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การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวที
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท*

อ�ำนาจ สงวนกลาง

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามส� ำ คั ญ
เชิ ง สั ม พั น ธ์ ข องความกตั ญ ญู ก ตเวที ใ นพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่า ความกตัญญูกตเวทีหรือ
กตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นค�ำสอนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลผู้มีอุปการคุณเรียกว่า บุพพการีชนกับบุคคลผู้รู้อุปการคุณของ
บุคคลอื่นแล้วตอบแทนเรียกว่า กตัญญูกตเวทีชน ความกตัญญูกตเวที
จึงหมายถึง การสํานึกรูใ้ นบุญคุณหรืออุปการคุณของผูอ้ นื่ หรือสิง่ อืน่ ทีม่ ี
แก่ตนและการทําตอบแทนคุณด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจา
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง สรุปได้ว่า ความกตัญญูกตเวทีแบ่งออก
เป็น 4 ประการ คือ 1. ความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดี
2. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครือ่ งหมายของคนดี 3. กตัญญูกตเวทีบคุ คล
ในฐานะบุคคลหาได้ยากในโลก 4. ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
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มงคลแก่ชีวิต กล่าวได้ว่ามิติของความกตัญญูกตเวที ทั้ง 4 ประการนี้
จึงมีความส�ำคัญและเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่จะ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่คนในสังคม
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์ ความกตัญญูกตเวที พระพุทธศาสนาเถรวาท
* บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของการวิจยั เรือ่ ง ความกตัญญูกตเวทีใน
ฐานะคุณธรรมค�ำ้ จุนสังคมจากมุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาท
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An Analysis of Gratitude
in Theravāda Buddhism

Amnat Sa-nguanklang
Abstract
The objective of this article is to study and analyze the
relational importance of gratitude in Theravāda Buddhism, which
is a documentary research by analyzing data from the Tipitaka
scriptures mainly. The study found that Gratitude, or gratitude,
is a doctrine that expresses the relationship between a person
who has a benefactor, called a person who knows the benefactor
of another person and in return is called gratitude. Gratitude is
defined as being aware of the gratitude or appreciation of others
or other things to oneself and to repay you by physical and
verbal expressions in a certain way. In conclusion, gratitude can be
divided into 4 things: 1. Gratitude is the basis of a good person.

2. Gratitude is a sign of a good person. 3. Expressing gratitude
from person to person is a rare commodity. 4. Gratitude is what
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makes life auspicious. It can be said that these four dimensions of
gratitude are therefore important, as are the Buddhist principles
that will guide people in the correct way of life in society.
Keywords : Analysis, Gratitude, Theravāda Buddhism
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บทน�ำ
ความกตั ญ ญู ก ตเวที คื อ คุ ณ ธรรมที่ สําคั ญ ยิ่ ง ในสั ง คม เป็ น
หลักธรรมเชื่อมสัมพันธ์คนในสังคมให้เกิดความสํานึกในพระคุณและ
ตอบแทนพระคุณซึ่งกันและกัน อันเป็นคุณธรรมสําคัญที่ช่วยค�้ำจุน
สังคมให้มีความมั่นคงและสันติสุข พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสําคัญ
ของความกตัญญูกตเวทีไว้มากมาย ดังเช่น พระพุทธพจน์ความว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการเหมือน
ถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์ ธรรม 4 ประการนั้นเป็นไฉนคือ
1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริต 4. ความเป็นคนกตัญญูกตเวที
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการนี้แล
เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์” 1 นอกจากนี้ในมงคลสูตร
ก็ตรัสไว้ว่า “ความกตัญญูเป็นอุดมมงคล”2 เรื่องราวที่เกี่ยวกับความ
กตัญญูกตเวทีมีตัวอย่างมากมาย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อย่างเช่น
พระอานนท์กตัญญูรู้คุณของพระพุทธเจ้า ยอมเอาตนเข้าขวางช้าง
นาฬาคิ รี ที่ พ ระเทวทั ต ปล่ อ ยมาหวั ง จะให้ ทําร้ า ยพระพุ ท ธเจ้ า หรื อ
พระสารีบุตรก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีที่รําลึกถึงพระอัสสชิเถระ และอุปการคุณที่ราธพราหมณ์เคย
ถวายอาหารทัพพีหนึ่ง แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความ
เป็ น ผู ้ ห นั กแน่นในคุณธรรมของกตั ญญู ก ตเวที นี้ โดยได้ เสด็ จ โปรด
พระพุทธมารดา และพระพุทธบิดาให้ได้บรรลุธรรมตามวิสยั นอกจากนี้
ในคราวทีพ่ ระพุทธบิดาประชวร พระองค์กท็ รงอุปฏั ฐากด้วยพระองค์เอง
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญ
1
2

องฺ.จตุกฺก. 21/212/253 (ไทย.มจร)
ขุ.ขุ. 25/5/3 (ไทย.มจร)
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ผู ้ มี คุ ณ ธรรม คื อ ความกตั ญ ญู ก ตเวที ว ่ า เป็ น คนดี ดั ง เช่ น แม้ ว ่ า
บุ ต รนั้ น จะเป็ น พระสงฆ์ เ มื่ อ ไปบิ ณ ฑบาตมาแล้ ว ก็ ใ ห้ ม ารดาบิ ด า
กิ น ก่ อ นได้ พระองค์ ท รงอนุ ญ าต ถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ น การทําลายศรั ท ธา
ให้เสียไป หากมารดาบิดามีเสื้อผ้าเก่าขาด ไม่สามารถใช้ได้อย่างปกติ
ในกาลสมัยบุตรผูเ้ ป็นพระสงฆ์นนั้ หากได้สบงจีวรมาใหม่ นํามาย้อมเสีย
ให้ เ ป็ น สี ข องชาวบ้ า น สามารถเอาให้ ม ารดาบิ ด านุ ่ ง ห่ ม ได้ และมี
พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวยกย่องสรรเสริญผู้มีความกตัญญูกตเวทีว่า
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา3 แปลว่า บุคคลที่มีความกตัญญูรู้
อุปการะที่ท่านทําแล้วตอบแทนพระคุณท่าน ท่านกล่าวว่า เป็นคนดี
ความกตัญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมคนให้ทําความดี ประพฤติ
เป็นประโยชน์ สถาบันต่างๆ ในสังคมต่างยกย่องสรรเสริญบุคคลที่มี
คุณธรรมคือความกตัญญูกตเวที และบุคคลหากมีความกตัญญูกตเวที
แล้วก็จะส่งเสริมให้มีคุณธรรมกว้างไพศาลออกไป ตั้งแต่ความกตัญญู
ต่อมารดาบิดาจนถึงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพราะผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีสติพิจารณารอบคอบ มีสติยับยั้ง
เมื่อจะทําความไม่ดีไม่งามใดๆ ย่อมจะต้องคํานึงถึงความเดือดร้อน
ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ตนเองและผู ้ มี พ ระคุ ณ คนที่ มี ค วามกตั ญ ญูู ก ตเวที
อันได้ชื่อว่าเป็นคนดีนั้น ย่อมก่อให้เกิดการกระทําการงานที่ดีให้ชาติ
สกุลมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้ประเทศ
ชาติ พระศาสนาก็เจริญมั่นคงด้วยการกระทําดี เพราะมีประชาชนและ
ศาสนิกชนที่มีคุณธรรมของกตัญญูกตเวทีนี้ อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับ
ความกตั ญ ญู ก ตเวที นี้ คนในสั ง คมปั จ จุ บั น ยั ง มี ค วามเข้ า ใจความ
หมายหรือขอบข่ายของความกตัญญูกตเวทีคลาดเคลื่อนเปลี่ยนไป
ธรรมสภา, พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ธรรมสภา, 2540), 10.
3
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โดยมุ่งเน้นที่การตอบแทนบุญคุณกับคนที่ทําอุปการะต่อตน แต่ไม่ได้
เข้าใจในความหมายของความกตัญญูกตเวทีในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างแท้จริง จึงมีบางคนหลงทําทุจริตผิดศีลธรรม เพื่อ
ตอบแทนคุณ เช่น ทําอาชีพทุจริตเลีย้ งมารดาบิดาเพือ่ เป็นการตอบแทน
ท่าน ด้วยอ้างว่าเพือ่ แสดงความกตัญญูกตเวที ประชาชนลงคะแนนเสียง
ให้นกั การเมืองเพือ่ เป็นการทดแทนคุณทีร่ บั เงินมา เป็นต้นเหตุให้สงั คม
สับสนในบทบาทหน้าที่ของผู้มีอุปการคุณและผู้กตัญญูกตเวที และ
คนในสังคมยังละเลยคุณธรรมข้อนี้ ลูกหลานทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ศิษย์ไม่เคารพครู คนในสังคมเบียดเบียนกันเพราะไม่ระลึกถึงคุณค่า
และความดีของผู้อื่น ประชาชนไม่เห็นคุณของแผ่นดินและธรรมชาติ
ทําให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ครอบครัวแตกแยก การฉ้อโกง การทําลาย
สาธารณะสมบัติ และเกิดปัญหาต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย
สังคมปัจจุบันมีการพูดถึงและตระหนักว่า ความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็น
คุ ณธรรมที่สําคัญ แต่คนในสัง คมยั งขาดความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บความ
กตั ญ ญู ก ตเวที ใ นมิ ติ ต ่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ใ นคุ ณ ธรรมข้ อ นี้
คลาดเคลื่อนผิดไปจากหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทด้วยเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทสอน
เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีไว้อย่างไร มีความส�ำคัญอย่างไร ความ
กตัญญูกตเวทีที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นองค์ความรู้
ที่ส�ำคัญจะสามารถนํามาเป็นบรรทัดฐานของคนดีได้หรือไม่ จึงควร
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีจากค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท อันจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
กตัญญูกตเวทีในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการนํามา
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ปฏิบัติในชีวิตและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ความส�ำคัญเชิงสัมพันธ์ของความกตัญญูกตเวที
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกเป็นหลักและศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์
ปกรณ์วิเสสต่างๆ และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ความกตัญญูกตเวทีหรือกตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นค�ำสอนทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผูม้ อี ปุ การคุณที่
เรียกว่า บุพพการีชน กับบุคคลผูร้ อู้ ปุ การคุณของบุคคลอืน่ แล้วตอบแทน
ที่เรียกว่า กตัญญูกตเวทีชน ความกตัญญูกตเวที คือคุณธรรมที่ส�ำคัญ
ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ของสั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง
เกีย่ วกับกตัญญูกตเวที ผูว้ จิ ยั จึงขอน�ำเสนอในประเด็นต่างๆ ตามล�ำดับ
ดังนี้
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1. ความหมายของกตัญญูกตเวที
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของค�ำว่า กตัญญูและ
กตเวทีที่ถูกต้อง จึงขอน�ำรูปศัพท์และค�ำอธิบายมาแสดงไว้ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า กตัญญูเป็น
ค�ำภาษาบาลีและเป็นค�ำนาม หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ท่านท�ำให้ ผู้รู้
คุณท่าน เป็นค�ำคู่กันกับกตเวที กตัญญุตา เป็นค�ำภาษาบาลี และเป็น
ค�ำนาม หมายถึง ความกตัญญู ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านท�ำให้
ความเป็นผูร้ คู้ ณ
ุ ท่าน กตเวทีเป็นค�ำภาษาบาลี และเป็นค�ำคุณศัพท์ หรือ
กริยาวิเศษณ์ หมายถึง ผูป้ ระกาศคุณท่าน ผูส้ นองคุณท่าน เป็นค�ำคูก่ นั
กับกตัญญู กตเวทิตา เป็นค�ำภาษาบาลี และเป็นค�ำนาม หมายถึง
ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน ความเป็นผู้สนองคุณท่าน เป็นค�ำคู่กันกับ
กตัญญุตา4
ประยุ ท ธ์ หลงสมบุ ญ ให้ ค วามหมายไว้ ว ่ า กตั ญ ญู เ ป็ น
ค�ำกริยาและค�ำวิเสสนะ แปลว่า ผู้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอื่นท�ำแล้ว
แก่ตน กตัญญุตา เป็นค�ำกริยานามอิตถีลิงค์หรือเพศหญิง แปลว่า
ความเป็ น แห่ ง บุ ค คลผู ้ รู ้ ซึ่ ง อุ ป การะอั น บุ ค คลอื่ น ท� ำ แล้ ว แก่ ต น
ความเป็นแห่งบุคคลผูร้ ซู้ งึ่ อุปการะอันบุพการีชนท�ำแล้ว ความเป็นแห่ง
บุคคลผู้กตัญญู ความเป็นผู้กตัญญู เป็นค�ำวิเสสนะ แปลว่า ยังบุคคล
ให้รซู้ งึ่ อุปการะอันบุคคลอืน่ ท�ำแล้วแก่ตน ยังบุคคลให้รซู้ งึ่ คุณอันบุคคล
ท�ำแล้วแก่ตน ผู้ประกาศซึ่งอุปการะอันบุพการีชนท�ำแล้ว ผู้ตอบแทน
อุปการะของท่าน ผู้สนองคุณท่าน ผู้ตอบแทนคุณท่าน แต่หากเป็น
ค�ำกริยานามปุงลิงค์จะแปลว่า บุคคลผู้ยังบุคคลให้รู้ซึ่งอุปการะอัน
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
อ้างค�ำว่า “กตัญญู.”
4
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บุคคลอื่นท�ำแล้วแก่ตน กตัญญูกตเวทีเป็นค�ำกริยานามปุงลิงค์หรือ
เพศชาย แปลว่า บุคคลผู้รู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่าน ไทยตัดพูด
เฉพาะกตัญญู แต่ความหมาย หมายถึงกตเวทีด้วย5
พระธรรมปิ ฎ ก (ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต) ให้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า
กตัญญูกตเวทิตาไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ศัพท์หมายถึง ความเป็นคนกตัญญูกตเวที และได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่ากตัญญูกตเวที หมายถึงผู้รู้อุปการะที่ท่านท�ำแล้วและตอบแทน
แยกเป็น 2 คือ กตัญญู รู้คุณท่าน กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน
ความกตัญญูกตเวที ว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น 2 ระดับคือ กตัญญู
กตเวทีตอ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ ความดี หรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหนึง่
กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ หรือมีคุณความดี
เกื้อกูลแก่ส่วนรวม6
ปิ ่ น มุ ทุ กั น ต์ ให้ ค วามหมายค� ำ ว่ า กตั ญ ญู ห มายถึ ง คนที่ รู ้
อุ ป การคุ ณ ที่ ค นอื่ น ท� ำ ให้ ต น ส่ ว นกตเวที ห มายถึ ง คนที่ รู ้ แ ล้ ว และ
ตอบแทนคุณท่านด้วย ค�ำว่า “กตัญญู” หากแปลเอาความทางปฏิบตั แิ ล้ว
หมายถึง “เห็นคุณท่าน” คือเห็นด้วยใจด้วยปัญญา ส่วนค�ำว่า กตเวที
แปลตามตั ว หมายถึ ง การประกาศคุ ณ หรื อ การท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก
ให้ ป รากฏขึ้ น แต่ ห ากแปลเอาความตามภาษาไทยหมายถึง การ
ตอบแทนคุณ7
จากความหมายของค� ำ ว่ า กตั ญ ญู ก ตเวที ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย. อ้างค�ำว่า “กตัญญู.”
6
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,
พิมพ์ครั้งที่ 8. อ้างค�ำว่า “กตัญญู.”
7
ปิน่ มุทกุ นั ต์, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2514), 181.
5
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จึงสรุปได้ว่า กตัญญู หมายถึงการส�ำนึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้
อื่นหรือสิ่งอื่นมีต่อตนเอง กตเวที หมายถึงการประกาศการแสดงออก
เพื่อตอบแทนคุณ รวมความแล้ว ค�ำว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้
ในอุปการคุณหรือบุญคุณของคนอืน่ และสิง่ อืน่ ทีม่ แี ก่ตนแล้วกระท�ำการ
ตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยนัยนี้ ค�ำว่า กตัญญูที่หมายถึง
การส�ำนึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นภาวะทาง
จิตใจ ส่วนค�ำว่า กตเวทีที่หมายถึงการตอบแทนคุณเป็นการแสดงการ
ตอบแทนคุณผู้อื่น หรือสิ่งอื่นออกมาทางภายนอกทั้งทางการกระท�ำ
และการพู ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง นั้ น กตั ญ ญู จึ ง จั ด เป็ น
มโนกรรมส่วนกตเวทีจัดเป็นกายกรรมและวจีกรรม (เช่นการประกาศ
คุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นให้เป็นที่รู้จักหรือให้ปรากฏ)

2. หลักการของความกตัญญูกตเวที
การศึกษาถึงหลักการของความกตัญญูกตเวที ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นหลักทีส่ ำ� คัญ 2 ประการคือ กตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรม
ต้องปฏิบัติคู่กัน และกตัญญูกตเวทีต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ความกตัญญู
คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ท�ำไว้ก่อนเป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที
คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นท�ำไว้นั้น กตัญญูกตเวทิตาธรรมอัน
หมายถึง การรู้อุปการะที่คนอื่นท�ำแล้วและตอบแทน หรือการรู้จัก
คุณค่าแห่งการกระท�ำดีของคนอื่นและแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น
เป็นคุณธรรมที่สร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม
อยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งกลมกลื น และสมดุ ล ความกตั ญ ญู เ ป็ น คุ ณ ธรรม
ซึ่งเป็นมงคลข้อที่ 25 ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตร 8 การรู้
8
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บุ ญ คุ ณ คนหรื อ รู ้ อุ ป การคุ ณ ที่ ผู ้ อื่ น ท� ำ ให้ ต นเอง ถื อ เป็ น หลั ก แห่ ง
ความยุติธรรม และความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะ
เป็นการสอดคล้องกับหลักค�ำสอนว่า การท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ หากมีคนท�ำดีให้กับเราแล้วและเราได้รับผล
ประโยชน์จากการท�ำดีของเขา เช่น ได้ลาภยศสรรเสริญ และความสุข
แต่เราเพียงรับรู้แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดี
ของเขาย่อมถือได้ว่า ไม่ยุติธรรมต่อกัน หากพิจารณาถึงความหมาย
ของค�ำว่า กตัญญูกตเวทีจะเกิดความเข้าใจชัดเจนว่า ความกตัญญู
กตเวที หมายถึง “การรู้บุญคุณคนอื่นและสิ่งอื่นที่มีบุญคุณความรู้
คุ ณ ค่ า ของความดี แ ละการลงมื อ ท� ำ ตอบแทนบุ ญ คุ ณ ความดี ”
คนกตั ญ ญู อ ย่ า งสมบู ร ณ์ นั้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรมทั้ ง 2
ประการ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คือต้องมีทั้งกตัญญุตา คือการ
รู้บุญคุณคนอื่นและสิ่งอื่นที่มีบุญคุณ หรือความรู้คุณค่าของความดี
และกตเวทิตาคือการลงมือท�ำตอบแทนบุญคุณความดี
ความกตัญญูกตเวทีมีหลักการคือ ต้องกตัญญูและกตเวทีแบบ
ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม ไม่ผดิ ศีลธรรม ไม่ผดิ กฎหมายของสังคม
บ้านเมือง ไม่ขดั กับระเบียบขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ของคนในสังคม ต้องตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องดีงาม ความ
กตัญญูกตเวทีที่มีหลักการสอดคล้องดังที่กล่าวข้างต้น จัดว่าเป็นความ
กตัญญูกตเวทีทคี่ นในสังคมควรยกย่องสรรเสริญและปฏิบตั ติ ามโดยแท้
แต่จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน มีประเด็น
ที่น่าพิจารณาคือ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีชนมักจะมีเฉพาะแต่
กตัญญุตาธรรมยังขาดกตเวทิตาธรรมนั่นคือ มีเฉพาะแต่การรู้บุญคุณ
คนอืน่ และสิง่ อืน่ ทีม่ บี ญ
ุ คุณหรือความรูค้ ณ
ุ ค่าของความดีไม่มกี ารลงมือ
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ท�ำตอบแทนบุญคุณความดีให้เห็นเป็นรูปธรรม กล่าวให้สนั้ คือ “รูจ้ ำ� แต่
ว่าใครท�ำดีต่อตน แต่ไม่ท�ำตอบแทน”

3. ความส�ำคัญของความกตัญญูกตเวที
จากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทได้กล่าวถึงความ
ส�ำคัญของความกตัญญูกตเวทีไว้หลายแง่มุม คือ ความกตัญญูกตเวที
ในฐานะเป็นคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานหลายประการ ดังจะได้กล่าวใน
รายละเอียดตามล�ำดับดังนี้
3.1 ความกตัญญูกตเวทีในฐานะเป็นพืน้ ฐานของคนดี จากพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ภูมิเว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา” ความกตัญญู
กตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดี9 ค�ำถามคือ เพราะเหตุใดความกตัญญู
กตเวทีจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของคนดี ค�ำตอบก็คือ ความกตัญญู
กตเวทีที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของคนดี เพราะว่าคุณธรรมข้อนี้เป็นต้น
ก�ำเนิดหรือเป็นรากฐานของคุณธรรมอืน่ ๆ หากจะเปรียบกับต้นไม้ความ
กตัญญูกตเวทีเป็นดุจรากไม้ คุณธรรมอืน่ ก็เปรียบกับล�ำต้นกิง่ ก้านสาขา
ของต้นไม้ที่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยรากฉันใด ความกตัญญู
กตเวทีก็เป็นต้นก�ำเนิดหรือเป็นรากฐานแห่งความเจริญงอกงามของ
คุณธรรมอืน่ ฉันนัน้ และคนทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานจะเป็นผู้
ฝักใฝ่ในการท�ำความดีมากขึน้ เพราะธรรมชาติของความกตัญญูกตเวที
จะก่อให้เกิดส�ำนึกดี มีหิริ คือความละอายใจตนเองในการไม่ท�ำผิดศีล
ธรรมและกฎหมายบ้านเมือง โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อความผิด
ด้วยส�ำนึกถึงผลคือความทุกข์ทจี่ ะได้รบั จากการท�ำผิดนัน้ ๆ รวมทัง้ เป็น

9

ธรรมสภา, พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์, 10.
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ฐานแห่งคุณธรรมทัง้ หลาย เช่น สัปปุรสิ บัญญัต10ิ ข้อปฏิบตั ขิ องคนดีคอื
การให้แบ่งปัน การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เพือ่ ตอบแทนบุญคุณแก่คนทีเ่ คยให้
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตนเองมาก่อน มาตาปิตุอุปัฏฐาน การปฏิบัติดูแล
มารดาบิดาให้เป็นสุข ด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้ให้
ก�ำเนิดและเลีย้ งดูมา เป็นต้น ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมพืน้ ฐาน
ส่งเสริมให้คณ
ุ ธรรมข้ออืน่ ๆ เจริญขึน้ และแผ่กว้างไพศาลมากขึน้ และส่ง
เสริมให้กตัญญูกตเวทีบุคคลท�ำความดีมากยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความ
กตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีอย่างแท้จริง
3.2 ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี พระพุทธศาสนาเถรวาทได้กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นเครือ่ งหมายของคนดี
ไว้ดงั มีพทุ ธศาสนสุภาษิตทีว่ า่ นิมติ ตฺ ํ สาธุรปู านํ กตญฺญกู ตเวทิตา แปลว่า
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ค�ำว่า “เครื่องหมาย”
เป็ น ค� ำ นาม หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท� ำ ขึ้ น แสดงความหมายเพื่ อ จดจ� ำ หรื อ
ก�ำหนดรู้11 หรือเครื่องหมายที่เป็นสิ่งก�ำหนดรู้เป็นคนดีหรือไม่อย่างไร
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีเกณฑ์พิจารณามากมาย แต่ที่เน้นอย่าง
หนึ่งก็คือ กตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติความเป็น
คนดี ข องบุคคลกล่าวอีก นัยหนึ่ง สั ต บุ รุษหรื อคนดี ทั้ งหลายมี ค วาม
กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายดังพุทธพจน์ที่ปรากฏใน สรภังคชาดก
ความว่า “บุคคลใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นปราชญ์มีกัลยาณมิตร
และมีความภักดีมน่ั คงช่วยกระท�ำกิจของมิตรทีต่ กยากด้วยความเต็มใจ
บั ณ ฑิ ต เรี ย กคนเช่ น นั้ น ว่ า สั ต บุ รุ ษ ” 12 และดั ง พุ ท ธพจน์ ที่ ป รากฏใน
องฺ.ติก. 20/45/207 (ไทย.มจร)
11
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
อ้างค�ำว่า “เครื่องหมาย.”
12
ขุ.ชา. 27/178/608 (ไทย.มจร)
10
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สั ป ปุ ริ ส สู ต รความว่ า “สั ต บุ รุ ษ ผู ้ มี ป ั ญ ญาอยู ่ ค รองเรื อ นเป็ น ผู ้
ไม่ เ กี ย จคร้ า นทั้ ง กลางคื น และกลางวั น ย่ อ มเกิ ด เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
คนหมู่มาก เมื่อระลึกถึงอุปการคุณที่มารดาบิดาท�ำไว้ก่อนย่อมบูชา
มารดาบิดาโดยชอบธรรม”13 นอกจากนี้พระพุทธศาสนาเถรวาทยังได้
กล่าวไว้อกี ว่า ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นภูมสิ ตั บุรษุ คือเป็นพืน้ ชัน้
แห่งจิตหรือระดับจิตใจของคนที่มีคุณธรรม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “สัตบุรุษ
เป็นคนกตัญญู เป็นคนกตเวที ความเป็นคนกตัญญู ความเป็นคน
กตเวที สัตบุรษุ ทัง้ หลายสรรเสริญความเป็นคนกตัญญูและความเป็นคน
กตเวที ทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัตบุรุษ”14 สรุปได้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็น
เครือ่ งหมายของสัตบุรษุ หรือคนดี บุคคลไม่วา่ จะมีความรูค้ วามสามารถ
หรือประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตาม หากไม่มีความ
กตัญญูกตเวทีก็เป็นคนดีไม่ได้
3.3 กตัญญูกตเวทีบุคคลในฐานบุคคลที่หาได้ยาก การแสวงหา
ทรัพย์สมบัติหรือบริวารสมบัตินั้นหาได้ไม่ยากนัก และการแสวงหาคน
ดีที่มีคุณธรรมอื่นก็หาได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน แต่การแสวงหากตัญญู
กตเวทีบุคคลหาได้ยากดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในอาสาทุปปชหวรรค
ความว่าบุคคล 2 จ�ำพวกนีห้ าได้ยากในโลกคือ 1) บุพพการี ผูท้ ำ� อุปการะ
ก่อน 2) กตัญญูกตเวที ผูร้ อู้ ปุ การะทีเ่ ขาท�ำแล้วและตอบแทน15 อุปสรรค
ของบุพพการีชน คือตัณหาหรือความอยาก เพราะเหตุวา่ ตัณหานัน้ ท�ำให้
คนเห็นแก่ตวั เมือ่ บุคคลเห็นแก่ตวั แล้วก็เป็นการยากทีจ่ ะท�ำอุปการะให้
แก่คนอื่นจะช่วยเหลือใครจะท�ำการงานใดๆ ก็มักคิดถึงผลตอบแทนไว้
ก่อน เมื่อไม่มีผลตอบแทนใดๆ ก็ย่อมไม่ท�ำอุปการะใดๆ ฉะนั้นตัณหา
องฺ.อฏฺ ฐก. 23/38/298 (ไทย.มจร)
องฺ.ทุก. 20/33/77 (ไทย.มจร)
15
องฺ.ทุก. 20/120/114 (ไทย.มจร)
13
14
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จึงถือว่าเป็นอุปสรรคของบุพพการีชน ปฏิปักษ์หรือสิ่งเป็นอุปสรรค
ของความกตัญญูกตเวที ได้แก่ อวิชชาคือความไม่รู้ความโง่ความเขลา
ความจนปัญญา การไม่รู้จักบาป ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักคุณ ไม่รู้จักโทษ
ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ ไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดี
เมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ย่อมไม่รู้จักคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีแก่ตน
และไม่ตอบแทนคุณนั้น ตัณหาและอวิชชาจึงเป็นเหตุส�ำคัญท�ำให้
บุพพการีชนและกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยาก
ในทุลลภสูตร (ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก) ได้กล่าวถึงบุคคลหา
ได้ยาก 3 จ�ำพวกคือ 1) ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) บุคคล
ผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 3) กตัญญูกตเวทีบุคคล 16 ใน
ปิงคิยานีสูตรได้แสดงไว้ว่า การปรากฏของบุคคล 5 จ�ำพวกเป็นเรื่อง
ยากคือ 1) ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยาก
ในโลก 2) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หาได้ยากในโลก
3) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วหา
ได้ยากในโลก 4) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่น
แสดงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมหาได้ยากในโลก 5) บุคคล
ผูร้ แู้ จ้งธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศไว้ซงึ่ ผูอ้ นื่ แสดงแล้วเป็นกตัญญูกตเวที
บุคคลหาได้ยากในโลก17
เหตุที่บุพพการีบุคคลและกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยาก เพราะ
มีอวิชชาและตัณหาเป็นเจ้าเรือนดังกล่าวนั้นก็เพราะ ผู้เป็นบุพพการี
และกตัญญูกตเวทีเป็นเพียงผู้สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ตอบแทนคุณ
กันด้วยความจ�ำเป็นและจ�ำใจด้วยว่าเมื่อไม่ท�ำก็เกรงจะถูกนินทาหรือ
ท�ำด้วยความปรารถนาให้โลกสรรเสริญ ยากจะหาผู้ที่ด�ำเนินตามธรรม
16
17

องฺ.ติก. 20/115/358 (ไทย.มจร)
องฺ.ปญจก. 22/195/334 (ไทย.มจร)
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ดังนั้น โลกจึงได้บุพพการีหรือกตัญญูกตเวทีในลักษณะบุพพการีเทียม
และกตัญญูกตเวทีเทียม เช่นกับการแสวงหาทรัพย์งา่ ยส�ำหรับคนทีห่ าได้
แต่ เ ป็ น การยากที่ จ ะได้ ม าโดยสะดวกและคล่ อ งใจในทางสุ จ ริ ต จึ ง
กล่าวได้ว่า บุพพการีบุคคลและกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยาก เพราะ
เป็นการยากที่จะประจวบเหมาะกันทั้งสองฝ่าย ที่พระพุทธเจ้าแสดง
ไว้วา่ กตัญญูกตเวทีบคุ คลหาได้ยากนัน้ พอจะแยกวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจน
ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือการรูค้ ณ
ุ แต่ไม่ตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณ
ด้วยหวังสิ่งตอบแทน และการตอบแทนคุณที่ไม่ถูกกฎหมายและไม่ถูก
ธรรมซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้
1) การรู้คุณแต่ไม่ตอบแทนคุณ (ตัณหา) ปุถุชนมีจิตที่ประกอบ
ด้วยอวิชชาและตัณหา จึงตั้งอยู่ในความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่คนอื่น
ดังกล่าว เมือ่ เห็นทางได้ดี ก็ยอ่ มฉวยโอกาส เมือ่ ได้แล้วก็ไม่อยากแบ่งปัน
ให้ใคร ประกอบกับความมุง่ หมายในสุขแห่งชีวติ เมือ่ ยามเป็นเด็กก็เห็น
แก่การเล่นสนุกสนาน เติบโตก็มุ่งศึกษาศิลปวิทยา เมื่อประกอบอาชีพ
มีทรัพย์สมบัตกิ ม็ งุ่ ไปทางแสวงหาครอบครัว มีสามีภรรยาแล้วต่างก็หลง
ในกันและกันมุ่งหาความสุขให้กันและกันมากกว่าจะคิดตอบแทนคุณ
ของมารดาบิดาหรืออุปการีชน อวิชชาและตัณหาเปรียบเช่นแม่น�้ำที่
คอยขวางกั้นปฏิการคุณของปุถุชน เพราะต่างมุ่งแสวงหาประโยชน์สุข
ส่วนตนฝ่ายเดียวจึงท�ำให้ขาดการตอบแทนคุณ เช่น การที่รู้คุณของยา
แต่เมื่อตัวเองไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้ค่าหรือประโยชน์ในการก�ำจัดโรคภัยของตน
เกษตรกรรูว้ า่ แผ่นดินมีคณ
ุ ในการท�ำไร่ทำ� นา แต่กม็ งุ่ หมายเพียงผลผลิต
จากนา ไม่บำ� รุงรักษาผืนดิน คนทัว่ ไปด�ำรงชีวติ ด้วยปัจจัยสี่ รูว้ า่ ปัจจัยสี่
มีคุณแก่ตนในด้านใดในกาลใดก็เห็นคุณเฉพาะในด้านนั้นในกาลนั้น
เท่านั้น ไม่ได้ตอบแทนด้วยการบ�ำรุงรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้นก็เพราะ
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อวิชชาและตัณหากั้นไว้
2) การตอบแทนคุณด้วยหวังสิ่งตอบแทน (มานะ) ดังที่กล่าวว่า
ปุถุชนนั้นมีอวิชชาและตัณหาเป็นเจ้าเรือนดังนั้นจิตของปุถุชน จึงเจือ
ด้วยอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะอันเป็นแรงผลักให้มุ่งเสวยผลแห่ง
โลกียสุข คือทรัพย์ ยศ สุข สรรเสริญ ว่าเป็นสิ่งพึงปรารถนา และ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความส�ำเร็จในชีวิตหรือเป็นเครื่องหมายของคนดี
กล่าวคือมุ่งในเรื่อง กิน กาม เกียรติ นั่นเอง เพราะตัณหาเป็นเครื่องยึด
ให้คนติดอยู่กับโลกียสุข ด้วยเหตุนี้ โดยทั่วไปการตอบแทนคุณจึงเป็น
เรือ่ งการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ลูกแสร้งท�ำดีเพราะหวังการสนับสนุน
จากมารดาบิดา ลูกศิษย์แสร้งท�ำดีเพราะหวังความส�ำเร็จการศึกษา
ลู ก น้ อ งแสร้ ง ท� ำ ดี เ พื่ อ เอาใจเจ้ า นาย หรื อ เพื่ อ ได้ ย ศต� ำ แหน่ ง
นั กการเมือ ง ข้าราชการพนัก งานของรั ฐแสร้ งท� ำ ดี เพื่ อหวั งผลทาง
การเมื อ งหรื อ ผลตอบแทนในหน้ า ที่ ข องตน คนในสั ง คมแสร้ ง ท� ำ ดี
ต่อกันด้วยมุง่ หมายให้โลกสรรเสริญให้สงั คมยอมรับนับถือว่า เป็นคนดี
จึงท�ำอุปการะตอบแทน คือไม่ได้ท�ำปฏิการคุณจากมโนส�ำนึกด้วย
ความบริสทุ ธิใ์ จจึงท�ำอะไรก็ตามต้องมีประโยชน์แฝงอยู่ หรือทีเ่ รียกว่ามี
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ในการท� ำ อุ ป การคุ ณ และตอบแทนคุ ณ ทั้ ง นี้
เพราะปุถุชนมีจิตเจือด้วยตัณหานั่นเอง
3) การตอบแทนคุ ณ ที่ ไ ม่ ถู ก กฎหมายและไม่ ถู ก ธรรม (ทิ ฏ ฐิ )
เพราะความมุง่ หมายทางโลกียสุขและการตอบแทนคุณกัน โดยมุง่ หมาย
ซึง่ ผลประโยชน์เป็นทีต่ งั้ จึงก่อให้เกิดการตอบแทนคุณทีไ่ ม่ชอบธรรมและ
ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุทไี่ ม่รแู้ จ้งในความหมายของการตอบแทนคุณและ
ไม่สามารถต้านกระแสแห่งตัณหาได้
สรุปว่า การตอบแทนคุณที่ผู้อื่นท�ำแล้วแก่ตนเป็นความดีเป็น
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สิ่งที่โลกยกย่องสรรเสริญ และเป็นสิ่งที่ต้องกระท�ำ ไม่เช่นนั้นจะกลาย
เป็นคนเนรคุณอกตัญญู เพราะต้องการความดีอย่างนีจ้ งึ มีการตอบแทน
คุณกันผิดหลักธรรมและหลักกฎหมาย เช่น ลูกยอมท�ำทุจริตประพฤติ
ผิดศีลธรรมกฎหมายเพื่อได้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัว ลูกน้องยอม
กระท�ำความผิดเพื่อเจ้านาย คนทั่วไปยอมท�ำความผิดหรือประพฤติ
ทุจริตด้วยมุ่งหมายประโยชน์แก่คนที่มีอุปการะแก่ตน เพราะมีแต่
ความรู้ว่าการตอบแทนคุณเป็นความดี แต่ขาดหิริและโอตตัปปะและ
ขาดปั ญ ญาอั น เป็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ ใ นการพิ จ ารณาตรองเหตุ ผ ลด้ ว ย
ถูกอวิชชาและตัณหาครอบง�ำจิตนั่นเอง อนึ่งโดยธรรมดาคนทั่วไป
มักจะรู้คุณมากกว่าตอบแทนคุณ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผล
ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน คือท�ำอุปการะหรือประโยชน์ตอ่ กันโดยมุง่ หมาย
ผลตอบแทนในรูปของผลงาน ชือ่ เสียง เกียรติยศ การยอมรับทางสังคม
มิใช่ท�ำอุปการะหรือประโยชน์ต่อกัน ด้วยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประกอบกับสังคมถูกกระแสบริโภคนิยมทุนนิยม
และประโยชน์นิยมครอบง�ำ ท�ำให้ ก ารท� ำ อุ ปการคุ ณ ต่ อกั นเป็ นไป
ในลักษณะของการมุ่งประโยชน์ตอบแทนมิใช่อุปการะที่เป็นการสร้าง
ประโยชน์ต่อกัน ดังนั้นคนในสังคมจึงมีลักษณะความเป็นผู้กตัญญู
คือรู้คุณ แต่ไม่ตอบแทนคุณหรือตอบแทนคุณก็เป็นลักษณะของการ
ตอบแทนผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับ และบางครั้งการตอบแทนก็ไม่ถูก
ธรรมไม่ถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีบุคคลที่แท้จริงจึงหา
ได้ยาก
3.4 ความกตัญญูกตเวที คือสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต มงคลคือ
ประโยชน์หรืออานิสงส์อันเป็นเหตุเครื่องเจริญสุข ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะ
ความกตัญญูกตเวที เช่น การอุปฏั ฐากมารดาบิดาเป็นมงคล ดังพุทธพจน์
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ว่า “ด้วยการปรนนิบัติในมารดาบิดาทั้งสองนั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้นั้นแล เขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิง
ในสวรรค์”18 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส�ำคัญทีเ่ ป็นคุณเครือ่ งให้
เกิดการประพฤติดีประพฤติเป็นสุจริตทั้งทางกายวาจาใจ ดังนั้นจึงเป็น
เหตุให้เกิดมงคลหรืออานิสงส์ชีวิตดังนี้
3.4.1 ความกตั ญ ญู ก ตเวที เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ ง
สรรเสริญ เช่น พระสารีบตุ รท่านได้ฟงั เทศนาจากพระอัสสชิจนได้บรรลุ
พระโสดาบันแล้วมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นมา ท่าน
นั บ ถื อ พระอัส สชิว ่าเป็นอาจารย์ ท� ำ การเคารพกราบไหว้ อยู ่ เสมอ
พอทราบว่าพระอัสสชิอยูท่ างทิศใด ท่านก็จะท�ำการยกมือไหว้และนอน
หันศีรษะไปทางทิศนัน้ อีกเรือ่ งหนึง่ ท่านเป็นผูช้ ว่ ยเหลือให้ราธพราหมณ์
ผู้ต้องการจะอุปสมบทในพระธรรมวินัย แต่ไม่มีพระรูปใดยอมบวชให้
จนในที่สุดพระสารีบุตรระลึกถึงอุปการคุณที่ราธพราหมณ์ถวายข้าว
1 ทัพพี ในสมัยที่เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ จึงช่วยเหลือให้
ได้บวชตามความประสงค์19 ท่านจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญจาก
พระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศด้านความกตัญญูกตเวที
3.4.2 ความกตั ญ ญู ก ตเวที มี อ านิ ส งส์ 10 ประการ คื อ
1) ท�ำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ 2) ท�ำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่ม
ได้อีก 3) ท�ำให้เกิดความละอายชั่วกลัวบาป 4) ท�ำให้เกิดความอดทน
5) ท�ำให้จิตใจผ่องใส และมองโลกในแง่ดี 6) ท�ำให้น่ารัก น่าเอ็นดู
7) ท�ำให้ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดาอยากช่วยเหลือ 8) ท�ำให้เป็นที่สรรเสริญ
ของบัณฑิต 9) ท�ำให้เป็นที่น่าคบของคนดี 10) ท�ำให้บรรลุผลนิพพาน
ขุ.ขุ. 25/1/6-7 (ไทย.มจร)
“ประวัตพิ ทุ ธสาวก,” ธรรมะไทย, สืบค้นเมือ่ 23 ธันวาคม 2563,
http://www.dhammathai.org/monk/monk32.php.
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ได้โดยง่าย20

4. สรุปความหมาย หลักการ และความส�ำคัญ
ของความกตัญญูกตเวที
ความกตัญญูกตเวทีคือ ความส�ำนึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณ
ของผู้อื่นสิ่งอื่นที่มีต่อตน แล้วกระท�ำตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยนั ย นี้ ค� ำ ว่ า กตั ญ ญู เ ป็ น ภาวะทางจิ ต ใจ ส่ ว นค� ำ ว่ า กตเวที ซึ่ ง
เป็นการแสดงออกทางกายและวาจา คือการกระท�ำและการพูดนั้น
เป็นกายกรรมและวจีกรรม ความกตัญญูกตเวที มีหลักการส�ำคัญคือ
การรู้อุปการคุณ และการตอบแทนคุณอย่างถูกต้องตามท�ำนองคลอง
ธรรม กฎหมาย และธรรมเนียมประเพณี ความกตัญญูกตเวทีเป็นฐาน
ในการประพฤติดี ประพฤติสจุ ริตตามหลักกุศลกรรมบถ เป็นเครือ่ งหมาย
แห่งความดี ทางกายคือไม่ประพฤติชั่วทางกาย ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักขโมย
หรือประพฤติผิดในกาม ทางวาจา คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พดู เพ้อเจ้อ และทางใจคือ ไม่โลภอยากได้ของผูอ้ นื่ ไม่เพ่งโทษ
และไม่มคี วามเห็นผิดจากคลองธรรมให้คนทัง้ หลายรูไ้ ด้วา่ การประพฤติ
เช่นนี้เป็นคนดี เช่นนี้ชื่อว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่ง
คนดี ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานหรือรากฐานแห่ง
คุณธรรมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการประพฤติดี เป็นอุปการะ เป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดส�ำนึกดี มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายใจ และสะดุ้งกลัว
ต่ อ ความชั่ ว และผลแห่ ง ความชั่ ว นั้ น อั น จะท� ำ ให้ ตั้ ง อยู ่ ใ นหลั ก
สัปปุริสบัญญัติ คือข้อปฏิบัติของคนดีเป็นต้น เช่นนี้จึงถือว่าความ
“อานิสงส์ของผู้มีความกตัญญู,” พลังจิต, 5 ตุลาคม 2553,
https://palungjit.org/threads/อานิสงส์ของผู้มีความตัญญู.260473/.
20
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กตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานแห่งคนดี ความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุแห่ง
ความเจริญสุขในชีวิต ในลักษณะเป็นอานิสงส์แก่ผู้มีกตัญญูกตเวที
คือได้รับการยอมรับนับถือ ยกย่องสรรเสริญได้รับความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิต และเป็นเหตุให้ประสบสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่นนี้ชื่อว่า
ความกตัญญูกตเวทีก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต

5. สรุป
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ค�ำว่า กตัญญู หมายถึง การส�ำนึกรู้ใน
อุปการคุณ หรือบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นภาวะทางจิตใจอัน
เป็ น มโนกรรม ค�ำว่า กตเวที หมายถึ ง การตอบแทนคุ ณ ผู ้ อื่นหรื อ
สิ่ ง อื่ น เป็ น การแสดงออกทางภายนอกทั้ ง การกระท� ำ ทางกายและ
การแสดงออกทางค�ำพูดด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง กตเวทีจึงจัด
เป็นทั้งกายกรรม และวจีกรรม รวมความแล้ว ค�ำว่า กตัญญูกตเวที
หมายถึง การส�ำนึกรู้ในอุปการคุณหรือบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มี
แก่ตนแล้วกระท�ำตอบแทนคุณ ด้วยการแสดงออกทางกายและทาง
วาจา ดังนั้น ค�ำว่า กตัญญูกตเวทีจึงจัดเป็นมโนกรรมกายกรรมและ
วจีกรรม ดังกล่าวแล้ว หลักการของความกตัญญูกตเวทีที่จะได้ชื่อว่า
สมบูรณ์น้ัน คุณธรรมทั้ง 2 ประการนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
คือต้องมีทั้งกตัญญุตา คือการส�ำนึกในบุญคุณคนอื่นและสิ่งอื่น และ
กตเวทิตา คือการกระท�ำตอบแทนคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีคุณแก่ตน
หากขาดความกตัญญู กตเวทีก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะบุคคลจะกระท�ำการ
ตอบแทนคุณใครหรือสิ่งใดได้นั้น ต้องมีจิตส�ำนึกรู้ในคุณของสิ่งนั้นเป็น
เบือ้ งต้นก่อน และหากมีความกตัญญูแต่ไม่แสดงการตอบแทนคุณด้วย
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วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขาดความสมบูรณ์ เพราะไม่เกิดการปฏิบัติที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม การที่บุคคลมีทั้งความกตัญญูและ
กตเวทีได้ชื่อว่าปฏิบัติครบสมบูรณ์ทั้งมโนกรรม กายกรรมและวจีกรรม
อนึ่งหลักการของความกตัญญูกตเวทีที่แท้จริง ต้องถูกต้องตามท�ำนอง
คลองธรรม ไม่ผดิ ศีลธรรม ไม่ผดิ กฎหมายของสังคมบ้านเมือง ไม่ขดั กับ
ระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม
ต้องตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้องดีงาม ความกตัญญูกตเวทีมี
ความส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1. ความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดี พระพุทธศาสนา
เถรวาทถือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวง คือ
เป็นคุณธรรมพืน้ ฐาน ช่วยให้คณ
ุ ธรรมอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ตามมา
และส่งเสริมเกื้อหนุนให้คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นและแผ่กว้าง
ไพศาลมากขึ้น และประการส�ำคัญเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมและเกื้อหนุน
ให้บุคคลเป็นคนดีและกระท�ำความดีมากขึ้น
2. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติความเป็นคนดี สัตบุรุษหรือคนดีมีความ
กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย ส่วนความอกตัญญู เป็นเครื่องหมาย
ของอสัตบุรุษหรือคนไม่ดี
3. กตั ญ ญู ก ตเวที บุ ค คลหาได้ ย ากในโลก พระพุ ท ธเจ้ า ทรง
เปรียบเทียบว่า กตัญญูกตเวทีบุคคลที่แท้จริงหาได้ยาก ดุจการอุบัติขึ้น
ของพระพุทธเจ้าเป็นเรือ่ งยาก แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความ
ส�ำคัญกับการมีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมาก เพราะการปฏิบัติ
ตนเป็นคนกตัญญูกตเวทีต้องมีจิตส�ำนึก มีความตระหนักในบุญคุณ
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ของบุพพการีและผู้มีอุปการคุณทั้งหลายและต้องลงมือปฏิบัติตาม
หลั ก ของกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าธรรมอย่ า งจริ ง จั ง จึ ง จะเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น
กตัญญูกตเวทีบุคคลที่แท้จริง กล่าวได้ว่าคนที่มีความกตัญญูหาได้
ง่ายและคนที่แสดงกตเวทีต่อผู้อื่นสิ่งอื่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือเพียง
หวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นค่าตอบแทนก็หาได้ไม่ยากนัก
แต่กตัญญูกตเวทีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการ
พระพุทธศาสนาเถรวาทดังกล่าวแล้วจัดว่าหาได้ยากยิ่ง
4. ความกตัญญูกตเวทีก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตในด้านการได้รับ
ยกย่องความเจริญรุ่งเรืองและความประสบสุขในโลกนี้และโลกหน้า
ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวก�ำหนดการประพฤติปฏิบัติและเป็น
กรอบให้สร้างคุณธรรมต่างๆ ทั้งให้เกิดการประพฤติที่ดี เป็นสุจริตทาง
กาย วาจาและใจ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับนับถือ ตลอดถึงได้รับการส่ง
เสริมสนับสนุนในหน้าทีก่ ารงาน ในฐานะเป็นคนดีมกี ตัญญูกตเวที และ
ให้เกิดความสุขด้วยผลแห่งการประพฤติสจุ ริตทัง้ ในปัจจุบนั และโลกหน้า

6. อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความส�ำคัญ
เชิงสัมพันธ์ของความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า
มีความส�ำคัญอยู่ 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงความเป็น
เหตุและผล กล่าวคือ ความกตัญญูในฐานะที่เป็นพื้นฐานของคนดี
เป็นเหตุบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้น แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
ให้เห็นเป็นเชิงคุณครื่องหมายของคนดี เพราะความที่บุคคลที่มีความ
กตัญญูกตเวทีนั้น เป็นเรื่องยากที่บุคคลทั่วไปจะท�ำให้สมบูรณ์พร้อม
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ทัง้ สองอย่าง จึงชือ่ ว่าเป็นบุคคลทีห่ าได้ยากยิง่ และเพราะความกตัญญู
กตเวทีในบุคคลที่มีนั้นเป็นความดีต่อบุคคลอื่น จึงชื่อว่าเป็นมงคลคือ
ก่อให้เกิดความสุขแก่ชีวิต ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งส�ำคัญทั้งต่อ
มนุษย์และโลก ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ทัศนะไว้ว่า “โลกรอด
เพราะกตัญญูกตเวทิตา การรับรู้และการทดแทนพระคุณ”21 นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวชิรพงษ์ ปญฺญาวชิโร (มะ
พารัมย์) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องกตัญญูในลัทธิขงจื้
อกั บ ในพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ต ่ อ ครอบครั ว พบว่ า แนวคําสอนเรื่ อ ง
“เสี้ยว (เสียงจีน แปลว่า ความกตัญญู)” และ “กตัญญู” มีลักษณะ
สอดคล้องกัน เป็นหลักธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม
ซึ่งทุกฝ่ายต้องก็อิงอาศัยกัน อยู่ในฐานะมีบุญคุณต่อกัน และจะต้อง
แสดงออกเป็นการตอบแทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามสมควร
แก่โอกาสและสถานะ แม้ในรายละเอียดจะมีการเน้นย�้ำที่แตกต่าง
กันบ้าง แต่หลักการของคําสอนก็ยงั สอดคล้องกัน22 นอกจากนี้ พระครูเกษมสุตคุณ (เขมวีโร) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบค�ำสอนเรื่อง
กตั ญ ญู ใ นพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทกั บ ศาสนาฮิ น ดู พบว่ า มี ค วาม
แตกต่างกันกล่าวคือ พระพุทธศาสนาเถรวาทมีทัศนะว่า ความกตัญญู
คือการรู้คุณของบุคคลอื่นแล้วกระท�ำคุณตอบแทนมี 2 ประเภท คือ
พุทธทาสภิกขุ, พระคุณของแม่ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอก
โมกข์, 2546), 54.
22
พระมหาวชิรพงษ์ ปญฺญาวชิโร (มะพารัมย์), “การศึกษาเปรียบเทียบ
คําสอนเรื่ อ งกตั ญ ญู ใ นลั ท ธิ ข งจื้ อ กั บ ในพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ต ่ อ ครอบครั ว ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2550), บทคัดย่อ.
21
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1) ความกตัญญูตอ่ บุคคลผูม้ พี ระคุณ คือ บิดามารดา อาจารย์ อุปชั ฌาย์
และพระพุทธเจ้า และ 2) ความกตัญญูต่อสิ่งที่มีบุญคุณ ส่วนศาสนา
ฮินดู มีทัศนะว่า ความกตัญญู คือ การรู้คุณต่อสิ่งที่ควรแล้วตอบแทน
คุณ มี 3 ประเภท คือ 1) กตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นการแสดงถึง
ความเคารพนับถือเทพเจ้าที่สร้างโลก ด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจเพื่อการ
เข้ า ถึ ง เป้ า หมายสู ง สุ ด ในฮิ น ดู ธ รรม 2) กตั ญ ญู ต ่ อ บุ ค คลในสั ง คม
เป็นการกระท�ำตอบแทนคุณต่อบุคคลที่อยู่ในสังคมด้วยการกระท�ำ
หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ และ 3) กตัญญูต่อธรรมชาติ เป็นการสร้าง
พฤติกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการสร้างธรรมชาติต่างๆ เหล่านั้นให้
เป็นเทวสถาน ที่อยู่อาศัยของเทพเจ้า เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น�้ำ แผ่นดิน
ท้องฟ้า เป็นต้น23
จะเห็นว่า ค�ำสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ทั้งแนวคิดแบบศาสนาเทวนิยม อเทวนิยม และแนวคิดปรัชญาชีวิต
เช่น ขงจื้อ แม้จะมีทัศนะที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่ก็เป็น
ความแตกต่างจากวัฒนธรรม แต่สาระการด�ำเนินชีวิตถือว่าทุกแนวคิด
ให้ความส�ำคัญกับความกตัญญูกตเวทีเป็นเป้าหมายส�ำคัญ

7. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์หน่วย
งานหรือสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ต้องเป็นกลไกร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมกตัญญูกตเวทีที่ถูกต้องตามหลักค�ำสอนของ
พระครูเกษมสุตคุณ (เขมวีโร), “การศึกษาเปรียบเทียบค�ำสอนเรื่อง
กตัญญูในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), บทคัดย่อ.
23

128

ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ฉบับรวมที่ 12) ปี 2564

พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยถือเป็นหน้าทีจ่ ะต้องปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้แก่นกั เรียน นักศึกษา เด็ก และเยาวชน ให้มคี า่ นิยมเรือ่ งความ
กตัญญูกตเวทีและน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อชีวิตครอบครัว และสังคม ส่วนรวมแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติโดย
ยึดหลักปฏิบัติตามสภาพที่เกิดขึ้นดังนี้
1. ให้ความรู้เรื่องความกตัญญูกตเวทีที่ถูกต้องตามค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทและปลูกฝังแนวคิดแบบสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้น
ในจิตใจของคนในสังคม
2. ให้การศึกษาท�ำความเข้าใจเรือ่ งความกตัญญูกตเวทีนนั้ รวมถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อสัตว์ สิ่งของ สถานที่ ธรรมชาติ สถาบัน องค์กร
ด้วย
3. ยกย่องเชิดชูคนดีมีความกตัญญูกตเวทีทุกระดับทุกอาชีพให้
เป็นที่ปรากฏในสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมต่อไป
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั ผลที่
เกิดจากการมีความกตัญญูกตเวทีของบุคคลส�ำคัญในสังคม เพื่อยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดี หรือศึกษาวิจัยอานิสงส์ของความกตัญญูกตเวทีที่
ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทในแง่มุมต่างๆ

การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
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