
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว.วชิรเมธี ท ำงำนอย่ำงไรให้มีควำมสุข (ไทยรฐั) 
 

          สุดท้ายที่จะมาเทศน์ผ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ที่เช่ียวชาญการเทศนใ์นทุกหัวข้อ จนได้ฉายา
ว่าพระผูร้อบรู้ เพราะแทบไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ ท่าน ว.ตอบให้กับสังคมไมไ่ด้ ที่ส าคัญทุก ๆ ค าตอบของท่านตอบด้วยธรรมะที่
คติธรรมโดยไมฝ่ักใฝฝ่่ายใด...!!! 
 

ศิลปะกำรท ำงำนให้มีควำมสุข 

 

          หัวข้อท างานอย่างไรให้มีความสุขเป็นหัวข้อของอาตมา ซึ่งสามารถแบ่งไดด้ังนี ้
 

1. ท างานท่ีใจรัก เพราะถ้าเราท างานท่ีใจรักทุก ๆ วันจะเป็นวันแห่งความสุข เราไม่ต้องรอว่าความสุขจะมาถึงเราวันเสาร์-
อาทิตย์แต่ทุกวันท่ีเราท างานจะเปน็วันแห่งความสุขของเราเพราะว่าเราท าด้วยความรัก 

 

2. ท างานทุกช้ินให้เต็มที่ให้ดี เพราะเมื่อเราสร้างงาน งานจะย้อนกลบัมาสร้างคน งานคือเวทีแสดงออกซึ่งศักยภาพในการ
ท างานของเราทุกครั้งท่ีเราท างานให้เต็มที่และท าอย่างดีที่สดุ คนก็จะเห็นคณุค่าของเราว่ามีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นเมื่อเรา
ตั้งใจสร้างงาน งาน 1 ช้ินก็จะย้อนกลับมาสร้างคน 

 

3. ท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใสเพราะเมื่อเราท างานด้วยความสุจริตก็ไม่ต้องมานั่งระแวงภัยที่จะตามมาใน
อนาคตซึ่งเกิดจากการตามจับผดิ โดยหน่วยงานของทางการต่างๆ ถา้เราท าวันนี้ให้ถูกต้องก็ไมต่้องนั่งกังวลว่าวันวานมันจะผิด 

 

4. เป็นนักประสานสิบทิศ อย่ามัวแต่ท างานจนหลงลมืสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ไมม่ีใครเก่งอยู่ได้คนเดียว แท้
ที่จริงเราจะต้องอาศัยผูร้่วมงานจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแตท่ างานแต่จงท าคนด้วย เพื่อก่อให้เกิดสภาวะงานก็ส าเร็จ 
ชีวิตก็รื่นรมย์ คนกส็ าราญ งานก็ส าเร็จ ใครท างานได้อย่างน้ีคน ๆ นัน้จะเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน จนกล่าวได้
ว่า งานก็ส าเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย ์

 

ถ้ำไม่ได้ท ำงำนที่เรำรักจะมีควำมสุขหรือเปล่ำ 

 

          ตอบได้อย่างนี้ ถ้าไม่ได้ท างานท่ีเรารัก วิธีคิดทีด่ีคือการมองเชงิบวก เวลาเจองานหนักก็ให้บอกตวัเองว่านี้คือการฝึก



ตัวเอง เวลาเจอปญัหาซับซ้อนก็บอกตัวเองว่ายิ่งปัญหาซับซ้อนเรากย็ิ่งได้เรียนรูม้ากขึ้น เวลาเจอเจ้านายที่ละเมียดละไม
เหลือเกินก็ให้บอกตัวเองว่า นายที่รอบคอบแบบน้ีจะฝึกเราใหส้มบรูณ์แบบ ฉะนั้นถ้าเรามองเชิงบวกให้เป็นถึงแม้เราจะไม่ได้
ท างานท่ีเรารักแตเ่ราก็จะมีความสขุเสมอ ในเมื่อไม่มสีิ่งที่เราชอบ เราก็ควรชอบสิ่งที่เรามี เพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรอย่าง
ใจหวัง และจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราจะท ามีแง่ดีแง่งามอยู่เสมอขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็นเรา
ก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 

 

วิธีกำรมองเห็นท ำอย่ำงไรถึงจะมองเห็นกับสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้ำ 

 

          คุณสมบัติที่จะเปลีย่นทุกข์ให้เป็นสุขน้ัน มี 2 อย่าง 

 

1. สังเกต สังเกตหาแง่ดีแง่งามของสิ่งต่าง ๆ ที่เราท าอยู่ใหเ้จอ เช่น งานของพระอาจารย์เป็นงานท่ีต้องเดินทางบ่อยมากไป
เทศน์ไปสอนตลอด หลายคนกบ็อกว่าเหนื่อยมาก ๆ  ถ้ามาถามพระอาจารย์จะบอกว่ามันเหนื่อยก็จริงแต่มีความสุขมากเพราะ
ได้เดินทางไปท่ัวโลก ได้เจอผู้คน ได้พบภูมิประเทศใหม่ ๆ ไดส้านสัมพันธ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นในความเหนื่อยเราก็ได้
เดินทางท่องไปท่ัวท้ังโลก นี่คือแง่ดีแง่งาม แต่ส่วนใหญ่คนมักจะมองอยู่จุดเดียวมองแค่ว่าเราก าลังเหนื่อยหนักจริง ๆ เหนื่อยก็
แค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนท่ีดเีมื่อพิจารณาจริง ๆ แล้วมันมมีากกว่า ให้เราสังเกตอย่างนี้ รู้จักสังเกต รูจ้ักพินิจ พิจารณา เราจะเห็น
ความแตกต่างเสมอ 

 

2. สังเกตแล้วต้องสังกาใหต้ั้งค าถาม ว่าเราจะสร้างสรรค์งานท่ีเราท าอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราถามว่า ท าไม ท าไม ท าไม
... ก็จะเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาทุกครั้งไป กาลเิลโอกด็ี นิวตั้นก็ด ีประสบความส าเร็จในชีวิตเพราะว่า เขาชอบตั้งค าถามว่า
ท าไม น่ันแหละเคล็ดลับในการท างาน 

 

ท ำงำนที่ชอบแต่เงินเดือนน้อยมองอย่ำงไรให้เป็นสุข 

 

          ถ้าเงินเดือนน้อยก็ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของเราทิ้งไป แทนท่ีจะไปเรียกร้องเงินเดือนใหส้งูขึ้นกว่าจะได้ก็ช้ามาก ก็
ใช้วิธีปรับวิธีในการบริโภคของเราลง ท่ีจะบริโภคต่างความอยาก ซึ่งเติมอย่างไรก็ไม่เตม็มาบริโภคตามความจ าเป็น ดีกว่ามุ่ง
ประโยชน์ใช้สอยอย่างมุ่งประโยชน์ใช้สวย ถ้าเราจับจ่ายใช้สอยในการถือหลักประโยชน์ใช้สวยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ถ้าเราถือ
หลักจับจ่ายใช้สอย คือจ าเป็นแคไ่หนก็จับจ่ายใช้สอยแค่น้ัน พอกินพอใช้ ถึงแม้ไม่รวยแต่ก็ไม่ถึงขั้นตกต่ าย่ าแย่ แทนท่ีเราจะ
เรียกร้องเงินเยอะ ๆ ท าไมเราไมล่ดหรือเปลี่ยนวิธีในการบริโภคของเราแทน บริโภคต่างตณัหาท าให้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ 
แต่บริโภคตามปัญญาถึงเงินไมม่ากมายอะไรแตเ่ราก็มคีวามสุขตามสมควร... 
 

วิธีกำรแก้ปัญหำในที่ท ำงำน ทั้งโดนนินทำ โดนแกล้ง 

 

          ให้ถือซะว่ามารไม่มีบารมไีมเ่กิด เวลาทีเ่ราท างานต้องมีอยู่แลว้คนแกล้งคนไม่พอใจคนอิจฉาตาร้อนให้เราถือหลักว่า 

 

1. มารไมม่ีบารมีไม่เกิด 

 

2. สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก าไรเสมอ 

 

3. อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน เกดิเป็นคนอย่ากลัวค านินทา 

 



4. ถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลว เหล่านี้เป็นคติที่พระอาจารย์ใช้ท างานอยู่เสมอ จึงสามารถรับมือได้ทุกกระบวนท่า 

 

กว่ำจะผ่ำนปัญหำไปได้ต้องฝึกฝนตัวเองอย่ำงไร 

 

          จะต้องท าตัวให้หนักแน่นดังแผ่นภผูา ลมมาพัดกไ็ม่ปลิวไปตามลม ฝนสาดก็ไมเ่ปื่อยสลาย แดดส่องก็ไม่ละลายไปกับ
แสงแดด ฉะนั้นท าตัวให้หนักแน่นดั่งแผ่นภผูาเราก็จะอยู่ในทุกสภาวะของชีวิต 

 

กรณีส ำหรับคนที่ตกงำนมีวิธีคิดอย่ำงไรไม่ให้เครียด 

 

1. ต้องหางานท า 

 

2. หาแล้วไมไ่ดต้้องสร้างงานขึ้นมา ตกงานได้แต่อยา่งให้ใจตก เพราะถ้าใจตกชีวิตจะตกต่ าทันที ดังนั้นไม่ต้องเสียใจ คนท่ี 
รวยที่สุดในโลกตอนน้ี สตีฟ จอบส ์ก็เคยตกงาน แต่ว่าเขาตกงานแลว้ไม่ตกใจจึงลุกข้ึนมาสร้างบริษัทใหม่ในท่ีสุดก็ประสบ
ความส าเร็จได้ ฉะนั้นเราตกงานไดแ้ต่ไมไ่ด้หมายความว่าความรู้ความสามารถของเราตกไปด้วย มันยังอยู่กับตัวเรา ก็เอา
ความรู้ความสามารถท่ีอยู่ในเนื้อในตัวเราลุกข้ึนมาสร้างงานใหม่ ท าอย่างนี้แล้วเราจะประสบความส าเร็จได้ โอกาสยังคงมเีสมอ
ส าหรับผู้ที่ไม่ปิดกั้นตัวเอง ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้ถือหลักพ่ึงตนเองอย่ารอพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในบรรยากาศท่ีบ้านเมืองอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไมป่กติการพึ่งตนเองส าคัญที่สดุเลย 

 

ถ้ำยังไม่ได้งำนแล้วหันไปพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ผิดหรือเปล่ำ 

 

          เอาวันเวลาที่ไปบนบานสานกล่าวสิ่งศักดิส์ิทธ์ินั้น มา พินิจ พิจารณาหาช่องทางท ากิน สิ่งศักดิ์สทิธ์ิช่วยเราได้ในทาง
จิตวิทยาคือท าให้เราเคลิม้ๆแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริง พูดอีกอยา่ง "หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นยาทา การใช้ปัญญาเป็นยากิน" 
การรักษาโลกต้องใช้ยากิน การใช้ยาทาก็เป็นการรักษาแต่ภายนอก สิ่งศักดิ์สิทธ์ิถ้าศักดิ์สิทธ์ิจริงประเทศไทยจะมีคนจนไหม ไม่
มี... ประเทศท่ีมีสิ่งศักดิส์ิทธ์ิมากทีสุ่ดในโลกคืออินเดีย ปรากฎว่ามีประชากรกว่าร้อยล้านคนตกงาน น้ีคือบทเรียนของการรอพ่ึง
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ฉะนั้นให้หันมาพึ่ง ล าแข้ง ล าขา สติปัญญาของตัวเองจึงจะดีที่สดุ 

 

น้อยใจท ำงำนมำนำนแล้วไม่มีโบนัส มีวิธีคิดอย่ำงไร...? 
 

          ถ้าโบนัสไม่มาเอาเท่าที่มีก่อนก็ได้ มีคนอีกมากท่ีตกงานแต่เรายังมีงานท า มองเป็นก็จะเห็นธรรม แต่ถ้ามองไม่เป็นก็จะ
มาน้อยใจ เวลาที่เรารูส้ึกแย่มองคนท่ีแย่กว่าเรา แล้วเราจะรูส้ึกว่าเรายังได้เปรียบอยู่ 
 

ถ้ำเป็นพวกที่บ้ำงำนหนักจะท ำอย่ำงไร 

 

          ต้องแสวงหาทางสายกลาง พวกที่เป็นโรค Workaholic ทั้งหลาย จะต้องแสวงหาทางสายกลางในการท างาน การท างาน
ต้องประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสัมฤิทธ์ิของมือท างานระดับอาชีพ การท างานประสานกับคณุภาพของชีวิตคือ
ผลสัมฤทธ์ิของคนท างานมืออาชีพ ฉะนั้นอย่างเป็นคนบ้างานจนหลงลืมคณุภาพของชีวิต จะต้องรักษาสมดลุของงานสมดลุชีวิต
ให้ลงตัวพอเหมาะพอด ี

 

เรำจะค ำนวณสัดส่วนสมดุลย์ในกำรท ำงำนคืออะไร 

 



          ใช้ทางสายกลางในการท างานและการด ารงชีวิต 50-50 คืองานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ 50-50 บ้างานมาก
เกินไปสิ่งท่ีได้กลับมาก็คือความเครียดและสุขภาพไม่ดี บ้าใช้ชีวิตมากเกินไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือจะอดตายเอา ไม่มีเงินกิน ไม่มี
เงินใช้ ฉะนั้นต้องให้ท้ังสองส่วนมาสมดลุย์กัน 50-50 นี่คือทางสายกลางส าหรับคนท างาน 

 

ประสบกำรณ์ของพระอำจำรย์มคีนบ้ำงำนจนถึงขั้นเสียชีวิตบ้ำงหรือเปล่ำ 

 

          มีลูกศิษย์ที่ท างานหนัก เงินเดือนแค่ 50,000 แต่ท างานเหมือนตัวเองได้เงินเดือน 3 แสน ผลคือเป็นโรคมะเร็งและรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่พบสาเหตุจากพันธุกรรม พบอยู่สาเหตุเดยีวคือแบกความเครียดนานเกินไปเงินท่ีหามาทั้งชีวิต
ต้องน ามารักษาโรคมะเร็งท้ังหมด ฉะนั้นสาเหตุหลักของมะเร็งในตอนนี้คือความเครยีดนี่คือตัวอยา่งของโรค Workaholic โรคบ้า
งาน ท างานมากเกินไปสดุท้ายต้องไปใช้เงินในโรงพยาบาล ไม่ได้ใช้เงินอย่างมีความสุข 

 

อยำกให้พระอำจำรย์แนะน ำวิธีผ่อนคลำยในกำรท ำงำนของพวกมนุษย์เงินเดือน 

 

          ถ้าเราท างานแล้วคณุภาพชีวิตไมด่ีแสดงว่าเราก าลังเดินผิดทางมันก าลังสุดโต่ง ฉะนั้นเวลาท างาน อย่ามัวแต่ท างานให้
สังเกตคณุภาพชีวิตของตัวเองด้วย เมื่อเราท างาน มีเวลากินข้าวกับครอบครัวไหม เรามีเวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทติย์ไหม เรา
มีเวลาอยู่กับลูกและภรรยาไหม เรามีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหรอืเปล่า ถ้าสิ่งเหล่านีไ้ด้หายไปในชีวิตแสดงว่าคณุได้เสีย
สมดลุย์ชีวิตไปแล้ว ถ้าไม่ปรับมาสูท่างสายกลางแสดงว่าอนาคตอันใกล้คุณก าลังป่วย เอาเงินท่ีหามาทั้งชีวิตมาใช้ใน
โรงพยาบาล นีเ่ป็น "โรคอารยธรรม" ที่ก าลังเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคทุนนิยมทั่วโลก ที่อเมริกา ท่ีญี่ปุ่นปว่ยด้วยโรค Workaholic 

เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประเทศไทยอันดับต้นๆของเอเชีย เพราะเราเครยีดจากการเมือง เครียดจากเศรษฐกิจ เครียดจาก
แข่งขันในระบบทุนนิยมด้วย ดังนัน้ใครที่เป็นโรคบ้างานจะต้องระมดัระวังถามตัวเองด้วยว่า เรามีภาวะสมดุลย์งานสมดลุย์ชีวิต
แล้วหรือยัง อย่าท างานจนป่วยตาย อย่าหลงเสน่ห์อบายมุข อย่ามีความสุขจนลืมศลีธรรม 

 

ถ้ำมีคนถำมพระอำจำรย์ว่ำ งำนจ ำเป็นต่อชีวิตหรือไม่...? 
 

          งานจ าเป็นต่อชีวิตเพราะทกุคนต้องกินต้องใช้แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่มีชีวิตมีงานก็ศูนย์เปล่า 

 

ควำมหมำยของ"งำน"ในแบบของพระอำจำรย์คืออะไร...? 
 

          งานของเราก็คือการท าให้เขามีความสุข ทุกวันอาตมามีความสุขมากเพราะเป็นงานท่ีไม่ได้ท าร้ายใครเลย อาตมาไป
เทศน์ไปสอนไปบรรยายกเ็หมือนเป็นการเอาความสุขไปโปรยให้กับคนท่ัวท้ังสากลโลก ฉะนั้นทุก ๆ วันท่ีเดินทางออกจากวัด
อาตมามีความสุขมาก ท างานเหมอืนแสงเดือนแสงตะวันท่ีชโลมผืนโลก ท าไปไม่หวังผลประโยชน์ หวังแค่ประโยชน์สุขท่ีเกิด
ขึ้นกับมนุษย์ อาตมามีความสุขท่ีเห็นคนอ่ืนมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการท าให้คนอ่ืนมคีวามสุข เรยีกว่าให้สุขแก่
ท่านสุขน้ันถึงตัว ฉะนั้นชีวิตการท างานของอาตมาก็ถือว่ามีความสุข เพราะได้ท างานท่ีตัวเองรัก และปรัชญาในการท างานของ
อาตมาก็คือ งานของเราคือการท าให้เขามีความสุข 

 

แล้วงำนที่ดีที่สุดคืออะไร...? 
 

          งานท่ีจะท าให้เราอยูไ่ด้ในทางเศรษฐกิจและมีชีวิตที่มีความรื่มเย็นในจิตใจ คืองานในอุดมคติที่มนุษย์ทุกคนพึ่งสร้างสรรค์
พัฒนาขึ้นมาให้ได้ ย้ าอีกครั้งหนึ่งคือ สามารถอยูไ่ด้ในทางเศรษฐกิจ มีชีวิตที่ร่มเย็นในจติใจ เรยีกว่าในทางกายภาพก็อยู่ได้
ในทางใจก็เป็นสุข 



 

สุดท้ำยให้ศีลให้พรในวันปีใหม่เกี่ยวกับกำรท ำงำน 

 

          ในโอกาสปีใหม่ก็ขอมอบพร 4 ประการให้กับคนไทย พลังท้ัง 4 เพื่อความสวสัดีของชีวิตคนไทย 

 

1. พลังปัญญาของให้คนไทยลดความรู้สึกลงกลับมาใช้เหตผุลให้มากขึ้น 

 

2. พลังความเพียรขอให้คนไทยพึ่งตนเองลดการพึ่งสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 

 

3. พลังความสุจรติขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านคอรปัช่ันทุกรูปแบบแล้วหันมาเชื่อมั่นในความสุจริตโปรง่ใส 

 

4. พลังความสามัคคี ขอให้คนไทยเลิกเห็นแกต่ัวจนไม่เห็นหัวคนอื่น มาถือหลักธรรมใหม่ ๆ ว่า ส่วนไหน ๆ ก็ไม่ยิ่งใหญเ่ท่า
ส่วนรวม ลด ละ เลิก การแบ่งแยก ไทยเหลือง ไทยแดง ไทยน้ าเงิน ให้เหลือเป็นไทยแลนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว เท่านี้ชีวิตก็จะมี
ความสุข คนไทยทั้งประเทศก็จะมคีวามสุข เพื่อความสวัสดีของคนไทยให้เป็นพรปีใหม่ของเราชาวไทยทุก ๆ คน... 


