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คาํนาํ 
 

 เนื่องจากป๎จจุบันองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญกับป๎ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนไปมาก จากสังคมท่ีทํามาหากินแบบ 
พออยู่พอกิน เปล่ียนเป็นสังคมท่ีนิยมวัตถุ จึงทําให้คนในสังคมไทยมีความคิดยึดติดอยู่กับวัตถุและผลประโยชน์  
ส่วนตนมากเกินไป เพื่อสนองความต้องการทางกายโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง หรือศีลธรรมอันดีงามท่ีประพฤติ
ปฏิบัติกันมา จึงทําให้ผู้คนในยุคสมัยนี้น้อยนักท่ีจะตระหนักถึงความถูกต้อง และคุณธรรม จริยธรรม  
 

 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) จึงได้ให้ความสําคัญกับป๎ญหาดังกล่าว และมุ่งหวังท่ีจะพัฒนา 
บุคลากรในองค์กรใหเ้ป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดทําคู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรทุกระดับช้ัน และ 
เพื่อเป็นการปลูกฝ๎งจิตสํานึกท่ีดีท่ีผู้ปฏิบัติงานควรมีต่อ อ.อ.ป. 
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มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล 

 
๏ อยา่คบมติรทีพ่าลสนัดานชัว่ 

จะพาตัวเนา่ดบิจนฉบิหาย 
แม้ความคดิชั่วช้าอยา่กล้ํากราย 
เปน็มติรร้ายภายในทกุขใ์จครนั 

 
 

 ท่านวา่ลกัษณะของคนพาลม ี๓ ประการ คอื 
    ๑. คิดช่ัว คือ การมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ 
    ๒. พูดช่ัว คือ คําพูดท่ีประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 

     ๓. ทําช่ัว คือ ทําอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่า อนาจาร  
   ประพฤติผิดในกาม 

 รปูแบบของคนพาล มีขอ้ควรสงัเกต ุคอื 
    ๑. ชอบแนะนําไปในทางท่ีผิด หรือท่ีไม่ควรแนะนาํ อาทิเช่น แนะนําให้ไปเล่นการพนัน  
  ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจาร เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นคนพาล 
    ๒. ชอบทําในส่ิงท่ีไม่ใช่ธุระ อาทิเช่น ไม่ทํางานตามหน้าท่ีของตนให้เรียบร้อย แต่กลับชอบ 
  จะไปก้าวก่ายยุ่งกับหน้าท่ีการงานของผู้อื่น หรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงาน แก้ลง ยุยง นินทา 
  ว่าร้ายกันและกัน  
     ๓. ชอบทําผิดโดยเห็นส่ิงผิดเป็นของดี อาทิเช่น การสูบยาได้เป็นฮีโร่ เห็นคนท่ีซื่อสัตย์ 
   เป็นคนโง่ไม่กินตามน้ํา ชอบรับสินบน ทุจริตในหน้าท่ี หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิด  
   เป็นต้น 
     ๔. จะโกรธเคืองเมื่อพูดเตือน อาทิเช่น การเตือนเรื่องการเท่ียวเตร่ เตือนเรื่องการดื่มเหล้า 
   กลับบ้านดึก เตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้น คนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือนและไม่รับฟ๎ง 

    ๕. ไม่มีระเบียบวินัย อาทิเช่น ไม่เข้าคิวตามลําดับก่อนหลัง แต่ชอบแซงคิวอย่างหน้าด้านๆ  
  ท้ิงขยะลงคลอง หรือข้างทาง ไม่เคารพกฏหมายของบ้านเมือง หรือของท้องถิ่น เป็นต้น 
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มงคลที่ ๒ การคบบณัฑติ 

 
๏ ควรคบหาบณัฑติเปน็มติรไวจ้ะชว่ยใหพ้น้ทกุขส์บสขุสนัต์ 

ความคดิดีเลิศล้าํยิ่งสําคญัควรคบกนัอยา่เขวทกุเวลา 
 

 

 บัณฑติ หมายถงึ  ผู้ทรงความรู ้มปีญ๎ญา มจีิตใจทีง่าม และมกีารดําเนนิชวีติทีถ่กูตอ้ง รู้ดรีูช้ัว่  
  (ไมใ่ชค่นทีจ่บปรญิญาโดยนยั) มีลกัษณะดงันี ้คอื 

 1. เป็นคนคิดดี คือ การไม่คิดละโมบ ไม่พยาบาทปองร้ายใคร รู้จักให้อภัย เช่ือเรื่องบาป 
  บุญคุณโทษ ความกตัญํูรู้คุณเป็นต้น 
  ๒. เป็นคนพูดดี คือ วจีสุจริต พูดจริง ทําจริงไม่โกหก ไม่พูดหยาบ ถากถาง นินทาว่าร้าย 
  ๓. เป็นคนทําดี คือ ทําอาชีพสุจริต มีเมตตา ทําทานเป็นปกตินิสัย อยู่ในศีลธรรม  
  ทําสมาธิภาวนา 
 รปูแบบของบัณฑติ มขีอ้ควรสงัเกตุคอื 

  ๑. ชอบชักนําในทางท่ีถูกท่ีควร อาทิเช่น การชักนําให้เลิกทําในส่ิงท่ีผิด ตักเตือนให้ทําความดี 
  อย่างเช่น ให้เลิกเล่นการพนันเป็นต้น 

  ๒. ชอบทําในส่ิงท่ีเป็นธุระ อาทิเช่น การทําหน้าท่ีของตนให้ลุล่วง และใช้เวลาท่ีมีอยู่ให้เป็น 
  ประโยชน์ ไม่ก้าวก่ายเรื่องของผู้อื่นเวน้แต่จะได้รับการร้องขอ 

  ๓. ชอบทําและแนะนําส่ิงท่ีถูกท่ีควร อาทิเช่น การพูดและทําอย่างตรงไปตรงมา  
  แนะนําการทําทานท่ีถูกต้อง ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น 
  ๔. รับฟ๎งดี ไม่โกรธ อาทิเช่น เมื่อมีคนมาว่ากล่าวก็ไม่ถือโทษ หรือโกรธ หรือทําอวดดี  
  แต่จะรับฟ๎งแล้วนําไปพิจารณาโดยยุติธรรม แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง 

  ๕. รู้ระเบียบ กฏกติกามรรยาทท่ีดี  อาทิเช่น การรักษาระเบียบวินัยขององค์กร เพื่อให้หมู่ 
  คณะมีความเป็นระเบียบ และการดําเนินงานไม่สับสน หรือการรักษาความสะอาด  
  ปฏิบัติและเคารพกฏของสถานท่ี ไม่ทําตามอําเภอใจ 
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มงคลที่ ๓ การบชูาบคุคลทีค่วรบชูา 

 
๏ ควรบชูาไตรรตันข์ตัตเิยศร์ 

ผู้วเิศษกอ่เกือ้เหนอืเกศา 
ครอูาจารยเ์จดยีท์ีส่กัการ์ 

ด้วยบปุผาปฏบิตัสิวสัดิก์าร 
 

 

 การบูชา  คือ  การแสดงความเคารพบุคคลที่เรานบัถอื ยกยอ่ง เลือ่มใสในบุคคลคนนัน้ ซึง่การบชูา 
  แบง่ออกเปน็ ๒ อย่าง คอื 

๑. อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยส่ิงของ เช่น การนําเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้จ่าย หรือมอบทรัพย์สิน
ให้พ่อแม่ หรือการนําดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเป็นอามิสบูชาเป็นต้น 

 ๒. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การฝึกจิตไม่ให้ฟุูงซ่าน เห็นความจริง 
  ในความเป็นไปของโลกเป็นต้น 
 

 บุคคลที่ควรบชูา มีดังนี ้
 ๑. พระพุทธเจ้า  
 ๒. พระป๎จเจกพระพุทธเจ้า หมายถึงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
 ๓. พระมหากษัตริย์ผู้ต้ังอยู่ในทศพิศราชธรรม 
  ๔. บิดามารดา 
 ๕. ครูอาจารย์ ท่ีมีความรู้ดี มีความสามารถ และประพฤติดี 
 ๖. อุป๎ชฌาย์ หรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีความประพฤติดี ต้ังอยู่ในธรรม 
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มงคลที่ ๔ การอยูใ่นถิน่อนัสมควร 

 
๏ เปน็เมอืงกรงุทุ่งนาหรอืปาุใหญ่ 

ทางมาไปครบครนัธญัญาหาร 
มีคนดทีีศ่กึษาพยาบาล 

ปลอดภยัพาลควรอยูก่นิถิน่นัน้แล 

 
 

 ถิน่อนัสมควร  ควรประกอบดว้ยสิง่แวดลอ้ม ๔ อยา่ง ไดแ้ก ่
 ๑. อาวาสเป็นท่ีสบาย หมายถึง อยู่แล้วสบาย เช่น สะอาด เดินทางไปมาสะดวก  
 อากาศดี เป็นแหล่งชุมชน ไม่มีแหล่งอบายมุขเป็นต้น 

 ๒. อาหารเป็นท่ีสบาย หมายถึง อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เช่น มีแหล่งอาหาร 
  ท่ีสามารถจัดซื้อหามาได้ง่าย เป็นต้น 
   ๓. บุคคลเป็นท่ีสบาย หมายถึง ท่ีท่ีมีคนดี จิตใจโอบอ้อมอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย  
  มีศีลธรรม ไม่มีโจร นักเลง หรือใกล้แหล่งอิทธิพลเป็นต้น 

  ๔. ธรรมะเป็นท่ีสบาย หมายถึง มีท่ีพึ่งด้านธรรมะ มีท่ีฟ๎งธรรมเช่น มีวัดอยู่ในละแวกนั้น  
  มีโรงเรียน หรือแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นต้น 
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มงคลที่ ๕ เคยทาํบญุมากอ่น 

 
๏ กศุลบญุคณุล้ําเคยทาํไว้ 
จะสง่ใหส้วยเดน่เชน่ดวงแข 
ทัง้ทรัพยย์ศไมตรมีีเยน็แด 

เพราะกระแสบญุเลิศประเสรฐินกั 
 

 

 ขึน้ชื่อวา่บญุนัน้ มคีุณสมบัตดิงัตอ่ไปนีค้อื 
  ๑. ทําให้กาย วาจา ใจ สะอาดได้ 
  ๒. นํามาซึ่งความสุข 
  ๓. ติดตามไปได้ หมายถึง บุญจะติดตัวเราไปได้ตลอดจนถึงชาติหน้า 
  ๔. เป็นของเฉพาะตน หมายถึง ขอยืม หรือแบ่งกันไม่ได้ ทําเองได้เอง 
  ๕. เป็นท่ีมาของโภคทรัพย์ท้ังหลาย คือ ว่าผลของบุญจะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ได้หวังผล 
  ๖. ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติแก่เราได้ หมายถึง ความสมบูรณ์ต้ังแต่ 
  ทางโลกจนถึงนิพพานได้เลย 
  ๗. เป็นป๎จจัยให้ถึงซึ่งนิพพาน คือ ป๎จจัยในการส่งเสริมให้บรรลุถึงนิพพานได้เร็วขึ้นเมื่อปฏิบัติ 

 ๘. เป็นเกราะปูองกันภัยในวัฏสังสาร หมายถึง ในวงจรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือท่ี 
 เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้น บุญจะคุ้มครองให้ผู้นั้นเกิดในท่ีดี อยู่อย่างมีความสุข หรือตาย 
 อย่างไม่ทรมาน ขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่สร้างสมมา 

 

 การทาํบญุนัน้มหีลายวธิ ีแตพ่อสรปุไดส้ัน้ๆ ดงันีค้อื 
  ๑. การทําทาน 
  ๒. การรักษาศีล 
  ๓. การเจริญภาวนา 
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มงคลที่ ๖ การตัง้ตนชอบ 

 
๏ ตอ้งตั้งตนกายใจในทางถกู 
เร่งฝ๎งปลกูตนไวใ้หถ้กูหลกั 

เมือ่ตวัตนยงัมเีปน็ทีร่กั 
ควรพทิกัษใ์หง้ามตามเวลา 

 
 
การตัง้ตนชอบ หมายถงึ  การดําเนินชีวิตอย่างมีเปูาหมายด้วยความถูกต้อง และสุจริต 

อยู่ในสัมมาอาชีพ มีแผนการท่ีจะไปให้ถึงจุดหมายนั้น ด้วยความไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อม 
และมีความอดทนไม่ละท้ิงกลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๗ ความเปน็พหสูตูร 

 
๏ การสนใจใฝุควา้หาความรู้ 
ให้เปน็ผูแ้กเ่รยีนเพยีรศกึษา 

มีศลีดีสตมิัน่เกดิปญ๎ญา 
ยอ่มนาํพาตัวรอดเปน็ยอดด ี

 
 

 พหูสูตร  คอื เปน็ผู้ทีฟ่ง๎มาก เลา่เรยีนมาก เปน็ผูร้อบรู้ โดยมีลกัษณะดงันี้ คอื  
  1. รู้ลึก คือ การรู้ในส่ิงนั้นๆ เรื่องนั้นๆ อย่างหมดจดทุกแง่ทุกมุม อย่างมีเหตุมีผล  
  รู้ถึงสาเหตุจนเรียกว่าความชํานาญ 
 ๒. รู้รอบ คือ การรู้จักช่างสังเกตในส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่นเหตุการณ์แวดล้อมเป็นต้น 
 ๓. รู้กว้าง คือ การรู้ในส่ิงใกล้เคียงกับเรื่องนั้นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์กนัเป็นต้น 
 ๔. รู้ไกล คือ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ ผลในอนาคตเป็นต้น 
 

 ถ้าอยากจะเปน็พหสููตกค็วรตอ้งมคีุณสมบตัิดงัวา่นีค้อื  
 ๑. ความต้ังใจฟ๎ง ก็คือ ชอบฟ๎ง ชอบอ่านหาความรู้ และค้นคว้าเป็นต้น 
  ๒. ความต้ังใจจํา ก็คือ รู้จักวิธีจํา โดยต้ังใจอ่านหรือฟ๎งในส่ิงนัน้ๆ และจับใจความให้ได้ 
  ๓. ความต้ังใจท่อง ก็คือ ท่องให้รู้โดยอัตโนมัติ ไม่ลืม ในส่ิงท่ีเป็นสาระสําคัญ 
  ๔. ความต้ังใจพิจารณา ก็คือ การรู้จักพิจารณา ตรึกตรองในส่ิงนัน้ๆอย่างทะลุปรุโปร่ง 
  ๕. ความเข้าใจในป๎ญหา ก็คือ การรู้อย่างแจ่มแจ้งในป๎ญหาอย่างถ่องแท้ด้วยป๎ญญา 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๘ การรอบรูใ้นศิลปะ 

 
๏ ศลิปะต่างอยา่งทางอาชพี 
ควรเร่งรบีเรยีนรูช้ศูกัดิศ์รี 
มบีางคนจนอบักลบัมัง่มี 
ฉลาดดีมศีลิป์หากนิพอ 

 
 

 ศิลปะ  คอื สิง่ที่แสดงออกถงึความงดงาม และมคีวามสนุทรยี ์โดยลกัษณะของมนัมดีงันี้ คอื 
  ๑. มีความปราณีต 
 ๒. ทําให้ของดูมีค่ามากขึ้น 
 ๓. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ๔. ไม่ทําให้เกิดกามกําเริบ 
 ๕. ไม่ทําให้เกิดความพยาบาท 
 ๖. ไม่ทําให้เกิดความเบียดเบียน  
 

 ถ้าท่านอยากเปน็คนมีศลิปะ ควรตอ้งฝกึใหม้ีคณุสมบัตเิหลา่นีไ้วใ้นตวั คอื  
 ๑. มีศรัทธาในความงดงามของส่ิงต่างๆ 
  ๒. หมั่นสังเกต และพิจารณา 
 ๓. มีความปราณีต อารมณ์ละเอียดอ่อน 
 ๔. เป็นคนสุขุม มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๙ มวีนิยัทีด่ ี

 
๏ อนัวนิยันาํระเบยีบสูเ่รยีบรอ้ย คนใหญน่อ้ยเปรมปรดีิด์นีกัหนา 

วนิยัสร้างกระจา่งขอ้กอ่ศรทัธา เพราะรกัษากตกิาพาร่วมมอื 
ไมพู่ดเทจ็พูดสอดเสยีดและพดูมาก ละความยากสรา้งวบิากฝากยดึถอื 

คนหมูม่ากมกัถางถากปากข่าวลอื ตอ้งสตัยซ์ือ่ถอืวนิยัใชร้ว่มกนั 
 

 

 วนิยั  คือ ขอ้กําหนด ขอ้บงัคบั กฏเกณฑเ์พือ่ควบคมุใหม้ีความเปน็ระเบยีบ โดยในสว่นของบุคคล
ทัว่ไปกม็ี ๑๐ อย่าง คอืการละเวน้จากอกุศลกรรม ๑๐ ประการไดแ้ก ่

  ๑. ไม่ฆ่าชีวิตคน หรือสัตว์ไม่ว่าน้อย ใหญ่ 
  ๒. ไม่ลักทรัพย์ ยักยอกเงิน ส่ิงของมาเป็นของตัว 
  ๓. ไม่ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย ข่มขืนกระทําชําเรา 
  ๔. ไม่พูดโกหก หลอกลวงให้หลงเช่ือ หรือ ชวนเช่ือ 
  ๕. ไม่พูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย ยุยงให้คนแตกแยกกัน 
  ๖. ไม่พูดจาหยาบคาย ให้เป็นที่แสลงหูคนอื่น 
  ๗. ไม่พูดจาไร้สาระ หรือท่ีเรียกว่าพูดจาเพ้อเจ้อไม่มีสาระ เหตุผล หรือประโยชน์อันใด 
  ๘. ไม่โลภอยากได้ของเขา คือมีความคิดอยากเอาของคนอื่นมาเป็นของเรา 
  ๙. ไม่คิดร้าย ผูกใจเจ็บ แค้น ปองร้ายคนอื่น 
  ๑๐. ไม่เห็นผิดเป็นชอบ เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญบุญหรือกรรมไม่มีจริงเป็นต้น 

 
 
 
                   
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๑๐ กลา่ววาจาอนัเปน็สภุาษติ 

 
๏ เปล่งวจีสจัจะนวลละมอ่ม 

กล่าวเกลีย้กลอ่มไพเราะกาลเหมาะสม 
เจอืประโยชนเ์มตตาคา่นยิม 
รืน่อารมณผ์ูฟ้๎งดังเสยีงทอง 

 
 

คําวา่ วาจาอนัเปน็สภุาษติ ในทีน่ีม้ไิด ้หมายถงึ เพยีงวา่ตอ้งเปน็คาํรอ้ยกรอง รอ้ยแกว้ เปน็คาํคมบาดใจ 
มีความหมายลกึซึง้เท่านัน้ แตร่วมถงึคําพดูที่ด ีมปีระโยชนต์อ่ผูฟ้ง๎ ซึง่สรปุวา่ประกอบดว้ยลกัษณะ ดงันี ้

  ๑. ต้องเป็นคําจริง คือ ข้อมูลท่ีถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงได้ ไมไ่ด้ป๎้นแต่งขึ้นมาพูด 
  ๒. ต้องเป็นคําสุภาพ คือ พูดด้วยภาษาท่ีสุภาพมีความไพเราะ ไม่มีคําหยาบโลนหรือคําด่า 

  ๓. พูดแล้วมีประโยชน์ คือ มีประโยชน์ต่อผู้ฟ๎งถ้าหากนําแนวทางไปคิด หรือปฏิบัติในทาง 
  สร้างสรรค์ 

  ๔. พูดด้วยจิตท่ีมีเมตตา คือ พูดด้วยจิตใจท่ีมีความปรารถนาดีต่อผู้ฟ๎ง มีความจริงใจต่อผู้ฟ๎ง 
  ๕. พูดได้ถูกกาลเทศะ คือ พูดในสถานท่ีเหมาะสม และในเวลาท่ีเหมาะสม โดยความเหมาะสม 
  จะมีมากน้อยเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีพูด 

 
 
 
 

 
       
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๑๑ การบาํรุงบดิามารดา 

 
๏ คนทีห่าไดย้ากมากไฉน 

เพราะวา่ในโลกนีม้เีพยีงสอง 
คอืพอ่แมเ่กดิเกลา้เหลา่ลกูตอ้ง 
ตอบสนองพระคณุไดบ้ญุแรง 

 
  
 ท่านวา่พอ่แมน่ัน้ เปรยีบไดเ้ปน็ทัง้ ครขูองลกู เทวดาของลกู พรหมของลกู และอรหนัตข์องลกู 
 ความหมายโดยละเอยีดมีดงัตอ่ไปนี้ คอื 
  ทีว่่าเปน็ครขูองลกู เพราะว่า ท่านได้คอยอบรมส่ังสอนลูก เป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลก 
  ทีว่่าเปน็เทวดาของลกู เพราะว่า ท่านจะคอยปกปูอง คุ้มครอง เล้ียงดู ประคบประหงมมา 
  ต้ังแต่อ้อนแต่ออก บํารุงให้เติบใหญ่เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดอันตรายต่อลูกในทุกด้าน  

  ทีว่่าเปน็พรหมของลกู เพราะว่า ท่านมีพรหมวิหาร ๔ นั่นก็คือ มีเมตตา หมายถึงความเอ็นดู  
 ความปรารถนาดีต่อลูกในทุกๆด้าน ไม่มีท่ีส้ินสุด มีกรุณา หมายถึงให้ความกรุณาต่อลูก ลูก 
 อยากได้อะไรก็หามาให้ลูก ให้การศึกษาเล่าเรียน ส่งเสียเท่าท่ีมีความสามารถจะให้ได้ มีมุทิตา  
 หมายถึงความรักท่ียอมสละได้แม้ชีวิตของตัวเองเพื่อลูก ยอมเสียสละได้ทุกอย่าง และมีอุเบกขา  

 หมายถึงการวางเฉย ไม่ถือโกรธเมื่อลูกประมาท ซน ทําผิดพลาดเพราะความไร้เดียงสา หรือ 
 เพราะความไม่รู ้ 

 ทีว่่าเปน็อรหนัต์ของลกู เพราะว่าท่านมีคุณธรรม ๔ ประการอันได้แก ่
  ๑. เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูก คือ อุปการะเล้ียงดูมาด้วยความเหนื่อยยาก กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
  ๒. เป็นผู้มีพระเดชพระคุณต่อลูก คือ ให้ความอบอุ่นเล้ียงดู ปกปูองจากภยันตรายต่างๆ นานา 

 ๓. เป็นเนื้อนาบุญของลูก คือ ลูกเป็นส่วนหนึ่งของกรรมดีท่ีพ่อแม่ได้ทําไว้ และเป็นผู้รับผลบุญ  
 ท่ีพ่อแม่ได้สร้างไว้แล้วทางตรง 

  ๔. เป็นอาหุไนยบุคคล คือ เป็นเหมือนพระท่ีควรแก่การเคารพนับถือและรับของบูชา  
  เพื่อเทอดทูนไว้เป็นแบบอย่าง 
  



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 การทดแทนพระคณุบดิามารดาท่านสามารถทําไดด้งันี้ 
  ระหว่างเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็เล้ียงดูท่านเป็นการตอบแทน ช่วยเหลือเป็นธุระเรื่องการงาน 
  ให้ท่าน ดํารงวงศ์ตระกูลให้สืบไปไม่ทําเรื่องเส่ือมเสีย รวมท้ังประพฤติตนให้ควรแก่การเป็นผู้ 
  สืบทอดมรดกจากท่าน ครั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทําบุญอุทิศกุศลให้ท่าน 
 

 สว่นการเปน็ลกูกตญัํตูอ่พอ่แมใ่นคําสอนของพระพทุธเจา้ท่านกลา่ววา่ไวด้งันี้ 
  ๑. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธา ให้ท่านถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ พยายามให้ท่านมีความศรัทธา 
  ในพระพุทธศาสนา เช่ือในเรื่องการทําดี 

  ๒. ถ้าท่านยังไม่มีศีล ให้ท่านถึงพร้อมด้วยศีล คือ พยายามให้ท่านเป็นผู้รักษาศีล ๕ ให้ได้ 
  ๓. ถ้าท่านเป็นคนตระหนี่ ให้ท่านถึงพร้อมด้วยการให้ทาน คือ พยายามให้ท่านรู้จักการให้ด้วย 
  เมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ๔. ถ้าท่านยังไม่ทําสมาธิภาวนา ให้ท่านถึงพร้อมด้วยป๎ญญา คือ พยายามให้ท่านหัดนั่งทําสมาธิ 
  ภาวนาให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะหบ์ตุร 

 
๏ เปน็มารดา บดิา ทาํหนา้ที่ 

ใหบ้ตุรมี พํานกั เปน็หลกัแหลง่ 
ส่งเสรมิบตุร ธดิาตน กศุลแรง 

ยอ่มสอ่งแสง เพิม่พนู ตระกลูวงศ์ 
 

 

 คําวา่บุตรนัน้ มอียู ่๓ ประเภท ได้แก ่ 
  ๑. อภิชาติบุตร คือ บุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถเหนือกว่าบิดา มารดา 
  ๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรท่ีมีความดี คุณธรรม และความสามารถเสมอบิดา มารดา 
  ๓. อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีความดี คุณธรรม และความสามารถตํ่ากว่าบิดา มารดา 
 

 การทีเ่ราเปน็พอ่ เปน็แม่ของบตุรนัน้ มหีนา้ที่ทีต่อ้งใหก้ับลกูของเรา คอื 
  ๑. ห้ามไม่ให้ทําความช่ัว 
  ๒. ปลูกฝ๎ง สนับสนุนให้ทําความดี 
  ๓. ให้การศึกษาหาความรู้ 
  ๔. ให้ได้คู่ครองท่ีดี (ใช้ประสพการณ์ของเราให้คําปรึกษาแก่ลูก ช่วยดูให้) 
  ๕. มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันควร (การทําพินัยกรรม ก็ถือว่าเป็นส่ิงถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะหภ์รรยา 
 

๏ มีคูค่รอง ตอ้งไมท่าํ ให้ช้าํจิต  
จะพาผดิ ไปข้างทางผยุผง 

ตอ้งสงเคราะห ์แกก่นั  
ใหม้ัน่คงรกัยนืยง ดว้ยกนั ถงึวนัตาย 

 
 

 เมือ่ว่าดว้ยเรือ่งคนที่จะมาเปน็คูค่รองของชาย หรอืทีเ่รยีกวา่จะมาเปน็ภรรยานัน้ ในโลกนี้ทา่น 
 แบง่ลกัษณะของภรรยาออกเปน็ ๗ ประเภท ไดแ้ก ่ 

  ๑. วธกาภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยเพชรฆาต เป็นพวกท่ีมีจิตใจคิดไม่ดี ชอบทําร้าย  
  ชอบด่าทอ สาปแช่ง คิดฆ่าสามี หรือมีชู้กับชายอื่น 
  ๒. โจรีภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยโจร เป็นคนล้างผลาญ สร้างหนี้สิน หาได้เท่าไรก็ไม่พอ  
  หรือเอาเรื่องในบ้านไปโพทนาให้คนข้างนอกรับรู้ทําให้เส่ือมเสียช่ือเสียง 
  ๓. อัยยาภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยนาย เป็นคนชอบข่มสามีให้อยู่ในอํานาจ ไม่ให้เกียรติ 
  สามีเม่ืออยู่ต่อหน้าผู้อื่น ชอบส่ังการหรือเอาแต่ใจตัวเอง เห็นสามีเป็นคนไร้ความสามารถ  
  แต่ตัวเองเป็นผู้นํา 
  ๔. มาตาภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยแม่ คือ ผู้ท่ีมีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้ง  
   ไม่เคยทอดท้ิงแม้ยามทุกข์ยาก ปุวยไข้ ไม่ทําให้มีเรื่องสะเทือนใจ 

 ๕. ภคินีภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยน้องสาว คือ ผู้ท่ีมีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้าน  
 แต่ขัดใจกันบ้างตามประสาคนใกล้ชิดกันแล้วก็ให้อภัยกัน โดยไม่คิดพยาบาท เดินตามแนวทาง 
 ของสามี ต้องพึ่งพาสามี 

  ๖. สขีภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยเพื่อน ต่างคนต่างก็มีอะไรที่เหมือนกัน ความสามารถ 
  พอกัน ไม่จําเป็นต้องพึ่งพากนั ไม่ค่อยยอมกัน เป็นตัวของตัวเอง แต่ก็รักกันและช่วยเหลือกัน 
  โดยต่างคนต่างทําหน้าท่ีของตัวเอง 
 
 

  



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 ๗. ทาสีภริยา หมายถึง  ภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้ คือ ภรรยาท่ีอยู่ภายใต้คําส่ังสามีโดยไม่มีข้อ 
 โต้แย้ง สามีเป็นผู้เล้ียงดู ส่ังอะไรก็ทําอย่างนั้น แมจ้ะไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็น อดทน 
 ทํางานตามหน้าท่ีตามแต่สามีจะส่ังการ แม้ถูกดุด่า เฆี่ยนตีก็ยังทนอยู่ได้โดยไม่โต้ตอบ ท่านว่า 
 คนท่ีจะมาเป็นสามี ภรรยาได้ดีหรือ 

  

 คู่สรา้งคู่สมนัน้ควรตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
  ๑. สมสัทธา คือ มีศรัทธาเสมอกัน 
  ๒. สมสีลา คือ มีศีลเสมอกัน 
  ๓. สมจาคะ คือ มีการเสียสละเหมือนกัน 
  ๔. สมป๎ญญา คือ มีป๎ญญาเสมอกัน 
  เมื่อได้แต่งงานกันแล้ว แต่ละฝุายก็มีหน้าท่ีท่ีต้องทําดังนี้ 
 

 สามมีหีนา้ทีต่อ่ภรรยาคอื 
  ๑. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา คือ การแนะนําเปิดเผยว่าเป็นภรรยา ไม่ปิดบังกับผู้อื่น  
  และให้เกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วย 

๒. ไม่ดูหมิ่น คือ ไม่ดูถูกภรรยาเมื่อทําไม่เป็น ทําไม่ถูก หรือเรื่องชาติตระกูล การศึกษาว่าตํ่า
ต้อยกว่าตน แต่ต้องสอนให้ 

  ๓. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา คือ การไปมีเมียน้อยนอกบ้าน เล้ียงต้อย หรือเท่ียวเตร่หา 
  ความสําราญกับหญิงบริการ 
  ๔. มอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้าน คือ การมอบธุระทางบ้านให้กับภรรยาจัดการ รับฟ๎งและทํา 
  ตามความเห็นของภรรยาเกี่ยวกับบ้าน 

 ๕. ให้เครื่องแต่งตัว คือ ให้ความสุขกับภรรยาเรื่องการแต่งตัวให้พอดี เพราะสตรีเป็นผู้รักสวยรัก 
 งามโดยธรรมชาติ 

 

 ฝุายภรรยากม็หีน้าทีต่อ้งตอบแทนสามีคอื 
  ๑. จัดการงานดี คือ งานบ้านการเรือนต้องไม่บกพร่อง ดูแลด้านความสะอาด ทํานุบํารุงรักษา  
  ด้านโภชนาการให้เรียบร้อยดี 

  ๒. สงเคราะห์ญาติสามีดี คือ ให้ความเอื้อเฟื้อญาติฝุายสามี เท่าท่ีตนมีกําลังพอทําได้  
  ไม่ได้ หมายถึง เรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียว 
  ๓. ไม่ประพฤตินอกใจสามี คือ ไม่คบชู้ หรือป๎นใจให้ชายอื่น ซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว 
  ๔. รักษาทรัพย์ให้อย่างดี  คือ รู้จักรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ให้หมดไปด้วยความส้ินเปลือง  
  แต่ก็ไม่ถึงกับตระหนี ่
  ๕. ขยันทํางาน คือ ไม่เกียจคร้านเอาแต่ออกงาน นอน กิน หรือเท่ียวแต่อย่างเดียว  
  ต้องทํางานบ้านด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๔ ทํางานไมใ่ห้คัง่คา้ง 
 

๏ จะทํางาน การใด ตัง้ใจมัน่ 
อยา่ผดัวนั ทาํเลน่ เชา้ เยน็ สาย 

ไมท่ิง้คา อากูล มากมลูมาย 
เร่งคลีค่ลาย ใหเ้สรจ็ สาํเรจ็การ 

 
 

 วา่ดว้ยสาเหตุทีท่ําใหง้านคัง่คา้งนัน้สรปุสาเหตไุดเ้พราะวา่  
  ๑. ทํางานไม่ถูกกาล  

๒. ทํางานไม่ถูกวิธ ี
๓. ไม่ยอมทํางาน  

 

 หลกัการทํางานใหเ้สรจ็ลลุว่งมดีงันี้  
๑. ฉันทะ   คือ มีความพอใจในงานท่ีทํา 
๒. วิริยะ    คือ มีความต้ังใจ พากเพียรในงานท่ีทํา 
๓. จิตตะ  คือ มีความเอาใจใส่ในงานท่ีทํา 
๔. วิมังสา  คือ มีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๕ การใหท้าน 
 

๏ ควรบาํเพญ็ ซึง่ทาน คอืการให้ 
ทา่นว่าไว้ สวยงาม สามสถาน 

หนึ่งใหข้อง สองธรรมะ ชนะมาร 
อภยัทาน ทีส่าม งามเหลอืเกนิ 

 
 

 การใหท้าน คอื  การใหท้ีไ่มห่วงัผลตอบแทนโดยหมายใหผู้ไ้ดร้ับไดพ้น้จากทกุข์ 
  แบง่ออกเปน็ ๓ อย่างไดแ้ก ่
  ๑. อามิสทาน คือ การให้วัตถุ ส่ิงของ หรือเงินเป็นทาน 

  ๒. ธรรมทาน คือ การสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน 
  ๓. อภัยทาน คือ การให้อภัยในส่ิงท่ีคนอื่นทําไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน    
 การใหท้านทีถ่อืวา่เปน็ความด ีและไดบ้ญุมาก นัน้จะประกอบดว้ยปจ๎จยั ๓ ประการอนั ไดแ้ก ่
  ๑. วัตถุบริสุทธิ์ คือ เป็นของท่ีได้มาโดยสุจริต ไม่ได้ไปยักยอกมา โกงมา หรือได้มาด้วยวิธีแยบยล 
  ๒. เจตนาบริสุทธิ์ คือ มีจิตยินดี ผ่องใสเบิกบาน ไม่รู้สึกเสียดายส่ิงท่ีให้ ต้ังแต่ก่อนให้ ขณะให้  
  และหลังให้ 
  ๓. บุคคลบริสุทธิ์ คือ ให้กับผู้รับท่ีมีศีลธรรม ตัวผู้ให้เองก็ต้องมีศีลท่ีบริสุทธิ์  

 การใหท้านทีถ่อืวา่ไมด่ี และยงัอาจเปน็บาปกรรม ถงึเราทางออ้มอกีดว้ย ไดแ้ก ่
  ๑. ให้สุรา ยาเสพย์ติด เป็นต้น (ถ้าเขาเมาแล้วขับรถชนตาย เราก็มีส่วนบาปด้วย) 
  ๒. ให้อาวุธ  (ถ้าอาวุธนั้นถูกเอาไปใช้ประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราด้วย) 
  ๓. ให้มหรสพ คือ การบันเทิงทุกรูปแบบ 
  ๔. ให้สัตว์เพศตรงข้ามเพื่อผสมพันธุ์ อันนี้รวมถึงการจัดหาสาวๆ ไปบําเรอผู้มีอํานาจ  
  หรือผู้น้อยด้วย 
  ๕. ให้ภาพลามก หรือส่ิงพิมพ์ลามก เพราะทําให้เกิดความกําหนัด เกิดกามกําเริบ  
  (เมื่อดูแล้วเกิดไปฉุดคร่า ข่มขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราด้วย) 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม 

 
๏ การประพฤติ ตามธรรม คําพระสอน 

ไมเ่ดอืดรอ้น ถอนทกุข์ ยามฉกุเฉนิ 
คนรกัธรรม ธรรมรกัษ์คน ผลเจรญิ 

นัง่ยนืเดนิ นอนสขุ ทกุขไ์มม่ี 
 

 

 การประพฤตธิรรม ก็คอืการปฏบิตัิใหเ้ปน็ไป แบง่ออกไดเ้ปน็ ๓ อนั ไดแ้ก ่ 
 กายสจุริต คือ 
  ๑. การไม่ฆ่าสัตว์ หมายรวมหมดต้ังแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ และมนุษย์ 
  ๒. การไม่ลักทรัพย์ หมายรวมถึง การคอรัปช่ัน ไปหลอกลวง ปล้นจ้ีชาวบ้านด้วย 
  ๓. การไม่ประพฤติผิดในกาม หมายรวมถึง การคบชู้ นอกใจภรรยา และการข่มขืนด้วย  
 

 วจีสจุริต คอื 
  ๑. การไม่พูดเท็จ คือ การพูดแต่ความจริง ไม่หลอกลวง 
  ๒. การไม่พูดคําหยาบ คือ คําท่ีฟ๎งแล้วไม่รื่นหู เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรวมหมด 
  ๓. การไม่พูดจาส่อเสียด การนินทาว่าร้าย 
  ๔. การไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล คือ การพูดท่ีไม่เป็นสาระ หาประโยชน์อันใดมิได้  
 

 มโนสุจรติ คอื 
  ๑. การไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น คือ การนึกอยากได้ของเขามาเป็นของเรา 
  ๒. การไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น คือ การนึกอยากให้คนอื่นประสพเคราะห์กรรม  
  คิดจะทําร้ายผู้อื่น 

 ๓. การเห็นชอบ คือ มีความเช่ือความเข้าใจในความเป็นจริง ความถูกต้อง ตามหลักคําสอน 
 ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะหญ์าต ิ

 
๏ เมือ่ยามญาต ิอตัคดั เกนิขดัขอ้งควรหาชอ่ง สงเคราะห์ ไมเ่ลาะหนี 

เขาซาบซึง้ ถงึคณุ อบอุน่ดหีากถงึที เราจน ญาตสินใจ 
 

 

 ลักษณะของญาติทีค่วรใหก้ารสงเคราะห ์เมื่ออยูใ่นฐานะดงันี้ คอื 
  ๑. เมื่อยากจนหาท่ีพึ่งมิได้ 
  ๒. เมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขาย 
  ๓. เมื่อขาดยานพาหนะ 
  ๔ .เมื่อขาดอุปกรณ์ทํามาหากิน 
  ๕. เมื่อเจ็บไข้ได้ปุวย 
  ๖. เมื่อคราวมีธุระการงาน 
  ๗. เมื่อคราวถูกใส่ความหรือมีคดี 
 การสงเคราะหญ์าต ิทําไดท้ัง้ทางธรรมและทางโลก ได้แก ่ 
  - ในทางธรรม ก็ช่วยแนะนําให้ทําบุญกุศล ให้รักษาศีล และทําสมาธิภาวนา  
  - ในทางโลก ก็ได้แก่ 

  ๑. ให้ทาน คือ การสงเคราะห์เป็นทรัพย์สิน หรือเงินทองเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์ 
  หรือความลําบากตามแต่กําลัง 

  ๒. ใช้ปิยวาจา คือ การพูดเจรจาด้วยถ้อยคําท่ีอ่อนโยน สุภาพ และประกอบไปด้วย 
  ความปรารถนาดี 
  ๓. มีอัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กับเขา อาจช่วยเหลือด้วยแรงกาย  
  กําลังใจ หรือด้วยความสามารถท่ีมี 
  ๔. รู้จักสมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข  
  ไม่ถือตัว 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๘ ทํางานทีไ่มม่โีทษ 

 
๏ งานรบัจา้ง ลา้งชาม กต็ามเถดิ 
หากไมเ่กดิ โทษทณัฑ์ นัน่สดใส 
เมือ่ไดช้อ่ง ตอ้งจาํ กระทาํไป 
ไดก้ําไร ทกุทาง ไม่วา่งงาน 

 
 

 งานทีไ่มม่โีทษ  ประกอบดว้ยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  ๑. ไม่ผิดกฏหมาย คือ ทําให้ถูกต้องตามกฏหมายของบ้านเมือง 
  ๒. ไม่ผิดประเพณี คือ แบบแผนท่ีปฏิบัติกันมาแต่เดิม ควรดําเนินตาม 
  ๓. ไม่ผิดศีล คือ ข้อห้ามท่ีบัญญัติไว้ในศีล ๕ 
  ๔. ไม่ผิดธรรม คือ หลักธรรมท้ังหลายอาทิเช่น การพนัน การหลอกลวง  
 

 สว่นอาชพีตอ้งหา้มสาํหรบัพทุธศาสนกิชนไดแ้ก่ 
  ๑. การค้าอาวุธ 
  ๒. การค้ามนุษย์ 
  ๓. การค้ายาพิษ 
  ๔. การค้ายาเสพย์ติด 
  ๕. การค้าสัตว์เพื่อนําไปฆ่า 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๑๙ ละเวน้จากบาป 

 
๏ กรรมชั่วช้า ลามก ตอ้งยกเวน้ 
หากขนืเลน่ ด้วยกนั ถกูมนัผลาญ 
งดเวน้บาป กาํราบให ้ไกลสนัดาน 

ในดวงมาลย ์ไมร่อ้น และออ่นเพลยี 
 

 

 บาป คอื สิง่ทีไ่มด่ ีเสยี ความชัว่ที่ตดิตวั ซึง่ไมค่วรทํา ทา่นวา่สิง่ทีท่าํแลว้ถอืว่าเปน็บาป ได้แก ่
 อกุศลกรรมบถ ๑๐ คอื 
  ๑. ฆ่าสัตว์ 
  ๒. ลักทรัพย์ 
  ๓. ประพฤติผิดในกาม 
  ๔. พูดเท็จ 
  ๕. พูดส่อเสียด 
  ๖. พูดคําหยาบ 
  ๗. พูดเพ้อเจ้อ 
  ๘. โลภอยากได้ของเขา 
  ๙. คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น 
  ๑๐. เห็นผิดเป็นชอบ 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๒๐ สาํรวมจากการดืม่น้าํเมา 

 
๏ ของมนึเมา ทกุชนดิ พิษคล้ายเหล้า 

ใครเสพเขา้ นา่ตาํหน ิสตเิสยี 
เกดิโรคร้าย แรงรอ้น กายออ่นเพลยี 

ใครงดเสยี เปน็สขุ ไปทกุวนั 
 

  

วา่ดว้ยเรือ่งของน้าํเมานัน้ อาจทํามาจากแปงู ขา้วสุก การปรงุโดยผสมเชือ้ หรอือะไรกแ็ลว้แต่ทีด่ืม่
แลว้ทําใหม้นึเมา เชน่ เบยีร ์ไวน ์ไมใ่ชแ่คเ่หลา้เทา่นัน้ ลว้นมโีทษอนั ไดแ้ก ่

 ๑. ทําให้เสียทรัพย์ เพราะต้องนําเงินไปซื้อหา ท้ัง ๆ ท่ีเงินจํานวนเดียวกันนี้ สามารถนําเอาไปใช้ 
 ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า 
 ๒. ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ซึ่งนําไปสู่ความวุ่นวาย เจ็บตัว หรือถึงแก่ชีวิต และคดีความ  
 เพราะน้ําเมาทําให้ขาดการยับยั้งช่ังใจ 
 ๓. ทําให้เกิดโรค โรคท่ีเกิดเนื่องมาจากการดื่มสุราล้วนแล้วแต่บั่นทอนสุขภาพกายจนถึงตายได้ 
 เช่น โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคความดัน 

  ๔. ทําให้เสียช่ือเสียง เมื่อคนเมาไปทําเรื่องไม่ดีเข้าเช่นไปลวนลามสตรี ปล่อยตัวปล่อยใจ  
  ก็ทําให้วงศ์ตระกูล และหน้าท่ีการงานเส่ีอมเสีย 
  ๕. ทําให้ลืมตัวไม่รู้จักอาย คนเมาทําส่ิงท่ีไม่ควรทํา ทําส่ิงท่ีคนมีสติจะไม่ทํา เช่นแก้ผ้าเดิน  
  หรือนอนในท่ีสาธารณะเป็นต้น  

 ๖. ทอนกําลังป๎ญญา ทานแล้วทําให้เซลล์สมองเริ่มเส่ือมลง ก็จะทําให้สุขภาพและป๎ญญา 
 เส่ือมถอย ความสามารถโดยรวมก็ด้อยลง 

 
 
 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๑ ไมป่ระมาทในธรรมทัง้หลาย 
 

๏ ไมป่ระมาท คอืม ีสตพิรอ้มคอยหนว่งนอ้ม ธรรมคณุ ไม่ผลนุผลนั 
ธรรมอนัใด ไมด่ ีหลกีหนพีลนัธรรมดนีัน้ ยดึแนน่ ไมแ่คลนคลอน 

 
  

 ธรรมในทีน่ีก้ค็อื หลกัปฏบิัตทิี่ทาํแลว้มผีลในทางด ีและเปน็จรงิทีพ่ระสมัมาสัมพทุธเจ้าไดท้รง  
 โปรดแนะทางไว ้
 คนทีป่ระมาทในธรรมนัน้มลีกัษณะทีส่รุปไดด้งันี้ คือ 
  ๑. ไม่ทําเหตุดี แต่จะเอาผลดี 
  ๒. ทําตัวเลว แต่จะเอาผลดี 
  ๓. ทําย่อหย่อน แต่จะเอาผลมาก  
 สิง่ทีไ่มค่วรประมาทไดแ้ก่ 

 ๑. การประมาทในเวลา คอื การปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์  
 หรือผลัดวันประกันพรุ่งเป็นต้น 

  ๒. การประมาทในวัย คือ คิดว่าอายุยังน้อย ไม่ต้องทําความเพียรก็ได้เพราะยังต้องมีชีวิตอยู่อีกนาน 
  เป็นต้น 

  ๓. การประมาทในความไม่มีโรค คือ คิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่ตายง่ายๆ ก็ปล่อยปละละเลยเป็นต้น 
  ๔. การประมาทในชีวิต คือ การไม่กําหนดวางแผนถึงอนาคต คิดอยู่แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่อีกนาน 
  เป็นต้น 

  ๕. การประมาทในการงาน คือ ไม่ขยันต้ังใจทําให้สําเร็จ ปล่อยตามเรื่องตามราว หรือปล่อย 
  ให้ดินพอกหางหมูเป็นต้น 

  ๖. การประมาทในการศึกษา คือ การไม่คิดศึกษาเล่าเรียนในวัยที่ควรเรียน หรือขาดความเอา 
  ใจใส่ท่ีเพียงพอ 

  ๗. การประมาทในการปฏิบัติธรรม คือ การไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนา หรือศึกษาหลักธรรม 
  ให้ถ่องแท้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นต้น 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ 

 
๏ ความเคารพ นบัถอื คอืเสนห่์ 

ไม่โลเล เหมอืนลิง วิง่หลอกหลอน 
ทัง้ตอ่หนา้ ลบัหลงั พึงสังวร 

ยอ่มงามงอน สวยสง่า ราคาแพง 
 

 

 ท่านไดก้ลา่ววา่สิง่ที่ควรเคารพมอียูด่งันี้ 
  ๑. พระพุทธเจ้า 
  ๒. พระธรรม 
  ๓. พระสงฆ ์
  ๔. การศึกษา 
  ๕. ความไม่ประมาท คือ การดําเนินตามหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาอื่นๆ  
  ด้วยความเคารพ 
  ๖. การสนทนาปราศรัย คือ การต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๓ มีความถอ่มตน 

 
๏ ไม่พองลม กม้หัว เจยีมตวัด้วย 
มรรยาทสวย นิม่นวล สิน้สว่นแข็ง 

เหมอืนงูพษิ ถอดเขีย้ว หมดเรีย่วแรง 
ยามแถลง นอบนอ้ม พรอ้มใจกาย 

 
  

ความออ่นนอ้มถอ่มตน คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นทราบเพื่อข่มผู้อื่น 
หรือเพื่อโอ้อวด การไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสงี่ยม 

 ท่านวา่ไวว้า่โทษของการอวดดนีัน้มอียูด่งันีค้อื 
  ๑. ทําให้เสียคน คือ ไม่สามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนเดิม เสียอนาคต 
  ๒. ทําให้เสียมิตร คือ ไม่มีใครคบหาเป็นเพื่อนด้วย ถึงจะมีก็ไม่ใช่เพื่อนแท้ 

 ๓. ทําให้เสียหมู่คณะ คือ ถ้าต่างคนต่างถือดี ก็ทําให้ไม่สามารถตกลงกันได้ ในท่ีสุดก็ไม่ถึง 
 จุดหมาย หรือทําให้เป็นท่ีเบ่ือหน่ายของคนอื่น 

 การทาํตวัใหเ้ปน็คนออ่นนอ้มถอ่มตนนัน้มหีลกัดงันีค้อื 
  ๑. ต้องคบกัลยาณมิตร คือ เพื่อนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร 
  ๒. ต้องรู้จักคิดไตร่ตรอง คือ การรู้จักคิดหาเหตุผลอยู่ตลอดถึงความเป็นไปในธรรมชาติ 
  ของมนุษย์ ต่างคนย่อมต่างจิดต่างใจ และรวมท้ังหลักธรรมอื่นๆ 

  ๓. ต้องมีความสามัคคี คือ การมีความสามัคคีในหมู่คณะ อลุ่มอล่วยในหลักการ ตักเตือน รับฟ๎ง 
  และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
 ท่านวา่ลกัษณะของคนถอ่มตนนัน้มดีงันี้ 

  ๑. มีกิริยาท่ีนอบน้อม 
  ๒. มีวาจาท่ีอ่อนหวาน 
  ๓. มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
  สรุปแล้วก็คือ สมบูรณ์พร้อมด้วยกาย วาจา และใจ นั่นเอง 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๔ มีความสนัโดษ 

 
๏ ความสนัโดด พอใจ ในสิ่งของ 
เชน่เงนิทอง ของตน แมล้น้หลาย 
เมือ่มนีอ้ย จา่ยนอ้ย คอ่ยสบาย 
ความจนหาย เลยลบั กลบัมัง่มี 

 
  

คําว่าสันโดษไม่ได้หมายถึงการอยู่ลําพังคนเดียวอย่างเดียวก็หาไม่ แต่หมายถงึการพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่
ในของของตวั ซึ่งท่านได้ให้นิยามท่ีเป็นลักษณะของความสันโดษเป็นดังนี้ คือ 

 ๑. ยถาลาภสันโดษ หมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด คือ มีแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น เป็นอยู่ 
 อย่างไรก็ควรจะพอใจ ไม่คิดน้อยเนื้อตํ่าใจในส่ิงท่ีตัวเองเป็นอยู่  

 ๒. ยถาพลสันโดษ หมายถึงความยินดีตามกําลัง  เรามีกําลังแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น ต้ังแต่ 
 กําลังกาย กําลังทรัพย์ กําลังบารมี หรือกําลังความสามารถเป็นต้น  

  ๓. ยถาสารูปสันโดษ หมายถึงความยินดีตามควร ซึ่งโยงใยไปถึงความพอเหมาะพอควร 
  ในหลายๆ เรื่อง เช่น รูปลักษณ์ของตนเอง และรวมท้ังฐานะท่ีเราเป็นอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๕ มีความกตญัํ ู

 
๏ กตญัํู รูบ้ญุ คณุพอ่แม่ 

คนเฒา่แก่ แลอาจารย์ ทา่นทรงศลี 
จอมมนุนิทร ์ปิน่เกล้า เจ้าธานี 

หาวิธ ีแทนคณุ สมดุลกนั 
 

  

 คือ การรูคุ้ณ และตอบแทนท่านผูน้ัน้ บญุคุณทีว่า่นีม้ใิชว่า่ตอบแทนกนัแลว้ก็หายกนั แตห่มายถงึ 
 การราํลกึถงึพระคณุทีเ่คยให้ความอปุการะแกเ่ราดว้ยความเคารพยิง่ ทา่นวา่สิง่ของหรอืผูท้ี่ควรกตญัํู 
 นัน้มดีงันี ้

  ๑. กตัญํูต่อบุคคล บุคคลท่ีควรกตัญํู ก็คือ ใครก็ตามท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทน 
  พระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น 
  ๒. กตัญํูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยทํางานให้เรา เราก็ควรเล้ียงดูให้ดีเช่นช้าง ม้า วัว  
  ควาย หรือสุนัขท่ีช่วยเฝูาบ้าน เป็นต้น 
  ๓. กตัญํูต่อส่ิงของ ได้แก่ส่ิงของทุกอย่างท่ีมีคุณต่อเรา เช่น หนังสือท่ีให้ความรู้แก่เรา อุปกรณ์ 
  ทํามาหากนิต่างๆ เราไม่ควรท้ิงคว้าง หรือทําลายโดยไม่เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๖ การฟ๎งธรรมตามกาล 

 
๏ การฟง๎ธรรม ตามกาล ผา่นมาถึง 

ควรคํานงึ นิง่นั่ง ฟ๎งขยนั 
ยอ่มจะเกดิ ปญ๎ญา สารพนั 

ตั้งใจมัน่ ฟง๎ดี นีส่มควร 
 

  
 เมือ่มโีอกาส เวลา หรอืตามวนัสําคญัต่างๆ กค็วรตอ้งไปฟง๎ธรรมบา้ง เพือ่สดบัตรับฟง๎ สิง่ทีเ่ปน็ 
 ประโยชน์ในหลกัธรรมนัน้ๆ และนาํมาใชก้บัชวีติเรา เพือ่ปรบัปรงุใหด้ขีึน้  
 ท่านวา่เวลาที่ควรไปฟง๎ธรรมนัน้มดีงันีค้อื 
  ๑. วันธรรมสวนะ ก็คือ วันพระ หรือวนัท่ีสําคัญทางศาสนา 

 ๒. เมื่อมีผู้มาแสดงธรรม ก็อย่างเช่น การฟ๎งธรรมตามวิทยุ การท่ีมีพระมาแสดงธรรม 
 ตามสถานท่ีต่างๆ หรือการอ่านจากส่ือต่างๆ 

  ๓. เมื่อมีโอกาสอันสมควร อาทิเช่น ในวันอาทิตย์เมื่อมีเวลาว่าง หรือในงานมงคล งานบวช  
  งานกฐิน งานวัดเป็นต้น 
 

 คุณสมบตัิของผูฟ้ง๎ธรรมทีด่คีวรตอ้งมดีงันีค้อื 
  ๑. ไม่ดูแคลนในหัวข้อธรรมว่าง่ายเกินไป 
  ๒. ไม่ดูแคลนในความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรม 
  ๓. ไม่ดูแคลนในตัวเองว่าโง่ ไม่สามารถเข้าใจได้ 
  ๔. มีความต้ังใจในการฟ๎งธรรม และนําไปพิจารณา 
  ๕. นําเอาธรรมนั้นๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล 
 
 

 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน 

 
๏ ความอดทน ตรากตราํ ยามลาํบาก 

เจบ็ไขม้าก ทนได้ ไมโ่หยหวน 
ถกูเขาด่า ใหฟ้๎ง นัง่หนา้นวล 
ยิม้เสสรวล ดว้ยขนัต ิงามวไิล 

 
  
 ท่านวา่ลกัษณะของความอดทนนัน้สามารถจําแนกออกไดเ้ปน็ดงัตอ่ไปนี้ คอื  
  ๑. ความอดทนตอ่ความลาํบาก  คือ ความลําบากท่ีต้องประสพตามธรรมชาติ ซึ่งอาจมาจาก 
  สภาพแวดล้อมเป็นต้น 
  ๒. ความอดทนตอ่ทกุขเวทนา  คือ ทุกข์ท่ีเกิดจากสังขารของเราเอง เช่นความไม่สบายกายเป็นต้น 

 ๓. ความอดทนตอ่ความเจบ็ใจ  คือ การท่ีคนอื่นทําให้เราต้องผิดหวัง หรือพูดจาให้เจ็บชํ้าใจ  
 ไม่เป็นอย่างท่ีหวังเป็นต้น 
 ๔. ความอดทนตอ่อํานาจกเิลส คอื ส่ิงยั่วยวนท้ังหลายถือเป็นกิเลสท้ังทางใจและทางกาย  
 อาทิเช่น ความนึกโลภอยากได้ของเขา หรือการพ่ายแพ้ต่ออํานาจเงินเป็นต้น  
 

 วธิทีําใหม้ีความอดทนคอื มหีริโิอตัปปะ 
  ๑. หริ ิไดแ้ก ่การมีความละอายต่อบาป การท่ีรู้ว่าเป็นบาปแล้วยังทําอีกก็ถือว่าไม่มีความละอายเลย 
  ๒. โอตปัปะ  ไดแ้ก่ การมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้นๆ 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

 
 

มงคลที่ ๒๘ เปน็ผูว้า่งา่ย 
 

๏ ควรเปน็คน สอนง่าย ไม่ตายด้านกอ่ราํคาญ ค่าํเชา้ ไม่เขา้ไหน  
ไมซ่ดัโทษ ของตน ใหค้นใดเมือ่มใีคร สอนพร่ํา ใหน้าํมา 

 
 

ท่านวา่ ผูว้า่งา่ย นัน้มลีกัษณะที่สงัเกตไดด้งันี ้คอื 
๑. ไม่พูดกลบเกล่ือนเมื่อได้รับการว่ากล่าวตักเตือน คือ การรับฟ๎งด้วยดี ไม่ใช่แก้ตัวแล้วปิด
ประตูความคิดไม่รับฟ๎ง 

  ๒. ไม่นิ่งเฉยเมื่อได้รับการเตือน คือ การนําคําตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ 
  ๓. ไม่จับผิดผู้ว่ากล่าวส่ังสอน คือ การท่ีผู้สอนอาจจะมีความผิดพลาด เนื่องจากความประมาท  
  เราควรให้อภัยต่อผู้สอน เพราะการจับผิดทําให้ผู้สอนต้องอับอายขายหน้าได้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ดีงาม 
  ๔. เคารพต่อคําสอนและผู้สอน คือ การรู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ทําให้คําสอน และเคารพในส่ิงท่ี 
  ผู้สอนได้นํามาแนะนํา 
  ๕. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ ไม่แสดงความยะโส ถือตัวว่าอยู่เหนือผู้อื่นเพราะส่ิงท่ีตัวเองเป็นตัวเองม ี

 ๖. มีความยินดีต่อคําสอนนั้น คือ ยอมรับในคําสอนนั้นๆ ด้วยความยินดีเช่นการไม่แสดงความ 
 เบ่ือหน่ายเพราะเคยฟ๎งมาแล้ว เป็นต้น 

  ๗. ไม่ด้ือรั้น คือ การไม่อวดดี คิดว่าของตัวเองนั้นผิดแต่ก็ยังดันทุรังทําต่อไปเพราะกลัวเสียช่ือเสียฟอร์ม 
  ๘. ไม่ข้ดแย้ง เพราะว่าการว่ากล่าวตักเตือนหรือส่ังสอนนั้นก็คือ ส่ิงท่ีตรงข้ามกับท่ีเราทําอยู่แล้ว  
  เราควรต้องเปิดใจให้กว้างไม่ขัดแย้งต่อคําสอน คําวิจารณ์นั้นๆ 

๙. ยินดีให้ตักเตือนได้ทุกเวลา คือ การยินดีให้มีการแสดงความคิดเห็น ตักเตือนได้โดยไม่มี
ข้อยกเว้นเรื่องเวลา 

 ๑๐. มีความอดทนต่อการเป็นผู้ถูกส่ังสอน คือ การไม่เอาความขัดแย้งในความเห็นเป็นอารมณ์  
 แต่ให้เข้าใจเจตนาท่ีแท้จริงของผู้สอนนั้น 

 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 การทาํใหเ้ปน็คนวา่งา่ยนัน้ทาํไดด้งันี ้

 ๑. ลดมานะของตัว คือ การไม่ถือดี ไม่ถือตัว ความไม่สําคัญตัวเองว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้  
 อาทิเช่น ถือตัวว่าการศึกษาดีกว่าเป็นต้น 

  ๒. ละอุปาทาน  คือ การไม่ยึดถือในส่ิงท่ีเรามี เราเป็น หรือถือมั่นในอํานาจกิเลสต่างๆ 
 ๓. มีสัมมาทิฏฐิ  คือ มีป๎ญญาท่ีเห็นชอบ การเห็นถูกเห็นควรตามหลักอริยสัจ ๔ เช่ือเรื่องความ 
 ไม่เท่ียง เช่ือในเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๒๙ การไดเ้หน็สมณะ 

 
๏ การพบเหน็ สมณะ ผู้สงบ 

แล้วนอบนบ ถามไถ ่ไตรสกิขา 
หมัน่ฝกึหัด ทกุวนั ดว้ยปญ๎ญา 

ยอ่มชกัพา จิตตรง มงคลม ี
 

  
คําวา่ สมณะแปลตรงตวัไดว้า่ ผูส้งบ (หมายถงึผูอ้ยู่ในสมณเพศ) ท่านวา่คณุสมบัตขิองสมณะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย ๓ อย่างคอื 

  ๑. ต้องสงบกาย คือ มีความสํารวมในการกระทําทุกอย่าง รวมถึงกิริยา มรรยาท ตามหลักศีลธรรม 
 ๒. ต้องสงบวาจา คือ การพูดจาให้อยู่ในกรอบของความพอดี มีความสุภาพสงบเสงี่ยมในคําพูด
และภาษาท่ีใช้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ ประเพณี 
 ๓. ต้องสงบใจ คือ การทําใจให้สงบปราศจากกิเลสครอบงํา ไม่ว่าจะเป็น โลภ โกรธ หลง หรือ
ความพยาบาทใดๆ ต้ังมั่นอยู่ในสมาธิภาวนา  
 

 การไดเ้หน็สมณะมอียูด่งันีค้อื 
 ๑. เห็นด้วยตา หมายถึง ก็ตรงตัวคือการเห็นจากการสัมผัสด้วยสายตาของตนเอง แล้วมีความ
ประทับใจในความสํารวมในกาย 
 ๒. เห็นด้วยใจ เนื่องจาก ความสํารวมกาย วาจา ใจของสมณะจะช่วยโนัมน้าวจิตใจของเราให้
โอนอ่อนผ่อนตาม และรับฟ๎งหลักคําสอนด้วยใจท่ียินดี ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเปิดใจเราให้สมณะได้ช้ีนํา
นั่นเอง 
 ๓. เห็นด้วยป๎ญญา หมายความถึง การรู้โดยการใช้ป๎ญญาใคร่ครวญ พิจารณาในการสัมผัส และ
เข้าถึงและรับรู้ถึงคําสอนของสมณะผู้นั้น และรู้ว่าท่านเป็นผู้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างแท้จริง 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 เมือ่เหน็แลว้ก็ตอ้งทาํอย่างนีค้อื 
 ๑. ต้องเข้าไปหา คือ เข้าไปขอคําแนะนํา ช้ีแนะจากท่าน หรือให้ความเคารพท่าน 
 ๒. ต้องเข้าไปบํารุงช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือท่านในโอกาสอันควร เพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน 
 ๓. ต้องเข้าไปฟ๎ง คือ การรับฟ๎งคุณธรรม หลักคําสอนของท่านมาไว้เป็นแนวทางในการแกไ้ขป๎ญหาชีวิต 
 ๔. หมั่นระลึกถึงท่าน คือ การระลึกถึงความดีท่ีท่านมีแล้วนํามาเป็นตัวอย่างกับตัวเราเอง 

๕. รับฟ๎งรับปฏิบัติ คือ การรับคําแนะนําของท่านมาปฏิบัติทําตามเพื่อให้เกิดผล ครั้นเมื่อติดขัดก็ใคร่
แกไ้ขเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล 

 
๏ ยามหดหู ่ฟุงูซา่น กาลสงสยัเปน็สมยั ไตถ่าม ตามเหตุผล 

เพือ่บรรเทา คลี่คลาย หายกงัวลควรจะสน- ทนาธรรม ตามทีค่วร 
 

การได้สนทนากันเรื่องธรรม ทําให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และได้รู้ในส่ิงใหม่ๆ  
ท่ีเราอาจนึกไม่ถึง หรือเป็นการเผ่ือแผ่ความรู้ท่ีเรามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบด้วย 

 กอ่นทีเ่ราจะสนทนาธรรม ควรตอ้งพจิารณาและคาํนงึถงึสิง่ตอ่ไปนีค้อื 
  ๑. ต้องรู้เรื่องท่ีจะพูดดี 
  ๒. ต้องพูดเรื่องจริง มีประโยชน ์
  ๓. ต้องเป็นคําพูดท่ีไพเราะ 
  ๔. ต้องพูดด้วยความเมตตา 
  ๕. ต้องไม่พูดจาโอ้อวด หรือยกตนข่มท่าน 
 ขอ้ปฏบิตัิเมือ่มกีารสนทนาธรรม 
  1. มีศีลธรรม คือ การเป็นผู้ท่ีรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ เป็นนิจศีลอยู่แล้ว การเป็นผู้ปฏิบัติถือ 
  เป็นหน้าท่ีขั้นต้นในการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

 ๒. มีสมาธิดี คือ การมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีสนทนา ไม่ว่อกแวก พร้อมท้ังเป็นผู้ท่ีหมั่นเจริญสมาธิ 
 ภาวนา 

  ๓. แต่งกายสุภาพ คือ การแต่งตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัย อยู่ในกรอบประเพณีของสังคมแวดล้อม ณ  
  ท่ีนั้นๆ ถูกกาลเทศะ 

 ๔. มีกิริยาสุภาพ คือ มีความสุภาพในท่วงท่าไม่ว่าจะเดิน นั่ง ยืน หรือการกระทําใดๆ การที่มี 
 กิริยางดงาม สุภาพย่อมโน้มน้าวจิดใจผู้พบเห็นให้เกิดความประทับใจท่ีดี 

  ๕. ใช้วาจาสุภาพ คือ การใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพในการสนทนา ไม่ใช้คําหยาบคาย หรือก้าวร้าว 
  ๖. ไม่กล่าวค้านพระพุทธพจน์ คือ การไม่นําเอาคําส่ังสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อสงสัย หรือ 
  กล่าวค้าน เพราะส่ิงท่ีกล่าวไว้ในพระพุทธพจน์ย่อมเป็นความจริงตลอดกาล 

  ๗. ไม่ออกนอกประเด็นท่ีต้ังไว้ คือ การพูดให้อยู่ในหัวข้อท่ีต้ังไว้ ไม่พูดแบบน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 
 ๘. ไม่พูดนานจนน่าเบ่ือ คือ การเลือกเวลาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ เนื่องจากเรื่องบางเรื่อง 
 อาจไม่จําเป็นต้องขยายความมากเกินไป 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

 
 

มงคลที่ ๓๑ การบาํเพญ็ตบะ 
 

๏ พึงบาํเพญ็ ตบะ ละกิเลส 
อนัเปน็เหต ุหกัห้าม กามฉนัท์ 

มุ่งทาํลาย ถ่ายบาป สาบสญูพนัธุ์ 
เข้าสูข่ัน้ สุโข โลกตุตรฌาน 

 
  
 ตบะ  โดยความหมายแปลวา่ ทําใหร้อ้น ไมว่า่ดว้ยวธิใีด การบําเพญ็ตบะหมายความถงึการทาํใหก้เิลส  
  ความรุม่รอ้นตา่งๆ หมดไป หรอืเบาบางลง ลกัษณะการบาํเพญ็ตบะมีดงันี้ 

 ๑. การมีใจสํารวมในอินทรีย์ทั้ง ๖ (อายตนะภายใน ๖ อย่าง) ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  
 ไม่ให้หลง ติดอยู่กับสัมผัสภายนอกมากเกินไป ไม่ให้กิเลสครอบงําใจเวลาท่ีรับรู้อารมณ์ผ่าน 
 อินทรีย์ทั้ง ๖ (อินทรีย์สังวร)  

 ๒. การประพฤติรักษาพรหมจรรย์ เว้นจากการร่วมประเวณี หรือกามกิจท้ังปวง 
๓. การปฏิบัติธรรม คือ การรู้และเข้าใจในหลักธรรมเช่นอริยสัจ เป็นต้น ปฏิบัติตนให้อยู่ใน 
ศีล และถึงพร้อมด้วยสมาธิ และป๎ญญา โดยมีจุดหมายสูงสุดท่ีพระนิพพาน กําจัดกิเลส ละวาง
ทุกส่ิงได้หมดส้ินด้วยป๎ญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

 
 

มงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย ์

 
๏ เรง่ประพฤต ิพรหมจรรย์ อนัประเสรฐิ์ 

เพือ่ใหเ้กดิ สขุลว้น โดยถว้นถี่ 
ตั้งแตท่าน ถึงสกิขา บรรดามี 

สมบรูณด์ี พรหมจรรย์ ยอ่มมัน่คง 
  

คําวา่พรหมจรรย ์หมายความถงึ การบวชซึ่งละเวน้เมถุน การครองชีวิตท่ีปราศจากเมถุน การประพฤติ
ธรรมอันประเสริฐ ท่านว่าลักษณะของธรรมท่ีถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้น (ไม่ใช่ว่าต้องบวช
เป็นพระ) มีอยู่ดังนี้คือ 

  ๑. ให้ทาน บริจาคทานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ ส่ิงของ เงินทอง หรือป๎ญญา 
  ๒. ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานท่ีชอบ ท่ีถูกท่ีควร (เวยยาวัจจมัย) 
  ๓. รักษาศีล ๕ คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ทําผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ด่ืมน้ําเมา (เบญจศีล) 

  ๔. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากับคนท่ีเราต้องพบปะด้วยทุกคน (อัปปมัญญา) 
  ๕. งดเว้นจากการเสพกาม (เมถุนวิรัติ) 
  ๖. ยินดีในคู่ของตน คือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียว (สทารสันโดษ) 
  ๗. เพียรพยายามท่ีจะละความช่ัว ไม่ท้อถอยในความบากบั่น (วิริยะ) 

 ๘. รักษาซึ่งศีล ๘ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ร่วมประเวณี ไม่พูดปด ไม่ด่ืมน้ําเมา ไม่บริโภค 
 อาหารตั้งแต่เท่ียงวันเป็นต้นไป ไม่ฟูอนรํา ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่น ใช้ของหอมหรือ 
 เครื่องประดับ ไม่นอนบนที่สูงใหญ่ หรูหรา (อุโบสถ) 

  ๙. ใช้ป๎ญญาเห็นแจ้งใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค (อริยธรรม) 
  ๑๐. ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ป๎ญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริง (สิกขา) 
  * ขออธบิายเพิม่เตมิว่าขอ้ ๕ ทีบ่อกว่าใหง้ดเวน้การเสพกาม แตข่อ้ ๖ ใหย้นิดใีนคู่ของตนนัน้ 
เพราะวา่การประพฤตพิรหมจรรยใ์นทีน่ีห้มายถงึ บุคคลทัว่ไปทีอ่าจมคีรอบครวัแลว้ กป็ระพฤตพิรหมจรรย์ 
ไดโ้ดยการงดเวน้การรว่มประเวณ ีเชน่ในวนัสาํคญัๆ เปน็ตน้ 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๓๓ การเหน็อรยิสจั 

 
๏ การรูเ้หน็ ความจริง สิง่เทีย่งแท ้

ไม่ผนัแปร สีช่นดิ ไม่ผดิหลง 
ตัดตณัหา มูลราก พรากทกุขล์ง 
เปน็การสง่ ขา้มฟาก จากสาคร 

 
 

อรยิสจั หมายถงึความจรงิอนัประเสรฐิ หลกัแหง่อรยิสัจมอียู ่๔ ประการตามท่ีท่านได้ส่ังสอนไว้ดังนี ้ 
๑. ทกุข ์คอื ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความเป็นจริงของสัตว์โลกทุกผู้ทุกนามต้องมีทุกข์ ๓ 
ประการ คือ การเกิด ความแก่ ความตาย นอกจากนี้ก็มีความทุกข์ท่ีเป็นอาการ หรือเกิดจาก
สภาพแวดล้อมสรุปได้ดังนี้คือ 

  - ความโศกเศร้า (โสกะ) 
  - ความรําพันด้วยความเสียใจ (ปริเทวะ) 
  - ความเจ็บไข้ได้ปุวย (ทุกขะ) 
  - ความเสียใจ (โทมนัสสะ) 
  - ความท้อแท้ ส้ินหวัง คับแค้นใจ (อุปายาสะ) 
  - การตรอมใจ ผิดหวังจากส่ิงท่ีไม่รัก (อัปปิเยหิ สัมปโยคะ) 
  - การพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก (ปิเยหิ วิปปโยคะ) 
  - ความหม่นหมองเมื่อปรารถนาแล้วไม่ได้ส่ิงนั้น (ยมัปิจฉัง นลภติ) 
 

๒. สมุทยั คือ เหตุท่ีทําให้เกิดทุกข์ นอกจากเหตุแห่งทุกข์ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ต้นตอของทุกข์ก็อยู่
ท่ีใจของเราด้วยนั่นก็คือความอยาก ท่านว่าเป็นตัณหา ๓ อย่าง ซึ่งแบ่งออกได้เป็นดังนี้คือ 

  - ความอยากได้ หมายรวมถึง อยากทุกอย่างท่ีนํามาสนองสัมผัสท้ัง ๕ และกามารมณ์  
  (กามตัณหา) 

  - ความอยากเป็น คือ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ (ภวตัณหา) 
  - ความไม่อยากเป็น คือ ความไม่พอใจในส่ิงท่ีตัวเองเป็นอยู่ (วิภวตัณหา) 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

๓.นโิรธ คอื ความดับทุกข์ ภาวะท่ีตัณหาดับส้ินไป ความหลุดพ้น หรือหมายถึงภาวะของพระนิพพานนั่นเอง 
๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติ หรือหนทางท่ีนําไปสู่การดับทุกข์ การเดินทางสายกลางเพื่อไปให้ถึงการดับทุกข์  
คือ มรรคมี ๘ ประการ คือ 
 - ความเห็นชอบ เช่น ความศรัทธาในเบ้ืองต้นต่อหลักธรรม คําสอน เช่นการเช่ือว่ากรรมดี 
 กรรมช่ัว มีจริงเป็นต้น (สัมมาทิฏฐิ) 

- ความดําริชอบ หรือความคิดชอบ มีความคิดท่ีถูกต้องตามหลักธรรม เช่นการใช้ป๎ญญา
พิจารณา ความไม่เท่ียงของสังขาร หรือการไม่คิดอยากได้ของเขามาเป็นของเรา เป็นต้น  
(สัมมาสังกัปปะ) 

 - เจรจาชอบ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรม ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูด 
  เพ้อเจ้อเป็นต้น (สัมมาวาจา) 

- ทําการชอบ หรือการมีการกระทําท่ีไม่ผิดหลักศีลธรรม เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ 
เป็นต้น (สัมมากัมมันตะ) 

 - เล้ียงชีพชอบ คือ การทํามาหากินในทางท่ีถูก ไม่เบียดเบียนหรือทําความเดือดร้อนให้กับสัตว์ 
 หรือผู้อื่น อยู่ในหลักธรรมท่ีกําหนด เช่น ไม่มีอาชีพค้ามนุษย์ หรืออาชีพค้าอาวุธเป็นต้น  
 (สัมมาอาชีวะ) 

 - ความเพียรชอบ คือ การหมั่นทํานุบํารุงในส่ิงท่ีถูกต้อง อาทิเช่นการพยายามละกิเลสออก 
 จากใจ หรือการพยายามสํารวม กาย วาจา ใจให้ดําเนินตามหลักธรรมของท่านเป็นต้น  
 (สัมมาวายามะ) 
 - ความระลึกชอบ คือ มีสติต้ังมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องตามหลักธรรม เช่นการพึงระลึกถึงความตายท่ี 
 ต้องเกิดกับทุกคนเป็นต้น (สัมมาสติ) 

 - จิตต้ังมั่นชอบ คือ มีจิตท่ีมีสมาธิ ไม่ว่อกแวกหรือคิดฟุูงซ่าน และการทําสมาธิภาวนาตาม 
 หลักการที่ท่านได้บัญญัติแนะนําเอาไว้ (สัมมาสมาธิ) 

 การทาํใหแ้จง้ในพระนพิพาน  
 นพิพาน คอื ภาวะของจิตท่ีดับกิเลสได้หมดส้ิน หลุดจากอํานาจกรรม และไม่ต้องวนเวียนอยู่ 
 ในสังสารวัฏอีก ซึ่งก็คือ พ้นจากทุกข์นั่นเอง ท่านว่าลักษณะของนิพพานมีอยู่ ๒ ระดับดังนี ้ 
  ๑. การดับกิเลสขณะท่ียังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ หรือการเข้าถึงนิพพานขณะท่ียังมีชีวิตอยู่  
     - สอุปาทิเสสนพิพาน 

 ๒. การดับกิเลสท่ีไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่เลย คือการที่ร่างกายเราแตกดับแล้ว ไปเสวยสุขอัน 
เป็นอมตะในพระนพิพาน (ตรงนีไ้ม่สามารถอธิบายให้กระจ่างมากไปกว่านี้ได้)  
- อนปุาทเิสสนพิพาน 

  การท่ีจะเข้าถึงพระนิพพานได้ ก็ต้องปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาจนถึงขั้นสูงสุด  
 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๓๔ การทาํใหแ้จง้ซึง่พระนพิพาน 

 
๏ ทาํใหแ้จ้ง นพิพาน ผลาญสังโยชน์ 
ตรวจตราโทษ ธาต ุขนัธ ์หมัน่ฝกึถอน 
เอาอรหัต มรรคญาณ เผาราญรอน 
ดบัทกุขร์อ้น นพิพาน สาํราญนกั 

 
  
 การทาํใหแ้จง้ในพระนพิพาน 

นพิพาน คอื ภาวะของจิตท่ีดับกิเลสได้หมดส้ิน หลุดจากอํานาจกรรม และไม่ต้องวนเวียนอยู่ใน
สังสารวัฏอีก ซึ่งก็คือพ้นจากทุกข์นั่นเอง ท่านว่าลักษณะของนิพพานมีอยู่ ๒ ระดับดังนี้คือ  

  ๑. การดับกิเลสขณะท่ียังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ หรือการเข้าถึงนิพพานขณะท่ียังมีชีวิตอยู่  
  - สอุปาทิเสสนพิพาน  
 ๒. การดับกิเลสท่ีไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่เลย คือ การท่ีร่างกายเราแตกดับแล้ว ไปเสวยสุขอัน 

 เป็นอมตะในพระนพิพาน (ตรงนีไ้ม่สามารถอธิบายให้กระจ่างมากไปกว่านี้ได้)  
 - อนปุาทเิสสนพิพาน  

 การทีจ่ะเข้าถงึพระนพิพานได ้กต็อ้งปฏบิัตธิรรมและเจรญิสมาธภิาวนาจนถงึขัน้สงูสุด  
 ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณ 
 ท่านอธิบายถึงการระลึกถึงคุณพระนิพพาน โดยท่านยกบาลี ๘ ข้อ ไว้เป็นแนวเครื่องระลึก  
 ดังจะนํามา เขียนไว้เพื่อเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการระลึกดังต่อไปนี ้ 

 บาลีปรารภพระนพิพาน ๘ 
 ๑. มทนิมฺมทโน แปลว่า พระนิพพานย่ํายีเสียซึ่งความเมา มีความเมาในความเป็น คนหนุ่ม และ 
 เมาในชีวิต โดยคิดว่าตนจะไม่ตายเป็นต้น ให้ส้ินไปจากอารมณ์ คือคิดเป็นปกติเสมอว่าชีวิตนี้ 
 ไม่มีอะไรแน่นอน โลกนี้ท้ังส้ิน มีความฉิบหายเป็นที่สุด 

 ๒. ปิปาสวินโย แปลว่า พระนิพพาน บรรเทาซึ่งความกระหาย คือความใคร่กําหนัดยินดี 
 ในกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส และการถูกต้องสัมผัส 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 ๓. อาลยสมุคฺฆาโต  แปลว่า พระนิพพาน ถอนเสียซึ่งอาลัยในกามคุณ ๕ หมายความว่า ท่านท่ี 
 เข้าถึงพระนิพพาน คือมีกิเลสส้ินแล้ว ย่อมไม่ผูกพันในกามคุณ ๕ เห็นกามคุณ ๕ เสมือนเห็นซากศพ 
 ๔. วัฏฏป๎จเฉโท แปลว่า พระนิพพาน ตัดเสียซึ่งวนสาม คือ กิเลสวัฏได้แก่ ตัดกิเลสได้ส้ินเชิง  
 ไม่มีความมัวเมาในกิเลสเหลืออยู่แม้แต่น้อย กรรมวัฏ ตัดกรรม อันเป็นบาปอกุศล วิปากวัฏ คือ 
 ตัดผลกรรมท่ีเป็นอกุศลได้ส้ินเชิง 

 ๕. ตัณหักขโย, วิราโค, นิโรโธ แปลว่า นิพพานธรรมนั้น ถึงความส้ินไปแห่งตัณหา ตัณหาไม่ 
 กําเริบอีก มีความหน่ายในตัณหา ไม่มีความพอใจในตัณหาอีก ดับตัณหาเสียได้สนิทตัณหาไม่ 
 กําเริบข้ึนอีกได้แม้แต่น้อย 

 ๖. นิพพานัง แปลว่า ดับสนิทแห่งกิเลส ตัณหา อุปาทาน กรรมอํานาจท้ัง ๔ นี้ ไม่มีโอกาสจะ 
 ให้ผล แก่ท่านท่ีมีจิตเข้าถึงพระนิพพานแล้วได้อีก ตามข้อปรากฏว่ามีเพียง ๖ ข้อ ความจริง 
 ข้อท่ี ๕ ท่านรวมไว้ ๓ อย่าง คือ ตัณหักขโย ๑ วิราโค ๑ นิโรโธ ๑ ข้อนี้รวมกันไว้เสีย ๓ ข้อแล้ว  
 ท้ังหมดจึงเป็น ๘ ข้อพอดี ท่านลงในแบบว่า ๘ ก็เขียนว่า ๘ ตามท่าน ความจริงเมื่อท่านจะ 
 รวมกัน ท่านน่าจะเขียนว่า ๖ ข้อก็จะส้ินเรื่อง เมื่อท่าน เขียนเป็นแบบมาอย่างนี้ ก็เขียนตามท่าน 

  

 อานิสงส ์
 อานิสงส์ท่ีใช้อารมณ์ใคร่ครวญถึงพระนิพพานนี้มีผลมาก เป็นป๎จจัยให้ละอารมณ์ท่ีคลุกเคล้า 
 ด้วยอํานาจกิเลส และตัณหา เห็นโทษในวัฏฏะ เป็นป๎จจัยให้แสวงหาทางปฏิบัติเพื่อความพ้น 

ทุกข์ อันเป็นปฏิปทาไปสู่พระนิพพาน เป็นกรรมฐานท่ีนักปฏิบัติได้ผลเป็นกําไร เพราะเป็น
ป๎จจัยให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างสบาย ขอท่านนักปฏิบัติจงสนใจกรรมฐานกองนี้ 
ให้มาก ๆ และแสวงหาแนวปฏิบัติ ท่ีเข้าตรงต่อพระนิพพานมาปฏิบัติ ท่านมีโอกาสจะเข้าสู่พระ
นิพพานได้อย่างไม่ยากนัก เพราะระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ เป็นองค์หนึ่งในองค์สาม
ของพระโสดาบัน ช่ือว่าท่านก้าวเข้าไปเป็นพระโสดาบันหนึ่งในสามขององค์พระโสดาบันแล้ว 
เหลืออีกสองต้องควรแสวงหาให้ครบถ้วน  

 พระนพิพานไมส่ญู 
ท่านนักปฏิบัติได้กําหนดกรรมฐานในอุปสมานุสสตินี้แล้ว ท่านอาจจะต้องประสบกับป๎ญหา 
ยุ่งสมองในเรื่องพระนพิพานอีกตอนหนึ่ง เพราะบรรดานักคิดนักแต่งท้ังหลาย ได้พากันโฆษณา
มาหลายร้อยปีแล้วว่าพระนิพพานเป็นสภาพสูญ แต่พอมาอ่านหนังสือของพระอรหันต์ท่าน
เขียน คือหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านกลับยืนยันว่า พระนิพพานไม่สูญ ดังท่านจะเห็นตามบาลี 
ท้ัง ๘ ท่ีท่านยกมาเป็นองค์ภาวนา นั้น คือ มทนิมฺมทโน พระนิพพานตัดความเมาในชีวิต ปิปาส
วินโย นิพพานบรรเทาความกระหายใน กามคุณ ๕ อาลยสมุคฺฆาโต พระนิพพานถอนอาลัยใน
กามคุณ วัฏฏป๎จเฉโท พระนิพพานตัดวนสามให้ขาด ตัณหักขโย พระนิพพานมีตัณหาส้ินแล้ว 
หรือส้ินตัณหาแล้วเข้าสู่นิพพาน วิราโค มีความเบื่อหน่ายในตัณหา นิโรโธ ดับตัณหาได้สนิทแล้ว
โดยตัณหาไม่กําเริบอีก นิพพานัง มีความดับสนิทแล้วจากกิเลส ตัณหา อุปาทานกรรม อันเป็น
เหตุให้เกิดอีกในวัฏสงสาร 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๓๕ มีจติไมห่วัน่ไหวในโลกธรรม 
 

๏ ทา่นผูใ้ด ใจดาํรง อยู่คงที่ 
ในเมือ่มี โลกธรรม ครอบงําหนกั 
เชน่ ลาภ ยศ สขุ เศรา้ เข้าง้างชกั 

มอิาจยกั โยกทา่น ให้หวัน่ใจ 
 

  
 คําว่าโลกธรรม มีความหมายถงึเรือ่งราวที่เกดิขึน้อยูเ่ปน็ประจาํบนโลกนี้ ซึ่งเราไม่ควรมีจิดหวั่นไหวต่อ 

 ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ท่านว่าลักษณะของโลกธรรมมี ๔ ประการคือ 
 

๑. การได้ลาภ เมื่อมีลาภผลก็ย่อมมีความเส่ือมเป็นธรรมดา มีแล้วก็ย่อมหมดไปได้ เป็นแค่
ความสุขช่ัวคราวเท่านั้น 
๒. การได้ยศ ยศฐาบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นส่ิงสมมุติขึ้นมาท้ังนั้น เป็นส่ิงท่ีคนยอมรับกันว่าเป็นอย่าง
โน้นอย่างนี้ พอหมดยศก็หมดบารมี 
๓. การได้รับการสรรเสริญ ท่ีใดมีคนนิยมชมชอบ ท่ีนั่นก็ย่อมต้องมีคนเกลียดชังเป็นเรื่อง
ธรรมดา การถูกนินทาจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ 
๔. การได้รับความสุข ท่ีใดมีสุขท่ีนั่นก็จะมีทุกข์ด้วย มีความสุขแล้วก็อย่าหลงระเริงไปจนลืมนึก
ถึงความทุกข์ท่ีแฝงมาด้วย 

การทาํใหจ้ติไมห่วัน่ไหวในโลกธรรม มวีธิีดงันีค้อื 
 

 ๑. ใช้ป๎ญญาพิจารณา โดยต้ังอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พิจารณาอยู่เนืองๆ  
ถึงหลักธรรมต่างๆ 
๒. เจริญสมาธิภาวนา ใช้กรรมฐานพิจารณาถึงความเป็นไปในความไม่เท่ียงในสรรพส่ิงท้ังหลาย
ในโลก และสังขาร 

 
 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

 
 

มงคลที่ ๓๖ มีจติไมโ่ศกเศรา้ 

 
๏ คราวพลกัพราก จากญาติ ขาดชวีิต 

ถกูพิชติ จองจํา ทาํโทษใหญ ่
มสีต ิคมุจติ เปน็นติยไ์ป 

ไมเ่สยีใจ โศกเศรา้ เฝาูประคอง 
 

 

ท่านว่ามีเหตอุยู่ ๒ ประการทีท่าํให้จติเราตอ้งโศกเศร้า คอื 
 

๑. ความโศกเศร้าท่ีเกิดเนื่องมาจากความรัก รวมถึงรักส่ิงของ ทรัพย์สินเงินทองด้วย 
๒. ความโศกเศร้าท่ีเกิดจากความใคร่ 
 

 การทาํใหจ้ติใจไมโ่ศกเศร้านัน้ มขีอ้แนะนาํดงันี้ 
๑. ใช้ป๎ญญาพิจารณาอยู่เนืองๆ ถึงความไม่เท่ียงในส่ิงของท้ังหลาย และร่างกายของเรา 
๒. ไม่ยึดมั่นในตัวตน หรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือส่ิงของว่าเป็นของเรา 
๓. ทุกอย่างในโลกล้วนเปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ แม้ร่างกายเราก็ใช้เป็นท่ีอาศัยช่ัวคราวเท่านั้น 
๔. คิดว่าทุกส่ิงทุกอย่างล้วนไม่เท่ียงด้วยกันท้ังนัน้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๓๗ มีจติปราศจากกเิลส 
 

๏ หมดราคะ โทสะ โมหะแลว้ 
จติผอ่งแผว้ เลิศด ีไมม่สีอง 
ยอ่มมคี่า สงูจรงิ ยิง่เงนิทอง 

เหมอืนสรูยิส์อ่ง ทอ้งฟูา สง่างาม 
 

 

กิเลส ก็คือส่ิงท่ีทําให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งได้แก ่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ท่านได้แบ่งประเภทของกิเลสออกเป็นดังนี้ คือ 
 

 ๑. ราคะ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 
  - ความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมา เช่นการลักขโมย ปล้น จ้ี ข่มขืนกระทําชําเรา เป็นต้น  
  (อภิชฌาวิสมโลภะ) 

- ความเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัว มีใจอยากได้ของคนอื่นแต่ยังไม่ถึงกับแสดงออก 
(อภิชฌา) 

 - ความอยากได้ในทางไม่ชอบ เช่นการยอมรับสินบน การทุจริตเพื่อแลกกับการมีทรัพย์เป็นต้น  
 (ปาปิจฉา) 

  - ความมักมากเห็นแก่ได้ ด้วยการเอามาเป็นของตนจนเกินพอดี เอาประโยชน์ใส่ตัวโดย 
  ไม่คํานึงถึงคนอื่น (มหิจฉา) 

 - ความยินดีในกาม ก็คือยังไม่สามารถละกิจกรรมทางเพศได้ ยังมีความรู้สึก มีแรงกระตุ้น  
 มีความพอใจในเรื่องเพศ (กามระคะ) 

- ความยินดีในรูปธรรมอันปราณีต ก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของรูปฌาณ ปรารถนาในรูปของภาพ
เมื่อทําสมาธิขั้นสูงขึ้นไป (รูปราคะ) 

 - ความยินดีในอรูปฌาณ ก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปฌาณเมื่อทําสมาธิถึงภพของอรูปพรหม 
 (อรูปราคะ) 

 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

  ๒. โทสะ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 
  - พยาบาท คือการผูกใจอาฆาต มีใจท่ีไม่หวังดี การจองเวร 
  - โทสะ คือการคิดประทุษร้าย เนื่องด้วยมีใจพยาบาทแล้วก็มีใจคิดหมายทําร้าย 
  - โกธะ คือความโกรธ ความเดือดร้อนใจ ซึ่งล้วนเป็นเหมือนไฟที่เผาตัวเอง 
  - ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความไม่พอใจอันทําให้อารมณ์หงุดหงิด 
 

  ๓. โมหะ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 
  - ความเห็นผิดเป็นชอบ เช่นการไม่เช่ือในเรื่องบาป เรื่องบุญเป็นต้น (มิจฉาทิฐิ) 
  - ความหลงผิด ไม่รู้ตามความเป็นจริง (โมหะ) 
  - การเห็นว่ามีตัวตน เช่นการเช่ือในส่ิงท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น (สังกายทิฏฐิ) 
  - ความสงสัย คือสงสัยในพระธรรม คําส่ังสอนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (วิจิกิจฉา) 
  - การยึดถืออย่างงมงาย เช่นการไปกราบไหว้สัมพเวสีท่ีอยู่ตามต้นไม้ ขอลาภเป็นต้น  
  (สีลัพพตปรามาส) 
  - ความถือตัว คือการสําคัญตัวเองผิดว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ (มานะ) 

 - ความฟุูงซ่าน คือการท่ีจิตใจว่อกแวก คิดไม่เป็นสาระ ไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่มีสมาธิ หรือ 
 การทําสมาธิไม่นิ่ง (อุทธัจจะ) 
 - ความไม่รู้จริง คือการท่ีรู้แค่ผิวเผิน หรือการทึกทักเอาเอง ไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรม  
 ยังไม่เกิดป๎ญญา (อวิชชา) 

 

โทษของการมกีเิลสดงักลา่วข้างตน้พอสรปุไดส้ัน้ๆ ดงันีค้อื 
 

 ๑. ราคะ มีโทษน้อย แต่คลายช้า 
 ๒. โทสะ มีโทษมาก แต่คลายเร็ว 
 ๓. โมหะ มีโทษมาก แต่คลายช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

คูม่อืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน 

 
 

มงคลที่ ๓๘ มีจติเกษม 
 

๏ จิตเกษม เปรมปรดีิ ์ดตีลอด 
เปน็จติปลอด จากโอฆ ในโลกสาม 
เครือ่งผกูมดั สลัดหมด แสนงดงาม 

เข้าถึงความ สขุสนัต ์นรินัดร 
 

 

เกษม หมายถงึมคีวามสขุ สบาย หรอืสภาพทีม่จีิตใจที่เปน็สุขมจีดิเกษมกค็อืว่ามจีิตทีเ่ปน็สขุในทีน่ี้
หมายถงึ การละแลว้ซึง่กเิลส ทีท่่านวา่ไวว้า่เปน็เครือ่งผกูอยู ่๔ ประการ คอื 

๑. การละกามโยคะ คือการละความยินดีในวัตถุ ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายเรียกว่ากามคุณซึ่ง
ประกอบด้วย รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส  

 ๒. การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพ โดยให้เห็นว่าส่ิงใดๆในโลกล้วนไม่เท่ียงแท้  
 หรือคงอยู่ตลอดไป 
 ๓. การละทิฏฐิโยคะ คือการละความยินดีในความเห็นผิดเป็นชอบโดยให้ดําเนินตามหลักคําสอน 
 ของพระพุทธเจ้าท่ีกล่าวมาแล้ว 

๔. การละอวิชชาโยคะ คือการละความยินดีในอวิชชาท้ังหลาย ความไม่รู้ท้ังหลาย โดยให้มุ่ง
ปฏิบัติเพื่อป๎ญญาท่ีรู้แจ้งเห็นจริง 
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ธรรมะสาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน               
 ในโลกของการทํางาน คนรุ่นใหม่ไฟแรงท้ังหลายต่างก็เฝูาหาทฤษฎีแห่งความสําเร็จมากมายมาใช้
แก้ป๎ญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้า และพบประตูสู่ความสําเร็จ ธรรมะท่ีใช้ในการทํางาน เพื่อให้คุณประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ นั่นคือ อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสําเร็จ 
  อิทธิบาท 4 ธรรมะท่ีใช้ในการทํางาน ประกอบด้วย 
  1. ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานท่ีทําอยู่ 
  2. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน 
  3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 
  4. วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทํา 
 

 ฉนัทะ : ความรกังาน-พอใจกบังานทีท่าํอยู่ อนัดับแรกต้องสํารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางาน
ด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตั้งคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพื่ออะไร ฉันมีความสุข
หรือไม่หากงานท่ีทําอยู่ไม่ใช่งานท่ีรักเสียทีเดียว เผ่ือเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปล่ียนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของ
ตัวเองให้เข้ากับงานท่ีทําอยู่อย่างไรก็ตาม เช่ือเถอะว่างานแต่ละอย่างนัน้ ไม่มีทางท่ีใครจะช่ืนชอบไปท้ังหมดทุก
กระบวนการ ดังนั้น ถ้าคุณพอใจท่ีจะทํา และมีความสุขกับงาน เช่ือว่างานท่ีคุณทําอยู่ต้องออกมาดีแน่ๆ 
 

 วริยิะ : ขยนัหมัน่เพยีรกบังานทีม่ี  งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะ
จึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งท่ีจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับมันก็มีมาก
เท่านั้น ท่ีสําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนัน่เอง และความวิริยะไม่ใช่การทํางานแบบ
เอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก ท้ังนี้ มีข้อน่าสังเกตสําหรับคนทํางานร่วมกันคือ จะต้องขยัน
ด้วยกันท้ังหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มัก
ขยันไปได้ไม่กีน่้ํา เด๋ียวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย 
 

 จิตตะ : เอาใจใสร่บัผดิชอบกบังานที่ทาํ จิตใจท่ีจดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานท่ีทํา จิตตะเป็นธรรมะ
ท่ีแสดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบท่ีจะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานป๎จจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิง
ตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานท่ีตนเองต้องรับผิดชอบนั้นคือส่ิงใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการ
ทํางานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนัน้ เมื่อคุณมีท้ังฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของ
เส้นทางท่ีไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จได้ อย่างไรก็ดี ปกติคนท่ีโตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใส่ใจกับงาน
อยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการแต่เรื่องงานของคนอื่น คอ
ยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะท่ีธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น 
พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทสําทับไว้ด้วยว่า "ควรตรวจตรา
งานของตัวเอง ท้ังท่ีทําแล้วและยังไม่ได้ทํา" 
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 วมิงัสา : การพนิจิพเิคราะหแ์ละใช้ปญ๎ญาตรวจสอบงาน สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาท
ข้อสุดท้ายนี้ วิมังสา แปลว่า การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยป๎ญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา 
คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ป๎ญญาพิจารณางานด้วย
แล้ว ผลท่ีสุดงานก็ค่ังค้างและผิดพลาดจนได้เราอาจลองทบทวนตัวเองนิ่ง ๆ ว่าวันนี้ท้ังวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับ
ตัวเองว่าทําเพื่ออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่ทําผิดซ้ําซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันนั้นเราจะ
สามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนท่ีจะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริง ๆ จะเห็นได้ว่า หลักธรรมะท่ีใช้ในการทํางาน 
เป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเรานํา อิทธิบาท 4 มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานท่ีทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน 
และรู้จักไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอื้อม...เช่ือเถอะ คุณก็ทําได้ ทุกอย่างอยู่ท่ี "ใจ" 
 

ธรรมะสาํหรบัการทาํงานรว่มกนั 
 “งาน” ทุกอย่างไม่สามารถทําสําเร็จด้วยตนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน 
ดังนั้น ชุดเหมาะสมสําหรับการทํางานร่วมกัน คือ สังคมวัตถุ 4 ซึ่งหมายถึง หลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ
ของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูล โดยหลักธรรมในสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 
 1. ทาน : เกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอื้อเฟื้อแบ่งป๎นของๆตนเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝุายเดียว ดังนั้น การทํางานจะต้องช่วยเหลือกัน
แบ่งป๎น ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีน้ําใจท่ีดีต่อกัน 
 2. ปิยวาจา : ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคําท่ีไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความ
จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น การทํางานร่วมกัน
จะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ  
 1) เว้นจากการพูดเท็จ  
 2) เว้นจากการพูดส่อเสียด  
 3) เว้นจากการพูดคําหยาบ และ  
 4) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจากันดัวยไมตรี 
และความปรารถนาดีต่อกัน 
 3. อัตถจริยา : ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติใน 
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนั้น การทํางานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยกําลังงาน (กาย) กําลังความคิด  
และกําลังทรัพย์ 
 4. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ําเสมอ หรือ 
มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การทํางานร่วมกันจะต้องถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ”  
และผู้ทํางานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ทําตนให้เป็นที่น่ารัก  
น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึง การทําตนให้คงเส้นคงวา มีความมั่นคงในอารมณ์ 
(Maturity) หรือการมี EQ ท่ีดี 
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ธรรมะสาํหรบัผูบ้รหิาร 
 ผู้บริหาร คือ ผู้ท่ีทํางานโดยใช้คนอื่น ดังนั้น ชุดธรรมะท่ีเหมาะสมสําหรับผู้บริหาร คือ พรหมวิหาร  
4 ซึ่งหมายถึง ธรรมของพรหม หรือ ธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา 
สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ลูกน้องให้มีความสุข และมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางานให้มีประสิทธิภาพ
ได้มากท่ีสุด โดยหลักธรรมในพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 
 1. เมตตา : ความรกั  หมายถึง รักท่ีมุ่งเพื่อปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ผู้บริหารควรมีความ 
รัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้คําแนะนํา ส่ังสอน หรือ อบรมท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน
และความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด 
 2. กรุณา : ความสงสาร  หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมีความกรุณา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งป๎นน้ําใจ หรือ สงเคราะห์ท้ังทางด้านวัตถุ กําลังกายและกําลังใจ 
รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. มุทติา : ความยนิดีเมือ่ผูอ้ืน่ไดด้ี  หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) 
มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งป๎นด้วย
น้ําใจ 
 4. อุเบกขา : ความวางเฉย  หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ผู้บริหารควรมีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้ 
บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีความสุขในลักษณะท่ีถูกต้องตามทํานองคลองธรรมด้วยความยุติธรรม 
ไม่ลําเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเพราะรัก ไม่ชอบ (เกลียด) เขลา และกลัว 
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“ในการปฏิบตังิานนัน้ ยอ่มมปีญ๎หาตา่ง ๆ เกดิขึน้ไดเ้สมอ เมือ่ปญ๎หาเกดิขึน้ตอ้งแกไ้ข 
 อย่าทิง้ไวพ้อกพนูลกุลามแกย้าก ขอให้ทกุคนระลกึวา่ปญ๎หาทกุอย่างมทีางแกไ้ด ้ถา้แก้คนเดยีวไมไ่ดก้็ชว่ยกนัคดิ
ชว่ยกนัแก้หลายๆ คนหลายๆทาง ดว้ยความรว่มมอืปรองดองกนั ปญ๎หาทีเ่กดิขึน้นัน้จกัไดไ้มก่ลายเปน็อปุสรรค

ขัดขวางและบัน่ทอนทาํลายความเจรญิและความสําเร็จของการงาน” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 

 
“ตา่งคนตา่งมหีนา้ที่ แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่ทําเฉพาะหนา้ทีน่ัน้ เพราะวา่ถา้คนใดทาํหนา้ที่ 

เฉพาะของตวัโดยไมม่องไมแ่ลคนอืน่ งานกด็ําเนนิไปไมไ่ด ้เพราะเหตวุา่งานทกุงานจะตอ้งพาดพงิกนัจะตอ้ง  
เกีย่วโยงกนั ฉะนัน้แตล่ะคนจะตอ้งมคีวามรูถ้งึงานของผูอ้ืน่แลว้ชว่ยกนัทํา” 

พระราช ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีเข้าเฝูาฯ 
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ 

 
 

พระราชด ารัส 19 ประการของ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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“คนเราถา้พอใจในความตอ้งการ ก็มีความโลภนอ้ย เมือ่มคีวามโลภนอ้ยก็เบยีดเบยีนคนอืน่นอ้ย  
ถ้าทกุประเทศมีความคดิวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพยีง หมายความวา่พอประมาณ ไมส่ดุโตง่ ไมโ่ลภ 

อยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ปน็สขุ” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลท่ีเข้าเฝูาฯ  

ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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จติสาํนกึทีด่ทีีผู่ป้ฏบิตัิงานควรมตีอ่องคก์ร 
1. สํานกึความเปน็เจ้าของ ( SENSE OF BELONGING) สํานึกแรกนี้คือการคํานึงถึงว่าองค์การ 

ท่ีเราทํางานนั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งบ้านท่ีสองของเรา การอยู่ในบ้านนั้นก็ถือว่าเราต้องดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ 
ไม่นิ่งดูดาย งานบางงานถ้าช่วยได้ก็คงต้องช่วยกนั ไม่เพียงแต่คิดว่าธุระไม่ใช่  และท่ีสําคัญต้องคิดเสมอว่าองค์การ 
อยู่ได้เราก็อยู่ได้ กล่าวคืออะไรเป็นความสูญเสียก็ต้องหลีกเล่ียง แต่ถ้าเป็นผลประโยชน์ต้องปกปูอง 
 

2. สํานกึความรับผดิชอบ ( SENSE OF RESPONSIBILITY) ในการทํางานตามหน้าท่ี และความรับ- 
ผิดชอบถือเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนควรยึดถือให้ดีท่ีสุด แต่ท่ีสําคัญการทํางานในยุคใหม่นั้นความรับผิดชอบเพียงประการ
เดียวไม่เพียงพออาจจะต้องมีความรู้ความสามารถ และต้องมีความเช่ียวชาญโดยคํากล่าวที่น่าสนใจคือไม่ใช่เพียง 
แต่ทํางานเป็นอาชีพ แต่ต้องทํางานอย่างมืออาชีพ (Professional) 
 

 3. สาํนกึความสมัพนัธอ์นัด ี( SENSE OF  RELATIONSHIP ) ในธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน แต่อย่างไร 
ก็ตามความร่วมมือเป็นส่ิงควรสร้างให้เกิดขึ้น  โดยความสํานึกในความร่วมมือกันคงมีใน  3 มิติ คือมิติด้านบุคคล 
คือการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน มิติท่ีสองคือการประสาน ระหว่างหน่วยงานในองค์การและมิติ
สุดท้ายการคํานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ซึ่งป๎จจุบันเน้นการเป็นหุ้นส่วนทางธรุกจิระหว่างกัน 
 

4. สํานกึความขบขนั ( SENSE OF HUMOUR) การทํางานท่ีเคร่งเครียด และจริงจังเกินไปอาจทํา 
ให้เกิดความเสียหายต่อท้ังสุขภาพตนเอง และ สุขภาพองค์การ  ในยุคป๎จจุบันมีการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างเข็มข้น 
พนักงานก็เกิดความเครียดด้านเปูาหมายและความต้องการขององค์การ ดังนั้นส่ิงใดท่ีจะช่วยผ่อนคลายความเคลียด
ให้กลายเป็นความสุข เช่นมีการมองโลกในแง่ดี หรือไม่วิตกกังวลกับเรื่องงานจนเกินไป มีอารมขันบ้าง มีการสร้าง
บรรยากาศความเป็นกันเอง และมีการสังสรรค์กันบ้าง เพื่อให้การทํางานมีความสุขมากขึ้น 
 

5. สํานกึเชงิกลยทุธ ์( SENSE OF STRATEGY) เปูาหมายขององค์การเป็นส่ิงท่ีทุกคนในองค์กร 
ต้องทราบและยึดถือในการทํางานซึ่งองค์การ ยุคใหม่มักมีแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน ดังนั้นส่ิงท่ีเป็นเปูาหมายขององค์การในแผนท่ีกล่าวนั้นคือ วิสัยทัศน์(VISION)  ซึ่งถือเป็นธงไชย 
ท่ีพนักงานทุกคนต้องคํานึงถึง เช่นถ้าองค์การเรามุ่งเน้นการบริการ เราต้องใส่ใจในเรื่องการบริการท้ังต่อลูกค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก นั่นคือการแสดงความสํานึกในกลยุทธ์ 
 

 6. สํานกึความซือ่สตัย์ (SENSE OF INTEGRETY)  ในบทบาทสุดท้ายนี้เป็นส่ิงท่ีปุถุชนคนดีพึงกระทํา
คือความมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นในระดับปฎิบัติหรือระดับบริหาร ท้ังนี้กรอบในการปฎิบัติ- 
งานอย่างซื่อสัตย์ก็คงเป็น กรอบในส่วนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายในการทํางานซึ่งควรยึดถือและปฎิบัติ
อย่างเคร่งครัดและกรอบใหญ่ท่ีแสดงความเป็นคนดีท้ังในองค์การและสังคมคือ ศีลธรรม ซึ่งก็คงเป็นไป 
ตามหลักการของศาสนาของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
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พฤตกิรรมในการทาํงานทีด่ ี
 1. พฤตกิรรมในการทํางานทีด่ี  จะเป็นพฤติกรรมท่ีเราสมควรท่ีจะทําในการทํางาน เช่น การตรงต่อเวลา 
ไม่โต้เถียงเจ้านายโดยไม่ใช้เหตุผล แก้ป๎ญหาต่างๆได้ด้วยดี นั่งฟ๎งการประชุมอย่างต้ังใจ พฤติกรรม ในการทํางานท่ีไม่ดี 
จะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในองค์กร เช่น เล่นเกมส์ในท่ีทํางานหรือพูดคุยกันเสียงดัง นอนหลับในท่ีประชุม  
ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลา 
 

 2. จรยิธรรมในการทํางานทีด่ี  จะเป็นหลักการเหตุผลท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการทํางาน เช่น การทํางาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่นําความลับของทางบริษัทไปเผยแพร่ให้บุคคล ภายนอกรู้ ไม่ยักยอกเงินบริษัท
ไปเป็นของตนเอง จริยธรรม ในการทํางานท่ีไม่ดี จะทําให้ส่งผลเสียต่อองค์กร เช่น การขายความลับให้บริษัทคู่แข่ง
เพราะมันอาจจะทําให้บริษัทของเราถึงกับล้ม ละลายก็ได้ ทําให้ส่งผลเสียต่อทุกฝุายและทุกคนอาจจะตกงานได้ 
 

3. การทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ในทางทีด่ี  จะเป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
ได้ง่ายชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน แบ่งป๎นส่ิงของให้กัน สามารถแก้ไขป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันได้ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทักทายเพื่อนร่วมงานเสมอท่ีเข้ามาทํางาน การ ทํางานร่วมกันผู้อื่นท่ีไม่ดี เป็นการท่ีไม่มีความมีมนุษยสัมพันธ์
ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การไม่ทักทายเพื่อนร่วมงาน ไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกนั หลีกหนีป๎ญหาหรือ
แก้ป๎ญหาเพียงลําพังไม่ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน ชอบทํางานคนเดียวคือเข้ากับผู้อื่นไม่ได้ 
 

 4. บคุลกิภาพในการทาํงานที่ด ี คือ เป็นการแสดงบุคลิกภาพในการทํางานท่ีดี เช่น การนั่งอย่าง
สํารวมในห้องประชุม ไม่เดินหลังค่อม ไม่กัดแทะเล็บต่อหน้าผู้อื่น ไม่นั่งเอามือเท้าคางในท่ีประชุม บุคลิกภาพ  
ในการทํางานท่ีไม่ดี คือ การแสดงกิริยาไม่สุภาพในการทํางาน เช่น นั่งไขว้ห้าง แต่งตัวสกปรก ไม่รดีเส้ือผ้า  
เมามาทํางาน นั่งเอามือเท้าคางในท่ีประชุม นอนในเวลาทํางาน 
 

พฤตกิรรมทีค่วรเลีย่งเพือ่ความรุ่งพฤตกิรรม "ยี"้ ในทีท่าํงาน  
          1. อยา่ใชอ้ารมณก์บัหวัหนา้และเพือ่นรว่มงาน เป็นธรรมดาเหลือเกิน ท่ีจะต้องมีการกระทบกระท่ังกัน
บ้างในท่ีทํางาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องหรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน แต่ "อย่าใช้อารมณ์" มาตัดสินป๎ญหาเป็นดี
ท่ีสุด ทางท่ีดีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นให้สงบใจประมาณ 10 นาทีถึงครึ่งช่ัวโมง แล้วค่อยจัดการกับป๎ญหาตรงหน้าจะเป็น
การแก้ป๎ญหาได้ดีกว่า 
 

          2. อยา่เกีย่งวา่ไมใ่ชง่านของเรา โดยเฉพาะงานท่ีมีลักษณะเป็นทีมเวิร์ก เพราะบางครั้งการได้ลองทําส่ิง
ใหม่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตงานของเราบ้าง ก็เป็นความท้าทายและโชว์ให้เห็นถึงสปิริตของการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 

          3. เลีย่งการซบุซบินนิทามากเกนิไป คงเป็นเรื่องท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้ ในการห้ามเสียงซุบซิบนินทาใน
ท่ีทํางาน เพราะนั่นถือเป็นกิจกรรมทางสังคม และการสร้างความสนิทสนมอย่างหนึ่งเหมือนกัน ร่วมวงพอหอมปาก
หอมคอ แต่อย่ากลายเป็น "ยายขาเมาท์" ซะเอง เพราะอาจถูกแทงข้างหลังได้ทุกเมื่อ 
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 4. ประจบสอพลอแตไ่มเ่คยทาํงาน อาจจะมีบางคนท่ีได้ดีเพราะการประจบสอพลอเจ้านาย แต่เขาอาจ
ไม่ได้ประจบเพียงอย่างเดียว หากมีผลงานควบคู่ไปด้วย เพราะเจ้านายฉลาด ๆ ต้องดูออกว่านี่คือการเลียแข้งเลียขา 
เพราะพฤติกรรมแบบนี้นอกจากจะแสดงถึงความไม่นับถือตนเองแล้วเพื่อนร่วมงานจะพาลรังเกียจซะเปล่าๆ 
 

          5. สบูบหุรีห่รอืดืม่ของมนึเมา  สาวๆ สมัยใหม่ บางคนเห็นว่าการสูบบุหรี่ในท่ีทํางาน แม้จะไปสูบใน 
โซนท่ีจัดให้ก็เถอะ เป็นเรื่องโก้เก๋ หนักกว่านั้นอาจมีการดื่มแม้จะเป็นช่วงการทํางานล่วงเวลาแล้วก็ตาม ถ้ายังอยาก
ก้าวหน้าก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ดีกว่าเพราะกลายเป็นแฟช่ันเก่าๆ ท่ีสาวอินเทรนด์ตัวจริงเขาเลิกไปต้ังแต่ปีมะโว้แล้ว 
 

          6. ใช้เครือ่งใชส้าํนกังานในการรบัจอ๊บนอก ผิดมหันต์นะคุณขา แค่รับงานไซด์ไลน์ในเวลางานก็เป็น
เรื่องท่ีแสนจะคอรัปช่ันบริษัทอยู่แล้ว นี่ยังจะมาใช้คอมพิวเตอร์ของเขาพิมพ์งาน แถมใช้โทรศัพท์โทรออกอย่าง
กระหน่ําแบบไม่เกรงใจอีก หากใครทําอยู่ขอร้องให้เลิกเสียที ถึงแม้ไม่มีใครรู้แต่คุณก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจตัวเองดี 
 

          7. ใส่สายเดีย่ว เกาะอก โนบรา แตง่กาย ลอ่แหลมเสีย่งสงู คงไมง่ามแน่ ๆ ถ้าต้องไปพบผู้ใหญ่  
เพราะจะดูไม่น่าเช่ือถือ หมดเครดิตกันทันที แต่ถึงจะอ้างว่าอยู่แต่ในออฟฟิศก็เถอะ คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือ 
กับงานทุกอย่างอยู่เสมอ และชุดแบบนี้ ถ้าฝนตก เส้ือผ้าแนบเนื้อ หรือเกิดเอ็กซิเดนต์ เกาะอกล่ืนหลุด คงหยุด
สายตาชาวบ้านไม่อยู่แน่ๆ เลย 
 

คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูป้ฏบิตัิงาน 
          ๑. ทกัษะการใชค้วามคดิ 
             ๑.๑ คิดภาพรวม  ลุ่มลึก  และกว้างไกล  ไม่หยุดความคิด 
             ๑.๒ รู้จักปรับยืดหยุ่น  ไม่ว้าวุ่นเป็นเถรตรง 
             ๑.๓ คิดทํางานเชิงรุก  ไม่ขลุกอยู่กับท่ี 
             ๑.๔ คิดปูองกันดีกว่า  อย่าวัวหายจึงล้อมคอก 
 

          ๒. การทาํงานใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์ 
             ๒.๑ กระบวนทัศน์ต้องรู้ปรับ  ไม่อยู่กับกระบวนเดิม 
             ๒.๒ สร้างเครื่องมือไว้ชี้วัด  ดีกว่าหัดนั่งดูเทียน 
             ๒.๓ เช้าชามเย็นชามขอให้งด  จงกําหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ 
             ๒.๔ อุทิศซึ่งเวลา  ไม่แสวงหาประโยชน์ตน 
             ๒.๕ สัมพันธ์กับลูกค้า  อย่าทําหน้าไม่บอกบุญ 
 

          ๓. การบรหิารทรพัยากร 
             ๓.๑ คํานึงถึงต้นทุน  ไม่คุ้มทุนจงอย่าทํา 
             ๓.๒ บริหารแบบประหยัด  จงอย่าหัดเป็นหนี้เขา 
             ๓.๓ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  อย่าเป็นทองไม่รูร้้อน 
             ๓.๔ รู้จักบํารุงและรักษา  อย่าดีแต่ใช้เครื่องเป็น 
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       ๔. ความสามารถและทกัษะในการสือ่สาร 
             ๔.๑ ใช้เทคโนโลยีใหม่  ไม่ล้าสมัยไดโนเสาร์ 
             ๔.๒ สร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง  อย่าปล่อยวางเรื่องทีมงาน 
             ๔.๓ รู้จักพูดให้ได้ผล  อย่าทําตนเป็นเบ้ือใบ้ 
             ๔.๔ อดทนต่อถ้อยคํา  ไม่จดจํามาต่อกร 
            ๔.๕ แถลงเรื่องลึกลํ้าได้  อย่าตอบง่ายไม่ศึกษา 
 

          ๕. ความนา่เชือ่ถอืไวว้างใจ 
             ๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่คิดคอรัปช่ัน 
             ๕.๒ พร้อมรับผิดชอบ  ตรวจสอบได้ 
             ๕.๓ สร้างศรัทธาประชา  เงินตราไม่รับ 
             ๕.๔ ไม่เป็นอภิสิทธิชน  เป็นคนของรัฐและประชาชน 
             ๕.๕ บริการยอดเยี่ยม  คุณภาพเปี่ยมล้น 
 

       ๖. การมุง่เนน้ใหบ้รกิาร 
              ๖.๑ บริการแบบโปร่งใส  พ้นสมัยเป็นความลับ 
             ๖.๒ คํานึงถึงลูกค้า  ให้มากกว่าคํานึงตน 
             ๖.๓ มุ่งผลอันสัมฤทธิ์  คือผลผลิตและผลลัพธ์ 
             ๖.๔ เสมอภาคและเป็นธรรม  ไม่ห่วงย้ําแต่พวกพ้อง 
              ๖.๕ บริการประชาชน  ไม่ทําตนเป็นนายเขา 
 

          ๗. จรยิธรรม 
             ๗.๑ มีศีลธรรม  พฤติกรรมเป็นแบบอย่าง 
             ๗.๒ คํานึงประโยชน์ราษฎร์  อย่าฉลาดเอาแต่ได้ 
             ๗.๓ ร่วมทํากิจ  ขจัดจิตเห็นแก่ตัว 
             ๗.๔ ตระหนักถึงครอบครัว  ไม่พึงมั่วด้วยโลกีย์ 
             ๗.๕ ไม่ก่อมลภาวะ  แต่ควรจะพิทักษ์และรักษา 
 

          ๘. ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
             ๘.๑ รู้จริง  รู้ลึก  รู้กว้าง  ไม่รู้อย่างงู ๆ ปลา ๆ 
             ๘.๒ ทํางานวางแผนได้  ไม่ทําตามอําเภอใจ 
             ๘.๓ อธิบายช้ีแจงได้  ไม่ผลักไสให้ผู้อื่น 
             ๘.๔ สร้างองค์ความรู้ใหม่  ไม่ใส่ใจแต่ของเดิม 
 

          ๙. การแกป้ญ๎หา 
             ๙.๑ ยิ้มสู้ป๎ญหา  ไม่เบือนหน้าหนี 
             ๙.๒ แก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญา  ไม่รอช้าหาคนช่วย 
             ๙.๓ พบป๎ญหาก็รู้แก้  ไม่ยอมแพ้วิ่งหาแพะ 
             ๙.๔ เห็นป๎ญหาเป็นโอกาส  ไม่ขลาดเห็นเป็นอุปสรรค 
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          ๑๐. การทาํงานเปน็ทมี 
             ๑๐.๑ มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่แบ่งกันเป็นก๊กเหล่า 
             ๑๐.๒ ร่วมคิดร่วมทํา  ไม่นําตนไปโดดเด่ียว 
             ๑๐.๓  แบ่งป๎นซึ่งความรู้  ไม่ใส่ตู้รู้ผู้เดียว 
             ๑๐.๔  ให้อภัยเมื่อพล้ังพลาด  ไม่คาดโทษให้แก่กัน 
 

          ๑๑. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ 
             ๑๑.๑  ฝึกฝนให้เช่ียวชาญ  ไม่รําคาญหาความรู้ 
             ๑๑.๒  คุ้มค่าด้วยการใช้  ไม่เก็บไว้ประดับห้อง 
             ๑๑.๓  ถนอมใช้ด้วยระวัง  ไม่ตึงตังให้แตกหัก 
             ๑๑.๔  บํารุงและรักษา  ไม่เรียกหาแต่ของใหม่ 
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