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บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์เรือ่ง	การศึกษาเชงิวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพุทธปรชัญาเถรวาท	

มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อศึกษาปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	2)	เพื่อศึกษาประโยชน์ของค�าสอนเรื่อง

ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญา

เถรวาท	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	แบบวิจัยเอกสาร	โดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	เช่น	พระไตรปิฎก	

เอกสารผลงานวิจัยของนักวิชาการ	 ตลอดจนผลงานของผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วสรุปผล

การวิจัย	และน�าเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า

1.		 ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	 สรุปได้ว่าเป็นทิศท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับบุตรภรรยา	

เพราะมีส่วนส�าคัญในการติดตามเป็นก�าลังใจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	การใช้ชีวิตคู่ระหว่างสามีภรรยาเปรียบ

เหมือนต้นไม้	ส่วนหน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันก็เปรียบเหมือนดิน	การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและ

งอกงามได้ดี	ก็จะต้องมีทั้งการหมั่นรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ย	การพรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจะ

ท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเติบโตและงอกงาม	ตามความต้องการปัจจยัของการดแูลคอื	การใส่ปุ๋ยพรวนดินและต้อง

หมั่นตรวจดูว่า	ใบเหลืองหรือไม่ต้นไม้ที่มีแมลงรบกวนหรือไม่	พระพุทธศาสนาถือว่า	หน้าที่ของสามีภรรยา

พงึปฏบิตัร่ิวมกนัในการด�าเนินชีวติสมรสจึงควรปฏบัิตต่ิอกนัอย่างใส่ใจและดแูลทุกข์สขุซึง่กันและกนัอยูเ่สมอ	

อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาที่จะเป็นอานิสงส์ต่อกันนั้นจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างผู้ประเสริฐ	 

ให้เกียรติกัน	เคารพนับถือกัน	เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

2.		 ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพทุธปรชัญาเถรวาท		พบว่า	การปฏบัิตติามค�าสอนเรือ่ง

ปัจฉิมทิศได้ชื่อว่ามีประโยชน์มากมาย	ดังนี้	 เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนคือ	สามีปฏิบัติ

หน้าที่ต่อภรรยาและบุตร	 ภรรยาปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสามีและบุตร	 พร้อมกันนั้นบุตรก็ได้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นการตอบแทนด้วยความกตญัญูกตเวทต่ีอบดิามารดาเช่นกนั	ถอืว่าแต่ละคนได้ท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้แก่

ตนเอง	โดยเฉพาะสามีหรือบิดา	เมื่อได้ท�าการสงเคราะห์บุตรและภรรยาตามหลักการสงเคราะห์แล้ว		ย่อม

ได้ชือ่ว่าท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้แก่ตนเองโดยแท้	เมือ่ได้ท�าประโยชน์แก่ตนเองกจ็ะเป็นพืน้ฐานของประโยชน์

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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ที่จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวรวมไปถึงสังคมด้วย	

3.		 ผลการวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพทุธปรชัญาเถรวาท	พบว่า	การปฏบิตัิ

ของสามีภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของภรรยา	 อีกท้ังเป็นการสร้างความ 

พึงพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	เมื่อภรรยาได้รับสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติสิ่งต่าง	ๆ 	ตอบแก่สามี	เช่น	จัดการ

ดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด	ซื่อสัตย์ต่อสามี	และ

มนี�า้ใจไมตรีต่อญาตสินทิมติรสหายของสาม	ีซึง่เหมอืนกบัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเรือ่งงานและเรือ่งคนให้

กับสามีไม่ต้องวิตกกังวลหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ	 การปฏิบัติของภรรยาต่อสามีก็ย่อมสร้างความพึงพอใจให้

กบัสามเีช่นกนั	เมือ่ทัง้	2	ฝ่ายเกดิความพงึพอใจซึง่กันและกนักย่็อมมโีอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิความรกัและความ

ผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน

ABSTRACT

This	thesis	titled	‘Analytical	Study	on	Benefits	of	The	Teaching	for	Pacchima-Disa	

in	Theravada	Buddhist	Philosophy’	serves	the	purposes:	1)	to	undertake	the	study	on	the	

teaching	of	Pacchima-disa,	(literally	meaning	‘the	direction	behind’;	the	west	direction),	in	

Theravada	Buddhist	Philosophy,	2)	to	study	benefits	of	it,	and	3)	to	analyze	benefits	of	it.	

The	 thesis	 has	 been	 undertaken	 through	 the	 qualitative	 research	methodology,	 the	 

documentary	research.	Data	are	garnered	out	of	the	secondary	resources.	Research	findings	

are	presented	by	way	of	the	analytical	description.

Outcomes of the research findings:

1.		 Pacchima-disa	 in	 Theravada	 Buddhist	 philosophy	 can	be	 concluded	 that	 it	

explains	details	of	children	and	wives,	for	both	play	pivotal	roles	in	following	up	boosting	

father’s	and	husband’s	morale.	Figuratively,	spending	married	life	of	a	couple	is	just	as	a	

tree.	Meanwhile,	their	duties	that	an	individual	must	treat	each	other	are	comparable	to	

the	soil.	That	the	tree	will	grow	up	well	is	solely	dependent	on	actively	watering	it,	doing	

the	 tillage	 for	 it	 and	applying	 fertilizer	 to	 it	on	 the	 regular	basis.	Doing	 the	 tillage	and	 

paying	owner’s	attention	will	make	the	tree	fully	grow	up	as	the	factor	of	taking	good	care	

of	doing	 the	 tillage	and	applying	 fertilizer.	 In	addition,	 the	owner	should	always	check	

whether	or	not	its	leaves	are	yellow	or	it	is	harmed	by	insects.	In	this	perspective,	Buddhism	

regards	this	treatment	as	their	duties	which	either	side	must	do	to	lead	their	married	life.	

As	a	consequence,	either	husband	or	wife	must	treat	each	other	with	care	and	regularly	

look	after	one’s	good	health	and	ailment.	However,	coexistence	of	the	couple	that	generates	 

merits	for	each	other	must	be	noble,	i.e.	honouring,	respecting	and	regarding	each	other	

as	well	as	becoming	a	good	companion	to	each	other.	
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2.		 Benefits	of	the	teaching	on	Pacchima-disa	in	Theravada	Buddhist	philosophy	

indicate	that	practising	the	teaching	on	it	is	taken	as	doing	a	lot	of	good.	Accordingly,	when	

family	members	have	performed	their	duties	to	everyone	in	their	family,	it	is	also	regarded	

as	doing	good	deeds	in	return	with	gratefulness	faithfulness	to	his/her	own.	Practising	it	

constitutes	a	beneficial	basis	for	the	family	and	society	as	a	whole.	

3.	 The	analytical	results	of	benefits	of	practising	the	teaching	on	Pacchima-disa	

in	 Theravada	 Buddhist	 philosophy	 have	 shown	 that	 treating	 his	wife	 is	 considered	 as	 

honoring	her,	lauding	her	and	giving	importance	to	her.	Moreover,	it	is	to	create	satisfaction	

with	his	wife.	Having	received	such	good	treatments,	the	wife	must	treat	her	husband	in	

return	by	well	managing	household	affairs	with	industriousness,	spending	economically,	

being	honest	to	her	husband	and	hospitable	and	helpful	to	friends	and	relatives	of	both	

hers	and	his.	In	doing	so,	she	has	been	called	sharing	a	heavy	burden	of	husband’s	tasks	

and	treating	his	companions	without	worrying	him	and	being	waste	of	time	as	a	necessary	

cause.	Wife’s	treatments	to	her	husband	undoubtedly	satisfy	him.	When	both	of	them	are	

satisfied	with	each	other’s	generosity,	there	has	an	opportunity	leading	to	more	affection	

and	stronger	ties.	All	in	all,	these	are	benefits	that	the	couple	must	treat	each	other	for	

good.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

มนษุย์มคีวามจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องอยูด้่วยกนัเป็นหมูค่ณะ	ไม่สามารถจะอยูโ่ดดเดีย่วตามล�าพงัได้	 

นับตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว	สถาบันชาติ	จนถึงระดับโลกการอยู่รวมกันของสังคมมนุษย์	จ�าเป็นต้องมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในฐานะต่าง	 ๆ	 ทั้งในด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และการติดต่อ	 เป็นต้น	 

เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลา	บางครั้งท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	

เช่น	ปัญหาครอบครัว	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการละเมิดสิทธิ	ปัญหาความขัดแย้ง	เป็นต้น	ปัญหาเหล่านี้มี

สาเหตุมาจากการขาดความเคารพต่อกันเป็นประการส�าคัญ	การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่าง

กันไปตามลักษณะของสังคมและลักษณะความเจริญทางเทคโนโลยี	ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีอยู่	ส�าหรับ

ผูท้ีด่�าเนินชวิีตในชมุชนเมอืง	ซึง่มีลกัษณะการด�าเนนิชีวติทีม่คีวามหลากหลายในสถานภาพทางสงัคม	อาชีพ	

ความเชือ่ทางศาสนา	การมทีกัษะความช�านาญในการท�างานเฉพาะด้าน	และระบบความสมัพนัธ์ซึง่เป็นแบบ

ทตุยิภมู	ิซ่ึงสมาชกิของกลุม่ไม่มคีวามผกูพนักนัเป็นส่วนตวั	และการตดิต่อสมัพนัธ์กนัตามบทบาทและหน้าที่

การงานเท่าน้ัน	 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีมีความส�าคัญท่ีสุด	 เพราะเป็นสถาบันท่ีมีบทบาท	

หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูให้สมาชิกของสังคมสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข	ครอบครัวใด	สมาชิกในครอบครัว	คือ	พ่อ	แม่	ลูก	ท�าตัวเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	คือรู้จัก

หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 ไม่ขาดตกบกพร่อง	 ครอบครัวนั้นก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและความมั่นคง 

ในชีวิต
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ในสังคมไทย	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง	ๆ 	ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธ

ศาสนากล่าวได้ว่าการทีค่นไทยมคีวามเคารพมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนและมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั	เพราะ

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมจิตใจของ 

คนไทย	จะเห็นได้ว่า	วิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต	ต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข	ซึ่งถ้าหากได้มีการน�าเอา

หลักธรรมต่าง	ๆ	มาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง	ก็จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลหรืออานิสงส์ของการปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	 

โดยเฉพาะการน�าเอาหลักปัจฉิมทิศหรือหลักทิศ	6	อันได้แก่	ทิศเบื้องหน้า	คือ	ผู้มาก่อน	ได้แก่	บิดามารดา	

ทิศเบื้องขวา	คือ	ผู้ที่ควรเคารพ	ได้แก่	ครูอาจารย์	ทิศเบื้องหลัง	คือ	ผู้ตามมา	ได้แก่	บุตร	ภรรยาหรือคู่ครอง	

ทิศเบื้องซ้าย	คือ	ผู้เคียงข้าง	ได้แก่	มิตรสหาย	ทิศเบื้องล่าง	คือ	ผู้เป็นฐานก�าลัง	ได้แก่	คนรับใช้และคนงาน	

และทิศเบื้องบน	คือ	ผู้มีคุณความดีสูง	ได้แก่	พระสงฆ์	ไปเป็นแนวในการด�าเนินชีวิตต่อไป

มนุษย์หรือโดยภาษาทั่วไปว่า	คนอาศัยอยู่ในสังคม	ในหลายบทบาทและฐานะดังนั้นในการด�าเนิน

ชีวิตแต่ละวัน	ต้องประพฤติปฏิบัติ	 ให้สอดคล้อง	และเหมาะสมกับแต่ละบทบาท	ซึ่งหลักธรรมค�าสอนของ

พระพทุธศาสนา	พระพทุธองค์ทรงแบ่งคนแวดล้อมตวัเราออกเป็น	6	กลุม่เรยีกว่าทศิ	6	แล้วทรงก�าหนดเป็น

อริยวินัยหรือหน้าท่ี	 โดยให้มีปฏิสัมพันธ์รับผิดชอบด้วยกันท้ังสองทาง	 คือระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละ

ทศิ	ซึง่ทัง้สองฝ่ายจะต้องมหีน้าทีป่ฏบัิตต่ิอกนัตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงก�าหนดไว้	การก�าหนดอรยิวนิยัเพือ่ให้

แต่ละคนประพฤตปิฏิบตัหิน้าทีข่องตน	นบัว่าเป็นกลวธิใีนการสร้างเครือข่ายคนดอีย่างเป็นระบบทีช่าญฉลาดยิง่	 

คือ	ใช้คนดีร่วมสร้างคนดี	จนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายคนดี	ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ของตน	ให้ครบสมบูรณ์	เพื่อเกื้อกูล	อุดหนุนต่อกันและกัน	ซึ่งจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกัน	อย่างมีความสุข1

ปัจฉิมทิศ	หรือ	ทิศเบื้องหลัง	เพราะติดตามเป็นก�าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังจึงได้ชื่อว่าทิศเบื้องหลัง	

ได้แก่	บุตร	ภรรยา	ภรรยาที่ดีนั้นได้แก่ภรรยาอีก	4	จ�าพวก	คือ	1.	มาตุภริยา	ภรรยาที่รักสามีเหมือนกับ

มารดารักบุตร	 2.	 ภคินีภริยา	 ภรรยาที่รักสามีเหมือนกับน้องสาวรักพี่ชาย	 3.	 สขีภริยา	 ภรรยาท่ีดีต่อสามี

เหมือนกับสหาย	และ	4.	ทาสีภริยา	ภรรยาที่เคารพสามีเหมือนกับทาสีเคารพย�าเกรงนาย	ภรรยาไม่ว่าทั้งดี

และเลว	ล้วนแต่ต้องตามหลังบุรุษทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้น	พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าทิศเบื้องหลัง	หรือเรียกตาม

บาลีว่าปัจฉิมทิศ	อันแปลว่า	ทิศตะวันตก	ซึ่งอยู่ข้างหลังเราผู้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก2

		 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	ผูว้จัิยจงึมคีวามสนใจการศกึษาเชงิวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่ง

ปัจฉมิทิศในพุทธปรชัญาเถรวาท	ว่าเมือ่มกีารปฏบิติัตามหลกัปัจฉมิทิศและจะเป็นแนวทางในการวางรากฐาน

ชีวิตที่ดีงามในสังคม	รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติต่อไป

1 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,	 พิมพ์คร้ังที่	 9,	

(กรุงเทพมหานคร	:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2543),	หน้า	226.	
2 นัยนา	 นามเข็ม,	 “ศึกษาวิเคราะห์การบ�ารุงบิดามารดาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาท”,	

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2554,	หน้า	2.	
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2	 เพื่อศึกษาประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2.3		เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

3.1		ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจฉิมทิศจากหนังสือ	เอกสาร	งานวิจัย	และต�าราต่าง	ๆ	ที่นักปราชญ์

ทั้งหลายได้อธิบายไว้

3.2	 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของปัจฉิมทิศที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการวิจัย

เอกสาร	(Documentary	Research)	จากเอกสารซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้

4.1	 ศกึษาวจิยัขัน้ปฐมภมูจิากพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย	ของมหามกฏุราชวทิยาลยั	พทุธศกัราช	

2534	

4.2	 รวบรวมข้อมลูเอกสารทตุยิภมู	ิทีเ่ป็นหนงัสอื	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดเกีย่วกบัปัจฉิมทศิ	

4.3	 รวบรวมข้อมูล	เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญา

เถรวาท

4.4	น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้วน�าเสนอผลงานแบบพรรณนาวิเคราะห์	 (Descriptive	

Analysis) 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2		ท�าให้ทราบประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	

5.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่ประโยชน์ของการ

ปฏิบัติตามหลักปัจฉิมทิศที่มีต่อสังคม

 

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ปัจฉิมทิศ	หมายถึง	ผู้ตามมา	คนที่มาทีหลัง	 ได้แก่	บุตร	ภรรยาเมื่อเราเกิดมายังไม่มีสามีภรรยา

และบุตร	 ต่อมาเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะ	 สามี	 ภรรยา	 จึงมีบุตร	 บุคคลผู้มาทีหลังก็คือสามีภรรยา	 

ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะคอยเป็นก�าลัง	คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นที่พึ่งข้างหลัง	คือมีหน้าที่	 ช่วยสนับสนุนให้

อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า	 เช่น	 ภรรยาเป็นก�าลังใจให้สามีในการท�างาน	 ก�าลังใจจึงเป็นที่พึ่งอย่างดีให้แก่สาม	ี 
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ดังนั้น	จึงควรท�าการบูชา	คุณความดีและสงเคราะห์กันและกันตามหลักธรรม

ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ	หมายถึง	ผลดี	ผลประโยชน์สิ่งที่ภรรยา	และบุตร	ได้รับจาก

การปฏิบัติตามหลักค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ	

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระราชวจิิตรปฏภิาณ	(สนุทร	ญาณสุนทฺโร)	ได้กล่าวถึงความกตญัญไูว้ว่า	ความกตญัญกูตเวที

นั้นท�าไม่ยาก	ท�าเพียงสองอย่างเท่านั้น	คือ	1.	เชื่อฟังพ่อแม่	2.	ช่วยพ่อแม่	เชื่อฟังพ่อแม่	เป็นความกตัญญู	

ช่วยพ่อแม่	เป็นกตเวที	คือ	ตอบแทนคุณ	เชื่อพ่อแม่	เราฟังที่ท่านบอก	เราเชื่อที่ท่านสั่ง	เพราะพ่อแม่ย่อมให้

ทั้งพระธรรมและวินัยแก่เรา	 เชื่อไปเถอะ	 อาจารย์ผู้นี้	 อาจารย์คนนี้ไม่หลอกพวกเรา	 เพราะพ่อแม่เป็น

บูรพาจารย์ของพวกเรา	 โอวาทที่สอนให้เราไม่ผิด	 เราเดินไม่ได้	 ท่านยังสอนให้เราเดินได้	 แล้วจ�้าจี้จ�าไช	 

ค�าว่า	พ่อ	–	แม่	นี	้สองค�าเท่านัน้พดูกันสามเดอืนสามปีกว่าจะพดูชดั	ท่านเพยีรพยายามอยูน่ัน่	ถ้าเราไม่เชือ่

ท่าน	 ป่านนี้เราเป็นคนไม่ได้	 เราพูดไม่ได้	 เราเดินไม่ได้	 เห็นอานิสงส์ของการเชื่อพ่อแม่ไหม	 ในเรื่องอ่ืน	 ๆ	 

ที่ออกจากปากพ่อแม่	เป็นความปรารถนาดี	เพราะใจท่านบริสุทธิ์ต่อเรา	เป็นใจของพระอรหันต์	พระวิสุทธิ

เทพ	ดงัน้ัน	ลกูคนใดกต็าม	รวมทัง้ลกูศษิย์คนใดกต็าม	ทีเ่ชือ่ค�าสอนของครอูาจารย์นัน้ถอืว่าเป็นความกตญัญู

รู้คุณแห่งค�าสอนของท่าน	และอะไรที่ท่านให้มา	ต้องรู้คุณสิ่งที่ท่านให้มานี่เรียกว่าเชื่อ	ท่านให้ใส่เสื้ออย่างนี้	

ก็ใส่เสื้ออย่างนี้	ท่านให้เดินอย่างนี้	ก็เดินอย่างนี้	ท่านไม่ให้ท�าอย่างนั้น	ก็ไม่ต้องท�าอย่างนั้น	นี่คือ	เชื่อพ่อแม่	

เป็นความกตัญญู	 ช่วยพ่อแม่	 เป็นกตเวที	 คือ	ตอบแทนคุณท่าน	ช่วยกิจกรรม	ช่วยกิจการ	ช่วยรักษาวงศ์

ตระกูล	เช่น	อยู	่ช่วยรกัษากาย	ตาย	ช่วยเลีย้งวิญญาณ	ช่วยท่านไปอย่างนี	้เจบ็รักษากาย	ตาย	รกัษาวิญญาณ	

ลูกทั้งหลายท�าได้อย่างนี้แล้ว	 ถือว่าช่วยพ่อแม่	 เชื่อพ่อแม่	 ถือว่าเป็นการรับ	 ช่วยพ่อแม่	 ถือว่าเป็นการให	้

หากว่าลูกทั้งหลายปฏิบัติได้อย่างนี้แล้ว	รับรองได้ว่า	ความกตัญญูกตเวที	ทั้งเชื่อ	ทั้งช่วย	ทั้งรับ	ทั้งให้	จะมี

ดังอานิสงส์ที่ได้สรุปไว้ว่า	ตกต�่าก็หาย	ตายก็ฟื้น	ปืนยิงไม่ออก	หอกแทงไม่เข้า1

 พระเผด็จ ทัตตชีโว กล่าวว่าหน้าที่ที่สามีและภรรยา	พึงปฏิบัติต่อกัน	5	ประการ	ดังนี้

	 หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา	5	ประการ	คือ

	 	 1.		 ยกย่องว่าเป็นภรรยา

	 	 2.		 ไม่ดูหมิ่น

	 	 3.		 ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา

	 	 4.		 มอบความเป็นใหญ่ให้

	 	 5.		 ให้เครื่องแต่งตัว

	 หน้าที่ของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี	5	ประการ	คือ

	 	 1.		 จัดการงานดี

	 	 2.		 สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี

1 พระราชวจิติรปฏภิาณ	(สนุทร	าณสนุทฺโร),	คนดีต้องปิดทอง,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์เล่ียงเชียง,	

2551),	หน้า	80-82.	
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	 	 3.		 ไม่ประพฤตินอกใจสามี

	 	 4.			 รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

	 	 5.		 ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง1

 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตุโฺต)	กล่าวว่า	การครองเรอืนของคูส่มรสในทัศนะของพทุธศาสนา	

จะเน้นถึงการปรับตัวปรับความรู้สึกของคู่สมรสเข้าหากัน	แสดงออกซ่ึงความเอื้อเฟื้อ	 มีความห่วงหาอาทร

ต่อกนั	และเน้นถงึหน้าทีข่องคูส่มรสทีถ่กูต้องอกีด้วย	หลกัปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่มบรูณ์ระหว่างคูส่มรส	จะเป็นการ

แยกให้เห็นถึงหน้าที่ระหว่างกันและกัน	 พระพุทธโฆษาจารย์	 ซ่ึงเป็นพระอรรถกถาจารย์	 ได้จัดให้เป็น 

หลกัปฏบิตัซิึง่เป็นวนิยับญัญตัสิ�าหรบัคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืนพระพทุธศาสนามหีลกัเกณฑ์อนัเป็นพืน้ฐานอย่างกว้างๆ	 

เอาไว้	เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแนวทางการปฏิบัติจะมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป	แต่จริยธรรมของ

พุทธศาสนาที่วางไว้จะอยู่ในรูปแบบเดิมเป็นพื้นฐานอยู่2

 เสาวภาคย์ เพิม่วฒันะกุล	กล่าวว่า	การใช้ชวีติคูเ่ปรยีบเหมอืนต้นไม้	ส่วนหน้าทีข่องสามภีรรยา

พงึปฏบิตัต่ิอกันกเ็ปรยีบเหมอืนดนิ	การทีต้่นไม้จะเจรญิเตบิโตและงอกงามได้ด	ีกจ็ะต้องมทีัง้การหมัน่รดน�า้

พรวนดนิใส่ปุ๋ย	การพรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจะท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเตบิโตและงอกงาม	ตาม

ความต้องการปัจจัยของการดูแลคือ	การใส่ปุ๋ยพรวนดินและต้องหมั่นตรวจดูว่า	ใบเหลืองหรือไม่	ต้นไม้ที่มี

แมลงรบกวนหรือไม่	พระพุทธศาสนาถือว่า	หน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติร่วมกันในการด�าเนินชีวิตสมรส

จึงควรปฏิบัติต่อกันอย่างใส่ใจและดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกันอยู่เสมอ3

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 จ�าเนียร	 รักษาภักดี	 ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง	 “การศึกษาเรื่องจริยธรรมของคู่สมรสตามหลัก

พทุธศาสนา”	โดยสรปุได้ว่า	จรยิธรรมของคูส่มรสตามหลักพทุธศาสนาเป็นการประยกุต์ตนเองเข้ากบัสงัคม

โดยมีการยอมรับตัวปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของคู่สมรส	 คือการน�าพุทธจริยธรรมมาเป็น

แนวทางหรือเป็นปทัสถานในการด�าเนินชิวิตของคู่สมรส	 เพราะประโยชน์จากการน�าพุทธจริยธรรมมา

ประยุกต์จะก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตสมรส	 ระดับที่เป็นโลกียสุขและระดับที่เป็น	 โลกุตระสุข	 การน�าหลัก

จริยธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง	 จะช่วยให้คู่สมรสปรับตัว	 ปรับความ

รูส้กึ	จติใจเข้าหากนั	โดยมเีมตตา	อนัจะน�าพาไปสูค่วามมัน่คงในชวีติคูไ่ด้อย่างมคีวามสขุ	อนัจะน�าพาให้เกดิ

ความสงบสุขแก่ตัวบุคคลและสังคมในชีวิตประจ�าวัน4

1 พระเผด็จ	 ทัตตชีโว,	ลิงคาลกสูตร สูตรส�าเร็จการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	

ม.ป.ท.,	2542),	หน้า	98-101.	
2 พระเทพเวที	(ประยทุธ์	ปยตฺุโต),	รากฐานพทุธจรยิศาสตร์ส�าหรบัสงัคมไทยร่วมสมยั,	(กรุงเทพมหานคร:	

ส�านักพิมพ์โกมลคีมทอง,	2533),	หน้า	13.	
3 เสาวภาคย์	เพิม่วฒันะกลุ,	“การศกึษาวเิคราะห์เกีย่วกับเดก็หญงิอาชพีพเิศษในสงัคมไทยตามแนวทาง

ของพุทธจริยศาสตร์”,	วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,	(คณะอักษรศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยมหิดล,	

2544)	หน้า	76.
4 จ�าเนียร	 รักษาภักดี,“จริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพระพุทธศาสนา”,	 วิทยานิพนธ์ศิลป ศาสตร 

มหาบัณฑิต,	(คณะศิลปศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	2544,	หน้า	ก.
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 พระมหากมล ถาวโร (มั่งค�ามี)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรี

ในพระพุทธศาสนา	:	ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของสตรใีนสงัคมไทยปัจจบัุน”	พบว่า	ในวฒันธรรมของอนิเดยี	

สตรีมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน้อย	 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยอมรับ	 ยกย่องให้สตรีได้บวชใน

พระพุทธศาสนาเรียกว่าภิกษุณีซึ่งถือว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกในโลกท่ีทรงรับสตรีเข้าในพระศาสนา	

อกีภกิษณุซีึง่ถอืว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกในโลกทีท่รงรบัสตรีเข้าในพระศาสนา	อกีประการหนึง่สตรทีี่

ไม่ออกบวชเป็นภกิษณุก็ีทรงยกย่องให้ในฐานะเป็นอบุาสกิา	ผูอ้ยูค่รองเรอืนบทบาท	และหน้าทีส่�าคญัในการ

อปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา	ช่วยพระสงฆ์ช�าระอธกิรณ์	ปกป้อง	คุม้ครองพระพทุธศาสนา	เช่น	นางวสิาขา

มหาอุบาสิกา	 ในประเทศไทยมีสตรีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชเป็นภิกษุณีแต่คณะสงฆ์ไม่รับรอง	

กฎหมายก็ยังไม่รับรอง	 รวมถึงแม่ชี	 กฎหมายยังไม่รับรอง	 แต่คณะสงฆ์รับรองให้ตั้งเป็นสถาบันแม่ชีไทย 

มีการบริหารจัดการในปัจจุบันแม่ชีไทย	 20,000	 รูป	 การอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนานับว่าเป็น

ประวัติศาสตร์ตอนส�าคัญของสตรี	 เพราะพระพุทธเจ้านับว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกที่มองเห็นสิทธิมนุษยชน 

และความเสมอภาคกัน	 พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าสตรีก็มีศักยภาพและสติปัญญาเท่าเทียมกับบุรุษใน 

การตรัสรู้ธรรม	 สามารถจะกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีคนแรกของโลก	 พระพุทธ

ศาสนาได้กล่าวถงึบทบาทและหน้าทีข่องสตรีไว้	เช่น	บทบาทของมารดา	ภรรยา	ลกู	รวมทัง้มีค�าสอนทีเ่กี่ยวกับ 

การคุ้มครองสตรีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหากศึกษาส�ารวจคัมภีร์ทั้งหมดโดยตลอดแล้ว	 อาจกล่าวได้ว่า 

โดยการเปรียบเทียบกับข้อความที่สรรเสริญหรือพูดถึงสตรีในแง่บวกมีมากกว่า	 สตรีในสังคมไทยปัจจุบันมี

บทบาทชดัเจนในการอปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนาด้านปัจจยัส่ี	ท้ังยงัเป็นก�าลงัส�าคัญในการปกป้องคุ้มครอง

พระพทุธศาสนา	มีอสิระตามรฐัธรรมนญูให้ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอืโดยไม่รบกวนบคุคลอืน่	

มอีบุาสกิาตัง้สถาบนัแม่ชไีทย	บวชภกิษุณ	ีตัง้ส�านกัสอนสมาธวิปัิสสนาอย่างแพร่หลาย	สตรใีนสมยัพทุธกาล

มีการศึกษาน้อย	 แต่ในปัจจุบันสตรีมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ 

ยกฐานะ	 หรือสถานภาพของสตรีให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับบุรุษ	 เช่น	 ตั้งภิกษุณีและอุบาสิกาใน

เอตทัคคะเหมือนกับภิกษุและอุบาสกเช่นกันด้านการเผยแผ่	สตรีปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยได้กว้างขวางกว่า

ในสมัยพุทธกาล1

 พูนทรัพย์ ขุนชิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ศึกษาจริยธรรมด้านกตัญญูของบุตรและธิดาจะต้อง

ปฏบิตัต่ิอมารดาบดิา	:	ศกึษาเฉพาะกรณนีกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข�า	

กรุงเทพมหานคร)	ได้กล่าวไว้ว่า	ความกตัญญูกตเวทีเป็นสาระส�าคัญของมนุษยชาติ	เพราะท�าให้มีความต่อ

เนื่องในสังคมมนุษย์	 และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ได้	 อีกทั้งความกตัญญูกตเวที

เป็นเบือ้งต้นของมนษุยธรรมทัง้หลาย	เพราะเป็นเครือ่งท�าลายความเหน็แก่ตวัซึง่เป็นศตัรสู�าคญัของความดี	

เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม	 รอบคอบ	 ความส�านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยล�าดับ	 นอกจากนี้ความ

กตัญญูกตเวทีนี้เป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันสังคมให้ยืนยง	ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	มนุษย์จะ

ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์	ไปตามความอยากที่เกิดขึ้น	ไม่ได้นึกถึงและตระหนักถึงบิดามารดา	ปู่	ย่า	

1 พระมหากมล	ถาวโร	(มัง่ค�าม)ี,	“การศกึษาวเิคราะห์บทบาทของสตรใีนพระพทุธศาสนา	:	ศกึษาเฉพาะ

กรณบีทบาทของสตรีในสงัคมไทยปัจจบุนั”,	วทิยานพินธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑติ,	(บณัฑติวทิยาลัย	:	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2550,	หน้า	ก.	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ตา	ยาย	ครูอาจารย์	หรือว่าสิ่งที่เคารพในศาสนา	เมื่อไม่มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	ก็จะตกอยู่ในอ�านาจของ

กิเลสประเภทต่าง	ๆ	ได้	และความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคม	เพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่า	กตัญญู

กตเวท	ีดงัน้ัน	ความกตัญญูกตเวท	ีจงึถอืว่าเป็นคณุธรรมทีข่าดมไิด้	ซึง่บคุคลในสมยัก่อนใส่ใจเน้นทีจ่ะอบรม

สั่งสอนในเรื่องนี้เป็นอย่างดี	ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใด	ๆ	เมื่อจะเขียนหนังสือเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจ

อย่างเช่น	 ชาดกในพระพุทธศาสนาก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับ	 ความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องนั้น	 ๆ	

เป็นจ�านวนมาก	 เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดข้ึนในจิตใจของ 

ผู้อ่านนั่นเอง1

 สุนทรี แสนค�าดี	ได้ศึกษาเรื่อง	“ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาตามหลักสิงคาลก

สูตร”	พบว่า	สามีท�าหน้าที่หลัก	2	อย่าง	คือ	ในฐานะผู้ให้และฐานะผู้ปฏิบัติ	กล่าวคือ	ในฐานะผู้ให้	สามีควร

ให้การยกย่องภรรยาตามสมควร	รวมทั้งให้ของขวัญตามกาลอันควร	ในฐานะผู้ปฏิบัติ	ไม่ควรดูหมิ่นภรรยา	

ควรซือ่สตัย์ต่อภรรยา	ในขณะเดยีวกันภรรยากค็วรท�าหน้าทีท่�านองเดียวกนัเป็นการตอบแทน	กล่าวคอืควร

เคารพสาม	ีสงเคราะห์ญาติฝ่ายสาม	ีจัดการดูแลบ้านและทรพัย์สนิและมคีวามซือ่สตัย์ต่อสาม	ีในด้านทัศนคติ

ทีส่ามแีละภรรยามต่ีอกนั	พบว่า	สามคีาดหวงัให้ภรรยามคีวามซือ่สัตย์	จดัการดแูลบ้านเรอืนและทรพัย์สมบติั	

ตลอดจนปฏบัิติต่อญาตอิย่างเหมาะสม	ส่วนภรรยากค็าดหวงัในท�านองเดยีวกนั	กล่าวคอื	สามคีวรให้เกียรติ

ยกย่อง	มอบความเป็นใหญ่ในบ้าน	ซือ่สตัย์และมอบของขวญัให้ตามโอกาส	มข้ีอทีน่่าสงัเกตประการหนึง่คอื	

คู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันตั้งแต่	 6-10	 ปี	 มีความคาดหวังสูงกว่ากลุ่มอื่น	 ในด้านการน�าค�าสอนของ

พระพุทธเจ้ามาปรับใช้	พบว่า	นอกเหนือจากหลักค�าสอนในสิงคาลกสูตร	ยังมีหลักค�าสอนที่ส�าคัญอื่นๆ	ที่

ควรน�ามาพิจารณา	เช่น	การมีศรัทธา	ศีล	จาคะ	และปัญญาเสมอกัน	ซึ่งจะช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

สามีและภรรยาแนบแน่นยิ่งขึ้น2

 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด)	ได้ท�าการวิจัยในหัวข้อ	“การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการ

สงเคราะห์บุตรและภรรยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	พบว่า	สถานภาพของครอบครัวไทย	ปัจจุบัน	ในยุค

โลกของวัตถุนิยมมีปัญหาทางด้านครอบครัวหลายประการ	 เช่น	 ปัญหาเด็กจรจัด	 ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม 

วยัรุน่	ปัญหาโสเภณีเดก็	ปัญหาการข่มขนืช�าเราเดก็	และปัญหาการท�าแท้ง	เป็นต้น	ท้ังน้ีเน่ืองจากผูน้�าครอบครวั 

คือสามี	 (ภรรยา)	 จะต้องด้ินรนขวนขวายออกไปท�างานหามรุ่ง	 หามค�่า	 ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่าง 

ใกล้ชดิ	ท�าให้เขาเหล่านัน้ขาดความรกั	ความอบอุน่	ซึง่	เป็นสาเหตใุห้บตุรไม่มคีวามเคารพเชือ่ฟัง	ขาดจติส�านกึ 

ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การศึกษาเล่า	 เรียน	สถาบันครอบครัวไทยในปัจจุบัน	จึงตกอยู่ในสภาวการณ์ที่

วิกฤตอย่างมาก	จะเห็นได้จาก	สื่อต่างๆ	ทั้งหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	วิทยุ	ที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตกต�่า

ทางศลีธรรม	ปัญหา	ทางครอบครวั	ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ทัง้สามีภรรยา	บดิามารดาและบตุร	ต่างกไ็ม่ได้ประพฤติ

ปฏิบัติ	 ตามหลักการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอย่างถูกต้อง	 เพราะฉะนั้น	 หากบุคคลทุกฝ่ายในสถาบัน	

1 พูนทรัพย์	 ขุนชิต,	 “ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญูกตเวทีของบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดา

บิดา	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�ากรุงเทพมหานคร”,	

วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบัณฑติ,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2549,	หน้า	ก.
2 สนุทร	ีแสนค�าด,ี	“ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสามกีบัภรรยาตามหลกัสงิคาลกสตูร”,	วทิยานพินธ์พทุธ

ศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2552,	110	หน้า.	
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ครอบครัว	ได้ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการสังเคราะห์บุตรและภรรยา	(โดยเฉพาะการสงเคราะห์บุตร	ภรรยา

ในทรรศนะของพุทธศาสนา)	ให้รู้ถึงคุณค่า	และสามารถน�าหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้	ในชีวิตประจ�าวัน 

ในครอบครัวได้	 ย่อมมีส่วนช่วยลดปัญหาระหว่างสามีกับภรรยา	 หรือปัญหา	 ระหว่างบิดามารดากับบุตร	 

อันจะเป็นการช่วยและสร้างสังคมคือ	ครอบครัวให้มีรากฐานมั่นคง	สืบไป1

สรุปได้ว่า	 การปฏิบัติของสามีต่อภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของ

ภรรยา	 อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	 เมื่อภรรยาได้รับสิ่งเหล่านี้และปฏิบัติ 

สิ่งต่าง	ๆ	ตอบแก่สามี	เช่น	จัดการดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอย

อย่างประหยัด	ซื่อสัตย์ต่อสามี	และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติของสามี	ซึ่งการปฏิบัติของภรรยาต่อสามีย่อมสร้าง

ความพึงพอใจให้กับสามีเช่นกัน	ย่อมถือได้ว่าเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ

8.  สรุปผลการวิจัย

ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับ”	 และ	 “ผลที่คาดหวัง”	 จากการประกอบกุศลกรรมหรือกรรมฝ่ายดีท่ี

เป็นความสมัพนัธ์เชงิเงือ่นไขในลกัษณะของเหตปัุจจยั	เช่นว่า	ถ้าบคุคลกระท�ากรรมฝ่ายดีอย่างใดอย่างหนึง่	

ย่อมได้รับอานิสงส์	 คือ	 คุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกัน	 ดังเช่น	 เมื่อบุคคลงดเว้นจากการดื่มสุรา	 

ผลที่จะพึงได้	คือ	มีสุขภาพดี	ไม่สิ้นเปลื้องทรัพย์สิน	เป็นต้น

ทิศเบื้องหลัง	หมายถึง	บุตรภรรยา	เพราะติดตามเป็นก�าลังใจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	การใช้ชีวิตคู่

ระหว่างสามีภรรยาเปรียบเหมือนต้นไม้	 ส่วนหน้าท่ีของสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันก็เปรียบเหมือนดิน	 

การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและงอกงามได้ดี	 ก็จะต้องมีทั้งการหมั่นรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ย	 การพรวนดินและ

การดแูลเอาใจใส่จากเจ้าของจะท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเตบิโตและงอกงาม	ตามความต้องการปัจจยัของการดแูล

คอื	การใส่ปุย๋พรวนดินและต้องหมัน่ตรวจดูว่า	ใบเหลอืงหรอืไม่ต้นไม้ท่ีมแีมลงรบกวนหรอืไม่	พระพทุธศาสนา

ถอืว่า	หน้าทีข่องสามภีรรยาพงึปฏบิตัร่ิวมกนัในการด�าเนนิชีวติสมรสจงึควรปฏบิตัต่ิอกนัอย่างใส่ใจและดแูล

ทกุข์สุขซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอ	อย่างไรกต็ามการอยูร่่วมกนัของสามภีรรยาทีจ่ะเป็นอานสิงส์ต่อกนันัน้จะต้อง

อยู่ร่วมกันอย่างผู้ประเสริฐ	ให้เกียรติกัน	เคารพนับถือกัน	เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน	

การปฏิบัติของสามีภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของภรรยา	อีกทั้ง

เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	เมือ่ภรรยาได้รบัสิง่เหล่านีแ้ละปฏบิตัสิิง่ต่าง	ๆ	ตอบแก่

สามี	เช่น	จดัการดูแลกจิการต่าง	ๆ 	ภายในบ้านด้วยความขยนัหมัน่เพยีร	จบัจ่ายใช้สอยอย่างประหยดั	ซือ่สตัย์

ต่อสามี	 และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติสนิทมิตรสหายของสามี	 ซ่ึงเหมือนกับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงาน

และเรื่องคนให้กับสามีไม่ต้องวิตกหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ	 การปฏิบัติของภรรยาต่อสามีก็ย่อมสร้างความ 

พงึพอใจให้กบัสามีเช่นกัน	เม่ือทัง้	2	ฝ่ายเกดิความพงึพอใจซึง่กนัและกนักย่็อมมโีอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิความรกั 

ความผูกพัน	 และเกิดประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน	 และยังช่วยป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

ครอบครัวด้วย

1 พระมหาสุชาติ	นาถกโร	(บวกขุนทด),	“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยา	ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”,	วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 (บัณฑิต	วิทยาลัย	 :	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	),	2545,	140	หน้า.	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1.  ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ทิศเบื้องหลัง	ตรงกับภาษาบาลีว่า	ปัจฉิมทิศ	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้ให้	ความหมาย

เป็นภาษาอังกฤษดังนี้	The	direction	behind	or	wife	and	children	as	the	west1	พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	ได้จ�ากัดความค�าว่า	“ภรรยา”	หมายถึง	ภริยา,	เมีย,	หญิงที่เป็นคู่ครองชาย,	คู่กับ	สามี2 

ภรรยา,	ภริยา	หมายถึง	เมีย3	ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	“wife”4

	 “ปุตตะ”	บุตร5	“ลูก”	ผู้ก�าเนิดจากพ่อแม่	หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก,	ค�า	ที่พ่อ

แม่เรียกลูกของตนโดยตรง	หรือเรียกเด็กอื่นผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักเอ็นดู,	ค�า	ที่ลูกใช้แทน

ชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ	;	เรียกสัตว์ที่ยังไม่โต6

	 “ภริยา”	หญิงอันบุรุษพึงเลี้ยง,	ภรรยา,	ภารยา,	ภริยา,	เมีย7	หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย8

	 “ภรรยา”	หมายถึง	บุคคลที่สามีพึงสงเคราะห์9	ภริยา”,	เมีย,	a	wife10

	 ปุตฺต	ปุตฺร	โอรส,	ลูก,	ลูกชาย,	บุตร11	ปุตฺตา,	บุตรและธิดา	son	and	daughter12

	 ปัจฉิมทิศ หรือ	ทิศตะวันตก	หมายถึง	คนที่มาทีหลัง	ได้แก่	บุตร	ภรรยาเมื่อเราเกิดมายังไม่มี

สามภีรรยาและบตุร	ต่อมาเมือ่ได้ใช้ชวีติอยูด้่วยกนัในฐานะ	สาม	ีภรรยา	จงึมบีตุร	บคุคลผูม้าทหีลงักคื็อสามี

ภรรยา	 ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีจะคอยเป็นก�าลัง	 คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นท่ีพึ่งข้างหลัง	 คือมีหน้าท่ี	 ช่วย

สนับสนุนให้อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า	เช่น	ภรรยาเป็นก�าลังใจให้สามีในการท�างาน	ก�าลังใจจึงเป็นที่พึ่งอย่างดี

ให้แก่สามี	ดังนั้น	จึงควรท�าการบูชา	คุณความดีและสงเคราะห์กันและกันตามหลักธรรม

1 พระสมชัย	 อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่อง 

ทศิหกในพระพทุธศาสนา”,	วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ,	(บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย),	2551,	หน้า	85.	
2 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	817.
3 เปลื้อง	ณ	นคร,	ปทานุกรมนักเรียน	ฉบับปรับปรุงใหม่,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัทโรงพิมพ์	ไทยวัฒนา

พานิช	จ�ากัด,	2539),	หน้า	225.
4	 พระสมชัย	 อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรม	 เรื่อง 

ทิศหกในพระพุทธศาสนา”,	วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	อ้างแล้ว,	หน้า	87.	
5	 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	702.	
6	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	1020.
7	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า.	817.
8	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	818.
9 พระครูศิริปัญญามุนี,	คัมภีร์มงคลทีปนีแปล,	อ้างแล้ว,	หน้า	181.	
10	นาคะประทีป,	ปาลี-สยาม อภิธาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	292.		
11	ป.หลวงสมบุญ,	พันตรี.	พจนานุกรม มคธ-ไทย,	อ้างแล้ว,	หน้า	272.		
12	นาคะประทีป,	ปาลี-สยาม อภิธาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	292.		
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2.  ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 1.		 ภรรยาอนเุคราะห์สาม	ีด้วยจดัการงานด	ีซึง่ได้แก่การท�างานไม่ให้คัง่ค้าง	หน้าทีก่ารท�างานใด 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของภรรยา	ภรรยาต้องท�างานนั้นให้ส�าเร็จเรียบร้อยไปเป็นอันดีไม่ให้ล่วงเลยเวลาไปสิ่งใดควร

ท�าให้ส�าเร็จในเวลาใด	 ก็ต้องท�าให้ส�าเร็จในเวลานั้น	 อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นล่วงเลยเวลาไปก็ดีท�าสิ่งนั้น 

ไม่เรียบร้อยก็ดี	เรียกว่า	ผิดต่อหน้าที่ของภรรยาก็การงานอันเป็นหน้าที่ของภรรยา

	 2.		 ภรรยาอนเุคราะห์สาม	ีด้วยการสงเคราะห์คนข้างเคยีงผวัให้ด	ีได้แก่	สงเคราะห์ญาตขิอง

สามี	และญาติของตนให้ดี	ด้วยการยอย่องนับถือ	และด้วยการส่งสิ่งของไปให้	เช่น	ส่งข้าว	ส่งแกง	เป็นต้น	

ตามสมควรแก่ฐานะของตนนัน้	และธรรมดาหญงิแม่บ้านแม่เรอืนต้องรูจ้กัใกล้รูจ้กัไกล	รูจ้กัท่ีควรเผือ่แผ่	และ

ไม่ควรเผื่อแผ่	 รู้จักต�่า	 รู้จักสูงจึงจักได้เพราะเหตุว่าแม่เรือนนั้น	ย่อมมีคนเกี่ยวข้องทั้งข้างซ้ายข้างขวา	ข้าง

หน้า	ข้างหลัง	ข้างล่าง	ข้างบน	อยู่ทุกด้าน	แล้วคนที่เกี่ยวข้องข้างซ้ายนั้น	ได้แก่	ญาติมิตรสหายตน	และสามี	

คนที่เกี่ยวข้องขวานั้นได้แก่	ครูอาจารย์ของสามีและของตน	คนที่เกี่ยวข้องด้านหลังนั้น	ได้แก่	บุตรธิดาของ

ตน	 คนที่เกี่ยวข้องข้างหน้านั้น	 ได้แก่	 มารดาบิดาของสามีและของตน	 คนท่ีเก่ียวข้องข้างบนได้แก่	 สมณ

พราหมณ์	คือ	พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา	คนที่เกี่ยวข้องข้างล่างนั้น	ได้แก่	บ่าวไพร่คนใช้ของตน	

หญิงผู้เป็นแม่เรือนจักต้องสงเคราะห์คนเหล่านี้ให้ดี	ด้วยการยกย่องนับถือ	และด้วยการส่งสิ่งของไปให้ตาม

สมควรแก่ฐานะของตน	คือ	ให้ยกย่องนับถือ	บิดามารดา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ลุง	ป้า	น้า	อา	ทั้งของสามีและของ

ตนให้คล้ายกัน	ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดผิดใจกับสามีเป็น	ข้อใหญ่	เป็นต้น

	 3.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	 ด้วยไม่นอกใจสามีนั้น	 ได้แก่	 การไม่ละสามีของตนไปปรารถนา

บุรุษอื่นแม้ด้วยใจ	ผู้ที่เป็นภรรยาไม่ควรนอกใจสามี

	 4.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	 ด้วยรักษาทรัพย์ท่ีสามีหามาได้	 คือ	 ต้องรู้จักดูแลรักษาเงินทอง

บรรดาทีอ่ยูใ่นบ้านแทนสามใีห้ถีถ้่วน	อย่าให้ตกเรีย่เสยีหายโดยทางไม่จ�าเป็น	เป็นอนัขาด	อย่าท�าเป็นคนก้น

ถงุรัว่	คอยลกัทรพัย์ของผวัไปให้แก่คนอืน่	หรอืไปเล่นการพนนั	กนิเหล้าเมาสรุาเป็นอันขาด	เพราะทรพัย์สนินัน้ 

เป็นของสามีและบุตรหลานทั้งนั้น

	 5.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	ด้วยขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง	นั้น	คือ	อย่านั่งไหนจม

อยู่ที่นั่น	หรือยืนอยู่ที่ไหนก็ยืนอยู่ที่นั่น	 เหมือนกับหญิงเกียจคร้านทั้งหลาย	ให้ท�าการงานทั้งปวงด้วยความ

อุตสาหะพยายาม	ผู้มีนิสัยไม่เกียจคร้านดังนี้	โดยมากมักเป็นคนกลัวต่อหายนะ	จึงท�าให้เป็นคนหมั่นเอาใจใส่ 

ในธุรการงานของตน	โดยเห็นสิ่งใดจะเป็นประโยชน์	ก็อุตส่าห์ตั้งความเพียรประกอบสิ่งนั้นจนบรรลุ	สิ่งควร

ท�าวันเดียวส�าเร็จ	 ไม่ยอมให้เสียหายไปเพราะความเกียจคร้านเป็นอันขาด	 พูดให้ถูกก็คือ	 เป็นคนท่ีมีใจ

เพลิดเพลินในกิจการงานของตน	ไม่ถือเอาความเหนื่อยยากมาเป็นข้ออ้าง

3.  วิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 การปฏบิตัขิองสามภีรรยานัน้ถอืเป็นการให้เกยีรต	ิยกย่องและเหน็ความส�าคญัของภรรยา	อกี

ทัง้เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัภรรยาของตนด้วย	เมือ่ภรรยาได้รบัสิง่เหล่านัน้และปฏบัิตสิิง่ต่าง	ๆ 	ตอบ

แก่สามี	 เช่น	จัดการดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด	

ซื่อสัตย์ต่อสามี	 และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติสนิทมิตรสหายของสามี	 ซ่ึงเหมือนกับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เรือ่งงานและเรือ่งคนให้กบัสามไีม่ต้องวติกกงัวลหรอืเสยีเวลาโดยใช่เหต	ุการปฏบิตัขิองภรรยาต่อสามกีย่็อม

สร้างความพึงพอใจให้กับสามีเช่นกัน	 เมื่อทั้ง	 2	ฝ่ายเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันก็ย่อมมีโอกาสที่จะก่อ

ให้เกิดความรักและความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน

	 นอกจากนีเ้พือ่ให้ได้รบัประโยชน์ทีส่งูขึน้สามภีรรยาต้องรูจ้กัการเอาใจใส่	ดแูล	ถนอมน�า้ใจซึง่

กันและกัน	โดยปฏิบัติในระดับที่เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป	รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร	อีกทั้งไม่

ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัว	 รวมทั้งการให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

ระหว่างกนั	เคารพความคดิเหน็	ยอมรบัฟังอย่างมเีหตผุล	ไม่ถอืความคดิเหน็ของตนเองเป็นใหญ่	การมคีวาม

รับผิดชอบในบทบาทของตน	 ในชีวิตการครองเรือนย่อมท�าให้บทบาทและหน้าที่แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู	่

เพราะจะต้องอยูร่่วมกบัคนอืน่	ดังนัน้การมคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีตนเองจึงถือเป็นเรือ่งส�าคญั	

การปฏิบัติตามนี้แล้วย่อมท�าให้เกิดประโยชน์ในการช่วยขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและท�าให้ชีวิตครอบครัวมี

ความสุขตลอดไป	 เพราะลักษณะของครอบครัวไทยสมัยโบราณนั้น	 ถือได้ว่าเป็นครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น	

ในด้านความสมัพันธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวัเป็นอย่างยิง่	สบืเนือ่งมาจากขนบธรรมเนยีม	ประเพณแีละ

วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อๆ	 กัน	 กล่าวคือ	 เด็กจะต้องเคารพเช่ือฟังค�าสั่งสอนของ

ผู้ใหญ่	 บุตรหลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่	 เพราะเดิมท่ีมีครอบครัวไทย

สมัยโบราณนั้น	 เป็นสังคมเกษตรกรรม	 แต่ถ้าเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไป	 สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระแสของสังคมโลกอย่างรวดเรว็และเหน็ได้ชดั	ท�าให้จากทีเ่คยเป็นสงัคมแบบเกษตรกรรมได้เปลีย่นมาเป็น

สงัคมอตุสาหกรรมท�า	ให้โครงสร้างทางสงัคมของครอบครวัเปลีย่นแปลงไปด้วย	คอืจากทีเ่คยเป็นครอบครวั

ขยาย	มสีมาชกิในครอบครวัหลายคนกลายเป็นครอบครวัเดีย่วทีม่สีมาชกิลดน้อยลงท�าให้สถาบนัครอบครวั

ไม่มีความมั่นคงท�าให้ได้รับความกระทบกระเทือนอันเนื่องจากภาวการณ์ทาง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	

การศกึษาเป็นต้น	เพราะฉะนัน้	ครอบครวัจึงเป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ถงึความสงบสขุและความไม่สงบสขุของสงัคม	

ถ้าครอบครัวมีปัญหา	สังคมก็ย่อมมีปัญหา	แต่ถ้าครอบครัวปราศจากปัญหาก็จะท�าให้มีแต่ความสงบสุข

	 ในสังคมหน่ึงๆ	 ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ	 มีครอบครัว	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การศึกษา	

สาธารณสขุ	ความเชือ่และศาสนา	ในแต่ละระบบกจ็ะท�าหน้าทีแ่ละแสดงบทบาทตามระบบของตนเอง	หาก

ระบบต่างๆ	เหล่า	มีความสมดุล	ก็จะท�าให้สังคมนั้นๆ	มีความสงบเรียบร้อยและพัฒนาก้าวหน้า	ถ้าระบบใด

ย่อหย่อน	ไร้ประสิทธิภาพ	ระบบอื่นๆ	ก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา	ครอบครัวจัดเป็นระบบแรกในสังคม	เป็น

สังคมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบอื่นๆครอบครัวเป็นก�าแพงแห่งชีวิต	 เป็นภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้มี

โอกาสต่อสู้ชีวิตต่อไปการสงเคราะห์	ครอบครัวให้อบอุ่น	มีความสุข	จึงเป็นภาระส�าคัญเบื้องต้นที่ต้องจัดให้

มปีระสิทธิผล	องค์ประกอบของครอบครวั	คอื	บดิา	มารดา	และบุตร	ซึง่ถือว่าเป็นทายาทผูส้บืสกุลผูร้บัมรดก	

มีบุตรโดยก�าเนิดและบุตรทางคุณธรรม	บุตรโดยก�าเนิด	มี	4	ประเภท	คือ	1)	บุตรหรือลูกศิษย์	2)	บุตรหรือ

ลูกเลี้ยง	3)	บุตรหรือลูกในไส้	4)	บุตรหรือลูกผู้อาศัยตนเกิด	บุตรโดยคุณธรรม	มี	3	ประเภท	คือ	1)	บุตรที่

มคีณุธรรมสงูสดุกว่าบดิามารดา	2)	บตุรทีม่คีณุธรรมเสมอบิดามารดา	3)	บุตรทีม่คีณุธรรมต�า่กว่าบิดามารดา

	 การสงเคราะห์บตุร	กค็อื	การเลีย้งด	ูให้แนะน�า	อบรมสัง่สอนให้รูจ้กัรับผดิชอบต่อบทบาทและ

หน้าที่	 ให้รู้จักกตัญญูกตเวทีเพื่อให้เป็นคนดีของบิดามารดา	ทางพระพุทธศาสนามีความส�าคัญต่อการปลูก

พฤติกรรม	 การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง	 จะส่งผลให้มีคุณลักษณะท่ีไม่พึง
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ประสงค์	อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ในอนาคต	บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูบุตรในแนวทางที่ถูกต้อง	คือ

ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว	 ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี	 ให้ศึกษาศิลปวิทยา	 เป็นธุระในเรื่องจะม ี

คู่ครองที่สมควร	มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส

		 เมื่อบุตรได้รับการสงเคราะห์อย่างถูกต้อง	 ต้องปฏิบัติตนเป็นบุตรท่ีดีโดยการเลี้ยงตอบแทน	

ช่วยท�ากิจธุรการงาน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทและเมื่อบิดามารดา 

ล่วงลับไปแล้ว	ก็ท�าบุญอุทิศให้	การสงเคราะห์บุตร	มี	2	วิธี	ได้แก่	สงเคราะห์ด้วยอามิส	คือการสงเคราะห์

ด้วยวัตถุสิ่งของ	เช่น	ให้อาหาร	ให้เครื่องนุ่งห่ม	และส่งเคราะห์	ด้วยธรรมดีกว่าสงเคราะห์ด้วยอามิส

	 ภรรยา	คือ	หญิงผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดู	ในพระพุทธศาสนาแบ่งภรรยาได้	7	ประเภท	คือ	1)	วธกา

ภริยา	ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต	2)	โจรีภริยา	ภรรยาเยี่ยงโจร	3)	อยฺยาภริยา	ภรรยาเยี่ยงนาย	4)	มาตาภริยา	

ภรรยาเยี่ยงมารดา	5)	ภคินีภริยา	ภรรยาเยี่ยงน้องสาว	6)	สขีภริยา	ภรรยาเยี่ยงสหาย	7)	ทาสีภริยา	ภรรยา

เยี่ยงทาสี	ในทางกลับกันสามีก็มีลักษณะเดียวกันกับภรรยา	คือ	วธกสามี	สามีเยี่ยงเพชฌฆาต	และสามีเยี่ยง

โจร	 เป็นต้น	 และได้แบ่งหญิงที่จะเป็นภรรยาอีก	 20	 ประการ	 คือ	 1)	 หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของมารดา	 

2)	หญงิทีย่งัอยูใ่นปกครองของบดิา	3)	หญิงทีย่งัอยูใ่นปกครองของมารดาและบิดา	4)	หญงิท่ียงัอยูใ่นปกครอง

ของพ่ีชายน้องชาย	 5)	 หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของพ่ีสาวน้องสาว	 6)	 หญิงท่ียังอยู่ในปกครองของญาต	ิ 

7)	หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของตระกูล	8)	หญิงที่มีธรรมคุ้มครอง	9)	หญิงที่มีคู่หมั้น	10)	หญิงที่มีกฎหมาย

คุ้มครอง	11)	ภรรยาสินไถ่	12)	ภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจ	13)	ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ	14)	ภรรยาที่อยู่

เพราะแผ่นผ้า	15)	ภรรยาที่เข้าพิธีสมรส	16)	ภรรยาที่ถูกปรงเทริด	17)	ภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้	 เป็นทั้ง

ภรรยา	18)	ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้าง	เป็นทั้งภรรยา	19)	ภรรยาที่เป็นหญิงเชลย	และ	20)	ภรรยาชั่วคราว

		 การทีส่ามยีกย่องให้เกยีรตสิมฐานะภรรยา	ไม่ดหูมิน่	ไม่นอกใจ	มอบความเป็นใหญ่ในบ้าน	ให้

เครื่องแต่งตัวเป็นของขวัญตามโอกาส	ให้ความไว้วางใจ	มีความเกรงใจ	มีความรักความผูกใจกัน	ช่วยเหลือ

เกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัเพือ่ยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้	ย่อมสามารถประคบัประคองใจให้อยูร่่วมกนัด้วยความรกั	เมือ่

ภรรยาได้รับการสงเคราะห์ดูแลดี	กป็ฏบิติัหน้าทีข่องตน	โดยจดัการงาน	ดแูลงานบ้านให้เรยีบร้อย	สงเคราะห์

คนข้างเคียงของสามี	 เช่น	 หมู่ญาติและข้าทาสบริวาร	 ไม่ประพฤตินอกใจสามี	 ประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่

สามหีามาได้	ขยนัเอาใจใส่	ไม่เกยีจคร้าน	การสงเคราะห์ภรรยาถอืว่าเป็นความดีและเป็นสริมิงคลในครอบครวั	

เช่น	นกุลบิดาและธรรมิกอุบาสก

		 ธรรมเครื่องสงเคราะห์บุตรและภรรยา	เพื่อให้เป็นผู้น�าครอบครัว	คือสามีรู้จักวางท่าทีปฏิบัติ

ต่อบุตรภรรยาอย่าเหมาะสม	 เช่นหลักพรหมวิหารธรรม	หลักสังคหวัตถุ	 และความกตัญญูกตเวที	 เป็นต้น 

ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว	 จะท�าให้ครอบครัวประสบความเจริญรุ่งเรือง	 มีความสุข	 บิดามารดา

สงเคราะห์บตุรอย่างถกูต้อง	ย่อมได้รบัประโยชน์หลายประการ	กล่าวคอืได้รบัความสขุใจและความสบายใจ

ในเมื่อลูกเป็นคนดี	มีงานท�า	ได้ฝากผีฝากไข้	ช่วยบ�ารุงเลี้ยงดูในยามเจ็บป่วยและวัยชรา	ครอบครัวมีความสุข 

ร่มเยน็	เป็นแบบอย่างทีดี่ของสงัคม	สงัคมมทีรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพ	ท�าให้ประเทศชาตมิคีวามมัน่คงและ

เจรญิก้าวหน้า	และเม่ือสามสีงเคราะห์บตุรอย่างถกูต้อง	ย่อมได้รบัประโยชน์หลายประการ	ครอบครวัม่ันคง

ไม่แตกแยก	ครอบครวัสงบสขุ	ลดปัญหาสงัคมเกีย่วกบัการหย่าร้าง	เดก็จรจดั	เดก็เร่ร่อน	เป็นต้น	เป็นตวัอย่าง

ที่ดีต่อสังคม	ที่ส�าคัญท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดี



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 31

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 เมื่อคนทุกฝ่ายในครอบครัวคือบิดามารดา	 และบุตรได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ	์

นอกจากได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน	 (ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์)	 และประโยชน์ในเบ้ืองหน้า	 (สัมปรายิกัตถ

ประโยชน์)	คอื	สคุตโิลกสวรรค์	ยงัจะได้รบัประโยชน์สงูสดุ	(ปรมตัถประโยชน์)	หรอืประโยชน์ทีเ่ป็นสาระแท้

ซึง่เป็นจดุหมายขัน้สดุท้ายของชวีติ	คอื	มรรคผล	นพิพาน	คอืรูแ้จ้งสภาวะของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ	

รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรมไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต	 ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอ�านาจความยึดติด 

ถือมั่น	 สามารถท�าจิตให้เป็นอิสระ	 ปลอดโปร่งผ่องใสสะอาดสว่างและสงบมีความสุขประณีตภายในเป็น

เครื่องประดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้

		 การสงเคราะห์บุตรและภรรยา	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	เป็นอุดมมงคล	และด้วยบันไดแห่งความ

ดนีี	้ย่อมก้าวไปสู่บนัไดขัน้สงูตามล�าดับจนถงึเป้าหมายสดุท้ายคอืนพิพาน	แต่ถ้าบคุคลยงัไม่สามารถสงเคราะห์

บุตรและภรรยาอันเป็นพื้นฐาน	จะก้าวไปสู่บันไดขั้นสูง	ย่อมเป็นไปไม่ได้	ดังนั้น	ผู้ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้	

จึงชื่อว่าก�าลังก้าวไปสู่การสั่งสมประโยชน์สูงสุดในอนาคตด้วยความไม่ประมาท

		 ในยุคปัจจุบัน	เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร	คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นวัตถุนิยม	ชอบวัตถุและบริโภค

นยิม	ชอบเสพบรโิภค	ถอืเรือ่งกนิ	กามและเกยีรติเป็นใหญ่	ให้ความส�าคญัต่อวตัถอุย่างมาก	ละเลยไม่ประพฤติ

ปฏบิตัติามหลังค�าสอนทางศาสนา	ทัง้ยงัถอืว่าหลกัค�าสอนทางศาสนานัน้ไม่เกีย่วข้องกบัการพฒันาประเทศ	

และท�าให้เกยีจคร้าน	ทัง้นี	้เนือ่งจากมคีวามเข้าใจผดิ	(มจิฉาทฏิฐ)ิ	ในเรือ่งชีวติเกดิหนเดยีวตายหนเดยีว	ไม่มี

ชาติหน้าด้วยเหตุนี้	จึงท�าให้คนในสังคมโลก	มีความพัฒนาแต่เรื่องวัตถุ	 ให้ความส�าคัญแก่วัตถุเป็นอย่างยิ่ง

เป็นเหตใุห้คนในสงัคมส่วนย่อยท�าตามเมือ่ต่างคนต่างต้องการวตัถมุาเสพบรโิภคและวัตถเุหล่านีน้ัน้มจี�านวน

จ�ากัดจ�าเป็นต้องมีการยื้อแย่งแข่งขันซึ่งกันและกัน	 อันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของปัญหาครอบครัว	 ที่ท�าให้ 

สามีภรรยาจะต้องดิ้นรนขวนขวายรีบออกไปท�างานตั้งแต่กลับเย็น	 ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด	

ท�าให้เขาเหล่านั้นขาดความรัก	ความอบอุ่น	ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุตรไม่มีความเคารพเชื่อฟัง	เป็นบุตรอกตัญญู	

เนรคุณบิดามารดา	ขาจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การศึกษาเล่าเรียน	และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

ต่างๆ	ตาม	เช่น	ปัญหาเด็กจรจัด	ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น	ปัญหาโสเภณีเด็ก	ปัญหาการข่มขืนช�าเรา

เด็ก	และปัญหาการท�าแท้ง	เป็นต้น

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้ท�าการ

วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1)		 ผู้ที่เป็นภรรยาในสังคมควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ยึดหลักปัจฉิมทิศเป็น

แนวทางในการด�าเนินชีวติอย่างถกูต้องและเหมาะสมเพือ่ให้เกดิความสขุในการด�าเนินชวีติในระดับครอบครวั

และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการด�าเนินชีวิตให้สูงขึ้น

	 2)		 ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้น�าควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมเพื่อให้

เป็นตัวอย่างของภรรยา	และบุตร	หรือเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกระดับขั้นพื้นฐาน
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)		 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง	“ความสมัพนัธ์ของหลกัทศิ	6	กบัความรกัและความผกูพันในสงัคม

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”

	 2)		 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง	“รปูแบบการส่งเสริมให้ภรรยา	และบตุรปฏบิติัตามหลักปัจฉมิทศิ”
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

พระสมชัย	อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 (2551)	“ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่อง

ทศิหกในพระพทุธศาสนา”, วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

เปลื้อง	ณ	 นคร,	ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัทโรงพิมพ์	 ไทยวัฒนา 

พานิช	จ�ากัด,	2539.

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย	 ในการให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์	ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 พระราชปริยัติวิมล,ดร.	 

รองอธิการบดี	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่ได้เปิดสถานศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ท�าให้ผู้วิจัย

ได้มีโอกาสศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น	ผู้วิจัยจึงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบคณุ	พระครวูศิษิฏ์ธรรมวงศ์,ดร.	อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์	และพระใกล้รุง่	ปญฺญาวชิโร, 

ดร.	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม	วทิยานพินธ์ฉบับนีจ้ะไม่ประสบผลส�าเรจ็เลย	หากผูวิ้จยัไม่ได้รบัความ

กรุณา	 ความเมตตาการเสียสละเวลาเพื่อให้ความรู้ให้ค�าแนะน�า	 ให้ข้อคิดเห็นต่าง	 ในการแก้ไขปรับปรุง

วิทยานิพนธ์จากท่านผู้มีพระคุณที่ผู้วิจัยได้กล่าวนามมา	ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้	และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่

ผู้วิจัยศึกษา	ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอกราบขอบพระคุณ	พระราชปริยัติวิมล,	ดร.	ประธานกรรมการ	พระมหามฆวินทร์	ปุริสุตฺตโม,	

ผศ.ดร.	และ	ดร.วิเชียร	แสนมี	กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ที่ได้กรุณาและเมตตาให้แนวคิด	ตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่อง	ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆ	จนท�าให้วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็

และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน	 นักศึกษาปริญญาโทรุ่นพี่	 เพื่อน	 รุ่นน้อง	 ผู้ซ่ึงเป็น

กัลยาณมิตรที่ได้ให้ความช่วยเหลือ	ให้ก�าลังใจด้วยดีตลอดมา	ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้	ณ	โอกาสนี้	

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อ	คุณแม่	ญาติ	อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง	ที่ได้ช่วยกันวางรากฐานการ

ศึกษา	วางรากฐานศีลธรรมอันดี	และผู้เป็นก�าลังใจที่ส�าคัญยิ่งของผู้วิจัย

คณุค่าและประโยชน์ของวทิยานพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จิยัขออทุศิเป็นเครือ่งแสดงความกตญัญ	ูกตเวทติา	

เพื่อบูชาแด่	 พระอุปัชฌาย์	 บูรพาจารย์	 พระคุณบิดามารดา	 และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การศึกษาอบรม 

สั่งสอนให้สติปัญญาและคุณธรรมเครื่องชี้น�าสู่ความส�าเร็จ	


