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บทคัดย$อ 

วิทยานิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ๑) ศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา ๒) 
ศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ ๓) เปรียบเทียบแนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญากับความกตัญ!ูกตเวทีปรัชญาขงจื๊อ จากการศึกษาพบวJา 

ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา มีลักษณะสอดคล,องกัน กับคําวJา เสี้ยว ใน
ปรัชญาขงจื๊อเปSนหลักธรรมท่ีแสดงถึงความสัมพันธ�ระหวJางมนุษย�ตJอมนุษย� และมนุษย�ตJอ
สังคม ซ่ึงทุกฝ�ายตJางก็อิงอาศัยพึงพาซ่ึงกันและกัน อยูJในฐานะมีบุญคุณตJอกัน จึงสําคัญยิ่งตJอ
การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยยึดหลักหน,าท่ีและบทบาทของตน ตลอดจนถึงการยก
บุคคลท่ีเปSนแบบอยJาง  

ผลการวิจัยพบวJาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ี
เหมือนกันในด,านนิยามของความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คํา
วJา กตัญ!ูกตเวที ท่ีเปSนคําอธิบายจากพระคัมภีร�ตJางและการถJายทอดจากสาวก หรือศิษย�รุJน
หลังจากรุJนสูJรุJนตาม สิ่งท่ีเรียกวJา กตัญ!ูกตเวที ก็ตาม เสี้ยวก็ตาม สื่อความหมายถึงสิ่ง
เดียวกัน นั่นคือ ความกตัญ!ูกตเวทีโดยท่ีเน,นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณผู,ท่ีมีคุณบุคคล
เปSนหลักในการปฏิบัติและความประพฤติซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมตJาง ในสJวนท่ีแตกตJาง
กันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา มุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลโดยไมJ
เลือกวJาจะอยูJในสถานการณ�ใด ๆ ก็ตาม บุคคลควรรู,และพึงระลึกถึงเสมอท้ังนี้เพ่ือความสงบ
สุขความปรองดองและอุปการะบุคคลอ่ืนได,ทํา หรือความรู,คุณของผู,มีคุณ ความประกาศ
อุปการะท่ีบุคคลอ่ืนได,ทํา ซ่ึงกันและกันในสJวนของปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นเฉพาะในสJวนของ
สังคมมนุษย�เปSนหลัก ความม่ันคงของประเทศชาติและความอยูJรอดของสังคมเปSนหลัก ซ่ึงจะ
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เห็นได,จากบทประพันธ�ตJางๆท่ีถJายทอดออกมาเปSนวรรณกรรมหรือทางการอบรมณ�สั่งสอน
ศิษย�จากรุJนตJอรุJนและศิลปะและวัฒนธรรม 

อยJางไรก็ตาม จากข,อสังเกตของผู,วิจัยพบวJา ความกตัญ!ูกตเวทีของพุทธปรัชญา
นั้นมีความเหมือนกันแทบทุกประการกับปรัชญาของขงจื๊อ เชJนการยกตัวอยJางบุคคลท่ีควร
ปฏิบัติ การเคารพตJอบิดามารดา การให,ความสําคัญของครอบครัว ตลอดจนถึงความสําคัญ
ของประเทศชาติแตJในทางพุทธปรัชญานั้นแตJท่ีจะแตกตJางกันนั้นในเรื่องของปรัชญาของ
ขงจื๊อนั้นแสดงออกเก่ียวกับจริยธรรมและศิลปะ วิชาทางศิลปะนี้  ขงจื๊อใช,จารีตประเพณี 
ดนตรี และกวีนิพนธ�เปSนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสJวนชJวยในการควบคุมจิตใจมีความละเอียดประณีต 
ละมุนละมJอม แตJพุทธปรัชญานั้นไมJได,ใช,ดนตรีหรืออันไพรเราะในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธปรัชญาแนJการกระทําอันสงบเน,นการฝ�กท่ีจิต 

คําสําคัญ: ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา, ความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ 

Abstract 

This thesis, had three purpose 1) study gratitude in Buddhist 
philosophy 2) study gratitude in Confucianism philosophy 3) comparative 
gratitude in Buddhist philosophy and gratitude in Confucianism philosophy. 
The results of study are as follows: 

The doctrine of gratitude in Buddhist philosophy is in accord with the 
word “Xiao” in the ethical principles of Confucianism, which represents the 
relationship between human and human, as well as the relationship between 
human and society. In these relationships, all parties rely on each other or 
are benefactors to each other. They are important in order to develop the 
country and the society based on one’s duty and roles, as well as to raise 
exemplary people. 

This research found that gratitude in Buddhist philosophy and Xiao in 
the ethical principles of Confucianism have the same definition of the 
meaning. Gratitude is the sign of a good man. The word of gratitude is the 
description from the Bibles and the transfer of the disciples or the generation 
of disciples to the next generation. What is called Gratitude or Xiao, which 
has the same meaning as gratitude, focuses on the subject of repaying the 
kindness to those who have an individual as the primary practice and 
behavior which manifests itself in the behavior. The difference is Gratitude in 
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the Buddhist philosophy focused on repaying to the person who made good 
to the people by not choosing any situations. People should know and 
remember for peace and reconciliation and support others or know the favor 
of benefactors and announce the support of other people make to each 
other. The ethical principles of Confucianism focus mainly on the part of 
human society, the stability of the country and the survival of society. This 
can be seen from the literature that emanates a literary or teaching students 
from generation to generation, and arts and culture. 

However, the observation of the researcher found that gratitude in 
Buddhist philosophy is virtually identical in all respects to the ethical 
principles of Confucianism when it is a matter of individual practices, such as 
giving respect to parents and giving precedence to the family as well as the 
nation. However, in Buddhist philosophy there is a difference with the ethical 
principles of Confucianism in their expression on ethics and art. Concerning 
art, Confucius applied tradition, music and poetry to be the basis to 
contribute to a sophisticated control of the mind. 

Keywords : Gratitude In Buddhist Philosophy, Gratitude In Confucianism. 

๑. บทนํา 
การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทยทุกระบบชั้นจึงมีวิถีชีวิตของคนไทยได,ผูกพัน

ประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตลอดเวลายาวนาน
ซ่ึงสJงผลตJอความเปSนอยูJของคนในสังคมไทย อยJางไรก็ตามการท่ีสังคมไทยยังอยูJได,นั้นคนไทย
ต,องมีคุณธรรมจริยธรรมจึงจะสามารถอยูJในสังคมอยJางสงบสุขและสร,างคุณประโยชน�ท้ังตJอ
ตนเองและตJอสังคมในโดยรวมซ่ึงคุณธรรมท่ีสร,างให,คนในสังคมอยูJอยJางสงบสุขได,นั้นบุคคล
ต้ังเข,าใจด,วยเกิดจากภายในบุคคลคนไมJใช,เพียงแคJท,องจํามาหรือปฏิบัติเฉพาะมีความจําเปSน 
แตJต,องปฏิบัติจนเกิดเปSนนิสัย เปSนเอกลักษณ�สJวนตนซ่ึงคุณธรรมประการแรกคือ ความ
กตัญ!ูกตเวทีความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อในการให,ความสําคัญ
พบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านความสําคัญ คือ ให,
ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี  ให,ความสําคัญกับสัมพันธ�
ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�สถาบันสําคัญท้ังสามเก่ียวข,องกันอยJางแยกไมJออกให,ความสําคัญควบคูJกัน
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ไปท้ังยังเก่ียวข,องถึงคนทุกคนในชาติด,วยสJวนปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นความสําคัญกับ
ครอบครัวโดยเฉพาะความสําคัญระหวJาบิดามารดาและบุตรเปSนสิ่งสําคัญประการแรกจึง
คJอยๆพัฒนาความสําคัญไปสูJความสําคัญตJอชาติ ลักษณะความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา
และปรัชญาของขงจื๊อพบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,าน
นิยามของความหมายลักษณะของเปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกัน 
กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืน
และสิ่งอ่ืนในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนบุคคล ผู,ท่ีมีความกตัญ!ูยJอมจะทําตนเองให,มี
ความสุขและทําผู,อ่ืนให,มีความสุข ในสJวนของขงจื๊อนั้นไมJได,มีหลักปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนแตJจะ
เปSนในลักษณะการปฏิบัติโดยอิงจากจารีตประเพณีท่ีสืบตJอกันมา 

พุทธปรัชญา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนท่ีดีงามและเหมาะสม พุทธศาสนา 
เรียกวJา พุทธจริยธรรม ตามทรรศนะของพุทธศาสนา นอกจากจะเปSนหลักของการดําเนิน
ชีวิตแล,วยังเปSนการแก,ไขปHญหาด,วย ซ่ึงแบJงออกได,เปSน ๒ สJวน คือ สJวนท่ีเปSนอภิปรัชญาท่ี
กลJาวถึงความจริงของจักรวาล ของโลกและสรรพสิ่ งและมนุษย�  อาจกลJาวได,วJ า 
พระพุทธศาสนาเปSนศาสตร�ประเภทจิตนิยม (idealism) เปSนแนวทางท่ีปฏิบัติตนท่ีดีงาม
เหมาะสม หลักจริยธรรมวJาด,วยความถูกต,องศีลธรรม จริยธรรมคุณคJาอาศัยชีวิตอาศัยจิตเปSน
ศูนย�การกําหนด เพ่ือให,สมาชิกในสังคมอยูJรJวมกันได,อยJางเปSนสุข เปSนความหมายท่ี
สอดคล,องกับพระพุทธศาสนา ความประพฤติท่ีเหมาะสมหรือความประพฤติท่ีไมJปราจาก
ธรรม เรียกวJา ความประพฤติท่ีไมJปราศจากธรรม เรียกวJา ธรรมจริยา มนุษย�มีองค�ประกอบท่ี
สําคัญ ๒ สJวนคือ กายกับจิต และถือวJาจิตเปSนเรื่องสําคัญ ซ่ึงเปSนหลักการหรือแนวทางใน
การดําเนินชีวิตท่ีดี ประเสริฐอันเปSนวิธีการ หรือเครื่องมือในการสูJจุดมุJงหมายอันเปSน
ประโยชน�สูงสุด เปSนอุดมคติของชีวิตครอบครองคลุมถึงเกณฑ�ตัดสินวJา การกระทําใดดี
หรือไมJดี ควรหรือไมJควร ด,วยเหตุนี้พุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะท่ีแตกตJางจากทรรศนะชอง
ปรัชญาในสํานักอ่ืน 

ในปรัชญาขงจื๊อนั้นได,กลJาวถึง ความกตัญ!ูกตเวทีนั้น เปSนหลักธรรมแหJงฟ�า เปSน
คุณธรรมแหJงแผJนดินและเปSนหลักดําเนินชีวิตแหJงคน เนื่องจากความกตัญ!ูกตเวทีเปSน
หลักธรรมและคุณธรรมแหJงฟ�าและดินดังกลJาว เม่ือเหลJาประชาราษฎร�ผู,ซ่ึงถือกําเนิดข้ึนมา
ในทJามกลางระหวJางฟ�าและดินได,น,อมรับความกตัญ!ูกตเวทีมาเปSนแบบอยJางในการปฏิบัติ 
จึงเสมือนการน,อมรับเอาความสวJางฟ�าและคุณประโยชน�แหJงแผJนดินมาหลJอหลอมกลJอม
เกลาให,เปSนอันหนึ่งอันเดียวกับอุปนิสัยของตนๆ ดังนี้ คุณธรรมอันดีงามจึงบังเกิดข้ึนในหมูJ
ประชาราษฎร� โดยไมJต,องอาศัยการบังคับอยJางเครJงครัดกวดขัน และการปกครองก็เปSนไป
อยJางสงบสุข โดยไมJต,องอาศัยการใช,อํานาจอยJางเข,มงวดเด็ดขาด ปรัชญาขงจื๊อมีอิทธิผลตJอ
ความนึกคิดและจิตใจตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตชองชนชาติจีนเปSนระยะเวลานานนับพันป� 
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เปSนแนวคิดท่ีให,น้ําหนักคุณคJาความเปSนมนุษย� และเชื่อม่ันวJามนุษย�ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาตนเองท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญข้ึน จึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตนเองตาม
กรอบพุทธปรัชญาท่ีผูกพันเชื่อมโยงอยูJกับสัมพันธ�ภาวะท่ีมนุษย�แตJหละคนมีตJอกัน เชJน 
สัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวาร เปSนต,นโดยการมี
เป�าหมายสุดท,ายอยูJท่ีการอยูJรวมกันภายในสังคมอยJางราบรื่นและกลมเกลียวกัน 

จากความสําคัญของพุทธปรัชญาและปรัชญาขงจื๊อท่ีได,กลJาวมาข,างต,นนั้น ทําให,
ผู,วิจัยต,องการท่ีศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนความตJางของท้ังสองปรัชญานี้ซ่ึงการวิจัย
มุJงเน,นในการศึกษาเรื่องความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและการศึกษาความกตัญ!ูใน
ปรัชญาขงจื๊อเพ่ือท่ีจะต,องการทราบถึง แนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาแนวคิด
ความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ แนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาเม่ือ
เปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื๊อ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญา 
๒. เพ่ือศึกษาความกตัญ!ูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ 
๓. เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อ 

๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปSนวิจัยแบบเอกสาร (Documentary  Research)  โดยศึกษา 

ค,นคว,าทางเอกสาร (Documentary investigation) มีลําดับข้ันตอน ดังนี้  
๑. ศึกษาค,นคว,ารวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) จาก 

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๕ และจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารท่ีเก่ียวข,องกับปรัชญาขงจื๊อ เชJน  A Study of the Ethical Principles of 
Confucianism, A History of Philosophy, What the great religions believe 

๒. ศึกษาค,นคว,าและรวบรวมข,อมูลจากเอกสารชั้นทุ ติยภู มิ (Secondary 
Sources) ดังนี้ อรรถกถา ฏีกา ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับวิทยานิพนธ�นี้ 

๓. เปรียบเทียบข,อมูลตามกรอบวัตถุประสงค�  
๔. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัยพร,อมเสนอแนะ (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพุทธปรัชญาเก่ียวกับความกตัญ!ูกตเวทีนั้น ความกตัญ!ูกตเวทีมา

จากคําภาษาบาลีคือ “กตัญ!ุตา” และ “กตเวทิตา” คําแรก กตัญ!ุตาหมายถึง ความเปSนผู,
มีใจกระจJางมีสติปHญญาบริบูรณ� รู,จักอุปการคุณท่ีผู,อ่ืนกระทําแล,วแกJตน ผู,ใดก็ตามท่ีทําคุณ
แกJตนแล,ว ไมJวJาจะมากก็ตาม ยJอมระลึกถึงด,วยความซาบซ้ึงอยูJเสมอ สJวนคําท่ีสอง กตเวทิตา 
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หมายถึงการตอบแทนคุณ ในกรณีของพJอแมJกับลูก การเข,าใจวJา พJอแมJเปSนพรหม 
บูรพาจารย� และสัตบุรุษ เรียกวJา กตัญ!ุตา สJวนการแทนคุณพJอแมJเรียกวJากตเวทิตา การ
ปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีแกJลูกคือ การทําให,ลูกได,เข,าใจวJาพJอแมJมีคุณและหาทางแทนคุณ
ด,วยการเลี้ยงดูทJานตอบแทน ความกตัญ!ูกตเวทีไมJใชJความต,องการสJวนตัวของใคร แตJเปSน
การตระหนักรู,ในคุณธรรมของมนุษยชาติ ลูกท่ีมีความกตัญ!ูกตเวทีไมJเพียงแตJจะรู,คุณและ
แทนคุณพJอแมJเทJานั้น แตJจะมีบุคลิกภาพตJอไปนี้เวลาปฏิบัติตJอพJอแมJด,วย  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ 
กต!ฺกตเวทิตา ซ่ึงแปลความวJา ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คําวJา กตัญ!ู
กตเวที คํานี้ จะเรียกคําต,นคือกตัญ!ู ก็เปSนอันหมายถึงกตเวทีด,วยเพราะจะทราบได,วJา เปSน
คนกตัญ!ูรู,คุณคนนั้น  ต,องอาศัยอาการท่ีปรากฏออกมาภายนอกด,วย เหตุนี้เม่ือต,องการ
เรียกให,สั้น จักมักเรียกเพียงคําต,นและก็ไมJขัดโดยเชิงอรรถ กตัญ!ูบุคคลนั้น  และคําวJา
กตเวที  มีความหมายวJา นอกจากจะรู,และยอมรับความดีท่ีผู,อ่ืนมีแกJตนแล,วยังหาโอกาสบูชา
สักการะ ตอบแทน ตามฐานะ ตามเพศ ตามภาวะและความเหมาะสม เชJน ลูกหรือศิษย�ตอบ
แทนพJอแมJหรือครูอาจารย� โดยการให,วัตถุสิ่งของบ,าง โดยการปฏิบัติตามโอวาทคําสอนท่ีดี
ของทJานบ,าง อยJางนี้ จึงชื่อวJากตเวทีได, สัมพันธภาพระหวJางพJอแมJและลูกก็เปSนอีกบริบท
หนึ่งของชีวิตในสังคมท่ีเปSนบJอเกิดของความสุขและความทุกข�ระหวJางสมาชิกในครอบครัวได, 
ฉะนั้น  เพ่ือป�องกันและบรรเทาปHญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการยึดถือวJามีตัวตน 
พระพุทธศาสนาจึงเสนอหลักจริยธรรมชุดหนึ่งให,สมาชิกในครอบครัวนําไปปฏิบัติ จริยธรรม
ชุดนั้นคือ “กตัญ!ูกตเวทิตา 

และจากความหมายดังกลJาวนี้ เม่ือมองจากมุมมองของปรัชญาขงจื๊อนั้นได,สรุป
ความหมายโดยนัยเชิงพฤติกรรมหลักการครองชีวิตในสังคมนี้ ไมJเน,นชีวิตในโลกหน,าหรือใน
สวรรค�นรก เราอาจจะเรียกปรัชญาคําสอนของขงจื๊อวJาโลกียธรรมก็คงพอจะได, เพราะไมJได,
เน,นถึงการบรรลุธรรมให,หลุดพ,นจากสังสารวัฏ หลักการครองชีวิตของปรัชญาขงจื๊อมีหลาย
ข,อ ข,อท่ีเปSนพ้ืนฐานท่ีสุดคือ “กตัญ!ูกตเวที”(เสี้ยว)คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย�คือความรัก
เคารพพJอแมJ ถ,ากระท่ังความรักพ้ืนฐานแคJนี้ไมJมีแล,ว คนๆนั้นจะรู,รักเมตตาปรานีคนอ่ืนหรือ 
สังคมจีนโบราณนั้นเน,นการเคารพรักเชื่อฟHงบิดามารดามาก รวมท้ังฝHงรากความเชื่อเก่ียวกับ
การเคารพบูชาบรรพบุรุษไว,มาก ดังนั้นไมJวJาคนจีนจะอพยพไปอยูJสJวนใดของโลกก็ตามก็
ยังคงมีความผูกพันกับบ,านเกิดดินแดนบรรพชนของตน  กตัญ!ู (กตัญญ อักษรจีนอJานวJา 
เซ่ียว ครึ่งบนเปSนตัวชรา ครึ่งลJางเปSนตัวลูก ประกอบกัน) ความหมายในตัวอักษร แสดงให,
เห็นวJา พJอแมJนั้นแกJเฒJา ลูกอยูJเบ้ืองลJาง เหมือนมือเท,าเฝ�ารับใช,  ซ่ึงตรงกับคําวJา เสี้ยว ตาม
แนวคําสอนของขงจื๊อ ในภาษาไทยมีความหมายเทJากับคําวJา กตัญ!ูถือเปSนรากฐานของ
คุณธรรม มีความสําคัญต้ังแตJครอบครัวกระท่ังประเทศ ในระดับครอบครัว ถือวJาเปSนพ้ืนฐาน
เบ้ืองต,นสําหรับการพัฒนาคุณธรรมอ่ืน ๆ และจากการศึกษาแนวคิดเรื่องความกตัญ!ูกตเวที
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ของพุทธปรัชญาและปรัชญาขงจื๊อนั้นสามารถเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธ
ปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อมีข,อสรุปเปSนด,านๆดังตJอไปนี้ 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านความ
หมายความกตัญ!ูกตเวทีพบวJาในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันใน
ด,านนิยามของความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี แตJไมJได,นิยาม
ความหมายของความกตัญ!ูไว,โดยตรง 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านความสําคัญ 
คือ ให,ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี  ให,ความสําคัญกับ
สัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้น
กตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย�สถาบัน  

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านลักษณะความ
กตัญ!ูกตเวทีคือ ลักษณะของเปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกันซ่ึงกลJาวถึง
คุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืนและสิ่งอ่ืน
ในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSนคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อประเภทความ
กตัญ!ูกตเวทีประเภทกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อ พบวJา มีสJวนท่ี
เหมือนกัน ประเภทหน,าท่ีความสัมพันธ�ของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฏิบัติตJอกันกลJาวถึง
บทบาทแตJหละหน,าท่ี กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,อง
เก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู, อ่ืน สJวนท่ีแตกตJางกัน พุทธปรัชญานั้นใช,ศีลเปSนหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการแบJงบทบาทหน,าท่ีของคนในสังคมท่ีพึงปฏิบัติในสJวนของขงจื๊อใช,หลักใช,หลัก
จารีตประเพณีเปSนสิ่งท่ีกําหนดบทบาทของคนในสังคม 

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านวิธีการปลูกฝHง
ความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวทีอันได,แกJ วีธีการ
ปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดย
การแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี  
วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาทหน,าท่ีของตน  วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวที
โดยเน,นโทษของการอกตัญ!ูซ่ึงในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,
แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ  

เปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อด,านด,านประโยชน�
ความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันคือ วีธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ี
ควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือ
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เปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาท
หน,าท่ีของตน วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นโทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ี
แตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ู
กตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทางศิลปะนี้ ดนตรี 

๕. ข�อวิจารณ� 
จากการศึกษาวิจัยฉบับนี้พบวJามีเหมือนและความตJางหลายมุมมองความแตกตJาง

หลายมุมมอจากการศึกษาวิจัยวิเคราะห�ข,อมูลของผู,วิจัยเรื่องเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตJางความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อในเรื่องนิยามและ
ความหมายพบวJา ในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านนิยามของ
ความหมายคือ ความกตัญ!ูกตเวทีเปSนเครื่องหมายของคนดี คําวJา กตัญ!ูกตเวที คํานี้ จะ
เรียกคําต,นคือกตัญ!ู ก็เปSนอันหมายถึงกตเวทีด,วยเพราะจะทราบได,วJา เปSนคนกตัญ!ูรู,คุณ
คนนั้น ต,องอาศัยอาการท่ีปรากฏออกมาจากภายนอกด,วย ไมJได,นิยามความหมายของความ
กตัญ!ูไว,โดยตรงแตJเม่ือพิจารณาจากการแสดงซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลหรือการปฎิบัติของ
บุคคล ท้ังท่ีเปSนคําอธิบายจากพระคัมภีร�ตJางและการถJายทอดจากสาวก หรือศิษย�รุJนหลังจาก
รุJนสูJรุJนตาม สิ่งท่ีเรียกวJา กตัญ!ูกตเวที ก็ตาม เสี้ยวก็ตาม สื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกัน นั่น
คือ ความกตัญ!ูกตเวทีโดยท่ีเน,นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณผู,ท่ีมีคุณบุคคลเปSนหลักใน
การปฎิบัติและความประพฤติซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมตJาง ในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธจริยาศาสตร�มุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลโดยไมJเลือกวJาจะ
อยูJในสถานณ�การใดๆก็ตาม บุคคลควรรู,และพึงระลึกถึงเสมอท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขความ
ปรองดองและอุปการะบุคคลอ่ืนได,ทํา หรือความรู,คุณของผู,มีคุณ ความประกาศอุปการะท่ี
บุคคลอ่ืนได,ทํา ซ่ึงกันและกันในสJวนของปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,นเฉพาะในสJวนของสังคม
มนุษย�เปSนหลัก ความม่ันคงของประเทศชาติและความอยูJรอดของสังคมเปSนหลัก ซ่ึงจะเห็น
ได,จากบทประพันธ�ตJางๆท่ีถJายทอดออกมาเปSนวรรณกรรมหรือทางการอบรมณ�สั่งสอนศิษย�
จากรุJนตJอรุJนและศิลปะและวัฒนธรรม กลJาวอีกแงJหนึ่ง ความกตัญ!ูเปSนเรื่องระหวJางมนุษย�
กับมนุษย�ท่ีจะพึงปฏิบัติตJอกัน แม,จะมีกลJาวถึงความกตัญ!ูตJอธรรมชาติอยูJบ,างก็ตาม ในด,าน
การให,ความสําคัญ คือ ให,ความสําคัญตJอความกตัญ!ูกตเวทีตJอทJานผู,มีพระคุณเปSนความดี 
ให,ความสําคัญกับสัมพันธ�ภาวะบิดาและบุตร สัมพันธ�ภาวะระหวJางเจ,านายและบริวารในสJวน
ท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นให,ความสําคัญโดยเน,นความสําคัญของ 
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย�สถาบันสําคัญท้ังสามเก่ียวข,องกันอยJางแยกไมJออกให,
ความสําคัญควบคูJกันไปท้ังยังเก่ียวข,องถึงคนทุกคนในชาติด,วยสJวนปรัชญาขงจื๊อนั้นมุJงเน,น
ความสําคัญกับครอบครัวโดยเฉพาะความสําคัญระหวJาบิดามารดาและบุตรเปSนสิ่งสําคัญ
ประการแรกจึงคJอยๆพัฒนาความสําคัญไปสูJความสําคัญตJอชาติในด,าน ลักษณะพบวJา ใน
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พุทธจริยากับในปรัชญาขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านนิยามของความหมายลักษณะของ
เปSนหน,าท่ีของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฎิบัติตJอกันกลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของ
มนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืนและสิ่งอ่ืนในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ู
กตเวทีในพุทธปรัชญามุJงเน,นลักษณะของศีลซ่ึงเปSนคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติไว,อยJาง
ชัดเจนบุคคลต,องมีหิริโอตตัปเสียกJอนหรือความรู,ดีรู,ชั่วการเกรงกลัวตJอบาปศีลจึงเกิดข้ึนและ
ดํารงอยูJซ่ึงความกตัญ!ูนี้เปSนคุณธรรมหรือศีลท่ีมนุษย�ควรปฏิบัติไมJเฉพาะตJอมนุษย�ด,วยกัน
เทJานั้น แตJรวมไปถึงตJอสัตว�และพืชด,วย ผู,ท่ีมีความกตัญ!ูยJอมจะทําตนเองให,มีความสุขและ
ทําผู,อ่ืนให,มีความสุข ในสJวนของขงจื๊อนั้นไมJได,มีหลักปฏิบัติไว,อยJางชัดเจนแตJจะเปSนใน
ลักษณะการปฏิบัติโดยอิงจากจารีตประเพณีท่ีสืบตJอกันมาในด,านประเภทกตัญ!ูกตเวทีใน
พุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อ พบวJา มีลักษณะความหมายคล,ายกับหัวข,อ ลักษณะ
ความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับในปรัชญาขงจื๊อท้ังนี้ข้ึนอยูJกับความเข,าใจในแตJละ
บุคคลในการแยกลักษณะและประเภทท้ังนี้เพราะในพระคัมภีร�ไมJได,ระบุไว,อยJางชัดเจน 
ประเภทกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญาและปรัชญาของขงจื๊อนั้นมีสJวนท่ีเหมือนกันประเภท
หน,าท่ีความสัมพันธ�ของบุคคลในฐานะตJางๆพึงปฎิบัติตJอกันกลJาวถึงบทบาทแตJหละหน,าท่ี
กลJาวถึงคุณธรรมพ้ืนฐานหลักปฏิบัติของมนุษย�ในสังคมมนุษย�ต,องเก่ียวข,องสัมพันธ�กับผู,อ่ืน 
สJวนท่ีแตกตJางกัน พุทธปรัชญานั้นใช,ศีลเปSนหลักคุณธรรมจริยธรรมในการแบJงบทบาทหน,าท่ี
ของคนในสังคมท่ีพึงปฎิบัติในสJวนของขงจื๊อใช,หลักใช,หลักจารีตประเพณีเปSนสิ่งท่ีกําหนด
บทบาทของคนในสังคมสJวนในด,านวิธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีมีสJวนท่ีเหมือนกันใน
ด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวที  วีธีการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควร
เปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดงตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSน
แรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาท
หน,าท่ีของตน  วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นโทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ี
แตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ู
กตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทางศิลปะนี้ ดนตรี ในด,านประโยชน�ความ
กตัญ!ูกตเวที มีสJวนท่ีเหมือนกันในด,านวิธีการปลูกฝHงกตัญ!ูกตัญ!ูเวที วีธีการปลูกฝHงความ
กตัญ!ูกตเวทีเน,นท่ีตัวบุคคลท่ีควรเปSนแบบอยJางการปลูกฝHงความกตัญ!ูโดยการแสดง
ตัวอยJางท่ีดีงามด,านความกตัญ!ูเพ่ือเปSนแรงบันดานใจให,บุคคลคนกระทําความดี  วิธีปลูกฝHง
ความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,นท่ีบทบาทหน,าท่ีของตน วิธีปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีโดยเน,น
โทษของการอกตัญ!ู ซ่ึงในสJวนท่ีแตกตJางกันนั้นกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญานั้นไมJได,
แสดงออกหรือการปลูกฝHงความกตัญ!ูกตเวทีจริยธรรมแสดงออกมาในเชิงศิลปะ ในทาง
ศิลปะนี้ ดนตรี 

อยJางไรก็ตาม จากข,อสังเกตของผู,วิจัยพบวJา ความกตัญ!ูกตเวทีของพุทธปรัชญา
นั้นมีความเหมือนกันแทบทุกประการกับปรัชญาของขงจื๊อ เชJนการยกตัวอยJางบุคคลท่ีควร
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ปฏิบัติ การเคารพตJอบิดามารดา การให,ความสําคัญของครอบครัว ตลอดจนถึงความสําคัญ
ของประเทศชาติแตJในทางพุทธจริยานั้นแตJท่ีจะแตกตJางกันนั้นในเรื่องของปรัชญาของขงจื๊อ
นั้นแสดงออกเก่ียวกับจริยธรรมและศิลปะ วิชาทางศิลปะนี้ ขงจื๊อใช,จารีตประเพณี ดนตรี 
และกวีนิพนธ�เปSนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสJวนชJวยในการควบคุมจิตใจมีความละเอียดประณีต ละมุน
ละมJอม  แตJพุทธปรัชญานั้นไมJได,ใช,ดนตรีหรืออันไพรเราะในการอบรมณ�คุณธรรมจริยธรรม
ทางพุทธจริยาแนJการกระทําอันสงบเน,นการฝ�กท่ีจิต 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับปรัชญาขงจื๊อ ใน

พุทธปรัชญานําเสนอมุJงเน,นในการตอบแทนบุคคลท่ีกระทําดีแกJบุคคลท้ังในพระไตรป�ฎกและ
อรรถคาตJางๆกลJาวนําเสนอในแงJบวกมากกวJาแงJลบ แตJปHจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเสื่อมลงอันเนื่องด,วยสาเหตุปHจจัยหลายประการดังนั้นอยากให,มีการนําเสนอแนวคิด
ทางลบแกJงานวิจัยและแนวทางในการปฎิบัติในการกลับตัวของบุคคลซ่ึงแสดงออกจาก
พฤติกรรมในทางลบ มาเปลี่ยนเปSนในทางบวกอาจจะกลJาว ได,วJา เปSนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนท่ีจากแงJลบตJอหลักกตัญ!ูกตเวทีเพ่ือแก,ไขให,สอดคล,องตามแนวทางพุทธปรัชญา 

๒. จากการศึกษาวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบความกตัญ!ูกตเวทีในพุทธปรัชญากับ
ปรัชญาขงจื๊อพบวJายังมีแนวคิดท่ีสําคัญท่ีต,องควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับปรัชญาขงจื๊อ
หลักจารีตประเพณี ท่ีสJงผลกับสังคม การติดตJอระหวJางสังคมโดยเฉพาะประเด็นบทบาทของ
คําสอนเรื่องนี้สJงผลตJอการพัฒนาสังคมวJามีความสอดคล,องและแตกตJางกันหรือไมJอยJางไร
โดยรูปแบบการศึกษานั้นควรศึกษาในรูปแบบเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษา ค,นคว,าทางเอกสาร (Documentary investigation) 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปKฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

ชมรมพุทธศาสตร� ในอุปถัมภ�พระพุทธชินวงศ� (สุวรรณ สุวณฺณโชโต). มงคลชีวิต ฉบับ ธรรม
ทายาท. กรุงเทพมหานคร: ชมรมพุทธศาสตร� ในอุปถัมภ�พระพุทธชินวงศ�, ๒๕๓๕. 

ทองแถม นาถจํานง, ปกรณ� ลิมปนุสรณ�. ธรรมะขงจื้อ สอนคนให�เป�นคน. พิมพ�ครั้งท่ี ๑.  
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ใบบัว, ๒๕๕๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๑๓๘๖ 

อนุชิต ดวงพรมและคณะ. อนุภาพความกตัญHู.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีดี บุ²ค จํากัด, 
๒๕๕๖. 

(๒) วารสาร : 
กรศิริ คตภูธร.  ชูชิต ชายทวีป.  “บทความการศึกษาหลักจริยศาสตร�ของขงจื๊อ A Study of 

the Ethical Principles of Confucianism” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี. ป�ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๘). 

วิทยา  ศักยาภินันท�. ความกตัญHูกตเวทีต$อพ$อแม$ในฐานะเครื่องมือปลูกฝ/งจริยธรรมแก$
ลูกตามนัยพระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ป�ท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๒,        
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) 

(๓) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา). “การศึกษาเชิงวิเคราะห�ความกตัญ!ู (กต!ฺ!ุตา) ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระมหาวชิรพงษ� ป!ฺ!าวชิโร (มะพารัมย�). “การศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องกตัญ!ูใน
ลัทธิขงจื๊อกับในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


