
หลักธรรมที่ท าให้มนุษยส์มัพันธ์ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธรรมแห่งความส าเร็จในการท างาน มี 4 ประการ คือ 
           1. ฉันทะ ได้แก่ ความพึงพอใจในสิ่งที่ท าอยู่บุคคลควรรักงานรักเพ่ือนร่วมงาน รักหมู่คณะ 
และสถาบัน เมื่อบุคคลมีความพอใจมีความรักในสิ่งที่ตนท า สิ่งต่างๆท่ีตนแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะดี
ด้วย มนุษย์ควรให้ความรักแก่กัน ตั้งแต่รักกันภายในครอบครัว รักกันในกลุ่มงานและสังคม 
           2. วิริยะ ได้แก่ ความเพียรพยายามการมีความขยัน อดทนมีมานะ บากบั่นจนประสบ
ผลส าเร็จ ดังสุภาษิตท่ีว่า มีความพยายามที่ไหนที่นั่นย่อมประสบความส าเร็จ เช่น ต้องการเรียนเก่ง นักศึกษาก็
ต้องหมั่นท่องอ่านท ารายงาน ท าแบบฝึกหัด รับผิดชอบต่อการเรียนมีวินัย ความพยายามจะท าให้นักศึกษา
สอบได้ดี 
          3. จิตตะ ได้แก่ ความตั้งใจ การฝักใฝุอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการท างานเอาใจ
ใส่ต่องานที่ท า มีความตั้งใจว่าจะท าทุกอย่างให้ดี ท าให้ได้ มีเจตนาแน่วแน่ทุกอย่างย่อมส าเร็จ 
          4. วิมังสา ได้แก่ ความสุขุม รอบคอบพินิจพิจารณาสิ่งที่ท าด้วยปัญญา มีการตรวจตราอยู่
สม่ าเสมอ เหมือนที่กล่าวว่ามีความฉลาดอย่าขาดเฉลียว หมายถึงการท าการใดๆ ให้รอบคอบมีความ
ละเอียดลออในงานที่เราได้กระท า 
         สังคหวัตถุ 4 
         หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
            1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่น 
ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝุายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เรา
ควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติด
ตัวเอาไปได้ 



           2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจา
นั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                  เว้นจากการพูดเท็จ 
                  เว้นจากการพูดส่อเสียด 
                  เว้นจากการพูดค าหยาบ 
                  เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
            3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
            4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจ
ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
         พรหมวิหาร 4 
          เป็นหลักธรรมประจ าใจเพ่ือให้ตนด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ประกอบด้วยหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ คือ 
           1.ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่คนอ่ืน 
          2. ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน 
           3.อัตถจริยา คือการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
           4.สมานัตตา ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอ วางตนเหมาะสม ไม่ถือตัว ไม่ดูหมิ่นดูแคลนกัน 
 

          ฆราวาสธรรม4  
          คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 
            1. สัจจะ หมายถึง ความซื่อตรงจริงใจ พูดจริงท าจริง ผู้ที่มีสัจจะนั้นจะเป็นหลักประกันแห่ง
เกียรติคุณ มีคนเชื่อถือ และเป็นที่ไว้ใจของทุกคน 
           2. ทมะ หมายถึง การฝึกฝนตนเอง ควบคุมจิตใจด้วยการใช้ปัญญา จะท าให้ชีวิตก้าวหน้า
ประสบความส าเร็จ ท าอะไรเกิดความผิดพลาดน้อยมาก 
            3. ขันต ิหมายถึง ความอดทนอดกลั้น มีหลายประการ เช่น ความอดทนต่อความยากล าบาก 
ความอดทนต่อความเจ็บปวด ความอดทนต่อความโกรธความผูก 
           พยาบาท ความอดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นต้น ผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นเครื่องประกันฐานะทาง
สังคมได้อย่างดี และจะเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่เกิดความท้อแท้โดยง่าย 
            4.จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ความแบ่งปัน การมีน้ าใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่มีจาคะนั้นจะเกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้ 
 
 



          กัลยาณมิตตา  
หมายถึงเพ่ือนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติธรรม ท าหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี เพ่ือยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน ผู้สั่งสอน
แนะน า ชักน าไปในหนทางที่ถูกต้องดีงามคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ 
        1. น่ารัก 
         2. น่าเคารพ 
          3. น่าเทิดทูน 
          4. ฉลาดพูด แนะน า ตักเตือน 
           5. อดทนต่อถ้อยค า 
           6. แถลงเรื่องที่ลึกล้ าได้ 
 

          หิริโอตตัปปะ 
            1.หิริ คือ ความละอายบาป เป็นความรู้สึกรังเกียจ ไม่อยากท าบาป เห็นบาปเป็นของสกปรก
จะท าให้ใจของเราเศร้าหมอง จึงไม่ยอมท าบาป 
            2.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป 
 

          ขันติโสรัจจะ  
           1.ขันต ิแปลว่า ความอดทน หมายถึง ความสามารถท่ีจะทนต่อความล าบาก มีจิตใจเข้มแข็ง
ที่จะท าความดี และสามารถควบคุมตนเองได้ 
           2.โสรัจจะ หมายถึง ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม ความประณีตความเรียบร้อย
รวมถึงความไม่หรูหรา 
          ขันติ โสรัจจะ เป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกันเมื่อแปลจะได้ความหมาย ธรรมอันท าให้งาม 
 

         สัปปุริสธรรม 
          ธรรม ที่ท าให้คนเป็นสัปบุรุษ หรือ เป็นคนดี มี 7 ประการ คือ 
             1. ธัมมัญญุตา ( การรู้จักเหตุ ) คือ การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไป
ของชีวิตหรือรู้จักหลักความจริง จะคิด จะท าอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่อกระท าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุข 
แต่ถ้ากระท าอีกอย่างหนึ่งจะได้ผลเปูนความทุกข์ เช่น ถ้าหมั่นขยันศึกษาเล่าเรียนก็จะได้รับความความรู้ความ
เข้าใจวิชาการต่างๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดี เป็นต้น 
              2. อัตถัญญุตา ( การรู้จักผล ) หมายถึง เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล เมื่อมีปัญหาอันใดเกิดข้ึนเรา
จะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู้จักเปรียบเทียบเหตุและผล 
จะท าให้เราเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน 
              3. อัตตัญญุตา ( การรู้จักตน ) ความเป็นผู้รู้จักตน คือรู้จักตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ วัย 
ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น แล้วประพฤติตนให้
เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู้ว่า บกพร่องในเรื่องใด ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 



              4. มัตตัญญุตา ( การรู้จักประมาณ ) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรการรู้จัก
ประมาณ คือการร้จักท าทุกสิ่งทุกอย่างหรือด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เป็นต้น การ รู้จักประมาณนี้
เป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆ ได้ประพฤติปฏิบัติกันมา 
               5. กาลัญญุตา ( การรู้จักกาล ) หมายถึง การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู้ว่าในเวลาเช่นไรควรจะท าอะไร การรู้จักกาลเวลาจะท าให้ไม่
ด ารงตนอยู่ในความประมาณ ไม่ท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
               6. ปริสัญญุตา ( การรู้จักชุมชน ) คือ การรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดีควรคบหา
สมาคม ควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่ เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ ควรว่างตัวอย่างไรควรท าอะไร ควร
พูดอย่างไร เช่น เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ควรแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เมื่อเข้าวัดควรส ารวม กาย วาจา ใจ 
ไม่แสดงอาการตลกคึกคะนอง เป็นต้น ความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชนและสังคม รู้กริยาที่จะพึงประพฤติ 
แล้วประพฤติตนให้เหมาสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ 
           7. ปุคคลปรโรปรัญุตา คือการเป็นผู้รู้เลือกคน 
 

           สาราณียกรรม 
            หลักแห่งความสามัคคี ประกอบด้วย 
             1. เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน 
รักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน 
รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ 
            2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี รู้จัก
การพูดให้ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศ ร้าหมองต่างๆ โดยที่
ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลง ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดแนะน าในสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ 
            3. เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกาย 
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน ไม่ท าร้ายกัน ให้ได้รับความทุกขเวทนา 
ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา 
             4. สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน 
ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ 
            5. สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่าง เดียวกัน 
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆท้ังปวง 
            6. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมอง
ให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จัก
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ 


