




 

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมของส านักงานจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร 
วันจันทร์ที่ 28  ธันวาคม  2563 

ณ ส านักปฏิบัติธรรมพรหมวิหารี (สุชีโวนุสรณ์) ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
หัวข้อธรรม “รู้รักสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ความสามัคคี เกิดจากหลายปัจจัย  แต่ทั้ งนี้ ต้องท าความเข้าก่อนว่าธรรมะคืออะไร  ขณะที่ มีชี วิต  

ชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไร จึงไม่รู้ว่าจะต้องท าอย่างไรกับชีวิต ชีวิตจึงเคว้งคว้างหาเป้าหมาย   
ที่ชัดเจนไม่ได้ ฉะนั้นเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ของคนทั่วไป จึงเป็นการแสวงหาที่อยู่ แสวงหาของกิน แสวงหาคู่ครอง 
หรือมีความกลัวภัย เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นนั้นมนุษย์มีความกลัวภัย โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องหมอดู เช่น หมอดูพูด 10 เรื่อง  
เป็นเรื่องไม่ดี 2 เรื่อง เป็นเรื่องดี 8 เรื่อง ก็มักจะเลือกจ าแต่เรื่องไม่ดี แท้จริงชีวิตก็เป็นเช่นนี้ มีส่วนดีแต่มักไม่คิด  
ไม่น ามาใช้ ไม่น ามาปฏิบัติ จึงน าทางชีวิตไปในทางที่แย่ บางจะเห็นว่าความเป็นอยู่ภายนอกสุขสบาย แต่บางทีภายในใจ
ร้อนรุ่ม มีทุกสิ่งมากมาย มีคนรอบข้างอยู่เยอะแยะแต่บางทีบางคนกลับอ้างว้างในความมี เพราะชีวิตขาดธรรมะ  
แต่คนบางกลุ่มกลับมองว่าการมีธรรมะนั้นชีวิตจะจืดชืด ไม่มีรสชาติ แต่แท้จริงแล้วคนมีธรรมะก็ท าหลายสิ่งได้ 
เช่นคนทั่วไป ฟังเพลงได้ มีคู่ครองได้ ซึ่งการมีธรรมะนี้จะน าพาชีวิตสู่ความเจริญ ไปสู่เป้าหมายที่เป็นความเจริญ  
ไม่มีเป้าหมายที่เป็นทางเสื่อม ไม่มีเป้าหมายที่ไม่มีความสุข หากรู้จักธรรมะจะรู้ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามาก 

ฉะนั้น ชีวิตคืออะไร หลวงวิจิตรวาทการ ได้กล่าวว่า “ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูก าลัง” เวลาท่านตื่นมา 
สิ่งแรกที่ท่านท าชีวิตตัวเอง คือ ท่านบอกว่า “อุปสรรคเก่งจริงเองมาเลย ข้ารอเอ็งอยู่ตรงปากประตู ถ้าเอ็งไม่เข้ามาข้า
จะออกไปหาเอ็ง” ซึ่งอุปสรรคปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ตลอดตั้งแต่คน 1 คน เช่น ตื่นเช้ามาจะกินอะไร สามีจะกินอะไร  
สิ่งเหล่านี้ล้วนคือปัญหา ปัญหาใกล้ตัวก็เป็นปัญหา เช่น ลูกถามแปรงสีฟันอยู่ไหน สิ่งนี้ก็คือปัญหา ในเมื่ออยู่แล้วว่า
ปัญหานั้นมีอยู่รอบตัว แต่ก็ชอบที่จะออกไปเจอกับปัญหา ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เป็นไปเหมือนกับหลวงวิจิตรวาทการ ท่านออกไปสู่
ปัญหาเพ่ือแก้ปัญหา แต่เราแม้ไม่มีปัญหาแต่ออกนอกประตูไปเพ่ือสร้างปัญหา ดังที่กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นว่ามนุษย์นั้น 
มีปัญหาตั้งแต่ตื่นนอน แปรงฟัน ล้างหน้า เข้าห้องน้ า ท ากับข้าว ท าอะไรใส่บาตรพระ และอีกหลากหลาย สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นปัญหา ทุกองค์กร ทุกครอบครัวล้วนมีปัญหา ทุกคนก็ล้วนมีปัญหา ไม่เพียงเฉพาะปัญหาของตัวเอง  
แต่มักเอาปัญหาจากข้างนอกเข้ามาด้วย เช่น จากปัญหาเราคนเดียวก็มีปัญหาสามี พอผลักเรื่องสามีออกก็เป็นเรื่อง
เพ่ือนร่วมงาน คนนั้นเป็นอย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้ มีความสุขตอนอยู่ในบ้านแต่เมื่อออกนอกบ้านก็เอาปัญหาเข้ามา 
เช่นนี้จึงมีเป้าหมายในชีวิตที่ผิด ที่กล่าวว่าไปเอาปัญหาจากข้างนอกมาก็เพราะแค่ตัวเองนั้นย่อมมีปัญหาอยู่แล้ว  
แต่แทนที่จะมองปัญหาตัวเอง เพ่ือที่จะค่อย ๆ ท าปัญหานั้น ๆ ให้จบสิ้นไปหรือค่อย ๆ ท าการแก้ไข ซึ่งปัญหานั้น 
หมายถึง สิ่งที่ค่อย ๆ รอการแก้ไข ซึ่งปัญหาเป็นสิ่งที่ท าให้เราทั้งหลายไม่ก่อเกิดความรักความสามัคคี รากเหง้าของ
ความไม่ดีทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากความโลภ เกิดขึ้นจากความโกรธ เกิดขึ้นจากความไม่รู้ชีวิตที่รู้ว่ามีชีวิตอย่างไร  
แตอ่ยู่อย่างไม่จริงโดยทีค่ิดว่ารู้ แต่แท้จริงแล้วก็ยังไม่รู้ 

อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวมาข้างต้น ชีวิต คือ ปัญหา ฉะนั้นปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข ชีวิตจริงต้องเป็นสิ่ง 
ที่ต้องแก้ไข เพราะปัญหาเท่ากับทุกข์ เช่น  ปัญหาที่ เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ปัญหาความแก่ พอแก่แล้วก็กลุ้ม  
แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดี ปัญหาความเจ็บก็มี ปัญหาความตายก็มี ปัญหาการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็มี ผลของสิ่งที่ตนท ามัน
เกิดขึ้นก็เป็นปัญหา แต่มักไม่ยอมรับปัญหา เมื่อเกิดความไม่ยอมรับปัญหา จะเกิดความทุรนทุราย เกิดความร้อนรุ่ม  
ความไม่สบายกายสบายใจ คามทุกข์ใจทั้งหลาย ดังนั้นทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น 



 

ข้อแรกที่จะท าให้ชีวิตมีความสุข นั้นคือ ต้องยอมรับ เมื่อชีวิต คือ ทุกข์ การจะหาความสุขให้กับชีวิตนั้น 
คือการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความจริงการท าความดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ชีวิตมีความสุข แต่ในบางครั้งสมมุติว่า 
ในองค์กรมี 80% ที่ทุจริต เช่นนี้คนดีจะอยู่ยากถ้าไม่ท าเช่นเขาก็อยู่ไม่ได้ แต่อย่าท้อกับการท าความดีเป็นธรรมดาของ
บุคคลเมื่อว่ายน้ าทวนกระแสย่อมที่จะเหนื่อย แต่เมื่อถึงเป้าหมายแล้วจะรู้สึกว่าสบาย เปรียบเหมือนยืนอยู่ที่สูงแล้ว  
มองคนที่ก าลังไหลไปตามกระแสน้ า คนเหล่านั้นไม่สามารถบังคับตนเองได้ ลอยกระทบกับขอนไม้บ้าง กระทบกับ 
โขดหินบ้าง ไปฝั่งข้างซ้ายทีขวาทีสะเปะสะปะไปทั่ว เพราะชีวิตขาดเป้าหมาย แต่คนที่ว่ายทวนกระแสน้ าคือคนที่มี
เป้าหมายเพราะรู้ว่าชีวิตจะไปถึงยังจุดไหน 

การท าอย่างไรให้คนรักกันและรู้จักความสามัคคีในองค์กรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้ทรงขมวด
ธรรมของพระพุทธเจ้า คือ สาราณียธรรม เป็นธรรมที่ท าให้คนหวนระลึกคิดถึงกัน และเป็นธรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อกัน  
ดังนั้นธรรมนี้ย่อมก่อให้เกิดความสามัคคี โดยธรรม 6 ประการนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงขมวดให้
เหลือ 4 ประการ มีดังนี้ 

ข้อ 1 บุคคลผู้อยู่ร่วมกันให้กระท าต่อกันด้วยความเมตตา พูดต่อกันด้วยความเมตตา คิดต่อกันด้วยเมตตา 
ข้อ 2 ได้อะไรมาแบ่งปัน 
ข้อ 3 ความเป็นอยู่เสมอกัน : ชีวิตความเป็นอยู่ให้เสมอกัน 
ข้อ 4 ความคิดหรือความเห็นต้องเสมือนกัน : ความเห็นนั้นไม่แบ่งชั้นสิทธิชน 

ทั้งนี้ ชีวิตต้องอาศัยทั้งค าพูดและการกระท า การท างานต้องมีเมตตา ชีวิตนั้นอยู่กับการกระท า อยู่กับค าพูด และอยู่กับ
ความคิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจิต (จิตคือสภาพรู้ ความสามารถในการรู้ สิ่งทั้งหลาย) สิ่งทั้งหลายในการกระท า และ
ค าพูดนั้นเกิดจากความคิด เรามองได้ว่าใครดีใครเลวได้จากการกระท าและค าพูด เขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไร เราไม่รู้ว่า 
เขาคิดอะไร เราไม่รู้ว่าเราคิดอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมีอยู่ 3 อย่าง การกระท า ค าพูด ความคิด  โดยที่การกระท า 
ค าพูด เป็นสิ่งที่ท าให้เป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีล ซึ่งเกิดจากความคิด หากมีความคิดจะรู้ว่าดีหรือเลว ดูได้จากเจตนาอาศัย
การกระท าอาศัยค าพูด ใครก็ตามที่จะสามารถพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงนั้นมีคุณธรรมสอน  
โดยธรรม 2 อย่างที่จะท าให้เราเป็นของมีค่า คือ ต้องเป็นคนรู้จักบุญคุณคน และต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนั้น  
ซึ่งการตอบแทนบุญคุณนั้น ต้องรู้ว่าบุคคลผู้มีอุปการะคือใคร เช่น พ่อแม่ ใครก็ตามที่มีกตัญญูกตเวที รู้ว่าผู้ใดนี้คือผู้มี
อุปการะแก่เราก่อน พึงตอบแทนและระลึกถึงคุณของเขาให้เสมอ ๆ อย่าให้พลาดจากใจเป็นอันขาด เรื่องของบุญคุณ
อย่าพลาดจากใจ โดยเฉพาะพ่อแม่ ต้องระลึกบุญคุณพ่อแม่ตลอดเอาพ่อแม่ไว้ในใจเวลาท าสิ่งใด นอกจากนี้ก็เช่น  
ครูบาอาจารย์ วัตถุก็มีบุญคุณได้ แต่ทั้งนี้อย่าเชื่อตาม ๆ กันมา อย่าท าตามกันอย่างไร้เหตุผล 

เมื่อกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้ เรียนรู้ เพ่ือความสุข ฉะนั้น ความสุขอย่างแรก คือ การยอมรับต่อทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่วนนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล ส่วนเรื่องส่วนรวมนั้น จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อกระท าต่อคนอ่ืนด้วยจิตเมตตา 
คิดกับคนอ่ืนด้วยจิตเมตตา ถ้าเช่นนี้ก็จะไม่มีเรื่องกับบุคคลอ่ืน หากกระท ากับบุคคลอ่ืนด้วยจิตเมตตา ไม่มีทางที่จะมีเรื่อง 
เพราะเมตตากับโทสะเป็นสิ่งที่อยู่คนละขั้ว เสมือนแสงสว่างกับความมืด ถ้ามีเมตตาย่อมไม่มีโทสะ ถ้ามีแสงสว่างย่อม 
ไม่มีความมืด เมื่อมีมืดย่อมไม่มีแสงสว่าง แต่ความมืดนั้นอยู่ในใจ ฉะนั้นต้องท าพูดคิดด้วยจิตเมตตา 
สรุป ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้จาก  

1. ท า พดู คิด ด้วยจิตเมตตา 
2. ได้สิ่งได้มาต้องแบ่งปนั 
3. มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เสมอกัน 



 

1. ความเห็นนั้นต้องไม่แบ่งชั้นสิทธิ  
     มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะคิด แต่อย่าเชื่อค าที่ว่า “ความเห็นต่างแต่เราไม่แตกแยก” เช่น ที่เถียงกันเพราะเห็น

ตรงกันหรือต่างกัน แล้วเมื่อเถียงกันหน้าด าหน้าแดงจะไปด้วยกันได้หรือไม่ การเถียงกันเกิดขึ้นจากความเห็นที่ต่างกัน 
ฉะนั้นจริงหรือไม่กับวลีหรือวาทกรรมที่ว่า “ความเห็นต่างแต่เราไม่แตกแยก” นั้นเป็นไปไม่ได้ เช่น กรณีการประชุม 
ถ้าความเห็นไม่เป็นหนึ่งย่อมไม่ได้ข้อสรุป หรือท้ายที่สุดต้องหาข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันการประชุม หากไม่มีการลง
ความเห็นหรือลงมติที่เป็นหนึ่งการด าเนินการใดในหัวหนึ่งจะส าเร็จได้หรือไม่  ต้องมีการลงความเห็นหรือลงมติ 
ที่เป็นหนึ่งเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อสรุป และการด าเนินการเรื่องนั้นๆ ต่อไป ฉะนั้นแล้วปลายทางของความคิดจะต้องเป็นหนึ่ง  
แม้ในเบื้องต้นจะมีความคิดที่ แตกต่าง ฉันใดก็ฉันนั้นความสามัคคีของคนในองค์กร ต่างคนต่างมาจากต่างที่  
ต่างพ่อต่างแม่ ต่างนิสัย ต่างค าพูด แต่ถ้ารวมเป็นหนึ่งได้ในองค์กรความเป็นหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ ท าให้มันเหมือนกัน  
อีกคนนั่งท างาน อีกคนนั่งแต่งหน้า อีกคนนั่งเล่นโทรศัพท์ อีกคนนั่งนินทาคนอ่ืน ฉะนั้นในองค์กรเดียวกัน เมื่อต้องการ
ให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอยู่ต้องเหมือนกัน ภายในองค์กรต้องมีความคิดให้เหมือนกัน ท าความเป็นอยู่ให้เหมือนกัน 
อย่าแตกต่างกัน หากในถิ่นที่อยู่นั้นถ้ารวมกันเป็นหนึ่งจะสวยงาม เช่น สีถ้าเป็นสีเดียวทั้งหมดสวย ถ้ามีสี อ่ืนมาปน 
จะไม่สวยและมีอะไรต้องเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกัน เมื่อเป็นหนึ่งแล้วต้อง ท า พูด คิด ด้วยจิตเมตตา ความเป็นอยู่เสมอกัน 
ความเห็นนั้นต้องไม่แบ่งชั้นสิทธิ 

“ความคิด” ในทางพระพุทธศาสนา คือค าว่า “วิตก” 
“ความเห็น” ในทางพระพุทธคือ ค าว่า “ทิฐิ” 
ความเห็นดี คือ สัมมาทิฐิ  :  ความไม่ดี คือ มจิฉาทิฐิ 

ผลของการปฏิบัติตาสาราณียธรรม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงขมวดให้เหลือ 4 ประการ มีดังนี ้
1. สร้างความคิดถึงกัน : ใครพูดดีกับเรา คิดดีกับเรา ท าดีกับเรา ไม่ถือตัวถือตน ย่อมคิดถึงเขา 
2. สร้างความรักให้เกิดข้ึน : เมื่อท าดีต่อกันด้วยธรรม 4 ประการแล้วจะท าให้มีความรักต่อกัน เกิดความเคารพ

ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ท าให้เราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน ไม่วิวาทกัน 
3. ท าให้เกิดความสามัคคีกัน : ความสามัคคีนั้นจะท าให้เกิดความเป็นหนึ่ง สภาวะที่เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งใน

องค์กร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการท างาน การปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการลดหลั่นซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่ที่ เสมอกัน  
เช่นนี้จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องโกง จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องทุจริต ทุจริตเพราะอะไร ทุกอย่างล้วนทุจริตได้ เพราะทุจริต 
อยู่ในหัวใจของคน ฉะนั้นจะท าอย่างไรให้มันหมดไป การก าจัดนั้นต้องเริ่มที่คน การจั ดการที่ระบบนั้นยาก  
ระบบท าอย่างไรก็มีช่องทางให้ทุจริต เครื่องไม่เสียก็ท าให้เสียได้ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องจัดการคือหัวใจคน ท าหัวใจให้เป็น
เหมือนกับผืนทรายแล้วยินดีที่จะให้ความดีงามทั้งหลายเหมือนรอยเท้าของผู้คนมาเหยียบย้ าบนผืนทราย ยินดีที่จะถูก
ฝากรอยเท้าเอาไว้เพราะเราคือผืนทรายที่จะน าพาคนเหล่านั้นไปสู่ความเจริญงอกงามรวมทั้งบุคคลที่เป็นผืนทรายนั้นด้วย  

การประพฤติให้สุจริตนั้นต้องเริ่มต้นที่ตนเอง ก่อนอ่ืนต้องท าความรู้จักท าความเข้าใจก่อนว่าตัวจริง 
ที่อยู่เบื้องหลังเรานี้ สิ่งใดที่ท าให้เราเป็นเช่นนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในหน้าที่ ซึ่งเหตุแห่งการทุจริตมี 3 ข้อสรุป  
ไม่ว่าจะมาอย่างไร หรือมีสารตั้งต้นจากอะไร ให้มองว่าเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ 

1. โลภะ : มีความโลภ ท าให้คนทุจริต   
2. โทสะ : มีความโกรธ ความโกรธไม่ใช่เพียงการแสดงด้วยความโมโหเท่านั้น เช่น เวลาโมโหแสดงอาการนิ่ง

เงียบ ดื้อเงียบ เป็นโทสะได้เช่นกัน สามารถรู้ได้จากการกระท า เช่น ท างานอยู่ดีๆแล้วนิ่งเงียบ ไม่พูดกัน  
3. โมหะ : มีความหลง   



 

3 สิ่งนี้อยู่เบื้องหลังการกระท าทั้งหมด แล้วจะท าอย่างไรให้ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ให้นึกถึงความพอเพียง  
หรือเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางค าสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 กรณีเช่นนี้ ควรระลึกถึงคุณท่านหรือไม่ 
ท่านเป็นผู้อุปการะหรือไม่ บุคคลกับสถาบันเหมือนหรือแตกต่างกัน หากจะเหมือนก็เพราะคนที่มองไม่รู้จักการแยกแยะ 
ไม่มี วิจารณ ญ าณ  จะต่ างก็อยู่ที่ คนมองที่ รู้ จั กแยกแยะ เช่น  ระหว่างสถานบันพระพุทธศาสนากับพระ  
นั้นเหมือนหรือแตกต่างกัน วัดใน 1 วัดมีพระหลายรูป จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคลากรก่อนภายใน องค์กรก็เช่นกัน 
สมมุติพระรูปหนึ่งท าผิดพระวินัย ญาติโยมไม่ชอบแล้วจะโทษว่าวัดไม่ดีได้หรือไม่ ในเมื่อพระรูปอ่ืนดี เจ้าอาวาสดี  
วัดก็เหมือนสถาบัน ฉะนั้นหากรู้จักที่จะแยกแยะก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสถาบันก็คือสถาบัน บุคคลก็คือบุคคล  
องค์กรก็คือองค์กร ย่อมมีการถ่ายเทตลอดเวลา ก่อนหน้าเราก็มีคนอยู่มาก่อนหน้านี้ วันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณออกไป 
มีชุดใหม่เข้ามา แล้วจะดีหรือไม่ย่อมไม่รู้ แต่นี้คือกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ชุดนี้ไม่เคยทุจริต แต่เจ้าหน้าที่ชุดหน้าเรา
ไมส่ามารถรู้ได ้ขึ้นอยู่ว่ามีวิจารณญาณในการมองทุกสิ่งอย่างไร 

ความสุขอย่างที่ 3 ความสุขที่เกิดจากเราประพฤติสุจริต การจะมีความประพฤติสุจริตนั้นทุกคนต้องมีหิริโอตัปปะ 
หมายถึง “หิริ” คือ ความละอายต่อบาป  “โอตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวต่อบาป หากทุกองค์กรมีหิริโอตัปปะจะท าให้
ทั้งองค์กรมีผู้ประพฤติสุจริตทั้งองค์กร รู้จักอาย รู้จักเกรงกลัว เช่น หากมีเหล็กอยู่หนึ่งก้อน ข้างหนึ่งเป็นเหล็กร้อนเผาไฟ 
ข้างหนึ่งจุ่มอุจจาระมา โยนให้รับจะรับหรือไม่ เมื่อตกถึงพ้ืนบอกให้หยิบ หยิบหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาบังคับให้หยิบ 
จะหยิบหรือไม่และหากท้ายที่สุดเราไม่หยิบ นั่นคือ การเป็นผู้มั่นคง ความสุขที่ 3 ที่ควรได้ คือ ความสุขจากการท างาน 
คือ การไม่หยิบก้อนเล็กเผาไฟข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเปื้อนอุจจาระ  

ประการสุดท้ายเป็นความสุขนิรันดร์ ตามค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข 3 ห่วง ประกอบด้วย 

1. พอประมาณ : ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความรู้จักประมาณจะน ามาซึ่งประโยชน์ 
2. มีเหตุผล : ทางหลักธรรม คือ สิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ต้องอยู่บนความคิดที่ดี ความคิดต้องถูกวิธี และ

รู้จักที่จะเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ด้วยความคิดของตนเอง  
3. มีภูมิคุม้กัน : เช่น การเป็นราชการต้องมีอาชีพที่ 2 มีวิสัยทัศว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างไร  

ทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า หากได้เงินมาต้องแบ่งเป็นส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เลี้ยงดูตนเอง อย่าฝืดเคืองเกินไป  
ส่วนที่ 2 ใช้ 50% ในการประกอบรวมธุรกิจ เป็นอาชีพที ่2 
ส่วนที่ 3 ให้รู้เก็บออม 

ถ้าท าได้เช่นนี้ไม่มีจน จะเป็นไปอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนใคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ไม่ได้บอกว่า
การมีหนี้ไม่ดี แต่ถ้าจะมีหนี้จะต้องเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ทุกวันนี้ชีวิตเราเหมือนการสร้างบ้านให้สวยงามหลังหนึ่ง 
ถามว่าบ้านที่สวยงามนี้ มีกี่วันในชีวิตของเราตั้งแต่การสร้างเสร็จที่เรานั่งมองบ้านตนเองจากข้างนอก เพราะเราใช้ชีวิต
อยู่ในบ้านแล้วสร้างบ้านที่สวยงามเพ่ืออะไร เพ่ือให้คนอ่ืนมอง แล้วยกย่องว่าบ้านเราสวย ซึ่งภายในนั้นอาจจะร้อน  
ไม่มีความอบอุ่น แท้จริงแล้วบ้านไม่ใช้เสา ไม่ใช่หลังคา แต่คือความรัก ฉะนั้น  ไม่จ าเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่  
เรามีบ้านหลังใหญ่เพ่ืออวดคนอ่ืน เป็นหนี้เป็นสินเพ่ือต้องการให้อ่ืนรู้ แต่ชีวิตนั้นไม่แน่นอน หากเกิดอะไรขึ้นแล้วหนี้ 
ซ่ึงส่วนที่เกินมาจะท าอย่างไร เป็นผลจากความไม่รู้จักประมาณ เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ที่เศรษฐกิจแต่เพ่ือความสุข  
 
 



 

สรุป ชีวิต คือ การต่อสู้ การเรียน เพ่ือความสุข 
  ความสุข คือ 1. การยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่าง  

  2. ความสามัคคี หากท างานด้วยความสามัคคีจะท างานอย่างมีความสุข (กระท า พูด คิดด้วย   
      จิตเมตตา ได้สิ่งได้มาแบ่งปัน ความเป็นอยู่เสมอกัน และความคิดเห็นนั้นต้องไม่แบ่งชั้นสิทธิ) 

               3. ประพฤตสิุจริต มีหิริโออัปปะ ไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาจับเรา 
                 (ระแวง คือ กระท าไม่ดีไว้จึงระแวง ส่วนระวัง คือ เพ่ือเกิดความปลอดภัยในภารกิจที่ท า) 

                        4. มีชีวิตพอเพียง ด้วยการพยามยามศึกษาความรู้ หาความรู้รอบๆตัว เพ่ือให้ชีวิตรู้ในสิ่ง  
                            ทั้งหลายเหล่านั้นได ้
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