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การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ดวยปรัชญาตะวันออก

สุภีร ทุมทอง

Tuesday, August 13, 13 



• การเพิ่มประสิทธิภาพ + ในการทำงาน +                   
ดวยปรัชญาตะวันออก

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
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• ดวยปรัชญาตะวันออก                              
= ดวยปญญาพระสัมมาสัมพุทธเจา              
= ดวยศรัทธาในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา                     
= ดวยตถาคตโพธิศรัทธา
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• คหบดี ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อไดธรรม ๔ ประการ 
นี้แล  ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก    
ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ                                
๑.V สัทธาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศรัทธา)             
๒.V สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล)                    
๓.V จาคสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการเสียสละ        
๔.V ปญญาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยปญญา)         
(อํ.ปญจก. ๒๑/๖๑ ปตตกัมมสูตร)
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• สัทธาสัมปทา เปนอยางไร 
• คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีศรัทธา เชื่อปญญาตรัสรูของ
ตถาคตวา  “แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ           
เพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รูแจงโลก       
เปนสารถีฝกผูที่ควรฝกไดอยางยอดเยี่ยม เปนศาสดา       
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนพระพุทธเจา           
เปนพระผูมีพระภาค” นี้เรียกวา สัทธาสัมปทา
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Tuesday, August 13, 13 



• สิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรู = ธรรมะ = สังขาร + นิพพาน 

• ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไมเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น 
คือความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา            
ก็คงตั้งอยูอยางนั้น ตถาคตรู บรรลุธาตุ นั้นวา  “สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง” ครั้นรู บรรลุแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด   
เปดเผย จำแนก ทำใหงายวา  “สังขารทั้งปวงไมเที่ยง” (อํ.ติก. 
๒๐/๑๓๗ อุปปาทาสูตร)
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• ธรรมนิยาม                                             
(๑) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา                          
(๒) สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา                            
(๓) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา                                    
(๔) อิทปฺปจฺจยตา
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• อริยสัจ และ กิจตออริยสัจ                                                   
(๑) ทุกขอริยสัจ - ปริญญากิจ                     
(๒) ทุกขสมุทยอริยสัจ - ปหานกิจ                 
(๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ - สัจฉิกิริยากิจ              
(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ - ภาวนากิจ                                                                                            
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• อริยสัจ ๔                                                      
(๑) ทุกขอริยสัจ - อุปาทานขันธ ๕                         
(๒) ทุกขสมุทยอริยสัจ - ตัณหา                             
(๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ - ความสิ้นตัณหา, นิพพาน             

(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ - อริยมรรคมีองค ๘                                                                                           
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• การเพิ่มประสิทธิภาพ = อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา, อิทัปปจจยตา    
= ธรรมดาของสังขาร

• การทำงาน = สังขาร = ทุกข 

• ตัววัดผลประสิทธิภาพในการทำงาน = ความสุข, พนทุกข                                                                              
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• ปฏิปทา = อริยมรรคมีองค ๘                             
สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ,                             
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ,                          
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ                                                                             
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• เหตุใหประสบผลสำเร็จ                                                     
ภิกษุทั้งหลาย เรารูทั่วถึงธรรม ๒ ประการ                           
ธรรม ๒ ประการ อะไรบาง คือ                                       
๑.   ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย                         
๒.   ความไมทอถอยในการบำเพ็ญเพียร                              
ภิกษุทั้งหลาย เราเริ่มตั้งความเพียรไมยอหยอน ...             
สัมโพธิญาณนั้นเราบรรลุไดดวยความไมประมาท                
(อํ.ทุก. ๒๐/๕ อุปญญาตสูตร)                                                                     
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• เหตุใหยศเจริญ                                                     
ยศยอมเจริญแกบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร                  
มีสติ  มีการงานสะอาด  ใครครวญกอนทำ                     
สำรวม  ดำรงชีวิตโดยธรรม  และไมประมาท             
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๔)                                                                     
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สวัสดีครับ

Tuesday, August 13, 13 


