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ขอเจริญพร โยมญาติมิตรชาวบริษัท ทุกทาน  
วันนี้ อาตมาทั้งสามรูปไดมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัท 

ทั้งในสวนของไรที่ปลูกสับปะรด และท้ังในสวนของโรงงาน 
ทั้งนี้ก็เนื่องจากคุณโยมผูเปนประธานกรรมการของบริษัท ได
นิมนตมา โดยที่ทานมีน้ําใจศรัทธาและมีเมตตาไมตรีธรรม  

ความจริงนั้นก็จะไดมาตั้งนานกอนหนานี้แลว  โยม
โสภณไดนัดไวคงจะสักหนึ่งเดือนมาแลวกระมัง แตพอดีเกิด
เหตุขัดของเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไขไดปวยเล็กนอย ก็เลยเลื่อนมา จน
ลงตัวในตอนนี้ ทําใหไดมีโอกาสมาดูกิจการของบริษัท แลวก็
ไดเห็นทั้งในสวนของวัตถุดิบที่จะนํามาปอนโรงงานและทั้ง
กระบวนการผลิต แมวาจะมีเวลาดูส้ันๆ แตก็ไดเห็นกิจการโดย
ทั่วๆ ไปแลว  
                                                           
∗ ธรรมกถา แสดง ณ สโมสรศูนยกีฬา โรงงานชลบุรี บริษัท อาหารสยาม จํากัด เม่ือวันท่ี 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ตามคําอาราธนาของคุณนาม พูนวัตถุ ประธานกรรมการของบริษัท 
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อยางไรก็ตาม ที่มานี้ก็ไมใชเปนการมาดูกิจการเปนเรื่อง
เปนราว แตเรียกไดวาเปนการมาพักผอน คือเปนการไดเปลี่ยน
บรรยากาศไปดวย  การมาที่นี่นั้นสวนหนึ่งก็เปนเรื่องของ
ธรรมชาติ คือที่ไรสับปะรด ไดไปดูรอบทีเดียว โยมโสภณ
พรอมทั้งทางไรนั้นคือคุณชาญวิทย และคุณกีรนันท ก็ไดพาไป
ดูจนกระทั่งเรียกวารอบบริเวณ แตเวลาจํากัดไปหนอย เกรงวา
เดี๋ยวจะมาไมทันดูที่นี่ ก็เลยดูผานๆ บางจุดก็ไมสามารถเขาไป
ถึงได เกรงวาเวลาจะเนิ่นนาน ก็เลยตองเดินทางตอมาที่นี่ซ่ึงเปน
สวนของโรงงาน เพื่อมาฉันเพลตามนิมนต 

เมื่อมาถึงที่นี่แลว ก็ไดรับการตอนรับโอภาปราศรัยจาก
ทานกรรมการอํานวยการพรอมทั้งพนักงานทานอื่นๆ เปนที่นา
อนุโมทนา เปนบรรยากาศของไมตรีจิตมิตรภาพในหมูของผูที่
อยูในที่นี้เอง พรอมทั้งทานที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งพอดีประจวบกัน 
คือนอกจากคณะอาตมาแลวคณะทานนายอําเภอ พรอมทั้งทาน
ปลัดก็ไดมาเยี่ยมเยียนบริษัทดวย เมื่อถึงเวลาโยมก็ไดนิมนตฉัน 
ฉันเสร็จแลวก็บอกวานิมนตแสดงธรรมดวย 

การแสดงธรรมนี้ถือเปนรายการที่เรียกวาแถมหรือเปน
สวนพิเศษขึ้นไป เปนการคุยกันแบบสบายๆ มากกวา คืออยาให
ถือเปนเรื่องหนักอะไรเลย พอบอกวาใหมาฟงพระแสดงธรรม 
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เดี๋ยวจะนึกวาเปนเรื่องที่ยาก เปนเรื่องของศัพทวัด แลวก็เลย
อยากจะงวง เพราะฉะนั้น ก็ขอใหถืออยางที่วา เปนการไดมา
เยี่ยมเยียนกัน เมื่อมีการเยี่ยมเยียนกันแลวก็มาพูดคุยสนทนา
ปราศรัยกัน ก็เปนทํานองนี้ และเมื่อจะเยี่ยมเยียนชนิดที่ไดมี
โอกาสพบกันมากทาน ก็ตองมาอยูในที่ประชุมเชนนี้ เพราะมา
เยี่ยมประเดี๋ยวเดียวถาไมจัดประชุมก็ไดพบกันไมกี่คน การทีค่ณุ
โยมจัดใหแสดงธรรมอยางนี้ก็เทากับวาทําใหมีโอกาสไดพบกับ
หลายๆ ทานนั่นเอง อันนี้ก็เปนวิธีการอยางหนึ่ง  

ทีนี้ เมื่อมาพบกันแลว ก็ไดคุยสนทนาปราศรัย ในฐานะที่
เปนพระจะคุยเร่ืองอะไรดี ก็คุยเร่ืองธรรมใหฟง 

สําหรับสถานที่นี้ เปนที่ทํางาน เปนโรงงาน  เมื่อเปน
โรงงานแลวจะคุยเร่ืองอะไรดี ก็นาจะคุยกันเรื่องงาน แตมองใน
แงหนึ่ง คนที่ทํางานอยูแลวนี่ บางทีก็ไมคอยอยากใหพูดถึงเรื่อง
งาน คือตัวเองทํางานอยูก็หนักพอแลว พอมีคนมาเยี่ยมก็มาพูด
เร่ืองงานอีก แทนที่จะเอาเรื่องสนุกๆ มาคุยกันใหสบายใจ เปน
การเปลี่ยนบรรยากาศ กลับมาคุยกันเรื่องงานเลยยิ่งแยใหญ แต
อาตมาก็นึกวา ในแงหนึ่งถาหากวาเราพูดเรื่องงานนี่แหละ แต
พูดใหถูกแงมันก็ดี แลวก็จะเปนประโยชนแกชีวิตระยะยาวดวย  
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บางทีการพูดเรื่องอื่นสลับเขามาก็อาจจะสนุกสนาน เปน
การเปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะชั่วครูช่ัวยามแลวก็ผานไป แตแลว
เราก็ตองกลับมาทํางานของเราอีก ก็ตองหนักตอไปตามเดิม  

ชีวิตจะสุขสันต ถาทํางานมีความสุข 

ทีนี้ ถาเรามาเผชิญหนากับเรื่องงานเลย เอาละเรื่องงาน
เปนเรื่องหนัก เร่ืองตองใชกําลัง เร่ืองตองใชเร่ียวแรงและตองใช
ความคิด บางทีก็ถึงกับเครียด แตเราก็จะพูดกันเรื่องงานนี่แหละ 
เปนการเผชิญหนากับความจริงกันเลย มันอาจจะดีมากก็ได 
เพราะวางานนั้นถาปฏิบัติใหถูกตองแลว ก็เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผล
ดีระยะยาวแกชีวิตทั้งหมด ถาทํางานแลวมีความสุข ชีวิตนี้ก็มี
ความสุขยาวนานมากมาย แตถาการทํางานเปนการทนทุกข 
ชีวิตสวนใหญของเราก็จะเปนชีวิตแหงความทุกขที่ ตองทน 
เพราะอะไร เพราะวางานเปนกิจกรรมสวนใหญของชีวิตของเรา 
มันกินเวลาสวนใหญในชีวิตของเรา อยางทานที่อยูบริษัทนี้ ก็
ตองสละเวลาใหแกกิจการของบริษัทวันหนึ่งมากทีเดียว  

อาตมาไดเดินไปชมกิจการของบริษัท และทานที่นําชมก็
เลาและอธิบายใหฟง ก็ไดทราบวาชาวบริษัททํางานกันนาน 
อยางพนักงานที่ยืนทํางาน เทาที่มองเห็นนั้น ทานบอกวาตองยืน
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นาน บางทีถึง ๑๒ ช่ัวโมง นานมาก นับวาเปนเรื่องที่หนัก
ทีเดียว แสดงวางานนั้นกินเวลาของชีวิตเขาไปตั้งครึ่งวันแลว 
วันหนึ่งมี ๒๔ ช่ัวโมง หมดไป ๑๒ ช่ัวโมงกับการยืนอยางนั้น 
นอกจากนั้นยังตองไปทํากิจธุระสวนตัวอีก แลวก็พักผอนหลับ
นอนเสียบาง เวลาในวันหนึ่งนี่เหลือจากการทํางานไมเทาไร 
และตอจากวันทํางานแลวก็เหลือวันพักผอนอีกคนละคงจะ ๒ 
วัน ถึงแมวาอาตมาจะไมทราบรายละเอียด แตก็สรุปไดวาเราใช
เวลาไปกับการงานมาก การงานครอบครองชีวิตสวนใหญของ
เรา เพราะฉะนั้น เราควรปฏิบัติตอการงานใหถูก เพื่อใหชีวิตนี้มี
ความสุขคุมกับเวลาที่เปนอยู  

คนเรานี้ตองการใหชีวิตมีความสุข และในการที่จะให
ชีวิตมีความสุขนั้น งานเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหชีวิตมีความสุข
ได แตในเวลาที่เรามองวางานทําใหชีวิตมีความสุขไดนี่ เรามอง
กันอยางไร เรามักจะมองไปที่ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากทํางานแลว 
คือมองดวยความหวังวาหลังจากทํางานแลวเราจะไดเงิน แลวจะ
ไดนําไปซื้อของตางๆ ที่เราชอบใจ หรือไปเที่ยวที่โนนที่นั่น กิน
ใชเที่ยวเลนแลวเราก็จะมีความสุข เปนการคิดหมายไปขางหนา
ในอนาคตวา หลังจากทํางานไปแลว จะไดผลของงานเปนเงิน
ทอง ที่จะนําไปใชจายแลวก็จะมีความสุขจากการกระทําใน
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อนาคตนั้น ไมไดมองที่ความสุขจากตัวงาน คือไมไดมองวาตัว
งานนั้นทําใหมีความสุข บางทีถึงกับมองวาตัวงานนั้นเปนความ
ทุกขไปก็มี  

บางคนไปมองวาเวลาทํางานเราตองทน ก็ทนทํามันไป 
ทําใหมันเสร็จ แลวเราก็จะไดรับผลตอบแทน ผลตอบแทนนั่น
แหละจึงจะทําใหเรามีความสุข เราจะไปมีความสุขในอนาคต
ตอนโนน ถาอยางนี้ก็แสดงวา เวลาที่เราจะมีความสุขนี้มันเหลือ
นอย เพราะเวลาที่เปนสวนใหญของชีวิตเปนเวลาที่มีความทุกข 
ตองทน ตองรอความสุขที่ยังไมมาถึง 

คนจํานวนมากจะมองเรื่องงานอยางนี้ ซ่ึงแสดงวาแมจะ
มองวาความสุขเปนผลที่ไดจากงานก็จริง แตมองกันคนละจุด 
คือ  คนทั่วไปมองจุดที่ว า  ตัวงานไมใชความสุข  ตองได
ผลตอบแทนจากงานนั้น แลวจึงไปหาความสุขอีกทีหนึ่ง อยางนี้
ก็หมายความวาตัวงานนั้นไมทําใหเราเกิดความสุขโดยตรง 
เทากับเปนการบอกวา ชีวิตของเรานั้นมีความสุขนอยกวาสวนที่
ตองทุกขตองทน หากวาเรามองงานเปนเรื่องที่ตองทุกขตองทน 
ก็แสดงวาชีวิตสวนใหญตองทุกขตองทน 

ถาเรามองเสียใหม วาจะทําอยางไรใหชีวิตของเรานี้มี
ความสุขใหมากที่สุด ในเมื่องานเปนชีวิตสวนใหญของเรา เราก็
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ตองหาทางทําใหงานเปนตัวที่ทําใหเกิดความสุข แลวเวลาสวน
ใหญของชีวิตก็จะมีความสุข และยิ่งกวานั้นก็คือวา นอกจาก
ตอนที่ทํางานจะมีความสุขไปดวยแลว ยังไดรับผลตอบแทน
จากการทํางาน แลวก็ไปมีความสุขอีก เปนความสุขซอนอีก
ช้ันหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้น จุดสําคัญที่จะใหชีวิตมีความสุข ก็อยูที่วา 
เราจะตองจัดการกับงานหรือปฏิบัติตองานของเราใหถูกตอง ให
มีความสุขในตอนที่ทํางานนั่นแหละ มิฉะนั้นแลวชีวิตของเรา
สวนใหญจะไมมีความสุข จะมีสวนที่เปนสุขนอยกวาสวนที่
เปนทุกขหรือที่ตองทุกขตองทน ตกลงวาเราจะทํางานกันใหมี
ความสุข แตไมใชมาสนุกโลดเตนกันนะ เดี๋ยวจะวาเปนงาน
แบบงานวัด งานลอยกระทง อยางนั้นก็เปนงานเหมือนกัน เรา
เรียกวางาน งานลอยกระทงก็สนุก งานวัดไปดูหนังดูลิเกก็สนุก 
นั่นก็งานเหมือนกัน แตงานแบบนั้นเปนงานที่เราไปดูเขา เราไม
ตองทําเอง  

แตที่ทานพูดอยางนั้น มันมีแงความหมาย คือแสดงวาคน
ไทยแตเดิมนั้นมองงานในแงสนุกสนานดวย เชนวางานวัด งาน
ลอยกระทง งานสงกรานต ทําไมเปนงาน ก็ตองอธิบายวา คน
ไทยสมัยโบราณมองวางานนี่เปนเรื่องสนุกสนาน เพลิดเพลิน มี
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ความสุข ไมใชเร่ืองทุกข แมแตไปเกี่ยวขาวกัน ก็ยังไปรองเพลง 
นั่นก็เปนงานเหมือนกัน คือวา เราไมไดมองเฉพาะตัวกิจกรรมที่
ทําเทานั้น แตเรามองถึงจิตใจ วาใหมีความเพลิดเพลินเจริญใจ 
บันเทิงไปดวย  

คนสมัยหลังนี่มาไดยินคําวางานวัด งานสงกรานต งาน
ลอยกระทง เปนตน แลวก็ไมไดมองในแงวาที่จริงมันเปนงาน 
คือ เปนกิ จกรรมที่ เปนประโยชนด วย  ไปมองแต ในแง
สนุกสนาน คือเดิมมันก็เปนงานจริงๆ เปนกิจกรรมที่ทําเพื่อ
ประโยชนแกสังคมนั้น หมายความวา เปนงานที่ไปชวยกันทํา
ประโยชนตอสวนรวม เชน ไปที่วัดแลวก็ไปชวยกันกอพระ
เจดียทราย         ขนทรายเขาวัด หรือทํางานชวยวัดอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนงานเปนการทั้งนั้น เกี่ยวขาวก็เปนงานเปนการ แตให
ทําพรอมไปกับความรื่นเริงบันเทิงใจดวย ตกลงวาที่จริงแลว 
งานในความหมายของประเพณีไทยนั้น มันมีตัวกิจกรรมที่เปน
สาระเปนประโยชนสวนหนึ่ง และดานจิตใจที่มีความรื่นเริงอีก
สวนหนึ่ง ใหมีทั้งสองอยาง  

เปนอันวา งานที่เราตองการอยางแทจริงนั้น จะตองมี
ความหมายครบสองสวน คือ  
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หนึ่ ง  ตั วงานที่ จะต องทํ า ให เ กิ ดผลสํ า เ ร็ จ  ที่ เปน
จุดมุงหมายของงาน คือ ใหไดผลงานอยางดี เชนเมื่อทําโรงงาน
สับปะรด ก็หมายความวา จะตองทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ดี และไดปริมาณถึงเปา คือมีเปาหมายวาจะทําไดเทาไรก็ทําให
ไดตามที่ตั้งเปาไว และในดานคุณภาพจะใหไดขั้นไหนก็ทําได
ตามนั้น พรอมทั้งสามารถทําใหดียิ่งขึ้นไปดวย อันนี้ก็สวนหนึ่ง 
คือตัวงานนั้นตองไดผลดวย  

อีกดานหนึ่ง คือ จิตใจที่ทํางานนั้นเปนจิตใจที่มีความสุข 
หมายความวา เวลาทํางานนั้นคนที่ทําก็มีความสุขดวย 

ถาไดสองอยางอยางนี้ละก็เรียกวาไดผลสมบูรณ งานที่จะ
มีผลสมบูรณนั้น ใหมองดูทั้งสองดานนี้ แลวสองดานนี้จะ
กลับมาชวยกัน ถาเราทํางานโดยมีความสุขดวยแลว ก็จะทําให
เราพอใจที่จะทํางานใหไดผลยิ่งขึ้นไป พอเราทํางานไดผลดี
ยิ่งขึ้น เราก็อ่ิมใจ เรียกวามี ปติ เกิดความอิ่มใจในผลงานนั้น ก็มี
ความสุขมากขึ้น ก็ยิ่งทําใหดีขึ้น แลวก็สุขมากขึ้น เลยเปนลูกโซ 
เรียกวาเปนปฏิสัมพันธ มีผลยอนกลับใหไดผลดีขึ้นทั้งในแง
ผลงานและความสุข  
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เพราะรูคุณจึงรักงาน และทําดวยใจเบิกบานเปนสุข 

อยางไรก็ดี จะเปนอยางที่วามานี้ได เราจะตองปฏิบัติตอ
งานใหถูกตอง เร่ิมตนตั้งแตวางใจตองานใหถูก ถาวางใจตองาน
ผิดแตตนละก็ไปเลย พลาดหมด โดยเฉพาะถาวางทัศนคติตอ
งานวาเปนเรื่องตองทุกขตองทนแลวคิดวา เรามาทนทํางานให
เสร็จ แลวเราจะไดผลตอบแทนแลวคอยไปสนุกเสวยความสุขที
หลัง อยางนี้ไมถูก เรียกวาวางทาทีผิดแลว ตอจากนั้นอะไรตอ
อะไรมันก็จะคลาดเคลื่อนผิดทางไปหมด กําลังทํางานแตใจลอย
ไปคอยผลตอบแทนขางหนา ไมอยูกับงาน ผลงานก็จะไมคอยดี 
จิตใจก็ไมคอยสบาย ความสุขก็นอย แลวเวลาไดผลตอบแทน 
ไปหาความสนุกสนาน คนที่เปนอยางนี้ก็จะเลยเถิดไปงายๆ 
หลงงายๆ ระเริง ลืมตัว เพราะมุงจะไปหาความสนุกสนาน บอก
วาทนทุกขมานานแลว ตอนนี้เอาใหเต็มที่อะไรทํานองนี้ ก็เลย
เสียไปเลย  

ในทางตรงขาม ถาเขามีความสุขอยูตั้งแตทํางานแลวเวลา
เลิกงานเขาไปหาความสุขเพิ่มเติม ก็เปนสวนแถมเขามา ก็ไมมี
ปญหา นี่เปนวิธีที่ถูกตอง ซ่ึงตองเริ่มตั้งแตวางใจใหถูกตองตอ
งาน เรียกวามีทาที หรือมีทัศนคติที่ถูกตองตอการทํางาน 
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ถามวา ทาทีหรือทําใจอยางไรจึงจะทําใหทํางานไดผล
ดวยแลวก็มีความสุขดวย เหตุผลงายๆ ที่จะทําใหเราทํางาน
ไดผลดีและมีความสุขไปดวย ก็คือเราตองมีความพอใจในงาน 
รักงานนั้น ถาใจเรารัก เราพอใจในงานแลว เราก็อยากจะทํางาน
นั้น ใครมาหามก็ไมอยากจะหยุด ไมยอม ใจเราจะทํา  

รวมความวา ถาใจเราพอใจจะทํา ทําดวยใจรัก มันก็ตั้งใจ
ทําเมื่อทําแลวนอกจาก ไดผลดีก็มีความสุขในขณะกระทํานั้น  

ที่ทานบอกวาตองวางทาทีตองานใหถูกตอง ก็คืออยาไป
มองงานวาเปนเรื่องตองทุกข ตองทน 

คําถามตอไปวา ทําอยางไรเราจะมีใจรักงาน เราจะพอใจ
ทํางาน คําตอบคือจะตองเห็นคุณคาของงาน ในเรื่องนี้ แตละ
อยางเปนเหตุเปนผลแกกันและกัน  จุดหมายตอนนี้คือเรา
ตองการใหคนพอใจงาน อยากทํางาน ทีนี้ทําอยางไรจะใหคน
อยากทํางาน ก็ตองเห็นคุณคาของงาน 

คุณคาของงานนั้นมีหลายอยาง พรรณนาไดมากมาย
หลายแง ถาเรายิ่งมองเห็นคุณคาของงานหลายแง หลายดานมาก
เทาไร ก็จะยิ่งเปนเหตุผลที่ทําใหเราเกิดความรักงานมากขึ้น
เทานั้น 
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คุณคาของงานประการแรก งายที่สุด ก็เร่ิมดวยมองในแง
ของผลตอบแทนกอน ผลตอบแทนก็คือ ปจจัยเครื่องเล้ียงชีพ 
หรือเงินทองที่จะซื้อหาของกินของใช เรารูกันดีวางานนี่แหละ
ทําใหเรามีเครื่องเล้ียงชีพ ทําใหเราเปนอยูไดดี งานเปนสิ่งที่
ผูกพันติดอยูกับชีวิตของเรา มันมีคุณตอชีวิตของเรา ทําใหชีวิต
ของเราดํารงอยูไดดวยดี ในเมื่องานเปนสิ่งที่มีคุณตอเรา เราก็
ควรจะรักจะชอบมัน นอกจากมีคุณตอชีวิตของเราแลวก็โยง
ตอไปถึงครอบครัวของเรา ญาติพี่นองของเราดวย  

เรามาอยูหางบาน บางทีเราทํางานเก็บเงินไดแลว เรายัง
สงเงินไปชวยบาน ไปชวยพอชวยแมในทองถ่ินอีก เห็นไดชัดวา
งานนี้มีคุณคามาก  เปนประโยชนตอชีวิต  ในเมื่องานเปน
ประโยชนตอชีวิต เราก็ควรรักงาน เหมือนอยางคนเราดวยกัน 
ใครเปนคนที่มีคุณคาตอชีวิตของเรา เราก็รักใคร มีความรูสึกที่ดี
ตอเขา งานของเรานี้ มีคุณตอชีวิตของเรานักหนา ทําใหเรา
เปนอยูได มีความสุขสบาย เราจึงควรตั้งใจทํา เอาใจใสมัน อันนี้
ก็เปนเหตุผลงายๆ เปนคุณคาพื้นฐานอันดับที่หนึ่ง  

แตงานไมไดมีคุณคาแคนี้ ที่จริงคุณคาของตัวงานเอง ที่
แทที่จริงนั้น ไมใชเปนผลตอบแทนดวยซํ้า คุณคาของงานก็คือ
ผลที่เปนวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของงานนั่นเอง คือ
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งานแตละอยางๆ ยอมมีความมุงหมายที่จะแกไขปญหาหรือ
สรางสรรคอะไรอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  การทําครัวก็เพื่อ
ทําอาหารใหคนรับประทาน การขับรถก็เพื่อพาคนใหไปถึงที่
หมายโดยสะดวกรวดเร็ว การกวาดถนนก็เพื่อใหถนนสะอาด 
ผลงานที่เปนคุณคาอยางแทจริงของงาน ก็คือ มีอาหารดีๆ ที่จะ
ใหคนกิน การเดินทางถึงจุดหมายโดยสะดวกรวดเร็ว และความ
สะอาดของถนน นี้เปนผลของงานซึ่งเปนผลโดยตรงของงาน 
เปนคนละอยางกับผลตอบแทน จะตองแยกใหถูกวาเปนผลของ
งานกับผลตอบแทน หรือผลงานกับผลเงิน 

เมื่อจะทํางานใหถูกตอง ก็ตองมุงทําใหไดผลของงาน 
หรือผลที่เปนจุดหมายของงานกอน วาเราจะทําใหผลนั้นเกิดขึ้น
อยางดีที่สุด แลวเราจึงไดผลตอบแทนเปนผลพลอยไดตามมา
ตามเงื่อนไข ถาตั้งใจทํางานและงานสําเร็จผลอยางดี คือเกิดผลดี
สมตามความมุงหมายของงาน เราจึงจะมีความภูมิใจและอิ่มใจ
จริงในการไดรับผลตอบแทน 

เนื่องจากงานมีคุณคาในการแกปญหาหรือสรางสรรค
อยางใดอยางหนึ่งนี้ งานจึงมีคุณคาสืบเนื่องตอไปอีก คุณคาของ
งานขอตอไปก็คือวา งานนี่แหละเปนสิ่งที่ทําใหกิจการของโลก 
ของสังคม ของประเทศชาติ เปนไปได บางทีก็เปนประโยชน
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โดยตรงตอชีวิตของผูอ่ืน อยางงานของโรงงานอาหารนี้ ไมวา
จะทําสับปะรด หรือทําผลไมอ่ืนก็ตาม ก็เปนอาหารของมนุษย 
เปนปจจัยส่ีอยางหนึ่ง ไมวาเขาจะรูตัวหรือไมก็ตาม แตส่ิงที่เรา
ทํานี้เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหลาย เมื่อทําไปแลวก็เปน
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยอ่ืน เมื่อเราทํางานผลิตสิ่งเหลานี้ เรารู
คุณคาของสิ่งที่เราทําแลวก็อ่ิมใจวาเราทําในสิ่งที่ดีงาม เปน
ประโยชน นอกจากเปนงานที่สุจริตแลว ยังเปนคุณประโยชน
แกผู อ่ืนดวย ชวยหลอเล้ียงชีวิตของเพื่อนมนุษยใหเขาไดมี
อาหารรับประทาน ใหเขาไดอาหารที่เขาพอใจ ชวยใหเขามี
ความสุข อันนี้ก็เปนสิ่งที่เราควรระลึกดวยอยางหนึ่ง ซ่ึงเมื่อ
ระลึกขึ้นมาแลวก็ทําใหเรามีความพอใจ วาเราไดทําในสิ่งที่ดี
งาม เปนประโยชน นี่ก็เปนคุณคาอีกสวนหนึ่ง 

แตอยางโรงงานของบริษัทนี้ นอกจากทําอาหารที่ไป
บํารุงเลี้ยงเพื่อนมนุษยแลว ก็ยังมีสวนสงเสริมเกื้อกูลสังคม
ประเทศชาติสวนรวมดวย อาตมาไดทราบวา ผลผลิตของที่นี่
สวนใหญสงออกนอกประเทศ คือสงออกนอกประเทศตั้ง ๙๐ 
กวาเปอรเซ็นต ซ่ึงมีผลดี คือ ทําใหเงินตราเขาประเทศ ประเทศ
ไทยเรานี้ตองการเงินตราเขาประเทศมาก เรามีปญหาเกี่ยวกับ
ดุลการคา เราเสียดุลการคามาก เพราะฉะนั้น ถาหากวาบริษัทนี้
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สงอาหารออกไปตางประเทศมาก ก็นับวามีสวนสําคัญที่ชวย
แกปญหาของประเทศในการเสียดุลการคา แกความเสียเปรียบ
ของประเทศ นํารายไดเขาประเทศ อันนี้เปนการมองในวงกวาง 
ที่ทําประโยชนใหแกประเทศชาติ  

ฉะนั้น เมื่อเรามาที่นี่ มาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของโรงงาน 
เปนพนักงานหรือคนทํางานของบริษัท ก็เทากับวาเราไดชวยกัน
ทําประโยชนใหแกประเทศชาติดวย เมื่อนึกขึ้นมาอยางนี้ก็ทําให
มีความสบายใจ เวลาทํางานก็นึกวาเราทําประโยชนใหกับ
ประเทศชาติเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง คือ นอกจากทําอาหารอรอยๆ 
ใหคนรับประทานแลว ก็ยังชวยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกดวย 
นึกแลวก็สบายใจ มีความภูมิใจ ปล้ืมใจ เรียกวาเกิดปติ อันนี้ก็
สวนหนึ่ง 

 

งานยิ่งเพิ่มคุณคา เมื่อใชเปนเครื่องพัฒนาตัวคน 

ทีนี้มองตอไปอีก งานยังมีคุณคา หรือมีประโยชนอะไร
อีก คนเรานี้ ในชีวิตก็ตองการความเจริญกาวหนา ซ่ึงหมายถึง
การที่จะตองพัฒนาตัวเองใหมีสติปญญา มีความเกงกลาสามารถ 
หรือมีความชํานิชํานาญในเรื่องตางๆ ที่จะใหทําอะไรๆ ไดดีขึ้น 
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มีความสําเร็จมากขึ้น ความเกงกลาสามารถ และความชํานิ
ชํานาญของคนนั้น มีจุดแสดงออกที่สําคัญก็คือที่งานของเขา
นั่นเอง ถาเราตองการเปนคนที่เกงกลาสามารถ หรือเปนคนที่มี
คุณภาพมากขึ้น เราจะตองมีการพัฒนาตัวเอง สวนสําคัญของ
ชีวิตที่ทําใหคนพัฒนาตนเองไดก็คืองาน  

การทํางานเปนการพัฒนาตนเอง เปนการฝกฝนตนเองใน
ทุกดาน ถาเราอยากจะเปนคนเจริญกาวหนา เปนคนมีคุณภาพ 
เราตองพัฒนาตนเอง จะพัฒนาที่ไหน ก็มาพัฒนาตนเองที่การ
ทํางานนี่แหละ ใชงานนี้เปนเครื่องพัฒนาตนเอง การทํางานให
เปนการพัฒนาตนเองนี่สําคัญมาก  

ความสามารถสวนใหญในชีวิตของเรานี้เกิดจากการ
ทํางาน แตตองตั้งใจทํา ทําใหถูกตอง และพยายามทําใหดียิ่งๆ 
ขึ้นไป คอยสังเกต คอยดู คอยศึกษา คอยสอบถาม คอยหาความ
รูอยูเสมอ ก็จะเปนการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
ขึ้นมา  

การพัฒนาตนเองใหมีความเกงกลาสามารถในการงานนี้ 
นอกจากจะเกิดผลภายนอก เชนอาจจะไดผลตอบแทนหรือ
ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับงานแลว ก็มีผลที่แนนอนภายใน
ตัวเอง ไมวาภายนอกเราจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม แต
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ในตัวเรา เรารู ก็คือการที่เรามีความชํานิชํานาญมากขึ้น ทําอะไร
ไดดีขึ้น เขาจะมีผลตอบแทนใหหรือจะไมมีก็แลวแต แตเรารูสึก
ในตัวเองของเรา เราทําไปแลวเราก็สบายใจอิ่มใจของเรา ถา
รูสึกวาเวลาทําอะไรแลวเราทําไดดีขึ้น นี่คือการพัฒนาตนเอง 
ขอใหเรามีความภูมิใจสบายใจในตัวไดทันทีเลย ไมตองรอให
คนอื่นเขามาใหผลตอบแทน  

ฉะนั้นจึงเปนการไดสองชั้น คือ ไดจากตัวเอง กับไดจาก
คนอื่น หรือวาตอนที่หนึ่ง เราใหแกตัวเราเอง ตอนที่สองคนอื่น
ใหเรา 

ตอนที่หนึ่ง ตัวเรานี้ไดแนนอนกอน บางคนไปมองแงวา 
เขายังไมไดใหผลตอบแทนเรา เรายังไมไดรับรางวัล ถาไปรอ
หวังผลแบบนั้นละก็อาจจะทําใหผิดหวัง อันนั้นเปนสวนของ
คนอื่น เขาจะใหหรือไมใหก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตสวนที่เราได
แนนอนก็คือการพัฒนาตัวเอง และอันนี้แหละเปนการไดที่
แทจริง เปนการไดที่เขาถึงเนื้อถึงตัวของเราจริงๆ เปนการได
ของตัวชีวิตแทๆ และเปนของเราจริงๆ ใครแยงชิงหรือฉกฉวย
เอาไปไมได ไมเหมือนผลตอบแทนที่เปนของนอกตัว เราพัฒนา
ความสามารถขึ้นมา  เรา เห็นประจักษ ชัดไดดวยตนเอง 
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เพราะฉะนั้น เราไดตลอดเวลาจากการทํางาน เมื่อถือวาการ
ทํางานเปนการพัฒนาตน  

นอกจากพัฒนาความชํานิชํานาญ หรือความเกงกลา
สามารถแลว นิสัยที่ดี คุณธรรม ความสัมพันธกับผูอ่ืนและการ
เปนอยูในสังคม ก็จะพัฒนาไปดวย ถาเรารูจักทํา นิสัยของเราก็
จะดีขึ้น คุณสมบัติตางๆ ก็จะพัฒนาขึ้น เชน ความเปนคนมี
ระเบียบวินัย ความขยัน ความอดทน ความรูจักสังเกต ความมี
ปญญา ความรูเขาใจและรูจักพิจารณาเหตุผลในการแกปญหา 
จะไดรับการฝกฝนพรอมเสร็จไปในตัวเลย เปนการฝกฝน
พัฒนาตนเองอยูเร่ือย ตลอดเวลา  

นี่คือลักษณะของชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงตองมีการพัฒนา ตองมี
การกาวหนา และก็งานนี่แหละถาเราปฏิบัติใหถูกตองจะเปน
เครื่องพัฒนาชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงควรมองวางานเปน
ส่ิงที่ทําใหชีวิตมีคุณภาพ มีการพัฒนาใหดีขึ้น แลวเราก็จะมี
ความสุขกับการทํางาน เพราะมองเห็นวา เมื่อเราทํางาน ตัวเราก็
พัฒนา 

นอกจากนี้ก็คือบรรยากาศ ถาทํางานใหเปนการพัฒนาตน 
ก็จะไดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน คือพัฒนาความมีไมตรีจิต
มิตรภาพ ความยิ้มแยมแจมใสตอกันในหมูผูรวมงาน  
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ที่วามานี้ ก็จะตองไมมองขามสิ่งสําคัญอยางหนึ่งคือพวก
สวัสดิภาพและสวัสดิการตางๆ กลาวคือสภาพความเปนอยูที่
เหมาะสม ซ่ึงเอื้ออํานวยใหมีความสะดวกสบายตามสมควร 
สภาพอยางนี้ทางพระทานเรียกวาเปน สัปปายะ สัปปายะก็คือ
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สถานที่อยู ปจจัยตางๆ ซ่ึงเกื้อกูลตอ
การที่จะดํารงชีวิตและทําการงาน ใหเราสบายกายสบายใจ ไม
ตองหวง  ไมตองกังวล  อันนี้ก็ เปนเรื่องขององคประกอบ
แวดลอม ซ่ึงจะสงผลชวยสนับสนุนใหทํางานดวยความสบายใจ 
และมีความรักความพอใจในงานเกิดขึ้นไดงาย  

แตขอสําคัญก็อยางที่บอกในตอนตนแลว คือตองตั้งทาที
ใหถูกตองตองาน อยาไปมองงานเปนเรื่องที่ตองทุกขตองทน 
ตองมองงานเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน แลวก็เกิดความรัก
ความพอใจงาน พอมีความรักความพอใจอยางนี้แลวเราก็ทํางาน
ดวยความสุข ตั้งใจทํา  

พอมีความรักงานแลวผลดีก็ตามมาเปนกระบวนคือ พอ
รักงานแลว ก็อยากทํางาน พออยากทํางานแลว งานเดินหนาไป
หนอย เราก็รูสึกวามันไดผลแลว พอไดผล เราก็เกิดความ   อ่ิม
ใจ ผลงานที่เกิดขึ้นแตละตอนๆ ทําใหเกิดความอิ่มใจ และทําให
เกิดความสุข  
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การเกิดมีความอิ่มใจที่ทางพระทานเรียกวา ปติ นั้น เปน
กระบวนการของจิตใจที่จะทําใหคนเรามีสุขภาพจิตที่ดี คนที่
ทํางานอยางนี้จะไมคอยมีความเครียด  

ถาคนไมมีปติ ไมมีความอิ่มใจจากงาน  แมวางานจะ
เดินหนาไป แตเมื่อยังไมไดผลตอบแทนก็ไมไดความรูสึกนี้ 
เพราะใจมัวไปหวังขางหนา มองวาโนนเลิกงานแลวจะไดไป
เที่ยวสนุกสนาน ใจไปอยูที่โนน หรือไปมองที่ผลตอบแทน ใจ
มันไมอยูกับงาน เมื่อใจไมอยูกับงาน ก็หาความสุขจากงาน
ไมได กลายเปนตองทนตองทุกขในการทํางาน ใจก็ไมสบาย 
อันนี้แหละเรียกวาตั้งทาทีไมถูกตอง เพราะฉะนั้น จะตองทําใจ
ใหมีความสุขสนุกกับงานไปเลย อยางที่วา พอใจรักงานแลว 
งานกาวไปนิด เราก็อ่ิมใจเมื่อไดเห็นงานกาวไปทีละหนอยๆ ก็มี
ความสบายใจอิ่มใจเรื่อยไปตลอดทุกขั้นตอน  เปนอันวา
นอกจากจะมีความรักงาน ทํางานดวยใจสบาย มีความสุขเปน
พื้นอยูแลว พอเห็นผลงานก็ยิ่งมีความสุข มีปติมากยิ่งขึ้น 
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ปรุงแตงส่ิงอื่นไดหลากหลาย                          

ทําไมไมปรุงแตงใจตัวเองใหเปนสุข 

ความกาวหนาอีกขั้นหนึ่งก็คือ การทําใจของตนเองให
ผองใสเบิกบานตลอดเวลา โดยมีสติเตือนใจตัวเองวา ทําใจให
ราเริงผองใส  

เร่ืองใจของเรานี่ เราปรุงแตงได ปรุงแตงใหดีก็ได ใหราย
ก็ได ปรุงแตงไมดีก็หมายความวา ใหเกิดความรูสึกที่ไมสบายใจ 
ขุนมัว เศราหมอง เดือดรอนกระวนกระวาย โดยนึกถึงอะไรที่
ไมไดหรือไมดีขึ้นมา เชน นึกถึงความอยากที่จะไปโนนไปนี่ 
ตอนนี้ยังไปไมได ทําไมยังไมถึงเวลาเสียที ฉันอยากจะเลิกงาน
ไปเที่ยวที่โนน ไปสนุกที่นั่น นี่ยังเหลืออีกตั้ง ๒ ช่ัวโมง พอคิด
อยางนี้แลวก็ปรุงแตงไป ใจก็ฟุงซานกระวนกระวาย ตอนนี้
ทํางานก็ไมมีความสุข แลวยังเกิดความเครียดดวย  

ทีนี้ในทางตรงขามเราปรุงแตงจิตใจในทางที่ดี ใหราเริง
สนุกสนาน มองงานที่ทําอยูตอหนา สวนขางหนาไมตองไปคิด
หวง เดี๋ยวถึงเวลาก็เลิกงานเองแหละ ครบ ๑๒ ช่ัวโมงก็ ๑๒ 
ช่ัวโมง ๘ ช่ัวโมงก็ ๘ ช่ัวโมง ครบเมื่อไรก็เมื่อนั้น เวลามัน
ยุติธรรมกับทุกคน มันไมเคยเอาเปรียบใคร เราไปคิดเอาเองวา
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เวลามันชาเหลือเกิน ก็เพราะเราไปรอมัน ถาเราไมรอมัน มันก็
ไมชา เราก็ทํางานของเราไป  

ก็อยางที่บอกแลววา เวลามันใหความเปนธรรมแกทุกคน
เสมอกัน แตถาตั้งใจผิด มันก็ทําใหเวลาชาหรือเร็วตามแตวาเรา
จะตั้งใจอยางไร เพราะฉะนั้นเราก็ทําใจใหถูก เรารูอยูแลววา
เวลามันเปนอยางนั้นของมันตามธรรมชาติ ก็ไมตองไปเรงรัด
หรือขัดขวางมัน ใหเหมือนใจหรือใหขัดใจตัวเราเอง แทนที่จะ
ทําอยางนั้น เราก็เอาใจมาอยูกับงานของเราทําใจใหราเริงกับงาน 
สนุกสนานกับงาน ปรุงแตงใจใหราเริงเบิกบาน  

ความราเริงเบิกบานนั้นทานเรียกวา ปราโมทย ทําใจให
ปราโมทย คือ เวลาทํางานก็ทําใจใหราเริงเบิกบาน ยิ้มแยม
แจมใส นึกถึงงานก็นึกขึ้นมาดวยความราเริงเบิกบาน คอย
เตือนสติตัวเองอยูเร่ือย พอรูสึกวาใจชักขุนมัว นึกขึ้นมาไดก็
หยุดและบอกตัวเองวา เอะ เรานี่ชักจะไมไดการแลวกระมัง ใจ
เราชักจะเดือดรอนกระวนกระวาย ชักจะขุนมัวเศราหมองแลว 
ไมไดๆ ผิดแลว จะตองราเริงเบิกบาน พอไดสติอยางนี้ก็เตือน
ตัวเอง บอกกับใจตัวเอง พอรูทันแลวก็ทําใจใหราเริง  

การปรุงแตงใจอยางนี้ เราทําได อยูที่การฝก เราปรุงแตง
ใจของเรา ถาปรุงใหเปนดี มันก็ดี ถาปรุงใหไมดี มันก็ไมดี 
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เหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแตงได จะปรุงใหนากินหรือปรุงให
ไมนากินก็ได อันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเรา เราก็ปรุงได ปรุงของ
ขางนอกเรายังปรุงได ปรุงในใจตัวเองทําไมจะปรุงไมได 
เพราะฉะนั้นก็มาปรุงใจตัวเอง ปรุงดวยของดีๆ ดวยความคิดที่ดี 
นึกแตส่ิงที่ดี นึกถึงงานในแงดี นึกใหมันสบายใจ เวลาทํางานก็
ราเริงเบิกบานไปกับงาน  

การทํางานดวยใจราเริงเบิกบาน ทานเรียกวา มีปราโมทย 
พอมีปราโมทยแลวทํางานไป งานเดินหนาไปก็อ่ิมใจวางาน
กาวหนา โดยมีผลเกิดขึ้นทีละนอยๆ ก็เกิด ปติ อ่ิมใจ  พอมีปติ
อ่ิมใจแลวก็สบายใจ ใจสงบเย็น เกิดมี ปสสัทธิ คือความผอน
คลายกายใจ ไมมีความเครียด  

พอใจสบาย ไมเครียด มีความผอนคลาย สงบ เย็น มี 
ปสสัทธิแลวก็มี ความสุข เกิดความโปรง โลงใจ ความสุขนี้
แปลวา โปรง โลงใจ เพราะไมมีอะไรมาบีบคั้น ติดขัดคับของ 
คําวาทุกขนั้นแปลวาบีบคั้น คนที่มีความทุกขก็คือคนที่มีอะไร
มาบีบคั้นตนเอง ถาบีบคั้นกาย ก็เรียกวาทุกขกาย ถาบีบคั้นใจ ก็
เรียกวาทุกขใจ  

คนจํานวนมากชอบเอาอะไรมาบีบคั้นใจตัวเอง หรือทํา
ใหเกิดความติดขัดคับของ ไมโปรง ไมโลง เกิดความทุกขใจ ที



งานก็ไดผล คนก็เปนสุข ๒๔ 

นี้พอคลองใจ สะดวกใจ โปรงโลงใจ มีความสุขใจก็มั่นคง สงบ 
แนวแน จะทําอะไรใจก็อยูกับเรื่องนั้น ไมฟุงซาน ไมกระวน
กระวาย อันนี้ทานเรียกวามี สมาธิ  

พอมีสมาธิ จิตใจสงบตั้งมั่นแนวแนแลว ไมวาจะคิดอะไร 
ความคิดก็เดิน ปญญาก็เดิน จะใชพลังจิตทํางานอะไร แมแตจะ
ไปทํากรรมฐาน บําเพ็ญสมาธิก็ไดผลดีดวย สอดคลองกัน ดีไป
หมดเลย  

รวมความวาเปนเรื่องของการทําใหชีวิตของเรานี้มี
ความสุขอยางแทจริงจากการทํางาน เพราะวางานเปนสวนใหญ
ของชีวิตของเรา  

เพราะฉะนั้น เราตองพยายามทําใหการทํางานนี้เปนตัว
นํามาซึ่งความสุข แลวก็สุขดวยการทํางานนั้นดวย สุขตั้งแต
เวลาทํางานแลว คือขณะทํางานก็มีความสุข คร้ันเสร็จจากงาน
แลวก็มีความสุขเพิ่มอีก  นี่ก็ เปนเรื่องของการทําใหชีวิตมี
ความสุข โดยเอางานเปนหลัก เพราะงานนั้นเปนสวนใหญของ
ชีวิต  

ถาทํางานไดอยางนี้ ก็เขากับความหมายของงานที่ไดพูด
กันมาตามวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่บอกวาไปงานวัด งาน
สงกรานต ซ่ึงมองกันในแงสนุกสนานบันเทิง เราก็มาทํางาน
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ของเราแมแตในโรงงานนี้ ใหเปนไปดวยจิตใจที่เบิกบาน สดชื่น 
ผองใสอยางนั้นดวย โดยที่รูเขาใจคุณคาของงาน และมีสติเตือน
ตัวเองใหคอยทําใจใหราเริงเบิกบานอยางนี้ แลวงานกาวไป 
ชีวิตของเราก็พัฒนาไปดวย 

ชีวิตของคนที่ปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายอยางถูกตองนี่แหละ 
เปนชีวิตที่เจริญกาวหนา แมแตส่ิงที่เราทําอยูตลอดเวลา คืองาน
ที่เปนของประจํานี่ ถาเรายังปฏิบัติไมถูกตองแลว เราก็คงปฏิบัติ
ตอส่ิงอื่นไมคอยถูกตองเหมือนกัน การงานนี้เปนเรื่องที่สําคัญ 
ทางพระพุทธศาสนาทานเรียกวาเปนกรรม  

คําวา กรรม นั้น แปลวาการกระทํา การกระทําในชีวิต
สวนใหญของคนก็คืองาน ขอใหพิจารณาความหมายตามลําดับ 
เร่ิมแรกคําวากรรมในความหมายที่ละเอียดที่สุด ก็คือเจตนาที่ทํา
การ เจตนาในใจ เปนตัวการที่ทําใหเราทําโนนทํานี่ตอจากนั้น
เมื่อแสดงออกมาเปนการกระทําภายนอก  เราเรียกวาเปน
กิจกรรม ทีนี้ถาเปนกิจกรรมที่เปนหลักของชีวิตก็เรียกวาเปน
งาน เพราะฉะนั้น กรรมจึงมีความหมายหลายชั้น กรรมใน
ความหมายกวางที่สุดก็คือ งานที่แตละคนทํา พระพุทธเจาตรัส
วา กมฺมุนา วตฺตตี โลโก โลกนี้เปนไปตามกรรม ก็คือเปนไป
ตามกรรม ขั้นพื้นฐานคืองานของคน  
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มนุษยที่ทํางานกันอยูในสังคมนี้แหละ เปนตัวบันดาลวิถี
ความเปนไปของโลก หรือของสังคม โลกและสังคมจะเปนไป
อยางไรก็ดวยกิจกรรมสําคัญ คืองานของคน อาชีพการงานหรือ
เร่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในชีวิตของคนสวนใหญนี้ เปน
เครื่องนําใหโลกใหสังคมเปนไป เอาตั้งแตสังคมประเทศไทยนี่ 
จะเปนอยางไรก็อยูที่งานที่คนไทยทํา เพราะฉะนั้น ถาเราจะให
สังคมประเทศชาติของเราไปทางไหน คนแตละคนที่อยูใน
ประเทศเปนพลเมือง ก็ตองทํางานใหถูกเรื่อง ใหเปนงานที่จะนํา
ประเทศชาติสังคมไปสูความเจริญกาวหนา  

งานในความหมายตอมา เมื่อเจาะลึกลงไปถึงที่สุดแลว 
กิจกรรมของมนุษยทุกอยางนั้นก็มาจากเจตจํานงในใจ เจตจํานง 
เจตนา หรือความตั้งใจนั้น เปนตัวการที่ปรุงแตงสรางสรรคทุก
ส่ิงทุกอยาง โลกมนุษยนี้เปนโลกของเจตจํานง หรือโลกแหง
ความคิดปรุงแตงสรางสรรค สังคมมีความเจริญกาวหนา มี
วัฒนธรรม มีวิทยาการตางๆ มีเทคโนโลยี มีอะไรๆ ทุกอยาง
ทั้ งหมดนั้นเปนเรื่องของเจตจํานง  คือความคิดปรุงแตง
สรางสรรคทั้งนั้น ตางจากโลกของสัตวทั้งหลาย โลกของ
ธรรมชาติทั้งหมดนั้น มีความเปนไปอีกแบบหนึ่ง ไมเหมือนกับ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

โลกของมนุษยที่เปนโลกแหงเจตจํานง หรือโลกของเจตนาปรุง
แตงสรางสรรค  

เพราะฉะนั้น ทานจึงบอกวา โลกนี้หรือสังคมนี้เปนไป
เพราะกรรม หรือเปนไปตามกรรมของมนุษย ซ่ึงมีความหมาย
หลายชั้น เร่ิมตั้งแตเจตจํานง หรือเจตนาปรุงแตงสรางสรรค 
ของคนที่คิดเกง ซ่ึงเปนผูคิดริเร่ิมที่จะนําสังคมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง พอคนสวนใหญเปลี่ยนไปตามวิถีนั้น สังคมก็
เปนไปตามนั้น แตโดยปกติเมื่อทุกอยางลงตัวแลว กิจกรรมสวน
ใหญของมนุษยคือการงานนี่แหละที่ทําใหสังคมเปนไป  

เพราะฉะนั้น เราทุกคนนี้มีสวนที่จะปรุงแตงชีวิต ปรุง
แตงสังคม ปรุงแตงโลกใหเปนไปตางๆ เราจึงควรจะมาชวยกัน
ปรุงแตงในทางที่เปนการสรางสรรค ใหเปนประโยชน การงาน
ที่เปนอาชีพสุจริตก็เปนสวนที่จะชวยปรุงแตงนําโลกไปในทาง
ที่ดีงาม ใหโลกรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ยิ่งถา
งานนั้นไมเพียงแตสุจริต แตยังเปนงานที่เกื้อกูลเปนประโยชน
ดวย ก็เปนเครื่องหลอเล้ียงใหโลกนี้มีความสุข เจริญกาวหนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป เราจึงควรจะมีความพอใจในการงานที่เราทําอยาง
ถูกตอง เมื่อเราทํางานอยางถูกตองก็มองเห็นคุณคาของงาน เราก็
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มีความพอใจในงาน ระลึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีความอิ่มใจวา เราได
ทําในสิ่งที่เปนประโยชนแลว 

วันนี้ อาตมาไดมาพบปะกับโยมญาติมิตรชาวโรงงาน 
ชาวบริษัทนี้ ซ่ึงเปนผูทํางานที่สุจริต ทํางานที่สรางสรรค เปน
ประโยชน ก็ขอใหทุกทานมองเห็นคุณคาแหงงานของตนเอง 
อยางที่ไดกลาวมาแลว และนอกจากทําประโยชนใหแกผูอ่ืน
แลว ก็ตองทําจิตใจของเราใหสบายมีความสุขดวย และจิตใจ
ของเราที่สบายและมีความสุขนี้ ก็จะเปนปจจัยใหเราทํางานที่
เปนประโยชนแกสวนรวมไดผลดียิ่งขึ้นดวย เปนสิ่งที่อิงอาศัย
และสงเสริมซึ่งกันและกัน ผูกพันกันไป ทําใหทั้งตัวเราและ
สวนรวมมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป  

ตกลงรวมความวา การทํางานนั้นทําใหเราไดประโยชน
และมีความเจริญกาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ สวนที่ไดนี้ ก็มีทั้งสอง
ดาน คือดานตัวงาน ซ่ึงอาจจะออกมาเปนผลทางวัตถุดานหนึ่ง 
และดานของจิตใจที่มีความสุข มีความสบายอิ่มใจ พรอมกันไป
กับการที่มีการพัฒนาของชีวิตอยูเร่ือยไป ดังนั้นเราจึงควรนําเอา
หลักนี้มาตรวจสอบ ดูวาการทํางานของเรา ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตทั้งหมดของเราไดมีความเจริญกาวหนาขึ้นไปตลอดเวลา
หรือไม  
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ตรวจสอบความเจริญกาวหนา                          

ใหแตละวนัเวลาไดทั้งงานและความสุข 

การที่จะเจริญกาวหนาขึ้นไปนี่ถาจะใหเห็นชัดก็ตองดู
จากหนวยยอย เพราะความเจริญกาวหนาในปหนึ่งๆ นั้นก็มา
จากแตละเดือน มาจากแตละวัน รวมกันเขา เพราะฉะนั้น คนที่
จะเจริญจริงๆ จึงตองทําการสํารวจประจําวันวา ในแตละวันนี้
เราไดพัฒนา ไดผลเพิ่มพูนขึ้นหรือเปลา ถามัวสํารวจชาๆ รอ
เดือนหนึ่งหรือปหนึ่งนั้นไมทันหรอก คนที่จะมีฐานะดีขึ้นตั้งตัว
ไดและเจริญรุงเรืองนี่ เขาตองสํารวจในแตละวัน พระทานจึง
สอนเตือนไว เปนพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง จําไวไดก็ดี เอาไว
สํารวจตัวเอง ทานบอกวา  

เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอยตองใหได
อะไรบาง  

ถาจําอันนี้ไดและนํามาใชละก็เจริญงอกงามแนเลย เพราะ
แตละวันเราจะสํารวจตนเองวา วันนี้เราไดอะไรไหม กอนจะ
นอนก็สํารวจกอน ทีนี้ถาสํารวจแลวปรากฏวาไดก็มีความพอใจ 
แตถารูสึกวาไมได ก็เทากับเปนเครื่องเตือนสติวาพรุงนี้เรา
จะตองพยายามทําใหไดผล ตองแกตัว และตอไปจะตองใหรูสึก



งานก็ไดผล คนก็เปนสุข ๓๐ 

วาไดทุกวัน พอไดทุกวันแลว ครบปหนึ่งไมรูวาไดเทาไร เดือน
หนึ่งก็เยอะแลว ปหนึ่งยิ่งมากมาย เพราะฉะนั้น ใหสํารวจดูใน
แตละวัน ทางพระทานบอกเปนคาถาภาษาบาลีวา  

      อโมฆํ ทิวสํ กยิรา    อปฺเปน พหุเกน วา  
จําเปนคาถาไวก็ได  คาถาอยางนี้มีประโยชน  คาถา

บางอยางคนทองไปไมรูเร่ือง ทองไปโดยไมรูความหมายเลย แต
คาถาที่อาตมาใหคราวนี้ ใชได ศักดิ์สิทธิ์ดวย เปนคาถาที่ไดผล
ชะงัดเลยทีเดียว และเราก็รูความหมาย มองเห็นประโยชนแทจริง 
ทวนอีกทีวา อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา  เทานี้ แปลวา 
เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอยตองใหได
อะไรบาง เอาแคนี้ละ แตละวันแตละคืนนี่ใหสํารวจตัวเอง 

ทีนี้ ที่วาไดนี่ หลายคนก็มองไปในแงวาไดเงิน อยาไปคิด
แคนั้น ชีวิตของเราไมใชไดแคนั้น แมแตเอาอยางงายๆ ที่พูดกัน
วาชีวิตของเราอยากไดความสุข ถาเราไดเงินมากก็เปนปจจัย
สวนหนึ่งที่จะหลอเล้ียงใหเรามีความสุข แตไมใชวาไดเงินแลว
จะมีความสุขแนนอน เงินไมใชหลักประกันของความสุข มัน
เปนเพียงตัวเอื้อใหมีความสุข แตหลายคนไดเงินมามากก็ไมมี
ความสุข ก็เห็นๆ รูๆ กันอยู ไมตองยกตัวอยาง 
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เพราะฉะนั้น ไดเงินอยางเดียวยังไมพอ ตองไดอยางอื่น
ดวย ถาไดเงินอยางเดียวก็ไดแควัตถุ ไดส่ิงที่เปนรูปธรรม ได
เพียงดานรางกาย แตที่จะใหมีความสุขจริงนั้น ไดทางรางกาย
อยางเดียวไมพอ ตองไดทางดานจิตใจดวย ทางใจจะไดอยางไร 
การไดทางใจที่สําคัญมากอยางหนึ่งก็คือการที่รูสึกวาเราไดทํา
ชีวิตนี้ใหเปนประโยชน งานนี่ละเปนสิ่งที่จะทําใหชีวิตของเรา
เปนประโยชน 

งานเปนสิ่งที่มีคุณคา เรารูแลวนี่วามันเปนสิ่งที่มีคุณคา
ตอมนุษย ทั้งในการพัฒนาตน  และในการที่จะชวยพัฒนา
ประเทศชาติ สังคม วันนี้เราไดงานแลว ไดทําประโยชนแกผูอ่ืน
แลว พอรูสึกอยางนี้ก็ไดผลทางจิตใจ 

การที่เราทําอะไรตางๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินหาทองเพื่อ
อะไร ก็เพื่อจะใหมีความสุข เสร็จแลวเราไดความสุขจริงหรือ
เปลา ลองสํารวจดูในแตละวัน บางคนไมเคยสํารวจเลยวา 
เปาหมายที่แทคือความสุขเราไดหรือเปลา แตไปมองแควาได
เงินหรือเปลา ไมไดดูตอไปใหถึงเปาวา ไดเงินมาแลวเรามี
ความสุขหรือเปลา  เสร็จแลวหาเงินตลอดชาติ  แตไมพบ
ความสุขแทสักที ก็ไมไดเร่ือง  
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ตกลงวามาสํารวจกันเลย สํารวจตั้งแตวันนี้นี่แหละ ทั้ง
ดานเงิน ดานงาน ดานการทําประโยชน และอะไรตออะไร
แลวแตจะคิดได แตใหมาลงทายที่จิตใจ วาไดมีความสุข มีความ
สงบ มีความเจริญขึ้นไหม ถาจิตใจมีการพัฒนาก็จะมีความสุข
อยางที่วาเมื่อกี้นี้ คือ มีความราเริงเบิกบานใจ มีความอิ่มใจ มี
ความผอนคลาย สงบเย็นกายใจ มีความปลอดโปรงคลองใจ 
และมีความสงบมั่นคงแนวแนของจิตใจ  

ถาดูจนถึงจุดนี้แลวก็สบายใจได เรียกวาดูครบวงจร 
ไมใชดูแคเงินอยางเดียว ติดอยูตนวงจร ไดวัตถุอยางเดียวไมพอ 
การสํารวจรายไดแตละวันตองสํารวจใหครบวงจร ตั้งแตไดวัตถุ
ที่หยาบไปจนถึงไดสาระในจิตใจที่ เปนนามธรรมละเอียด
บริสุทธิ์ วาเราไดความสุข ความสงบของจิตใจ ความราเริงเบิก
บานใจบางไหม ตองพยายามใหได แตละวันกอนจะนอนหลับ 
อยางนอยมันเครียดมาทั้งวันแลว มันเศราหมองขุนมัวมามาก 
เอาละกอนจะนอน ใหมันยิ้มกับตัวเองไดก็ยังดี ยิ้มในใจและทํา
ใจใหราเริง แมแตจะนอนก็ยังปรุงแตงจิตใจของเราได  

เวลาจะนอน พอลมตัวลงไป ก็วางตัวใหสบาย แลวปลอย
มือปลอยเทา บอกกับตัวเองวา สบาย และทําใจใหรูสึกสบาย
อยางที่วานั้น ทําใจอยางนี้ใหเปนการนําตัวเอง จิตใจของคนเรา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓ 

นี้มันทําตัวเองได พอเรานอนแลวเราก็บอกตัวเองวาสบาย แลวก็
ทําใจใหสงบสบายจริงๆ บางคนไมเคยนึกไมเคยรูสึกอยางนี้ ใจ
ไมมีเวลาพักเลย รางกายก็เหมือนกันไมไดมีเวลาพัก แตถึงกาย
จะพักใจก็ไมพักอีก คิดวุนวายงุนงาน อยางที่คนโบราณวา 
กลางคืนเปนควัน กลางวันเปนเปลว หมายความวา รอนรุม
ตลอดเวลา  

ฉะนั้น จึงตองมีวิธีการ อยางนอยพอพักผอนกายแลวก็ให
ใจไดพักดวย บอกตัวเองวาสบาย แลวก็ทําใจใหผอนคลายโปรง
เบา ใหราเริงเบิกบาน ใหมีความสุข  

ถาเกิดนอนไมหลับ ก็อยาไปทุกขมัน บางคนนอนไม
หลับแลวยังไปซ้ําเติมตัวเองอีก นอนไมหลับอยางเดียวก็แยอยู
แลว ยังไปทุกขกระวนกระวายเพราะความไมหลับอีก โอย 
ทําไมเราจึงไมหลับสักที กลุมใจ กังวลใจ ก็นอนทรมานเปน
ทุกขอยูอยางนั้น พอถึงตอนเชาก็หวิวๆ โหวงเหวง จะเปนลมเอา  

ทีนี้ เอาใหม ถานอนไมหลับ  ก็ไม เปนไร ชางมัน  มี
เทคนิคที่จะแกไขตั้งหลายอยาง ลองอยางพระทานบอกวาให
กําหนดลมหายใจ นับลมหายใจ หายใจเขายาวๆ หายใจออก
ยาวๆ สัก ๕๐ คร้ัง บางคนนับไมทันครบหรอก หลับไปเมื่อไร
ไมรู ก็ขอใหลองนับลมหายใจดู 
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ทีนี้บางคนนับแลวก็ไมหลับ มีเหมือนกัน ๕๐ คร้ังก็ไม
หลับ ๑๐๐ คร้ังก็ไมหลับ ไมตองเปนหวง จะบอกใหอีกคาถา
หนึ่งวาหลับก็ชาง ไมหลับก็ชาง ภาวนาเลย หายใจเขาหลับก็ชาง 
หายใจออกไมหลับก็ชาง ทําใจใหสบาย มันไมหลับทั้งคืน ก็ชาง
มัน ฉันไมแคร พอทําอยางนี้แลวถึงเชาก็ไมเห็นคอยเพลียเลย  

อาตมาเคยปวยแลวนอนไมหลับ  ความเจ็บปวยมัน
กอกวน ก็ทําอยางที่วานี้แหละ บอกในใจวา หลับก็ชาง ไมหลับ
ก็ชาง เหมือนจังหวะรถไฟ ก็ไดผล ถึงจะไมหลับก็ไมคอยเพลีย 
แตคนที่ไมหลับแลวใจวาวุนเปนหวงตัวเอง กังวลกับความไม
หลับนี่ พอถึงเชาก็เพลียแทบแยเลย  

ฉะนั้น ไมตองกลัว ถึงมันจะไมหลับก็ชางมัน เราไดพัก
ใจของเราไปพอสมควรแลว พักใจเถอะ ถึงกายไมพักก็ใหใจมัน
พัก หลับก็ชางไมหลับก็ชาง นี่ใจพักสบายเลย พอใจพักแลวกาย
ก็พลอยไดพักไปดวย แมวาจะไมเต็มที่อยางหลับ ก็สบายไปไม
นอยเลย นี่แหละเปนวิธีการตางๆ  

ตกลงวา ถาทําอยางนี้แลว ไดทุกวัน ชีวิตนี้ไมสูญเสีย
เปลา ไดกําไรเรื่อยไป เพราะฉะนั้น เอาคาถาของพระพุทธเจาไป
ใช คาถานี้ชะงัดศักดิ์สิทธิ์แนนอน ทานวา  

     อโมฆํ ทิวสํ กยิรา   อปฺเปน พหุเกน วา   
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เวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็นอยตองใหได
อะไรบาง  

ทีนี้  สํ าห รับคนที่ มี ความ เพี ยร  ขยันมากยิ่ งกว านี้ 
พระพุทธเจาทรงบอกคาถาไวใหส้ันกวานี้อีก เมื่อกี้ยังยาวไป 
คราวนี้คาถาก็ส้ันเขาไป เวลาก็ส้ันลงอีก ทานวา  

          ขโณ โว มา อุปจฺจคา  
แปลวา เวลาแตละขณะอยาใหลวงไปเปลา  
นี่สําหรับผูปฏิบัติธรรม ทานใหเพียรพยายามขนาดนี้ 

แมกระทั่งแตละขณะก็อยาใหผานไปเสีย ถาแปลตามตัวอักษรก็
วา เวลาแตละขณะอยาลวงทานไปเสีย อยาลวงนี่หมายความวา 
อยาใหขามตัวเราไป โดยเราไมไดทําอะไร  

นี่ก็ เปนคติต างๆ  ซ่ึงอาตมาคิดว าจะเปนผลดี  เปน
ประโยชนในการทํางาน และในการดําเนินชีวิตของทุกๆ ทาน
ทุกๆ คน ก็ขอนํามาเลาสูกันฟง เปนขอคิดในทางธรรม 

วันนี้อาตมาไดใชเวลาของที่ประชุมไปมากแลว คิดวา
พอสมควรแกเวลา ก็ขออนุโมทนาแกคุณโยมผูเปนประธาน
กรรมการ และทานกรรมการอํานวยการ พรอมทั้งคุณโยม
โสภณ และคุณชาญวิทย เปนตน รวมทั้งพนักงานของบริษัท
ทุกๆ ทานที่ไดตอนรับ  
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เราไดมาพบกันในบรรยากาศของความยิ้มแยมแจมใส 
ซ่ึงเปนสวนชวยทําใหมีความสุข ก็ขอใหความสุขเกิดขึ้นในใจ
ของทุกทาน แลวคงอยูยั่งยืนและพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป  

แมทานนายอําเภอ และทานปลัดที่ไดมาเยี่ยมเยียน ก็ถือ
วาเขามาอยูในวงแหงความมีไมตรีจิตมิตรภาพนี้ดวย ก็ขอให
ทานไดรับพรจากความตั้งใจดีตอกันทั้งทางฝายบริษัทที่ตั้งใจดี
ตอทานนายอําเภอ และทั้งฝายทานนายอําเภอและทานปลัดที่มี
ความปรารถนาดี มีมิตรไมตรีมาเยี่ยมเยียนชาวบริษัท ทั้งหมดนี้
เปนกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของทุกๆ ทาน  

ในโอกาสนี้ อาตมา คณะพระสงฆ ก็ขอตั้งใจดีตอทุกทาน
ดวย ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย อวยชัยใหพร รตนตฺตยา-   นุ
ภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัย พรอม
ทั้งบุญกุศล มีศรัทธาและเมตตาไมตรีธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ทุกทานนี้ จงเปนปจจัยอันมีกําลังอภิบาลรักษาใหทุกทาน เจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย ประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล เจริญ
งอกงาม รมเย็นเปนสุข ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน เทอญ 




