
ธรรมะกบัการท างานอยา่งมีความสุข 
 

            สวสัดีครับท่านผูอ่้านทุกท่าน กระผมผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แหวนทอง  บุญค า 
เป็นอาจารยป์ระจ าคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั เป็นผูท่ี้
บวชเรียนเขียนอ่านมาบา้งพอสมควร จะขอน าเสนอหลกัธรรมท่ีจะน ามาประกอบการ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จและมีความสุข ธรรมะขอ้นั้น คือ ธรรมมงคล ธรรมะอนั
เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิต   มีความหมายวา่เหตุแห่งความส าเร็จ  เหตุแห่งความเจริญ  เหตุ
แห่งการไดส้มบติัทั้งปวง  ดงันั้นการท่ีท าการงานใหส้ าเร็จไดแ้ละมีความสุขดว้ยมนั
ตอ้งมงคลขอ้แรกคือ 

๑. ขอ้แรกของการท างานใหมี้ความสุข คือ การไม่คบคนพาล  เป็นอุดมมงคล
อยา่งแทจ้ริง  พระพุทธเจา้ตรัสลกัษณะของคนพาลคือคนไม่ดี  คนโง่  คน
ชัว่  ไว ้ ๓ ประการคือ   

 ๑.ท าชัว่  คือ  การกระท าชัว่ทางกาย  มีการฆ่าสตัว ์๑  ลกัทรัพย ์๑  ประพฤติ
ผดิในกาม ( คือประพฤติผดิประเวณี ) ๑ ถา้ไปคบกบัมนัแลว้ก ็เรามีสิทธ์ิถูกมนัฆ่า มนั
ลกัขโมยขา้วของเอาง่ายๆ และมนัจะมาตีทา้ยครัวเอาดว้ย รู้รึเปล่าวา่ท าไมมนัถึงท า
อยา่งน้ี กเ็พราะวา่ มนัเป็นคนพาลนัน่ไง 
 ๒.พดูชัว่  คือ  การกระท าชัว่ทางวาจาหรือทางปากนัน่แหละครับ  มีการพดู
เทจ็ ๑  การพดูส่อเสียด ๑  การพดูค าหยาบ ๑  การพดูเพอ้เจอ้  เหลวไหล ไร้สาระ  ๑ 
พดูเทจ็ คือโกหกกนั หลอกลวงกนั เขาท าธุรกิจลงทุนไปมากมายเขากไ็ม่ไวใ้จคนพดู
โกหกไม่มีสจัจะ ไม่ใหค้วามไวว้างใจและไม่เส่ียงท่ีจะใหรั้บผดิชอบงานส าคญัๆได ้
พดูส่อเสียดเป็นบ่างช่างย ุ ค  าหยาบไม่ตอ้งบรรยายครับท่าน พวกน้ีมนัจะสตัวต่์างๆบา้ง
เล้ือยคลานญาติๆของไดโนเสาร์บา้ง มาผกูไวท่ี้ปากมนัย ั้วเยี้ยตม็ไปหมด หาดูไดไ้ม่ยาก  
ไอพ้ดูเพอ้เจอ้เน่ียะท าใหป้ระเทศชาติบา้นเมืองลา้หลงัมามากแลว้ สูสิ้งคโปร์ เกาหลีใต ้
ท่ีนัน่เขามี แดจงักมุ แต่คนบางประเทศเอามาใชว้า่ ด่ืมจงัแก แทนไปเฉยเลย สูญ่ี้ปุ่นเขา
ไม่ไดก้เ็พราะพดูเพอ้เจอ้น้ีครับท่าน สมมติวา่โรงงานแห่งหน่ึงมีคนงานอยู ่5,000 คน 



พดูเล่นในเวลาท างานโดยเฉล่ียคนละ 1 ชัว่โมงต่อวนัต่อคน  เวลางานของโรงงานท่ี
เสียไปเพียงวนัเดียวเท่ากบั 5,000  ชัว่โมง หน่ึงเดือน 30 วนั เอา 30X5,000 = 150,000 
ชัว่โมง ต่อเดือนโรงงานนั้นมีสิทธ์ิเจ๊งได ้ หรือแมแ้ต่สถานประกอบการอ่ืนๆก็
เหมือนกนั 
 3.คิดชัว่  คือ  การคิดกระท าชัว่ทางใจ ถือวา่ความน่ากลวัมากกวา่ท าชัว่ทางกาย
และทางวาจาครับ เพราะวา่ ก่อนจะท าชัว่ทางกายกดี็ทางวาจากดี็ มนัตอ้งมีใจคิดก่อน
ครับผม ถา้ไม่คิดแลว้ท าลงไปถือวา่ไม่มีผลแต่อยา่งใด  เป็นการกระท าท่ีขาดเจตนา  มี
๑.การคิดอยากไดข้องของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ๒.  การคิดพยาบาทปองร้ายใหผู้อ่ื้น
พินาศ ๓.  คิดวิปริตเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เช่นเห็นวา่การกระท าบุญ  การกระท าบาปไม่มีผล 
เป็นตน้  
               หลกัธรรมท่ีวา่ดว้ยการไม่คบหาคนพาลจะมีส่วนช่วยใหเ้ราท างานไดดี้
เพราะวา่ไม่ตอ้งกงัวลใจกบัคนพาลท่ีจะมารบการท างาน   พระพุทธเจา้ทรงสอน
ไม่ใหค้บหาเขา้ใกล ้ เพราะเม่ือคบหาเขา้ใกลชิ้ดสนิทสนมดว้ย  กจ็ะท าใหเ้รามีใจโนม้
เอียงคลอ้ยตาม  ยนิดีชอบใจในการกระท าของเขา เอาอยา่งเขา อนัจะเป็นเหตุใหเ้รา
กลายเป็นคนพาลไปดว้ย  คนพาลจึงเปรียบเหมือนปลาเน่า  ตวัเราเปรียบเหมือนใบไม ้
เม่ือเอาใบไมไ้ปห่อปลาเน่า ใบไมน้ั้นกพ็ลอยเหมน็เน่าไปดว้ย เพราะฉะนั้นจึงไม่ควร
คบคนพาลไม่ควรฟังค าพดูของคนพาล ไม่ควรอยูร่่วมกบัคนพาล ไม่ควรเจรจาปราศรัย
กบัคนพาล ไม่ควรชอบใจความประพฤติของคนพาล  เพราะคนพาลน ามาแต่ความ
พินาศเพียงประการเดียว   พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงต าหนิติเตียนการคบคนพาลวา่  มี
โทษนานาประการดงักล่าวน้ีแลว้   

 ๒  หลกัธรรมท่ีสองของการท างานใหมี้ความสุข คือ การรู้จกัคบบณัฑิตเป็น
อุดมงคล  พระพุทธเจา้ตรัสลกัษณะของบณัฑิต  คือนกัปราชญ ์ผูรู้้ ผูฉ้ลาด  ไว ้ ๓ 
ประการคือ   
 ๑.ท าดี  คือ  การกระท าดีทางกาย ๓  คือ ๑. มีการงดเวน้จากการฆ่าสตัว ์ ๒.  
งดเวน้จากการลกัทรัพย ์ ๓. งดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม   
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 ๒.พดูดี  คือ  ๑. การกระท าดีทางวาจา ๔  คือ มีการงดเวน้จากการพดู
เทจ็   ๒.  งดเวน้จากการพดูส่อเสียด  ๓. งดเวน้จากการพดูค าหยาบ  ๔.  งดเวน้จากการ
พดูเพอ้เจอ้  เหลวไหลไร้สาระ   
 ๓.คิดดี  คือ  การกระท าดีทางใจ  ๓  คือ ๑. มีการไม่เพ่งเลง็อยากไดข้องผูอ่ื้น
มาเป็นของตน  ๒.   การไม่คิดพยาบาทปองร้ายใหผู้อ่ื้นพินาศ ๓.  มีความคิดไม่วิปริต
เป็นสมัมาทิฏฐิ  เช่นเห็นวา่การกระท าบุญการกระท าบาปมีผล  เป็นตน้  
            ๓.  หลกัธรรมส่งเสริมห างานไดอ้ยา่งมีความสุข คือ การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา
เป็นอุดมมงคล  ค าวา่บูชานั้นหมายถึงการแสดงความเคารพนบัถือ  กก็ารบูชานั้นมี  ๒  
อยา่งคือ 
 ๑.อามสิบูชา  การบูชาดว้ยอามิสคือ  ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  มีเงินทอง  ดอกไม ้
ของหอม  เป็นตน้ 
 ๑.ปฏบัิติบูชา  การบูชาดว้ยการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  มีการเขา้ถึงไตรสรณคมน์  
รักษาศีล ๕  ศีล ๘ ศีลอุโบสถ  เจริญสมถะและวิปัสสนา  การศึกษาพระธรรมวินยั  
เป็นตน้  
 สรุปยอ่ๆวา่ การท างานทุกคร้ังเราตอ้งหวงัผลเลิศหรือผลสมัฤทธ์ิ หลกัธรรม 
๓ ขอ้ท่ีไดย้กมา คือ การหลีกเล่ียงไม่คบกบัคนพาลได ้ การคบกบับณัฑิต และการบูชา
บุคคลท่ีควรบูชา นบัวา่เป็นยอดของหลกัธรรมท่ีควรน าประยกุตใ์ชก้ารท างานอยา่งมี
ความสุขตอ่ไป 

บรรณานกุรม 

พระไตรปิฎกฉบบัมหามกฎุราวิทยาลยั 

พระไตยปิฎกฉบบัประชาชน 
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