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ในสังคมปัจจุบัน เรำมักจะได้ยินคำพูดที่ว่ำ “ค่ำของคน อยู่ทีผลของงำน” อยู่เสมอ แต่อัน
ที่จริงแล้วค่ำของคนนั้น จะอยู่ที่ผลของกำรงำนนั่นเอง หำกปล่อยกำรงำนให้คั่งค้ำง ทำงำนที่ไม่รู้จัก
แล้วเสร็จ ก็เท่ำกับเรำกำลังทำลำยค่ำของตนเอง ทำให้ตนเองด้อยคุณค่ำ หรือลดคุณค่ำของตัวเรำลงไป
ในสำยตำของคนอื่นและผู้ร่วมงำนด้วยกันเอง เพรำะกำรทำงำนที่ไม่แล้วเสร็จนั้น จัดเป็นกำรทำงำนที่
อำกูล หมำยถึง กำรงำนที่ทำค้ำงคำไว้ งำนที่ทำไม่เหมำะสม และงำนที่ทำย่อหย่อนไม่สมบูรณ์แบบ ๑๒
จึงจัดเป็นกำรทำงำนที่ไร้คุณค่ำ และเสียเวลำไปโดยเปล่ำประโยชน์ และมักจะก่อโทษมหันต์ให้กับผู้ชอบ
ทำกำรงำนที่คั่งค้ำงอยู่บ่อยๆ จนได้รับกำรตำหนิ นินทำ จำกเพื่อนร่วมงำนและผู้อื่นอยู่เสมอ เปรียบ
เหมือนดินที่พอกหำงหมู มีแต่จะเพิ่มมำกขึ้นๆ และถ่วงหมูให้กินอยู่หลับนอนอย่ำงไม่เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
กำรงำนที่ปล่อยทิ้งไว้คั่งค้ำง ก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มมำกขึ้นและถ่วงควำมเจริญก้ำวหน้ำทั้งแก่ตนเอง และหมู่คณะ

๑๑

ปัจจุบัน ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำนครรำชสีมำ/อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) วิทยำเขตนครรำชสีมำ
๑๒
ขุ.ขุ.อ. ๕/๑๒๑.

อยู่เสมอ ย่อมเสื่อมจำกควำมสุข ดังพระพุทธองค์ตรัสว่ำ “บุคคลใดไม่คำนึงถึงหนำวร้อน อดทนให้เหมือน
หญ้ำ กระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชำย บุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจำกสุข”๑๓

เหตุทที่ าํ ให้งานคัง่ ค้าง
๑. ทำงำนไม่ถูกกำลเวลำ คือกำรทำที่ยังไม่ถึงเวลำทำก็ใจร้อนด่วนไปทำ แต่พอถึงเวลำควรทำ
กลับไม่ทำ เช่น ตอนแดดออกมัวไปถูบ้ำน พอฝนตกกลับไปซักเสื้อผ้ำตำกเท่ำไหร่ก็ไม่แห้ง หรือตอนเด็กไม่
ยอมเรียนหนังสือ เที่ยวสำมะเลเทเมำ พอแก่เฒ่ำจะมำเรียนก็เรียนไม่ไหวแล้ว
๒. ทำงำนไม่ถูกวิธี ทำผิดขั้นตอน ผิดลำดับ เช่น จะทำควำมสะอำดบ้ำน ก็ไปกวำดพื้นก่อนแล้ว
กวำดเพดำนทีหลัง ฝุ่นผงต่ำงๆ ก็ตกลงมำต้องกวำดพื้นใหม่อีก เป็นต้น
๓. ไม่ยอมทำงำน ชอบผัดวันประกันพรุ่ง หรือหำเหตุต่ำงๆ นำนำมำอ้ำง เช่น มัวรอฤกษ์รอยำม
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ถ้ำเรำจะทำควำมดีเมื่อไร ฤกษ์ก็ดีเมื่อนั้น ไม่ต้องรอ ทำไปได้เลย ประโยชน์
ย่อมเป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่ำ
“ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวรอฤกษ์ยำมอยู่
ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดำวจักทำอะไรได้” ๑๔

วิธที าํ งานให้เสร็จ

วิธีทำงำนที่จะให้งำนสำเร็จได้สมปรำรถนำนั้น พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสอิทธิบำท ๔ อย่ำง ได้แก่
๑. ฉันทะ คือ ควำมรักงำน หรือ ควำมเต็มใจทำงำน
๒. วิริยะ คือ ควำมพำกเพียร หรือ ควำมแข็งใจทำงำน
๓. จิตตะ คือ ควำมเอำใจใส่ หรือ ควำมตั้งใจทำงำน
๔. วิมังสำ คือ กำรพินิจพิเครำะห์ หรือ ควำมเข้ำใจทำงำน
ฉันทะ คือควำมรักงำน จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรำเล็งเห็นผลของงำนว่ำ ถ้ำทำงำนนี้แล้วจะได้อะไร
เช่น เรียนหนังสือแล้วจะได้วิชำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ ก็จะเกิดควำมเต็มใจทำ หัวหน้ำสั่งงำนจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงควำมพอใจให้แก่ผู้ทำงำน ควรจะให้เขำรู้ด้วยว่ำทำแล้วจะเกิดผลดีอย่ำงไร หรือถ้ำไม่
ทำจะเกิดผลเสียอย่ำงไร หัวหน้ำผู้สั่งงำนบำงคน มักชอบใช้อำนำจเกินไป บำงทีสั่งงำนพลำงด่ำพลำง ใช้
ถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดหยำมผู้อื่น เป็นกำรทำลำยกำลังใจของผู้ทำงำนคือลูกน้อง นับว่ำทำผิดอย่ำงยิ่ง
วิริยะ คือควำมพำกเพียร ควำมไม่ท้อถอยเป็นคุณธรรมทำงใจ เรียกควำมรู้สึกนี้ว่ำ ควำมกล้ำ คือ
ทำงควำมเกียจคร้ำน คนเกียจคร้ำนทุกคน คือ คนขลำด คนกลัว เช่น กลัวหนำว กลัวร้อน กลัวแดด
กลัวฝน จะทำงำนแต่ละครั้งเป็นต้องอ้ำงว่ำหนำวจะตำย ร้อนจะตำย หิวจะตำย อิ่มจะตำย เหนื่อยจะตำย
ง่วงจะตำย คนเกียจคร้ำนทุกคน ตำยวันละไม่รู้กี่ร้อยครั้ง กำรเอำชนะคำขู่ของควำมเกียจคร้ำนเสียได้
คือ ควำมเพียร หรือ ควำมกล้ำนั่นเอง แม้จะมีอุปสรรคเพียงใด แต่ก็จะมีควำมแข็งใจทำ และจะมีควำม
เพียรขึ้นมำได้จำเป็นต้องละเว้นจำกอบำยมุขให้ได้เสียก่อน

๑๓
๑๔

ที. ปำ. (สิงคำลกสูตร) ๑๑/๑๘๕/๑๙๙.
ขุ. ชำ. เอก. ๒๗/๔๙/๑๖.

จิตตะ คือ ควำมเอำใจใส่ ควำมตั้งใจทำ คนมีจิตตะเป็นคนไม่ปล่อยปละละเลยกับงำนของตน คอย
ตรวจตรำงำนอยู่เสมอ ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบแล้ว ที่จะเป็นคนเฉยเมยไม่ใส่ใจกับงำนเลย มีไม่
เท่ำไร ส่วนใหญ่มักจะใส่ใจกับงำนอยู่แล้ว เพรำะธรรมชำติของใจคนชอบคิด ทำให้หยุดคิดนั้นยำก แต่เสีย
อยู่อย่ำงเดียวคือ ชอบคิดเจ้ำกี้เจ้ำกำรแต่เรื่องงำนของคนอื่น คอยติ คอยสอด คอยแทรก คอยวิพำกษ์
วิจำรณ์ ธุระของตัวกลับไม่คิด ไม่ทำ เห็นคนอื่นใส่เสื้อขำดรูเท่ำหัวเข็มหมุดก็ตำหนิติเตียนเขำเป็นเรื่อง
ใหญ่ แต่ทีตัวเอง มุ้งขำดรูเท่ำกำปั้นตั้งเดือนแล้วทำมองไม่เห็น และชอบเที่ยวไปสอดแทรกงำนเขำ แต่งำน
เรำไม่ตรวจตรำดูนั้น มันทำให้งำนอะไรของเรำดีขึ้นบ้ำง เพรำะฉะนั้น พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจึงทรงสอนให้
เรำเป็นนักตรวจตรำงำน คือให้มีจิตตะ และพระพุทธองค์ทรงให้โอวำทว่ำ
“บุคคลไม่ควรใส่ใจในถ้อยคำแสลงหูของคนอื่น ไม่ควรใส่ใจงำนของคนอื่น
ว่ำทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ แต่ควรตรวจตรำงำนของตัวเอง ทั้งที่ทำแล้ว
และยังไม่ได้ทำเท่ำนั้น”๑๕
วิมังสำ คือควำมเข้ำใจทำ สุดยอดของวิธีทำงำนให้สำเร็จอยู่ในอิทธิบำทข้อสุดท้ำยนี้ วิมังสำ
แปลว่ำ กำรพินิจพิเครำะห์ หมำยควำมว่ำ ทำงำนด้วยปัญญำ ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่ำทำ คนเรำแม้จะ
รักงำนแค่ไหน บำกบั่นปำนใด หรือเอำใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลำ แต่ถ้ำขำดกำรใช้ปัญญำพิจำรณำงำนด้วย
แล้ว ผลที่สุดงำนก็คั่งค้ำงจนได้ เพรำะแม้ว่ำขั้นตอนกำรทำงำนจะสำเร็จไปแล้วแต่ผลงำนก็ไม่เรียบร้อย
ต้องทำกันใหม่
อีกประกำรหนึ่ง คนทำงำนที่ไม่ใช้ปัญญำ ไปทำงำนที่ไม่รู้จักเสร็จ จะปล้ำให้มันเสร็จ หนักเข้ำ
ตัวเองก็กลำยเป็นทำสของงำน เข้ำตำรำ “เปรตจัดหัวจัดตีน” ตำมเรื่องที่เล่ำว่ำ เปรตตัวหนึ่งได้รับคำสั่ง
จำกหัวหน้ำเปรตให้ไปเฝ้ำศำลำข้ำงทำง เวลำคนนอนหลับเปรตก็ลงจำกขื่อมำตรวจดูควำมเรียบร้อย ทีแรก
ก็เดินดูทำงหัว จัดแนวศีรษะให้ได้ระดับเดียวกันให้เป็นระเบียบ ครั้นจัดทำงศีรษะเสร็จก็วนไปตรวจทำงเท้ำ
เห็นเท้ำไม่ได้ระดับก็ดึงลงมำให้เท่ำกัน แล้วก็วนไปตรวจทำงศีรษะอีก วนเวียนอยู่อย่ำงนี้ไม่มีวันเสร็จสิ้นได้
เลย หำได้นึกไม่ว่ำ คนเขำตัวสูงก็มี เตี้ยก็มี ไม่เสมอกัน จัดจนตำยก็ไม่เสร็จ คนที่ทำงำนไม่ใช้ปัญญำจัดเป็น
คนประเภท “เปรตจัดหัวจัดตีน” อย่ำงนี้ก็มี ถ้ำใช้ปัญญำพิจำรณำหน่อยเดียว ทำให้เสร็จเท่ำที่มันจะเสร็จ
ได้ใจก็สบำย คนที่ทำงำนด้วยปัญญำนั้น จะต้องทำให้ถูกกำล ไม่ทำก่อนหรือหลังเวลำอันควร และทำให้
ถูกลักษณะของงำนด้วย
สรุปวิธีกำรทำงำนให้สำเร็จนั้น มีลักษณะล้วนขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น คือ เต็มใจทำ แข็งใจทำ ตั้งใจทำ
และเข้ำใจทำ วิธีกำรฝึกฝนใจที่ดีที่สุด ก็คือ กำรให้ทำน กำรรักษำศีล และกำรทำสมำธิเพื่อให้ใจผ่องใส ทำ
ให้เกิด ปัญญำพิจำรณำเห็นผลของงำนได้ รู้และเข้ำใจวิธีกำรทำงำน มีกำลังใจ และมีใจจดจ่ออยู่กับงำน
ไม่วอกแวก มีจิตใจมั่นคงเสมอ มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลำ ย่อมทำให้งำนสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น
มีข้อน่ำสังเกต คือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้ำและลูกน้อง จึงจะได้งำน ผู้เป็นหัวหน้ำยิ่ง
สำคัญ หัวหน้ำเอำกำรเอำงำน ก็ดึงผู้น้อยให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย หำกจะอำศัยผู้น้อยท่ำเดียว ผู้น้อย ก็มัก
ขยันไปได้ไม่กี่น้ำ ประเดี๋ยวก็รำมือกัน ไปหมด นั่นจึงเป็นหนทำงแห่งควำมเสื่อม ดังพุทธพจน์ที่ว่ำ
“ฐำนะ ๕ อย่ำง คือ ควำมชอบนอน ควำมชอบคุย ควำมไม่หมั่น ควำมเกียจคร้ำน และควำมโกธรง่ำย พระ
ผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสว่ำ เป็นทำงแห่งควำมเสื่อม เพรำะคนถึงพร้อมด้วยฐำนะ ๕ อย่ำงนั้น เป็นคฤหัสถ์
๑๕

ขุ.ธ. ๒๕/๕๐/๔๒.

ก็ไม่ถึงควำมเจริญของคฤหัสถ์ เป็นบรรพชิต ก็ไม่ถึงควำมเจริญของบรรพชิต ย่อมเสียหำยถ่ำยเดียว
ย่อมเสื่อมถ่ำยเดียวแน่แท้”๑๖
อุปสรรคใหญ่ ที่คอยขัดขวำงในกำรทำงำนไม่ให้แล้วเสร็จ คือ อบำยมุข ๖ ได้แก่
๑. ดื่มน้ำเมำ
๒. เที่ยวกลำงคืน
๓. ดูกำรละเล่นเป็นนิตย์
๔. เล่นกำรพนัน
๕. คบคนชั่วเป็นมิตร
๖. เกียจคร้ำนในกำรทำงำน
อบำยมุข จึงแปลว่ำ ปำกทำงแห่งควำมเสื่อม เนื่องจำกมันเป็นปำกทำง ส่วนตัวควำมเสื่อมจริงๆ
นั้นอยูป่ ลำยทำง เมื่อมองเพียงผิวเผิน เรำจึงมักยังมองไม่เห็นควำมเสื่อม แต่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและท่ำน
ผู้รู้ทั้งหลำยมองเห็น ถ้ำจะดูกันแต่ปำกทำงแล้ว ก็อำจเห็นเป็นควำมเจริญด้วยซ้ำ เหมือนปำกทำงที่จะไป
เข้ำคุก ก็เป็นถนนรำบเรียบ แต่ปลำยทำงเป็นคุกที่ทรมำน ปำกทำงที่จะตกลงบ่อ ก็เป็นพื้นดินสะอำด แต่
ก้นบ่อมีน้ำที่จะทำให้ผู้ตกลงไปจมหรือสำลักน้ำตำย ปำกทำงที่จะตกลงเหว ก็เป็นป่ำหญ้ำงำมดี แต่ก้นเหว
ลึกมำกจนทำให้คนที่ตกลงไปตำยได้เช่นกัน ดังนั้น อบำยมุขซึ่งเป็นปำกทำงแห่งควำมฉิบหำยนี้ ดูเผินๆ ก็
ไม่มีพิษสงอะไร เที่ยวกลำงคืนก็สนุกดี เล่นกำรพนันก็เพลิดเพลินดี แต่ก็ทำให้ผู้ประพฤติทำกำรงำนไม่
สำเร็จ เสื่อมไปจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำและกุศลธรรมทั้งหลำย ที่ถึงกับฉิบหำยขำยตัวไปแล้วก็มำกต่อมำก
อบำยมุขจึงเป็นเสมือน หน้ำตำ สัญลักษณ์ของควำมเสื่อม บุคคลใดยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขก็รู้ได้ทันทีว่ำ ผู้นั้น
มีควำมเสื่อมเกิดขึ้นแล้ว

คุณสมบัตขิ องนายจ้างทีด่ ี
๑. จัดงำนให้ลูกจ้ำงทำตำมควำมเหมำะสม
๒. ให้ค่ำจ้ำงรำงวัลสมควรแก่งำนและควำมสำมำรถ
๓. จัดให้มสี วัสดิกำรที่ดี
๔. มีอะไรได้พิเศษมำ ก็แบ่งปันให้
๕. ให้มีวันหยุดพักผ่อนตำมสมควร

คุณสมบัตขิ องลูกจ้างทีด่ ี
๑. เริ่มทำงำนก่อน
๒. เลิกงำนทีหลัง
๓. เอำแต่ของที่นำยให้

๑๖

ขุ. สุตตฺ .อ. (อรรถกถำ ปรำภวสูตร)

๔. ทำงำนให้ดียิ่งขึ้น
๕. นำควำมดีของนำยไปสรรเสริญ

ประโยชน์ของการทํางานไม่คงั่ ค้าง
๑. ทำให้ฐำนะของตน ครอบครัว ประเทศชำติดีขึ้น
๒. ทำให้ได้รับประโยชน์จำกกำรงำน มีควำมสุข
๓. ทำให้เป็นคนขยัน กล้ำสู้งำน พึ่งตัวเองได้
๔. ทำให้เป็นที่พึ่งพิง ของคนทั้งหลำยได้
๕. ทำให้สำมำรถสร้ำงบุญกุศลอื่นๆ ได้ง่ำย
๖. ทำให้เป็นผู้ไม่ประมำท ในกำรดำรงชีวิต
๗. ทำให้ป้องกันภัย ในอบำยภูมิได้
๘. ทำให้เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้ำ
๙. ทำให้ได้รับกำรยกย่องสรรเสริญจำกคนทั่วไป

