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วิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท 2. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ 3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์วธิ กี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของ
ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยปรากฏว่า การบ�ำรุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง
สรรเสริญบุคคลทีก่ ารบ�ำรุงบิดามารดา เป็นบุคคลทีห่ าได้ยาก รวมทัง้ ผูท้ มี่ คี วามกตัญญูกตเวทีตอ่ บิดามารดา
ในทิศเบื้องหน้า คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน ดํารงวงศ์ตระกูล
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่าน ดังนั้น บุตรธิดาจะ
ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดา ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรุษ ผู้ที่เลี้ยงบิดา
มารดาย่อมได้รับอานิสงส์ตอบแทนให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ประมวลได้ดังนี้ คือ การบ�ำรุงบิดา
มารดา มีลักษณะคือ การปรนนิบัติเลี้ยงดูด้วยปัจจัย 4 การยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องชีวิตมารดา
บิดา และการให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในธรรม เสียสละ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ก็ยังนับว่า
เล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนอง
พระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทําดังนี้ ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนําให้ท่าน
ตัง้ อยูใ่ นศรัทธาให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ถงึ พร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนาํ ให้ทา่ นยินดีในการบริจาคทานให้
ได้ ถ้าท่านยังไม่มศี ลี ก็พยายามชักนําให้ทา่ นรักษาศีลให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ทาํ สมาธิภาวนา ก็พยายามชักนําให้
ท่านทําสมาธิภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทําสมาธิภาวนา เป็น
ประโยชน์โดยตรง และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง ทั้งในภพนี้ ภพหน้า
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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การบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ บุตรธิดากระทําตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบื้องต้น คือ
การบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาทางร่างกายและสูงขึ้นไปการบํารุงมารดาบิดาทางด้านของจิตใจ การที่บุตรธิดา
รูจ้ กั หน้าที่ ทีจ่ ะตอบแทนพระคุณต่อบิดาและมารดาโดยมโนธรรมตามหลักของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา
คือ ความกตัญญูกตเวทีรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ที่มีอุปการก่อนชื่อว่าคนดีและหาได้ยาก หากทุกคนมีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย ตั่งมั่นอยู่ในศีล มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเป็นผู้มีปัญญาเป็น
สัมมาทิฏฐิ สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
ส่วนวิเคราะห์วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดา คือ วิถชี วี ติ ของลูก หน้าทีข่ องลูก เมือ่ รูว้ า่ ท่าน
มีคุณหรือมีอุปการะต้องตอบแทนท่าน เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูก หรือ มองให้ลึกลงไปอีกก็เห็นได้ว่า
ลูก คือวิญญาณของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�ำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์ ท่านจึงได้ชื่อ
ปุพพการี ส่วนบุตรธิดาหรือลูกๆ ต้องท�ำหน้าทีข่ องตน คือความเป็นลูกให้สมบูรณ์ ท่านเลีย้ งเรามาแล้วเลีย้ ง
ท่านตอบ ช่วยท�ำกิจธุรการงานของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
จึงจะได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวที และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�ำบุญอุทิศให้ท่าน ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็น
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของสังคมมนุษย์ เป็นวัฒนธรรมในเชิงสังคมทีค่ นในสังคมจะต้องท�ำหน้าทีข่ องตนให้สมบูรณ์
จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the method of ministering to
parents following Theravada Buddhist philosophy, 2) to pursue the method of ministering
to parents following the preceding philosophy in Roi Et’s Chaturaphak Phiman district and,
3) to analyze the method of ministering to parent following the preceding philosophy in
Roi Et’s Chaturaphak Phiman district. It is based on the qualitative research methodology,
garnering data from secondary sources and in-depth interviews.
The findings indicated that the Buddha lauds children ministering to parents as
incomparable, unique figures in Buddhism’s cannon. Such children are labeled as those
appreciating and reciprocating the done favors to parents as the direction in front. What
children must cater to their parents who brought up the former is that the former should
take good care of the latter, do work for them, keep up the honor and traditions of their
families, make themselves worthy of their heritage and do offerings by dedicating to the
latter after death. As a result, children must look after parents as best as possible both
physically and mentally so as to have them experience good living with sound body and
mind. To do so, such children are heralded as ‘pundits’ and ‘noble figures’, gaining merits
in return in both this world and the world of the life after death. The ways to which parents
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

49

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

are ministered are that children must take care of parents with four necessities, being
prompt to sacrifice their lives to protect parents, and having the latter have the right views
and what parents have done to children although they have made great contribution to
the latter. More importantly, children longing for doing their best to parents should do the
following: Unless parents have faith in Buddhism, try to convince them to have it. Unless
they make offerings, try to convince them to make. Unless they observe precepts, try to
convince them to do. Unless they practise concentration, try to convince them to do so.
By virtue of doing all mentioned, they are of direct and great benefits to parents who
behave and practise in this world and in the world of the life after death.
Ministering to parents following Theravada Buddhist philosophy as done by residents
in the district mentioned above has it that decent children behave well towards their
parents, ranging from fundamental virtues to the higher ones by catering to them
physically and by cherishing their mind. That children realize their own duties to make
great contribution to parents in return by conscience based on rule of Buddhism’s
morality on appreciating and reciprocating the done favor is called ‘incomparable, decent
figures. If everyone has faith in The Triple Gems, stay solid in morality, possessing
hospitality to others, having right understanding wisdom, the society and the nation
actually prosper. It, of course, culminates in bringing about fruits of peace in the world.
The method of ministering to parents following Theravada Buddhist philosophy in
the above district have thus been stated: Having realized the parents of great contribution,
children must do favorable things in return. As parents give birth to children, children are
parents’ soul. Parents are those who have done their duties of perfect parenthood. That
is why they are literally called ‘prior actors’ whereas children must do the same in return.
To do as stated in children’s duties, those children are labeled ‘those appreciating and
reciprocating the done favors to parents. and do offerings by dedicating to the latter after
death. In fact, such duties are regarded as origin cultures of human beings. They are social
cultures that social members must do their duties completely. So they can survive in their
society,
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สังคมไทย เป็นสังคมทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ผูกพันอยูก่ บั พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานการด�ำเนินชีวติ จะ
ควบคูไ่ ปกับศาสนา โดยการน�ำเอาหลักธรรมมาเป็นครรลองชีวติ เสมอมา โดยรวมคือว่าสังคมไทยกับพระพุทธ
ศาสนาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของจริยธรรมพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคม
ไทยมีบทบาทส�ำคัญในการปลูกฝังจริยธรรมจนท�ำให้ สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมาโดยตลอด
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กล่าวคือมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย การด�ำเนินชีวิตด้วยการน�ำหลักธรรมทาง
ศาสนามาปฏิบัตเิ ป็นการชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของจริยธรรมทีต่ อ้ งมีศาสนาเป็นแกนหลัก ในอดีตทีผ่ า่ นมา
สถาบันครอบครัวไทยมีหลักฐานทีม่ นั่ คงในการเสริมสร้างการพัฒนาสังคม มีความใกล้ชดิ และผูกพันเหมือน
ครอบครัวเดียวกันการสื่อสารและสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู
พฤติกรรมในการแสดงบทบาทและสถานะของมารดาบิดาและบุตรธิดา
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ กตัญญูหมายถึง รู้อุปการคุณที่พ่อแม่ท�ำไว้แก่เรา และกตเวทีตอบแทน
อุปการคุณของท่าน รวมความว่ากตัญญูกตเวที หมายถึง รู้อุปการคุณที่พ่อแม่ท�ำแล้ว และตอบแทน เพราะ
พ่อแม่ชอื่ ว่าเป็นบุพการีบคุ คลของเรา ถ้าเป็นคนอืน่ นอกจากพ่อแม่เขาได้ทำ� อุปการะแก่เราก่อน เขาก็ได้ชอื่ ว่า
เป็นบุพการีบุคคลของเราเหมือนกัน เราก็ควรแสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้นั้นด้วย ส�ำหรับพ่อแม่นี้ เราต้องมั่น
อยูใ่ นกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริง เพราะในโลกนีไ้ ม่มผี ใู้ ดจะเป็นบุพการีของเราก่อนยิง่ กว่าพ่อแม่ และเราเกิด
มาตลอดชาตินี้ก็จะมีพ่อได้เพียงคนเดียว และแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ถ้าท่านตายแล้วก็หาใหม่อีกไม่ได้
เราจึงต้องมัน่ ในกตัญญูกตเวทีตอ่ ท่านให้มากทีส่ ดุ ทัง้ ในเวลาทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยู่ หรือท่านตายจากเราไปแล้ว
ปัจจุบันตามที่ปรากฏให้เห็นทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ หรือโทรทัศน์ จะปรากฏอยู่
เสมอว่า มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากลูกหลาน บางคนก็อาศัยอยู่บ้านตนเอง แต่อยู่
อย่างยากล�ำบาก ด้วยความชราของร่างกายทีไ่ ม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานได้ทำ� ให้มคี วามเป็นอยูอ่ ย่าง
แร้นแค้น ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้หลาย ๆ คนมีบุตรธิดาหลาย ๆ คน แต่ละคนมีหน้าที่การงาน
ทีด่ ี ๆ แต่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญในการทีจ่ ะดูแลบิดามารดาผูส้ งู วัยตอบแทน เมือ่ บิดามารดาไม่รอ้ งขอก็ไม่ใส่ใจ
ผู้สูงอายุหลาย ๆ คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านของตนเอง แต่ถูกส่งให้ไปอยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งโดยความเป็นอยู่
อาจจะสะดวกสบายกว่าการอยู่ล�ำพัง แต่โดยสภาพจิตใจแล้ว ผู้สูงอายุทั้งหลายต่างโหยหา ความรักความ
อบอุ่นในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยลูกๆหลานๆ ยุคสมัยปัจจุบันปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย
เริม่ ตัง้ แต่มนุษย์ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ ละเลยขาดการเอาใจใส่ มองข้ามความส�ำคัญไป บิดามารดา
ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของบิดามารดา เห็นแก่ความสุขส่วนตัว ไม่เอาใจใส่ต่อบุตรธิดาไม่อบรมบุตรธิดาให้ดี
ที่สุด เขาจึงไม่รู้จักหน้าที่หรือบุญคุณของบิดามารดา ไม่รับรู้ความเป็นบิดามารดา จนในที่สุดก็เนรคุณบิดา
มารดา ฉะนั้นเมื่อมองเห็นพื้นฐานแห่งปัญหาอย่างนี้แล้ว ถ้าต่างคนต่างยึดมั่นในหน้าที่ของตนและตั้งใจท�ำ
หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด บิดามารดาท�ำหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์แบบบุตรธิดาก็ท�ำหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์แบบ ปัญหาสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทุกวันนี้ ก็จะลดลงเรื่อย ๆ จนเบาบางลงใน
ที่สุด (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2541, หน้า 30.)
จากเหตุผลและความส�ำคัญของปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะท�ำ
ศึกษาการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้เล็งเห็นว่าถ้าหากประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น�ำหลักธรรมการ
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุตรธิดา การตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา
ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อคนเป็นลูก เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าต่อๆ ไป
ซึ่งอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ และเพื่อกระตุ้นเตือนให้บุตรธิดาตระหนักถึงหน้าที่ของตนเพื่อจะได้รับรู้และ
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น�ำไปประพฤติปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องเยาวชน เพือ่ ให้เกิดความ
สงบสุขแก่ทุกคนทุกวัยในสถาบันครอบครัวและประเทศชาติสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
3.1 การบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นอย่างไร
3.2 การบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างไร
3.3 วิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างไร
4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualititative research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ
1. ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
1.2 ส�ำรวจเอกสาร งานวิจยั ทีม่ ผี รู้ เู้ ขียนและศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งศึกษาวิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดา
ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามชื่อ วัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2) ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากขัน้ ตอนที่ 1 มาเป็นประเด็นค�ำถามแบบสัมภาษณ์ แล้วน�ำเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
4) น�ำแบบสัมภาษณ์ทปี่ รับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสม
และความถูกต้องของเนือ้ หา ภาษา และความสอดคล้องเกีย่ วกับประเด็นค�ำถาม คือ 1) พระมหา ดร.อ�ำนวย
มหาวีโร 2) ดร.สมศรี แก้วกิตติ และ 3) ดร.ประพิศ โบราณมูล
5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำไปเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�ำไปเก็บข้อมูล
4. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525 เกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
2. รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์
วิเสสต่าง ๆ ต�ำรา หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลงานการค้นคว้าของท่านผู้รู้ใน
พุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการโดยทั่วไป และจากอินเตอร์เน็ต กับเรื่องศึกษาวิธีการ
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แล้ว
ล�ำดับความส�ำคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท
3. น�ำหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด
ถึง ท่านนายอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ในการ
สัมภาษณ์
4. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้ดำ� เนินโดยวิธกี าร สร้างความ
สัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ก�ำหนดนัดหมายวันเวลาที่จะด�ำเนินการสัมภาษณ์ที่แน่นอน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
เตรียมตัวและเตรียมเอสสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ และประโยชน์ของเรื่องศึกษาวิธีการ
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มาศึกษา
วิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของเรื่องวิธีการ
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
6. ขั้นน�ำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลภาคสนาม Field
Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) แล้วน�ำมารวบรวมเป็นข้อมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. เรียบเรียงจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จากด้านต�ำราเอกสาร งานวิจยั และข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ภาคสนาม
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์ตาม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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หลักอุปนัยวิธี

3. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
4. น�ำเสนอผลการวิจัย

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
5.2 ท�ำให้ทราบวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
5.3 ท�ำให้ทราบการวิเคราะห์วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน
ในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 น�ำผลจากการวิจยั ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจยั และเผยแผ่หลักค�ำสอนเกีย่ วกับวิธกี าร
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
6. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
การบ�ำรุงบิดามารดา หมายถึง การท�ำอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระท�ำได้ 2 ทาง คือ
1) การบ�ำรุงทางกาย หมายถึง การมอบให้ซึ่งปัจจัย 4 ดูแลบ�ำรุงเลี้ยงสุขภาพกาย
2) การบ�ำรุงทางใจ หมายถึง การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท�ำความหม่นหมอง
ให้ปรากฏในจิตใจ
พระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง หลักธรรมค�ำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา นิกาย
เถรวาท ซึ่งประกอบด้วยพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์ พุทธสาวกได้วางหลัก
พระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา สืบทอดกันมาจนแพร่หลายในประเทศไทย
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระมหาบุญกอง คุณาธโร (2548,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความ
กตัญญู (กตญฺญุตา) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปผลการศึกษาว่า เมื่อกล่าวถึงความกตัญญูแล้ว ย่อมมี
ผลทั้งต่อบุคคลและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย เป็นการศึกษา ตีความค�ำสอนพระพุทธศาสนา ตามสภาพ
สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทย ท�ำให้
พุทธศาสนิกชนคนไทย มีหลักความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติ ที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา
อันส่งผลให้มเี อกลักษณ์ ทีโ่ ดดเด่นเป็นพระพุทธศาสนาแบบคนไทย ทีไ่ ด้ตคี วามความหมายของกตัญญูกตเวที
ให้กว้างขวางและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ดังนัน้ ความกตัญญู จึงไม่ได้มขี อบเขตอยูแ่ ค่มนุษย์กบั มนุษย์
เท่านั้น แต่มีกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีก เช่น พืช สัตว์ ป่าไม้ แม่น�้ำ ล�ำคลองเพื่อสร้างวัฏจักรที่ดีให้แก่ธรรมชาติ
ซึ่งจะเกิดผลดีกับทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช สัตว์และสสาร ท�ำให้สิ่งเหล่านี้เอื้อประโยชน์
ให้แก่กันและกัน และในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์จึงความมีความกตัญญู
กตเวทีเป็นอย่างยิง่ ทัง้ ต่อมนุษย์ดว้ ยกันเองและต่อสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ ว่ มโลกเดียวกัน เพราะความกตัญญูกตเวที
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เป็นคุณธรรมค�้ำจุนโลกให้อยู่รอด และเป็นคุณธรรมที่สร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์สัตว์ สถาบัน
ธรรมชาติแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสมดุล
พระมหาสุชิน สุชีโว (2546,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการ
สงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ความกตัญญู หมายถึง ความรูส้ กึ ส�ำนึกในบุญคุณทีค่ นอืน่ กระท�ำ
แล้วแก่ตนเอง กล่าวคือ ญาติผู้ใดก็ตามที่ท�ำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม เช่น ให้การเลี้ยงดู
สั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานท�ำ  ระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย คิดจะตอบแทนท่าน
ทั้งหลายผู้มีอุปการคุณเหล่านั้น บุคคลผู้ที่มีจิตส�ำนึก คิดตอบแทนคุณญาติ ผู้ที่เคยอุปการคุณต่อตนเอง
ชือ่ ว่าเป็นคนดี ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เป็นแบบอย่างทีด่ ี คนทีม่ คี วามกตัญญูกตเวที เป็นคนทีห่ าได้ยาก
เพราะ
(1) คนจ�ำนวนมากได้ดีมีความสุขแล้ว มักลืมตัว ลืมผู้เคยมีอุปการคุณ
(2) คนจ�ำนวนมากเห็นแก่ตัว อยากได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว
(3) คนจ�ำนวนมากแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิได้คำ� นึงว่าผูอ้ นื่ มีคณ
ุ ความดีทพี่ ง่ึ พาอาศัยอย่างไร
(4) คนจ�ำนวนมาก เมือ่ จะตอบแทนคุณแก่ผใู้ ด มักจะท�ำเพียงเพือ่ อวดตนแก่ผอู้ นื่ ว่าตนมีความ
กตัญญูกตเวที มิได้ท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงจัง
(5) คนจ�ำนวนมาก มักเมินเฉยต่ออุปการะทีค่ นอืน่ ท�ำแก่ตน โดยคิดว่าเขาอุดหนุนเอือ้ เฟือ้ แก่
ตนเพียงนิดหน่อย หรือเขาท�ำตามหน้าที่ของเขา
(6) คนบางคนแสดงให้เขาเห็นว่า ตนเป็นคนกตัญญูกตเวที เพราะหวังผลประโยชน์บางอย่าง
จากเขา
ความกตัญญูกตเวที จึงเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นคนดี เพราะการแสดงความกตัญญูกตเวที
ถือว่าเป็นพื้นฐานของการท�ำความดีที่รู้จักตอบแทนผู้มีคุณ เรียกว่ากตัญญู คือเห็นคุณค่าของผู้มีคุณผู้รู้
อุปการะทีผ่ อู้ นื่ กระท�ำแล้ว และเรียกว่ากตเวที คือ รูจ้ กั ตอบแทนบุญคุณผูอ้ นื่ ทีท่ ำ� อุปการะแก่ตน ฉะนัน้ รวม
เรียกว่า กตัญญูกตเวที แปลว่า ผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระท�ำแล้วและกระท�ำความดีตอบแทน
อ�ำนวย จั่นเงิน (2539,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิด
ของพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)” สรุปผลการศึกษาว่า ความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที
จัดว่าเป็นคุณธรรม ที่ส�ำคัญส�ำหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ท�ำให้มีความสัมพันธ์กันใน
สังคมมนุษย์ และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของ
มนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท�ำลายความเห็นแก่ตวั ซึ่งเป็นอันตรายส�ำคัญของความดี เป็นเหตุให้
เกิดความสุขุม รอบคอบ ความส�ำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล�ำดับ
พูนทรัพย์ ขุนชิต (2548,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาจริยธรรมด้านกตัญญูของบุตรและ
ธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต
บางแคปานข�ำ  กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นสาระส�ำคัญของมนุษยชาติ เพราะ
ท�ำให้มคี วามต่อเนือ่ งในสังคมมนุษย์ และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ได้ อีกทัง้ ความ
กตัญญูกตเวทีเป็นเบือ้ งต้นของมนุษยธรรมทัง้ หลาย เพราะเป็นเครือ่ งท�ำลายความเห็นแก่ตวั ซึง่ เป็นศัตรูสำ� คัญ
ของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความส�ำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล�ำดับ นอกจากนี้
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันสังคมให้ยืนยง ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
มนุษย์จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ ไปตามความอยากทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้นกึ ถึงและตระหนักถึงบิดามารดา
ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ หรือว่าสิง่ ทีเ่ คารพในศาสนา เมือ่ ไม่มหี ลักยึดเหนีย่ วทางจิตใจ ก็จะตกอยูใ่ นอ�ำนาจ
ของกิเลสประเภทต่าง ๆ ได้ และความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคม เพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่า
กตัญญูกตเวที ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที จึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่ขาดมิได้ ซึ่งบุคคลในสมัยก่อนใส่ใจเน้นที่
จะอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใด ๆ เมื่อจะเขียนหนังสือเพื่อให้เป็นข้อคิด
เตือนใจอย่างเช่น ชาดกในพระพุทธศาสนาก็มกั จะมีเรือ่ งเกีย่ วกับ ความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรือ่ ง
นั้น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้อ่านนั่นเอง
จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้องท�ำให้ผวู้ ิจยั ได้ทราบหลักธรรมเกีย่ วกับการบ�ำรุง
บิดามารดาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถน�ำไปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได้เป็นอย่างดี
8. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุตรธิดาที่รู้จักบ�ำรุงบิดามารดา ย่อมเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้
ย่อมได้รบั อานิสงส์ คือ คุณค่าแต่สงิ่ ทีด่ ๆี ส�ำหรับชีวติ ของตนเอง บุตรธิดาทีด่ กี ตัญญูรคู้ ณ
ุ เป็นบุคคลตัวอย่าง
แก่คนอื่นได้ บุตรธิดาบางคน อาจจะน�ำพาบุพการีผู้ขาดศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้ขาดศีลให้มีศีล ผู้ขาดจาคะให้
รู้จักบริจาคและผู้ขาดปัญญา ให้มีสติปัญญารู้จัก บาปบุญ คุณ โทษ และรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อานิสงส์ของการบ�ำรุงบิดามารดา มี ดังนี้ คือ ท�ำให้มคี วามอดทน ท�ำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ท�ำให้
เป็นคนมีเหตุผลท�ำให้พน้ ทุกข์ ท�ำให้พน้ ภัยได้ ท�ำให้ได้ลาภโดยง่าย ท�ำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน ท�ำให้
เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา ท�ำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้า ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี
ท�ำให้มีความสุข ท�ำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
ฉะนั้น เพื่อที่จะท�ำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยจะน�ำผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
จากการวิจัย พบว่า วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
การบ�ำรุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ บุคคลที่
การบ�ำรุงบิดามารดา เป็นบุคคลทีห่ าได้ยาก รวมทัง้ ผูท้ มี่ ี ความกตัญญูกตเวทีตอ่ บิดามารดา ในทิศเบือ้ งหน้า
คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน ดํารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้วทาํ บุญอุทศิ ให้ทา่ น ดังนัน้ บุตรจะต้องเลีย้ งดูบดิ ามารดา
ให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
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ผูท้ เี่ ลีย้ งดูบดิ ามารดา ย่อมได้รบั การยกย่องว่าเป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรษุ ผูท้ เี่ ลีย้ งบิดามารดาย่อมได้รบั อานิสงส์
ตอบแทนให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ประมวลได้ดังนี้ คือ การบ�ำรุงบิดามารดา มีลักษณะคือ
การปรนนิบตั เิ ลีย้ งดูดว้ ยปัจจัย 4 การยอมเสียสละชีวติ ของตนเพือ่ ปกป้องชีวติ มารดาบิดา และการให้มารดา
บิดาตั้งอยู่ใน ธรรม เสียสละ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้
ทั้งหมด พีงกระทําดังนี้ ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนําให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้
ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนําให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ ถ้าท่านยังไม่มีศีล
ก็พยายามชักนําให้ท่านรักษาศีลให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ทําสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนําให้ท่านทําสมาธิภาวนา
ให้ได้ เพราะว่าการตัง้ อยูใ่ นศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทาํ สมาธิภาวนา เป็นประโยชน์โดยตรง และ
เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง ทั้งในภพนี้ ภพหน้า
2. การบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
บุตรธิดากระทําตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบื้องต้น คือ
การบาํ รุงเลีย้ งดูมารดาบิดาทางร่างกายและสูงขึน้ ไปการบํารุงมารดาบิดาทางด้านของจิตใจ การรูจ้ กั บทบาท
และหน้าทีอ่ นั ดีงามและถูกต้องต่อกันในครอบครัวตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา และความประพฤติของ
ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กระทาํ ตนเป็นคนดีหรือไม่มากน้อยเพียงใด หากทุกคน
มีความศรัทธาเชื่อมันในคุณของพระรัตนตรัย ตั่งมั่นอยู่ในศีล มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเป็นผู้มีปัญญาเป็น
สัมมาทิฏฐิ สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
3. วิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการวิจัย พบว่า วิธีการบ�ำรุงบิดามารดา คือ วิถีชีวิตของลูก หน้าที่ของลูก เมื่อรู้ว่าท่านมี
คุณหรือมีอปุ การะต้องตอบแทนท่าน เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ ห้ชวี ติ แก่ลกู หรือ มองให้ลกึ ลงไปอีกก็เห็นได้วา่ ลูก
คือวิญญาณของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�ำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์ ท่านจึงได้ชื่อ
ปุพพการี ส่วนบุตรธิดาหรือลูกๆ ต้องท�ำหน้าทีข่ องตน คือความเป็นลูกให้สมบูรณ์ ท่านเลีย้ งเรามาแล้วเลีย้ ง
ท่านตอบ ช่วยท�ำกิจธุรการงานของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
จึงจะได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวที ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมมนุษย์ เป็นวัฒนธรรม
ในเชิงสังคมที่คนในสังคมจะต้องท�ำ หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม และเมื่อท่านล่วงลับ
ไปแล้วท�ำบุญอุทิศให้ท่าน
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่องวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การบ�ำรุงบิดามารดาถือเป็นหน้าทีข่ องบุตรธิดาผูป้ ระเสริฐ
พึงกระท�ำทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น�ำเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบ�ำรุง
บิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็น
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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แนวทางให้บุตรธิดาบ�ำรุงบิดามารดาในชีวิตประจ�ำวัน
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบประเด็นหลายอย่าง
ทีควรจะน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาที่ควรจะให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
เพือ่ ช่วยกระตุน้ เตือน และปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึน้ กับประชาชนทุกคนโดย
ผ่านขบวนการปลูกฝังและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมคุณธรรม การปฏิบตั ธิ รรม ตลอดทัง้ กิจกรรมวันแม่
วันพ่อ รวมถึงการเข้าวัดท�ำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เป็นต้น เพราะความกตัญญู
กตเวทีนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งมีการอบรม
สัง่ สอนและถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะบิดามารดาได้รบั ยกย่องว่าเป็นพรหมของ
บุตร เป็นบุรพเทพ บุรพาจารย์และ อาหุไนยบุคคล หรือพระอรหันต์ของบุตรธิดาซึ่งมีวิธีการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีของลูกที่มตี ่อบิดามารดา จะต้องตอบแทนพระคุณท่านสามารถกระท�ำได้โดยท่านเลี้ยงเรามา
แล้วเลีย้ งท่านตอบ ช่วยท�ำการงานของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก
ท�ำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพราะการบ�ำรุงบิดามารดานั้นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกคนจะต้อง
กระท�ำทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง ต้องรีบท�ำทันที ดังนี้
1) ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา คือ การนอบน้อมด้วยกาย แสดงความเคารพด้วยวาจา
เฝ้ารักษาพยาบาลในเวลาไม่สบาย ท�ำการงานช่วยเหลือบิดามาดา การด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้
สมควรที่จะรับทรัพย์มรดก
2) ด้านการช่วยท�ำการงานของท่าน คือ เตรียมอาหารให้มารดาบิดารับประทาน กวาดบ้าน
ถูบ้านให้มารดาบิดาดูแลท�ำความสะอาดห้องนอนของมารดาบิดา และจัดอาหารให้มารดาบิดาเมื่อท่าน
เจ็บป่วย
3) ด้านการท�ำบุญอุทิศให้มารดาบิดาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว คือ มั่นท�ำบุญตักบาตรถึงบิดา
หรือมารดา ที่ล่วงลับไปแล้ว มั่นถวายสังฆทาน เข้าวัดฟังธรรมแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยใจบริสุทธิ์
4) ด้านการประพฤติตนให้สมควรได้รับมรดก คือ มีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดาโดย
การเลีย้ งดูบดิ ามารดาเป็นการตอบแทน เลีย้ งดูพอ่ แม่ยามแก่เฒ่าอย่าปล่อยให้ทา่ นอดรันทดใจในวัยชรา ช่วย
ท�ำกิจการงานของท่าน ไม่นิ่งดูดายเป็นคนไร้น�้ำใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ ด�ำรงวงศ์ตระกูลไม่ท�ำ
ตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย
5) ด้านการด�ำรงวงศ์ตระกูล คือ ทุกคนที่ดีควรจะเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรม
จริยธรรม จะต้องมีธรรมะในการด�ำเนินชีวิต เช่น การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ค้นพบประสบแนวทางการศึกษาหลายอย่างซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อไปนี้
1) ศึกษาผลกระทบที่บุตรธิดาได้รับจากการไม่บ�ำรุงบิดามารดาของประชาชนในอ�ำเภอ
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จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ศึกษาคุณ (อานิสงส์) ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ�ำรุงดูแลบิดามารดาของ
ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3) ศึกษาปัญหาทีเ่ กิดจากการทีบ่ ตุ รธิดาไม่บำ� รุงบิดามารดาในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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ที่ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์, ดร. พระมหาประภาส ปริชาโน,ดร. กรรมการสอบ และขออนุโมทนาขอบคุณ
ดร.วิเชียร แสนมี กรรมการ
ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ที่คอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท�ำวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน สหธรรมิก
และนักศึกษารุน่ พีท่ เี่ ป็นก�ำลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารทีใ่ ช้ในการ
ประกอบท�ำวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง
ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์นผี้ วู้ จิ ยั ขอน้อมไว้เพือ่ บูชาคุณของพระรัตนตรัยอันมี พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ คุณของบิดา มารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ที่สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูและให้วิชาความรู้มาตลอดจนผู้มี
อุปการคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนร่วมในความส�ำเร็จที่เกิด
จากงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
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