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เปรียบเทียบทัศนะเรื่องบุตรในพุทธปรัชญาเถรวาท และปรัชญาจีน๑
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บทคัดย่อ
การวิจัยร่้ม่วัตถลประสงค์การศึกษา ๓ ประการ ได้แก่ )๑( เพืีอศึกษาทัศระเรืีองบลตรใร
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เรืีองบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาทกับบลตรใรปรัชญาจ่ร
ผุการศึกษาพบว่า
ทัศระบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาท คือ ผู้ทาให้บิดามารดาม่ความสลขใจ ผู้ทาสกลุให้บริสล ทธิ์
ได้แบ่งประเภทของบลตรไว้ ๓ ประเภท คือ )๑( บลตรหรือุูกศิษย์ )๒( บลตรหรือุูกเุ่้ยง )๓( บลตรหรือ
ุูกใรไส้ การเุ่้ยงดูบลตรถือว่าเป็รหร้าท่ีแุะเป็รความรับผิดชอบของบิดามารดา ม่ความมล่งหมาย ๒
สถาร คือ เุ่้ยงดูบลตรให้เติบโตม่สลขภาพร่างกายสมบูรณ์แุะให้การศึก ษาฝึกฝรอบรมริสัยให้ด่งาม
ควบคู่กับการสอรให้บลตรม่ศุ่ธรรม ช่วยแบ่งเบาภาระคอยปรรริบัติยามเจ็บป่วย ทั้งร่้บิดามารดาก็
ควรให้รับมรดกไปตามสัดส่วร มรดกท่ีมอบให้แก่บลตรของตรก็คือคลณธรรม ความด่ ส่วรสิีงภายรอกท่ี
มอบให้ก็เป็รเพ่ยงองค์ประกอบอย่างหรึีงเพืีอให้บลตรม่อาช่พการทามาหากิรเท่ารั้ร
ทัศระบลตรใรปรัชญาจ่ร ตามความหมายของบลตร คือ บลคคุท่ีเกิดมาแุ้วจะต้องประกอบ
ไปด้วยความรักแบบกลศุ ซึีงเป็รคลณธรรมทางสังคม มล่งเร้รไปเรืีองของการทาหร้าท่ี ปฏิบัติตร แุะ
การม่ ทั ศ รคติ ท่ี ด่ ต่ อ ครใรครอบครั ว แุะความสั ม พั ร ธ์ กั บ ผู้ อืี ร แรวคิ ด ใรการเุ่้ ย งดู บล ต ร ให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติตร แุะหร้าท่ีต่อผู้อืีรต่อความรัก ความเมตตา แุะความกตัญญูกตเวท่
กระบวรการเุ่้ยงดูหรือปุูกฝั่งบลตร บิดามารดาม่หร้าท่ี ให้การศึกษาแก่บลตรอบรมให้บลตรม่ศรัทธา
ความรักเร่ยร บาเพ็ญประโยชร์ การสร้างุักษณะริสัยแุะทัศรคติท่ีด่ขรบธรรมเร่ยมแุะจาร่ต
ประเพณ่ ความสัมพัรธ์ใรปรัชญาจ่ร )๔( แบ่งออกเป็ร๕แบบได้แก่)๑(ความสัมพัรธ์ระหว่างบิดาต่อ
บลตร พ่ีต่อร้องสาม่ต่อภรรยา ผู้อาวลโสต่อผู้อ่อรวัยแุะกษัตริย์ต่อราษฎร
๑
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เปร่ยบเท่ยบบลตรใรคัมภ่ร์พลทธปรัชญาเถรวาทกับบลตรใรปรัชญาจ่ร ตามความหมายม่
ความสอดคุ้องกัรทั้งการเุ่้ยงดูบลตรแุะสอรคลณธรรม แตกต่างกัรท่ีวิธ่การอบรมพลทธปรัชญาสอรให้
ม่คลณธรรมภายใรแุะเร้รการทามาหากิรภายรอก แต่ปรัชญาจ่รจะสอรให้ม่คลณธรรมภายใร คือ
ความด่ กตัญญูกตเวท่ มากกว่าการสอรทามาหากิร เพราะเป็รหร้าท่ีของบลตรท่ีจะต้องศึกษาเุ่าเร่ยร
ความสัมพัรธ์ก็ม่ความเหมือรกัร แสดงให้เห็รว่าทั้งสองปรัชญาม่ความสอดคุ้องแุะแตกต่างกัรไม่
มากรัก

ABSTRACT
This research consisted of three purposes. They were to)1(study concepts
about sons in Theravāda Buddhism philosophy. )2( study concepts about sons in
Chinese philosophy, and )3( compare concepts about sons in Theravāda Buddhism
and Chinese philosophy.
The results were as follows:
The concepts of son sin Theravada Buddhism philosophy referred to a
person who made their parents happy, and purified the family. There were three
types of sons. They were (1) sons or disciples, (2) sons or stepsons, and (3) sons or
flesh and blood. Nurturing sons was a duty and responsibility of parents. There were
two kinds of son nurture: nurturing sons with physical health and good behavior and
nurturing sons with Dhamma helping their parents in the time of sickness. Besides,
the parents should give heritage to their sons. The given heritage was moral, and
goodness. While the external heritage was only a factor to let their sons earn a living.
The viewpoints of son sin Chinese philosophy referred to a person who
was born with meritorious deed focusing on the duty, practice, good attitude to the
person in the family, and good relationship with the others. Concepts of son nurture,
the importance of practice and duty to the others with love, kindness, and gratitude
were parents’ duty because their duty was to educate sons with faith, study favor,
public dedication, good behavior, and good attitude to the culture. There were five

๕๐

types of Chinese relationship. They were relationship of parents and son, elder
brothers and younger ones, husband and wife, the elderly and younger, the King and
people. A comparative study of sons in Theravada and Chinese philosophy was
found that there was a concordance both son nurturing and moral instruction.
However, there was a difference of teaching. Buddhism philosophy focused on
internal moral, and external earning a living. While Chinese philosophy focused on
internal moral such as goodness, gratitude more than teaching how to earn a living
because it was a duty of sons to study. There was a similarity on relationship which
showed that there was a little difference of concordance and difference between
both philosophies.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ครอบครัวเป็รสถาบัรพื้รฐารของสังคมท่ีม่อิทธิพุต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างยิีง ๒ ดังท่ี
สลพัตรา สลภาพ ได้กุ่าวว่า “ครอบครัวเป็รหร่วยสังคมท่ีสาคัญท่ีสลด ”เพราะเป็รสังคมหร่วยแรกท่ี
มรลษย์จะต้องเผชิญตั้งแต่เกิดเติบ โตจรตายจะมาจากการอบรมของครอบครัว บลคคุสาคัญท่ีจะให้
กาเริดช่วิตหรือกาหรดวิถ่ช่วิตของบลตรธิดา คือ บิดามารดา ครอบครัวไทยใรอด่ตจะอยู่รวมกัรเป็ร
ครอบครัวใหญ่ซึีงจะอยู่ร่วมกัรอย่างอบอล่รแต่สังคมไทยใรปัจจลบัรเปุ่ียรแปุงไปอย่างรวดเร็วทั้งใร
ทางวั ต ถล แ ุะจิ ต ใจทั้ ง ด้ า รด่ ขึ้ ร แุะเุวุงมู ุ เหตล ข องการเปุ่ี ย รแปุงเพราะการรั บ เอาระบบ
เทคโรโุย่อัรก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆ รวมทั้งการไหุบ่าเข้ามาของวัฒรธรรมต่างชาติทาให้คร
ไทยม่ค่าริยมทางด้ารวัตถลมากขึ้รต่างก็ดิ้รรรแสวงหาวัตถลมาเสพบริโภคยึดถือใรเรืีองกิรกามเก่ยรติม่
จิตใจถอยห่างจากหุักคาสอรทางพลทธศาสรามากขึ้รเรืีอย ๆ ครอบครัวไทยท่ีเคยเป็รครอบครัวรวมก็
เปุ่ี ยรแปุงเป็รครอบครั วเด่ียว การช่ว ยเหุือกัรของสมาชิกใรครอบครัวุดร้อยุงขาดความ
ช่วยเหุือยามจาเป็รการท่ีจะอบรมเุ่้ยงดูบลตรธิดาให้รู้จักความกตัญญูกตเวท่รู้คล ณบลพการ่ม่ความ
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เมตตาปราร่ตอบแทรบล ญคลณผู้ท่ีม่พระคลณต่อตร ๓ ส่วรบลตรท่ีเคยได้รับการสัีงสอรอบรมจากพ่อแม่ก็
กุายเป็รได้รับการอบรมสัีงสอรจากบลคคุอืีร เช่ร พ่ีเุ่้ยง คลณครู เป็รต้ร ทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
บิดามารดากับบลตร ปัจจลบัรร่้พบว่า ยังม่บิดามารดาท่ีถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามยถากรรมม่ความเป็รอยู่ ท่ี
แร้รแค้รซึีงเหตลการณ์ดังกุ่าวร่้ไม่ควรจะเกิดขึ้รใรสังคมไทยท่ีได้รับการปุูกฝังเรืีองบลญคลณ ความ
กตัญญูกตเวท่ คลณงามความด่ ความรึกถึงคลณค่าร้ารมของมารดาแุะการอล้มชูของบิดา
ใรขณะท่ีสังคมไทยกาุังตกตีาทางจิตสารึกอยู่ใรสภาพตกตีา ความกตัญญูรู้คลณของบลตร
เป็รคลณธรรมสาคัญอย่างยิีงท่ีจะช่วยรักษาแุะโอบอล้มสังคมไทย เมืีอบลตรรู้สึกสารึกใรคลณด้วยแสดง
ความเคารพ รับถือ เชืีอฟัง แุะช่วยเหุือใรกิจการงารต่างๆ การกระทาเช่รร่้ย่อมรามาซึีงความสลข
ความเจริญแุะเป็รสิริมงคุแก่ช่วิตแุะหร้าท่ีการงารสมดัีงพระสัมมาสัมพลทธเจ้าตรัสอลปมาท่ีว่า “ถ้า
บลตรจะวางบิดามารดาไว้บรบ่าทั้งสองของตรประคับประคองท่ารอยู่บรบ่ารั้รป้อรข้าวป้อรร้าแุะ
ให้ท่ารถ่ายอลจจาระปัสสาวะบรบ่ารั้รเสร็จ แม้บลตรจะม่อายลถึง ๑๐๐ ปี แุะปรรริบัติท่ารไปจร
ตุอดช่วิตก็ยังรับว่าตอบแทรพระคลณท่ารไม่หมด”๔ ตามรัยของพลทธภาษิตร่้แสดงให้เห็รว่าบิดา
มารดาเป็รผู้ม่พระคลณอัรยิีงใหญ่ของบลตร แุะบลตรม่จิตสารึกใรคลณท่ารแุะคิดตอบแทรชืีอว่าเป็ร
ครด่แุะความกตัญญูชืีอว่าเป็รองค์ประกอบหรึีงท่ีช่วยให้ครรั้รประสบความสาเร็จใรหร้าท่ีการงาร
ส่วรบลตรท่ีไม่รู้คลณย่อมถูกประณามว่าเป็รครไม่ด่ ไม่ร่าคบหาสมาคม แุะเป็รเหตลรามาซึีงภัยพิบัติ
ใรปัจจลบัรบลตรธิดาบางครขาดความเคารพเชืีอฟังบิดามารดาม่ความเกรงใจเพืีอรมากกว่า
บิดามารดายอมขัดใจบิดามารดาเพืีอทาตามใจเพืีอรของตร มัีวสลมตามแหุ่งอัรมิควรต่าง ๆ เสพสิีงเสพ
ติดก่ออาชญากรรมแุะกระทาความเุวร้ายต่าง ๆ ใรสังคมมากขึ้ร๕ มองไม่เห็รคลณค่าความสาคัญแุะ
ความจาเป็รท่ีจะต้องตอบแทรพระคลณหรือม่ความเคารพรับถือเชืีอฟังความเห็รความเข้าใจเช่รร่้ เป็ร
ความเห็รท่ีเป็รอัรตรายอย่างยิีง เป็รท่ีมาของความุบหุู่คลณท่าร การต่ตรเสมอท่าร แุะความ
อกตัญญูต่อบิดามารดา ซึีงเป็รผุเส่ยแก่ตรเองแุะสังคม ดังคากุ่าวท่ีว่า “ผู้ใดไม่รู้จักคลณความด่แุะ
ประโยชร์ท่ีผู้อืีรกระทาไว้ก่อร ผู้รั้รเมืีอกิจการงารเกิดขึ้รใรภายหุังย่อมหาผู้ช่วยเหุือไม่ได้”๖
๓
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ปรัชญาจ่รได้สอรเรืีองของบลตรทลกครท่ีจะกระทาต่อไม่เฉพาะขณะท่ีบิดามารดายังม่ช่วิต
อยู่เท่ารั้รแต่ม่หร้าท่ีท่ีบลตรธิดาจะต้องแสดงความเคารพต่อบิดามารดาผูกพัรต่อไปแุะการเซ่รสรวง
บู ช าบรรพบล รล ษอ่ กด้ ว ยซึี งถื อว่ า เป็ รมิ ติท่ี ส าคั ญท่ี ก่อ ให้ เ กิด ประเพณ่แ ุะวั ฒ รธรรมอั รด่ งามเ ป็ ร
เอกุักษณ์ของครจ่ร มาตราบเท่าทลกวัรร่้ ตามแรวปรัชญาจ่รรั้ร

เป็รทัศระทางศุ่ธรรมท่ีม่

ความหมายกว้าง เพราะความท่ีบลคคุม่พื้รฐารทางจิตใจท่ีด่งาม เขาจึงสามารถกระทาการท่ีด่งามใร
ุักษณะต่างๆ ได้หุายประการ ขึ้รอยู่กับสถารการณ์ท่ีเขาเข้าไปเก่ียวข้อง ท่ารผู้รู้จึงได้จัดประเภท
หุักธรรมท่ีสงเคราะห์เข้าใรหุักเหริรไว้ดังร่้ ๗ )๑( ความเคารพรอบร้อม )๒( ความม่ร้าใจโอบอ้อม
อาร่ รู้จักผ่อรสั้รผ่อรยาว )๓( ความม่วาจาสัตย์ )๔( ความพากเพ่ยร บากบัีร )๕( ความกรลณาปราณ่
เอื้อเฟื้อเผืีอแผ่ )๖( ความรอบรู้ แุะสติปัญญาเฉ่ยบแหุม )๗( ความองอาจกุ้าหาญ )๘( ความม่ใจ
เท่ียงธรรม ซืีอสัตย์ แุะจงรักภักด่ )๙( ความรู้จักเห็รอกเห็รใจผู้อืีร เอาใจเขาใส่ใจเรา แุะให้อภัย
ผู้อืีร )๑๐( ความกตัญญู )๑๑( ความเคารพต่อพ่ี ทั้งหมดร่้รวมอยู่ใรความรักใคร่กุมเกุ่ยว
สมารฉัรท์ระหว่างเพืีอรมรลษย์ด้วยกัรซึีงอยู่ใรหุักการของเหริรทั้งสิ้ร
รอกจากรั้รความกตัญญูอาจถูกต่ความได้ใรุักษณะอืีรๆ อ่ก เช่ร เมืีอครไปถามว่า
ความกตัญญูคืออะไร ขงจื๊อกุับตอบว่า อย่าทาผิดจาร่ตประเพณ่ศิษย์สงสัยก็ถามต่อ ว่าท่ีว่าอย่าทาผิด
ประเพณ่หมายความว่าอย่างไร ขงจื๊อตอบว่าขณะท่ีพ่อแม่ยังม่ช่วิตอยู่ก็ต้องปรรริบัติรับใช้ท่ารตาม
ประเพณ่ เมืีอท่ารถึงแก่กรรมต้องฝังศพแุะเซ่รไหว้ท่ารตามจาร่ตประเพณ่ ๘ เป็รการเชืีอมโยงหุัก
กตัญญูไปหาจาร่ตประเพณ่ การเชืีอมโยงดังกุ่าวม่รัยสาคัญอย่างไรหรือไม่ ก็เป็รประเด็รร่าศึกษา
เช่รกัร
งารวิจัยร่้ ต้องการท่ีจะศึกษาเปร่ยบเท่ยบทัศระเรืีองบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญา
จ่ ร ก็ ต้ องศึ กษาถึ งความหมายของบล ตร ประเภทของบล ตร แรวคิ ดแุะปรั ช ญาใรการเุ่้ ยงดู บล ต ร
กระบวรการเุ่้ยงดู หรือปุูกฝังบลตรใรเรืีองของศุ่ธรรมคลณธรรมจริยธรรม แุะกระตล้รให้บลตรแุะธิดา
ได้ตระหรักถึงหร้าท่ีของตรเพืีอให้เกิดความสงบสลขแก่ทลกครทลกวัยใรสถาบัรครอบครัวแุะสังคมสืบ
ต่อไป

๗
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพืีอศึกษาทัศระเรืีองบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาท
๒. เพืีอศึกษาทัศระเรืีองบลตรใรปรัชญาจ่ร
๓. เพืีอศึกษาเปร่ยบเท่ยบทัศระเรืีองบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาทกับบลตรใรปรัชญาจ่ร

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งร่้ เป็รการค้รคว้าทางเอกสาร (Documentary investigation) มุ่าดับ
ขั้รตอร ดังร่้
๑. ศึกษาแุะรวบรวมข้อมูุจากเอกสารชั้รปฐมภูมิ ได้แก่พระไตรปิฎกฉบับมหาจลฬาุง
กรณราชวิทยาุัย พ.ศ. ๒๕๓๙ แุะ พระไตรปิฎกภาษาบาุ่ ฉบับมหาจลฬาุงกรณราชวิทยาุัย พ.ศ.
๒๕๓๙
๒. ศึกษาแุะรวบรวมข้อมูุจากเอกสารชั้รทลติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา งารวิจัย หรังสือ
ตารา เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงารวิจัยร่้
๓. วิเคราะห์ข้อมูุตามกรอบของวัตถลประสงค์
๔. สรลปผุการวิจัยแุะข้อเสรอแระ
๕. ราเสรอผุการวิจัยโดยวิธ่พรรณราวิเคราะห์

๔. สรุป
ทัศนะเรื่องบุตรในพุทธปรัชญาเถรวาท ตามความหมายทัศระของบลตรท่ีปรากฏใรพลทธ
ปรัชญาเถรวาททั้งท่ีปรากฏอยู่ใรพระไตรปิฎกตุอดแรวคิดหรือหุักการของผู้รู้ทางพระพลทธศาสรา
เพืีอรามาวิเคราะห์เก่ียวกับความหมายของบลตร กุ่าวคือ ความหมายของบลตรรั้รหมายถึง บลคคุท่ี
เกิดแุะเจริญเติบโตมาจากเุือดเรื้อของบิดามารดา บลตรพึงเชืีอฟังประพฤติตามคาสัีงสอรของบิดา
มารดา บลตรต้องสร้างมโรสารึกใรบลญคลณให้มาก แุ้วกระทาตอบแทรพระคลณซึีงถือว่าท่ารเุ่้ยงเรา
มาแุ้วเุ่้ยงท่ารตอบแทรกุับคืร ประเภทของบลตรม่อยู่ ๓ ประเภทด้วยกัร คือ บลตรหรือุูกโดย
กาเริดม่ ๓ ประเภท คือ ทิรฺรโก ได้แก่ บลตรหรือุูกเุ่้ยง )๒( แก่ บลตรหรือุูกศิษย์อัรเตวาส่ ได้ )๑(
อัตรโช ได้แก่ บลตรหรือุูกใรไส้ )๓(
ทัศนะเรื่องบุตรในปรัชญาจีน กุ่าวว่า บลตร หมายถึง ผู้ท่ีจะต้องเชืีอฟังบิดามารดาการ
ปฏิบัติตามหุักคาสอรทางศุ่ธรรม ดังรั้รคลณธรรมอัรเป็รหัวใจของปรัชญาจ่รจึงได้แก่ ความเมตตา
แุะความรัก โดยเฉพาะความรักท่ีบลตรม่ต่อบิดามารดาเป็รความรักท่ีสาคัญท่ีสลด ดังรั้รบลคคุท่ีเกิด

๕๔

มาแุ้วจะต้องประกอบไปด้วยความรักแบบกลศุซึีงเป็รคลณธรรมทางสังคมมล่งเร้รไปเรืีองของการทา
หร้ า ท่ีป ฏิ บั ติ ต รแุะการม่ทั ศ รคติ ท่ี ด่ต่ อ ความสั ม พั รธ์ ใ รระดับ ต่ า งๆ แรวคิด การเุ่้ ยงดู บลต รได้
กาหรดให้ เ ด็ก เป็ ร ศู ร ย์ กุางของกระบวรการศึก ษาทลก ประเภท เทคริค ทางการศึก ษาจะจัด ให้
สอดคุ้องกับธรรมชาติแุะการเจริญงอกงามของเด็กหุักของกิจกรรมรั้รเร่ยรรั้รคือ ไม่ม่สิี งใด
จะต้องทาสาหรับเด็กแต่เขาจะต้องทาด้วยเพืีอตัวของเขาเองเด็กจะไม่ได้เร่ยรอะไร ภายใต้สถารการณ์
ของการบังคับจากผู้อืีรแุะเขาจะไม่ถูกบอกอะไรเุย แต่เขาควรจะต้องถูกกระตล้รให้ค้รพบสิีงต่างๆ
ด้วยตัวของเขาเอง การปุูกฝังด้ารครอบครัวเป็รหร่วยของสังคมท่ีสาคัญท่ีสลด เพราะครอบครัวเป็ร
รากฐารของสังคม ขงจื๊อกาหรดว่า ภายใรครอบครัวจะต้องม่ระบบพัรธะ คือ ต่างฝ่ายต่างม่หร้าท่ี
แุะความรับผิดชอบต่อกัรแุะกัร บิดาม่หร้าท่ีเุ่้ยงดูบลตร ให้การศึกษาแก่บลตร อบรมศุ่ธรรมจรรยา
แุะจัดหาคู่ครองให้ ส่วรบลตรม่หร้าท่ีเคารพเชืีอฟังบิดา แุะให้การดูแุเมืีอบิดาเข้าสู่วัยชรา
เปรียบเทียบทัศนะเรื่องบุตรในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจีน การเปร่ยบ เท่ยบบลตร
ใรคัมภ่ร์พลทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่รใร ๕ ประการด้วยกัร คือ ด้ารความหมายของบลตรใร )๑(
คัมภ่ร์พลทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่รม่ความหมายท่ีคุ้ายกัรท่ีการเุ่้ยงดูบลตรรั้รจะ ต้องม่คลณธรรม
แุะอยู่ใรระเบ่ยบวิรัยท่ีบิดามารดาได้อบรมสัีงสอรบลตรของตร )๒( ประเภทของบลตรใรคัมภ่ร์พลทธ
ปรัชญากุ่าวถึงบลตร ๓ ประเภท คือ บลตรท่ีม่คลณธรรมตีากว่าบิดามารดา บลตรท่ีม่คลณธรรมเสมอบิดา
มารดาบลตรท่ีม่คลณธรรมสูงกว่าบิดามารดา ส่วรใรปรัชญาจ่รไม่ได้แยกประเภทเอาไว้ )๓( แรวคิดใรการ
เุ่้ยงดูบลตรใรคัมภ่ร์พลทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่ร ทั้งสองปรัชญาต่างม่แรวคิดท่ีสอดคุ้องกัร คือ
บิดามารดาจะต้องอบรมสัีงสอรบลตรของตรให้ม่ความรู้ สอรให้เขารู้จักรักผู้ม่พระคลณ แุะม่หุักธรรมใร
การดาเริรช่วิต ใรคัมภ่ร์พลทธปรกระบวรการเุ่้ยงดูบลตร )๔(ัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่ร การปุูกฝังจะ
เร้รท่ีคลณธรรมแุะความเอาใจใส่ใรการศึกษาเุ่าเร่ยรมากกว่าสิีงอืีรใด ความสัมพัรธ์ระหว่างบลตร )๕(
กับบิดามารดาแุะครใรครอบครัวใรคัมภ่ร์พลทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่ร

กุ่าวว่าบลคคุใร

ครอบครัวจะต้องม่ความสัมพัรธ์ท่ีด่ต่อกัรก่อรท่ีจะขยายไปสู่สังคม เพราะความรักระหว่างบิดามารดา
แุะบล ตรรั้ ร ถือว่าเป็ รสิี งส าคั ญท่ีสล ด ส่ วรจะม่ มากหรื อร้ อยขึ้ รอยู่ กับกระบวรการสารสั มพัรธ์ใร
ครอบครัว

๕๕

๕. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษามาทั้งหมดใรเรืีองการเปร่ยบเท่ยบทัศระบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาทกับ
บล ต รใรปรั ช ญาจ่ ร ดัง จะเห็ ร ได้ว่ า สั งคมไทยปั จจล บัร ร่้ยั งขาดราเอาหุั ก ธรรมไปปรั บใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชร์ทั้งต่อตรเองแุะครอบครัว ตุอดจรถึงสังคม เพราะบลตรใรพลทธปรัชญาเถรวาท แุะ
ปรัชญาจ่ร ุ้วรม่ความสาคัญต่อการดาเริรช่วิต โดยเฉพาะการเร่ยรรู้ถึงคลณธรรมแุะการปุูกฝั่งทาง
จริยธรรมอัรจะเป็รการบ่มริสัยความรู้ให้เกิดความรักท่ีด่ได้ เพราะหากสังคมไม่ม่การเร่ยรรู้ใรพลทธ
ปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาจ่รก็จะไม่ทราบถึงข้อปฏิบัติแุะม่ความรู้ความเข้าใจใรปรัชญาทั้งสองได้
ดังรั้รการท่ีบลตรจะ ต้องอาศัยบิดามารดาเป็รบัรไดขั้รต้รท่ีจะก้าวไปสู่สังคมชั้รสูง โดยได้รับการเุ่้ยง
ดูแุะปุูกฝั่งความด่แก่บลตร แม้ว่าการเปร่ยบเท่ยบกัรย่อมม่ประเด็รท่ีคุ้ายคุึงหรือสอดคุ้องกัร
บ้าง แต่ทั้งร่้ก็ม่ส่วรต่างกัรดังท่ีได้กุ่าวมาแุ้วข้างต้ร
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