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ขอเจริญพร โยมญาติมิตรชาวบริษัททุกท่าน

	 วันนี้ อาตมาทั้งสามรูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัท  

ทั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรดและทั้งในส่วนของโรงงาน ทั้งนี้ 

ก็เนื่องจากคุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มา  

โดยที่ท่านมีน้ำใจศรัทธาและมีเมตตาไมตรีธรรม

	 ความจริงนั้นก็จะได้มาตั้งนานก่อนหน้านี้แล้ว โยมโสภณ 

ไดน้ดัไว้ คงจะสกัหนึง่เดอืนมาแลว้กระมงั แตพ่อดเีกดิเหตขุดัขอ้ง 

เกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย ก็เลยเลื่อนมา จนลงตัว 

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
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ในตอนนี้ ทำให้ได้มีโอกาสมาดูกิจการของบริษัท แล้วก็ได้เห็น 

ทัง้ในสว่นของวตัถดุบิทีจ่ะนำมาปอ้นโรงงานและทัง้กระบวนการผลติ  

แม้ว่าจะมีเวลาดูสั้น ๆ แต่ก็ได้เห็นกิจการโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว

	 อย่างไรก็ตาม ที่มานี้ก็ไม่ใช่เป็นการมาดูกิจการเป็นเรื่อง 

เป็นราว แต่เรียกได้ว่าเป็นการมาพักผ่อน คือเป็นการได้เปลี่ยน 

บรรยากาศไปด้วย การมาที่นี่นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ 

คอืทีไ่รส่บัปะรด ไดไ้ปดรูอบทเีดยีว โยมโสภณพรอ้มทัง้ทางไรน่ัน้  

คือคุณชาญวิทย์และคุณกีรนันท์ ก็ได้พาไปดูจนกระทั่งเรียกว่า  

รอบบริเวณ แต่เวลาจำกัดไปหน่อย เกรงว่าเดี๋ยวจะมาไม่ทันดูที่นี่  

ก็เลยดูผ่าน  ๆ บางจุดก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ เกรงว่าเวลาจะ 

เนิ่นนาน  ก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่ซึ่งเป็นส่วนของโรงงาน  

เพื่อมาฉันเพลตามนิมนต์

	 เมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ก็ได้รับการต้อนรับโอภาปราศรัยจาก 

ท่านกรรมการอำนวยการพร้อมทั้งพนักงานท่านอื่น  ๆ  เป็นที่น่า 

อนุโมทนา เป็นบรรยากาศของไมตรีจิตมิตรภาพในหมู่ของผู้ที่อยู ่

ในที่นี้เอง พร้อมทั้งท่านที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งพอดีประจวบกัน คือ 

นอกจากคณะอาตมาแลว้ คณะทา่นนายอำเภอ พรอ้มทัง้ทา่นปลดั 
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ก็ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทด้วย เมื่อถึงเวลาโยมก็ได้นิมนต์ฉัน  

ฉันเสร็จแล้วก็บอกว่านิมนต์แสดงธรรมด้วย

	 การแสดงธรรมนี้ถือเป็นรายการที่เรียกว่าแถมหรือเป็น 

ส่วนพิเศษขึ้นไป เป็นการคุยกันแบบสบาย ๆ มากกว่า คืออย่าให้ 

ถือเป็นเรื่องหนักอะไรเลย พอบอกว่าให้มาฟังพระแสดงธรรม  

เดี๋ยวจะนึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องของศัพท์วัด แล้วก็เลย 

อยากจะง่วง เพราะฉะนั้นก็ขอให้ถืออย่างที่ว่า เป็นการได้มา 

เยี่ยมเยียนกัน เมื่อมีการเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มาพูดคุยสนทนา 

ปราศรัยกัน ก็เป็นทำนองนี้ และเมื่อจะเยี่ยมเยียนชนิดที่ได้ 

มีโอกาสพบกันมากท่าน ก็ต้องมาอยู่ในที่ประชุมเช่นนี้ เพราะ 

มาเยี่ยมประเดี๋ยวเดียว  ถ้าไม่จัดประชุมก็ได้พบกันไม่กี่คน  

การที่คุณโยมจัดให้แสดงธรรม อย่างนี้ก็เท่ากับว่าทำให้มีโอกาส 

ได้พบกับหลาย ๆ ท่านนั่นเอง อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง

	 ทีนี้ เมื่อมาพบกันแล้ว ก็ได้คุยสนทนาปราศรัย ในฐานะ 

ที่เป็นพระจะคุยเรื่องอะไรดี ก็คุยเรื่องธรรมให้ฟัง

	 สำหรับสถานที่นี้เป็นที่ทำงาน เป็นโรงงาน เมื่อเป็นโรงงาน 

แล้วจะคุยเรื่องอะไรดี ก็น่าจะคุยกันเรื่องงาน แต่มองในแง่หนึ่ง  
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คนที่ทำงานอยู่แล้วนี่ บางทีก็ไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเรื่องงาน คือ 

ตัวเองทำงานอยู่ก็หนักพอแล้ว พอมีคนมาเยี่ยมก็มาพูดเรื่องงาน 

อีก แทนที่จะเอาเรื่องสนุก ๆ มาคุยกันให้สบายใจ เป็นการเปลี่ยน 

บรรยากาศ กลับมาคุยกันเรื่องงานเลยยิ่งแย่ใหญ่ แต่อาตมา 

ก็นึกว่า ในแง่หนึ่ง ถ้าหากว่าเราพูดเรื่องงานนี่แหละ แต่พูดให้ 

ถูกแง่มันก็ดี แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตระยะยาวด้วย

	 บางทีการพูดเรื่องอื่นสลับเข้ามาก็อาจจะสนุกสนาน เป็นการ 

เปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ผ่านไป แต่แล้วเรา 

ก็ต้องกลับมาทำงานของเราอีก ก็ต้องหนักต่อไปตามเดิม
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ชีวิตจะสุขสันต ์ ถ้าทำงานมีความสุข

	 ทีนี้ ถ้าเรามาเผชิญหน้ากับเรื่องงานเลย เอาละ เรื่องงาน 

เป็นเรื่องหนัก เรื่องต้องใช้กำลัง เรื่องต้องใช้เรี่ยวแรงและต้องใช้ 

ความคิด บางทีก็ถึงกับเครียด แต่เราก็จะพูดกันเรื่องงานนี่แหละ 

เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงกันเลย มันอาจจะดีมากก็ได้  

เพราะว่างานนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดี 

ระยะยาวแก่ชีวิตทั้งหมด ถ้าทำงานแล้วมีความสุข ชีวิตนี้ก็มี 

ความสุขยาวนานมากมาย แต่ถ้าการทำงานเป็นการทนทุกข ์ ชีวิต 

ส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นชีวิตแห่งความทุกข์ที่ต้องทน เพราะอะไร 

เพราะว่างานเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเรา มันกินเวลา 

ส่วนใหญ่ในชีวิตของเรา อย่างท่านที่อยู่บริษัทนี้ ก็ต้องสละเวลา 

ให้แก่กิจการของบริษัทวันหนึ่งมากทีเดียว

	 อาตมาได้เดินไปชมกิจการของบริษัท และท่านที่นำชมก็เล่า 

และอธิบายให้ฟัง ก็ได้ทราบว่าชาวบริษัททำงานกันนาน อย่าง 

พนักงานที่ยืนทำงาน เท่าที่มองเห็นนั้น ท่านบอกว่าต้องยืนนาน  

บางทีถึง  ๑๒  ชั่วโมง นานมาก นับว่าเป็นเรื่องที่หนักทีเดียว  
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แสดงว่างานนั้นกินเวลาของชีวิตเข้าไปตั้งครึ่งวันแล้ว วันหนึ่งมี  

๒๔ ชั่วโมง หมดไป ๑๒ ชั่วโมงกับการยืนอย่างนั้น นอกจากนั้น 

ยังต้องไปทำกิจธุระส่วนตัวอีก แล้วก็พักผ่อนหลับนอนเสียบ้าง  

เวลาในวันหนึ่งนี่เหลือจากการทำงานไม่เท่าไร  และต่อจากวัน 

ทำงานแล้วก็เหลือวันพักผ่อนอีกคนละคงจะ  ๒  วัน ถึงแม้ว่า 

อาตมาจะไม่ทราบรายละเอียด แต่ก็สรุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับ 

การงานมาก การงานครอบครองชวีติสว่นใหญข่องเรา เพราะฉะนัน้  

เราควรปฏบิตัติอ่การงานใหถ้กู เพือ่ใหช้วีตินีม้คีวามสขุคุม้กบัเวลา 

ที่เป็นอยู่

	 คนเรานี้ต้องการให้ชีวิตมีความสุข และในการที่จะให้ชีวิต 

มีความสุขนั้น งานเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ แต่ 

ในเวลาทีเ่รามองวา่งานทำใหช้วีติมคีวามสขุไดน้ี ่ เรามองกนัอยา่งไร  

เรามักจะมองไปที่ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำงานแล้ว คือมองด้วย 

ความหวังว่าหลังจากทำงานแล้วเราจะได้เงิน แล้วจะได้นำไปซื้อ 

ของต่าง  ๆ  ที่เราชอบใจ หรือไปเที่ยวที่โน่นที่นั่น กินใช้เที่ยวเล่น 

แล้วเราก็จะมีความสุข เป็นการคิดหมายไปข้างหน้าในอนาคตว่า  

หลังจากทำงานไปแล้ว จะได้ผลของงานเป็นเงินทอง ที่จะนำไป 
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ใช้จ่าย แล้วก็จะมีความสุขจากการกระทำในอนาคตนั้น ไม่ได้ 

มองที่ความสุขจากตัวงาน  คือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มี 

ความสุข บางทีถึงกับมองว่าตัวงานนั้นเป็นความทุกข์ไปก็มี

	 บางคนไปมองวา่เวลาทำงานเราต้องทน กท็นทำมนัไป ทำให ้

มันเสร็จ แล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทน ผลตอบแทนนั่นแหละ 

จึงจะทำให้เรามีความสุข เราจะไปมีความสุขในอนาคตตอนโน้น  

ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า  เวลาที่ เราจะมีความสุขนี้มันเหลือน้อย  

เพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเป็นเวลาที่มีความทุกข์ ต้องทน  

ต้องรอความสุขที่ยังไม่มาถึง

	 คนจำนวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้ ซึ่งแสดงว่าแม้จะ 

มองว่าความสุขเป็นผลที่ได้จากงานก็จริง แต่มองกันคนละจุด  

คอืคนทัว่ไปมองจดุทีว่า่ ตัวงานไมใ่ชค่วามสขุ ตอ้งไดผ้ลตอบแทน 

จากงานนัน้ แลว้จงึไปหาความสขุอกีทหีนึง่ อยา่งนีก้ห็มายความวา่ 

ตัวงานนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขโดยตรง เท่ากับเป็นการบอกว่า 

ชีวิตของเรานั้นมีความสุข  น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกข์ต้องทน  

หากว่าเรามองงานเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ต้องทน ก็แสดงว่าชีวิต 

ส่วนใหญ่ต้องทุกข์ต้องทน
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	 ถา้เรามองเสยีใหม ่ วา่จะทำอยา่งไรใหช้วีติของเรานีม้คีวามสขุ 

ให้มากที่สุด ในเมื่องานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรา เราก็ต้องหาทาง 

ทำให้งานเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุข แล้วเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต 

ก็จะมีความสุข และยิ่งกว่านั้นก็คือว่า นอกจากตอนที่ทำงานจะมี 

ความสุขไปด้วยแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน แล้วก็ 

ไปมีความสุขอีก เป็นความสุขซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด  

สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา

	 เพราะฉะนั้น จุดสำคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุข ก็อยู่ที่ว่า 

เราจะต้องจัดการกับงานหรือปฏิบัติต่องานของเราให้ถูกต้อง  

ให้มีความสุขในตอนที่ทำงานนั่นแหละ มิฉะนั้นแล้วชีวิตของเรา 

สว่นใหญจ่ะไมม่คีวามสขุ จะมสีว่นทีเ่ปน็สขุนอ้ยกวา่สว่นทีเ่ปน็ทกุข ์

หรือที่ต้องทุกข์ต้องทน ตกลงว่าเราจะทำงานกันให้มีความสุข แต่ 

ไม่ใช่มาสนุกโลดเต้นกันนะ เดี๋ยวจะว่าเป็นงานแบบงานวัด งาน 

ลอยกระทง อย่างนั้นก็เป็นงานเหมือนกัน เราเรียกว่างาน งาน 

ลอยกระทงกส็นกุ งานวดัไปดหูนงัดลูเิกกส็นกุ นัน่กง็านเหมอืนกนั  

แต่งานแบบนั้นเป็นงานที่เราไปดูเขา เราไม่ต้องทำเอง

	 แต่ที่ท่านพูดอย่างนั้น มันมีแง่ความหมาย คือแสดงว่า 
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คนไทยแต่เดิมนั้นมองงานในแง่สนุกสนานด้วย เช่นว่างานวัด  

งานลอยกระทง งานสงกรานต์ ทำไมเป็นงาน ก็ต้องอธิบายว่า  

คนไทยสมัยโบราณมองว่างานนี่เป็นเรื่องสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

มคีวามสขุ ไมใ่ชเ่รือ่งทกุข ์ แมแ้ตไ่ปเกีย่วขา้วกนั กย็งัไปรอ้งเพลง  

นั่นก็เป็นงานเหมือนกัน คือว่า เราไม่ได้มองเฉพาะตัวกิจกรรม 

ที่ทำเท่านั้น แต่เรามองถึงจิตใจ ว่าให้มีความเพลิดเพลินเจริญใจ  

บันเทิงไปด้วย

	 คนสมัยหลังนี่มาได้ยินคำว่างานวัด งานสงกรานต์ งาน 

ลอยกระทง เป็นต้น แล้วก็ไม่ได้มองในแง่ว่าที่จริงมันเป็นงาน  

คือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วย ไปมองแต่ในแง่สนุกสนาน  

คือเดิมมันก็เป็นงานจริง  ๆ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ 

สังคมนั้น หมายความว่า เป็นงานที่ไปช่วยกันทำประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม  เช่น  ไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยกันก่อพระเจดีย์ทราย  

ขนทรายเข้าวัด หรือทำงานช่วยวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นงาน 

เป็นการทั้งนั้น เกี่ยวข้าวก็เป็นงานเป็นการ แต่ให้ทำพร้อมไปกับ 

ความรื่นเริงบันเทิงใจด้วย ตกลงว่าที่จริงแล้ว งานในความหมาย 

ของประเพณีไทยนั้น มันมีตัวกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ 
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ส่วนหนึ่ง และด้านจิตใจที่มีความรื่นเริงอีกส่วนหนึ่ง  ให้มีทั้ง 

สองอย่าง

	 เป็นอันว่า งานที่เราต้องการอย่างแท้จริงนั้น  จะต้องมี 

ความหมายครบสองส่วน คือ

	 หนึ่ง ตัวงานที่จะต้องทำให้เกิดผลสำเร็จ ที่เป็นจุดมุ่งหมาย 

ของงาน คือ ให้ได้ผลงานอย่างดี เช่นเมื่อทำโรงงานสับปะรด  

ก็หมายความว่า จะต้องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและ 

ได้ปริมาณถึงเป้า  คือมีเป้าหมายว่าจะทำได้เท่าไร  ก็ทำให้ได้ 

ตามที่ตั้งเป้าไว ้ และในด้านคุณภาพจะให้ได้ขั้นไหนก็ทำได้ตามนั้น  

พร้อมทั้งสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย  อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง  คือ 

ตัวงานนั้นต้องได้ผลด้วย

	 อีกด้านหนึ่งคือ จิตใจที่ทำงานนั้นเป็นจิตใจที่มีความสุข  

หมายความว่า เวลาทำงานนั้นคนที่ทำก็มีความสุขด้วย

	 ถ้าได้สองอย่างอย่างนี้ละก็เรียกว่าได้ผลสมบูรณ ์ งานที่จะมี 

ผลสมบูรณ์นั้น ให้มองดูทั้งสองด้านนี้ แล้วสองด้านนี้จะกลับมา 

ช่วยกัน ถ้าเราทำงานโดยมีความสุขด้วยแล้ว ก็จะทำให้เราพอใจ 

ที่จะทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้นไป พอเราทำงานได้ผลดียิ่งขึ้น เราก็ 
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อิ่มใจ เรียกว่ามีปีติ เกิดความอิ่มใจในผลงานนั้น ก็มีความสุข 

มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ดีขึ้น แล้วก็สุขมากขึ้น เลยเป็นลูกโซ่ เรียกว่า 

เป็นปฏิสัมพันธ์ มีผลย้อนกลับให้ได้ผลดีขึ้นทั้งในแง่ผลงานและ 

ความสุข
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เพราะรู้คุณจึงรักงาน
และทำด้วยใจเบิกบานเป็นสุข

	 อย่างไรก็ดี จะเป็นอย่างที่ว่ามานี้ได้ เราจะต้องปฏิบัติต่อ 

งานให้ถูกต้อง เริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่องานให้ถูก ถ้าวางใจต่องาน 

ผิดแต่ต้นละก็ไปเลย พลาดหมด โดยเฉพาะถ้าวางทัศนคติต่อ 

งานวา่เปน็เรือ่งตอ้งทกุขต์อ้งทนแลว้คดิวา่ เรามาทนทำงานใหเ้สรจ็  

แล้วเราจะได้ผลตอบแทนแล้วค่อยไปสนุกเสวยความสุขทีหลัง  

อย่างนี้ไม่ถูก เรียกว่าวางท่าทีผิดแล้ว ต่อจากนั้นอะไรต่ออะไร 

มันก็จะคลาดเคลื่อนผิดทางไปหมด กำลังทำงาน แต่ใจลอย 

ไปคอยผลตอบแทนข้างหน้า ไม่อยู่กับงาน ผลงานก็จะไม่ค่อยดี  

จิตใจก็ไม่ค่อยสบาย ความสุขก็น้อย แล้วเวลาได้ผลตอบแทน 

ไปหาความสนุกสนาน  คนที่เป็นอย่างนี้ก็จะเลยเถิดไปง่าย  ๆ  

หลงง่าย  ๆ ระเริง ลืมตัว เพราะมุ่งจะไปหาความสนุกสนาน  

บอกว่าทนทุกข์มานานแล้ว ตอนนี้เอาให้เต็มที่ อะไรทำนองนี้  

ก็เลยเสียไปเลย

	 ในทางตรงข้าม ถ้าเขามีความสุขอยู่ตั้งแต่ทำงานแล้ว เวลา 
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เลิกงานเขาไปหาความสุขเพิ่มเติม ก็เป็นส่วนแถมเข้ามาก็ไม่มี 

ปญัหา นีเ่ปน็วธิทีีถ่กูตอ้ง ซึง่ตอ้งเริม่ตัง้แตว่างใจใหถ้กูตอ้งตอ่งาน  

เรียกว่ามีท่าที หรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงาน

	 ถามว่า ท่าทีหรือทำใจอย่างไรจึงจะทำให้ทำงานได้ผลด้วย  

แล้วก็มีความสุขด้วย เหตุผลง่าย  ๆ  ที่จะทำให้เราทำงานได้ผลดี 

และมีความสขุไปดว้ย กค็อืเราตอ้งมคีวามพอใจในงาน รกังานนัน้  

ถ้าใจเรารัก เราพอใจในงานแล้ว เราก็อยากจะทำงานนั้น ใคร 

มาห้ามก็ไม่อยากจะหยุด ไม่ยอม ใจเราจะทำ

	 รวมความว่า ถ้าใจเราพอใจจะทำ ทำด้วยใจรัก มันก็ตั้งใจ 

ทำ เมื่อทำแล้วนอกจากได้ผลดีก็มีความสุขในขณะกระทำนั้น

	 ที่ท่านบอกว่าต้องวางท่าทีต่องานให้ถูกต้อง ก็คืออย่าไป 

มองงานว่าเป็นเรื่องต้องทุกข์ ต้องทน

	 คำถามต่อไปว่า ทำอย่างไรเราจะมีใจรักงาน เราจะพอใจ 

ทำงาน คำตอบคอืจะตอ้งเหน็คณุคา่ของงาน ในเรือ่งนี ้ แตล่ะอย่าง 

เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน จุดหมายตอนนี้คือเราต้องการให้ 

คนพอใจงาน อยากทำงาน ทีนี้ทำอย่างไรจะให้คนอยากทำงาน  

ก็ต้องเห็นคุณค่าของงาน
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	 คณุคา่ของงานนัน้มหีลายอยา่ง พรรณนาไดม้ากมายหลายแง ่ 

ถ้าเรายิ่งมองเห็นคุณค่าของงานหลายแง่ หลายด้านมากเท่าไร  

ก็จะยิ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเกิดความรักงานมากขึ้นเท่านั้น

	 คุณค่าของงานประการแรก ง่ายที่สุด ก็เริ่มด้วยมองในแง่ 

ของผลตอบแทนก่อน ผลตอบแทนก็คือปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ  

หรือเงินทองที่จะซื้อหาของกินของใช้ เรารู้กันดีว่างานนี่แหละทำให้ 

เรามีเครื่องเลี้ยงชีพ ทำให้เราเป็นอยู่ได้ดี งานเป็นสิ่งที่ผูกพัน 

ติดอยู่กับชีวิตของเรา มันมีคุณต่อชีวิตของเรา ทำให้ชีวิตของเรา 

ดำรงอยู่ได้ด้วยดี ในเมื่องานเป็นสิ่งที่มีคุณต่อเรา เราก็ควรจะรัก 

จะชอบมัน นอกจากมีคุณต่อชีวิตของเราแล้ว ก็โยงต่อไปถึง 

ครอบครัวของเรา ญาติพี่น้องของเราด้วย

	 เรามาอยู่ห่างบ้าน บางทีเราทำงานเก็บเงินได้แล้ว เรายัง 

ส่งเงินไปช่วยบ้าน ไปช่วยพ่อช่วยแม่ในท้องถิ่นอีก เห็นได้ชัดว่า 

งานนีม้คีณุคา่มาก เปน็ประโยชนต์อ่ชวีติ ในเมือ่งานเปน็ประโยชน ์

ต่อชีวิต เราก็ควรรักงาน เหมือนอย่างคนเราด้วยกัน ใครเป็น 

คนที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรา เราก็รักใคร่ มีความรู้สึกที่ดีต่อเขา  

งานของเรานี้ มีคุณต่อชีวิตของเรานักหนา ทำให้เราเป็นอยู่ได้  
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มีความสุขสบาย เราจึงควรตั้งใจทำ เอาใจใส่มัน อันนี้ก็เป็น 

เหตุผลง่าย ๆ เป็นคุณค่าพื้นฐานอันดับที่หนึ่ง

	 แตง่านไมไ่ดม้คีณุคา่แคน่ี้ ทีจ่รงิคณุคา่ของตวังานเอง ทีแ่ท้ 

ที่จริงนั้น ไม่ใช่เป็นผลตอบแทนด้วยซ้ำ  คุณค่าของงานก็คือ 

ผลที่เป็นวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของงานนั่นเอง คืองาน 

แต่ละอย่าง ๆ ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ 

อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การทำครัวก็เพื่อทำอาหารให้คน 

รับประทาน การขับรถก็เพื่อพาคนให้ไปถึงที่หมายโดยสะดวก 

รวดเร็ว การกวาดถนนก็เพื่อให้ถนนสะอาด ผลงานที่เป็นคุณค่า 

อย่างแท้จริงของงานก็คือ มีอาหารดี ๆ ที่จะให้คนกิน การเดินทาง 

ถึงจุดหมายโดยสะดวกรวดเร็ว และความสะอาดของถนน นี้ 

เป็นผลของงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงของงาน เป็นคนละอย่างกับ 

ผลตอบแทน จะต้องแยกให้ถูกว่าเป็นผลของงานกับผลตอบแทน  

หรือผลงานกับผลเงิน

	 เมื่อจะทำงานให้ถูกต้อง ก็ต้องมุ่งทำให้ได้ผลของงาน หรือ 

ผลที่เป็นจุดหมายของงานก่อน ว่าเราจะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นอย่างดี 

ทีส่ดุ แลว้เราจงึไดผ้ลตอบแทนเปน็ผลพลอยไดต้ามมาตามเงือ่นไข  
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ถ้าตั้งใจทำงานและงานสำเร็จผลอย่างดี คือเกิดผลดีสมตาม 

ความมุ่งหมายของงาน เราจึงจะมีความภูมิใจและอิ่มใจจริงในการ 

ได้รับผลตอบแทน

	 เนือ่งจากงานมคีณุคา่ในการแกป้ญัหาหรอืสรา้งสรรคอ์ยา่งใด 

อย่างหนึ่งนี้ งานจึงมีคุณค่าสืบเนื่องต่อไปอีก  คุณค่าของงาน  

ข้อต่อไปก็คือว่า งานนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้กิจการของโลก ของ 

สังคม ของประเทศชาติ เป็นไปได้ บางทีก็เป็นประโยชน์โดยตรง 

ต่อชีวิตของผู้อื่น  อย่างงานของโรงงานอาหารนี้ ไม่ว่าจะทำ 

สับปะรดหรือทำผลไม้อื่นก็ตาม ก็เป็นอาหารของมนุษย์ เป็น 

ปัจจัยสี่อย่างหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่เราทำนี้ 

เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหลาย เมื่อทำไปแล้วก็เป็นประโยชน์ 

แก่เพื่อนมนุษย์อื่น เมื่อเราทำงานผลิตสิ่งเหล่านี้ เรารู้คุณค่าของ 

สิ่งที่ เราทำแล้ว ก็อิ่มใจว่าเราทำในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์  

นอกจากเป็นงานที่สุจริตแล้ว ยังเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย  

ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้มีอาหารรับประทาน  

ให้เขาได้อาหารที่เขาพอใจ ช่วยให้เขามีความสุข อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ 

เราควรระลึกด้วยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อระลึกขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรา 
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มีความพอใจ ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ นี่ก็เป็น 

คุณค่าอีกส่วนหนึ่ง

	 แตอ่ยา่งโรงงานของบรษิทันี ้ นอกจากทำอาหารทีไ่ปบำรงุเลีย้ง 

เพื่อนมนุษย์แล้ว ก็ยังมีส่วนส่งเสริมเกื้อกูลสังคม ประเทศชาติ 

ส่วนรวมด้วย อาตมาได้ทราบว่า ผลผลิตของที่นี่ส่วนใหญ่ส่งออก 

นอกประเทศ คือส่งออกนอกประเทศตั้ง  ๙๐  กว่าเปอร์เซ็นต์  

ซึ่งมีผลดีคือ ทำให้เงินตราเข้าประเทศ ประเทศไทยเรานี้ต้องการ 

เงินตราเข้าประเทศมาก  เรามีปัญหาเกี่ยวกับดุลการค้า  เรา 

เสียดุลการค้ามาก  เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริษัทนี้ส่งอาหาร 

ออกไปต่างประเทศมาก ก็นับว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของ 

ประเทศในการเสียดุลการค้า แก้ความเสียเปรียบของประเทศ  

นำรายได้เข้าประเทศ อันนี้เป็นการมองในวงกว้าง ที่ทำประโยชน์ 

ให้แก่ประเทศชาติ

	 ฉะนั้นเมื่อเรามาที่นี่ มาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของโรงงาน  

เป็นพนักงานหรือคนทำงานของบริษัท ก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยกัน 

ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วย เมื่อนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำให้ 

มีความสบายใจ  เวลาทำงานก็นึกว่าเราทำประโยชน์ให้กับ 
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ประเทศชาติเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง คือ นอกจากทำอาหารอร่อย  ๆ  

ให้คนรับประทานแล้ว ก็ยังช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย  

นึกแล้วก็สบายใจ มีความภูมิใจ ปลื้มใจ เรียกว่าเกิดปีติ อันนี้ 

ก็ส่วนหนึ่ง


