
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

การเสริมสรางความสัมพันธภายในหนวยงาน 
ดวยการเจริญสติและการฟงอยางลึกซึ้ง

สุภีร ทุมทอง

Thursday, August 15, 13 



• การเสริมสรางความสัมพันธ + ภายในหนวยงาน 
+ ดวยการเจริญสติและการฟงอยางลึกซึ้ง

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• กาย + จิต = รูปธรรม + นามธรรม = ขันธ ๕    
(๑) รูปขันธ                                                 
(๒) เวทนาขันธ                                            
(๓) สัญญาขันธ                                           
(๔) สังขารขันธ                                             
(๕) วิญญาณขันธ

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหคนเหลาใด             
และคนเหลาใดจะเปนมิตร อำมาตย ญาติ สาโลหิตก็ตาม         
ใหความสำคัญคำที่ควรรับฟง เธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหลานั้น
ใหตั้งมั่น ใหดำรงอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ                      
(สํ.ม. ๑๙/๔๑๔ มิตตสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปฏฐานดวยคิดวา      
จักรักษาตน พึงปฏิบัติสติปฏฐานดวยคิดวา จักรักษาผูอื่น      
บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อวารักษาผูอื่น                               
เมื่อรักษาผูอื่น ก็ชื่อวารักษาตน

• บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อวารักษาผูอื่น เปนอยางไร                  
คือ บุคคลเมื่อรักษาตนดวยการปฏิบัติ ดวยการเจริญ               
ดวยการทำใหมาก ชื่อวารักษาผูอื่น                               
บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อวารักษาผูอื่น เปนอยางนี้แล              
(สํ.ม. ๑๙/๓๘๕ เสทกสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• บุคคลเมื่อรักษาผูอื่น ชื่อวารักษาตน เปนอยางไร                   
คือ บุคคลเมื่อรักษาผูอื่นดวยความอดทน ดวยความไมเบียดเบียน 
ดวยจิตเมตตา ดวยความเอ็นดู ชื่อวารักษาตน                   
บุคคลเมื่อรักษาผูอื่น ชื่อวารักษาตน เปนอยางนี้แล

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปฏฐาน การเจริญสติปฏฐานและ
ปฏิปทาที่ใหถึงการเจริญสติปฏฐานแกเธอทั้งหลาย                  
เธอทั้งหลายจงฟง 

• สติปฏฐาน เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้                        
๑.  พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได                                
๒.\ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ               
๓.\ พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ                                  
๔.\ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯลฯ                        
นี้เรียกวา สติปฏฐาน (สํ.ม. ๑๙/๔๐๖ วิภังคสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• การเจริญสติปฏฐาน เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้          
๑.\ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรม
เปนเหตุดับในกายอยู พิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรม 
เปนเหตุดับในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได                                       
๒.\ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ 
๓.\ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในจิต ฯลฯ                 
๔.\ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู ฯลฯ           
นี้เรียกวา การเจริญสติปฏฐาน  (สํ.ม. ๑๙/๔๐๖ วิภังคสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ปฏิปทาที่ใหถึงการเจริญสติปฏฐาน เปนอยางไร                     
คือ อริยมรรคมีองค ๘ ไดแก                                            
๑. สัมมาทิฏฐิ \ ๒. สัมมาสังกัปปะ                                      
๓. สัมมาวาจา \ ๔. สัมมากัมมันตะ                                       
๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ                                      
๗. สัมมาสติ \     ๘. สัมมาสมาธิ                                             
นี้เรียกวา ปฏิปทาที่ใหถึงการเจริญสติปฏฐาน                      
(สํ.ม. ๑๙/๔๐๖ วิภังคสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• เธอจงทำเบื้องตนในกุศลธรรมทั้งหลายใหหมดจดกอน         
อะไรเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย คือ ศีลที่บริสุทธิ์ดี    
และความเห็นที่ตรง เมื่อใด ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี               
และความเห็นจักตรง เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยูในศีลแลว           
พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ โดย ๓ วิธี                        
(สํ.ม. ๑๙/๓๖๙ ภิกขุสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• สติปฏฐาน ๔ ประการ อะไรบาง คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ             
๑.  จงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู  มีความเพียร               
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได              
จงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู มีความเพียร                 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได                            
หรือจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได            
(๒) เวทนา   (๓) จิต  (๔) ธรรม...

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไมเปนธรรมและไมเปน
ประโยชน  ควรทราบทั้งสิ่งที่เปนธรรมและเปนประโยชน            
ครั้นทราบแลว ควรปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและเปนประโยชน

• สิ่งที่ไมเปนธรรมและไมเปนประโยชน อะไรบาง คือ            
๑.\ ปาณาติบาต \      ๒.\อทินนาทาน                              
๓.\ กาเมสุมิจฉาจาร\ ๔.\ มุสาวาท                             
๕.\ ปสุณาวาจา \      ๖.\ผรุสวาจา                                 
๗.\ สัมผัปปลาปะ \     ๘.\อภิชฌา                                   
๙.\ พยาบาท\         ๑๐.\มิจฉาทิฏฐิ                               
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สิ่งที่ไมเปนธรรมและไมเปนประโยชน

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• สิ่งที่เปนธรรมและเปนประโยชน อะไรบาง คือ  คือ \                  
๑.\ เจตนางดเวนจากปาณาติบาต\ ๒.\เจตนางดเวนจากอทินนาทาน 
๓.\ เจตนางดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร\๔.\ เจตนางดเวนจากมุสาวาท        
๕.\ เจตนางดเวนจากปสุณาวาจา \    ๖.\ เจตนางดเวนจากผรุสวาจา  
๗.\ เจตนางดเวนจากสัมผัปปลาปะ \ ๘.\ อนภิชฌา                    
๙.\ อพยาบาท                          ๑๐.\สัมมาทิฏฐิ                                            
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สิ่งที่เปนธรรมและเปนประโยชน                        
(อํ.ทสก. ๒๔/๑๗๑ ปฐมอธัมมสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมดำรง
อยูในนรก เหมือนถูกนำไปฝงไว ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบาง คือ        
๑.\ ตนเองเปนผูฆาสัตว         ๒.\ชักชวนผูอื่นใหฆาสัตว             
๓.\ เปนผูพอใจการฆาสัตว     ๔.\สรรเสริญการฆาสัตว         
๕.\ ตนเองเปนผูลักทรัพย      ๖.\ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพย 
๗.\ เปนผูพอใจการลักทรัพย   ๘.\สรรเสริญการลักทรัพย ...        
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๒๔)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมดำรง
อยูในสวรรค เหมือนไดรับอัญเชิญไปประดิษฐานไว               
ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบาง คือ                                  
๑.\ ตนเองเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว                       
๒.\ ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว                      
๓.\ เปนผูพอใจการงดเวนจากการฆาสัตว                      
๔.\ สรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตว ...                     
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๒๔)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริตวา (๑) ทานที่ใหแลวไมมีผล  
(๒) ยัญที่บูชาแลวไมมีผล  (๓) การเซนสรวงไมมีผล              
(๔) ผลวิบากแหงกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไมมี  (๕) โลกนี้ไมมี              
(๖) โลกหนาไมมี  (๗) มารดาไมมีคุณ  (๘) บิดาไมมีคุณ        
(๙) โอปปาติกสัตวไมมี   (๑๐)  สมณพราหมณผูประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ทำใหแจงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวสอนผูอื่นใหรูแจงก็ไมมีในโลก                           
(อํ.ทสก. ๒๔/๑๗๖ จุนทสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา (๑) ทานที่ใหแลวมีผล  
(๒) ยัญที่บูชาแลวมีผล  (๓) การเซนสรวงมีผล                   
(๔) ผลวิบากแหงกรรมที่ทำดีและชั่วก็มี  (๕) โลกนี้มี              
(๖) โลกหนามี  (๗) มารดามีคุณ  (๘) บิดามีคุณ                 
(๙) โอปปาติกสัตวมี   (๑๐) สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ ทำใหแจงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเอง           
แลวสอนผูอื่นใหรูแจงก็มีในโลก                                         
(อํ.ทสก. ๒๔/๑๗๖ จุนทสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ ที่สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิตตองพิจารณาเนืองๆ  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบาง คือ  
๑.\ เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 
๒.\ เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได 
๓.\ เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได 
๔.\ เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น   
๕.\ เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปน
กำเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราทำกรรม
ใดไว  จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของ
กรรมนั้น  (อํ.ปญจก. ๒๒/๕๗ ฐานสูตร)

การเสริมสรางความสัมพันธ

Thursday, August 15, 13 



สวัสดีครับ

Thursday, August 15, 13 


