอนุเคราะห์แก่ชาวโลกโดยไม่เลือกหน้า มารดาบิดาเป็นผู้มีคุณธรรมต่อบุตรดังเช่น         
พระอรหันต์ ดังนั้น มารดาบิดาจึงได้ชื่อว่า อาหุไนยะ ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการคุณแก่บุตร มารดาบิดาเป็นผู้มุ่งประโยชน์แก่บุตรด้วยใจที่
บริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เปรียบได้กับพระอรหันต์มุ่งกระท าต่อชาวโลกด้วยจิตใจที่ปราศจากกิเลส 
ดังนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน ามาบูชา เคารพสักการะ ฉันใด มารดาบิดาก็เป็นผู้ควร
แก่ของที่บุตรน ามาบูชา มาเคารพสักการะ ฉันนั้น 

2) เป็นเนื้อนาบุญของบุตร มารดาบิดา เป็นผู้มีอุปการคุณแก่บุตรเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
การที่บุตรน าสิ่งของมาสักการบูชาท่านจึงมีอานิสงส์เป็นอย่างมาก เปรียบได้กับสักการบูชา              
พระอรหันต์ บุตรสามารถสักการบูชา มารดาบิดา ได้ 2 อย่าง คือ 

2.1 อามิสบูชา คือ บุตรสักการบูชามารดาบิดาด้วยวัตถุสิ่งของอันได้แก่ปัจจัย 4
เพ่ือบ ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาทั้งเช้าและเย็นเพื่อให้ท่านมีความสุขทางกาย 

2.2 ปฏิบัติบูชา คือ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของมารดาบิดา ตอบ
แทนมารดาบิดาให้มีความสุขทางใจ เป็นการเลี้ยงจิตใจของท่านให้แช่มชื่นเบิกบานมีความสุข 

จะเห็นได้ว่า คุณความดีของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรนั้น เปรียบได้กับพระอรหันต์ ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องคุณค่ามารดาบิดาว่าเป็นอาหุไนยบุคคลของบุตร 
 
 
 

                                                           
11 ขุ.อิติ. 45/672-673. 
12 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล, อ้างแล้ว,   หน้า 31. 
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4.2 วิเคราะห์หลักธรรมของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 
หลักธรรมของสามีและภรรยาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวในที่นี้หมายถึง

หลักธรรมของภรรยาและสามีหรือหลักธรรมของมารดาและบิดาที่มีต่อลูก ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงหลักธรรมของบิดาและมารดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวอยู่ 2 ประเด็น 
คือ 1) หลักธรรมพ้ืนฐานของบิดาและมารดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัว         
2) หลักธรรมทั่วไปของบิดาและมารดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัว โดยหลักธรรม
ดังกล่าวมานี้มี ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 หลักธรรมพื้นฐานของมารดาบิดา 

ส าหรับหลักธรรมพ้ืนฐานของบิดามารดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวใน
ทีน่ี้ก็คือ คือ พรหมวิหาร 4 มีรายละเอียด ต่อไปนี้  
 พรหมวิหาร 4 

ค าว่า “พรหมวิหาร” หมายถึง “ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง
ในอารมณ์ ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการปกครอง ในการอบรมสั่งสอน เพ่ือท าให้ครอบครัวและ
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสันติสุข”13 ซ่ึงถือได้ว่า เป็นหลักธรรมที่ เป็นหลักการใหญ่ของการ
ปกครองของชีวิตครอบครัวและเพ่ือครอบครัว และยังจัดได้ว่าเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และเป็นความส าคัญที่เกิดร่วมกันในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาบิดาและลูก 
ดังทีพ่ระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “มารดาบิดาเป็นพรหมของลูก” โดยมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ 

1) เมตตา ได้แก่ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า หมายความว่า มารดามีความรักใคร่ปรารถนาให้บุตรมี
ความสุข ความรักที่มีต่อบุตรนั้นก็คือ อยากให้บุตรมีความสุขเพราะเมื่อเห็นบุตรมีความสุข มารดาก็
พลอยมีความสุขไปด้วย มารดาสามารถท าได้ทุกอย่างที่อยากให้บุตรมีความสุข ซึ่งความหมายของค า
ว่า “เมตตา” นี้ได้มีปรากฏอยู่ในสารีปุตตสุตตนิทเทสไว้ว่า “ค าว่า เมตตา ได้แก่ ความรัก กิริยาที่รัก 
ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยาที่เอ็นดู ภาวะที่เอ็นดู ความปรารถนาเกื้อกูลกัน ความอนุเคราะห์ ความ
ไม่พยาบาท ความไม่ปองร้าย กุศลมูลคืออโทสะในหมู่สัตว์”14 นอกจากนี้ ความหมายของเมตตายัง
ปรากฏอยู่ใน เมตตาอัปปมัญญานิทเทสว่า “ความรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย 
เมตตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า เมตตา”15 ดังค ากล่าวที่ว่า 
 เมตตา คือ ภาวะของจิตใจที่มีเยื่อใยไมตรีจิต มิตรใจ คิดเกื้อกูลด้วยสุขประโยชน์ปราศจาก
อาฆาตพยาบาทขึง้เคียดโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบแช่มชื่น มองดูด้วยสายตาอัน
แสดงถึงใจที่เอิบอาบด้วยความปรารถนาดีให้มีความสุข ปราศจากความพยาบาท มุ่งร้ายที่ เป็นภัยเวร
ทัง้ปวง 

                                                           
13 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2545, หน้า 56. 

14 ขุ.ม. 29/202/590. 
15 อภิ.วิ. 35/643/427. 



 
77 

 

 ซ่ึงค าว่า “เมตตา” นี้ยังได้มีผู้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ค าว่า “เมตตา คือ ความรักปรารถนาดีอยาก
ให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า”16 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าว่า “เมตตา” ก็คือ ความรัก ความปรารถนาดี 
ปราศจากพยาบาทมุ่งร้าย คิดท าประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ เปรียบเหมือนจิตของมารดาบิดาเมื่ อมองดู
บุตรน้อยคนเดียวของตนด้วยจิตเมตตา โดยตั้งข้อสังเกตจากจุดเริ่มต้นของความรักความเมตตาที่
มารดาบิดามีต่อบุตรก็คือ มารดาเมื่อทราบว่าตนตั้งครรภ์ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นของมารดาความรัก
จับไปถึงขั้วหัวใจเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไข เป็นความรัก ความเมตตาที่ไม่เหมือนใคร กล่าวคือ 
ความรักต่อบุคคลอืน่ ๆ โดยทั่วไปนั้นจะสังเกตได้ว่าต้องมีเง่ือนไขเกิดข้ึนก่อนเสมอ เช่น หน้าที่การงาน
เป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาอุปนิสัย เป็นต้น แต่ความรักความเมตตาของมารดานั้นเงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่
มีเลย ดังนั้น ความรักความเมตตาของมารดานั้นจึงเป็นความรักท่ีต้องการให้บุตรมีความสุขความเจริญ
เพียงอย่างเดียวเป็นความรักที่ทะนุถนอมพร้อมกับความเสียสละทุกอย่างให้กับบุตร ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวที่ว่า “มารดาปรารถนาให้บุตรมีความสุข ความเจริญโดยล าดับนับแต่วันที่บุตรถือปฏิสนธิสู่
ครรภ์ของมารดาทีเดียว จะเห็นได้ว่า ช่วงทีม่ารดาตัง้ครรภ์นั้น” ซ่ึงเป็นลักษณะหนึ่งของความเมตตาที่
มารดามีต่อบุตร 

2) กรุณา ก็คือ ความสงสาร หมายความว่า มารดาจะเกิดความสงสารเมื่อเห็นบุตรตก
อยู่ในความทุกข์ล าบากก็อยากจะช่วยให้บุตรพ้นจากความทุกข์นั้น โดยมารดาจะรู้สึกเป็นทุกข์เป็น
ร้อนห่วงใยบุตรเมื่อเห็นบุตรมีความทุกข์หรือผิดหวัง ซ่ึงความหมายดังกล่าวได้มีปรากฏไว้ในกรุณา
อัปปมัญญานิทเทสไว้ว่า “ความสงสาร กิริยาที่สงสาร ภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตติ
นี้ เรียกว่า กรุณา”17 ดังนั้น เพ่ืออธิบายขยายความของค าว่า “กรุณา” ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอกล่าว
เพ่ิมเติมความหมายของค าดังกล่าวตามที่นักวิชาการร่วมสมัยกล่าวไว้ ดังนี้ 
 กรุณา คือ ภาวะของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของผู้อ่ืน เหมือนอย่างถ้าซื่อได้ก็จะซื่อ 
ความทุกข์ของเขา คือ จะช่วยให้ความทุกข์ของเขาหมดสิ้นไป จึงมีอาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้ต้อง
ขวนขวายช่วยเหลือเพ่ือบ าบัดทุกข์ ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ้ าเติม เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์
ไม่มีทีพ่ึ่ง ก็อดอยู่มิได้จะต้องคิดช่วย18 
 กรุณา คือ ความสงสารในสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนความรู้สึกของมารดาบิดาผู้มองดูบุตร
น้อยคนเดียวของตนด้วยความสงสาร จนต้องกล่าวว่า “เจ้าเป็นทุกข์จริงหนอ” 
 กรุณา คือ ความสะเทือนใจ ระลึกไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์ ต้องการช่วยก าจัดช่วย
ปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อ่ืนให้หมดไป 
 กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้ องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์19 

                                                           
16 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 26, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556), หน้า 124.  
17 อภิ.วิ. 35/659/429. 
18 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร), ทศบารมี ทศพิธราชธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 215. 
19 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 24.  
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 จะเห็นได้ว่า ความสงสารหรือความกรุณานั้นเป็นคุณธรรมที่ส าคัญมากที่ท าให้มารดาเป็นผู้ที่
พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพ่ือช่วยเหลือบุตรให้ได้รับความสุข ซึ่งคุณธรรมข้อนี้นับไว้ว่าเป็นเครื่อง
หนุนน าให้คุณธรรมเรื่องเมตตานั้นสูงส่งมากยิ่งขึ้นจนสามารถมองเห็นสภาพชีวิตของบุตรเหมือนกับ
ตนได้ โดยเรื่องนี้ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 
 การสงสารบุตรของมารดานั้น จะเห็นได้จากช่วงที่บุตรของตนคลอดอออกจากครรภ์ของ
มารดาแล้วนั้น ทั้งบิดามารดาก็ดีใจปลาบปลื้มใจว่าเราได้บุตร คอยทะนุถนอมประคับประคองบุตร
ของตนตลอดมา แม้บุตรจะเจ็บไข้ได้ปุวยอย่างไรก็คอยเฝูาปฏิบัติรักษาสุดแต่โรคภัยไข้เจ็บของบุตรนั้น
เห็นควรจะหายด้วยประการใด ก็ปฏิบัติรักษาด้วยประการนั้น ไม่มีการละท้ิง 

3) มุทิตา ได้แก่ ความยินดี หมายความว่า มารดาพลอยยินดีกับบุตรเมื่อบุตรประสบ
ความส าเร็จความก้าวหน้าด้วยความจริงใจ เช่น เมื่ อบุตรสอบเข้าท างานได้หรือได้ เลื่ อน
ยศถาบรรดาศักดิซ่ึ์งแสดงให้เห็นว่ามารดานั้นมีจิตใจที่กว้างขวางมากต่อบุตร ซึ่งความหมายของมุทิตา
มีปรากฏอยู่ใน มุทิตาอัปปมัญญานิทเทสว่า “ความพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ภาวะที่พลอยยินดี
ในสัตว์ทั้งหลาย มุทิตาเจโตวิมุตตินี้ ชื่อว่ามุทิตา”20 โดยความหมายดังกล่าวนี้ได้มีนักวิชาการร่วมสมัย
กล่าวไว้เพ่ิมเติมไว้อีกว่า 
 มุทิตา คือ ความชื่นชมยินดี เมื่อมองเห็นหรือได้ยินว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติบางคนได้รับการยก
ย่องจากบุคคลอ่ืน หรือเมื่อมองเห็นได้ยินว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ประกอบอกุศลกรรม และปฏิบัติ
ตามกุศลธรรม เปรียบเหมือนความรู้สึกของมารดาบิดาผู้มองดูบุตรน้อยคนเดียวของตน มีความชื่นชม 
และพูดว่า “สาธุ” 
 มุทิตา คือ ความยินดีต่อผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลาย 
 มุทิตา คือ ภาวะของจิตที่บันเทิงยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติต่าง ๆ 
ปราศจากความริษยา เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ก็พลอยมีมุทิตา ตัดความยินร้าย ไม่ยินดี ด้วยเหตุ
ทีร่ิษยาเสียได้ 
 มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก
บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึน้ไป 
 มุทิตา คือ ความยินดีด้วยในเมื่อมนุษย์และสัตว์อ่ืนประสบสุข ไม่อิจฉาริษยาตรงกันข้ามกับ 
อรติหรือริษยา 
 จะเห็นได้ว่า ความพลอยยินดีนี้เป็นคุณธรรมทีส่ าคัญมากต่อมารดาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ
ของบุตรและครอบครัว จะสังเกตได้ว่า ความพลอยยินดีของบุคคลทั่วไปนั้นไม่แน่ว่าจะมีจิตที่แอบแฝง
ด้วยความอิจฉาริษยาอยู่ลึก ๆ ด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นความรู้สึกภายในที่บางครั้งเพียงเห็นภาพลักษณ์
ภายนอกอาจจะไม่ตรงกันแต่ส าหรับมารดานั้นบุตรไม่ต้องระแวงสงสัยว่า มารดามีจิตพลอยยินดีกับ
บุตรด้วยความบริสุทธิ์จริงใจด้วยหรือไม่ซึ่งนี้เป็นคุณธรรมส าคัญมากของมารดา 

4) อุเบกขา ได้แก่ ความวางเฉย ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบเที่ยงตรงดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง หมายความว่า 

                                                           
20 อภิ.วิ. 35/669/431. 
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มารดาจะมีจิตพิจารณาเห็นสิ่งทีบุ่ตรกระท าตามความเป็นจริงไม่จิตล าเอียงที่เรียกว่า อคติ ต่อบุตรทุก
คนไม่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้ความเมตตา สงสาร และกรุณาต่อบุตรเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
ความล าเอียง ซึ่งความหมาย ค าว่า “อุเบกขา” นี้ได้มีปรากฏอยู่ใน อุเปกขาอัปปมัญญานิทเทสว่า 
“ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ภาวะที่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย อุเปกขาเจโตวิมุตติ นี้ เรียกว่า 
อุเบกขา”21 โดยความหมายดังกล่าวนี้ ได้มีนักวิชาการร่วมสมัยกล่าวไว้เพ่ิมเติมอีกว่า 
 อุเบกขา คือ ความเป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสรรพสัตว์ เปรียบเหมือนความรู้สึกของมารดา
บิดา ซึ่งเอาใจใส่แต่พอประมาณต่อบุตรของตน 
 อุเบกขา คือ ภาวะของจิตที่มีอาการเป็นกลาง เห็นความเสมอกันในสัตว์บุคคลทั้งหลาย 
 อุเบกขา คือ ความมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ตกไปในราคะ คือ ความยินดี หรือ
ปฏิฆะ ความยินร้าย เห็นความเสมอกันในสัตว์บุคคลทั้งหลายในคราวทั้งสองคือในคราวประสบสมบัติ
และประสบวิบัติ ไม่ยินดียินร้าย มองเห็นว่าทุก ๆ คนมีกรรมที่ท าไว้เป็นของของตน จะมีสุข            
จะพ้นจากทุกข์ จะไม่เสื่อมจากสมบัติทีไ่ด้ ก็เพราะกรรมจึงวางเฉยได้ 
 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 
คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย
กระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป
ตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลางด้วยพิจารณาว่า มนุษย์และสัตว์ต่างมีกรรมเป็นของตน 
ตรงกันข้ามกับ ราคะความติด ความยึด 
 จะเห็นได้ว่า อุเบกขาความวางเฉยจ าต้องเป็นการวางเฉยที่ ประกอบด้วยปัญญาและ
ปราศจากอคติ 4 คือ ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะไม่พอใจ ล าเอียงเพราะกลัว ล าเอียงเพราะไม่รู้ 
ซ่ึงคุณธรรมนี้นอกจากน ามาซึง่อคติ 4 แล้วยังเป็นเหตุให้คุณธรรมเรื่องเมตตา กรุณา มุทิตา นั้นเป็นไป
ด้วยปราศจากอคติต่อบุตรและสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว 
 สรุปได้ว่า พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
อัปปมัญญา คือ ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ และเป็นหมวดธรรมซึ่งสามารถสร้างสันติสุขให้แก่สมาชิก
ทุกคนภายในครอบครัว เนื่องจากการเจริญพรหมวิหาร 4 ต้องส่งจิตไปให้สัตว์อ่ืน ดังนั้น เมื่อมีการ
เจริญพรหมวิหาร 4 เกิดขึ้น จึงไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อครอบครัวโดยตรงคือ
ความสงบสุข ความหวังและก าลังใจของสมาชิกภายในครอบครัว พรหมวิหาร 4 จึงเป็นหมวดธรรมซึ่ง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบิดามารดาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จขอคงรอบครัว 
 4.2.2 หลักธรรมทั่วไปของบิดามารดา 

ส าหรับหลักธรรมทั่วไปของบิดามารดาแม่บ้านในฐานะผู้ท าให้ครอบครัวประสบผลส าเร็จใน
ทีน่ี้จะขอกล่าวถึงหลักธรรม 7 ข้อด้วยกันทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมหรือสนับสนุนให้หลักธรรมพ้ืนฐาน คือ 
พรหมวิหารธรรม 4 ประการนั้นมีพลานุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในเชิงปฏิบัติการ 
ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม ศีล 5 เป็นต้น โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ คือ 

                                                           
21 อภิ.วิ. 35/679/432. 
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 สังคหวัตถุ 4 
ส าหรับหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ 4 ถือว่า เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่สนับสนุนบิดามารดา

ผู้ท าให้ครอบครัวและบุตรประสบผลส าเร็จ เพราะหลักธรรมเรื่องนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของลูกและสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวไว้ในความรักกลมเกลียว สามัคคีมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ตลอดทั้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงเป็นคุณธรรมที่ส าคัญเป็นอย่างมาก
ส าหรับบิดามารดาผู้ท าให้ครอบครัวและบุตรธิดาประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุที่หลักธรรมนี้ นอกจาก
เป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนดีและสม่ าเสมอต่อสมาชิกทุกคนแล้วยังเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานง่าย ๆ เพ่ือ
เป็นการฝึกสอนตนเองและลูกให้รู้จักผูกมิตรกับทุกคนทั้งภายในครอบครัวและสังคมภายนอก ดังค า
กล่าวที่ว่า 
 ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี การเอ้ือเฟ้ือ
เกือ้หนุนซึ่งกันและกัน ต่างฝุายต่างก็อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ซึ่งก็หมายถึง ความเสียสละของสมาชิกใน
สังคมนั้น ๆ ถือว่า เป็นการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่อย่างถูกต้องสม่ าเสมอโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่
ร่วมกัน จะต้องมีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสียสละและจริงใจอย่างยิ่งเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและ
กันไว้ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรัก ความสามัคคี22 
 อนึ่ง ยังได้มีผู้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ อีกว่า “ถ้ามารดาบิดาไม่มีการสงเคราะห์ต่อบุตรแล้ว
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ไม่เกิดมีได้ ขอบเขตของการสงเคราะห์อาจเริ่ มจากภายในครอบครัว
ก่อน เช่น มารดาบิดา สามี ภรรยา บุตร คนใช้ ข้าทาสบริวาร เป็นต้น แล้วขยายให้กว้างออกไปยัง
เพ่ือนบ้านและสังคมในที่สุด การสงเคราะห์ทุกอย่างนั้นจะต้องท าไปด้วยปัญญาเป็นหลัก”23 
 โดยหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ 4 นี้พระพุทธองค์ทรงได้จัดไว้ 4 อย่าง ดังที่ได้ตรัสไว้กับสิงคาล
มานพว่า 
 ทาน (การให้ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) ในโลกนี้ และ
สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) ในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่านี้ช่วยอุ้มชูโลกเหมือน
ลิ้มสลักเพลาคุมรถท่ีแล่นไปไว้ได ้ฉะนั้น 
 ถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชา เพราะบุตรเป็น
เหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านี้ จึงถึงความเป็น
ใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญธรรม24 
 จากพุทธพจน์ดังกล่าวมานี้ พระพุทธองค์ทรงก าหนดหลักการการสงเคราะห์หรือที่ เรียกว่า 
สังคหวัตถุ 4 คือ 1) ทาน 2) ปิยวาจา 3) อัตถจริยา และ 4) สมานัตตตา โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1) ทาน ส าหรับการให้ก็เป็นพ้ืนฐานของคุณธรรมส าหรับมารดาบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของบุตรและครอบครัว เพราะการให้ของมารดาบิดานั้น เป็นการให้ที่เสียสละ แบ่งปัน
ความสุขให้กันและกันต่อบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า “มารดาบิดาต้องมีความ
เอ้ือเฟ้ือและเสียสละต่อบุตร ช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้ความเข้าใจ
                                                           

22 ไสว มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2542), หน้า 149. 
23 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 59. 
24 ที.ปา. 11/211/218. 
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และแนะน าสั่งสอนศิลปวิทยาการต่าง ๆ” ดังนั้น การให้การช่วยเหลือบุตรและครอบครัวจัดเป็น
คุณธรรมประการหนึ่งของมารดาบิดาผู้ท าให้ครอบครัวประสบความส าเร็จ ดังจะสังเกตได้ว่าการให้
ของบุคคลอ่ืนนั้นมักจะมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่การให้ การช่วยเหลือบุตรและครอบครัวนั้น
เป็นการให้ทีมุ่่งหวังเพือ่ความเจริญและความก้าวหน้าของสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวเท่านั้น ดังจะ
สังเกตได้จากค ากล่าวที่ว่า 

1) บางคนให้ทานเพราะประสบเข้า หมายถึง เมื่อพบว่ามาหาก็ให้ทานได้หรือ
ให้รอสักครู่ก็ให้ทานได้ไม่ให้ล าบากใจ25 2) บางคนให้ทานเพราะกลัว หมายถึงให้ทาน
เพราะกลัวถูกต าหนิติเตียนหรือกลัวอบายภูมิ26 3) บางคนให้ทาน เพราะคิดว่าเขาได้
ให้แก่เราแล้ว 4) บางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาจักให้แก่เรา 5) บางคนให้ทานเพราะ
คิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6) บางคนให้ทานเพราะคิดว่า เราหุงหากินเองได้           
ชนเหล่านั้นหุงหากินไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านั้น ผู้หุง
หากินเองไม่ได้ ไม่ควร 7) บางคนให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้ กิตติศัพท์อันงาม
ย่อมขจรไป 8) บางคนให้ทานเพ่ือเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต หมายถึง ให้
ทานเพ่ือประดับจิตในการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะว่าท่าน
ย่อมท าจิตให้เจริญเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานทั้งสอง อีกอย่างหนึ่ง 1) บางคนให้
ทาน เพราะความชอบ 2) บางคนให้ทาน เพราะความชัง 3) บางคนให้ทานเพราะ
ความหลง 4) บางคนให้ทานเพราะความกลัว 5) บางคนให้ทานเพราะคิดว่า พ่อและ
ปูุเคยให้ทาน เคยท าทาน เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไป 6) บางคนให้
ทานเพราะคิดว่า เราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์           
7) บางคนให้ทานเพราะคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อผ่องใส เกิดความชื่นชมโสมนัส 
8) บางคนให้ทานเพ่ือเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต27 

 จะเห็นว่า การให้ทานของบุคคลอ่ืน ๆ นั้นเป็นการให้ทานที่วางอยู่เงื่อนไขหลายประการ
ด้วยกัน เช่น ให้ทานเพราะความกลัว เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมาพินิจพิเคราะห์คุณธรรมข้อนี้จากมารดา
บิดาผู้ที่ท าให้ครอบครัวและบุตรธิดาประสบความส าเร็จแล้ว ท าให้มองเห็นได้ชัดว่า การให้ของมารดา
นั้นให้เพ่ือความสุข ความเจริญรุ่งเรืองถ่ายเดียว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จของลูกและ
ครอบครัวต่อไปในอนาคต 

2) ปิยวาจา ก็คือ “วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาที่ซาบซึ้งใจ คือ กล่าวค า
สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตามในทางที่ดีงาม” โดยลักษณะวาจาดังกล่าวมานี้
จะต้องมีลักษณะพิเศษก็คือ จะต้องเป็นวาจาที่วางอยู่บนฐานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เท่านั้น จึงจะ
เป็นปิยวาจาซึ่งเป็นพ้ืนฐานคุณธรรมที่ส าคัญของมารดาบิดาผู้ที่ท าให้ครอบครัวและบุตรธิดาประสบ
ความส าเร็จ ดังค ากล่าวที่ว่า 

                                                           
25 องฺ.อฏฺ ก.อ. 3/31/253.  
26 องฺ.อฏฺ ก.อ. 3/31/253. 
27 องฺ.อฏฺ ก. 23/33/288-289. 
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1) ค าพูดไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน        
ไม่ตรัส 2) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน        
ไม่ตรัส 3) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักทีช่อบใจของผู้อื่น เลือกกาล
ตรัส 4) ค าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน         
ไม่ตรัส 5) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน          
ไม่ตรัส 6) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน เลือกกาล
สมัย28 

 จะเห็นว่า ค าพูดที่วางอยู่บนพ้ืนฐานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ซึ่งเป็นค าพูดที่เรียกว่า           
“ปิยวาจา” นั้นหมายถึง “ 1) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน เลือก
กาลตรัส 2) ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน เลือกกาลสมัย” จะเห็นได้
ว่า การกล่าววาจาที่จริง เป็นประโยชน์ ถึงแม้ว่าวาจานั้นจะเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจต่อผู้ฟังก็ตาม 
สิ่งส าคัญที่สุดของการกล่าวาจาออกไปก็คือ การเลือกกาลเวลาหรือจังหวะเพ่ือที่จะพูด ดังนั้น มารดา
บิดาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวและบุตรธิดา ในเรื่องการกล่าววาจานี้ จึงเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะค าพูดบางครั้ง ถ้าไม่ได้พิจารณาถึงกาลเวลาที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดย่อมมีผลบุตรต่อบุตรและ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วย เพราะค าพูดก็เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพ่ือสร้างความรักความเข้าใจ
ของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือสู่เปูาหมายและเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) อัตถจริยา ค าว่า “อัตถจริยา” ในทีน่ี้ หมายถึง การประพฤติประโยชน์ของมารดาที่
มีต่อบุตรและสมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงเป็นการประพฤติประโยชน์ที่น าไปสู่การเสียสละไม่เห็นแก่
ตัวของฐานะสมาชิกของครอบครัวและสังคมภายนอก โดยเฉพาะความส าเร็จของลูกและครอบครัวที่
จะต้องเป็นผู้รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ขึ้นต่อตนเองและครอบครัวสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า “การบ าเพ็ญประโยชน์จะต้องไม่ปฏิบัติตนให้เป็นภัยหรือเบียดเบียนแก่บุคคลภายใน
ครอบครัว และสิ่งส าคัญคือต้องเป็นไปเพ่ือผู้ อ่ืนจริง ๆ มิใช่จ ากัดเฉพาะตนหรือญาติผู้ ใกล้ชิด 
พระพุทธเจ้าทรงเน้นการท าประโยชน์ที่เป็นโลกัตถจริยา คือ การท าประโยชน์แก่บุคคลในวงกว้าง”29  

การประพฤติดังกล่าวมานี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการหล่อหลอมบุตรโดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก
ครอบครัว โดยเฉพาะมารดาบิดาเป็นตัวจักรส าคัญต่อลูกที่จะอยู่เบื้องหลังความส าเร็จดังกล่าว 

4) สมานัตตตา ค าว่า “สมานัตตตา” หมายถึง ความมีตนเสมอ หมายความว่า ท าตน
เสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอด
ถึงการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมตามแต่
กรณี เป็นต้น โดยความเสมอต้นเสมอปลายนี้จะเป็นตัวเสริมให้คุณธรรม คือ ทาน ปิยวาจา และ          
อัตถจริยา ของมารดาที่มีบุตรและครอบครัวนั้นประสบความส าเร็จทุกขั้นตอนของการท าความดีเพ่ือ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว 

 
                                                           

28 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
2532), หน้า 33. 

29 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 62. 
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 ฆราวาสธรรม 4 
ส าหรับหลักฆราวาสธรรมนี้ จัดเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนหรือครอบครัว โดยเฉพาะ 

เพราะเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัวเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา 
มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา
และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 อย่าง30 คือ 1) สัจจะ 2) ทมะ 3) ขันติ 4) จาคะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สัจจะ แปลว่า ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง         
ท าจริง จะท าอะไรก็ให้เป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจได้อีกอย่างหนึ่ ง สัจจะนี้ยังจัดเป็นการรักษาศีล            
อีกประการหนึ่งทางด้านวาจาเพราะเป็นการรักษาและระวังค าพูด โดยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ค าพูดของตนเองอีกด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้เป็นคนทีค่วามน่าเชื่อถือไว้วางใจกันภายในครอบครัว ดังค าที่
ท่านกล่าวไว้ว่า 
 ความซือ่สัตย์ ความจริงใจ ต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคู่ชีวิตของตน มีความรับผิดชอบ 
มีความจริงใจต่อคู่ครอง ซ่ือตรงต่อตนเอง จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะท าอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ได้ ไม่ฝืนท าชั่วทั้งปวงและซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะคู่ชีวิตของตนเอง ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครอง         
ไม่โกหกหลอกลวง มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ มีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามสัจจะ
แห่งธรรม อยู่กันอย่างเปิดเผย ให้ทั้งสองฝุายเห็นกันอย่างชัดเจน ไม่มีอะไรเป็นความลับ อันตนจะพึง
ปิดบังแก่กัน ครอบครัวที่สามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน จะหาความสุขไม่ได้เลย ท าให้สมาชิก
ภายในครอบครัวคือบุตรพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาทางครอบครัวหลายประการ
ตามมา ซึ่งความซือ่สัตย์ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ย่อมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนบุตร
ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรม การที่จะให้บุตรเชื่อค าพูดของผู้เป็นบิดามารดา ตั้งอยู่ในโอวาทของ
บิดามารดานั้น บิดามารดาจะต้องเป็นคนมีสัจจะ พูดจริง ท าให้จริงให้บุตรเห็นเป็นตัวอย่าง เมื่อเวลา
อบรมสั่งสอน จะท าให้บุตรเชื่อฟังได้โดยง่าย คุณธรรมข้อนี้ถือเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้คู่ครองไว้ใจกันและ
กันได้อย่างสนิทใจ 

2) ทมะ แปลว่า ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตน
ให้ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ส าหรับหลักธรรมข้อนี้จัดเป็นหลักธรรมควบคุมความรู้สึกทางด้าน
อารมณ์ เป็นความข่มใจ ไม่ให้เป็นคนวู่วาม ดังค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า  

ความข่มใจ การรู้จักฝึกตนเองให้ข่มใจไม่ให้โกรธ อย่าเป็นคนวู่วาม คิดแล้วจึงท า จึงพูดเสมอ 
เมือ่ได้ข่าวอะไรมาจากใครหรือจากทีไ่หน ก็ต้องคิดทบทวนให้รอบคอบว่ามีความจริง มีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไร้เหตุผลรู้จักบังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตน
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้อยู่เสมอ ข่มใจไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบสุข
ขึน้ในครอบครัว ผู้ครองเรือนที่ดีต้องสามารถระงับยับยั้งใจตัวเองได้ในทุกกรณีและทุกเหตุการณ์ เมื่อ
อีกฝุายหนึ่งท าสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกใจ ควรให้อภัยแก่กันและกัน ในขณะเดียวกันต้องหาทางแก้ไข
ปรับปรุงสิ่งที่ตนท าลงไปได้ยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นในด้านความประพฤติหรือด้านการท ามาหากิน
เลี้ยงชีวิตในครอบครัว สิ่งใดท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ต้องข่มใจที่จะไม่ท า ข่มใจที่จะไม่ให้เกิด ข่มใจในสิ่ง
ทีเ่ป็นอบายมุขอันจะน ามาซึ่งความหายนะสู่ครอบครัว31 
                                                           

30 ส .ส. 15/264/351-354. 
31ส .ส. 15/265/355. 
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3) ขันติ แปลว่า ความอดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร 
เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย ส าหรับความอดทนข้อนี้จัดเป็นความอดทนอีก
ลักษณะหนึ่งที่แตกต่างจากหลักธรรมเรื่องความข่มใจหรือทมะ เพราะความอดทนนี้ เป็นความอดทน
ทางด้านกาย วาจา ที่จะไม่ล่วงกุศลกรรมบถหรือล่วงละเมิดศีล ซ่ึงจะเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาะ
แว้งภายในครอบครัว หรือเป็นความอดทนในเรื่องของการท ามาหากิน เพ่ือหล่อเลี้ยงสมาชิกภายใน
ครอบครัวเพ่ือให้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตและครอบครัว ดังค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
 ความอดทน ต้องมีความอดทนต่อความยากล าบากที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน อดทน
ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัว อดทนต่อความยากล าบากในการประกอบอาชีพ การเลี้ ยงดู
บุตรและญาติพ่ีน้องที่อยู่ในครอบครัว อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความล าบาก ขัดเคืองให้เกิดขึ้น
ทั้งร่างกายและจิตใจ อดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ ต้องเป็นผู้ที่มีความเข็มแข็ง 
สามารถกล้าเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่มั่นคง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ไม่อ่อนแอจะท าให้มี
ความสุขเกิดข้ึนในครอบครัวให้ เพราะความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้อดทนเสมอ 

4) จาคะ ค าว่า “จาคะ” ในทีน่ี้ หมายถึง ความมจีิตใจเผื่อแผ่ คือ ความเสียสละเผื่อแผ่ 
ซ่ึงก็เป็นอีกหลักธรรมประการหนึ่งของมารดาบิดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของลูก เพราะ
มารดาบิดาที่รู้จักเสียสละทรัพย์ภายนอกไม่ตระหนี่ในความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยความเผื่อแผ่
หรือจาคะนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 1) เสียสละทรัพย์ภายนอก 2) เสียสละภายในคืออารมณ์ไม่ดี 
ได้แก่ อารมณ์คือความโลภ อารมณ์คือความโกรธ และอารมณ์คือความหลง งมงาย ไม่รู้สภาพตาม
ความเป็นจริง โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

4.1 เสียสละทรัพย์ภายนอก คือ การจาคะทรัพย์สมบัติภายนอก ซ่ึงเป็นทรัพย์ที่
ไม่สามารถน าไปได้เมื่อตนเองละสังขารไปแล้ว เช่น การช่วยเหลือบุตรธิดา สามี ญาติพ่ีน้องหรือ
เสียสละทรัพย์เพ่ือท าบุญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของภรรยา ซึ่งสอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า 
 จาคะ คือ ความเสียสละ เสียสละทรัพย์สินเงินทอง ไม่หวงแหนของกินของใช้ต่าง  ๆ แม้กับ
คู่ครองของตนเอง เสียสละความสุขส่วนตัวให้กับผู้อืน่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณผู้ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่มีฐานะยากจนล าบากยิ่งกว่าเรา อย่าท าตนเป็นคนใจแคบ จงสร้างรั้วด้วยความรัก
จากคนข้างเคียง ด้วยการแบ่งปันกันกินเสมอ ต้องเป็นคนใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อทุกคนที่ร่วม
สุขร่วมทุกข์ด้วยกันในครอบครัว มีความโอบอ้อมอารีต่อคู่ครอง ต่อเพ่ือนของคู่ครอง ตลอดถึงญาติ
ของคู่ครองอย่างเสมอหน้ากันเหมือนกับปฏิบัติต่อตนเองต่อเพ่ือน และต่อญาติมิตรของตน 
 เพราะนอกจากเป็นคุณลักษณะแม่บ้านแม่เรือนแล้ว ก็คือ ยังเป็นคุณลักษณะความเป็น
อุบาสิกาทีด่ีในพระพุทธศาสนา ก็คือ “ 1) ประกอบด้วยศรัทธา 2) มีศีลบริสุทธิ์ 3) ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 
4) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5) บ าเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา”32 โดยคุณลักษณะนี้
ของแม่บ้านแม่เรือนอยู่ในขอบเขตของความเป็นผู้รู้จักประมาณในค่าใช้จ่ายหรือความเป็นผู้รู้จักตน 
รู้จักเหตุ รู้จักผล เป็นต้น โดยกรณีตัวอย่างที่สังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือ กรณีของนางวิสาขา          
มหาอุบาสิกา33 เพราะนางวิสาขามิใช่เพียงแต่บ าเพ็ญทานในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ตามประวัติของ
                                                           

32 องฺ.ปญจฺก. 22/165/230. 
33 ขุ.ธ.อ. 3/93. 
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นางจัดได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่สงเคราะห์บริวารคนข้างเคียงของสามีหรือแม้กระทั่ งสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน 
เพราะเมื่อเกิดมีใครภายในบ้านเดือดร้อนนางจะเป็นผู้ที่ ไม่นิ่งดูดาย จะยืนมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งทุน
ทรัพย์และก าลังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  

4.2 เสียสละอารมณ์หรือจาคะอารมณ์ คือ จาคะความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง ซึ่งเป็นอารมณ์หรือมลภาวะเป็นพิษทางอารมณ์ ส าหรับเรื่องการจาคะอารมณ์นี้ถือได้เป็น
เรื่องส าคัญยิ่งส าหรับคุณลักษณะแม่บ้านแม่เรือนที่ดี เพราะนอกจากเป็นการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะอารมณ์เย็นสุขุม ไม่เป็นคนใจร้อนวู่วามแล้ว ยังจะท าให้สามีและลูก
รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ในบ้านได้อยู่ใกล้ชิดภรรยาและมารดา อย่างเช่น กรณีของนางอุตตราเป็นตัวอย่าง 
เราจะเห็นได้ว่า นางอุตตรานั้น เป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องไปจ าศีลภาวนาที่วัด แต่ด้วยความเข้าใจภาวะและอารมณ์ของบุรุษเพศจึงได้จ้างวานให้นาง
สิริมาท าหน้าที่เป็นภรรยาชั่วคราว แต่เมื่อนางสิริมาได้มาท าหน้าที่ภรรยาชั่วคราวก็ลืมตัวกลับคิดท า
ร้ายนางอุตตรา ได้น าน้ ามันที่ก าลังเดือดร้อนอยู่นั้น ตักราดใส่นางอุตตรา แต่ด้วยความที่นางอุตตรา
เป็นบุคคลที่รู้จักควบคุมอารมณ์มองเห็นซึ่งความดีของนางสิริมา ที่ท าให้นางมีโอกาสได้บ าเพ็ญใน
พระพุทธศาสนา จึงได้ตัง้จิตแผ่เมตตาไปให้ทันที ขณะที่ก าลังถูกน้ ามันที่ก าลังเดือดอยู่นั้นราดตัว ด้วย
อานิสงส์ของการเจริญเมตตาด้วยจาคะอารมณ์ความโกรธนี้ เองท าให้น้ ามันที่ก าลังราดตัวอยู่นั้น 
กลายเป็นน้ าธรรมดาไปทัน34 
 ศรัทธา 4 

ค าว่า “มีศรัทธา” คือ คุณลักษณะความเป็นสามีและภรรยาทีม่ีศรัทธา 4 ประการ ตามทัศนะ
พระพุทธศาสนา คือ 1) กัมมสัทธา 2) วิปากสัทธา 3) กัมมัสสกตาสัทธา 4) ตถาคตโพธิสัทธา           
โดยรายละเอียดมีดังนี้  

1) กัมมสัทธา หมายถึง ความเชื่อเรื่องกรรม กฎแห่งกรรม เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริง 
ได้แก่ เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยเจตนา คือ มีความจงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความดีความชั่วขึ้น
ในตน เป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการ
จะส าเร็จได้ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยความอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น 

2) วิปากสัทธา หมายถึง เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง ได้แก่ 
เชื่อว่ากรรมท่ีท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 

3) กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึง เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแต่ละคน
เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 

4) ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึง เชื่ อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่ นใจในองค์          
พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้
ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิ
ธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง35 ดังเช่นกรณีตัวอย่างนาง
มัลลิกาเทวี36 ครั้นเมือ่สามีและบุตรชายทั้ง 32 คนเสียชีวิตไปในคราวเดียวกัน แต่นางก็ยังไม่เศร้าโศก
                                                           

34 ขุ.ธ.อ. 3/94.  
35 อง.สตฺตก. 23/4/3. 
36 ขุ.ธ.อ. 3/29-30. 
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เสียใจ เป็นสตรีหนึ่งที่ท าใจยอมรับกับความสูญเสีย หรือแม้ค าพูดที่พระธรรมเสนาบดีกล่าวว่า 
“สิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้ว ใครๆ ไม่ควรคิด” นางกลับตอบว่า “ดิฉันแม้ทราบว่าบุตร
และสามีเสียชีวิตทั้งหมดโดยพวกโจรได้ตัดศีรษะ แม้เมื่อถาดเนยใสแตก ดิฉันจะคิดอย่างไรเล่า”           
ซ่ึงจากการสนทนาโต้ตอบและความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้จากเหตุการณ์ครั้ งนี้ แสดงให้เห็นว่า           
นางมัลลิกาเทวีเป็นสตรีหนึ่งที่ต้ังมั่นศรัทธาในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อต้องประสบ
กับความสูญเสียก็สามารถวางใจวางอารมณ์ได้ อีกทั้งยังสั่งสอนอบรมต่อลูกสะใภ้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับ
สามีของพวกเจ้าก็ให้ถือว่าเป็นกรรมเก่าอย่าได้ผูกโกรธแค้นต่อผู้กระท ากรรมนี้ 
 ความไม่ประมาท 

ส าหรับความไม่ประมาท จัดเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ
ของครอบครัวอีกประการหนึ่งที่ส าคัญมาก ๆ ที่สุดเพราะหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทนี้ เป็น
หลักธรรมที่รวบรวมหลักธรรมค าสอนทั้งหมดภายใน 45 พรรษา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรง
เผยแผ่ธรรม โดยหลักธรรมนี้ที่จัดว่าเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ 
เพราะหมายถึง การใส่ใจ ซึ่งความไม่ประมาทนี้ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 ความไม่ประมาท หรืออัปปมาทธรรม ถือว่า เป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
บ าเพ็ญกุศลธรรมทั้งปวงให้สมบูรณ์ พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับความไม่ประมาทเป็นอย่างยิ่ ง 
ค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด สรุปรวมลงในหลักธรรมคือความไม่ประมาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ความไม่ประมาท เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรม (ความดี) ทั้ งหลาย ถ้าเว้นความไม่ประมาทเสียแล้ว  
ธรรมทั้งหลาย มีสังคหวัตถุ กตัญญูกตเวที เป็นต้น ย่อมไม่ส าเร็จประโยชน์ได้37 
 ความไม่ประมาท ก็คือ การเอาใจใส่ หมายความทางวิชาการ ความไม่ประมาทคือการอยู่ด้วย
สติและปัญญา ตัวแกนของความไม่ประมาท ก็คือ สติ อันหมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสติหรือความ
เพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การด าเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติปฏิบัติและการกระท าทุกอย่าง ต้องระมัดระวังตัวไม่ยอมถล าลงไปในทางเสื่ อม แต่ไม่ยอม
พลาดโอกาสส าหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้า ตระหนักในสิ่ งที่พึงท าและพึงละเว้น ใส่ใจ
ส านึกอยู่เสมอในหน้าที่อันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระท าการด้วยความจริงจัง 
รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป38 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้  จะเห็นได้ว่า ความไม่ประมาทนั้นเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับสามีและภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จครอบครัว เพราะการด าเนินชีวิตนั้น จะต้อง
มีสติก ากับระลึกรู้อยู่ตลอดว่าปัจจุบันตนเองกระท าอะไรอยู่ ท าแล้วจะเกิดผลอย่างไร ท าในสิ่งที่ควร
กระท าหรือไม่และต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในสิ่ งที่ตนเองท าอยู่เสมอและตลอดเวลา ซ่ึงตรง
ข้ามกับความประมาท คือ ความชะล่าใจ การขาดความระมัดระวัง ไม่ว่าจะท าจะพูด หรือจะคิดต้อง
ท าด้วยความระมัดระวัง มีสติเป็นองค์ประกอบอยู่ในใจเสมอทุกเวลาเมื่อขาดสติขึ้นมาก็มักจะท าอะไร
ที่ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อเรามีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาก็ท าให้รอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติต่าง ๆ เพราะ
ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย39 ดังนั้น ความไม่ประมาทจึงเป็นคุณธรรมที่ส าคัญต่อสามีและภรรยา
                                                           

37 องฺ.เอกก. 20/58-60/10-14. 
38 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 67. 
39 ขุ.ธ. 25/21/31. 
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ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของสามี ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อสามี พร้อมกับต้องท าใจยอมรับบางสิ่ ง
บางอย่างทีอ่าจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ เช่น ความสูญเสีย เป็นต้น 
 ขันติ โสรัจจะ 

ส าหรับหลักธรรมเรื่องขันติ โสรัจจะจัดเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาเช่นเดียวกัน ค าว่า 
“ขันติ” ก็คือ ความอดทน ทนต่อความเจ็บแค้น ทุกข์ยากตรากตร าล าบากและ “โสรัจจะ” คือ           
ความเสงี่ยม ความแช่มชื่นเบิกบาน ไม่วิตก วิจารณ์ กับการดูหมิ่นถิน่แคลนใด ๆ หลักธรรมข้อนี้ จะท า
ให้สามีและภรรยามีคุณลักษณะงดงามออกมาให้เห็นได้ ซึ่งเป็นความงดงามที่ไม่มีวันจางหายไปจาก
ครอบครัวและบุตร ท าให้ยิ่งมองก็ยิ่งงาม ซึ่งหลักธรรมเรื่องขันติ โสรัจจะนี้ จัดเข้ากับหลักธรรมเรื่อง
ฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ40 โดยรายละเอียด ดังนี้ 

1) สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง จะ
ท าอะไรก็ให้เป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจได้  

2) ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้
ก้าวหน้าดีงามยิง่ขึน้อยู่เสมอ  

3) ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทน 
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย  

4) จาคะ เสียสละ คือมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล บ าเพ็ญประโยชน์ สละ
โลก ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตน 
 จะเห็นได้ว่า ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้
ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอนั้น ซึ่งเทียบเคียงได้กับโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม จัดเป็นความอด
กลั้นภายในคือจิตใจที่ได้รับการฝึกฝน เป็นการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองมิให้มีอารมณ์สูง ๆ ต่ า ๆ 
ท าให้ดูไม่งดงาม ส่วนขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
อดทน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย ก็สามารถเทียบเคียงได้กับขันติทั่ ว ๆ ไป ดังนั้น 
คุณลักษณะเรื่องขันติโสรัจจะ จึงเป็นสิ่ งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสามีและภรรยาผู้อยู่ เบื้องหลัง
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ซ่ึงนั่นก็หมายถึง ความส าเร็จการใช้ชีวิตครอบครัวซึ่ งผู้ที่อยู่เบื้อง
ความส าเร็จ ก็คือ สามีและภรรยานั่นเอง ซึ่งเรื่องทมะนี้ได้มีผู้กล่าวถึงโทษและคุณไว้ดังนี้ ได้แก่ 
 โทษของการขาดทมะ คือ 

1) ตกเป็นภาระสังคมกลายเป็นอาชญากร 
2) ตกสู่อบาย 
3) เกิดข้อพิพาท 
4) สังคมรังเกียจ 

คุณของการมทีมะ คือ 
1) สามารถในการท างาน 
2) ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อืน่ 
3) มิตรภาพมั่นคงไม่มีเวรภัย 
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4) ยั้งตัวได้เพ่ือไม่ถล าในทางทีผ่ิด 
 จะเห็นว่า ทมะ คือ การข่มใจนี้จัดเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะภายในครอบครัวนั้น บางครั้งอาจจะมีเรื่องผิดใจกันบ้าง 
ดังนั้น คุณลักษณะของสามีและภรรยานั้น จะต้องสามารถระงับยับยั้งใจของตนเองในทุกกรณีและทุก
เหตุการณ์ เมื่ออีกฝุายหนึ่งท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจ ควรให้อภัยแก่กันและกัน ในขณะเดียวกัน
ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ตนท าลงไปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นในด้านความประพฤติหรือ
ด้านการท ามาหากินเลี้ยงชีวิตในครอบครัว 
 การเป็นผู้มีศีล 

ส าหรับศีลนี้จัดได้ว่าเป็นคุณลักษณะอีกประการหนึ่ งของสามีและภรรยาในฐานะผู้อยู่
เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัว โดยศีลตามหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับความประพฤติและ
การหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดจากท านองคลองธรรม พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน
ไว้ 2 ระดับด้วยกัน คือ 1) ศีลระดับโลกียะ ซึ่งศีลระดับโลกียะนั้นทรงเน้นเฉพาะหลักการด าเนินชีวิต 
และ 2) ศีลระดับโลกุตตระ จัดเป็นระดับศีลที่ท าให้ชีวิตก้าวล่วงพ้นจากสังสารวัฏ แต่ในที่นี้จะมุ่งเน้น
เฉพาะศีลระดับโลกียะเท่านั้น ดังนั้น ศีลในที่นี้ ก็คือ ศีล 5 ซ่ึงจัดเป็นศีลที่มุ่งหมายเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตนเองครอบครัว บุคคลรอบข้างและสังคมทั้งนี้ก็เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข
ต่อไป ฉะนั้น ศีล 5 จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสามีและภรรยาผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ
ครอบครัวเพราะท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข ปราศจากความรุนแรง เช่น การกระทบกระทั่งกันทาง
กาย ทางวาจา เป็นต้น ซ่ึงการกระทบกระทั่งนี้ภายในครอบครัว จะสังเกตได้ว่า มาจากสมาชิกภายใน
ครอบครัวไม่รู้จักควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติ โดยเฉพาะระหว่างสามีกับภรรยา นี้ถือว่าเป็น
บุคคลส าคัญและเป็นผู้ที่มีเวลาให้กับครอบครัวมีลูกเป็นต้นมาก เพราะสามีและภรรยานั้นมิใช่ท า
หน้าที่เพียงแต่ภรรยากับสามีเท่านั้น แต่ยังต้องท าหน้าที่เป็นบิดาและมารดาที่ดีให้กับลูกอีกด้วย           
โดยรายละเอียดของศีล 541 มีดังนี ้ได้แก่ 

1) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน  
2) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่ เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง 

ละเมิดกรรมสิทธิ์ ท าลายทรัพย์สิน  
3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิด

สิ่งทีผู่้อืน่รักใคร่หวงแหน  
4) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง  
5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากน้ าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ ต้ัง

แห่งความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 จะเห็นว่า ศีลจัดเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของสามีและภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ
ครอบครัว ดังค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
 ศีลดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถแยกออกได้ เป็น  2 ประเภท คือ 1) ศีลที่ปูองกันการ
กระทบกระท่ังทางกาย คือ ศีลข้อ 1, 2, 3 และ 5 2) ศีลที่ปูองกันการกระทบกระทั่งทางวาจา คือ ศีล
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ข้อ 4 ศีล ดังกล่าวถือได้ว่ามีความส าคัญต่อครอบครัวหรือชีวิตการครองเรือนเป็นอย่างมากเพราะ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น จะสังเกตได้ว่า มาจากการล่วงละเมิดศีลทั้งสิ้นทั้งนี้เป็นเพราะบุคคลใน
ครอบครัวไม่สามารถควบคุมกายและวาจาของตนเองให้เป็นปกติของความเป็นมนุษย์ได้  เพราะการ
รักษาศีล 5 เป็นการรักษากายและวาจาซึ่งเป็นการปูองกันการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันภายใน
ครอบครัว โดยศีล 5 นี้เปรียบเสมือนหลังคาบ้านที่จะช่วยปูองกันแดดและฝนให้กับบุคคลภายใน
ครอบครัวให้อยู่อย่างสงบสุข ไม่ต้องประสบกับความเดือดร้อนเมื่อต้องประสบกับแดดและฝนตาม
ฤดูกาล การรักษาศีล 5 ก็เช่นเดียวกัน ส่วนธรรม 5 นั้น ถ้าหากปฏิบัติศีล 5 ข้อได้ก็เท่ากับปฏิบัติธรรม 
5 ข้อได้เช่นเดียวกัน 
 อีกอย่างหนึ่ง ศีล 5 นี้นอกจากจัดเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาผู้อยู่ เบื้องหลัง
ความส าเร็จของครอบครัวเท่านั้น ศีลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ดี เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษา
ของสามีและภรรยาอีกด้วย ดังค ากลอนที่ว่า “อันสตรีไร้ศีลก็สิ้นสวย บุรุษด้วยไร้ศีลก็สิ้นศรี สตรีเล่าไร้
ศีลก็สิ้นดี ข้าราชการไร้ศีลก็เลวทราม” จากค ากลอนนี้ท าให้เห็นได้อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้นถึงคุณลักษณะ
ของสามีและภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของครอบครัวว่า เพราะท าให้ภรรยาสวยทั้งภายในและ
ภายนอกคือความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทีแ่ท้จริง 
 ความมีใจเผื่อแผ่ 

ค าว่า “ความมีใจเผื่อแผ่” ในที่นี้หมายถึง มีจิตใจประกอบด้วยความจาคะ คือ ความเสียสละ
เผื่อแผ่ ซึ่งก็เป็นอีกคุณลักษณะประการหนึ่งของสามีและภรรยาที่รู้จักเสียสละทรัพย์ภายนอกไม่
ตระหนี่ในความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยความเผื่ อแผ่หรือจาคะนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ           
1) เสียสละทรัพย์ภายนอก และ 2) เสียสละภายใน คือ อารมณ์ไม่ดี ได้แก่ อารมณ์ คือ ความโลภ 
อารมณ์ คือ ความโกรธ และอารมณ์  คือ ความหลง งมงาย ไม่รู้สภาพตามความเป็นจริง              
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

1) เสียสละทรัพย์ภายนอก คือ การจาคะทรัพย์สมบัติภายนอก ซ่ึงเป็นทรัพย์ที่ไม่
สามารถน าไปได้เมือ่ตนเองละสังขารไปแล้ว เช่น การช่วยเหลือบุตรธิดา สามี ญาติพ่ีน้อง หรือเสียสละ
ทรัพย์เพือ่ท าบุญในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสามีและภรรยา ซึ่งสอดคล้องกับค า 
กล่าวที่ว่า 
 จาคะ คือ ความเสียสละ เสียสละทรัพย์สินเงินทอง ไม่หวงแหนของกินของใช้ต่าง ๆ แม้กับ
คู่ครองของตนเอง เสียสละความสุขส่วนตัวให้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณผู้ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่มีฐานะยากจนล าบากยิ่งกว่าเรา อย่าท าตนเป็นคนใจแคบ จงสร้างรั้วด้วยความรัก
จากคนข้างเคียงด้วยการแบ่งปันกันกินเสมอ ต้องเป็นคนใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือแผ่ต่อทุกคนที่ร่วมสุข
ร่วมทุกข์ด้วยกันในครอบครัว มีความโอบอ้อมอารีต่อคู่ครอง ต่อเพ่ือนของคู่ครอง ตลอดถึงญาติของ
คู่ครองอย่างเสมอหน้ากันเหมือนกับปฏิบัติต่อตนเองต่อเพ่ือน และต่อญาติมิตรของตน42 
 เพราะนอกจากเป็นคุณลักษณะสามีและภรรยา ยังเป็นคุณลักษณะความเป็นอุบาสกอุบาสิกา
ที่ดีในพระพุทธศาสนา ก็คือ “1) ประกอบด้วยศรัทธา 2) มีศีลบริสุทธิ์ 3) ไม่ถือมงคลตื่นข่าว            

                                                           
42 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 67. 
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4) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5) บ าเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา”43 โดยคุณลักษณะนี้
ของสามีและภรรยาอยู่ในขอบเขตของความเป็นผู้รู้จักประมาณในค่าใช้จ่ายหรือความเป็นผู้รู้จักตน 
รู้จักเหตุ รู้จักผล เป็นต้น โดยกรณีตัวอย่างที่สังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือ กรณีนางวิสาขามหา
อุบาสิกา เพราะนางวิสาขามิใช่เพียงแต่บ าเพ็ญทานในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ตามประวัติของนางจัด
ได้ว่าเป็นผู้หนึ่งทีส่งเคราะห์บริวารคนข้างเคียงของสามีหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เพราะเมื่อ
เกิดมีใครภายในบ้านเดือดร้อนนางจะเป็นผู้ที่ ไม่นิ่งดูดาย จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งทุนทรัพย์และ
ก าลังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซ่ึงจัดเป็นคุณลักษณะของสามีและภรรยาทีส่ าคัญยิง่นัก 

2) เสียสละอารมณ์หรือจาคะอารมณ์ คือ จาคะความโลภ ความโกรธ และความหลง 
ซ่ึงเป็นอารมณ์หรือมลภาวะเป็นพิษทางอารมณ์ ส าหรับเรื่องการจาคะอารมณ์นี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่งส าหรับคุณลักษณะสามีและภรรยาที่ดี เพราะนอกจากเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้
เป็นคนที่มีคุณลักษณะอารมณ์เย็นสุขุม ไม่เป็นคนใจร้อนวู่วาม ตัวอย่างเช่น กรณีของนางอุตตรา         
เป็นตัวอย่าง เห็นได้ว่า นางอุตตรานั้นเป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องไปจ าศีลภาวนาที่วัด แต่ด้วยความเข้าใจภาวะและอารมณ์ของบุรุษเพศจึงได้จ้างวาน
ให้นางสิริมาท าหน้าที่เป็นภรรยาชั่วคราว แต่เมื่อนางสิริมาได้มาท าหน้าที่ภรรยาชั่วคราวก็ลืมตัวกลับ
คิดท าร้ายนางอุตตรา ได้น าน้ ามันที่ก าลังเดือดร้อนอยู่นั้น ตักราดใส่นางอุตตรา แต่ด้วยความที่         
นางอุตตราเป็นคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์มองเห็นซึ่งความดีของนางสิริมา ที่ท าให้นางมีโอกาสได้
บ าเพ็ญในพระพุทธศาสนาจึงได้ต้ังจิตแผ่เมตตาไปให้ทันทีขณะที่ก าลังถูกน้ ามันที่ก าลังเดือดอยู่นั้นราด
ตัว ด้วยอานิสงส์ของการเจริญเมตตาด้วยจาคะอารมณ์ความโกรธนี้ เอง ท าให้น้ ามันที่ก าลังราดตัวอยู่
นั้น กลายเป็นน้ าธรรมดาไปทัน  
 
4.3 วิเคราะห์บทบาทของมารดาบิดาผู้ท าความส าเร็จให้แก่บุตรธิดา 

ก่อนที่จะกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของมารดาบิดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ
บุตรก็จะต้องท าความเข้าใจถึงเรื่องบุตรในทัศนะพระพุทธศาสนาเสียก่อน ทั้งนี้เมื่อเข้าใจเรื่องบุตรก็จะ
โยงเข้าไปถึงเรื่องบทบาทและหน้าที่ของมารดาในฐานะผู้เบื้องหลังความส าเร็จเป็นอันดับต่อไป           
บุตรซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกภายในครอบครัวที่ส าคัญเพราะท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
และมีชีวิตชีวา เพราะบุตรท าให้บิดามารดามีความสุขใจ ผู้ท าสกุลให้บริสุทธิ์หรือผู้เป็นทายาทสืบสกุล
ของบิดามารดา ซึ่งในทัศนะพระพุทธศาสนาได้จัดไว้ 2 ลักษณะ คือ 1) บุตรโดยทางก าเนิด 2) บุตร
โดยคุณธรรม โดยทั้งสองลักษณะนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
 บุตรโดยก าเนิด 

ส าหรับบุตรโดยก าเนิดนั้นมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) อันเตวาสี ได้แก่ บุตรหรือลูกศิษย์           
2) ทินนโก ได้แก่ บุตรหรือลูกเลี้ยง 3) อัตรโช ได้แก่ บุตรหรือลูกในไส้ส าหรับในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง
บุตร 2 ลักษณะเท่านั้น ซ่ึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความส าเร็จก็คือ บิดาและมารดา ได้แก่ ทินนโก บุตร
หรือลูกเลี้ยง และอัตรโช ได้แก่ บุตรหรือลูกในไส้ ซึ่งบุตรทั้ง 2 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นสมาชิกที่ส าคัญ
ภายในครอบครัว เพราะบางครอบครัวสามีภรรยาไม่สามารถให้ก าเนิดบุตรได้ท าให้มีความจ าเป็นต้อง

                                                           
43 องฺ.ปญจฺก. 22/165/230. 
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รับบุตรบุญธรรมหรือมีบุตรอยู่แล้วแต่สถานการณ์ท าให้จ าเป็นต้องบุตรบุญธรรมเพ่ิมขึ้นมาใน
ครอบครัว หรือที่เรียกว่า บุตรหรือลูกเลี้ยง (ทินนโก) อย่างเช่น กรณีของพระนางปชาบดีโคตมี 
ส าหรับพระนางน้าถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญของวงการพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่
เป็นปฐมภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่พระนางยังได้เป็นแบบอย่างของครอบครัวที่
ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงดูบุตรธิดาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวางพ้ืนฐานคุณธรรมให้กับ
บุตรทุกคนอยา่งเท่าเทียมปราศจากอคติ 444 โดยบทบาทและหน้าที่ตลอดถึงคุณลักษณะของมารดาที่
แสดงให้เห็นชัดเจนถึงผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในการเลี้ยงดูบุตรก็คือ ลูกเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
มีสุขภาพแข็งแรงทุกพระองค์ทั้ งบุตรบุญธรรมคือเจ้าชายสิทธัตถะและลูกของพระนางเองคือ            
นันทกุมารและรูปนันทากุมารี 
 บุตรโดยคุณธรรม 

ส าหรับบุตรโดยคุณธรรมนี้ คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาโดยสายเลือด แต่ที่ส าคัญก็คือ           
เป็นบุตรที่วัดจากคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณเครื่องแสดงถึงความดีมีศีล 5 เป็นต้น โดยบุตรที่วัดกันด้วย
คุณธรรมนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) อภิชาตบุตร ได้แก่ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา             
2) อนุชาตบุตร ได้แก่ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา 3) อวชาตบุตร ได้แก่ บุตรที่มีคุณธรรมต่ า
กว่าบิดามารดา โดยบุตรทั้ง 3 ลักษณะนี้ จัดเป็นบทบาทและหน้าที่ของมารดาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของลูกที่จะต้องชักน าให้บุตรของตนเป็นคนดีให้ได้ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ซึ่ งบุตร
ทัง้ 3 ลักษณะนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณลักษณะความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมยิ่งกว่าบิดามารดา 
ส าหรับคุณลักษณะความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมยิ่งกว่าบิดามารดาในที่นี้ หมายถึง บุตรที่มีการประพฤติ
ปฏิบัติในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญาสูงกว่าบิดามารดา หรือที่ เรียกว่า อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีมี
คุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล ดังพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้ว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย ก็อภิชาตบุตรเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไม่ถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้นจากปาณาติปาต 
อทินนาทาน กาเมมิจฉาจาร มุสาวาท ไม่งดเว้นจากน้ าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ ต้ังแห่ความ
ประมาท เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม ส่วนบุตรของเขาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ 
ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ งดเว้นจากน้ าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ัง
แห่งความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม ภิกษุทั้งหลาย อภิชาตบุตรอย่างนี้แล45 
 ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่ปรารถนาของผู้ที่เป็นบิดามารดามากที่สุด และเป็นบุตรที่จะท าให้ความ
ปรารถนาที่ใคร่อยากได้บุตรของมารดาเป็นสุขไปตลอดชีวิตของท่าน ดังที่ โสณดาบสโพธิสัตว์แสดง         
ไว้ว่า 

                                                           
44 ที.ปา. 11/176/196. 
45 ขุ.อิติ. 25/74/432. 
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 มารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดาและไต่ถามถึงฤกษ์ ฤดู และปีทั้ งหลาย              
เมือ่มารดานั้นมีระดู การตั้งครรภ์จึงมีได้ เพราะการตั้งครรภ์นั้น มารดาจึงมีการแพ้ท้อง เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตจึงเรียกท่าน สุหทา หญิงผู้มีใจดี46 
 มารดาประคับประคองครรภ์อยู่หนึ่งปีหรือหย่อนกว่าบ้างแล้วจึงคลอด เพราะเหตุนั้น มารดา
นั้น จึงชื่อว่า หญิงผู้ให้ก าเนิดบุตร เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกท่านว่า ชเนตตี หญิงผู้ยังบุตรให้เกิด 
 เมื่อบุตรร้องไห้ มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ด้วยน้ านมบ้าง ด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้าง  
ด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกท่านว่า โตเสนตี หญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดี 
 จากนั้น เมื่อลมแรงและแดดกล้า มารดาก็กระท าความรักอย่างจับใจ มองดูบุตรผู้ยังเป็น            
เด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกว่า โปเสนตีหญิงผู้เลี้ยงดูบุตร47 
 จากข้อความข้างต้นนี้ เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมสูงยิ่งกว่าบิดามารดานั้นเป็น
การท าให้คุณลักษณะของความเป็นมารดาทั้ง 4 ประการ คือ หญิงผู้มีใจดี หญิงผู้ยังบุตรให้เกิด หญิงผู้
ยังบุตรให้ร่าเริงยินดี และหญิงผู้เลี้ยงดูบุตร เด่นชัดยิ่งขึ้นเพราะเป็นบุตรที่ท าให้ความปลื้มอกปลื้มใจ
ของมารดาตนเริ่มตั้งแต่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดามีความสุขจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตของท่าน หรือ
หลังจากท่านละสังขารไปแล้วทั้ งนี้เป็นเพราะมารดาได้บุตรที่มีคุณลักษณะที่เป็นบุตรที่เรียกว่า 
อภิชาตบุตรนั่นเอง และในชีวิตของมารดาเมื่อได้บุตรที่มีคุณลักษณะเช่นนี้จะไม่มีความเสียใจ ผิดหวัง 
ช้ าใจ หรือต้องเกิดความรู้สึกชอกช้ าในการกระท าของบุตรตั้งแต่บุตรถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา
จนกระทั่งมารดาละสังขารไปแล้วก็ตาม เพราะมีแต่สร้างความเจริญต่อจิตใจของบิดามารดา              
วงศ์ตระกูลให้ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 กรณีตัวอย่างคุณลักษณะของบุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา ก็คือ กรณีตัวอย่างของ
พระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ส าคัญมาก เพราะแสดงให้เห็นเด่นชัดตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ได้ตั้ง
สัจจอธิษฐานเพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้าขณะช่วยชีวิตมารดาให้ข้ามพ้นภัยจากเรือส าเภาแตก ด้วยดวง
จิตที่คิดว่า “เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อ่ืนรู้ด้วย เราพ้นแล้วจะให้ผู้อ่ืนพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อ่ืนข้าม
ได้ด้วย จนกระทั่งพระชาติสุดท้ายที่ได้ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ยังแสดงถึงคุณลักษณะของ
อภิชาตบุตรต่อบิดามารดา กล่าวคือ หลังจากท่ีพระองค์ได้ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้เวลาประจวบ
เหมาะเป็นโอกาสที่พระองค์จะได้ตอบแทนพระพุทธมารดาก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนกระทั่งพระพุทธมารดาส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นพระ
โสดาบันบุคคล ส่วนพระพุทธบิดาก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงไปโปรดได้บรรลุธรรมชั้ นต้นเป็น
พระโสดาบันบุคคลและเม่ือจวนที่พระพุทธบิดาจะละสังขารพระองค์ก็ยังไปโปรดเป็นครั้งสุดท้ายจนได้
ส าเร็จพระอริยบุคคลชั้นสูง คือ พระอรหันต์ จากการปฏิบัติต่อบิดามารดาของพระองค์แสดงให้เห็น
เด่นชัดถึงคุณลักษณะของความเป็นอภิชาตบุตรที่ดียิ่งนัก 

2) อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณลักษณะความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมเสมอกับบิดามารดา 
ค าว่า “คุณลักษณะความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมเสมอกับบิดามารดา” ในที่นี้หมายถึงความเป็นบุตรที่มี
คุณธรรมเสมอกับบิดามารดา เป็นบุตรชั้นกลาง ไม่สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล แต่ก็ไม่ท าให้เสื่อม
ลง หรือทีเ่รียกว่า อนุชาตบุตร ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 
                                                           

46 ขุ.ชา. 28/166/81. 
47 ขุ.ชา. 28/166/82. 
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 ภิกษุทั้งหลาย ก็อนุชาตบุตรเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระสงฆเจ้าเป็นสรณะ มีศีล มีกัลยาณธรรม 
และบุตรของเขา ก็เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระสงฆเจ้าเป็น
สรณะ เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ภิกษุทั้งหลาย อนุชาตบุตรอย่างนี้แล48 
 ค าว่า อนุชาตบุตร จะเห็นได้ว่าหมายถึง บุตรที่มีคุณเสมอมารดาบิดาในเรื่องของการนับถือ
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ ในเรื่องของการรักษาศีล และสุดท้ายในเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติธรรมอันดี
งาม ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะของบุตรที่มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ไม่เป็นที่ชั่วเลว หรือสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับมารดาบิดา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและบุคคลที่รอบข้าง 

3) อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณลักษณะความเป็นบุตรที่มีคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา
ส าหรับบุตรที่มีคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา จัดเป็นคุณลักษณะของบุตรอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นบุตรที่ไม่ดี ที่เรียกว่า อวชาตบุตร คือ บุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา เป็นบุตร
ชั้นต่ าน าความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 
 ภิกษุทัง้หลาย ก็อวชาตบุตรเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ เป็นผู้ถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะ มีศีล มีกัลยาณธรรม 
ส่วนบุตรของเขา ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระสงฆเจ้าเป็น
สรณะ เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม ภิกษุทั้งหลาย อวชาตบุตรอย่างนี้แล49 
 กรณีตัวอย่างคุณลักษณะของบุตรที่มีคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา ก็คือ กรณีของพระนางมา
คันทิยาเทวี ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ตามประวัติของพระนางเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงาม
มาก มีมารดาบิดาเป็นพราหมณ์ที่รู้มนต์ท านายลักษณะหรือที่เรียกว่า ลักษณะมนต์ของพราหมณ์
อินเดียในสมัยนั้น เพราะความเป็นบุตรที่รูปสวยสดงดงามท าให้มารดาบิดาจึงต้องแสวงหาผู้ที่จะมา
เป็นบุตรเขยทีเ่หมาะสมกันจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอกับพระพุทธเจ้า บิดาของนางเมื่อเห็นดังนั้นเกิด
ความพอใจแต่ก็ไดถูกคัดค้านจากภรรยา เพราะภรรยาได้เห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้า ด้วยความที่
นางช านาญลักษณะมนต์นั้นเอง จึงบอกไปว่า ลักษณะรอยเท้านั้นเป็นลักษณะรอยเท้าของผู้ที่
ปราศจากกิเลส คือ ราคะ โทสะ และโมหะแล้ว ด้วยเหตุจูงใจเรื่องการหาคู่ครองให้บุตรสาวของตนนี้
เองท าให้มารดาบิดาของพระนางมาคันทิยาได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหลังจากฟังธรรมจบ
แล้วบิดาได้บรรลุธรรมชั้นสกทาคามีบุคคลส่วนมารดาได้บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีบุคคล ซึ่งต่อมาทั้ง
สองท่านก็ได้ถือเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุและภิกษุณี50 ส่วนบุตรสาวกลับไม่ได้บรรลุ
ธรรมอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามกับมีจิตผูกอาฆาตพยาบาทต่อพระพุทธองค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระนาง
เป็นอวชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณลักษณะคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา และยิ่งไปกว่าเมื่อพระนางได้เป็น
พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ก็ได้ไปท าร้ายพระนางสามาวดีพร้อมบริวารอีก 500 ให้ตายในกองไฟ 
และท่ียิ่งไปกว่านั้นพระนางท าให้ญาติของตนทั้งฝุายบิดาและมารดาถึงความฉิบหาย เพราะพระนางใช้
ให้พระญาติกระท าการฆาตกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นเด่นชัดเข้าไปอีกว่า พระนางมิใช่น า
ความย่อยยับให้กับตนเองเท่านั้ น แต่ยังน าความย่อยยับให้กับวงศ์ตระกูลและญาติ พ่ีน้อง               
                                                           

48 ขุ.อิติ. 25/74/432. 
49 ขุ.อิติ. 25/74/432-433. 
50 ขุ.ธ.อ. 2/23. 
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โดยคุณลักษณะดังกล่าวมานี้จึงเรียกว่า พระนางมาคันทิยาว่า เป็นบุตรที่เรียกว่า อวชาตบุตร บุตรที่มี
คุณลักษณะด้านคุณธรรมต่ ากว่าบิดามารดา เพราะมารดาบิดาพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่
พระนางกับเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลน าตนเองและพวกพ้องลงสู่อบายภูมิพบความวิบัติทั้ งโลกนี้และ        
โลกหน้า 
 
4.4 วิเคราะห์หน้าที่ของบุตรธิดากับการบ ารุงบิดามารดา 
 ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสบรรยายคุณธรรมของบุตรธิดาไว้อย่างสั้น ๆ แต่จับความ
ไว้ได้อย่างครบถ้วน คือ ค าว่า กตัญญูกตเวที คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นบุตรธิดาที่ดีรวมอยู่ใน 2 
ค านี ้
 กตัญญู เป็นธรรมอันเป็นมงคลที่ 25 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยเน้นให้น าไปพัฒนา
คุณสมบัติของคนดีแปลตามตัวหนังสือคือผู้ รู้ ว่ า คนอ่ืนท าความความดีอะไรไว้แก่ตนบ้าง                   
เอาความหมายสั้น ๆ ว่า ผู้รู้คุณคน การรู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการคุณที่ผู้อื่นท าให้ตนเองนับถือเป็นหลัก
แห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักค า
สอนว่า การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคนท าดีให้กับเราแล้ว และเราได้รับ
ผลประโยชน์จากการท าดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข รับรู้ผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนแก่ตน รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือได้ว่ายุติธรรมต่อกัน 
 กตัญญูต่อบิดามารดาในฐานะบุพการี หมายถึง รู้คุณเห็นคุณบิดามารดา คือเห็นด้วยใจ             
เห็นด้วยปัญญา ว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อตนอย่างแท้จริงคุณของบิดามารดาดูได้จากอุปการะ  
คือ ประโยชน์ที่ท่านท าแก่บุตรธิดามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากคนอ่ืน ตามธรรมดาของคนทั่ว ๆ ไป เมื่อ
จะอุปการะใครเขาต้องเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ที่เขาจะอุปการะ เช่น เห็นหลักทรัพย์ หรือดูนิสัย
ใจคอ ต่อเม่ือแน่ใจแล้วว่าอุปการคุณของเขาจะไม่สูญเปล่า จึงช่วยเหลือ แต่ที่บิดามารดาอุปการะบุตร
ธิดานั้นเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ไม่ได้มองถึงหลักประกันใด ๆ เลย คนเราทุกคนเกิดมา
ตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์ติดตัวแม้เพียงแต่เข็มเล่มเดียว ยังไม่รู้เสียด้วยซ้ าว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้
ครบถ้วนหรือไม่ ยิ่งนิสัยใจคอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้เลยทีเดียว โตขึ้นมาจะเป็นอย่างไร จะเป็นคนอกตัญญู
หรือไม่ไม่รู้ทั้งนั้น หนังสือสัญญาการรับปากสักค าเดียวระหว่างบุตรธิดากับบิดามารดาก็ไม่มี แต่ทั้ง ๆ   
ที่ไม่มี บิดามารดาทั้งหลายก็เลี้ยงดูช่วยเหลือบุตรธิดาจนสุดชีวิต แม้ยากจนชีวิตล าบากมากเท่าใดก็ไม่
ย่อท้อต่อการบ ารุงเลี้ยงดูสงเคราะห์บุตรธิดา ท าหน้าที่สงเคราะห์บุตรธิดาอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยและ
เป็นการทุ่มเทอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากความปรารถนาที่จะเห็นบุตรธิดามีความ
เป็นอยู่ที่สุขสบายมีความเจริญก้าวหน้า เรื่องเหล่านี้ต้องพิจารณาด้วยเหตุผล การพิจารณาให้เห็นคุณ
ของบิดามารดาด้วยปัญญาให้เห็นอย่างถ่องแท้ จึงจะเรียกว่า กตัญญูที่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของบุตร
ธิดา บุคคลผู้รู้จัก กตัญญูซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้รับการปลูกฝังอบรมลักษณะ
คุณค่าทางจิตใจจากบิดามารดา ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหลักส าคัญในการ
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ด าเนินชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของมนุษย์ความกตัญญูนี้เป็นคุณธรรมที่
มนุษย์พึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ให้มีแม้แต่ต่อสัตว์และพืชต่าง ๆ ด้วย51 
 ความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที จัดว่าเป็นคุณธรรม ที่ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ           
เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์ และเป็นบ่อเกิด แห่งความ
รับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่อง
ท าลายความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นอันตรายส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความ
ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล าดับ52 
 ด้วยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนา จึงได้กล่าวยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ด ารงอยู่ในกตัญญู
กตเวทิตาธรรมว่า มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกอบรมให้เกิดมี  ดังที่            
พระพุทธองค์ ได้ตรัสแนะน าให้พระภิกษุตระหนักในความกตัญญูรู้คุณว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวทีและ
อุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอ่ืนกระท าในเราทั้งหลายจักไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่าง
นี้”53 
 “ภิกษุทั้งหลาย คุณธรรมข้อนี้ คือ กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักตอบแทนคุณ เป็นภูมิธรรมของ
คนดี”54 
 กตเวทิตา หมายถึง การตอบแทนคุณของบิดามารดา ซึ่งมีงานที่ต้องท า 2 ประการ คือ           
1) ประกาศคุณ 2) ตอบแทนคุณ 

1) ประกาศคุณ หมายถึง การที่บุตรธิดาท าให้ผู้ อ่ืนรู้ว่า บิดามารดามีคุณแก่ตนอย่างไร
บ้าง มากน้อยเพียงใด ผู้คนส่วนมากนิยมท าตอนงานศพ คือ เขียนประวัติสรรเสริญคุณบิดามารดาใน
หนังสือแจก การกระท าเช่นนี้ก็ถูก แต่ถูกเพียงเปลือกนอกผิวเผินนัก ถ้าเป็นการกินผลไม้ก็แค่เคี้ยว
เปลือกเท่านั้น ยังมีท าเลที่จะประกาศคุณบิดามารดาที่ส าคัญกว่านี้คือที่ตัวบุตรธิดา เพราะคนเราทุก
คนคือตัวแทนของบิดามารดาตนทั้งนั้น เลือดก็แบ่งมาจากบิดามารดาเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน ตลอดจน
นิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่าน ความประพฤติของบุตรธิดานี่แหละจะเป็นเครื่อง
ประกาศคุณบิดามารดาอย่างโจ่งแจ้งที่สุด หากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าบิดามารดาเป็นคน
ตั้งอยู่ในศีลในธรรม แต่ตัวบุตรธิดาประพฤติชั่ว คอร์รัปชั่นทุกครั้งที่มีโอกาสศีลข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษา 
ก็ผิดที่ไป สดุดีบิดามารดาว่าเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยแต่ตัวผู้เป็นบุตรธิดากลับประพฤติตัวเป็นนักเลง
อันธพาลอย่างนี้คุณค่าของการสรรเสริญบิดามารดาก็ลดน้ าหนักลง กลายเป็นว่ามอบหน้าที่ในการ
กตเวทีประกาศคุณบิดามารดาให้หนังสือท าแทน ให้กระดาษ ให้เครื่องพิมพ์ ให้ช่างเรียงพิมพ์แสดง
กตเวทีแทน แล้วบุตรธิดากลับประจานบิดามารดาของตัวเอง อย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่า
บิดามารดาเลี้ยงลูกไม่เป็นประสา บุตรธิดาที่ดีที่รักบิดามารดาอย่างถูกวิธี ก็ควรประกาศคุณความดี

                                                           
51 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม , 

2537), หน้า 21. 
52 อ านวย จั่นเงิน, “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺ-

โน)”, วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2537, หน้า 108. 
53 ส .นิ. 16/234/324. 
54 องฺ.ทุก. 20/33/61. 
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ของท่านอย่างถูกวิธี ด้วยความดีของตัวเอง เริ่มต้นตั้งแต่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่การประกาศคุณของเราจะ
ท าให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่ง ส่วนใครจะประพันธ์สรรเสริญคุณบิดามารดาแล้วพิมพ์แจกเวลาท่าน
เสียชีวิตแล้ว นั่นเป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะท าก็ได้ไม่ท าก็ไม่เสียหายอะไร ไม่ว่าจะตั้งใจประกาศคุณท่าน
หรือไม่ ความประพฤติของบุตรธิดาก็เป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลา 
บุตรธิดาสามารถประกาศคุณบิดามารดาด้วยเกียรติยศชื่อเสียง หรือประจานด้วยการท าตัวเป็ นพาล
เกเรและประพฤติต่ าทราม ฉะนั้น ความประพฤติของบุตรธิดาจะเป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาไม่ว่า
จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 

2) ตอบแทนคุณ คือ เมื่อรู้ว่าบิดามารดามีคุณมากหรือมีอุปการะมาก ก็ต้องตอบแทน 
บุตรธิดาสามารถตอบแทน ได้ดังนี้คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยท ากิจธุรการงานของ
ท่าน ด ารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว 
ท าบุญอุทิศให้ท่าน55 
 ส่วนแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูดังกล่าว แม้ว่าจะนิยมเริ่มต้นที่ครอบครัวก็ตามหากแต่
ว่า บางครอบครัวก็ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่บุตรหลาน ฉะนั้น เมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงท าให้
กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักบุญคุณคน ไม่รู้ว่าควรจะตอบแทนคุณแก่ผู้ให้อุปการะมากน้อยเพียงใด 
และควรท าในวาระที่ต่างกันอย่างไร 
 ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระท า ดังนี้ 

1) ถ้าท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักน าให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธา     
ให้ได้ 

2) ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ท่าน ก็พยายามชักน าให้ท่านยินดีในการบริจาค
ทานให้ได้ 

3) ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักน าให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 
4) ถ้าท่านยังไม่ท าสมาธิภาวนา ก็พยายามชักน าให้ท่านท าสมาธิภาวนาให้ได้ เพราะว่า 

การตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การท าสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรง และเป็น
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ ภพหน้า และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง คือ เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน 
 
4.5 วิเคราะห์คารวะ 6 กับการบ ารุงเลี้ยงดูบิดามารดา 
 คารวะ หมายถึง ความเคารพ ความนับถืออย่างหนักแน่น ความเอ้ือเฟ้ือด้วยกิริยาที่นอบน้อม 
เช่น การลุกรับ การค านับ หรือการท าอภิวาท เป็นต้น รวมถึงการประพฤติมารยาทอย่างอ่ืนด้วยความ
ตั้งใจ ไม่กระด้างกระเดื่อง การแสดงความเคารพนอบน้อมต่อบุคคลหรือสิ่งที่ควรเคารพนอบน้อม    
เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู ความเคารพในบุคคลที่ควรแก่การเคารพ เช่น พระรัตนตรัย บิดา
มารดา ครูอาจารย์ หรือญาติผู้ใหญ่ ตลอดถึงความเคารพในสิ่งมีชีวิต ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ผู้มีความเคารพในทางพระพุทธศาสนา คารวะมี 6 ประการ56 คือ 

                                                           
55 ที.ปา. 11/267/212. 
56 องฺ.ฉกฺก. 22/303/368. 
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1) พุทธคารวตา มีความเคารพ ความย าเกรงในพระพุทธเจ้า หมายถึง ความเคารพนับ
ถือพระพุทธเจ้าด้วยการกราบไหว้บูชา ตั้งใจปฏิบัติตามค าสอน 

2) ธัมมคารวตา มีความเคารพ ความย าเกรงในพระธรรม หมายถึง ความเคารพนับถือ
พระธรรมด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ที่เรียกว่า ปริยัติสัทธรรม 

3) สังฆคารวตา มีความเคารพ ความย าเกรงในพระสงฆ์ หมายถึง ความเคารพนับถือ
พระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้ แสดงกิริยาที่นอบน้อมต่อท่าน 

4) สิกขาคารวตา มีความเคารพ ความย าเกรงในการศึกษา (สิกขา) หมายถึง  ความ
เคารพเอ้ือเฟ้ือในการศึกษาด้วยการตั้งใจใฝุศึกษา 

5) อัปปมาทคารวตา มีความเคารพในความไม่ประมาท หมายถึง ความเคารพ เอ้ือเฟ้ือ
ในความไม่ประมาทด้วยการไม่เป็นผู้เลินเล่อเผลอสติ 

6) ปฏิสันฐารคารวตา มีความเคารพในการต้อนรับ หมายถึง ความเคารพเอ้ือเฟ้ือใน
การท าปฏิสันถารด้วยการไม่ท าตนให้เป็นคนใจแคบ ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 
 ความเคารพเป็นหลักธรรมที่สอนให้มองเห็นคุณความดีและความส าคัญของผู้อ่ืน ตลอดถึงสิ่ง
อ่ืน ๆ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น โดยถูกต้องและเหมาะสมด้วยความจริงใจจัดว่าเป็นอุดมมงคล
อย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุสงฆ์ท าความเคารพกันตามล าดับพรรษา คือผู้บวชภายหลังให้
ความเคารพต่อผู้บวชก่อน เป็นตัวอย่างให้สังคมไทยต่างเคารพกันตามหลักทิศ 6 อันเป็นหลักธรรม
ส าคัญ เช่น บิดามารดา ครูอาจารย์ ภรรยาสามี มิตรสหาย บ่าวนาย พระภิกษุสงฆ์คฤหัสถ์57 ความ
เคารพนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญ เป็นเหตุน าความเจริญ และความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน58 
 ชาวพุทธ ได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมเรื่องคารวะ ท าให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ท าให้สังคมชาวพุทธเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัยและพึงประสงค์  เช่น ผู้น้อยเคารพ
ผู้ใหญ่ หากตรงกันข้าม เช่น ผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่ ต่างฝุายต่างมีทิฐิ ดื้อรั้น เรียกว่า อคารวะ คือ            
การไม่เคารพกัน59 ก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
 หลักธรรมที่ว่าด้วยความเคารพทั้ง 6 ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้มีความกตัญญู            
ที่เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ผู้มีความเคารพ เพ่ือความด ารงมั่นแห่งคุณความดี อันเป็นสัจธรรมที่จะ
น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเอง และสังคมตลอดกาลนาน และพระพุทธองค์ตรัสว่า ความเคารพ 
เป็นมงคลอันสูงสุด60 
 
4.6 วิเคราะห์หลักทิศ 6 กับการบ ารุงเลี้ยงดูบิดามารดา 
 ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแบ่งความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันออกเป็น 6 กลุ่ม เรียกว่า ทิศ 661 ทรงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของบุคคล
แวดล้อม ดังทิศทั้ง 6 ก าหนดหน้าที่ให้มีปฏิสัมพันธ์รับผิดชอบกันและกันในแต่ละฝุาย คือระหว่างตัว
                                                           

57 ขุ.ขุ. 25/9/8. 
58 วิ.ม. 4/65/81. 
59 ที.ปา. 11/324/319. 
60 ขุ.ขุ. 25/9/8. 
61 ที.ปา. 11/266-218/212-219. 
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เรากับบุคคลในแต่ละทิศ พระพุทธองค์ทรงก าหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันนั้น เป็นกลวิธีให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างชาญฉลาด ให้รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล อุดหนุนกันและกันโดยสมบูรณ์ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนนี้ ย่อมได้รับ
การฝึกปลูกฝังลักษณะนิสัยของคนดีไปพร้อม ๆ กัน ฝึกความอดทนต่ออ านาจของกิเลส เมื่อปฏิบัติตน
จนคุ้นเคยตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ทรงก าหนดให้ในแต่ละทิศย่อมท าให้ผู้ประพฤติมีหิริ คือความ
ละอายต่อบาปและโอตตัปปะคือความกลัวบาป เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หน้าที่ต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้
ในทิศ 6 นี้ คือ ระบบฝึกคนที่มีประสิทธิภาพยิ่ง นอกนั้นยังส่งผลให้บุคคลผู้รู้หน้าที่ของตนตาม
หลักธรรมทิศ 6 นี้ เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรมประจ าใจ เช่น พรหมวิหาร 462 คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา มีหลักธรรมในการผูกใจกัน คือ สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจาอัตถจริยา สมานัต- 
ตตา63 อันจะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีแต่ความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง 
 ตามหลักธรรมทิศ 6 นี้ผู้วิจัยยกเนื้อหามาทั้งหมดเพียงเพ่ือต้องการให้ เกิดความเข้าใจใน
หลักธรรมได้ชัดเจน แต่เน้นพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ 1 คือ ทิศเบื้องหน้าในส่วนที่บุตรธิดาพึงปฏิบัติ
ตอบแทน (แสดงความกตัญญู) ต่อบิดามารดาด้วยธรรม 5 ประการ ดังนี้ 

1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ มารดาบิดาเป็นผู้ให้ก าเนิด เป็นผู้ให้อวัยวะทุก
ส่วนของร่างกายแก่บุตรธิดา และบุตรธิดาเจริญเติบโตได้ก็อาศัยที่ท่านมีเมตตาจิตให้การเลี้ยงดู        
เมื่อท่านแก่เฒ่าลงจึงเป็นหน้าที่ที่บุตรธิดาจะพึงเลี้ยงดูท่าน เป็นการตอบแทนเป็นการชดใช้หรือ
ทดแทนพระคุณท่านที่ท าไว้ก่อน จัดหาข้าวปลาอาหาร และผ้าผ่อนท่อนสไบให้แก่ท่าน เป็นการเลี้ยง
และให้ความสุขทางกายแก่ท่าน ยามท่านปุวยไข้ ก็รีบจัดหาหมอมารักษาพยาบาลและตนเองก็
พยายามเฝูาคอยดูแลท่าน ไม่ทอดทิ้งให้ท่านว้าเหว่ แม้เวลาท่านอาเจียนหรือขี้รดเยี่ยว ราดก็ต้อง
พยายามจัดล้างจัดซัก หรือเปลี่ยนผ้าใหม่ให้ท่านด้วยมือของตนเองโดยความเต็มใจ ให้เหมือนกับที่
ท่านได้ท าให้เราเมื่อเล็ก ๆ อย่างนี้นับว่าเป็นอามิสบูชา ถึงท าอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อเทียบกับ
บุญคุณที่บิดามารดามีต่อบุตรธิดาแล้วก็ยังถือว่าเป็นส่วนการอุปัฏฐากอย่างต่ า 

2) ช่วยท ากิจของท่าน การช่วยเหลือท ากิจการงานของบิดามารดานั้น เป็นหน้าที่ที่
บุตรธิดาจะพึงกระท า เพราะเป็นการผ่อนแรงบิดามารดาที่ตรากตร าหาเลี้ยงมา ไม่ท าตนเป็นคนดูดาย
เอาแต่เที่ยวเตร่หาความสนุกสนาน ปล่อยให้ท่านทั้งสองท างานอาบเหงื่อต่างน้ าไปตามล าพังอย่าง
น้อยผู้เป็นบุตรธิดาต้องนึกบ้างว่ามารดาบิดาของบุตรธิดาทุกคน เมื่อมีบุตรธิดาก็ย่อมปรารถนาหวัง
พ่ึงพาอาศัยบ้าง โบราณภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า มีลูกเหมือนปลูกต้นโพธิ์เมื่อใหญ่เมื่อโตจะได้อาศัย 
ยามเจ็บจะได้ฝากไข้ ยามตายจะได้ฝากผี เวลาดี ๆ เอาไว้ใช้สอย ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่บุตรธิดาไม่พึง
ละเลยในการช่วยเหลือท ากิจการงานของบิดามารดา 

3) ด ารงวงศ์สกุล การประพฤติตนเป็นคนดี เพ่ือรักษาวงศ์สกุลของตนไม่ให้เสียหาย 
นอกจากเป็นการท าตนให้เจริญแล้วยังเป็นการท าให้บิดามารดาพอใจ และเกิดความสุข อันเป็นการ
เลี้ยงน้ าใจท่านด้วย 

                                                           
62 ที.ปา. 10/327/256. 
63 ที.ปา. 11/140/167. 
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4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท การประพฤติตนเป็นคนดีสมควรรับ
และปกครองทรัพย์มรดกของบิดามารดานั้น ก็เป็นหลักส าคัญอีกประการที่ท าให้บิดามารดาพอใจ 
และเกิดความสุข อันเป็นการเลี้ยงน้ าใจท่านอีกประการด้วย 

5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน เป็นการสนองคุณครั้งสุดท้าย แม้จะเป็น
การท าลับหลังก็ตา ม ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า บุตรธิดามีความกตัญญูกตเวที ไม่ลืมความดีที่บิดา
มารดาท าไว้แก่ตน ขวนขวายที่จะท าตอบแทนในเมื่อมีโอกาส เป็นการประกาศให้ทราบว่าเป็นคนน่า
คบหาสมาคม แม้ฝุายหนึ่งล่วงลับไปแล้วก็ยังระลึกถึงและหาทางสนองคุณ ฉะนั้น เมื่อมารดาบิดา
ล่วงลับไปจึงเป็นหน้าที่ที่บุตรธิดาต้องท าบุญอุทิศให้โดยแท้ 
 บุตรธิดามีหน้าที่ต่อมารดาบิดาในฐานะเป็นกตัญญูและกตเวทีบุคคล คือ การรู้คุณและกระท า
การตอบแทน การกระท าดังกล่าวคือคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากมารดาบิดาให้เป็นเมตตา
มโนกรรม ซึ่งสามารถต่อต้านปูองกันมิให้บุตรธิดาเป็นบุคคลอกตัญญูและเป็นบุคคลที่ไม่รู้บุญคุณของ
ผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้ประสบกับวิบากกรรมที่มีผลเผ็ดร้อน มารดาบิดา คือบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณูปการ
ของบุตรธิดา กล่าวคือเป็นพระพรหม (ผู้ทรงคุณธรรม) เป็นเทวดา (เป็นผู้คุ้มครองรักษา)            
เป็นบุรพาจารย์ (ครูคนแรก) เป็นพระอรหันต์ (เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ) ของบุตรธิดา ดังนั้น          
การกระท าหน้าที่ตอบแทน สามารถกระท าได้ด้วยฐานะ คือ 1) กระท าให้ท่านเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง 
(สัทธาสัมปทา) 2) กระท าให้ท่านเป็นผู้มีศีลธรรม (สีลสัมปทา) 3) กระท าให้ท่านเป็นผู้เสียสละ         
(จาคสัมปทา) 4) กระท าให้ท่านเป็นผู้มีปัญญา (ปัญญาสัมปทา) 
 บุตรธิดาที่ดีท่ีมีคุณธรรมปฏิบัติตนยึดมั่นตามหลักสาราณียธรรม 6 โดยสมบูรณ์ก็ย่อมส่งผลให้
บุตรธิดานั้นเป็นคนดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขรวมถึ งการอยู่ร่วมกับบิดา
มารดา การอยู่ปรนนิบัติบิดามารดา ด้วย เนื่องจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังกล่าวย่อมขัดเกลา
บุตรธิดาให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม มีความระลึกถึงบิดามารดาอยู่เสมอ ให้ความเคารพบิดามารดา ให้
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อบิดามารดา อันเป็นผลให้บุตรธิดาท าหน้าที่การบ ารุงบิดามารดาได้โดยสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
 
4.7 วิเคราะห์ประโยชน์ของการบ ารุงเลี้ยงดูบิดามารดา 

ค าว่า คุณ ในที่นี้ หมายถึง ผลหรืออานิสงส์ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่ปรนนิบัติดูแล
บ ารุงบิดามารดาด้วยดีทั้งด้วยวัตถุสิ่งของปัจจัย 4 ที่จ าเป็นและ บ ารุงดูแลทางด้านจิตใจให้จิตใจบิดา
มารดามีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท าความหม่นหมองให้ปรากฏในจิตใจ ท ามารดาบิดาผู้ไม่มี
ศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้ไม่มีศีลให้มีศีล ผู้ตระหนี่ให้รู้จักการเสียสละ ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา บ ารุงมารดา
บิดาให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ให้สมาทานศีล หรือให้บรรพชา ในปัจจุบันชาติก็เจริญรุ่งเรืองประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและในภพหน้า เมื่อละจากโลกนี้แล้ว ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือน
อย่างท้าวสักกะเทวราช ผู้บ าเพ็ญวัตตบท 7 มีเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นข้อแรก ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าคุณหรือ
อานิสงส์ของการบ ารุงบิดามารดามาเสนอโดยแยกออกเป็นแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้ 

1) ประโยชน์ในปัจจุบัน (ชาตินี้) 
ประโยชน์ในปัจจุบัน (ชาตินี้) เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ทรัพย์ ยศ ไมตรีความ

ผาสุก เป็นต้น ทรงแสดงให้ทราบว่า ตัวประโยชน์นั้น จะเกิดขึ้นลอย ๆ โดยที่ไม่ได้ท าอะไรไม่ได้เลย 
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เช่น ต้องการได้ทรัพย์ เพียงแต่อ้อนวอนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องขยันในการหาทรัพย์ เช่น  ที่ตรัสว่า       
คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ ในระดับนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ 4 
ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา กัลยาณ-
มิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรดีงาม และสมชีวิตาด าเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติพอควร 

ในสุวรรณสามชาดก ได้กล่าวยกย่องความกตัญญูของสุวรรณสามผู้เป็นบุตรที่มีต่อมารดาบิดา 
ไว้ว่า 

“บุคคลใดเลี้ยงดูมารดาและบิดาโดยธรรม แม้เทวดา ก็เยียวยารักษาบุคคลผู้เลี้ยงดูมารดา
และบิดานั้น บุคคลใดเลี้ยงดูมารดาและบิดาโดยธรรม แม้นักปราชญ์ ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้น
ในโลกนี้ บุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”64 

พระสิริมังคลาจารย์ ได้ประมวลวิบากของการบ ารุงมารดาบิดาไว้ว่า ผู้บ ารุงมารดาบิดา แม้ถูก
ยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ ยังพ้นจากทุกข์คือความตายได้ ดุจสุวรรณสามโพธิสัตว์65 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับผู้บ ารุงมารดาบิดาอย่างมาก เช่น ในวินัยอนุญาตให้
พระภิกษุปรุงยาแก่มารดาบิดา หรือคนผู้บ ารุงมารดาบิดา และอนุญาตให้รับส่งสาสน์ของผู้ที่บ ารุง
มารดาบิดาได้ 

แม้แต่บิณฑบาตท่ีพระภิกษุยังไม่ได้ฉันก็อนุญาตให้มอบแก่มารดาบิดา และผู้บ ารุงมารดาบิดา
ได้โดยไม่เป็นอาบัติ66 

กล่าวโดยสรุป อานิสงส์ของการบ ารุงบิดามารดา มีดังนี้ 1) ท าให้มีความอดทนท า 2) ให้เป็น
คนมีสติรอบคอบ 3) ท าให้เป็นคนมีเหตุผล 4) ท าให้พ้นทุกข์ได้ 5) ท าให้พ้นภัยได้ 6) ท าให้ได้ลาภ
โดยง่าย 7) ท าให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 8) ท าให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา 9) ท าให้ได้รับการยก
ย่องสรรเสริญ 10) ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า 11) ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 12) ท าให้มีความสุข 13) 
เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง 

2) ประโยชน์ในอนาคต (ชาติหน้า) 
ประโยชน์ในอนาคต (ชาติหน้า) เรียกว่า สัมปรายิกัตถประโยชน์ โดยตรงก็คือ ความสุขความ

สบาย อันเป็นผลที่เกิดจากการบริหารทรัพย์ ยศ ไมตรี ความผาสุก ให้เป็นไปในทางที่ชอบคือไม่ให้เกิด
โทษ ได้แก่ปฏิบัติธรรมอันเป็นหลัก 4 ประการ67 คือ  

1) สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือบุตรธิดาท าตนให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาใน
การบ ารุงดูแลบิดามารดาและรู้จักท างานประกอบอาชีพอย่างสุจริต ขณะเดียวกัน ก็มีศรัทธาในการ
บ าเพ็ญกุศลท าบุญต่าง ๆ ตามหลักของพุทธศาสนิกชนที่ดี เช่น เชื่อว่าบิดามารดามีคุณจริง โลกนี้มี
จริง โลกหน้ามีจริง บุญมีจริง บาปมีจริง เป็นต้น 

 2) สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ บุตรธิดาท าตนให้ถึงพร้อมด้วยศีล มีระเบียบ
วินัยในการด าเนินชีวิตอย่างชาวพุทธ อย่างน้อยก็ศีล 5 สูงสุดก็รักษาอุโบสถศีลในบางโอกาสส าคัญเพ่ือ

                                                           
64 ขุ.ชา. 28/313/232.  
65 ขุ.ชา. 28/296/229. 
66 ขุ.ม.อ. 5/2/413. 
67 ขุ.จู. 30/573/333. 
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ความเจริญก้าวหน้าของตน ทั้งนี้ อาจจะพาบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลให้ไปรักษาศีลที่วัด
หรือสถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านของตนก็ได้  

3) จาคะสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะคือบุตรธิดาท าตนให้ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ 
แบ่งปันวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดา ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักให้ทั้งวัตถุ และ
ให้ทั้งน้ าใจต่อบิดามารดา เช่น การสวมกอดท่าน การแบ่งเวลาอยู่กับท่านในวันหยุด หรืออาจจะพา
ท่านไปท าบุญที่วัด หรือไปท่องเที่ยวบ้างในศาสนสถานต่าง ๆ เช่น อาจจะพาไปเที่ยวชมและไหว้พระ
ธาตุตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น พาท่านไปไหว้พระธาตุพนม พระธาตุนาดูน เป็นต้น ตลอดจนการเข้าวัด
ปฏิบัติสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือเสริมบุญบารมีทั้งแก่บุตรธิดาและบิดามารดาด้วย 

4) ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ บุตรธิดาท าตนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา
หมายถึง มีความเข้าอกเข้าใจในการบ ารุงเลี้ยงดูผู้สูงวัยว่าท่านมีความต้องการในสิ่งใดบ้าง เช่น          
1) การบ ารุงท่านด้านสุขภาพร่างกาย เช่น การดูแลเรื่องอาหารโภชนาการ การออกก าลังกาย           
การท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปัดกวาดลานบ้าน การปลูกต้นไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์มีสุนัขหรือแมว         
เป็นต้น เพ่ือเป็นเพ่ือนยามท่านเหงา หรือในเวลาที่ตนไปท างานนอกบ้าน 2) การบ ารุงท่านด้าน
สุขภาพทางจิต เช่น การให้ความอบอุ่น ความรักความเห็นอกเห็นใจ ท าให้ท่านมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทิ้ง
ไม่เหงา และบุตรธิดาคอยให้ก าลังอยู่เสมอ เช่น ในเมื่อท่านเจ็บปุวยก็จะต้องพยาบาลรักษา เป็นต้น            
3) การเอาใจใส่ต่อท่านในระหว่างสมาชิกในครอบครัวในทางท่ีถูกต้อง เช่น ยกย่องคุณงามความดีท่าน
ให้แก่ลูก ๆ ของตนฟังอยู่เสมอ ไม่ต าหนิให้ท่านน้อยใจ 
 บุตรที่เลี้ยงดูมารดาบิดาโดยเคารพ ย่อมได้รับทรัพย์สมบัติของมารดาบิดานั้นทั้งยังได้การ
สรรเสริญ เมื่อตายไปก็เกิดในสวรรค์ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่าการบ ารุงมารดาบิดา
น าความสุขมาให้68 ผู้ที่บ ารุงมารดาบิดา ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และเป็นมงคลอัน
สูงสุด เพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในปัจจุบัน และสัมปรายภพ69 
 จะเห็นว่า บุตรธิดาคนใดให้ความส าคัญแก่การบ ารุงบิดามารดา เขาย่อมได้รับอานิสงส์หรือ
ประโยชน์ใน 2 ด้าน คือ ในชาตินี้ ก็เป็นคนดีของสังคมเป็นที่ยกย่องของสัตบุรุษ แม้ในโลกหน้า เขาก็มี
ทางไปที่ดีและเหมาะสม ไม่ล าบาก คือ มีสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอน 
 3) ประโยชน์ในระดับสูงสุด 
 ประโยชน์ในระดับสูงสุด หมายถึง ให้ผลในระดับนิพพาน ที่เรียกว่า ปรมัตถประโยชน์นับเป็น
ประโยชน์ถาวร และประโยชน์สุดท้ายอันเป็นที่หวังของผู้มุ่งดับทุกข์ ชั่วนิรันดร แต่การจะได้มาต้องลง
มือปฏิบัติ โดยธรรมะอันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติก็จะต้องเลื่อนระดับสูงขึ้นเช่นเดียวกับระดับของ
คุณประโยชน์นั้นเช่นกัน เรียกว่า ปฏิบัติในมัชฌิมปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ได้แก่ มรรคทั้ง 8 
ประกอบไปด้วย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติระลึก
ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ รวมลงที่ ศีล สมาธิ ปัญญา70 

                                                           
68 ที.ม.อ. 2/1/421-422. 
69 ขุ.ขุ. 25/6/7. 
70 ที.ม. 10/299/348. 
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 สรุปว่า บุตรธิดาในโลกนี้น้อยคนนักที่จะสามารถตอบแทนแก่มารดาบิดาได้หมด มีเพียง
พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกที่สามารถตอบแทนคุณบิดามารดาได้หมดเพราะแม้ตัวของบุตรธิดา
เองก็มีน้อยคนนักที่จะมีศรัทธา ศีล การเสียสละ และมีปัญญา และถึงแม้บุตรธิดาจะมีคุณธรรม
เหล่านั้นอยู่ ก็ยังยากที่จะท าให้มารดาบิดามีคุณธรรมเหล่านั้นได้ที่เห็นตัวอย่างชัดเจน ก็มีพระพุทธเจ้า
และพระสารีบุตรที่สามารถท าให้มารดาบิดาของท่านเลื่อมใสศรัทธาได้ ส่วนคนที่มีอานุภาพน้อยคงท า
ได้ยาก และขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของมารดาบิดาด้วยว่ามีความเป็นสัมมาทิฏฐิมากน้อยเพียงใด แต่แม้จะ
ตอบแทนคุณของท่านไม่หมดตามหลักการที่กล่าวมานี้ก็ไม่เป็นผลเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ต้องไป
อบายแต่อย่างใด 
 หลักธรรมที่ส่งเสริมให้บุตรธิดาส านึกเอาใจใส่ในการบ ารุงดูแลบิดามารดานั้น มีหลายประการ
ด้วยกัน ดังนี้ กตัญญูกตเวที คือรู้คุณและรู้จักตอบแทน ข้อนี้ เป็นการปลูกฝั งให้บุตรธิดาส านึกใน
พระคุณของบุพการีที่ได้อุปการะตนมาก่อนและใส่ใจที่จะตอบแทนคุณนั้น คารวะคือความเคารพนอบ
น้อม ข้อนี้ ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตนประพฤติตนเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายไม่หัว
ดื้อหรือขาดเหตุผล ทิศ 6 คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อนี้ ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักการท า
หน้าที่ของลูกที่ดีตามความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าควรปฏิบัติตนเช่นใดต่อบุพการีผู้เปรียบดังทิศเบื้อง
หน้า สาราณียธรรม คือหลักการอยู่ร่วมกัน ข้อนี้ ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดาระลึกถึงบุญคุณของบิดา
มารดาเคารพนับถือและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดา ฆราวาสธรรมคือหลักการครองชีวิต ข้อนี้ 
ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดาเห็นคุณค่าความส าคัญของหลักการครองเรือนว่าคฤหัสถ์มีจริยธรรมอย่าง
ใด หลักการสงเคราะห์ ข้อนี้ ต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักแบ่งปันวัตถุสิ่งของและน้ าใจต่อกัน อีกทั้ง
การคบหาเพ่ือนดีและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมแก่ฐานะพรหมวิหารธรรม ข้อนี้ ต้องการปลูกฝังให้
บุตรธิดารู้จักหลักการส าคัญท่ีจะด ารงตนเหมือนผู้ประเสริฐ เช่น ให้รู้จักรักใคร่สงสารคนอื่น 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ในการศึกษาวิจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพ่ือศึกษา             
ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แบบเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษาค้นคว้าทาง
เอกสาร (Documentary Investigation) สรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ทิศ 6 ในพุทธปรัชญาเถรวาท  
เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน มนุษย์เป็น
สัตว์สังคมติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็กสุดของสังคมคือสถาบันครอบครัว จนถึงใหญ่
สุดของสังคมคือสถาบันชาติบุคคลจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต กล่าวคือ  

1) ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา พึงอนุเคราะห์บุตรโดยเหตุ            
5 ประการ คือ 1) ห้ามจากความชั่ว 2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4) หาภรรยาที่
สมควรให้ 5) มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันเหมาะสม  

2) ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ พึงอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่             
5 ประการ คือ 1) แนะน าดี 2) ให้เรียนดี 3) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4) ยกย่องให้
ปรากฏในมิตรสหาย 5) ท าความป้องกันในทิศท้ังหลาย 

3) ปัจฉิมทิศ (Pacchima-disa) คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยา พึงอนุเคราะห์สามี
ด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ 1) จัดการงานดี 2) สงเคราะห์คนข้างเคียง 3) ไม่ประพฤตินอกใจผัว             
4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5) ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 

4) อุตตรทิศ (Uttara-disa) คือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร พึงอนุเคราะห์มิตรด้วยกัน            
4 ประการ ได้แก่ 1) มีอุปการะ 2) ร่วมสุขร่วมทุกข ์3) แนะประโยชน์ 4) มีความรักใคร่ เป็นต้น 

5) เหฏฐิมทิศ (Het ฺt ฺhima-disa) คือ ทิศเบื้องต่ า ได้แก่ บ่าว พึงปฏิบัติต่อนาย           
5 ประการ ได้แก่ 1) ขึ้นท าการงานก่อนนาย 2) เลิกการงานทีหลังนาย 3) ถือเอาแต่ของที่นายให้             
4) ท าการงานให้ดีขึ้น 5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ 

6) อุปริมทิศ (Uparima-disa) คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ พึงอนุเคราะห์            
พุทธบริษัท 6 ประการ ได้แก่ 1) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว 2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 3) อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจ
อันงาม 4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 6) บอกทางสวรรค์ให้ 
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5.1.2 ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท  
1) บิดามารดา คือ ผู้ให้ก าเนิดรูปกาย หมายถึง ท่านทั้ง 2 นั้น เป็นผู้ให้ชีวิต เลือดและเนื้อแก่

เรา ให้เราถือก าเนิดในครรภ์ของมารดา เมื่อท่านรู้ว่าบุตรถือก าเนิดในครรภ์ ท่านทั้ง 2 ก็มีความยินดี 
เกิดปีติปราโมทย์ คอยทะนุถนอมดูแลครรภ์ของท่านด้วยความระมัดระวัง การบริโภคอาหารใด  ๆ 
ของมารดาท่านก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดโทษกับบุตรในครรภ์ได้ ไปฝากครรภ์กับสูตินารีแพทย์              
ท่านจะตรวจตราดูแลบุตรที่อยู่ ในครรภ์ทุกเดือน ด้วยความห่วงใย เพ่ือให้บุตรนั้นมีร่างกาย
สมประกอบ ครบอาการ 32 เมื่อคลอดออกมาได้เห็นบุตรของตนมีอาการครบ 32 ไม่พิการง่อยเปลี้ย
เสียขา ท่านก็มีความดีใจยิ่ง บางครั้งจะเห็นน้ าตาของท่านออกมาคลอเบ้า ทั้งนี้ก็เพราะความยินดี
นั่นเอง ต่อจากนั้นท่านทั้ง 2 จะคอยดูแลทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ประคับประคอง
ให้ลูกมีความเจริญเติบโตได้พบเห็นความรุ่งเรืองของโลกต่อไปในภายภาคหน้า 

2) บิดามารดา คือ ผู้ให้ก าเนิดทางจิตวิญญาณ หมายถึง คุณธรรมความดีที่บิดามารดาจะพึง
มอบให้กับลูก กล่าวคือ ท่านทั้ง 2 จะปลูกฝังความดีลงในจิตใจชองลูกด้วยหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนา ทั้งทางด้านจริยศึกษาและธรรมศึกษา ให้รู้หลักในการครองตน รู้หลักในการครองเรือน          
ถ้าเป็นบุตรชาย เมื่อมีอายุครบบวชท่านก็จัดให้บรรพชาอุปสมบท เป็นการสร้างคุณธรรมทางจิตใจ  
ถ้าเป็นหญิงท่านก็จะพาไปวัดท าบุญสร้างกุศล เป็นหนทางแห่งการอบรมจิตใจของบุตรผู้เป็นธิดา 
เพ่ือให้ด าเนินวิถีชีวิตของบุตรเป็นคนดี มีจิตวิญญาณที่เข้าถึงหลักธรรมของศาสนาเป็นคนโดยสมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ บิดามารดาคือพระประจ าชีวิตของบุตร มี 4 องค์ คือ  

1) พระพรหมของบุตร คือ บิดามารดาท่านประพฤติคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่า พรหมธรรม 
คือ ธรรมของพระพรหม 4 ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  

2) พระบุรพเทพของบุตร 
2.1 ท่านแสดงโลกนี้แก่บุตรก่อน คือ ท่านแสดงให้บุตรได้เกิดมาเห็นโลก เห็นความ

เป็นไปของโลก ถ้าบิดามารดาไม่มีคุณธรรมข้อนี้แล้ว ท่านน าบุตรนั้นไปฆ่าเสียก็ย่อมได้แต่ท่านไม่ท า 
อกุศลจิตชนิดนี้ ไม่มีอยู่ในจิตของผู้เป็นบิดามารดาเลย จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรก่อน  

2.2 คุ้มครองบุตรก่อน ท่านเป็นคนแรกที่ปกปักรักษา คุ้มครองดูแลบุตรที่เกิดมา
ประกอบไปด้วยความเมตตาการุณย์ ให้บุตรอันเป็นที่รักอยู่อย่างมีความสุขมิให้ใครมาท าร้ายเอาได้ 
แม้แต่มดก็มิให้ไต่ ไรมิให้ตอม  

2.3 ให้อภัยกับบุตรก่อน ท่านเป็นคนแรกที่จะให้อภัยบุตร ไม่เคยมีจิตใจอาฆาต
พยาบาทอยู่ภายในเลย มีแต่พิสุทธิจิตให้กับบุตรของตน ไม่เคยคิดที่จะถือผิดเอาโทษ หวังแต่จะให้บุตร
ของตนนั้นส าเร็จประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ ผูกไมตรีจิตเป็นมิตรที่ดีของบุตรทุกคน และ  

2.4 เป็นนายประกันให้กับบุตรก่อน ท่านเป็นนายประกันให้กับบุตรเป็นคนแรก ท่าน
จะน าบุตรไปเข้าโรงเรียน จะน าบุตรไปท างานท าการเป็นครั้งแรก บิดามารดาต้องไปเซ็นชื่อรับประกัน
ความประพฤติของบุตรตนว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย พอที่จะเข้าเรียน พอที่จะท างานในที่นั้นได้ 
นี่คือความเป็นนายประกันของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 
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3) พระบุรพาจารย์ของบุตร 
บิดามารดา ได้ชื่อว่า เป็นพระบุรพาจารย์ของบุตรคนแรก เป็นอาจารย์เบื้องต้นที่มีความ

เอ้ือเฟ้ือสั่งสอน เอาใจใส่ต่อบุตร ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนก่อนอาจารย์คนอ่ืน ๆ คือ 
3.1 สอนให้พูด ค าแรกที่บิดามารดาสอนให้บุตรของตนได้พูด คือ ค าว่า แม่ พ่อ กิน 

นอน เสื้อผ้า น้า อา ลุง ป้า เป็นต้น สอนให้พูดแต่ค าที่ไพเราะ อ่อนหวาน 
3.2 สอนมารยาท คือ สอนกิริยาอาการที่เรียบร้อย มีมารยาทอันดีงาม สอนให้มีความ

สงบเสงี่ยมเจียมตัว อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะคนที่มีมารยาทนั้น ก็เหมือนกับเพชรที่ได้รับการเจียระไน
ส่องแสงเป็นประกายนั่นเอง 
 4) พระอาหุไนยยบุคคลของบุตร 
กล่าวโดยความเป็นจริงว่า พระอรหันต์หรือผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลาย ได้ชื่อว่า อาหุไนยบุคคล ดังที่เรา
สวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ในการสวดมนต์เช้า-เย็น เพราะบุคคลเล่านี้ คือ ผู้ที่ควรต้อนรับ ผู้ที่ควร
ค านับ ผู้ที่ควรนมัสการ ซึ่งผู้ที่หวังบุญทั้งหลายได้น ามาบูชา บิดามารดาก็มีภูมิธรรม มีคุณธรรม
เช่นเดียวกันกับพระอรหันต์เหล่านั้น ที่ผู้เป็นบุตรควรจะน ามาน้อมบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่
การนมัสการ เพราะท่านได้ท าหน้าที่มีต่อบุตรไว้ถึง 4 สถาน คือ 

1) มีอุปการะมากโดยปกติแล้ว บิดามารดาท่านได้ท านุบ ารุงบุตรมาก็ด้วยอยากเห็น
บุตรมีความเจริญเติบโต มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต แต่งงานมีคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝา ตั้งหลักปักฐาน
มั่นคง โดยที่ท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากบุตรเลย 

2) มีพระเดชพระคุณต่อบุตรบิดามารดาเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่บุตร คอยเป็นเพ่ือนใน
ยามที่บุตรเหงาเปล่าเปลี่ยว ว้าเหว่ใจ ในขณะเดียวกันถ้าบุตรไปกระท าความผิด ท่านก็ต้องออกฤทธิ์
ออกเดชกับบุตร เฆี่ยนตี อบรมสั่งสอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี กระท าแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นต้น 

3) เป็นผู้มีบุญคุณต่อบุตร บิดามารดา เป็นผู้ให้ความเจริญรุ่งเรือง ดุจดังดวงไฟที่แสง
สว่างแก่จักษุ แต่ในขณะเดียวกันถ้าท าไม่ดี ปฏิบัติไม่ดีก็จะท าให้เกิดความสูญเสียได้เช่นเดียวกับดวง
ไฟที่จะท าให้เกิดความพินาศได้ 

4) เป็นผู้ควรค านับและนมัสการของบุตร บิดามารดา ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีพระคุณอย่าง
สูงสุดต่อบุตร เริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด ท่านได้ถนอมล้อมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต 
แม้แต่บุตรมีครอบครัวไปแล้ว ยังห่วงหาอาทรอยู่ตลอด ผู้เป็นบุตรจึงควรระลึกถึงพระคุณของท่านให้
มาก อย่างให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจได้ 

5.1.3 วิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ทิศเบื้องหน้า คือ “บิดามารดา” มารดาบิดาที่ว่าผู้เป็นทิศเบื้องหน้านั้น ด้วยเหตุผลว่าท่าน

เป็นคนมีอุปการะก่อน ภาษาบาลีว่า”บุพพการี” เป็นผู้มาก่อน ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดามาก่อนให้การ 
ศึกษา ให้ที่อยู่อาศัย ส าหรับมารดานั้น ท่านให้บุตรธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย คืออาศัยอยู่ใน
ครรภ์และอาศัยอยู่ในเรือนเมื่อคลอดออกมา อบรมบ่มนิสัยให้บุตรอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม         
ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แม้กระทั้งจิตใจ มารดาบิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุตร จนกว่าจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเองได้ มารดาบิดามีหน้าที่อนุเคราะห์
บุตรโดยเหตุ 5 ประการ คือ 
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1) ห้ามจากความชั่ว  
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา  
4) หาภรรยาที่สมควรให้ 
5) มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันเหมาะสม 

 มารดาบิดา ท าหน้าที่ของตนเองด้วยอนุเคราะห์บุตรโดยเหตุ 5 ประการนี้แล้ว บุตรย่อมเป็น
คนมีคุณภาพ มีความสุขความเจริญ ด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ การท าหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีมี 
ดังนี้  

1) หน้าที่ทางกาย 
1.1 สอนให้ลูกไม่ท าชั่ว  
1.2 แนะน าให้ลูกท าความดี 
1.3 ส่งเสริมลูกให้เรียนศิลปวิทยา  
1.4 ช่วยเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูก 
1.5 แบ่งทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควร 

2) หน้าที่ทางใจ 
2.1 พาลูกเข้าวัดศึกษาพระธรรมค าสอน  
2.2 ชักจูงลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
2.3 ชักน าลูกให้ท าบุญรักษาศีล  
2.4 ชักน าลูกให้ได้ฝึกสมาธิ 
2.5 ชักน าลูกให้ได้บวช 

3) ผลดี ของการท าหน้าที่พ่อแม่ท่ีดี 
3.1 ได้รับความปีติภาคภูมิใจ  
3.2 ครอบครัวสงบร่มเย็นเป็นสุข 
3.3 สังคมสงบสุข  
3.4 ประเทศชาติได้คนดี 

 หน้าที่ของบุตรธิดาต่อการบ ารุงบิดามารดา คือ การท าอุปการะต่อบิดามารดา ซึ่งสามารถ
กระท าได้ 2 ทาง คือ 

1) การบ ารุงทางกาย หมายถึง การมอบให้ซึ่งปัจจัย 4 ดูแลบ ารุงเลี้ยงสุขภาพกายตาม
หลักวัตตบทข้อที่ 1 ความว่า เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต  เพราะบิดามารดามีอุปการะมาก 
บ ารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร บิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชา เพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมัสการ และ
สักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าว น้ า ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การให้อาบน้ าและการล้างเท้า เพราะการ
ปรนนิบัติบิดามารดานั้น บัณฑิตจึงสรรเสริญในโลกนี้เอง  

2) การบ ารุงทางใจ หมายถึง การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท าความ
หม่นหมองให้ปรากฏในจิตใจ ท ามารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้ไม่มีศีลให้มีศีลผู้ตระหนี่ให้ รู้จัก
การเสียสละ ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา บุตรที่บ ารุงมารดาบิดาด้วยการให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ให้
สมาทานศีล หรือให้บรรพชา จัดว่าเป็นยอดของคนท้ังหมดผู้บ ารุงมารดาบิดาในโลกนี้  
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ในเรื่องการบ ารุงหรือการตอบแทนคุณมารดาบิดานี้นอกจากแบ่งออกเป็นการบ ารุงทางกายและการ
บ ารุงทางใจดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การบ ารุงที่เป็นโลกิยะ คือ การตอบแทนท่าน 5 อย่าง ตามหลักการในทิศ 6 
กล่าวคือ 

1.1 ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
1.2 ช่วยท ากิจของท่าน 
1.3 ด ารงวงศ์สกุล 
1.4 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
1.5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน  

2) การบ ารุงที่จัดเป็นโลกุตตระ เช่น การท าให้มีศรัทธา เหตุที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้อย่าง
นี้อาจถือตามประเภทของบุตรก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรไว้เป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 อติชาตบุตร คือบุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา 
2.2 อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีศรัทธาและศีลเสมอกับมารดาบิดา 
2.3 อวชาตบุตร บุตรที่มีศรัทธาและศีลน้อยกว่ามารดาบิดา 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ยังมี
เนื้อหาที่สามารถท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อีกหลายประเด็นด้วยกัน โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทาง
เพ่ือการวิจัยในอนาคตไว้ ดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
2) ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดาในสังคมไทยปัจจุบันตามหลัก ทิศ 6 

ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
3) ศึกษาอานิสงส์ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ ารุงดูแลบิดามารดาที่ปรากฏในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 
 



 
บรรณานุกรม 

 
1. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2539.  

 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
1) หนังสือทั่วไป 

คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส์ , 
2545. 

จุฑา บุรีภักด.ี มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535. 
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์. การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่พลัสเพล, 

2545. 
_______. นิสัยแห่งความส าเร็จ. กรุงเทพมหานคร : เพรส มีเดีย, 2538. 
ทองคูณ หงส์พันธุ์. ครูธรรมนิยม : ในนานาทัศนะเกี่ยวกับครูอาจารย์ท่านผู้สอน. สุราษฎร์ธานี : 

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526. 
นาคะประทีป. ปาลี-สยาม อภิธาน. พิมพ์ทั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2532. 
_______. พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร, 2546. 
ปิ่น มุทุกันต์. มงคลชีวิตที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, 2524. 
เปลื้อง ณ นคร. ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช จ ากัด, 2539. 
พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ). เราเป็นใครเป็นอะไร. กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ์, 2542. 
พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช). พระในบ้าน. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียงจงเจริญ, 2536. 
_______. หน้าที่ของคน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2538. 
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ). บทเรียนจากชีวิตจริง. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2544. 
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญา นันทภิกขุ). กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2536. 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2532. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พระในบ้าน. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2541. 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). คนไทยกับป่า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
2537. 

_______. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2537. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) . คุณบิดามารดาสุพรรณนามหาศาล . พิมพ์ครั้งที่ 47. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 2551. 
_______. คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 2545. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 26. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จันทร์เพ็ญ, 2552. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี). เรารักแม.่ กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2547. 
พระมหาอุดม สารเมธี. กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักตอบแทนคุณ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ระฆังทอง, 2548. 
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร าณสุนฺทโร). คนดีต้องปิดทอง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์          

เลี่ยงเชียง, 2551. 
พุทธทาสภิกขุ. กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536. 
_______. คุณของบิดามารดา. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2550. 
_______. ชุมนุมข้อคิดอิสระ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2538. 
_______. เตือนใจวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
_______. พระคุณของแม่. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดอกโมกข์, 2546. 
_______. ภาษาคน ภาษาธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บ.เยลโล่การพิมพ์จ ากัด, 

2537. 
มานิต มานิตเจริญ. พจนานุกรมไทย. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2537. 
ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2541. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด, 2556. 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) . ทศบารมี ทศพิธราชธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมโร). มงคลยอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2526. 
สุจิตรา พรมนุชาธิป. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์ส, 2549. 
ไสว มาลาทอง. คู่มือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2542. 
อร่าม อินพุ่ม. มงคลชีวิต 38 ประการ ส าหรับผู้ครองเรือน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์ 

เพชรกะรัต จ ากัด, 2537. 
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2) วิทยานิพนธ์ 
พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา) . การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญฺญุตา)  ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548. 

พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด). การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545. 

พระมหาสุชิน สุชีโว (สมบูรณ์สุข). การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการสงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนา
เถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 

พระสมชัย อนุตฺตโร (ดาวศรี). ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่องทิศหก
ในพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551. 

พูนทรัพย์ ขุนชิต . ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติต่อ           
มารดาบิดา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแค
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ทินฺโน). วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537. 

 
3) หนังสือแปล 

พระพรหมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต). มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล          :  นางธนภร วงศกรฉัตร   
วัน เดือน ปีเกิด         :    วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2505  
ชาติภูมิ      :    จังหวัดอุดรธานี  
ที่อยู่ปัจจุบัน    :   501 หมู่ที่ 16 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

45000  
Tel. Mobile 092-595-4425 

การศึกษา      : ธรรมศึกษาชั้นเอก    
  :  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวอทยาลัย  

หน้าที่การงานปัจจุบัน : ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาท่ี 38   
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