
“การน าหลักธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนามาปรับใชใ้นการปฏบิัติ

ราชการและด ารงชีวติอย่างมคีวามสขุ” 
 

หัวข้อที่เข้าร่วมฟังบรรยายและเน้ือหา มีดังน้ี 

อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ประการ คอื 

 ๑. สัมมาทิฏฐิ : ปัญญาเห็นชอบ คอื เห็นอรยิสัจทั้ง ๔ ประการ  

 ๒. สัมมาสังกัปปะ : ด าริชอบ คอื ด าริในการที่จะออกจากกาม , ด าริในอันไม่พยาบาท , ด าริ

ในอันไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้ได้รับความล าบาก  ซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้ เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 

ด าริชอบ 

 ๓. สัมมาวาจา : เจรจาชอบ คอืเว้นจากวจทีุจรติ ๔ ได้แก่ เว้นจากการพูดโกหก พูดแต่ค าสัตย์

ค าจริงเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นทะเลาะวิวาทกันแตกร้าวสามัคคีกัน   พูดแต่ถ้อยค าที่สมาน

สามัคคีระหว่างหมู่คณะ ชักจูงให้หมู่คณะมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เว้นจากการ

พูดถ้อยค าที่หยาบช้า เป็นค าที่แช่งชักหักกระดูก ท าให้ผู้ฟังไม่พอใจ ท าให้ผู้ฟังเจ็บใจ  พูดแต่วาจาที่

ไพเราะอ่อนหวานเว้นจากการพูดถ้อยค าที่หาสารประโยชน์มิได้พูดแต่ถ้อยค าที่ประกอบไปด้วย

ประโยชน์ 

 ๔. สัมมากัมมันตะ : การงานชอบ คือเว้นจากกายทุจริต ๓ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจาก

การลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ต้ังอยู่ในเมตตาความรักใคร่ เอ็นดู ปรานีสัตวท์ั้งหลายทั้ง

ปวง ต้ังอยู่ในสัมมาชีพ เลีย้งชีวติให้ถูกตามกฎหมายบ้านเมอืง และศีลธรรมอันดีงามของพระศาสนา 

เป็นผู้ประกอบไปด้วยสันโดษ ยินดเีฉพาะในสามีภรรยาของตนเท่านั้น 

 ๕. สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีวติชอบ คือเว้นจากการเลี้ยงชีวติที่ผดิกฎหมายบ้านเมือง และ

ศลีธรรมอันดีงาม 

 ๖. สัมมาวายามะ : เพียรชอบ คือเพียรในที่ ๔ สถาน ได้แก่ เพียรในสัมมัปปธานทั้ง ๔ คือ 

สังวรปธาน เพียรระวังบาป อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของ

เรา ปหานปธาน เพียรละบาป คือความโลภ โกรธหลงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้หมดไป สิ้นไป สูญไปจากขันธ

สันดานเราภาวนาปธาน เพียรพยายามอบรมสั่งสม บุญกุศล เป็นต้นว่า ให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระ ท า

วัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ เจริญภาวนา และวิปัสสนาภาวนา เป็นต้น ให้เกิดมีขึ้นในขันธสันดานตน อนุ

รักขนาปธาน เพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้บ าเพ็ญมาแล้วให้ด ารงอยู่ ให้คงอยู่ เพียรรักษาศีล 

สมาธิ ปัญญา สมาบัติ มรรคผล พระนพิพาน ให้อยู่กับตัวของเรา 

 ๗. สัมมาสติ : ระลึกชอบ ได้แก่ ระลึกในสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

พิจารณาร่างกายของตนเองและบุคคลอื่น ทั้งที่เป็นภายใน ทั้งที่เป็นภายนอก ให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่า

กาย ไม่ใชส่ัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ให้เห็นกายในกาย จนเกิดความเบื่อหนา่ย ไม่ยึดมั่นในร่างกายด้วย



อุปาทานจติเวทนานุปัสสนาสตปิัฏฐาน คอืการพิจารณาเวทนา ที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์

บ้าง ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง ทั้ง ๕ ประการนี้ว่า เวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 

จนเกิดความเบื่อหน่ายเวทนา ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ พิจารณาเห็น

จิตในจิตว่า จิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น จนเกิดความเบื่อหน่าย จิตไม่

ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือพิจารณาตามเห็นธรรม ทั้งที่เป็นกุศลและ

อกุศล ที่บังเกิดกับใจจนเกิดความเบื่อหน่ายในธรรมเหล่านั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นดว้ยอุปาทาน 

 ๘. สัมมาสมาธิ : ตั้งใจชอบ ได้แก่ การเจรญิฌานทั้ง ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 

จตุถฌานที่กล่าวมาทั้งหมดนี ้เป็นเนื้อหาสาระในอริยมรรคมอีงค์ ๘ ประการโดยย่อ  

 อริยมรรคมอีงค์ ๘ นี ้ท างานอย่างไร  ใครเป็นผู้ท างาน และบรรลุมรรคผล นิพพานได้อย่างไร 

เราต้องศึกษาให้เข้าใจ คือการท างานของอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนั้น มรรคสัจเป็นผู้ท างาน ท า

อย่างนี้คือ น าเอาทุกข์สัจ คือรูปนามขันธ์ ๕ มาเป็นทางเดิน เช่นที่เราทั้งหลายก าหนด อาการพอง 

อาการยุบ อาการขวาย่าง ซ้ายย่าง ก าหนดเวทนาทั้งที่เป็นสุข ทั้งที่เป็นทุกข์ ทั้งที่ดีใจ ทั้งที่เสียใจ ทั้งที่

เฉยๆ ก าหนดจติที่คิดโน้นคดินีอ้ยู่ตลอดเวลา ก าหนดธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ นี้เรียกว่าเราก าหนด

รูปนามขันธ์ ๕ มรรคสัจทั้ง ๘ นั้นเป็นผูเ้ดินทางพรอ้มกันนั้น ก็จะละสมุทัยคือตัณหาไปด้วย ละได้สิ้นเชิง

เมื่อไร ทุกข์ก็ดับไปหมด ชื่อวา่นิโรธสัจ เชน่ เราอ้าปากพูดนีเ้ป็นตัวทุกข์สัจแล้ว สติรู้ทันคือเราได้ก าหนด

เป็นมรรคสัจ หมายความว่าก่อนจะพูดนั้น เราก าหนดเสียก่อนวา่อยากพูดหนอๆ การที่มีสติรู้ทันอย่างนี ้

เราก าหนดเสียก่อนแล้วจึงพูดอย่างนี้เป็นมรรคสัจทีนี้หากว่าเราไม่ได้ก าหนด เราพูดไปตามธรรมชาติ 

พอดีอยากพูดก็พูดเลยทีเดียว ขาดสติสัมปชัญญะ เป็นตัวสมุทัยสัจคือตัณหา ถ้าในขณะพูด เราตั้งสติ

ก าหนด เว้นโมหะตัวเผลอ คือไม่เผลอไม่สะเพร่า ไม่หลงลืม เรามีสติระลึกรู้ทันเสียก่อนแล้วจึงพูด เป็น

สัมมาวาจาพูดชอบเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียด เคลื่อนไหว ท าการใดๆ ก็ดี เรามีสติก าหนดรู้ทันอยู่

ทุกขณะ เป็นมรรคสัจ แต่ถ้าว่าเราไม่มีสติก าหนด เวลาเดินก็เดินไปตามธรรมชาติ จะนั่ง จะยืน จะนอน 

คู้ก็ดี เหยียดก็ดี หรอืว่าเคลื่อนไหวท างานใดๆ ก็ดี เราปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ โมหะตัวเผลอก็เกิด

ขึน้มา พรอ้มกันกับสมุทัยคือตัณหาก็เกิดขึ้น ก็เป็นตัวสมุทัยสัจเหตุนัน้ ท่านกล่าวไว้ว่า จะยืนก็ดี เดินก็ดี 

นั่งก็ดี จะคู้ เหยียด เคลื่อนไหวใดๆ ก็ดี เรามีสติก าหนด ในขณะที่เรามีสติก าหนดอยู่นั้น โมหะตัวเผลอ

เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อโมหะตัวเผลอเกิดขึ้นไม่ได้ สมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ก็จัดเป็น

สัมมากัมมันตะ คือท าการงานชอบเมื่อขณะเห็น ขณะได้ยิน ขณะรู้รส ขณะรู้สัมผัส ขณะนึกคิด ขณะ

บริโภคอาหาร ขณะนุ่งห่ม เป็นต้น เรามีสติรู้ทัน เป็นมรรคสัจ พร้อมกับละสมุทัย คือความอยากเห็น 

อยากได้ยิน อยากรู้กลิ่น อยากรู้รส อยากรู้สัมผัส อยากนึกคิด อยากอาหาร อยากนุ่งห่ม เป็นต้น เว้น

โมหะตัวเผลอ เป็นสัมมาอาชีวะ คือเป็นอยู่ชอบ หมายความว่า  

ถ้าเราไม่ได้ก าหนด ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ก็เป็นตัวสมุทัยคือตัณหา แต่ถ้าเรามีสติก าหนดอยู่ทุก

ขณะ มีสติรู้ทัน ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นอยู่ชอบองค์มรรคทั้ง ๓ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ นี้จัดเป็นศลี เพราะเว้นโมหะ คือ ตัวเผลอ ตัวหลง เป็นต้นสติรู้ทันทุกขณะนั้นเป็นสัมมาสติ



ระลึกชอบ ถ้ารู้ไม่ทันเป็นสมุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ วิริยะความเพียร ตั้งสติรู้ทันบ่อยๆ เป็น

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ หมายความว่า เราจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด ท ากิจใดๆ  

เรารู้ทันอยู่ทุกขณะ เป็นสัมมาวายามะเพียรชอบ ถ้ารู้ไม่ทัน คือเราไม่ก าหนด ปล่อยไปตามธรรมชาติ 

ตัวสมุทัยคือตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์สมาธิมั่นคง ไมเ่ผอเรอ เป็นสัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ คือในขณะใดที่

เรามีสติ ก าหนดในขณะนั้น เรียกว่าเรามีสมาธิ คือสมาธิมันเกิดพร้อม สมาธิขั้นนี้เราเรียกว่า ขณิกส

มาธิ สมาธิช่ัวขณะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ก าหนดสมาธิก็ไม่เกิด เหตุนั้น ขณะใดที่เราได้ก าหนด ก็แสดง

ว่าสมาธิของเรามีอยู่ ไม่เผอเรอ จัดเป็นสัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบองค์มรรคทั้ง ๓ นี้คือ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้จัดเป็นสมาธิ เพราะมีสติก าหนดระลึกรู้ทันไม่เผลอปัญญาอันเห็นรูปนามเกิด

ดับนั้น เป็นสัมมาทิฏฐ ิปัญญาเห็นชอบ วติกรู้พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจังไม่เที่ยงต้องดับไป ทุกขังทนอยู่

ไม่ได้ ทนได้ยากต้องดับไป อนัตตาไม่ใช่ตน ไม่มีอ านาจอันใดที่จะบังคับบัญชา บังคับไม่ได้ เกิดขึ้น

มาแล้วตอ้งดับไป  

  

 ส าหรับการน าหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และด ารงชีวติ

อย่างมคีวามสุขนั้น จะเน้นเรื่องสัมมากัมมันตะ (การท างานชอบ)  และ สัมมาอาชวีะ (การเลี้ยง

ชีพชอบ) เท่านั้น เพื่อให้การท าหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลส าเร็จและเจรญิก้าวหนา้นั้น  บุคคลนั้น 

ต้องมีศีลประจ าใจและเป็นคนที่คิดด ีไม่คดิคดโกง และมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยายฯ คอื 

 1. เต็มใจท า  คือ  เต็มอกเต็มใจในการท างาน หรอื หน้าที่ของตนใหด้ีที่สุด เต็มความรู้   

      ความสามารถ 

2. แข็งใจท า  คอื  ถึงแม้งานนั้นจะยาก ล าบากเพียงใด ก็ยังแข็งใจท าให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อ 

3. ตั้งใจท า  คอื ท างานและหน้าที่ของตน ดว้ยความตั้งอกตั้งใจ ให้งานให้ส าเร็จและบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ 

4. เข้าใจท า  คอื เข้าใจต่องานนั้น และหน้าที่ที่ตอ้งท านั้นเป็นอย่างด ี วา่งานนั้น ๆ ตอ้งท า

อย่างไร ตอ้งหาข้อมูล หรอืสิ่งใดมาประกอบในการท างานนั้นบ้าง  เพื่อใหง้านที่รับผดิชอบ

นั้นส าเร็จ 
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ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  


