หลักธรรมกับมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม
อิทธิบาท 4

แปลวาขอปฏิบัติใหถึงความสําเร็จ มี 4 ประการ คือ

1. ฉันทะ คือความพอใจในงานหรือกิจที่ทํา ซึ่งงานหรือกิจนั้นเมื่อเปนสิ่งที่ตนชอบก็ยอ มจะชวย
สรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้น
2. วิริยะ คือความขยันหมัน่ เพียรในการทํางาน วิริยะจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูก บั ฉันทะ
ถามีฉนั ทะนอยก็จะเกิดวิรยิ ะนอย ถามีฉันทะมากก็จะเกิดวิริยะมาก เพราะฉะนั้นการจะขยันหมัน่ เพียร
ทํางานใหสําเร็จไดจึงตองสรางฉันทะใหเกิดขึ้นเสียกอน
3. จิตตะ คือความเอาใจใสในการทํางาน หมั่นตรวจดูวางานทําไปแลวเทาไรและยังเหลืออยู
เทาไร จึงจะสําเร็จ การที่บุคคลจะมีจิตตะมากหรือนอยขึ้นอยูกับฉันทะและวิริยะดวย ถาเกิดความพอใจใน
งานนั้นมาก ก็จะเกิดความขยันหมัน่ เพียรตองานมากและเกิดความเอาใจใสตองานมากดวย
4. วิมังสา คือการใชปญญาพิจารณาไตรตรองดวยเหตุผลและติดตามกระบวนการทํางาน
วิมังสาเปนผลมาจากจิตตะ กลาวคือ เมื่อตรวจตราดูแลววาการทํางานบกพรอง ก็จดั การแกไขขอบกพรอง
เหลานั้นใหดีขนึ้
ธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาวคือ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมังสาจะเปนเหตุเปนผลตอกันในการทีจ่ ะ
ทําใหการงานนั้นสําเร็จตามเปาประสงค หากบุคคลขาดหลักธรรมในหัวขอนี้ยอมทําใหบุคคลนัน้ ไมอาจจะ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได ซึ่งยอมเกิดผลเสียตอบุคคลนั้น ไมอาจจะปรับตัวเขากับเพื่อนรวมชัน้ เรียนหรือ
เพื่อนรวมงานได
ฆราวาสธรรม เปนหลักธรรมเหมาะสําหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสรางความสําเร็จ
และความเจริญกาวหนาในการดํารงชีวิต รวมถึงการมีชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยฆราวาส
ธรรม ประกอบดวยหลักธรรม 4 ประการ คือ
1. สัจจะ คือความจริงใจ ไดแก
1. ความจริงใจตอตนเอง คือการมีศีลธรรมและมโนธรรมในตัวเอง
2. ความจริงใจตอบุคคลอื่น คือ การมีความซื่อตรงและประพฤติดีกับบิดามารดา ผูมีพระคุณ
ครูอาจารย มิตรสหาย ผูรวมงาน และบุคคลโดยทั่วไป
2. ทมะ คือการฝกฝนตนเองและขมใจตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การฝกฝนตนเอง คือการรูจักนิสัยตนเอง พรอมทั้งแกไขขอบกพรองของตนเองเพื่อใหเปน
คนดี มีคุณธรรม
2. การขมใจตนเอง คือการยับยัง้ จิตใจของตนมิใหหลงมัวเมาอยูกบั อบายมุขหรือความชัว่ ตาง ๆ

3. ขันติ คือการอดทนตอความยากลําบากตาง ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูที่มีขันติจึงมีจิตใจที่
เขมแข็งและมีความเพียรพยายามทําความดีและเอาชนะความชั่ว โดยขันติมี 4 ประการ คือ
1. อดทนตอความลําบาก
2. อดทนตอความทุกข
3. อดทนตอความไมพอใจ
4. อดทนตออํานาจกิเลส
4. จาคะ คือความเสียสละและพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นโดยการเสียสละ แบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ
1. การเสียสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชนแกผูอื่น
2. การเสียสละอารมณเพื่อไมใหโกรธ ซึ่งจะทําใหจิตใจมีแตความสุข
การปฏิบัติตามฆราวาสธรรม 4 จะชวยทําใหครอบครัวและบุคคลอยูรวมกันอยางมีความสุข
มีความเจริญกาวหนาและมีความสามัคคีในหมูคณะ
อคติ 4
หมายถึงความไมเที่ยงธรรม ความไมชอบธรรม หรือความไมชอบดวยเหตุผลหรือ
ความลําเอียงนัน่ เอง เมื่อบุคคลประพฤติทางกาย วาจา และทางใจโดยมีอคติหรือความลําเอียง ยอมเปนการ
ทําลายความยุติธรรมในสังคมหรือทําลายประโยชนสุขของคนสวนรวม ความลําเอียงทั้ง 4 ประการ ไดแก
1. ฉันทาคติ คือความลําเอียงเพราะความชอบพอรักใครคนที่ตนรักหรือคนที่ชอบพอกัน ซึ่งจะมี
ผลเสียตอการบั่นทอนความสามัคคีและความเจริญกาวหนาของสังคมนั้น
2. โทสาคติ คือการลําเอียงเพราะความโกรธ ความโกรธยอมทําใหคนขาดเหตุผล ขาดศีลธรรม
ซึ่งจะมีผลทําใหการทํางานทุกอยางเกิดความผิดพลาด เสียหาย และเกิดความเดือดรอนแกสังคมทั่วไป
3. โมหาคติ คือการลําเอียงเพราะหลง ไดแก คนที่ไมคิดไตรตรองกอนทําการใด ๆ และการ
ไมรูจริง ซึ่งจะเกิดผลเสียทําใหขาดความยุติธรรมและความสามัคคีได
4. ภยาคติ คือการลําเอียงเพราะความกลัว ซึ่งจะมีผลทําใหขาดความยุตธิ รรมและความสามัคคี
เปนตน
สรุปไดวา อคติ 4 เปนหลักธรรมที่คนในสังคมทุกคนพึงสังวรในการปฏิบัติเพื่อใหสังคมเกิดความ
สามัคคี และเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ

พรหมวิหาร 4
หมายถึงธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหม เปนหลักธรรมสําหรับทุกคนที่จะชวย
ใหการดํารงชีวิตมีความสุข โดยหลักธรรมนี้มี 4 ประการ ไดแก
1. เมตตา คือความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข อาจจะเปนความสุขทางกายหรือทางวาจา เชน
การจูงคนตาบอดเดินขามถนน การพูดจาไพเราะออนหวาน การไมคิดรายตอผูอื่น และการปรับความคิดของ
เราใหสอดคลองกับผูอื่น
2. กรุณา คือความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ความทุกขคือสิ่งที่เขามาเบียดเบียนใหเกิดความ
ไมสบายกายและไมสบายใจ
3. มุทิตา คือความยินดีเมื่อผูอนื่ ไดดี โดย “ดี” ในที่นหี้ มายถึงการมีความสุขหรือมีความเจริญ
กาวหนา เชน เห็นเพื่อนเรียนดีก็แสดงความยินดีกับเพื่อน
4. อุเบกขา คือการรูจักวางเฉยหรือการวางใจเปนกลาง ปราศจากอคติ เชน เราทราบวาเพื่อน
สอบตกก็ไมควรแสดงความดีใจหรือเสียใจหรือรังเกียจเพื่อน แมเพื่อนคนนั้นจะทําตัวเองก็ตาม ถาเขามีความ
ขยันก็คงไมสอบตก ดังนั้น เราจึงควรชวยเหลือเขาโดยการกวดวิชาหรือใหคําแนะนําในการเรียน เปนตน
สรุปไดวา พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่จะชวยใหเกิดการผูกมิตร การพิจารณาชีวติ อยางมีเหตุผล
และการมีจิตใจเอื้ออารีตอกัน ซึ่งมีผลทําใหสังคมทุกระดับมีความสุข มีความเจริญกาวหนา มีสันติสุข และมี
ความยุติธรรม
สังคหวัตถุ 4
หมายถึงหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอเกื้อกูล
หรือเปนหลักสงเคราะหซึ่งกันและกัน โดยสังคหวัตถุ 4 มีจุดมุงหมายที่จะใหคนสงเคราะหกันตามฐานะ
เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางสงบและมีความสุขกายสบายใจ โดยประกอบดวยหลักธรรม 4 ประการ คือ
1. ทาน คือการให การเสียสละ หรือการปนสิ่งของของตนแกบุคคลอื่น
2.
ปยะวาจา คือการพูดจาดวยถอยคําที่ออนหวานและจริงใจ ยอมโนมนาวจิตใจของผูไดยิน
ไดฟงใหมาคบหาสมาคมดวย
3. อัตถจริยา คือประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
4. สมานัตตตา คือการเปนผูสม่ําเสมอหรือมีความประพฤติเสนอตนเสมอปลายโดยไมหลงลืมตัว
ไมถอื ตัววาเหนือกวาคนอื่น เชน เมื่ออยูใ นสถานศึกษา นักศึกษาจะตองเคารพระเบียบวินยั ของสถานศึกษา
อยางเครงครัด เชน ตั้งใจเรียน แตงกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ ไมกอการทะเลาะวิวาท และเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของครูอาจารย เปนตน
สรุปไดวา สังคหวัตถ 4 เปนหลักธรรมที่ใชสําหรับเปนศิลปะในการครองใจคน
เปนเครื่อง
เหนีย่ วรั้งคนใหคนรักใครนบั ถือและชวยเหลือซึ่งกันและกันใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

