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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักบริหาร คือหลักธรรมที่ใชสงเสริมการ
ปฏบิตัใินการบรหิารราชการทกุระดบั ตัง้แตระดบัปฏบิตักิาร ระดบักลาง หรอืระดบัสงู ใหได
ผลดมีปีระสทิธิ ภาพสงู โดยการปกครองและบรหิารทีด่ ี(Good Governance)

การเปนผนูำ ผปูกครอง หรอืผบูรหิาร ตามแตจะเรยีกเปนกนัไดโดยไมยากนัก แตการ
ทีจ่ะรักษาภาวะการเปนผนูำ ผบูรหิาร ใหเจริญรงุเรืองกอคณุประโยชนเกือ้กลู ใหเกดิแกองคการ
สถาบนั หรอืสงัคมสวนรวม ไดอยางเดนชดัน้ัน เปนเรือ่งทีก่ระทำไดยากยิง่ เพราะความผาสกุ
ความเจรญิของคนท่ีอยรูวมกันเปนคณะ นบัตัง้แตครอบครวัไปจนถงึประเทศชาตนิัน้ ขึน้อยกูบั
ผนูำหรอืผบูรหิารเปนสำคัญ ผบูรหิารคอืใคร ผนูำคอืใคร มหีนาทีอ่ยางไร คณุลักษณะทีพ่งึประสงค
ของผบูริหารเปนอยางไร และวิธบีรหิารงานท่ีดทีีท่ำใหไดทัง้น้ำใจคนและผลของงาน ผบูรหิาร
ควรจะมคีณุธรรมอะไรเปนหลกัยดึเหนีย่ว เปนเขม็ทศินำทางในการบริหารงาน ผบูรหิารคอื ผู
ที่ทำใหคนอื่นทำงานตามท่ีผูบริหารตองการ

ผนูำคอื ผทูีท่ำใหคนอืน่ตองการทำงานตามท่ีผนูำตองการ
ดงัน้ัน ผบูรหิารจะตองมภีาวะผนูำ คอื มคีวามสามารถในการจูงใจ ใหคนเกดิความตอง

การอยากปฏบิตัติามคำสัง่ของผบูรหิาร บคุคลทีจ่ะเปนผบูรหิารทีด่ ีจะตองมคีณุสมบตัสิำคัญ ๒
ประการคอื อตัตหติสมบตั ิหมายถงึ ความเพยีบพรอมดวยคณุสมบตัสิวนตวัทีเ่หมาะสมกบัการ
เปนผนูำและปรหิตสมบัต ิหมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบตังิาน เพือ่สวนรวมและองคการของ
ตน
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หนาท่ีของผูบริหาร
ผบูรหิารมหีนาทีว่างแผน จดัองคการ อำนวยการ และควบคุมทรพัยากรบคุคล และ

ทรัพยากรอืน่ๆ ใหดำเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่บรรลเุปาหมายทีว่างไว กลาวโดยสรปุ
หนาทีข่องนกับรหิารมอีย ู๕ ประการ ตามอักษรภาษาองักฤษทัง้ ๕ คอื P-O-S-D-C ดงัน้ี

๑. การวางแผน (Planning) หมายถงึ การกำหนดนโยบายและมาตรการ อนัเปนแนว
ทางปฏิบตั ิเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว มรีายละเอียดท่ีเรยีกวาโครงการประกอบดวย

๒. การจัดองคการ (Organizing) คอื การกำหนดตำแหนง สายบังคบับญัชาในองคการ
วามตีำแหนงอะไรบาง แตละตำแหนงมอีำนาจหนาทีเ่ชนไร ใครสัง่การใคร เปนตน

๓. การแตงตัง้บคุลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตัง้ ใน
ตำแหนงท่ีกำหนดไว ตามหลกัแหงการใชคนใหเหมาะกบังาน

๔. การอำนวยการ (Directing) คือ กำกับส่ังการและมอบหมาย ใหแตละฝายได
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว

๕. การควบคุม (Controlling) คอื การกำกับดแูล การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบตังิาน
ไปถงึไหน มปีญหาและอปุสรรคเกดิขึน้ทีใ่ด และสำคัญคอืการปองกนัไมใหยอหยอนตอหนาที่
ละทิง้หนาที ่หรอืทจุรติตอหนาที่

คุณลักษณะนักบริหารท่ีมีคุณธรรม
นกับรหิารทีด่คีวรมคีณุลกัษณะความเปนผนูำทีด่ ีซึง่ประกอบดวยคณุสมบตัดิงัตอไปนี้
๑. เปนผมูบีคุลกิภาพท่ีด(ีGood Personality) คอืเปนผมูสีขุภาพกาย และสภุาพจติทีด่ี

๑.๑ มสีขุภาพทีด่ ีคอื เปนผมูสีขุภาพอนามยัทีด่ ีมทีวงทากรยิา รวมทัง้การแตง
กายทีส่ภุาพ เรยีบรอยดงีาม สะอาด และดสูงางามสมฐานะ

๑.๒ มสีขุภาพจติทีด่ ีคอื เปนผมูอีธัยาศัยใจคอท่ีงาม เปนคนดี มศีลีธรรม ไดแก
ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ วริยิะ สต ิสมาธ ิและปญญา

เปนผมูศีรทัธา หมายถงึ เปนผรูจูกัศรทัธาบคุคล และขอปฏบิตัทิีค่วรศรทัธาไมลมุหลง
งมงายในทีต่ัง้แหงความลมุหลง
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เปนผมูศีลี คอื ผทูีร่จูกัสำรวมระวัง ความประพฤติปฏบิตั ิทางกาย และวาจาให เรยีบ
รอยดงีาม ไมประพฤตเิบยีดเบยีนตนเองและผอูืน่

เปนผมูสีตุะ คอื ผไูดเรยีนรทูางวิชาการ และไดศกึษาคนควาในวิชาชีพดี
เปนผมูจีาคะ คอื เปนผมูจีติใจกวางขวาง ไมคบัแคบ รจูกัเสยีสละ
เปนผมูวีริยิะ คอื ผขูยันหม่ันเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรอืใน

หนาท่ีรับผิดชอบ
เปนผมูสีต ิคอื ผรูจูกั ยบัยัง้ ชัง่ใจ รจูกัคดิไตรตรองใหรอบคอบ กอนคดิ พดู ทำ
เปนผมูสีมาธ ิคอื ผมูจีติใจตัง้มัน่ ขมกเิลสนวิรณ
เปนผมูปีญญา คอื ผทูีร่อบรกูองสังขาร ผรูอบรสูภาวธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรุง

แตง(สงัขาร) และทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (วสิงัขาร คอืพระนพิพาน) ผรูแูจงพระอรยิสจั
๔ รวมเปน ผมูปีญญาอันเห็นชอบรอบรทูางเจริญ ทางเส่ือม แหงชวีติ ตามท่ีเปนจริง

๒. เปนผมูกีลัยาณมติตธรรม คอื ผมูคีณุธรรมของมติรทีด่ ี๗ ประการ คอื
๒.๑ เปนผนูารกั (ปโย) คอื เปนผมูจีติใจประกอบดวยเมตากรุณาพรหมวิหาร
๒.๒ เปนผนูาเคารพบชูา (คร)ุ คอืเปนผทูีส่ามารถเอาเปนทีพ่ึง่อาศยั เปนทีพ่ึง่ทางใจ
๒.๓ เปนผนูานบัถอื นาเจริญใจ (ภาวนีโย) ดวยวา เปนผไูดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว

ควรแกการยอมรับและยกยองนบัถอื เอาเปนเยีย่งอยางได
๒.๔ เปนผรูจูกัพดูจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วตัตา) รจูกัชีแ้จง แนะนำ ใหผอูืน่

เขาใจด ีแจมแจง เปนทีป่รกึษาทีด่ี
๒.๕ เปนผอูดทนตอถอยคำท่ีลวงเกิน วพิากษ วจิารณ ซกัถาม หรอืขอปรึกษาหารือ

ขอใหคำแนะนำตางๆ ได (วจนกัขโม)
๒.๖ สามารถแถลงชีแ้จงเรือ่งทีล่กึซึง้ หรอืเรือ่งยงุยากซบัซอนใหเขาใจอยางถกูตอง

และตรงประเดน็ได (คมัภรีญั จะ กะถงั กตัตา)
๒.๗ ไมชกันำในอฐานะ (โน จฏัฐาเน นโิยชะเย) คอืไมชกัจงูไปในทางเส่ือม(อบายมขุ)

หรอืไปในทางท่ีเหลวไหล ไรสาระ หรอืทีเ่ปนโทษ เปนความทุกข เดอืดรอน
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คุณลักษณะของนักบริหารดานการจัดการ
ผบูรหิารจะทำหนาทีส่ำเร็จลลุวงไปดวยดี ตองมีคณุลักษณะ ๓ ประการ ดงัทีพ่ระพุทธเจา

ตรสัไวในทตุยิปาปณกิสตูรดงันี้
๑. จกัขมุา มปีญญามองการณไกล หรอืมวีสิยัทศันกวางไกล ตรงกับภาษาอังกฤษวา

Conceptual Skill
๒. วิธโูร หมายถงึ จดัธรุะการงานไดด ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดาน ตรงกบัภาษาอังกฤษ

วา Technical Skill
๓. นสิสยสมัปนโน หมายถงึ พึง่พาอาศัยได มมีนุษยสมัพนัธด ีมเีครดติด ีสามารถผูก

ใจคนไวได ตรงกบัภาษาองักฤษวา Human Relation Skill

หลักธรรมที่สงเสริมการทำงานของนักบริหาร
ในการบรหิารงานนกับรหิาร นอกจากจะมคีวามรเูรือ่งของการบรหิารจดัการแลว สิง่

ทีส่งเสรมิสนับสนนุใหการบริหารงานมีประสิทธภิาพ วตัถปุระสงคคอืใชหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ซึง่จะขอนำมาเสนอเปนตวัอยาง ดงัน้ี

หลักธรรมในการครองงาน
การบริหารทุกชนดิจะสำเร็จลลุวงไปไดดวยดเีพยีงไรน้ัน นอกจากการมีอปุกรณ และองค

ประกอบครบถวนแลว จะตองมอีทิธิบาทธรรมคือธรรมะท่ีชกันำสคูวามสำเร็จ ๔ ประการ (อภ.ิวิ
ภงคฺ ๓๕/๙๒) ไดแก

๑. ฉนัทะ ความรกังาน คอื จะตองเปนผรูกังานทีต่นมหีนาทีร่บัผดิชอบอย ูและทัง้จะตอง
เอาใจใสกระตอืรอืรนในการเรยีนรงูาน และเพิม่พนูวชิาความรคูวามสามารถในการทำกจิการงาน
และมงุมัน่ทีจ่ะทำงานในหนาทีร่บัผดิชอบหรือกจิการงานอาชีพของตนใหสำเร็จเรียบรอยอยเูสมอ

๒. วริยิะ ความเพยีร คอื จะตองเปนผมูคีวามขยันหมัน่เพยีร ประกอบดวยความอด
ทนไมยอทอตอความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหนาทีห่รอืในอาชีพของตน จงึจะถงึ
ความสำเรจ็และความเจริญกาวหนาได

๓. จติตะ ความเปนผมูใีจจดจออยกูบัการงาน ผทูีท่ำงานไดสำเร็จดวยด ีมปีระสทิธิภาพ
นัน้ จะตองเปนผเูอาใจใสตอกจิการงานทีท่ำ และมงุกระทำงานอยางตอเนือ่งจนกวาจะสำเรจ็
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ไมทอดทิง้หรอืวางธรุะเสยีกลางคนั ไมเปนคนจบัจด  หรอืทำงานแบบทำๆ หยดุๆ หวัหนาหนวย
งานหรอืผบูรหิารจะตองคอยดแูลเอาใจใส “ตดิตามผลงาน หรอื ตรวจงาน” หนวยงานตางๆ
ภายในองคการของตน เพือ่ประกอบการพิจารณาวินจิฉยั ตดัสินใจ และส่ังการใหกจิการงาน
ทกุหนวยดำเนนิตามนโยบายและแผนงาน ใหถงึความสำเร็จตามวัตถปุระสงคทีก่ำหนดไว

๔. วมิงัสา ความเปนผรูจูกัพจิารณาเหตสุงัเกตผลในการปฏิบตังิานของตนเองและของ
ผูนอยหรือของผูอยูใตบังคับบัญชาวาดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวหรือไม ได
ผลสำเร็จหรือมคีวามคืบหนาไปตามวัตถปุระสงคทีก่ำหนดไวหรอืไมเพยีงไร มอีปุสรรคหรือปญหา
ทีค่วรไดรบัการปรับปรุงแกไขวิธกีารทำงาน หรอืวธิกีารบริหารกิจการงานน้ันใหสำเรจ็ตามวัตถุ
ประสงคไดอยางไรขัน้ตอนนีเ้ปนการนำขอมลูจากทีไ่ดตดิตามประเมนิผลงานหรอืตรวจงานนัน้
แหละมาวิเคราะหวิจัย ใหทราบเหตุผลของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทำงาน แลว
พจิารณาแกไขปญหาเหลานัน้ และปรบัปรงุพฒันาวธิกีารทำงานใหดำเนนิไปสคูวามสำเรจ็ ให
ถงึความเจริญกาวหนาย่ิงๆ ขึน้ไปได

อนึง่ อทิธบิาทธรรม ขอ “วมิงัสา” คอืความเปนผรูจูกัพจิารณาเหตสุงัเกตผลในการทำงาน
ใหไดผลดีนี ้กลาวโดยความหมายอยางกวาง จะเห็นมขีอปฏิบตัทิีจ่ะชวยใหการปฏิบตังิานในหนาที่
รบัผดิชอบ หรอืในการประกอบสมัมาอาชวีะ ใหไดผลดแีละมคีวามเจรญิมัน่คงยิง่กวาขออืน่ๆ อกี
ทีใ่นวงวิชาการบรหิาร ไดศกึษาวจิยัเหน็ผลดีมาแลว ไดแก

๑. เปนผมูคีวามคิดรเิริม่ (Initiatives) ดวยความคิดสรางสรรค (Creative) โครงการ
ใหมๆ  ที ่เปนประโยชนสขุแกหมคูณะ สงัคม และประเทศชาต ิและวธิกีารทำงานใหมๆ  ใหการ
ปกครอง การบริหาร กจิการงานไดบงัเกิดผลดี มปีระสิทธภิาพสูงยิง่ข้ึน

๒. มคีวามคดิพฒันา (Development) คอื เปนนักพฒันา ปรบัปรงุแกไขสิง่ทีล่าหลงั
หรอืขอบกพรองในการทำงานใหดขีึน้อยเูสมอ

๓. เปนผมูสีำนกึในภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบ (Sense of Responsibilities) สงู คอื
ม ีสำนกึในความรบัผดิชอบตอตนเอง โดยการศกึษาหาความร ูเพิม่พนูศกัยภาพ และ สำนกึใน
การสราง ฐานะของตน และมสีำนกึในหนาทีค่วามรบัผดิชอบตอสวนรวม คอืตอครอบครวั ตอ
องคการและหมคูณะ ทีต่นรับผดิชอบอย ูและตอสงัคมประเทศชาติ ใหเจริญสันตสิขุและม่ันคง
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๔. มคีวามมัน่ใจตนเอง (Self Confidence) สงู นีห้มายถงึ มคีวามมัน่ใจโดยธรรม คอื
มคีวามม่ันใจในความร ูความสามารถ สตปิญญาและวิสยัทศัน และท้ังคณุธรรม คอื ความเปนผู
มศีลี มธีรรม อนัตนไดศกึษาอบรมมาดีแลว มใิชมคีวามมัน่ใจอยางผิดๆ ลอยๆ อยางหลงตวั
หลงตน ทัง้ๆ ทีแ่ทจรงิตนเองหาไดมคีณุสมบตัแิละคณุธรรมดสีมจรงิไม และจกัตองรจูกัแสดง
ความมัน่ใจ ในเวลาคดิ พดู ทำ ใหเหมาะสมกบักาลเทศะ บคุคล สถานที ่และประชมุชน ดวย

หลักธรรมในการครองคน
ผบูรหิารคอื ผทูีท่ำงานใหสำเรจ็โดยอาศยับคุคลอืน่ หมายถงึวาผบูรหิารตองทำงานกบั
คนรักมากมาย ทั้งผูที่รูจักกันมากอนและไมรูจัก จึงตองมีหลักการในการครองคน

ประกอบดวยหลกัธรรมดงัตอไปนี้
๑. รจูกัหลกัปฏบิตัติอกนัดวยดี ระหวางผบูงัคบับญัชากบัลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบั

บญัชาตามหลกัธรรมของพระพทุธเจา ชือ่ “เหฏฐมิทศิ” มเีนือ้ความวา
“เหฏฐมิทศิ” คอื ทศิเบือ้งต่ำ เจานาย หรอืผบูงัคบับญัชา พงึบำรงุบาว คอื ผใูตบงัคบั

บญัชา ดวยสถาน ๕ ๑  คอื
๑.๑ ดวยการจัดงานใหตามกำลัง กลาวคือ มอบหมายหนาทีก่ารงานใหตามกำลัง

ความร ูสตปิญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job – รจูกัใชคนใหถกูกบั
งาน)

๑.๒ ดวยการใหอาหารและบำเหนจ็รางวลั กลาวคอื เมือ่ทำด ีกร็จูกัยกยองชมเชย
หรอืสนับสนุน อดุหนุน ใหไดรบับำเหน็จรางวัล เลือ่นยศ เลือ่นตำแหนงตามสมควรแกฐานะ เมือ่
ทำไมด ีกใ็หคำตกัเตอืน แนะนำ สัง่สอน ใหพฒันาสมรรถภาพใหดขีึน้ ถาไมยอมแกไขพฒันา
ตนใหดขีึน้ กต็องตำหน ิและมีโทษตามกฎเกณฑ โดยชอบธรรม

๑.๓ ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข กลาวคือ ตองรจูกัดแูลสารทุกข สกุดบิ
ของผอูยใูตบงัคบับญัชา ไมเปนผแูลงน้ำใจ คอืไมปฏบิตักิบัลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา

๑.๔ ดวยแจกของมีรสดีแปลกๆ ใหกนิ หมายความวา ใหรจูกัมนี้ำใจแบงปนของกิน
ของใชดีๆ  ใหลกูนอง

๑ ดปูระกอบใน ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕.
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๑.๕ ดวยปลอยในสมยั คอื รจูกัใหลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชาไดลาพักผอน
บางสวนบาว หรอืลกูนองผอูยใูตบงัคบับญัชา

๒. เปนผมูมีนษุยสมัพนัธ (Human Relation) ทีด่ดีวยคณุธรรม คอืพรหมวหิารธรรม
และสงัคหวตัถ ุเปนตน ผบูรหิาร คอื ผทูีท่ำงานโดยใชคนอืน่ ดงัน้ันธรรมะทีเ่หมาะสมสำหรบัผู
บรหิาร คอื พรหมวหิาร ๔ ซึง่หมายถงึ ธรรมของพรหม หรอื ธรรมของทานผเูปนใหญ เปน
หลกัธรรมท่ีจะชวยใหผบูรหิารหรือผบูงัคบับญัชา สามารถปกครองดูแลผใูตบงัคบับญัชาหรือ ลกู
นองใหมคีวามสขุ และมขีวัญกำลงัใจทีจ่ะทำงานใหมปีระสทิธภิาพไดมากทีส่ดุ โดยหลกัธรรมใน
พรหมวิหาร ๔ ๒ ประกอบดวย

๑. เมตตา : ความรกั หมายถงึ รกัทีม่งุเพือ่ปรารถนาด ีปรารถนาใหผอูืน่เปนสุข ผู
บรหิารควรมีความรัก ความปรารถนาตอผใูตบงัคบับญัชาดวยการใหคำแนะนำ สัง่สอน หรอื
อบรมทัง้ในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการทำงานและความประพฤตทิีเ่หมาะสมและดงีาม รวมถงึการ
ใชผใูตบงัคบับญัชาใหเหมาะสม (ถกู) กบัวยั งาน และความถนัด

๒.กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาใหผอูืน่พนทกุข ผบูรหิาร
ควรมคีวามกรณุาตอผใูตบงัคบับญัชาดวยการใหความชวยเหลอื แบงปนน้ำใจ หรอื สงเคราะห
ท้ังทางดานวตัถ ุกำลงักายและกำลงัใจ รวมถึง การจดัสรรสวสัดกิารและผลประโยชนเกือ้กลู
ตางๆ ใหเหมาะสมกับความเปนอยขูองผใูตบงัคบับญัชา

๓. มทุติา : ความยนิดเีมือ่ผอูืน่ไดด ีหมายถงึ ความปรารถนาใหผอูืน่มคีวามสขุความ
เจรญิกาวหนายิง่ๆขึน้ ไมมใีจอจิฉารษิยา ผบูรหิารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดเีมือ่
ผใูตบงัคับบญัชา (รวมถึงครอบครัว) มคีวามสุข หรอื มคีวามเจริญกาวหนาในชีวติการงานและ
ชวีติครอบครวั รวมถงึการเชดิชดูวยรางวลัและแบงปนดวยน้ำใจ

๔. อเุบกขา : ความวางเฉย หมายถงึ การวางใจเปนกลาง ผบูรหิารควรมคีวาม
ปรารถนาดตีอผใูตบงัคับบญัชาดวยการชวยเหลอืใหพนทกุข/มคีวามสขุในลกัษณะทีถ่กูตองตาม
ทำนองคลองธรรม ดวยความยุตธิรรม ไมลำเอยีงหรือ อคติตอผใูดผหูนึง่ เพราะ รกั ไมชอบ
(เกลยีด) เขลาและกลวั

๒ ดเูทยีบ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๖๔๒/๔๒๖.
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“งาน” ทกุอยางไมสามารถทำสำเรจ็ดวยตนเพยีงคนเดยีว ตองอาศยัความรวมมอืรวม
ใจซึง่กันและกนั คณุธรรมทีเ่หมาะสมสำหรบัการทำงานรวมกัน คอื สงัคมวัตถ ุ๔ ซึง่หมายถึง
หลกัธรรมทีเ่ปนเครือ่งยดึเหนีย่วน้ำใจของผอูืน่ ผกูไมตร ีและเอือ้เฟอเกือ้กลู โดยหลกัธรรมใน
สงัคหวัตถุ ๔ ๓ ประกอบดวย

๑. ทาน : เกือ้กลูกนัดวยการให หมายถงึ การให การเสยีสละ หรอื การเอือ้เฟอ
แบงปนของๆตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน ไมตระหน่ีถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว
ดงันัน้ การทำงานจะตองชวยเหลือกนัแบงปน ไมเหน็แกตวั รวมถึง การมนี้ำใจทีด่ตีอกนั

๒. ปยวาจา : ใชวาจาประสานไมตร ีหมายถงึ การพดูจาดวยถอยคำทีไ่พเราะออน
หวาน พดูดวยความจริงใจ ไมพดูหยาบคาย กาวราว พดูในส่ิงทีเ่ปนประโยชนและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ดังนั้น การทำงานรวมกันจะตองพูด หรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ ๔
ประการ คอื

๑. เวนจากการพดูเทจ็
๒. เวนจากการพูดสอเสียด
๓. เวนจากการพดูคำหยาบ และ
๔. เวนจากการพูดเพอเจอ และท่ีสำคญัอยางย่ิง คอื จะตองพูดหรือ เจรจากัน

ดวัยไมตรแีละความปรารถนาดตีอกนั
๓. อตัถจริยา : รวมสรางสรรคอดุมการณ หมายถึง การสงเคราะหทกุชนิดหรือ

การปฏบิตัใินสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอผอูืน่ ดงัน้ัน การทำงานรวมกนัจะตองชวยเหลอืกนัดวยกำลงั
งาน(กาย)กำลงัความคดิ และกำลงัทรพัย

๔. สมานตัตตา :รวมทกุขรวมสขุในทกุคราว หมายถงึ การเปนผมูคีวามสม่ำเสมอ
หรอืมคีวามประพฤติเสมอตนเสมอปลาย ดงัน้ัน การทำงานรวมกันจะตองถงึคตวิา”มทีกุขรวม
ทกุข มสีขุรวมเสพ” และผทูำงานรวมกนัทกุคนจะตองไมถอืตวั มคีวามเสมอภาค วางตนเสมอ
ตนเสมอปลาย ทำตนใหเปนทีน่ารกั นาเคารพนบัถอื และนาใหความรวมมอืชวยเหลอื รวมถงึ
การทำตนใหคงเสนคงวา มคีวามมัน่คงในอารมณ(Maturity) หรอืการม ีEQ ทีด่ี

๓ อง.ฺ จตถุกฺ. (ไทย) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓.
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คณุธรรม ๔ ประการนี ้เปนเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจของผอูืน่ไวได และยงัความสมคัรสมาน
สามคัค ีใหเกดิขึน้ระหวางกนัและกนัดวย หรอืจะเรยีกวา เปน “หลกัธรรมมหาเสนห” กไ็ด

หลักธรรมที่ทำใหเสียความเที่ยงธรรม
อคต ิหมายความวา การกระทำอนัทำใหเสยีความเทีย่งธรรม ม ี๔ ประการ
๑. ฉนัทาคติ ลำเอยีงเพราะรักใคร
๒. โทสาคติ ลำเอยีงเพราะโกรธ
๓. โมหาคต ิลำเอยีงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลำเอยีงเพราะกลัว
อคต ิ๔ นี ้ผบูรหิาร/ผใูหญ ไมควรประพฤติเพราะเปนทางแหงความเส่ือม

หลักธรรมในการครองตน
บคุคลผทูำหนาทีเ่ปนนกับรหิารหรอืผนูำองคการจำตองมคีวามรภูายในตวัเอง เพือ่เปน

หลกัการ หลกัคดิในการบรหิารดงัจะกลาวเปนตวัอยางดงัน้ี
สปัปรุสิธรรม ๔ คอื คณุธรรมของสัตบรุษุ คอืคนดีมศีลีธรรม ม ี๗ ประการ คอื
๑. ธมัมญัตุา (การรจูกัเหตุ) คอื การรจูกัวเิคราะหสาเหตุของสถานการณและความ

เปนไปของชีวติหรือรจูกัหลักความจริง จะคิด จะทำอะไรก็มหีลกั รวูาเม่ือกระทำสิง่น้ีจะไดผล
ตอบแทนเปนความสขุ แตถากระทำอกีอยางหนึง่จะไดผลเปนความทกุข เชน ถาหมัน่ขยนัศกึษา
เลาเรยีนกจ็ะไดรบัความความรคูวามเขาใจวชิาการตางๆ เมือ่ถงึเวลาสอบก็จะสามารถสอบได
คะแนนดี เปนตน

๒. อตัถญัตุา (การรจูกัเหตุ) หมายถงึ เมือ่มเีหตกุย็อมมผีล เมือ่มปีญหาอนัใดเกดิขึน้
เราจะตองใชหลกัเหตุผลมาพจิารณาปญหาเหลานัน้ เพราะผลเกิดจากเหตเุสมอ การรจูกัเปรียบ
เทยีบเหตแุละผล จะทำใหเราเปนคนใจกวางยอมรับฟงเหตผุลของผอูืน่

๓. อตัตญัตุา (การรจูกัตน) ความเปนผรูจูกัตน คอืรจูกัตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ
วยั ความร ูความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มศีรทัธา ศลี สตุตะ จาคะ ปญญา เปนตน แลว

๔ อง.ฺ สตตฺก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓.
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ประพฤติตนใหเหมาะสมแกภาวะของตน และเม่ือรวูา บกพรองในเร่ืองใด กป็รบัปรุงแกไขให
ดขีึน้

๔. มตัตญัตุา (การรจูกัประมาณ) หมายถงึ ความพอด ีความพอเหมาะพอสมควรการ
รจูกัประมาณ คอืการรจกัทำทุกสิง่ทกุอยางหรือดำเนินชวีติใหอยใูนสภาพท่ีเหมาะสม เปนตน การ
รจูกัประมาณน้ีเปนทางสายกลางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหบคุคลตางๆ ไดประพฤติปฏบิตักินัมา

๕. กาลญัตุา (การรจูกักาล) หมายถงึ การรจูกัเวลาทีเ่หมาะสมในการทำกิจกรรมตางๆ
และรจูกัปฏบิตัตินใหถกูกบักาลเทศะ กลาวคอื รวูาในเวลาเชนไรควรจะทำอะไร การรจูกักาล
เวลาจะทำใหไมดำรงตนอยใูนความประมาณ ไมทำใหเสยีเวลาโดยเปลาประโยชน

๖. ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) คือ การรูจักหมูคณะหรือกลุมชนวาดีหรือไมดีควร
คบหาสมาคม ควรเขาไปอยเูปนพวกหรอืไม เมือ่อยใูนชมุชนหรอืทีป่ระชมุนัน้ๆ ควรวางตวัอยาง
ไรควรทำอะไร ควรพดูอยางไร เชน เมือ่เขาหาผใูหญควรแสดงอาการนอบนอมมสีมัมาคารวะ
เมือ่เขาวดัควรสำรวม กาย วาจา ใจ ไมแสดงอาการตลกคกึคะนอง เปนตน ความเปนผรูจูกั
บรษิทั คอืรจูกัชมุชนและสงัคม รกูรยิาทีจ่ะพงึประพฤต ิแลวประพฤตตินใหเหมาสมตอชมุชนและ
สงัคมน้ันๆ

๗. ปคุคโลปรปรัญตุา (การรจูกับคุคล) ไดแก การรจูกัประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาด
หรอืโง เปนคนพาล

หลักธรรมท่ีทำใหคนมานิยมรักใครนับถือ
บารม ี๖ นบัวาเปนหลกัธรรมทีเ่หมาะมาก สำหรบันกับรหิารจะพงึยดึถอืปฎบิตั ิมอียู

๖ ประการคือ
๑. ทาน การใหเปนสิง่ทีค่วรให
๒. ศลี การประพฤติในทางท่ีชอบ
๓. ขนัต ิความอดทนอดกล้ัน
๔. วริยิะ ความขยนัหมัน่เพยีร
๕. ฌาน การเพงพจิารณาใหเหน็ของจรงิ
๖. ปรชัญา ความมปีญญารอบรู
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หลกัธรรมทีท่ำใหงาม
ขนัตแิละโสรจัจะ  ธรรมะ ๒ ประการนี ้เปนเครือ่งสงเสรมิบคุลิกลกัษณะทำใหเปนคนมี

เหตผุล หนกัแนน มัน่คง สภุาพเรียบรอย นานับถอื ผมูคีณุธรรม คอื ขนัตแิละโสรัจจะ ประจำ
ใจยอมเปนคนทีม่นี้ำใจงาม น้ำใจด ีมกีริยิาวาจาสภุาพ สงบเสงีย่ม ไมกอการทะเลาะววิาทกบั
ใครๆ ยอมเปนคนทีน่ารกันานบัถอื จงึเปนธรรมทีส่งเสรมิคนใหมคีวามอดทน

ขนัต ิความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไวได ในเม่ือถกูกระทบดวยส่ิงอนั
ไมพงึปรารถนา ขนัตมิ ี๒ ประเภท๕ คอื

๑. ขนัติ ความอดทนตอการดำเนินชวีติทัว่ๆไป เชน อดทนตอความหิว ความกระหาย
ความเหน่ือย ความหนาว ความรอน ความเจ็บปวย ความโกรธ ฯลฯ สรปุไดเปน ๓ ประเด็น คอื

๑.๑ อดทนตอความลำบากตรากตรำ ในการทำงานทำการโดยสจุรติไมวาจะคาขาย
หรอืทำเกษตรกรรม ยอมมคีวามลำบาก ไมสบายเหมือนการหากินทจุรติ ผมูสีมัมาชีพจงึตองมี
ความอดทน ไมแสดงอาการของความขลาดไมสงูาน ไมสคูวามลำบากตรากตรำ

๑.๒ อดทนตอทกุขเวทนา คอืเมือ่เจบ็ปวยกไ็มแสดงอาการทรุนทรุายจนเกนิเหตุ
๑.๓ อดทนตออำนาจกเิลส คอืเมือ่เกิดกเิลสใดๆ ไดแก ความโลภ คอื อยากไดไมมี

ส้ินสดุ ความโกรธหรอืความหลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ กต็องมขีนัต ิอดทนและเพยีรพยายาม
กำจัดกเิลสน้ันออกไปเสียจากตน

๒. อธวิาสนขันต ิความอดทนตอการลวงเกินของคนอืน่ เฉพาะอยางยิง่คนทีต่่ำกวาเรา
กลาวคอื อดทนตอความเจ็บใจ คอื ทนตอความกระทบกระแทกแดกดนัของคนอืน่ ความ

จรงิแลว ความอดทนเปนลกัษณะความเขมแขง็ของจติใจ การพยายามทำความดีและถอนตวัออก
จากความชัว่ คอือดทนตอฝายทีไ่มด ีเพือ่ยนืหยดัอยใูนทางทีด่ใีหได มไิดหมายความวา ใครตกอยู
ในสภาพเชนไร แลวกจ็ะทนอยใูนสภาพเดมิน้ันเสมอไป

ความอดทน (ขนัต)ิ เปนหลักธรรมท่ีจำเปนสำหรบัคราวท่ีตองเผชิญกบัเหตุการณตางๆ
ทีจ่ะทำใหจติใจเราหนัเหไปจากทางทีด่ ีดงัน้ัน จงึควรบำเพญ็ขันตใิน ๔ สถาน คอื

๕ ไสว มาลาทอง, คมูอืการศกึษาจรยิธรรม, (กรงุเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หนา ๒๒-๒๘.
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๑. อดทนตอความลำบาก หมายความวา คนทำงานมากๆ แลวไดรบัความเหนด็เหนือ่ย
หวิกระหาย หรอืถกูแดด ลม ฝน กระทบเกนิสบาย คนทีไ่มมขีนัตเิมือ่เผชญิกับความลำบาก
ตรากตรำ มกัจะทอดท้ิงการงานเสีย เปนคนมือเทาบาง ทำอะไรท้ิงๆ ขวางๆ แตผมูขีนัต ิยอมอด
ทนตอสิง่เหลานี ้กดัฟนทนทำงานของตนใหสำเรจ็

๒.  อดทนตอทกุขเวทนา คอื การรบัรอูารมณวาเปนทกุข ซึง่เกดิมาจากการเจ็บไขได
ปวย ไมสบายดวยโรคภัยนานัปการท่ีเกดิข้ึนกบัรางกายตน คนท่ีขาดขันต ิ เมือ่ถงึคราวเจ็บไข
ไดปวย ไมสบายขึน้มา มกัจะแสดงมารยาทอนัไมสมควรออกมาใหปรากฏ

๓.  อดทนตอความเจบ็ใจ เปนขนัตปิระเภทอธวิาสนขนัต ิคอือดทนตอการลวงเกนิของ
คนอ่ืน เฉพาะอยางยิง่คนทีต่่ำกวาเรา เมือ่ถกูผอูืน่กระทำการลวงเกนิใหเปนทีข่ดัใจ

๔. อดทนตออำนาจกเิลส หมายความวาอดทนตออารมณขางฝายเพลดิเพลนิอนัเปนไป
ตามอำนาจกิเลสพาไป การอดทนตออำนาจกิเลสน้ี

กลาวโดยสรปุก็คอื การอดทนตออำนาจความอยากนัน่เอง บคุคล ผมูขีนัตจิะไดรบัคณุ
ประโยชน หลายประการ คอื ทำงานไดผลด ีบำเพญ็ตนเปนหลกัแหงบรวิารชน ไมมกีารทะเลาะ
ววิาทบาดหมาง ไมทำผดิเพราะเหน็แกความอยาก ถาบคุคลขาดขนัตแิลว กจ็ะประสบโทษหลาย
ประการ คอื ทำงานคัง่คาง จบัจด เสยีความไววางใจของผอูืน่ เตม็ไปดวยศัตร ูหรอือาจกลาย
เปนอาชญากร เปนตน

โสรัจจะ ความสงบเสง่ียม คอื เมือ่มคีวามอดทนแลว กต็องพยายามสงบใจ ทำใจให
เยน็

ลงดวยอุบายอันชอบ เมือ่ใจสงบแลว กริยิาวาจาท่ีแสดงออกมาก็จะสงบเสง่ียมเหมอืน
ไมมอีะไรเกดิขึน้ เมือ่เปนเชนนีค้วามงามทกุสวนของตนทีเ่คยมอียกูจ็ะไมเสือ่ม จะคงงามอยแูละ
คงชนะใจของคนอ่ืนไดเปนอยางด ีดงัคำกลอนสภุาษิตทีว่า

คนจะงามงามทีใ่จใชใบหนา                   คนจะสวยสวยจรรยาใชตาหวาน
คนจะแกแกความรใูชอยนูาน                  คนจะรวยรวยศลีทานใชบานโต

ธรรมะ ความมขีนัต ิและ โสรจัจะ นี ้นบัวาเปนหลกัธรรมสำคญัทีจ่ะเปนแนวทางใน
การดำรงชีวติประจำวันของทุกคน ความอดทนและความสงบเสง่ียมหากมีประจำอยใูนจิตใจของ
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ผใูด ผนูัน้ยอมจะเปนคนทีม่คีวามสขุมจีติใจหนกัแนน ยอมจะเปนทีน่ยิมยกยองนบัถอืของคนทัว่
ไป เพราะธรรมะ ๒ ประการน้ีจะทำใหผปูฏบิตัเิปนคนงดงามทัง้กาย วาจา และจติใจ จะประกอบ
กิจการสิ่งใด ยอมสามารถประสบผลสำเร็จไดสมความมุงมาดปรารถนา และสามารถเอา
ชนะอปุสรรคตางๆไปไดดวยจติใจทีม่ัน่คง ยอมชนะความรายไดดวยดี

หลักธรรมสำหรับความกาวหนา
นักบริหารในตำแหนงตาง ๆ ยอมหวังความเจริญกาวหนาไดรับการเล่ือนชั้นเล่ือน

ตำแหนงสงูขึน้พระพุทธองคทรงตรัสธรรมเคร่ืองเจริญยศ (ความกาวหนา) ไว ๗ ประการ คอื
๑. อฎุฐานะ หม่ันขยัน
๒. สต ิมคีวามเฉลยีว
๓. สจุกิมัมะ การงานสะอาด
๔. สญัญตะ ระวังดี
๕. นสิมัมการ ีใครครวญพจิารณาแลวจงึทำ
๖. ธมัมชวี ีเลีย้งชพีโดยธรรม
๗. อปัปมาทะ ไมประมาท

หลักไตรสิกขา
นักบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมสำหรับพัฒนาตนที่เรียกวา ไตรสิกขา เพื่อเสริมสราง

คณุธรรม ทีไ่ดแก
๑. ศลี คอื การสำรวมระวงั ความประพฤตปิฏบิตั ิทางกาย และทางวาจา ใหเรยีบรอย

ดงีามไมประพฤติเบยีดเบยีนตนเองและผอูืน่
๒. สมาธ ิคอืการรกัษาใจใหผองใสปราศจากกเิลสนิวรณ แลวใหตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีว
๓. ปญญา คอื การรอบรกูองสงัขาร รอบรสูภาวธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง

(สงัขาร) และทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขาร คอืพระนพิาน) และรแูจงเหน็แจงพระ
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การสรางความสำเร็จและความเจริญกาวหนาในการดำรงชีวิต
ฆราวาสธรรม หมายถงึ ธรรมสำหรบัผคูรองเรอืน หรอืหลักการครอง ชวีติของคฤหสัถ

ม ี๔ ประการ ไดแก
๑. สัจจะ มีความซ่ือสัตย ซื่อตรงและมีความจริงใจตอตนเองและตอหนาที่การงาน

แสดงออกได ๕ วธิคีอื
๑.๑ ความจรงิใจหรอืสจัจะตอตนเอง หมายถงึ การซือ่สตัยตอตนเอง มศีลีธรรม

ประจำใจ  มคีวามละอายใจ เกรงกลวัตอการกระทำความช่ัว แตมคีวามมงุมัน่ทีจ่ะทำความดี
บคุคลถาขาดสจัจะตอตนเองแลวยอมจะโกหกคดโกงหรอืหลอกลวงผอูืน่ไดโดยงาย

๑.๒ ความจริงใจตอบคุคลอ่ืน หมายถึง มคีวามซ่ือตรงจริงใจประพฤติด ีปฏบิตัดิี
อยางตรงไปตรงมาตอบคุคลอืน่ทีเ่ราเก่ียวของดวย เชน บดิามารดา ผมูพีระคุณ ครอูาจารย เพือ่น
ความจริงใจเหลานีแ้สดงออกดวยการไมคดโกง เบยีดบงัผลประโยชนของผอูืน่ ไมกลบักลอกเหลว
ไหล คอืเม่ืออยตูอหนาเราพูดดวยดี แตพอลับหลังกลับนนิทาใหราย

๑.๓ ความจรงิใจตอหนาทีก่ารงาน หมายถงึ การปฏบิตัหินาทีก่ารงานดวยความ
รบัผดิชอบทำงานของตนดวยความซือ่สตัย ไมแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง หรอื
ผดิทำนองคลองธรรม ตัง้ใจทำงานใหสำเรจ็ดวยความระมักระวัง ไมเลนิเลอ ไมผดัวนัประกัน
พรงุ มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะปฏบิตัหินาทีข่องตนใหสำเรจ็ลลุวงและเกดิผลดี

๑.๔ ความจรงิใจหรอืมสีจัจะวาจา หมายถงึ การรกัษาคำพดู คำมัน่สัญญา เมือ่รบั
ปากวาจะทำอะไรแลวจะพยายามกระทำตามทีร่บัปากไวใหได ปากกับใจตรงกัน ไมพดูปดหรือ
กลาวรายผอูืน่

๑.๕ ความจริงใจตอประเทศชาติ หมายถึง การเคารพยึดมัน่ในกฎระเบียบบังคบัของ
ชาต ิมคีวามจงรกัภกัดตีอชาต ิคอยปองกนัภยัทีจ่ะมตีอประเทศ และไมกระทำการใดๆ อนัจะเปน
การบอนทำลายหรอืทำใหประเทศชาตติองเส่ือมเสียชือ่เสียง

 ๒. ทมะ หมายถงึ การฝกฝนตนเองและขมใจตนเองทางดานตางๆ แบงไดดงัน้ี ๖

๖ อง.ฺตกิ. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๐.
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๒.๑ การฝกฝนตนเอง คอื รจูกัฝกนสิยัใหรจูกัการแกไขขอบกพรอง เพือ่ปรบัปรงุ
ตนเองใหเจรญิกาวหนาหรอืฝกตนเองใหสำนกึอยใูนเหตผุลและคณุธรรม เชน ถานักเรยีนรตูวั
วาเรยีนไมเกงกต็องขยนัอานหนังสอื หรอืหากนักเรียนชอบคบเพือ่นทีม่นีสิยัและประพฤตไิมดกี็
ควรแยกออกมา เปนตน การทีเ่รารวูาตนเองมขีอบกพรองอะไรแลวหาทางแกไข หรอืพยายาม
ฝกตนเองใหกระทำความด ียอมจะชวยใหประสบความสำเร็จในชีวติ

๒.๒ การขมใจตนเอง คอื การยับยัง้ใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยกัูบอบายมุข ฟงุซาน
ทะยานอยากกับสิง่ทีไ่มชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม รวมทัง้รจูกัควบคุมอารมณไมใหโกรธงาย
หรอืเกลียดงาย เชน ถาเพือ่นาชวนใหไปขโมยทรพัยของผอูืน่ถงึแมจะมคีวามจำเปน แตเหน็วา
การกระทำนีไ้มถกูตอง ผดิทัง้ทางโลกและทางธรรม ก็ควรปฏเิสธ หรอืถาเพือ่นมาเดนิชนโดย
ไมเจตนากไ็มควรถอืโกรธ หรอืพดูๆไมสภุาพ

 ๓. ขนัต ิหมายถึง ความอดทนตอความยากลำบากตางๆท้ังทางรางกายและจิตใจ ผทูี่
มขีนัตเิทากับเปนผทูีม่จีติใจเขมแขง็ มคีวามเพยีรพยายามกระทำความดแีละเอาชนะความชัว่ แนว
ปฏบิตัมิ ี ๔ ประการ คอื ๗

๓.๑ การอดทนตอความลำบาก หมายถงึ การมจีติใจเขมแข็ง พรอมทีจ่ะปฏบิตัหินาที่
ใหสำเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว โดยอดทนตอความลำบากทีเ่กดิข้ึนจากธรรมชาตหิรอืความยากลำบาก
ไมทอดทิ้งงานเพราะความหนาวความรอน หรือเพราะลักษณะของงานน้ันเปนงานหนักงานที่
เหนือ่ยยาก ตองฟนฝาอุปสรรค

๓.๒ ความอดทนตอความทกุข คอื เมือ่เกดิความทกุขตองไมแสดงออกอยางนาสมเพช
เวทนาจนเกินกวาเหตุ หรอือางเอาความทุกขความเจ็บปวยมาใชเพือ่ขออภิสทิธิห์รอืเพ่ือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตางๆ การขาดความอดทนเชนนี้ถาเปนบอยๆจะทำใหจิตใจของเราเกิดความ
ออนแอ กลายเปนบคุคลนารำคาญ และไมสามารถจะเปนผนูำคนอืน่ได

๓.๓ ความอดทนตอความไมพอใจ ความเจบ็ใจ หมายถงึ ความอดทนทีจ่ะไมกระทำ
การโตตอบเม่ือถกูดา ถกูรงัแก ถกูดหูมิน่ ถกูนนิทา หรอืถกูผอูืน่ยัว่ย ุบคุคลท่ีขาดความอดทนยอม
เกดิโทสะไดงายและมกัแกไขเหตกุารณดวยอารมณชัว่วบู เชน เมือ่ถกูนินทาเกดิความเจบ็ใจ ขาด
การไตรตรอง ไมมคีวามอดทนอดกลัน้ รบีไปทำรายเขาหรอืตอวา ถอืวาเปนการกระทำทีไ่มถกู

๗ ท.ี ปา. (ไทย) ๑๐/๕๗./๑๓๓.
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ตอง ในชวีติประจำวนัตองเผชิญกบัสิง่ทีท่ำใหเกดิความไมพงึพอใจ ถาหากนักเรยีนมคีณุธรรม
ขอนีก้จ็ะชวยใหนกัเรียนหลีกพนความเดือดรอนวนุวายไปได

๓.๔ ความอดทนตออำนาจกเิลส หมายถงึ อดทนตอสิง่ตางๆทีเ่ขามายัว่ยวนชวน
ใหหลงไหล หมกมนุมวัเมา คนทีส่ามารถอดทนตอสิง่เยายวนไดตองมจีติใจทีเ่ขมแข็งไมยอมพาย
แพแกอำนาจ ใฝต่ำ แมวาจะมชีองทางใหกระทำได เชน ไดเหน็รปูสวยๆ ไดฟงเสยีงท่ีไพเราะ
ไดดมกล่ินทีห่อมสดช่ืน ไดเสพรสท่ีพงึพอใจ ไดรบัสมัผัสทีน่าปรารถนาก็ไมหลงมัวเมา แตกลบั
พยายามหักหามใจตนไมยอมตกอยภูายใตอำนาจของสิง่เหลานัน้

 ๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ มจีติใจกวางขวาง เอือ้เฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือเก้ือกลู
สละความสขุสบายและผลประโยชนสวนตน ไมตระหนีเ่หน็แกตวั ม ี๒ ประการคอื๘

๔.๑ สละวตัถุสิง่ของ คอืสละทรัพยสนิของตนเพ่ือประโยชนแกผอูืน่ หรอืเพือ่สาธารณ
ประโยชน เชน สรางโรงเรยีน โรงพยาบาล บำรุงศาสนา ตลอดจนสงเคราะหชวยเหลอืผตูกทกุข
ไดยาก คนเราอยใูนสังคมตองชวยเหลือซึง่กันและกันตามความสามารถและตามกำลังทรัพยของ
แตละคน

๔.๒ สละอารมณ หมายถึง เปนคนรจูกัปลอยอารมณทีจ่ะใหจติใจเศราหมอง ขนุ
มวัและเปนขาศกึตอความสงบใจ เชน ความโกรธ ความเกลยีด เปนตน เพราะการเก็บกดอารมณ
ขนุ มวัไวนัน้ทำใหจติใจเศราหมอง ทัง้ยงัทำใหตวัเองเปนทกุขกายและทกุขใจดวย ดงัน้ันเราควร
สละอารมณทีไ่มดอีอกจากจิตใจของตนเอง

๘ ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖.
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