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    พิมพ์ที่

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	“การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัความสขุของประชาชนตามหลกัค�าสอนของพระพทุธ

ศาสนา”	เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของโครงการชุดแบบบูรณาการที่สถาบันวิจัย	พุทธศาสตร์ได้ด�าเนินการ

ในฐานะโครงการยุทธศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา	โดยมีวัตถุประสงค	์๓	ประการ	คือ	

๑)	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแลºะตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 ๒)	 เพื่อสร้างและ

ทดสอบแบบวัดความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 ๓)	 เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการ

เสริมสร้างความสุขตามตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา	การศึกษาครั้งนี้	เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	(Mix	

Research)	ทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร	เชิงคุณภาพและปริมาณ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก	อรรถกถา	

เอกสารทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองความสุข	ประเภทของความสขุและวธิกีารปฏบิติัเพือ่ได้รบัความสขุตามหลกัพระพทุธ

ศาสนา	โดยมีการศึกษา			จากพระเถระในสังคมไทย	และกลุ่มองค์กร	ชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อ

เสริมสร้างความสุขจ�านวน	๓	กลุ่มรวมทั้งศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปจ�านวน	๔๒๑	ราย	แล้ว

น�าข้อมูลมาวเิคราะห์	สงัเคราะห์ในเชงิคุณภาพและเชงิปริมาณด้วยโปรแกรมการวเิคราะห์โมเดลลิสเรล	(Linear	

Structural	Relationship	Model	:	LISREL)	ผลการศึกษาพบว่า

	 ๑.	พระพุทธศาสนามองว่า	ชีวิตของมนุษย์นั้นย่อมจะประสบทั้งความสุขและความทุกข	์		มุ่งเน้นให้

มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความทุกข์	 เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์	 แล้วแสวงหาความสุขที่	 แท้จริง	 โดยมองว่า

ความสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของหรือความสุขจากกามสุขในโลกนี้นั้นไม่มีความยั่งยืน	เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	การจะค้น

พบความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากภายในจิตใจที่มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลส	ตัณหา	เครื่องปรุงแต่งทางรูป

ธรรมและนามธรรมทั้งปวง	 	 และมองว่าความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน	 เพราะต่างก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง	

เมื่อความสุขเป็นเวทนา	 ความสุขจึงเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์และเมื่อเป็น	 ขันธ์	 ๕	 ความสุขจึงตกอยู่ภายใต้กฎ

ธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์	 อันเป็นลักษณะประจ�าแห่งสังขารธรรม	 ทั้งหลาย	 คือ	 ความเป็นของไม่เท่ียง	 ไม่

ยั่งยืน	มีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	ความสุขนั้น	มีความสัมพันธ์กับหลักแห่งการพัฒนาชีวิต	(หลักภาวนา	

๔)	คือ	ความสุขทางกาย	(physical)	ความสุขทางสังคมหรือศีล	(moral)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	และ

ความสขุทางปัญญา	(intellectual)	ดงันัน้	องค์ประกอบและตวัชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนาจงึมคีวาม

สมัพนัธ์กับหลักแห่งการพัฒนาชวิีตใน	๔	ด้านดงักล่าว	ซึง่ผลการวจัิยครัง้นี	้ได้ก�าหนดองค์ประกอบตัวชีว้ดัความ

สุข	๔	ด้าน	๑๘	ตัวชี้วัดหลักและ	๖๕	ตัวชี้วัดย่อย

บทคัดย่อ



	 ๒.	การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธกับการพัฒนา	พบว่า	องค์กร	ชุมชนและประเทศต่างๆ	ได้

มีการจัดท�าตัวชี้วัดความสุขมาใช้ในการพัฒนาโดยมองว่า	ความสุข	คือ	ความต้องการของมนุษย์ทุกคน	ดังนั้น	

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาจึงควรมุ่งตอบสนองความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายโดยกรณีของประเทศไทย

นั้น	 ได้มีการเสริมสร้างความสุขในมิติที่หลากหลาย	 เช่น	 การน�าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนา

ปัจเจกบคุคล	องค์กร	ชมุชน	และในระดบัประเทศ	โดยมกีารเสรมิสร้างความดงีามของจติใจ	การมส่ีวนร่วม	การ

สร้างสังคมแห่งความสามัคคี	 เป็นต้น	 ในขณะที่ประเทศภูฎานได้น�าแนวคิดความสุขมาเป็นนโยบายในระดับ

ประเทศมุ่งเน้นการสร้างสรรค์แบบองค์รวมควบคูไ่ปกบัมติิอืน่ๆ	ได้แก่	สิง่แวดล้อม	วฒันธรรม	และการปกครอง

ที่ด	ีโดยวัดผลกระทบจากความสุข	ด้านสุขภาพ	(Health	Impact)	ด้านวิสาหกิจ	(Enterprise	Impact)	ด้าน

ความเป็นพลเมือง	 (Citizen	 Impact)	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความ

สมดลุระหว่างวตัถนิุยม	(materialism)	และจติวิญญาณ	(spiritualism)	ซึง่เป็นการพฒันาความสขุท้ัง	๒	ประเภท	

คือ	๑)	ความสุขภายในเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจและปัญญาซึ่งมิได้ขึ้นกับปัจจัยภายนอก	เช่น	ความ

สุขจากการมีอิสรภาพ	ความสุขจากการเข้าถึงหลักศาสนา	ความสุขจากความสงบ	(สมาธิ)	จนเกิดความเข้าใจ

ต่อสิ่งต่างๆ	ตามความเป็นจริง	๒)	ความสุขภายนอก	เป็นความสุขที่สัมพันธ์กับปัจจัย	ต่างๆ	ในการด�ารงชีวิต	

เช่น	ความสุขจากการมีปัจจัย	๔	พอเพยีง	มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	มีรายได้เพยีงพอ	มหีลกัประกนั

ในชีวิต	ความสุขจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ด	ีมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะ	เป็นต้น	ซึ่ง

สอดคล้องกบัการวเิคราะห์ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรแฝงในแต่ละองค์ประกอบตัวชีว้ดัความ

สุขที่พบว่า	 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติทุกองค์ประกอบ	 ซึ่งแสดงให้ว่า	 ความสุขมีความสัมพันธ์กับ	

การพัฒนาชีวิต	การเรียนรู	้และการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา

	 ๓.	การวเิคราะห์รปูแบบการเสริมสร้างความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนานัน้	บคุคลและสงัคมสามารถ

เสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้	ดังนี้	๑)	การมีทัศนะว่าความสุขกับความทุกข์นั้นมี	ความสัมพันธ์ต่อกัน	เมื่อพบ

กับความทุกข์จึงท�าให้เห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ภายใน	ซึ่งสามารถเสริมสร้างได้โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ	อริยสัจ	

๔	 และมรรคมีองค์	 ๘	 เป็นต้น	 ๒)	 การที่บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกข์ได้น้ันจะต้องมีพฤติกรรมทางกาย	

วาจา	ใจทีด่	ีบคุคลจะต้องก�าหนดบทบาทและท�าหน้าทีข่องตนเองให้ถกูต้อง	เป็นธรรม	รับผดิชอบในหน้าทีแ่ละ

การกระท�าของตนเองมีศีล	 มีความสุจริตเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	 เม่ือบุคคลพึงละเว้นสิ่งที่เป็นอกุศล	

ประพฤติ	ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศล	ซึ่งจะท�าให้บุคคลนั้นย่อมพบกับความสุข	ปิดกั้นทางแห่งความทุกข์ได้	๓)	การ

ที่บุคคลจะเข้าใจและพบกับความสุขและความทุกข์นั้น	 บุคคลจะต้องเข้าใจถึงวิถีแห่งสังขารธรรมที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง	คือ	มีความเข้าใจถึงการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ของสรรพสิ่ง	การเสริมสร้างความสุขจึงมีความสัมพันธ์กับ

ความเข้าใจในวิถีแห่งการเกิดขึ้น	และการปรุงแต่งของสังขารธรรมหรือภายในจิตใจของตนเอง	และ	๔)	ความ

สขุมคีวามสมัพนัธ์กบัการเจรญิจิตใจและปัญญาของบคุคลและสงัคมอนัเป็นไปตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา

ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น

(๕)



	 The	research	on	“The	creating	and	developing	Buddhist	happiness	indicators	ac-

cording	to	the	Buddha’s	principle	of	teaching”	is	a	study	in	the	form	of	series	of	integrated	

projects	that	the	Buddhist	Research	Institute	has	carried	out	as	a	strategic	project	for	the	

creation	of	knowledge	according	to	the	principle	of	Buddhism.	This	research	has	3	objec-

tives,	which	are	1)	to	analyze	the	components	and	the	indicators	of	happiness	according	

to	the	principle	of	Buddhism;	2)	to	create	and	test	the	form	for	the	measurement	of	peo-

ple’s	happiness	according	to	the	principle	of	Buddhism;	3)	to	present	the	pattern	and	the	

methods	to	enhance	happiness	according	to	Buddhist	happiness	indicators.	This	study	is	

a	mix	research	which	combines	the	studies	of	documents,	quality	and	quantity	by	the	

collection	 of	 data	 from	 the	 Tripitaka,	 commentaries	 and	 related	 documents	 regarding	

happiness,	types	of	happiness	and	methods	of	practice	to	achieve	happiness	according	to	

the	principle	of	Buddhism.	The	data	were	also	collected	from	Buddhist	monks	who	had	

attained	10	or	more	years	in	the	monkhood,	3	groups	of	organizations	and	communities	

which	applied	Buddhist	teachings	to	enhance	their	happiness	as	well	as	421	people	 in	

general.	Afterwards,	the	data	were	analyzed	and	synthesized	in	terms	of	quality	and	quan-

tity	using	the	Linear	Structural	Relationship	Model	(LISREL).	

	 The	results	of	the	study	were	as	follows	:	

	 First,	according	to	the	Buddhist	point	of	view,	human	life	would	have	to	experience	

both	happiness	and	suffering.	Buddhism	focused	on	the	practice	to	reduce	suffering,	to	

understand	the	causes	of	suffering	and	to	search	for	the	real	happiness.	In	Buddhist	view-

point,	the	happiness	which	depended	on	materials	or	the	joy	of	erotic	pleasure	was	not	

permanent	and	easy	to	change.	Therefore,	the	real	happiness	had	to	come	from	inside	

the	mind	which	was	free	from	longing,	passion	and	all	kinds	of	tangible	and	 intangible	

imagination.	Buddhism	also	considered	that	happiness	was	paired	with	suffering	since	they	

were	both	emotions.	When	happiness	was	an	emotion,	it	was	part	of	the	human	body,	

and	when	it	was	part	of	the	body,	
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happiness	was	under	nature’s	law	and	the	three	characteristics	of	existence	which	were	

impermanent,		unstable	and	changeable	as	time	went	by.	Happiness	was	connected	to	

the	principle	 of	 life	 development	which	 comprised	physical	 pleasure,	moral	 pleasure,	

emotional	pleasure	and	intellectual	pleasure.	Therefore,	the	components	and	the	indica-

tors	of	happiness	according	to	the	principle	of	Buddhism	were	related	to	the	4	aspects	of	

life	development	principle	as	mentioned	before.	According	to	this	research	result,	18	main	

indicators	and	65	minor	indicators	were	set	up	from	the	components	of	happiness	indica-

tors	in	4	aspects.

	 Second,	as	for	the	application	of	Buddhist	happiness	indicators	in	the	development,	

it	was	discovered	that	many	organizations,	communities	and	countries	had	set	up	happiness	

indicators	as	part	of	their	development	since	happiness	was	the	desire	of	all	human	beings.	

Therefore,	the	final	goal	of	development	should	aim	to	bring	happiness	to	humanity.	In	

case	of	countries,	there	had	been	the	enhancement	of	happiness	in	various	dimensions	

such	as	the	application	of	Buddhist	teachings	in	the	development	of	individuals,	organiza-

tions,	communities	and	countries,	including	the	encouragement	of	goodness	of	mind,	the	

participation,	the	creation	of	unity	in	the	society,	etc.	In	Bhutan,	the	concept	of	happiness	

was	part	of	the	national	policy	which	put	an	emphasis	on	the	holistic	creativity	together	

with	other	dimensions,	i.e.,	environment,	culture	and	good	government.	There	was	also	

the	measurement	of	health	impact,	enterprise	impact,	citizen	impact	and	the	relationship	

between	humans	and	environment	to	create	the	balance	between	materialism	and	spiri-

tualism	which	was	the	development	of	2	types	of	happiness:	1)	internal	happiness	which	

was	at	emotional	and	intellectual	levels	and	did	not	depend	on	external	factors	such	as	

happiness	from	freedom,	happiness	from	the	access	to	religious	principles,	happiness	from	

peace	(concentration)	which	led	to	the	understanding	of	things	according	to	their	natural	

conditions	and	2)	external	happiness	which	was	connected	to	various	factors	in	life	such	

as	happiness	from	having	sufficient	4	essential	factors,	safety	in	life	and	property,	enough	

income,	security,	good	environment	with		abundant	natural	resources	and	no	pollution,	

etc.	Such	finding	is	in	accordance	with	the	analysis	of	the	weight	of	standard	elements	of	

latent	variables	in	each	component	of	happiness	indicators	which	revealed	that	all	com-

ponents	were	related	to	one	another	with	statistical	significance,	which	demonstrated	that	

happiness	was	connected	to	life	development,	learning	as	well	as	emotional	and	intellec-

tual	development.

	 Third,	as	for	the	analysis	of	the	pattern	to	enhance	happiness	according	to	the	

principle	of	Buddhism,	people	and	societies	can	enhance	their	happiness	as	follows:	1)	to	

view	that	happiness	and	suffering	are	 related	to	each	other.	When	one	confronts	with	

suffering,	it	is	also	possible	to	see	the	hidden	happiness.	Such	viewpoint	can	be	created

(๗)



	by	using	the	principles	of	Critical	Reflection,	the	4	Noble	Truths	and	the	Noble	Eightfold	

Path,	etc.;	2)	A	person’s	happiness	or	suffering	is	related	to	his	physical,	verbal	and	men-

tal	behaviors.	A	person	must	determine	his	role	and	duty	accurately	and	righteously,	and	

he	must	be	responsible	for	his	duty	and	his	own	action.	Also,	he	must	have	morality	and	

honesty	as	the	foundation	of	life.	When	a	person	avoids	evil	things	and	does	good	things,	

he	is	sure	to	be	blessed	with	happiness	and	is	able	to	block	the	ways	that	lead	to	suffer-

ing;	3)	In	order	to	understand	and	face	happiness	or	suffering,	a	person	must	understand	

the	way	of	nature	which	happens	to	himself,	that	is,	to	understand	the	birth,	the	existence	

and	the	extinction	of	things.	Therefore,	the	enhancement	of	happiness	is	related	to	the	

understanding	of	the	way	of	emergence	and	embellishment	of	natural	conditions	and	4)	

Happiness	is	related	to	the	development	of	mind	and	wisdom	of	individuals	and	societies	

which	is	in	accordance	with	the	principle	of	Buddhism	based	on	the	right	mental	attitude.

(๘)



	 รายงานการวิจัยเรื่อง	 “การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอนของ

พระพุทธศาสนา”	เป็นโครงการวจิยัยทุธศาสตร์ท่ีสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์ได้พฒันาขึน้ตัง้แต่ปี	๒๕๕๒	โดยเป็น

โครงการชดุประกอบ	๓	โครงการย่อย	ซึง่เป็นการศึกษาวจิยัในเชงิเอกสารและการวเิคราะห์องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาจากประชาชนทั่วไป	รวมทั้งการศึกษาในภาคสนาม	แต่

เนือ่งจากในช่วงนัน้	ยงัไม่มกีระบวนการศกึษาวจิยัอย่างจรงิจงั	จงึท�าให้โครงการศึกษาวจิยัดงักล่าวไม่สามารถ

ท�าให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้มารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร	์พิจารณาเห็น

ว่าเป็นโครงการที่ดี	มีประโยชน์ในเชิงวิชาการและการพัฒนาความรู	้ จึงได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยในป	ี๒๕๕๖	

–	๒๕๕๗	จนส�าเร็จในปี	๒๕๕๘	โดยใช้ระยะเวลาศึกษาร่วม	๒	ปี	จึงปรากฏผลงานวิจัยในฉบับนี	้ซึ่งข้อมูลบาง

ส่วนอาจจะล่าช้าไปบ้าง	แต่ยังคงมีความเป็นวิชาการที่น่าสนใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

 ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา										

ลงกรณราชวทิยาลยั	พระมหาเถระ	รองอธกิารบด	ีและคณาจารย์ฝ่ายบรรพชติทกุรูปทีไ่ด้ให้ข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัย	ขอเจริญพรขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

และการจัดท�าตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาทั้งไทยและภูฎานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ

ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการเดินทางไปศึกษาวิจัย	ณ	ประเทศภูฎาน	ที่เป็นประเทศกรณีศึกษาในการพัฒนาและ

จัดท�าตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธ	รวมทั้งขอเจริญพรขอบคุณปราชญ์ชาวบ้าน	นักวิจัย	และประชาชนทั่วไปที่ให้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับและการเสริมสร้างความสุขจากการสอบถามในวิถีของท่าน	และขอ	“คืนความสุข”	ให้กับ

ทุกท่านด้วยผลงานวิจัยเรื่องนี้เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์และความสุขในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเพื่อช่วย

เหลือมวลมนุษย์ต่อไป	

	 ขอความเป็นไปในโลกจงเป็นประดุจดั่งค�าปรารภของพระสิริมังคลาจารย์ที่รจนาไว้ในนิคมคาถา				

จกัวาฬทปีนว่ีา	“…ขอพระสัทธรรมค�าสอนของพระโลกนาถส่องแสงตลอดกาลนาน	ขอสตัว์ทัง้หลายทัง้สิน้จง

เป็น	ผู้เลื่อมใสในพระศาสนา	ขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาล	หลั่งอุทกธารโดยดี	น�าปฐพีไปสู่ความมั่งคั่ง	รักษา

พชืและสตัว์ทีเ่กดิบนแผ่นดินทกุเมือ่		ขอพระราชาทัง้หลายจงรกัษาประชาชนโดยธรรมทกุเมือ่	ประดุจมารดา

บิดารักษาบุตรน้อยที่เกิดจากตนเป็นนิตย์เทอญ...”

พระมหาสุทิตย์   อาภากโร (อบอุ่น)
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											 -	ความสุขในทัศนะของพระโพธิญาณเถระ	(ชา	สุภทฺโท)............................................................๗๙

บทที่ ๓ แนวคิดและหลักการของตัวชี้วัดความสุขในมิติของการพัฒนา…….......................................๘๖

	 ๓.๑	แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม.............................................................................๘๗

																		-	ความส�าคัญและประโยชน์ของตัวชี้วัด.............................................................................๘๙

																		-	ลักษณะและคุณสมบัติที่ส�าคัญของตัวช้ีวัด……....................……...............….............….....๙๒																																																																																																																																															

																		-	แนวคิดและการพัฒนาการของตัวชี้วัดทางสังคมและการพัฒนา.....................................๙๓																							

	 ๓.๒	แนวคิดการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขกับการพัฒนาประเทศ.........................................๑๐๖

																		-	แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประเทศภูฎาน.....................................๑๐๗

																		-	แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประทศไทย.........................................๑๑๗

									 ๓.๓	แนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา................................................๑๓๑

บทที่ ๔ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัดความสุขตามหลัก

          พระพุทธศาสนา................................................................................................................๑๔๐ 

										 ๔.๑	การสร้างกรอบแนวคิดขององค์ประกอบของแนวคิดความสุขจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....๑๔๕

																		-	การสังเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดความสุขจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง......................๑๔๕

																		-	แนวคิดในการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา.................๑๕๑																			

	 						-	การก�าหนดรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข............................................๑๕๕

	 ๔.๒	การพัฒนาองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขและการสร้างแบบวัดความสุข...........................๑๕๘

																		-	การก�าหนดเกณฑ์และคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมขององค์ประกอบ............................๑๕๘

																		-	ก�าหนดน�า้หนักและความส�าคัญของ	องค์ประกอบ.......................................................๑๖๐	

	 ๔.๓	การพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา…...…………....................................๑๖๗

																		-	การสร้างและการพัฒนาข้อค�าถามจากตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ..................................๑๖๗

																		-	การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..............................๑๖๘

บทที่ ๕  การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา ..............................๑๗๖

	 ๕.๑		ผลการศึกษาที่ประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา 

	 ขององค์กรกรณีศึกษา..............................................................................................................๑๗๗

																		-	กลุ่มธนาคารความด	ีอ.พาน	จ.เชียงราย........................................................................๑๗๗

																		-	สถาบันวิมุตตยาลัยและศูนย์วิปัสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชิญตะวัน)	ว.วชิรเมธี....................๑๘๖

																		-	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(สศช.)......................๑๙๐

	 ๕.๒		ผลการศึกษาการด�าเนินชีวิตตามตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา........๒๐๐

	 ๕.๓		การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรความสุขเชิงพุทธ.........................................๒๐๔

บทที่ ๖  การวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา...........๒๒๖

	 ๖.๑		การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ................๒๒๗

	 ๖.๒		การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์กรกรณีศึกษา.....๒๔๐

(๑๑)



บทที่ ๗  สรุปและข้อเสนอแนะ......................................................................................................๒๔๘ 

	 ๗.๑		สรุปผลการศึกษา...........................................................................................................๒๕๐

	 ๗.๒		ข้อเสนอแนะ	……..………………………………...............……………………...............………......๒๖๔

บรรณานุกรม.................................................................................................................................๒๖๖

ภาคผนวก.....................................................................................................................................๒๗๗

-	แบบสอบถาม/เครื่องมือการวิจัย.........................................................................................................๒๗๖

-	ภาพกิจกรรมการวิจัย...........................................................................................................................๒๘๒

ประวัติผู้วิจัย.................................................................................................................................๒๘๕

(๑๒)



ตารางที่	๔.๑	สรุปองค์ประกอบของแนวคิดเรื่องความสุข.......................................................................๑๔๐

ตารางที่	๔.๒	แนวคิดการสร้างตัวชี้วัดความสุข.......................................................................................๑๕๐

ตารางที่	๔.๓	ดัชนีตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา……………………………..............…………….….๑๕๗

ตารางที่	๔.๔	แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดหลักของแต่ละองค์ประกอบ

	 		จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ……………………………………………………...................…..........๑๖๑																																																																

ตารางที่	๔.๕	แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย	จากความคิดเห็น

	 		ผู้เชี่ยวชาญ	๑๕	คน	ด้านความสุขทางกายภาพ…………………………………..................……......๑๖๒

ตารางที่	๔.๖	แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย	จากความคิดเห็น

	 		ผู้เชี่ยวชาญ	๑๕	คนด้านความสุขทางสังคม...........................................................................๑๖๓

ตารางที่	๔.๗	แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย	จากความคิดเห็น

	 		ผู้เชียวชาญ	๑๕	คน	ด้านความสุขทางจิตใจ..........................................................................๑๖๔

ตารางที่	๔.๘	แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย	จากความคิดเห็น

	 		ผู้เชี่ยวชาญ	๑๕	คนด้านความสุขทางปัญญา……………………......…………...................………….๑๖๕

ตารางที่	๔.๙	แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้จาก

	 		การประเมินผู้เชี่ยวชาญ	๗	คน..............................................................................................๑๖๘

ตารางที่	๕.๑	แสดงรหัสความดีและค่าความดีของกลุ่มธนาคารความดี………………..............................…๑๘๒

ตารางที่	๕.๒	องค์ประกอบและตัวชี้วัดหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย................๑๙๓

ตารางที่	๕.๓	ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	ปี	๒๕๔๙-๒๕๕๕.........................................๑๙๖																			

ตารางที่	๕.๔	แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม......................................................................๒๐๔

ตารางที่	๕.๕	แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง.........................................๒๐๖

ตารางที่	๕.๖	แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง......................................๒๐๗	

ตารางที่	๕.๗	แนวทางการแก้ไขปัญหาในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง..............................................................๒๐๘

ตารางที่	๕.๘	บุคคลที่ไว้วางใจในการปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตหรือของกลุ่มตัวอย่าง.........................๒๐๘

ตารางที่	๕.๙	แสดงวิธีการสร้างความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง............................................................๒๑๐

ตารางที่	๕.๑๐	ตัวบ่งชี้ของตัวแปรการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกาวิจัย....................................๒๑๑

ตารางที่	๕.๑๑	เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใช้ในการวิจัย................................................๒๑๘

สารบัญตาราง



ตารางที่	๕.๑๒	แสดงการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดของโครงสร้าง

	 				การวัดของโครงสร้างการวัดความสุขเชิงพุทธ...............................................................๒๒๐					

ตารางที่	๕.๑๓	แสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ�าลองโครงสร้างการวัดโครงสร้าง

	 			ความสุขเชิงพุทธ.............................................................................................................๒๒๑

ตารางที่	๕.๑๔	เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในล�าดับที	่๒	

																			กับตัวแปรเชิงพุทธ....................................................................................................๒๒๔

ตารางที่	๖.๑	การเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา........................................................๒๓๔

(๑๔)



สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่	๔.๑	กรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข.............................................................๑๕๔

แผนภาพที่	๔.๒	แสดงกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา…...........๑๗๔

แผนภาพที่	๕.๑	กรอบแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารความดี.....................................................................๑๗๘

แผนภาพที่	๕.๒	แสดงแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ของพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี).....................๑๘๘

แผนภาพที่	๕.๓	แสดงแบบจ�าลองสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย.............................................๑๙๙

แผนภาพที	๕.๔	แสดงแบบจ�าลองการวัดความสุขเชิงพุทธด้วยการวิเคราะห์

	 				องค์ประกอบเชิงยืนอันดับที่	๒............................................................................................๒๒๒

แผนภาพที	๖.๑	วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับความทุกข์ตามหลักมรรคมีองค์	๘......................๒๒๙

แผนภาพที	๖.๒	วิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์การปฏิบัติของบุลคล..............................................๒๓๐



ค�าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก  

	 งานวิจัยฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี	 ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก�	 และพระไตรปิฎกภาษาไทย										

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในการอ้างอิง	 โดยจะระบบท่ีระบุ	 เล่ม/ข้อ/หน้า	 หลังค�าย่อชื่อคัมภีร	์	

ตัวอย่างเช่น	ที.สี.(บาลี)	๙/๓/๓๖	หมายถึง	สุตฺตนฺตปิฎก	ทีฆนิกาย	สีลขนฺวคฺค	พระไตรปิฎกภาษาบาลี	เล่ม

ที่	๙	ข้อที่	๓	หน้า	๓๖,	ที.สี.(ไทย)	๙/๑๗๐/๕๖		หมายถึง	สุตตันตปิฎกทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	พระไตรปิฎก											

ภาษาไทย	เล่มที่	๙	ข้อที	่๑๗๐	หน้า	๕๖	

พระวินัยปิฎก

	 วิ.มหา.		 (บาลี)	 =			 วินยปิฎก		มหาวิภงฺคปาลิ	 	 (ภาษาบาลี)

	 วิ.มหา.		 (ไทย)	 =			 วินัยปิฎก		มหาวิภังค์	 	 (ภาษาไทย)

	 วิ.ม.	 (บาลี)		 =			 วินยปิฎก		มหาวคฺคปาล	ิ	 	 (ภาษาบาลี)

	 วิ.ม.	 (ไทย)		 =			 วินัยปิฎก		มหาวรรค		 	 (ภาษาไทย)

	 วิ.จู.			 (บาลี)	 =			 วินยปิฎก		จูฬวคฺคปาล	ิ	 	 (ภาษาบาลี)

	 วิ.จู.			 (ไทย)	 =			 วินัยปิฎก		จูฬวรรค		 	 (ภาษาไทย)

	 วิ.ป.		 (บาลี)	 =			 วินยปิฎก		ปริวารวคฺค		 	 (ภาษาบาลี)

	 วิ.ป.		 (ไทย)	 =			 วินัยปิฎก		ปริวารวรรค		 	 (ภาษาไทย)

พระสุตตันตปิฎก

	 ที.สี.		 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	ทีฆนิกาย	สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ	 (ภาษาบาลี)

	 ที.สี.		 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค		 (ภาษาไทย)

	 ที.ม.		 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	ทีฆนิกาย	มหาวคฺคปาล	ิ	 (ภาษาบาลี)

	 ที.ม.		 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	 	 (ภาษาไทย)

	 ที.ปา.		 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	ทีฆนิกาย	ปาฏิกวคฺคปาล	ิ	 (ภาษาบาลี)

	 ที.ปา.		 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	ปาฏิกวรรค		 (ภาษาไทย)

ค�าอธิบายสัญณ์และค�าย่อ



ม.มู.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	มชฺฌิมนิกาย	มูลปณฺณาสกปาล	ิ											(ภาษาบาลี)

ม.มู.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	มัชฌิมนิกาย	มูลปัณณาสก	์																(ภาษาไทย)

ม.ม.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	มชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสกปาล	ิ							 (ภาษาบาลี)

ม.ม.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	มัชฌิมนิกาย	มัชฌิมปัณณาสก	์													(ภาษาไทย)

ม.อุ.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	มชฺฌิมนิกาย	อุปริปณฺณาสกปาล	ิ										(ภาษาบาลี)

ม.อุ.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	มัชฌิมนิกาย	อุปริปัณณาสก์		 												(ภาษาไทย)

ส�.ข.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฎก	สงฺยุตฺตนิกาย	ขนฺธวารวคฺคปาล	ิ	 (ภาษาบาลี)

ส�.ข.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	ขันธวารวรรค	 												(ภาษาไทย)

ส�.ส.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	ส�ยุตฺตนิกาย	สคาถวคฺคปาล	ิ	 												(ภาษาบาลี)

ส�.ส.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค		 												(ภาษาไทย)

ส�.นิ.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	ส�ยุตฺตนิกาย	นิทานวคฺคปาล	ิ	 												(ภาษาบาลี)

ส�.นิ.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	นิทานวรรค		 												(ภาษาไทย)

องฺ.เอกก.		 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	เอกกนิปาตปาล	ิ											(ภาษาบาลี)

องฺ.เอกก.		 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	เอกกนิบาต		 												(ภาษาไทย)

องฺ.ทุก.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	ทุกนิปาตปาล	ิ														(ภาษาบาลี)

องฺ.ทุก.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	ทุกนิบาต		 												(ภาษาไทย)

องฺ.ติก.	 	 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	ติกนิปาตปาล	ิ	 												(ภาษาบาลี)

องฺ.ติก.	 	 (ไทย)	 =					สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	ติกนิบาต		 												(ภาษาไทย)

องฺ.จตุกฺก.		 (บาลี)	 =					สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	จตุกฺกนิปาตปาล	ิ										(ภาษาบาลี)

อง.จตุกก.		 (ไทย)	 =						สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาต		 												(ภาษาไทย)

อง.ปญจก.	 (บาลี)	 =						สุตฺตนฺตปิฎก	องฺคุตฺตรนิกาย	ปญฺจกนิปาตปาล	ิ									(ภาษาบาลี)

อง.ปญจก.	 (ไทย)	 =						สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	ปัญจกนิบาต															(ภาษาไทย)

อง.อฏฐก.		 (บาลี)	 =						สุตฺตนฺตปิฎก	องฺคุตฺตรนิกาย	อฏฺฐกนิปาตปาล	ิ										(ภาษาบาลี)

อง.อฏฐก.		 (ไทย)		 =						สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	อัฏฐกนิบาต																(ภาษาไทย)

อง.ทสก.			 (บาลี)		 =						สุตฺตนฺตปิฎก		องฺคุตฺตรนิกาย	ทสกนิปาตปาล	ิ										(ภาษาบาลี)

อง.ทสก.	 	 (ไทย)		 =						สุตตันตปิฎก		อังคุตตรนิกาย	ทสกนิบาต													 (ภาษาไทย)

อง.เอกาทสก.			 	(ไทย)	 =						สุตตันตปิฎก		เอกาทสกนิบาต													 	 (ภาษาไทย)

ขุ.ชา.		 	 (บาลี)	 =						สุตฺตนฺตปิฎก	ขุทฺทกนิกาย	ชาตกปาล	ิ	 												(ภาษาบาลี)

ขุ.ชา.		 	 (ไทย)	 =						สุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	ชาดก			 												(ภาษาไทย)

ขุ.อป.		 	 (บาลี)	 =						สุตฺตนฺตปิฎก	ขุทฺทกนิกาย	อปทานปาลิ	 	 (ภาษาบาลี)

ขุ.อป.		 	 (ไทย)	 =						สุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	อปทาน				 	 (ภาษาไทย)

(๑๗)
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๑. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
	 มนษุย์ในโลกล้วนปรารถนา	“ความสขุ”	ไม่ชอบ	“ความทกุข์”	ซ่ึงถอืว่าเป็นปัญหาทีย่ิง่ใหญ่ของมนษุย์

ในทุกยุคทุกสมัยที่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ	 ท้ังที่มาจากภายในจิตใจของมนุษย์และจากสภาพ

แวดล้อมของโลกภายนอก	 โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้มนุษย์ปรับตัว

ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรมประเพณี	และ

เทคโนโลย	ี สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มีผลท�าให้มนุษย์ทุกชาติ	 ทุกภาษาไม่มีความสุขที่แท้จริงในการด�าเนินชีวิต	ปัญหา

เหล่านี	้ได้รบัความสนใจจากนกัปราชญ์	นักการศึกษา	และนกัปราชญ์ทางศาสนาทัว่โลกท่ีพยายามศึกษาค้นคว้า

หาความรู้และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาความทุกข์ให้กับตนเองและสังคม	 ในสมัยอดีตนักปราชญ	์

ศาสดาทั้งหลายก็แสวงหาค�าตอบเกี่ยวกับชีวิตและการแก้ไขความทุกข	์ เช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธิธัตถะเมื่อสมัย

เสด็จออกผนวชก็ทรงปรารภความทุกข์ของมนุษย์	โดยพระองค์สนใจในความทุกข์ว่า	เพราะเหตุใดคนทั้งหลาย	

จึงมีความแก่	ความเจ็บ	และความตาย	จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้	พระองค์ก็มุ่งมั่นในการ

ศึกษาแสวงหาvความพ้นทุกข์ด้วยอุบายที่ว่า	เมื่อมีร้อนก็มีเย็น	มีความมืดก็มีความสว่าง	เมื่อมีความทุกข์ก็ต้อง

มีทางแก้	 ในที่สุดพระพุทธองค์ทรงออกผนวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธ

ศาสนา	 กล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบทางดับทุกข์และพบแนวทางปฏิบัติตนให้มีความสุขอย่างแท้จริง	

ค�าสอนของพระพุทธองค์ก็ได้รับการเผยแพร่มาเป็นเวลา	๒๖๐๐	ป	ีแต่ในความเป็นจริงมนุษย์หรือvพุทธบริษัท

ทั้งหลาย	ก็ยังมีความทุกข์อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตนตามหลักค�าสอนไม่ถูกต้องหรืออย่างไร	ในขณะเดี่ยวกัน

มนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีความทุกข์หรือมีปัญหาในชีวิตก็พากันแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆ	ที่หลากหลายตาม

ความคิด	 ความเชื่อ	 ความศรัทธาที่คิดว่าถูกต้อง	 เช่น	 การออกไปเที่ยว	 ด่ืม	 กิน	 เสพกามารมณ์	 กราบไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์	 ซึ่งบางที่ก็ไปเพิ่มความทุกข์โดยไม่รู้ตัว	 ซ่ึงสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า	 “มนุษย์มากมายแท้	 ถูกภัย

คุกคามเข้าแล้ว	พากันยึดเอาภูเขาบ้าง	ป่าบ้าง	สวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง	เป็นที่พึ่ง	สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอัน

เกษมได้เลย	นั่นไม่ใช่สรณะอันอุดม	คนยึดเอาสรณะอย่างนั้น	จะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่”๑		เมื่อพระพุทธ

องค์ทรงสอนสาเหตุของการปฏิบัติที่ผิดและไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์แล้ว	พระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องและมีความสุข	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	“ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธจ้า	พระธรรม	และพระสงฆ์เป็นสรณะ	

มองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่องแท้ซึ่งทุกข์		เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น	ความก้าวล่วงทุกข์	และอริยมรรคมีองค	์๘	อันให้ถึง

ความสงบระงับทุกข	์นี่แหละ	คือ	สรณะอันเกษม	นี้คือ	สรณะอันอุดม	คนถึงสรณะอย่างนี้แล้ว	ย่อมปลอดพ้น

จากทุกข์ทั้งปวง”๒	นอกจากนี	้พระพุทธองค์ยังได้แสดงเรื่องความสุขโดยนัยว่า	“...เราจักบอกความผาสุกและ

ธรรมอันสมควรน้ันของผู้เบ่ือหน่าย	 ใช้สอยที่น่ังที่	 นอนอันสงัดของผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณแก่เธอตามที่รู	้								

ความอยู่ผาสุกเป็นอย่างไร		คือ	เป็นการปฏิบัติชอบ	การปฏิบัติเหมาะสม	การปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึก	การปฏิบัติ

ไม่คลาดเคลือ่น	การปฏบัิตทิีเ่อ้ือประโยชน์	การปฏบิติัธรรมถกูต้องตามหลกัธรรม	การรักษาศลีให้บรบิรูณ์	ความ

เป็นผู้ส�ารวมอินทรีย์ทั้ง	๖	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้

มีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอ	มีสติสัมปชัญญะ	สติปัฏฐาน	๔	สัมมัปปธาน	๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย	์๕	พละ	๕	

โพชฌงค์	๗	อริยมรรคมีองค์	๘	นิพพานและปฏิปทาเครื่องด�าเนินไปสู่นิพพานนี้ชื่อว่าความอยู่ผาสุก...”	๓

 ๑ ม.ม.๓๑/๒๓๔/๒๑๓.
 ๒ ม.ม. (ไทย)	๓๑/๒๓๔/๒๑๓.
 ๓ ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๙๘/๕๘๐.						
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จากพทุธพจน์นีแ้สดงให้เหน็ว่าความสขุตามหลกัพระพุทธศาสนาและวธิปีฏบิตัตินให้บรรลผุลแห่งความสขุนัน้

สามารถมีได้ด้วยการปฏบัิติทีเ่หมาะสมจากภายในจิตใจของตนเองนอกจากนี	้พระพทุธศาสนายงักล่าวถงึ	ความ

สุขในมิติต่างๆ	เช่นว่า	“ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	ย่อมไม่มีความโกรธในท่ามกลางผู้ที่มีแต่ความโกรธ	๔		ผู้ที่มี

ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	 ย่อมมีสุขภาพดีในท่ามกลางผู้ท่ีไม่มีสุขภาพ	 ๕	 ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	 ย่อมไร้ความ

ตงึเครยีดในท่ามกลางผูท้ีม่แีต่ความตงึเครยีด…”๖	และมองว่า	ความสขุนัน้มีท้ังในโลกยิสุขและโลกตุตรสุข	ท้ังนี	้

เพื่อให้พุทฑบริษัท	น�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุข	มีความผาสุกในชีวิตประจ�าวัน

	 ปัจจุบันการพัฒนาของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	มักจะนิยมก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ	คือ	

การน�าพาประเทศไปสูภ่าวะความร�า่รวย	ความม่ังคัง่	และความทนัสมยั	โดยใช้เกณฑ์ชีว้ดัความเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจเป็นแนวทางการพัฒนา	มีการใช้เงินงบประมาณ	กลไกของภาครัฐ	และภาคเอกชนเป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ	 โดยมองถึง	 “รายได้”	 ท่ีเป็นตัวเงิน	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 (Gross	 Domestic	

Product	:	GDP)	ผลที่ได้จากกระบวนการพัฒนา	จะเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงความส�าเร็จและความล้มเหลว

ของการพฒันาประเทศ	ดังนัน้	นับต้ังแต่ปี	๑๙๖๐	นักวางแผนและนกับรหิารการพัฒนาทีใ่ช้แนวความคิดบรหิาร

จัดการโดยเน้นจุดหมายปลายทาง	 (Management	 By	Objective)	 ต่างก็ได้พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนา	 โดย

ก�าหนดตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน	 (Performance	 Indicators)	 เพ่ือวัดประสิทธิภาพ					

(Efficiency)	และผลิตภาพ	(Productivity)	ด้วยตัวชี้วัดดังกล่าว	ซึ่งมีค่าเป็นอัตราส่วน	(Ratio)	และสัดส่วน	

(Proportion)	 ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ปริมาณผลผลิตภายในช่วงเวลาที่ก�าหนด	 ความประหยัด	 คุณภาพ											

ความรวดเร็ว	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการก�าหนด	 ตัวช้ีวัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน																

(Performance	Indicators)	มาจนกระทั่งปัจจุบัน	นอกจากนี้	แต่ละประเทศยังมีการน�าเงินและรายได้มาเป็น

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกระบวนการพัฒนาและการวัดสิ่งต่างๆ	นับตั้งแต่ตัวบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กร	

ไปจนถึงประเทศ		โดยการใช้ตัวชี้วัดผลผลิตความส�าเร็จเป็นเครื่องมือ	ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ที่มองว่า	การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	ย่อมน�าไปสู่การกระจายรายได้	จากคนร�่ารวยไปสู่คนยากจน	มีการบริโภค

สินค้าและบริการอย่างแพร่หลายและท้ายที่สุด	 คือ	 มีการพัฒนาจากประเทศที่ร�่ารวยขยายไปสู่ประเทศ															

ที่ยากจน	๗	

	 อย่างไรกต็ามกระบวนการพัฒนาทีผ่่านมาได้แสดงถงึความส�าเรจ็และความล้มเหลวในหลายประการ

โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและสิง่แวดล้อม	ซ่ึงจากข้อมูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ	หรอื	UNDP	

(United	Nations	Development	Programme)๘	ได้ระบุถงึช่องว่างระหว่างของประเทศทีร่�า่รวยและประเทศ

ยากจนว่ายังคงเพิ่มสูงขึ้น		โดยมูลค่าการใช้จ่ายของประเทศที่พัฒนาแล้ว	พบว่า	ส่วนหนึ่งเป็นการบริโภคสินค้า

และบริการที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็น	 พื้นฐาน	 เช่น	 การใช้จ่ายด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี	่ เฉพาะใน

กลุม่ประเทศยโุรปมมูีลค่ามากกว่า	๑๕๕	พันล้านเหรยีญสหรฐั	ซ่ึงถอืว่ามจี�านวนมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่า

ใช้จ่ายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กทั่วโลกที่มีมูลค่าเพียง	๖	พันล้านเหรียญสหรัฐ		นอกจากนี้ยังพบว่า

 ๔ สุสุขํ วต ชีวาม เวริเนสุ อเวริโน.  ขุ.ธ.	๒๕/๔๑/๔๒.
 ๕ สุสุขํ วต ชีวาม อาตุเรสุ อนาตุรา. ขุ.ธ.	๒๕/๔๑/๔๒.
 ๖ สุสุขํ วต ชีวาม อสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา. ขุ.ธ. ๒๕/๔๑/๔๒.

 ๗	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.	คู่มือการกําหนดตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	๒๕๔๔),	น.	๑๓.
	 ๘	United	Nations	Development	Programme	(UNDP).	Human Development Report.	(New	York	:	

United	Nations	Development	Program,	1998),	pp.	15-20.	



4

	มีเดก็และเยาวชนอกีจ�านวนกว่าหลายร้อยล้านคนทีข่าดโอกาสทางการศกึษา	ประชากรในกลุม่ประเทศยากจน	

ในเอเชยี	และแอฟริกา	อีกจ�านวนมากทีมี่ความเป็นอยูท่ีแ่ร้นแค้นและประสบกบัความทกุข์ยากล�าบาก	ซึง่สะท้อน

ให้เห็นว่า	การพัฒนาที่ผ่านมาได้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย	คือ	ความเจริญทางเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งตอบสนองความ

พึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนเพียงบางส่วน	แต่ขาดการค�านึงถึงหลักคุณธรรม	จริยธรรมที่มีผลกระทบ

ต่อสังคม	ความยากจนและปัญหาสิ่งแวดล้อม			

	 ดงันัน้	จงึมกีารน�าเสนอแนวคิดในการสร้างตัวชีว้ดัทางสงัคมทีมี่เก่ียวข้องกับการเปลีย่นแปลงของการ

พฒันาสงัคมและการพฒันาคณุภาพชวีติ	จากทีเ่คยมุง่เน้นในเรือ่งเศรษฐกจิและรายได้ของประชากร	มาเป็นเรือ่ง

ของการ		กระจายรายได	้ความต้องการพื้นฐานของมนุษย	์การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์	ความก้าวหน้าของ

คน	 และความสุขของคน	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะการให้ความสนใจกับคุณค่าของความสุขทางด้านจิตวิญญาณที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการพัฒนา	“คน”	และ	“ความสขุของคน”	ซ่ึงท�าให้เกดิแนวคิดการจดัท�าดัชนชีีว้ดัเรือ่ง	“ความ

สขุ”	โดยแนวคิดนีม้องว่า	“ความสุข”	คอืความต้องการของมนษุย์ทกุคน	ดงันัน้	เป้าหมายสดุท้ายของการพฒันา	

จึงควรมุ่งตอบสนองความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย	 แต่ที่ผ่านมายุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนหนึ่งเกิดจากการ

เลอืกปฏบิตัใินการเข้าถงึทรัพยากรและขาดการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทยีม	ท�าให้เกดิช่องว่างความเหลือ่มล�า้

ระหว่างคนรวยและคนจนเพิม่สงูขึน้	ส่งผลให้คนจนจ�านวนมากยงัคงตกอยูใ่นภาวะความทกุข์ยาก	ไร้ทีอ่ยูอ่าศยั
และทีด่นิท�ากนิ	รวมถงึปัญหาสังคมอ่ืนๆ	ตามมาอีกมากมาย	จากการส�ารวจข้อมลูทางสถติทิางสงัคมชีช้ดัว่าการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม	 ไม่ได้มีส่วนช่วยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	

(Social	Well	Being)		หรือความสุขแต่อย่างใด	ในหลายกรณีกลับเป็นตัวสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น	ดังเช่นสังคม

ในประเทศอเมริกนัพบว่า	คนมีความทกุข์เพ่ิมมากขึน้	อตัราการ	ฆ่าตัวตาย	ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง

เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว

	 องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 การใช้รายได้เฉล่ียต่อหัวเพ่ือวัดความยากจนนั้น	

อาจไม่ได้สะท้อนความสุข	ความทุกข์ที่แท้จริง	เพราะการมีรายได้สูง	ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีรายได้จากสินค้า

และบริการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขก็ได้	 เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าฟ้องร้อง	ค่าก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซม	อันเกิด

จากวนิาศกรรม	หรอืแม้แต่การบริการตนเองในบ้านทีถ่กูน�ามาตีราคาเป็นตัวเงิน	ก็รวมอยูใ่นรายได้ของประเทศ

ทั้งสิ้นปัญหาอันเกิดจากผลพวงของการพัฒนาที่ขาด	 ความสมดุลนี้จึงไม่สามารถน�าพาพัฒนาประเทศสู่ความ

อยู่ดีมีสุขได้อย่างแท้จริง	 เป้าหมายแห่งการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง	 “ภาวะแห่งความเป็นสุข”หรือ	 “สุขภาวะ”	

ของมนุษย์อย่างยั่งยืนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบในมิติต่างๆ	 อย่างรอบด้านทั้งสุขภาวะทางกาย	 (Physical	

Health)	สุขภาวะทางจิต	(Mental	Health)	สุขภาวะทางสังคม	(Social	Health)	และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ	

(Spiritual	Health)	

 ประเทศที่น�าดัชนีชี้วัดความสุขมาประยุกต์ใช้เป็นประเทศแรก	 ได้แก่	 ประเทศภูฎานที่ได้มีการน�า

แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาต	ิ(Gross	National	Happiness	-	GNH)	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ประเทศ	โดยภูฎานได้สร้างแนวคิดใหม่ในการนิยามความเจริญก้าวหน้าแบบองค์รวม	โดยการวัดความอยู่ดีมี

สขุทีแ่ท้จรงิมากกว่าการบรโิภค	และกลายเป็นผู้น�าในการเผยแพร่แนวคดิเรือ่ง	“ความสขุมวลรวมประชาชาติ

ซึ่งแนวคิดเรื่อง	GNH	ริเริ่มโดย	King	Jigme	Singye	Wangchuck	กษัตริย์แห่งภูฎาน	ตั้งแต่วันที่ทรงขึ้นครอง

ราชย์ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๒	GNH	ไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาที่เลื่อนลอยหรือเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านแนวความคิดของ

การค�านวณผลผลิตรายได้มวลรวมประชาชาติ	(Gross	National	Product)	หรือ	GNP	แต่นโยบายและการ

ด�าเนนิการปกครองภายใต้การบรหิารราชการแผ่นดนิของสมเดจ็พระราชาธบิดีแห่งภฏูานได้ท�าให้ปรากฏแล้ว

ว่า	GNH	สามารถท�าให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งการพัฒนา
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จากต่างประเทศมากเกินควรโดยไม่พิจารณาเทียบเคียงกับหลักการผลผลิตมวลรวมประชาชาติเป็นตัวเลข

เทยีบกบัของประเทศอืน่	แต่ใช้ดชันชีีว้ดัจากการใช้ชวีติอย่างม	ีความสขุของชาวภฏูาน	เป็นดชันชีีว้ดัแทนท�าให้

ภูฏานมีระบบเศรษฐกิจที่มุ่งรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมทางพุทธศาสนาของภูฏานไว้ท่ามกลางกระแส								

โลกาภิวัตน์	 แนวคิดเรื่อง	 GNH	 เป็นการวัดการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลข	 การเติบโตทางเศรษฐกิจ						

แต่เน้น	 “ความสุข”	 ท่ีแท้จริงของคนในสังคมซ่ึงปัจจุบันแนวคิดเรื่อง	 GNH	 ก�าลังได้รับความสนใจจากนัก

วชิาการหลายประเทศ	เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าการพฒันาเศรษฐกจิมไิด้เป็นปัจจยัเดยีวและปัจจัยส�าคญัทีส่ดุของ

ความสุขของคนในสังคม	ส�าหรับประเทศไทย	สมัชชาสุขภาพแห่งชาต	ิได้กล่าวถึงหลักปรัชญาและเป้าหมาย

ของความอยู่เย็นเป็นสุขในการพัฒนาว่าควรพิจารณาถึงมิติที่เกี่ยวข้องใน	 ๗	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 หลักความเป็น	

องค์รวม	๒)	หลักความพอเพียง		๓)	หลักดุลยภาพของการพัฒนา		๔)	หลักระบบคุณค่าดั้งเดิมในสังคมไทย																						

๕)	 หลักการศาสนา	 ไม่ยึดติดตัวตนและวัตถุ	 ๖)	 หลักวิธีคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์	 ๗)	 หลักการยอมรับ						

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 ความสุขในมิติต่างดังกล่าว	 สามารถน�ามาจ�าแนกที่มาและประเภทของ				

“ความสุข”	ได้	คือ

 ๑)	ความสุขภายใน	(นิราสมิสสุข)	เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจและปัญญาไม่ได้ขึ้นกับปัจจัย

ภายนอกโดยตรงซึง่ประกอบด้วยดชันชีีว้ดั	เช่น	ความสุขจากการมอีสิรภาพ	จากการถกูครอบง�าความคิด	และ

การถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก	 ความสุขจากความภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่	 สามารถชนะใจตนเองให้ท�าแต่

ความดี	ละเว้นความชั่ว	ความสุขจากการเข้าถึงหลักศาสนา	(ศีล)	คือ	การเข้าถึงธรรมะ	ยึดถือคุณธรรม	ปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา	ความสุขจากความสงบ	(สมาธิ)	คือ	ความสงบในจิตใจ	ไม่ฟุ้งซ่านความสุขจากความไม่ยึดมั่น

ถอืมัน่	(ปัญญา)	คอื	ความไม่ยึดตดิตวัตนและวตัถุ	เข้าใจความไม่เทีย่งแท้ของชวีติและโลก 	๒)	ความสุขภายนอก	

(สามิสสุข)	เป็นความสุขที่มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง	ๆ	ในการด�ารงชีวิต	เช่น	ความสุขจากการมีปัจจัยสี่พอ

เพียง	 มีอาหารบริโภค	 ปลอดภัย	 ที่อยู่อาศัยมั่นคง	 มีรายได้เพียงพอ	 ความสุขจากการมีความมั่นคงในชีวิต							

มีหลักประกันในชีวิต	มีความปลอดภัยในชีวิต	ความสุขที่มีครอบครัวที่อบอุ่น	การมีชุมชนเข้มแข็ง	ความสุข

จากการมีสิ่งแวดล้อมที่ด	ีการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะ	เป็นต้น	

	 ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(สคช.)	ได้มีการพัฒนา	ดัชนีความ

สขุหรอืดชันชีีว้ดัความอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัของสงัคมไทย	เพือ่จะใช้เป็นหลกัในการพฒันาสังคมไทยไปสูภ่าวะ

การมคีวามสขุอย่างยัง่ยนืมอีงค์ประกอบ	๕	ประการ	๑)	ด้านเศรษฐกจิ	จะต้องมกีนิมอียู	่มสีมัมาอาชพีทีม่รีาย

ได้เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงส�าหรับชีวิต	๒)	ด้านความเข้มแข็ง	สังคมจะต้องมีความเข้มแข็ง	ตั้งแต่

ระดบัคน	ระดบัครอบครวั	และระดบัชมุชน	๓)	คนในประเทศจะต้องมีสุขภาวะทีด่	ีมคีวามสมดลุ	ทัง้ด้านจติใจ	

ด้านอารมณ์	ด้านร่างกาย	และสติปัญญา	รวมทั้งยึดมั่นในหลักศาสนา	๔)	จะต้องมีสภาพแวดล้อมความเป็น

อยู่ที่ดี	 สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ๕)	 ด้านธรรมาภิบาล	 จะต้องเป็นสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพ	

และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน	๑๓ 
	 ๙	Richard	Peet	with	Elaine	Hartwick.	Theories of Development.	(New	York	The	Guilford	

Press,1999),	p.85.
	 ๑๐	วิทยากร	เชียงกูล.จิตวิทยาในการสร้างความสุข.(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สายธาร,๒๕๔๘),	น.๓๑-๔๓.
	 ๑๑	 	พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	และเขมณัฏฐ์	อินทรสุวรรณ.	ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อ

ชุมชนเป็นสุข.	(กรุงเทพมหานคร	:	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข,	๒๕๕๓),	น.	๖๗-๖๘.
	 ๑๒	คณะท�างานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ.	สมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข.	๒๕๔๘.	(เอกสาร

อัดส�าเนา).
 ๑๓	 กรกฎ	 เชาวะวณิช	 .	การสร้างดัชนีความสุขของคนไทย.	 จดหมายข่าวส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพปีที	่๓	ฉบับที	่๓๙	เดือนพฤศจิกายน	๒๕๔๗.
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ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ท่ีแพร่

หลาย	ดังนั้น	คณะผู้ศึกษาวิจัย	จึงเห็นว่า	ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขตาม

หลักพระพุทธศาสนเพื่อจะได้ข้อมูลในการสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบวัดความสุขของประชาชนตามหลัก

พระพุทธศาสนาเพื่อจะน�าไปก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับศึกษาและวัดความสุขของประชาชนตามพระพุทธศาสนา	

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและพฒันาตวัชีว้ดัความสุขทีส่อดคล้องกบัสังคมไทยและจะได้แนวทางปฏบิตัิ

ที่ถูกสอดคล้องกับหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและสังคมมีคุณภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 ๒.๑	เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	

	 ๒.๒	เพื่อสร้างและทดสอบแบบวัดความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

	 ๒.๓	เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา

๓. ขอบเขตการวิจัย
	 	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mix	 Research)	 โดยเป็นการศึกษาทั้ง

เอกสาร	(Documentary	Research)	การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ	(Quantitative	Research	

&	Qualitative	Research)	โดยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา	ศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	โดยเน้นการศึกษาในพระสุตตันต

ปิฎกในประเดน็ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัได้แก่	หลกัค�าสอนทีส่่งเสรมิความสขุและ

ความผาสุก	โดยมุ่งศึกษาค�าสอนตามประเด็นการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 ๓.๑.๑	 ความหมายของความสุขตามหลักค�าสอนในคัมภีร์พระไตรปิฎก	 อรรถกถาและ

แนวความคิดของพระเถระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา	

	 	 ๓.๑.๒	 หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับสาเหตุของความสุข	 ระดับความสุขทั้ง

ทางโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	รวมทั้งวิธีการปฏิบัติเพื่อได้รับความสุข

	 	 ๓.๑.๓	ประเภทและองค์ประกอบของความสขุตามหลกัค�าสอนในพระไตรปิฎก		และแนว

ความคิดของพระเถระ	นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

	 	 ๓.๑.๔	การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา		

	 	 ๓.๑.๕	ศกึษาและสร้างและทดสอบแบบวดัความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอพระพทุธ

ศาสนาเสนอรปูแบบและวธิกีารเสรมิสร้างความสขุตามตวัช้ีวดัความสุขของพระพทุธศาสนาทัง้ของประเทศไทย

และภูฏาน	

	 โดยเป็นการศกึษาจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.๒๕๓๕	และศกึษาหนงัสอื

ศาสตร์ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ	ความสุข	ความผาสุกของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

 ๓.๒ ขอบเขตด้านพืน้ที ่ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง	การศกึษาครัง้นี	้ประกอบด้วยประชากร	กลุ่ม

ตัวอย่าง	และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ๓.๒.๑	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 ๑)	 กลุ่มธนาคารความดี	 วัดศรีมูลเมือง	 อ�าเภอพาน						

จังหวัดเชียงราย	 ซ่ึงเป็นชุมชนที่มีการน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจ	 พอเพียงในการ

เสรมิสร้างความดแีละการสร้างความสขุ	๒)	สถาบันวมุิตตยาลัยและศูนย์วปัิสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชิญตะวนั)	โดย

พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธ	ี	๓)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)
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	ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในฐานผู้ก�าหนดนโยบายด้านการจัดการเกณฑ์ชี้วัดความสุข	ของสังคม	นอกจากนี	้ยัง

มีการศึกษาสัมภาษณ์กับองค์กรและผู้บริหารการพัฒนาตัวชี้วัด			ความสุข	GNH	ของประเทศภูฏานด้วย

	 	 ๓.๒.๒	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	พระสงฆ์	นิสิต	และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการศึกษาเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและ

ปัญญา	โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล	จ�านวน	

๔๒๑	 ราย	 โดยแยกตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั้งภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคใต	้

กรุงเทพมหานคร	โดยใช้วิธีการสุ่มจากตารางสุ่มของทาโร่	ยามาเน	่(Taro	Yamane)	จากพระสงฆ์	นิสิต	และ

ประชาชนในพื้นที	่

	 (๑)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ส่วนกลาง	จ�านวน	๑๒๙	ราย

	 (๒)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย	จ�านวน	๘๒	ราย

						 				(รวมทั้งชุมชนต�าบลหัวง้ม	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	๒๑	ราย)

	 (๓)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จังหวัดก�าแพงเพชร	จ�านวน	๖๕	ราย

	 (๔)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	จ�านวน	๗๐	ราย

	 (๕)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช	จ�านวน	๒๕	ราย

	 (๖)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาสงฆ์ปัตตาน	ีจ�านวน	๓๐	ราย

	 ๓.๒.๓	ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	(key	informant)	ประกอบด้วยกลุ่มพระสงฆ์	ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา	

นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒ	ิจ�านวน	๑๕	รูป/คน	และผู้บริหาร	ผู้น�าองค์กรของ	ประเทศภูฏานจ�านวน	๕	คน		

เพื่อพิจารณาแนวการสร้างตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

 ๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา	ศึกษาระหว่างปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗

๔. ปัญหาการวิจัย
	 ๔.๑	องค์ประกอบของความสุขในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรและเป็นอย่างไร

	 ๔.๒	ตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบและมีเกณฑ์ในระดับต่างๆ	

อย่างไร

	 ๔.๓	องค์ประกอบและตัวชีวั้ดความสุขตามหลักค�าสอนในพระพทุธศาสนามีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร	

พระพุทธศาสนามีกระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างไร

	 ๔.๔	ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนามีความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างไร

	 ๔.๕	ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความ

สุขและการพัฒนาประเทศอย่างไร

	 ๔.๖	แนวทางประยุกต์ใช้ตวัชีว้ดัความสุขตามแนวพระพทุธศาสนาและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การพัฒนาบุคคลและสังคมควรเป็นอย่างไร
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๕. ค�านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวชี้วัด (Indicator)	หมายถึง	ข้อความ	เครื่องมือ	หรือค่าที่ใช้บ่งบอกคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ

ของสิง่ทีต้่องการวดัให้เป็นรปูธรรมทีส่ามารถสงัเกตและเข้าใจได้ง่ายทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพซึง่เป็นการ

ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขต	ขนาด	หรือสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลการด�าเนินงาน	โดยมี

การก�าหนดเป็นเกณฑ์วัด	(Criteria)	และค่าน�้าหนัก	เพื่อบ่งชี้ถึงระดับและล�าดับของการปฏิบัติงานที่ต้องการ

บรรลผุลส�าเรจ็ให้มคีวามชัดเจน	สามารถน�าไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน	(Benchmark)	ทีต้่องการหรอื

มุ่งหวังไว้	 โดยเป็นสิ่งที่บ่งชี้หรือบ่งบอกปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง	 ความก้าวหน้า	 และ									

ความส�าเรจ็ในมติต่ิางๆ	เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานขององค์กร	ชุมชน	และ

หน่วยงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

 ตวัชีว้ดัความสขุ (Happiness Indicator)	หมายถงึ	การน�าแนวคดิความสขุมาเป็น	กรอบคดิและ

วิธีการปฏิบัติเพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลง	ความส�าเร็จ	 และความสุขของบุคคล	องค์กร	ชุมชน	และประเทศ

เพือ่ให้เกดิประโยชน์และความสขุจากการด�าเนนิการโดยมเีกณฑ์ชีว้ดัผลทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะทีห่ลากหลายบน

พ้ืนฐานความสขุหรือเกณฑ์ชีว้ดัทีก่�าหนดข้ึน	โดยเป็นข้อความหรอืเกณฑ์คณุค่าทีใ่ช้ระบคุณุสมบตั	ิคณุลกัษณะ	

สภาวะ	และระดับของความสุขที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสังคมให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสังเกตและเข้าใจได้ง่าย

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา (Happiness Indicator in Buddhism)	หมายถึง	

ข้อความหรือคุณค่าที่ใช้ระบุคุณสมบัต	ิสภาวะ	และระดับของความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในมนุษย์ที่

มคีวามเกีย่วโยงกับสภาพแวดล้อมและสงัคม	ให้เป็นรปูธรรมทีส่ามารถสังเกตและเข้าใจได้ง่ายทัง้ในเชิงปรมิาณ

และคุณภาพ	โดยผ่านมุมมองตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งในด้านแนวคิด	ความเชื่อ	คุณค่า	หลักการ	และวิถี

ปฏิบัติ	โดยเป็นการน�าแนวคิดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อวัดผล

ความส�าเร็จของบุคคล	 องค์กร	 ชุมชน	 และประเทศ	 โดยพิจารณาถึงความสุขทั้งในระดับโลกิยสุขและ														

โลกุตตรสุข	 หรือจากการด�าเนินการที่เกิดประโยชน์และความสุขซ่ึงเป็นความสุขทั้งในระดับปัจเจกบุคคล	

ชุมชน	และสังคม	

 ความสุขทางกาย (Physical Happiness) หมายถึง	 ภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่ง

แวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ	เพื่อตอบสนองความสุข	สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา	น่ารัก	น่าใคร	่

น่าพอใจต่างๆ	เช่น	ได้เห็นภาพที่สวยงาม	ได้ยินเสียงที่ไพเราะ	โดยเป็นการเสพอารมณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	

๕	ได้	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	การบริโภคใช้สอยปัจจัย	๔	อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	การใช้

เทคโนโลยี	เป็นไปด้วยสติและเพื่อปัญญา	ซึ่งจัดเป็นความสุขอันเป็นวิสัยของโลก		

 ความสุขทางสังคม (Moral Happiness)	ความรู้สึก	ความสะดวก	ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต

ของมนษุย์ในครอบครวั	และในสงัคมทีไ่ม่มกีารเบยีดเบยีน	ท�าร้ายซ่ึงกนัและกนั	ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัสร้างสรรค์

สงัคม	อนัเป็นพืน้ฐานของการด�ารงอยูร่่วมกนัอย่างสนัติสขุความสมัพนัธ์ในสงัคมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาบคุคลให้

มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 ความสุขทางจิตใจ (Emotional Happiness) หมายถึง	 การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรม	

ความดีงามภายในจิตใจ	เช่น	มีความเมตตา	กรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิผ่องใส	สดชื่น	เบิก

บาน	เป็นสุข	ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ	ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันรวมทั้งการมี

สภาวะแห่งจิตใจ
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ที่มีความส�าราญ	แช่มชื่นไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจของความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อันเป็นเหตุแห่งความเศร้า

หมองหรอืความทุกข์ภายในจติใจของตนเองซึง่สามารถแบ่งระดบัของความสขุออกมาเป็นเชงิปรมิาณทีว่ดัค่า

จากความรู้สึกภายในจิตใจได้	

 ความสุขทางปัญญา (Intellectual Happiness)	การมีสติปัญญา	ความเชื่อ	ความรู	้ความเห็น	

ความเข้าใจชวีติและโลกอย่างถกูต้องตามความเป็นจรงิ	สามารถอยูก่บัความเป็นจรงิของโลกและชวีติได้อย่าง

ปกตสิขุ	มองเหน็และเข้าใจกบัสิง่ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ	มเีหตผุล	สามารถพจิารณาเหน็ปัจจยัต่างๆ	

อนัเป็นสาเหตุของความสขุและความทกุข์ในชวีติได้	การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดบัทกุข์ได้	นอกจาก

นี้ยังรวมถึง	ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ	นับตั้งแต่การด�ารงชีวิต	 ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของ

มนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดความ

สุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม	

 ประชาชน	หมายถึง	บุคคลในสังคมไทยที่มีอาย	ุ๑๘	ปีขึ้นไป	โดยเป็นพระสงฆ์	นิสิต	และประชาชน

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักระบวนการศกึษาเรยีนรูต้ามหลกัพระพทุธศาสนาเชงิบรูณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่เพือ่

พัฒนาจิตใจและปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ	ซึ่งก�าหนดโดย

เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามเกณฑ์ของทาโร่	ยามาเน่

 กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัด	 หมายถึง	 ขั้นตอนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขตาม

แนวพระพุทธศาสนาของสงัคมไทย	โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการตัง้แต่การวางกรอบแนวคิด	การวางแผน	การ

ด�าเนินการ	การติดตามประเมินผล	และน�าไปใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม

๖. วิธีด�าเนินการวิจัย
	 โครงการศกึษาวจิยันี	้เป็นการวิจยัท้ังในเชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	การวิจยัเชงิคณุภาพ	

(Qualitative	Research)	และการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยแบบผสม

ผสาน	(Mix	Methodology	Research)	โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

 ๖.๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)	ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล	จาก

เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง	 จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	 มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยป	ี๒๕๓๕		อรรถกถา	หนังสือ	รายงานการวิจัย	รายงานการประชุม	 เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่

แสดงให้เห็นถึงแนวคิด	หลักการ	รูปแบบ	ความสัมพันธ	์กระบวนการสร้างตัวชี้วัดความสุขและแนวทางการ

จัดการตัวชี้วัดตามแนวพระพุทธศาสนา	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ	

รายงานการวจิยั	รายงานการประชมุ	และเอกสารอืน่ๆ	โดยอาศยัแนวคิดความสุขทัง้ในระดบัโลกิยสขุและโลกุ

ตรสุขตามหลักพระพุทธศาสนาและแนวคิดการพัฒนาประเทศตามตัวชี้วัดความสุขเป็นกรอบในการศึกษา	

	 	 ๑.๒	การศกึษาวเิคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความสขุและแนวคิด

ความสุขของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ		ทั้งแนวคิดและวิถีการปฏิบัต	ิ

	 	 ๑.๓	 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ	 กระบวนการ	 และการพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขตามหลัก

พระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากับความสุขในมิติต่างๆ	ทั้งของไทยและภูฏาน

	 	 ๑.๔	สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด	หลักการ	ความเป็นมา	องค์ประกอบ	รูป

แบบตัวชี้วัดความสุข	และการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา
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 ๖.๒. การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)	เพื่อทราบถึงแนวคิด	หลักการ	กระบวนการสร้าง

ตวัชีว้ดัความสขุ	การพัฒนาตวัชีว้ดัตามหลกัพระพทุธศาสนาทัง้ในระดบันโยบาย	ปัจเจกบคุคล	ชมุชน	องค์กร	

ในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาของประเทศไทยและภูฎาน	โดยมีขั้นตอนการศึกษา	ดังนี้

	 	 ๒.๑	ท�าการศึกษาและคัดเลือกวัด	พระสงฆ์	องค์กร	ชุมชน	และองค์กรในระดับนโยบาย	

โดยการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ตามความส�าคัญของเรื่อง	คือ	เป็นองค์กรที่มีบทบาทและ

ความสัมพันธ์เก่ียวกับกระบวนการเสริมสร้างความสุขและมีแนวทางในการสร้างตัวชี้วัดความสุขตามหลัก

พระพุทธศาสนา	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๑)	 กลุ่มธนาคารความดี	 วัดศรีมูลเมือง	 อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็น

ชุมชนที่มีการน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 	 ๒)	สถาบนัวมิตุตายาลยั	มหาวิชชาลยัพุทธเศรษฐศาสตร์	ศูนย์วปัิสสนานานาชาติ	

ไร่เชิญตะวัน	ของท่าน	ว.วชิรเมธี	จังหวัดเชียงราย	ที่มีกระบวนการเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกเพศ	

วัย	ศาสนา	โดยใช้แนวคิด	หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	

	 	 	 ๓)	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งองค์กรในการก�าหนดนโยบายของภาครัฐในสังคมไทย

	 	 	 ๔)	 ประเทศภูฏาน	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาตัวช้ีวัด

ความสุข	หรือ	Program	Service	Division	&	Administration	and	Finance	Division	Gross	National	

Happiness	Commission	of	Phutan		

	 	 ๒.๒	การศึกษาในเชิงปริมาณ	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างและทดสอบแบบวัดความสุข

ของประชาชนตามหลักพระพุทธศาสนา	โดยศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	พระสงฆ์	นิสิต	และ

ประชาชนทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบักระบวนการศกึษาเรยีนรูต้ามหลักพระพุทธศาสนาเชงิบูรณาการกบัศาสตร์สมยั

ใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ�านวน	๔๒๑	ราย	 โดยใช้วิธี

การสุ่มจากตารางสุ่มของทาโร	่ยามาเน่	(Taro	Yamane)	จากพระสงฆ์	นิสิต	และประชาชนในพื้นที่	แบ่งพื้นที่

ตามภูมิภาค	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต	้และกรุงเทพมหานคร	

	 	 ๒.๓	ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล

ส�าคญั	(key-informant)	ประกอบด้วยกลุม่พระสงฆ์	นกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนา	นกัวชิาการ	ผู้ทรงคณุวฒุ	ิ

จ�านวน	๒๐	รูป/คน	ได้แก่

	 	 (๑)	พระศรีคัมภีรญาณ

	 	 (๒)	พระราชวรมุนี

	 	 (๓)	พระสุวรรณเมธาภรณ์

	 	 (๔)	พระสุธีธรรมานุวัตร

	 	 (๕)	พระบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ

	 	 (๖)	พระมหาวรัญญู	วรญฺญู

	 	 (๗)	ศ.ดร.จ�านงค์	อดิวัฒนสิทธิ์

	 	 (๘)	ศ.ดร.วัชระ	งามจิตเจริญ

	 	 (๙)	ผศ.รท.ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ

	 	 (๑๐)	รศ.ดร.สุวิญ	รักษ์สัตย	์

	 	 (๑๑)	ผศ.ดร.วุฒินันท	์กันทะเตียน
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	 	 (๑๒)	ดร.พรรณี	บุญประกอบ

	 	 (๑๓)	ดร.มนัส	บุญประกอบ

	 	 (๑๔)	ดร.อธิเทพ	ผาทา	

	 	 (๑๕)	Most	Ven.	Datong	Julku

	 	 (๑๖)	Dr.Damcho	Dorji

	 	 (๑๗)	Ronald	Tashi	Colman

	 	 (๑๘)	Sonam	Dorji

	 	 (๑๙)	Kelsang	wendi

	 	 (๒๐)	Karma	Yonten

	 ทัง้นี	้เพ่ือพจิารณาองค์ประกอบ	ตัวชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา	และเพือ่ให้ความคดิเหน็

เกี่ยวกับแนวคิด	 รูปแบบ	 กระบวนการเสริมสร้างความสุขและสัมพันธ์ในมิติต่างๆ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม								

การพัฒนาบุคคลและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา	การประยุกต์ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	

เป็นต้น

	 	 ๒.๔	 ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แนวคิด	 รูปแบบ	 องค์ประกอบ	 ตัวชี้วัด							

ความสุข	การวัดตัวชี้วัดความสุข	ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก	โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่

เกี่ยวข้องในการด�าเนินการศึกษาวิจัย

	 	 ๒.๕	 สรุปและน�าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม	

โดยน�ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส�าคัญ	คือ	แนวคิด	หลักการ	องค์ประกอบ	ตัวชี้วัดความสุข	และแนวทาง

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ	ทั้งนี้	เน้นการน�าผล

การศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ภาครัฐ	คณะสงฆ	์ผู้บริหาร	ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของได้รับทราบ

	 	 ๒.๖	วิเคราะห์รูปแบบและการเสริมสร้างความสุขตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุข	

โดยมุง่เน้นเพือ่ให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมนิการด�าเนนิการความสขุของบคุคลและสงัคม	รวมทัง้วเิคราะห์

ให้เห็นความสัมพันธ์ของความสุขกับการท�างาน	รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัต	ิ(Benchmark)	ที่สามารถ

น�าไปสู่การเป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนาในระดับต่างๆ	ได้	

	 	 ๒.๗	สรุปผลการศึกษาวิจัย	และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย	องค์กร	ชุมชน	และใน

ระดับปัจเจกบุคคล

 ๖.๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	การด�าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว	เน้นการศึกษาจากการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร	งานวิจยั	รายงานการประชุมทีเ่กีย่วข้อง	การประชมุกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	

ส่วนการวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลน้ันเน้นวิธีการแสวงหาความรู้	 จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาองค์

ประกอบ	ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	โดยด�าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 	 ๑)	 แบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	 เป็นลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย

เนื้อหาจ�านวน	๓	ส่วน	ได้แก่

	 	 ส่วนที	่๑	ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	เช่น	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	รายได้	อาชีพ	ภูมิล�าเนา	

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ในชีวิต	วิธีการแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต	เป็นต้น
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	 ส่วนที	่๒	ข้อมูลเกี่ยวกับความสุข	เป็นลักษณะประมาณค่า	๕	ระดับ	คือ	เห็นด้วยมากที่สุด-เห็นด้วย

น้อยทีส่ดุ	ผูต้อบแสดงความคดิเหน็ต่อค�าถามในแบบวดัในรอบ	๓	เดอืนทีผ่่านมา	เพือ่แสดงระดบัความสขุกบั

การใช้ชวีติตามองค์ประกอบตวัชีว้ดัความสขุ	ประกอบด้วย	๑๘	องค์ประกอบหลกัและ	๖๕	องค์ประกอบย่อย	

ตามหลักพระพุทธศาสนา	

	 ส่วนที	่๓	ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความสุขในชีวิตของบุคคล

	 	 ๒)	แบบสัมภาษณ์	ส�าหรับผูบ้รหิาร	ผูน้�าชมุชน	พระสงฆ์และประชาชนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เสริมสร้างความสุขในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง	๓	แห่ง	

	 	 ๓)	การจัดประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	group)	เพื่อทราบถึงทิศทางและการพัฒนาแนวคิด	

กระบวนการสร้าง	การใช้ตัวชี้วัดความสุขและความสัมพันธ์ของทางพระพุทธศาสนา	

	 	 ๔)	การสงัเกต	ซ่ึงเป็นการสงัเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ	ทีจ่ะท�าควบคู่

กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการเสริมสร้าง

ความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๖.๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา	โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้	

	 	 ๑)	การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	(Observations	Participant)	ซึง่เป็นการสงัเกตพฤตกิรรม

และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ	ท่ีจะท�าควบคู่กบัการสัมภาษณ์พระสงฆ์	และเข้าร่วมกจิกรรมกบัชมุชนทีเ่ป็น

กรณีศึกษาเพื่อเห็นแนวทางการเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	

	 	 ๒)	การสัมภาษณ์	คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In–depth	Interviews)		ส�าหรับ

พระเถระผู้ใหญ่	 นักวิชาการ	 ผู้น�าชุมชน	 และผู้เก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความสุขตาม

หลักพระพุทธศาสนาทั้งของประเทศไทยและภูฏาน	

	 	 ๓)	การใช้แบบวัดความสุข	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพระสงฆ	์นิสิต	และ

ประชาชนจ�านวน	๔๒๑	ราย	

	 	 ๔)	 การประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบ	 ตัวช้ีวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	 และเพื่อให้ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิด	 รูปแบบ	

กระบวนการเสริมสร้างความสุข	 การประยุกต์ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาในการด�าเนินชีวิต	

เป็นต้น

 ๖.๕. การวิเคราะห์ข้อมูล	การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	และข้อมูลเชิง

ประจกัษ์	จากการสมัภาษณ์	การประชมุกลุม่ย่อย	การแจกแบบสอบถาม	เป็นกระบวนศกึษาวจัิยในเชงิปรมิาณ

และคุณภาพ	 (Quantitative	Research	&	Qualitative	Research)	แบบผสมผสานกัน	ผู้วิจัยด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 ๖.๕.๑	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	มุง่เน้นการวเิคราะห์โดยการสรปุตามสาระส�าคัญ

ด้านเนื้อหาที่ก�าหนดไว้	โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	ตามประเด็นหัวข้อดังนี้

	 	 (๑)	แนวคดิ	ความหมายของความสุขตามหลักค�าสอนในคมัภร์ีพระไตรปิฎกและแนวความ

คิดของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

	 	 (๒)	หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสาเหตุของความสุข	และระดับความสุขทั้ง

ทางโลกิยสุขและโลกุตตรสุข
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	 	 (๓)	องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสุขตามหลักค�าสอนในคัมภีร์พระไตรปิฎกและ

แนวความคิดของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

	 	 (๔)	ศกึษาและสร้างและทดสอบแบบวดัความสุขของประชาชนตามหลักพระพทุธศาสนา	

การน�าเสนอรูปแบบและวธิกีารเสรมิสร้างความสุขตามตัวชีวั้ดความสขุของพระพทุธศาสนาทัง้ของประเทศไทย

และภูฏาน	

	 	 ๖.๕.๒	การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	เน้นการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามที่

ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	๔๒๑	คน	โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 (๑)	คดัเลอืกแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ในการตอบไปวเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	SPSS/PC	(Statistical	Package	for	the	Social	Science)

	 	 (๒)	แบบสอบถามตอนที่	๑	ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	

ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ	คะแนนเฉลี่ย	(mean)

	 	 (๓)	 แบบสอบถามตอนที่	 ๒-๓	 ซ่ึงเป็นข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ								

ความสขุในการด�าเนนิชวีติตามองค์ประกอบและตวัช้ีวดัความสุข	โดยท�าการวเิคราะห์โดย		ค่าร้อยละ	คะแนน

เฉลีย่	(mean)	ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	โดยมีเกณฑ์ในการพจิารณาค่าเฉลีย่ของคะแนน	เพือ่ให้เหน็

ระดับความสุขการปฏิบัติเพื่อความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน	จากกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 ค่าเฉลี่ย	 ๑.๐๐	-	๑.๕๐		=		มีความสุขในระดับน้อยมาก

	 	 ค่าเฉลี่ย	 ๑.๕๑	-	๒.๕๐		=		มีความสุขในระดับน้อย

	 	 ค่าเฉลี่ย	 ๒.๕๑	–	๓.๕๐	=		มีความสุขในระดับปานกลาง

	 	 ค่าเฉลี่ย	 ๓.๕๐	–	๔.๕๐	=		มีความสุขในระดับมาก

	 	 ค่าเฉลี่ย	 ๔.๕๑	–	๕.๐๐	=		มีความสุขในระดับมากที่สุด	 	

	 ๔)	น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	มาท�าการวเิคราะห์

ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลกับความคิดเห็นหรือระดับการปฏิบัติที่มีต่อตัวช้ีวัดความสุขตามหลัก						

พระพุทธศาสนา	เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างรูปแบบความสุขส�าหรับประชาชน

	 ๕)	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว	 เพ่ือให้เห็นชุด				

ความรู้	กระบวนการ	และแนวทางการเสริมสร้างความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนาเพือ่น�าไปประยกุต์ในระดบั

นโยบาย	องค์กร	ชุมชน	และปัจเจกบุคคล
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  ๖.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น	๒	ตอน	คือ	ตอนที่	๑	

การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตัวชี้วัดความสุข	ใช้สถิติดังนี้

	 การประเมินความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา	 ด้านความเหมาะสม	 และด้านความ

ชัดเจน	 มาปรับปรุงและแก้ไขตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ	 เพ่ือให้ครอบคลุมองค์ประกอบตัวชี้วัดทุกด้าน	

ประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก�าหนดระดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้	น�าแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา

วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน	คือ	ค่าร้อยละ	(percentage)	ค่าคะแนนเฉลี่ย	(mean)	เพื่อก�าหนดระดับความส�าคัญ

ของตัวบ่งชี้และคัดออกตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์	คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่ระดับค่าเฉลี่ย	๓.๕๑	ขึ้นไป	แสดงว่าตัวบ่งชี้มี

ระดับความส�าคัญและความเหมาะสมในการน�าไปใช้

	 ตอนที	่๒	การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ๑)	ผู้วิจัยน�าแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา	ท�าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของดัชนี	IOC	(Index	

of	Consistency	/IOC)	ค�านวณใช้จากสูตร	IOC	

	 IOC		 หมายถึง		ค่าดัชนีความสอดคล้อง

	 R		 หมายถึง		คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ของผู้เชี่ยวชาญ

	 N			 หมายถึง		ผู้เชี่ยวชาญ

	 โดยการพิจารณาตัวบ่งชี	้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณา	ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่	๐.๗๐	ขั้นไป	

แสดงว่าตัวบ่งชี้นั้นมีคุณภาพ	ผ่านการคัดเลือกตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 ๒)	วเิคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อด้วยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่า	t	ระหว่างกลุม่สงูกบักลุม่

ต�า่	ใช้	t-test	independent)	คดัเลอืกข้อค�าถามทีม่คีวามแตกต่างระดบันยัส�าคญั	.๐๕	และ	คดัเลอืกข้อค�าถาม

ที่มีค่าตั้งแต	่๑.๗๕	ขึ้นไป	ตามเกณฑ์ของเอ๊ดเวิร์ด	(Edward,1975:	153)	๓)	วิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกของ

แบบวัด	ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวม	วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่นๆที่เหลือทั้งหมด	(Item	Total	Correlation)	 โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน		(Pearson	Product	Moment	Correlation)

	 ๔)	วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	(Alpha	Coefficient)	

ของครอนบาค	๑๔		ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	๐.๙๗๔

	 ๕)	 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความสุขเชิงพุทธ	 ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	๒	(Second-order	Comfirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ด้วยโปรแกรมการ

วิเคราะห์โมเดลลิสเรล	(Linear	Structural	Relationship	Model	:	LISREL)

	 ๖)	 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	 ใช้สถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (percentage)	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	

(mean)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	และ

อธิบายแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

 ๖.๗ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย	การน�าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ	(De-

scriptive	Presentation)	ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ทีเ่กีย่วข้อง

กับองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	 รูปแบบ	 กระบวนการเสริมสร้างและการ

ประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

 ๑๔	Cronbach.L.	J	.	Essentials of Psychological Testing.	(3rd	ed.).	New	York:	Harper.	&	Row.	1970).	

p	161.
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๗. กรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัย 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	มีกรอบแนวคิดในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 กรอบแนวคิดนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิด	องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด	กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัด

ความสุขท่ีมีความสัมพันธ์กับเง่ือนไขของบุคคล	 สังคม	 องค์กร	 หลักการทางพระพุทธศาสนา	 และแนวคิด					

การพัฒนาประเทศ	 เพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขที่เหมาะสมอันจะท�าให้เกิดการพัฒนาที	่										

เกื้อหนุนต่อประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม	

๘. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
	 ๑)	 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอนเกี่ยวกับความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น					

เพื่อจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

	 ๒)	ได้มีการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งมี

การสร้างและทดสอบแบบวดัความสขุของประชาชนตามหลักค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	เพือ่น�าไปประยกุต์

ใช้ในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขและการพัฒนาสังคม		

	 ๓)	 ได้มีการบูรณาการองค์ประกอบของความสุขในทางพระพุทธศาสนาและความสุขทางสังคมใน

มิติของการพัฒนา	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาบุคคล	องค์กร	และประเทศ

	 ๔)	ได้แนวทางการพฒันาบคุคลและสงัคมตามตวัชีว้ดัความสขุเชงิพทุธทีใ่ห้ความส�าคญักบัความสขุ

ในมิติต่างๆ	 ท้ังความสุขทางกาย	 สุขทางใจ	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 การรู้เท่าทันโลก	 รู้การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม	และแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของความสุข

	 ๕)	ได้รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามตัวชี้วัดความสุขทางพระพทุธศาสนาในการพัฒนา

บุคคลและสังคมให้มีความสุข

ความสุขเชิงสังคม

และการพัฒนา

-	ความสุขทางกาย/

		สิ่งแวดล้อม

-	ความสุขทางใจ

-	ความสุขทางสังคม

-	ความสุขทางปัญญา

การสร้างตัวชี้วัด

-	ทางกายภาพ

-	ทางพฤติกรรม

-	ทางจิตใจ

-	ทางปัญญา

ตัวชี้วัดความสุข

ตามแนวพุทธ

การพัฒนาบุคคลและสังคม

ตามตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธ

-	สุขกาย/สุขใจ

-	มีคุณภาพชีวิตที่ดี

-	รู้ตนเอง/รู้โลก	

-	รู้การเปลี่ยนแปลง/รู้ธรรม

-	สังคมและประเทศที่มีการ

		พัฒนาบนฐานของความสุขความสุขของบุคคล

และสังคม

-	ความสุขของบุคคล

-	ความสุขขององค์กร

-	ความสุขของสังคม

ความสุขเชิงพุทธ

-	โลกิยสุข	

-	โลกุตตรสุข

การนําไปใช้

-	ระดับบุคคล

-	ระดับชุมชน	

-	ระดับองค์กร

-	ระดับนโยบาย



แนวคิดและหลักการปฏิบัติ

เพื่อความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาบทที่

 

๒
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	 ในบทนี	้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่	๑	ที่ว่า	เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิด	องค์ประกอบ	และตัวชี้วัด

ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	ซึ่งเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏก	อรรถกถา	หนังสือ	 รายงาน

วิจัย	 และความสุขทัศนะของพระเถระ	 นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย	 ซึ่งเป็นค�าอธิบาย													

การบรรยาย	หนังสือ	ผลงานของพระมหาเถระเหล่านั้น	โดยมีผลการศึกษาวิจัยตามล�าดับดังนี้

	 ๑.	ความสุข	:	แนวคิดและความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ๒.	ประเภทและระดับของความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ๓.	มรรควิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ๔.	ความสุขตามทัศนะของพระมหาเถระในสังคมไทย

๒.๑ ความสุข:แนวคิดและความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา
 แนวคดิเกีย่วกบัความสขุ	พระพุทธศาสนากล่าวถงึชวีติมนษุย์ว่า	ประสบทัง้ความสขุและความทกุข์	

ให้มุง่เน้นการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ลดละความทกุข์	สาเหตแุห่งทกุข์	แสวงหาความสขุทีแ่ท้จรงิ	โดยมองว่าความ

สุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของในโลกนี้นั้นไม่มีความยั่งยืน	เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	แต่มิได้หมายความว่า	โลกนี้ไม่มีความ

สุข	 แต่ไม่มีความสุขใดในโลกที่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ไม่มีหรือเป็นเพียงมายาคติที่ปรากฏขึ้นเพียงช่ัวครู

ชั่วคราวเท่านั้น	 ไม่มีความสุขท่ีจีรังยั่งยืน	 การจะค้นพบความสุขที่แท้จริงน้ันจะต้องมาจากภายในจิตใจที่มี

ความสขุหลดุพ้นจากกเิลส	ตัณหา	เครือ่งปรงุแต่งทางรปูธรรมทัง้ปวง		ความสขุตามทศันะของพระพทุธศาสนา

นั้นมีความหมายในหลายมิติ	ดังนี้	

	 ๑)	ความสุข	ความสุขในระดับพื้นฐานนี	้เป็นสภาวะที่สามารถทนต่อความทุกข์ได้ง่าย	เป็นสภาวะ

แห่งความสบายข้ันต้น	 โดยเป็นสภาพที่ทนได้ง่ายซ่ึงตรงข้ามกับค�าว่า	 “ความทุกข์”	 คือ	 สภาพที่ทนได้ยาก	

เป็นสภาพที่บีบคั้นให้ผู้คนไม่สบายกายไม่สบายใจ	ความสุข	ในความหมายนี	้มิได้หมายถึง	การปฏิเสธความ

ทุกข์โดยสิ้นเชิง	 แต่หมายถึงสภาวะท่ีสามารถอยู่ร่วมกับทุกข์หรือสภาพการณ์ต่างๆ	 ในการด�าเนินชีวิตได	้

สามารถทนอยู่กับความบีบคั้นบางอย่างได	้สามารถด�ารงอยู่ในท่ามกลางสภาวะที่ทนได้ยากได้	เช่น	นักเรียน

แม้จะเรียนหนังสือด้วยความทุกข์ยากล�าบาก	ซึ่งอาจต้องเดินทางไกลไปเรียนหนังสือ	อดข้าวบ้างบางมื้อ	อิ่ม

บ้างบางมือ้กต็าม	แต่ก็สามารถอดทนศกึษาเล่าเรยีนจนประสบความส�าเรจ็ได้	หรอืผูป่้วยทีเ่จบ็หนกั	แม้จะทน

ทกุข์ทรมานด้วยโรคอย่างแสนสาหสักต็าม	แต่เมือ่มบีคุคลอนัเป็นทีร่กัมาอยูใ่กล้ๆ	หรอืคอยดแูลเอาใจใส่	ย่อม

รู้สึกเป็นสุขได้	เป็นต้น	ความสุขในที่นี้จึงหมายถึง	ความสามารถทนต่อความทุกข์ยากล�าบากได้	ส่วนความสุข

นั้น	 โดยธรรมชาติถือว่าเป็นสภาวะที่มนุษย์สามารถทนได้ง ่ายอยู ่แล้ว	 เช่น	 การทานอาหารอร่อย																				

ความอร่อยน้ันเราทนได้	 เราจึงชอบทานอาหารที่อร่อยถูกปาก	 การได้ทานอาหารอร่อยท่ีถูกปากถูกใจจึงมี

ความสุข	 ส่วนการทานอาหารไม่อร่อย	 ไม่ถูกปาก	 ไม่ถูกใจ	 เราทนความไม่อร่อยไม่ได้จึงรู้สึกเป็นทุกข	์									

เป็นต้น	๑	

	 ๑		พระครูวินัยธรสมุทร	ถาวรธมฺโม	และคณะ.	การเรียนรู้แบบมีความสุขเชิงพุทธ.	(กรุงเทพมหานคร	:	รายงานวิจัย	

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๖).	
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	 ๓)	ความสุข	คือ	ความสุขในระดับสูง	 โดยสภาวะที่ปราศจากความทุกข	์ ไม่มีความทุกข	์ขจัดหรือ

ท�าลายความทกุข์	เป็นสภาวะทีส่ิน้กเิลสทัง้ปวงหรอืภาวะทีป่ราศจากตณัหาความอยากท้ังปวง	พระพทุธศาสนา

เรียก	ความสุขชนิดนี้ว่า	“นิพพานสุข”

	 การมคีวามสขุย่อมส่งผลให้บคุคลสดชืน่แจ่มใส	เบกิบาน	มีก�าลังใจทีจ่ะประกอบกจิทีม่ปีระโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม	ตรงข้ามกับคนที่มีความทุกข์ย่อมไม่มีชีวิตที่สดใส	ร่าเริง	ดังนั้น	ความสุขจึงมีประโยชน์และ

มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 เพียงแต่ว่าความสุขที่มีนั้นจะเป็นความสุขในระดับใดจะเป็นระดับ

ความสุขของมนุษย์โลกท่ัวไปหรือในระดับอริยบุคคล	 โดยพระพุทธศาสนาระบุว่า	 การที่บุคคลจะมีความสุข

ได้นัน้	สามารถมไีด้ตัง้แต่การเริม่ต้นด้วยการท�าความด	ีหรือการท�าบุญ	ซึง่มีพระพทุธพจน์ว่า	“บญุเป็นชือ่ของ

ความสุข”	หมายความว่าการกระท�าในสิ่งที่เป็นบุญท�าให้บุคคลมีความสุข	 ส่วนในเรื่องการบ�าเพ็ญเพียรทาง

จติหรือการเจรญิภาวนา	ความสุขกเ็ป็นปัจจยัทีเ่กือ้หนนุให้จติของผู้บ�าเพญ็ภาวนาเกดิสมาธไิด้ง่าย	ดงัพระพทุธ

พจน์ที่ว่า	 “ผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่น”	 สาเหตุที่ความสุขท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรเจริญภาวนาเกิดสมาธิเพราะว่าเมื่อ

ความสุขเกิดกับผู้ใด	ผู้นั้นย่อมมีจิตมั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน	ท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรเจริญภาวนาเกิดสมาธิขึ้น	และเมื่อจิต

เป็นสมาธิและบรรลธุรรมแล้วความสขุกเ็กดิข้ึนเป็นองค์ประกอบของฌานหรอืธรรมท่ีได้รู	้ดงันัน้	ความสขุทีแ่ท้

จริงตามหลักพระพุทธศาสนา	จึงหมายถึง	สภาวะที่ชีวิตจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสและตัณหาทั้งปวงหรือมีความ

เป็นอิสระแห่งจิตเป็นอย่างย่ิง	 เป็นความสุขท่ีเกิดจากการบ�าเพ็ญทางจิตจนเกิดสมาธิและปัญญา	 มีจิตที่เป็น

อิสระจากการครอบง�าของสรรพสิ่งเข้าถึงธรรมและนิพพาน	ฉะนั้น	จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตตามทัศนะของ

พระพุทธศาสนา	ก็คือ	การเข้าถึงนิพพาน	ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิจนเกิดปัญญา	หรือ

การปฏิบัติในแนวทางที่ท�าให้จิตปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง	

	 อกีนยัหนึง่	พระพทุธศาสนามองว่า	“ความทกุข์”	เป็นปัญหาส�าคัญของมนษุย์	ดงัจะเหน็ได้จากหลัก

ธรรมค�าสอนเรื่องอริยสัจ	๔	ซึ่งเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงทุกข์ก่อน	จากนั้นจึงกล่าวถึงสาเหตุแห่งทุกข์	สภาพที่

ไม่มีทุกข์	และแนวปฏิบัติเพื่อดับทุกข์	(มรรค)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนให้เข้าใจใน

ความทกุข์	สาเหตแุละแหล่งท่ีมาของความทกุข์	วธิกีารดบัทุกข์	เมือ่ความทุกข์หมดไปความสขุก็เกดิข้ึนแทนที	่

โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ได้ทรงสอนเรื่องอริยสัจ	๔	๒	เพื่อชี้ให้เห็นว่าบุคคลควรรู้เท่าทันและเข้าใจทุกข์เพื่อ

มใิห้จมอยู่ในห่วงของความทกุข์	และสามารถแก้ไขให้หลดุพ้นออกมาจากความทกุข์ด้วยจติใจทีแ่ขง็แกร่ง	โดย

มีสติปัญญาเป็นเครื่องประกอบ	บุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์	ย่อมจะมีความสุข	เมื่อชีวิตเป็นสุขย่อมท�าให้

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจดีไปด้วยไม่เป็นโรคทางกายและโรคทางใจ	มีคุณภาพชีวิตที่ดังพระพุทธองค์ได้

ตรัสไว้ว่า	“...ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	ย่อมไม่มีความโกรธในท่ามกลางผู้ที่มีแต่ความโกรธ	ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่าง

เป็นสขุ	ย่อมมสีขุภาพดใีนท่ามกลางผูท้ีไ่ม่มสีขุภาพ	ผู้ทีม่ชีวีติอยูอ่ย่างเป็นสขุ	ย่อมไร้ความตงึเครยีดในท่ามกลาง

ผูท้ีม่แีต่ความตงึเครยีด...”	๓	การมคีวามสขุย่อมส่งผลให้บคุคลเอบิอิม่	แลดสูดชืน่แจ่มใส	มกี�าลังใจทีจ่ะประกอบ

กิจที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป	ความสุขมีประโยชน์และมีความส�าคัญมากในการปฏิบัติธรรมทาง

พุทธศาสนา	พุทธจริยธรรมไม่ได้แยกต่างหากจากความสุข	เริ่มต้นตั้งแต่การท�าความดีหรือกรรมดีทั่วๆ	ไปที่

เรียกว่าบุญซึ่งมีพุทธพจน์ว่า	“บุญเป็นชื่อของความสุข”	๔	ซึ่งหมายความว่า	การกระท�าในสิ่งที่เป็นบุญท�าให้

บุคคลมีความสุข	ในเรื่องการบ�าเพ็ญเพียรทางจิตหรือการเจริญภาวนา	ความสุขก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้จิต

ของผู้บ�าเพ็ญภาวนาเกิดสมาธิได้ง่ายดังพุทธพจน์ที่ว่า	“ผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่น”	๕
	 ๒		ส.ม.	๑๙	/๑๖๖๕	/๕๒๖.
 ๓		ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๔๑/๔๒.
 ๔		ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๐/๕๔๐,	องฺ สตฺตก.	๒๓/๕๙/๙๐
 ๕		ที.ปา	๑๑	/	๔๕๕	/	๓๒๙,	ขุ.ปฏิ.	๓๑/๑๘๓/๑๒๖,	ส.ม.	๑๙/๓๗๙/๑๐๐,	๑๓๙๒/๔๒๑
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สาเหตุที่ความสุขท�าให้ผู้บ�าเพ็ญเพียรเจริญภาวนาเกิดสมาธิเพราะว่าเม่ือความสุขเกิดกับผู้ใด	 ผู้น้ันย่อมมีจิต

มัน่คงไม่ฟุง้ซ่าน	ท�าให้ผูบ้�าเพญ็เพียรเจรญิภาวนาเกดิสมาธข้ึิน	และเมือ่จติเป็นสมาธแิละบรรลุฌานแล้วความ

สุขก็เกิดข้ึนเป็นองค์ประกอบของฌาน	 ดังน้ัน	 พระพุทธศาสนาจึงถือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตซ่ึงเรียกว่า

บรมสุขหรือโพธิน้ันสามารถบรรลุได้ด้วยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ	 หรือด้วยการปฏิบัติในแนวทางที่ท�าให้จิต

ปราศจากกิเลส	

	 แนวคิดของพุทธศาสนามีลักษณะที่ตรงข้ามกับแนวคิดของพวกนิครนถ์หรือลัทธิทรมานตนเอง	

(Asceticism)	ซึ่งเป็นลัทธิที่ใช้วิธีการทรมานร่างกายให้เกิดความเจ็บปวดเพื่อบรรลุถึงความสุข	ความทุกข์ถูก

ใช้เป็นสะพานเพื่อก้าวไปสู่ความสุข	 ลัทธินี้จะบ�าเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกายของตนเองซึ่งเรียกว่า										

อัตตกิลมถานุโยค	๖	 โดยลงไปนั่งนอนอยู่กลางแดดในฤดูร้อนหรือลงไปอาบน�า้และแช่น�้าในฤดูหนาว	ถ้าเป็น

นักบวชก็จะโกนศีรษะโดย	 การถอนผมทีละเส้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็เคยใช้วิธีบ�าเพ็ญเพียร

โดยการทรมานตนเองด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 ไม่เสวยพระกระยาหารจนพระวรกายซูบผอม	 จนมองเห็นแต	่		

หนัง	เอ็น	และกระดูกเท่านั้น	แต่ก็ไม่พบกับความสุข	พระองค์จึงบ�าเพ็ญเพียรด้วยวิธีใหม่โดยยึดหลักทางสาย

กลางไม่ตงึและหย่อนไป	ด้านใดด้านหนึง่จนเกนิไป	พระองค์ทรงเลกิทรมานตนเองและกลบัมาฉนัอาหารตาม

ปกติ	วิธีนี้จึงท�าให้พระองค์ค้นพบหลักธรรมที่ท�าให้เกิดความสุขอันแท้จริง					

	 ความหมายของความสุข	 ค�าว่า	 “ความสุข”	 ในภาษาไทยตรงกับค�าในภาษาบาลีว่า	 “สุข”																			

(สุ+ขนุ	อวธารเณ+กฺวิ)	แปลว่า	ความสุข	ความสะดวก	ความสบาย	ความส�าราญ	๗	ความฉ�า่ชื่นรื่นกายรื่นใจ	
๘	ในคมัภร์ีอฏัฐสาลนิ	ีอรรถกถาธรรมสังคณ	ีจติตปุปาทกณัฑ์	ได้วเิคราะห์ความหมายไว้ว่า	“สุขยตตี	ิสุข�”	แปล

ว่า	ธรรมที่ชื่อว่า	“สุข”	เพราะอรรถว่า	“สบาย”	อธิบายว่า	ความสุขย่อมเกิดแก่ผู้ใด	ก็ท�าบุคคลนั้นให้ถึงความ

สุข	อีกอย่างหนึ่ง	ย่อมเคี้ยวกินอย่างด	ีและย่อมขุด	(ท�าลาย)	อาพาธทางกายทางใจ	เพราะเหตุนั้นธรรมชาติ

นัน้จงึชือ่ว่า	สขุ	๙	ในความหมายน้ีความสขุนอกจากหมายถงึความสขุสบายแล้ว	ยงัหมายถงึ	สภาวะท่ีสามารถ

ท�าลาย	ความทุกข์ได้อีกด้วย	นั่นคือสภาวะต่างๆ	ที่สามารถก�าจัดหรือท�าลายความทุกข์ได้ชื่อว่าเป็นความสุข

ทั้งสิ้น	เช่น	ความสนุก	ความสนุกสนาน	ความเบิกบาน	ความแจ่มใส	ความพอใจ	ความยินด	ีความร่าเริง	ความ

ดีใจ	ความเพลิดเพลิน	ความสบายกายสบายใจ	ความอิ่มใจ	ความปราโทย	์ความบันเทิง	ความร่าเริง	ความยิ้ม

แย้ม	 ความปลื้มใจ	 เป็นต้น	 ๑๐	 จะเห็นว่าสภาวะเหล่านี้แม้ในภาษาไทยก็ถือว่าเป็นค�าที่แสดงถึงสภาวะแห่ง

ความสุขนั่นเอง

 ๖		อัตตกิมลถานุโยค	คือ	เพียรเพื่อความล�าบากแก่ตน	กล่าวคือ	ทรมานตนเอง	(	ม.ม.	๑๒	/๒๒๐/๑๘๗)

 ๗		พระมหาโมคคัลลานะ	(ผู้รจนา),	คัมภีร์อภิธานวรรณนา,	พิมพ์ครั้งที	่๒,	แปลและเรียบเรียงโดย	พระมหา

สมปอง	มุทิโต,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง	จ�ากัด,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๔๐.

 ๘		พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์	พิมพ์ครั้งที่	๑๑/๒	ขนาดตัว

อักษรใหญ่,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	เอส.	อาร์.	พริ้นติ้ง	แมส	โปรดักส์	จ�ากัด,	๒๕๕๑),	หน้า	๔๕๒.

 ๙		อภิ.สงฺ.อ. (ไทย)	๗๕/๒๓๒.

 ๑๐	ค�าเหล่านี้แปลมาจากค�าที่เป็นไวพจน์ของความสุข	(สุข)	ซึ่งมี	๑๕	ค�า	คือ	สาตะ,	ผาสุ,	ปีติ,	หาสะ,	อัตตมนตา,	

วิตติ,	ตุฏฐิ,	อานันทะ,	ปทุมะ,	อาโมทะ,	สันโตสะ,	นันทิ,	สัมมทะ,	ปาโมชชะ,	และปโมทะ,	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	:-	พระ

มหาโมคคัลลานะ	(ผู้รจนา).	ดูใน	คัมภีร์อภิธานวรรณนา.	แปลและเรียบเรียงโดย	พระมหาสมปอง	มุทิโต.	พิมพ์ครั้งที	่๒.	

(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง	จ�ากัด,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๓๔-๑๓๖.
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	 ความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนามคีวามหมายทีส่�าคญัอยู	่๓	นยัด้วยกนั	ได้แก่	๑)	สภาวะแห่งความ

สุข	ความสบาย	๒)	สภาวะที่ปราศจากความทุกข์	ไม่มีความทุกข	์ขจัดหรือท�าลายความทุกข	์และ	๓)	สภาวะ

ที่สามารถทนต่อความทุกข์ได้ง่าย	 ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน	 เพราะต่างก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งใน

เวทนา	๓	และ	เวทนา	๕	เมื่อความสุขเป็นเวทนา	ความสุขจึงเป็นส่วนหนึ่งของขันธ	์๕	๑๑	และเมื่อเป็นขันธ	์๕	
๑๒	ความสุขจึงตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์	อันเป็นลักษณะประจ�าแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย	

คือ	 อนิจจตา	 (ความเป็นของไม่เที่ยง	 ไม่ยั่งยืน	 มีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา)	 ทุกขตา	 (ความเป็นทุกข์)	

และอนัตตตา	 (ความเป็นของไม่เฉพาะตน	 ไม่ใช่ตัวตนของเรา	 เป็นเพียงการอาศัยสิ่งต่างๆ	ประกอบกันเข้า)	

๒)	ความสขุ	ทีห่มายถงึสภาวะท่ีสิน้กเิลสทัง้ปวงหรือภาวะทีป่ราศจากตณัหา	ได้แก่	กามตณัหา	ภวตณัหา	และ

วภิวตณัหา	ไม่ถูกครอบง�าด้วยสิง่ปรงุแต่งทัง้หลาย	พระพทุธศาสนาเรยีกความสุขชนดินีว่้า	“นพิพานสุข”	และ

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสูงสุดที่มนุษย์จะพึงเข้าถึงได้ด้วย	การปฏิบัติตามธรรม

 สรุป	 ความสุขอันแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนา	หมายถึง	 สภาวะที่ชีวิตจิตใจหลุดพ้นจากกิเลส

และตณัหาทัง้ปวง	เป็นความสขุทีเ่กดิจากการบ�าเพญ็ทางจติจนเกดิสมาธิและปัญญา	มจิีตท่ีเป็นอสิระจากการ

ครอบง�าของสรรพสิ่งและจะเห็นได้ว่าร่างกายเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการบรรลุ	 ถึงความสุข	 กล่าวคือ	

ร่างกายต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่เจ็บปวด	ไม่ล�าบาก	ไม่ทุกข์ทรมาน	ร่างกายที่เจ็บปวดย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ

บ�าเพ็ญภาวนาของจิตและเป็นเหตุท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงความสุขอันแท้จริง		พระพุทธศาสนาเรียกความสุข

ชนิดนี้ว่า	“นิพพานสุข”	และถือว่า	เป็นสิ่งที่ดีสูงสุดของมนุษย์	การค้นพบนิพพานสุขของพระพุทธองค์ได้ชี้ให้

เห็นว่าเมื่อปฏิบัติตามทางสายกลางหรือเมื่อท�าให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการบ�าเพ็ญภาวนาทางกายและ

ทางจิตจึงจะท�าให้เกิดความสุข		

                ๑๑	สุต. สงฺ. สฬ. ๑๘	/๔๓๒	–	๔๓๓/๒๖๕	–	๒๖๖.

	 เวทนา	๓	ได้แก่			๑	สุขเวทนา							-		ความรู้สึกสบายทางกายก็ตาม	ทางใจก็ตาม

	 	 					๒	ทุขเวทนา							-		ความรู้สึกทุกข์ไม่สบายทางกายก็ตาม	ทางใจก็ตาม

	 	 					๓	ทุกขเวทนา					-		ความรู้สึกเฉย	ๆ	จะสุขก็ไม่ใช่	ทุกข์ก็ไม่ใช่

	 เวทนา	๕	ได้แก่			๑	สุขินทรีย์								-		ความสุขความสบายทางกาย

	 	 					๒	ทุกขินทรีย์						-		ความทุกข	์ความไม่สบาย	เจ็บปวดทางกาย

	 	 					๓	โสมนัสสินทรีย	์	-	ความแช่มชื่น	สบายใจ	สุขใจ

	 	 					๔	โทมนัสสินทรีย์		-	ความเสียใจ	ทุกข์ใจ

	 	 					๕	อุเบกขินทรีย์				-	ความรู้สึกเฉย	ๆ	

   ๑๒	สุต.สงฺ.ขุ. ๑๗/๙๕/๕๑.
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๒.๒  ประเภทและระดับของความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
 ๒.๒.๑ ประเภทของความสุข	 พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของความสุขไว้เป็นประเภทต่างๆ	

ตามหลกัพทุธธรรมและเกณฑ์ทีป่รากฎในวถิกีารด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ในทีน่ีจ้ะได้ประเภทความสขุในแต่ละ

มิติ	ดังนี้

 ๑) ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์ขันธ์ ๕ (กายและใจ) โดยนัยนี้เป็นการแบ่งประเภทของความ

สุขตามลักษณะองค์ประกอบของชีวิตมนุษย	์ คือ	 กายและใจ	หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	ตามหลัก

องค์ประกอบของ	“ขันธ์	๕”	ก็ตาม	ซึ่งสรุปเป็น	๒	ส่วนคือ	รูปกับนาม	โดยที่	“รูป”	สงเคราะห์เข้าใน	“รูป”	

ส่วน	“เวทนา”	“สัญญา”	“สังขาร”	และ	“วิญญาณ”	สงเคราะห์เข้าใน	“นาม”	๑๓	เมื่อชีวิตมีส่วนประกอบ

ส�าคญัอยู	่๒	ประการ	คอืรปูกบันาม	พระพทุธศาสนาจงึแบ่งความสุขของชีวติออกเป็น	๒	ประการ	เช่นเดยีวกนั	

คือ	(๑)	กายิกสุข	ความสุขทางกาย	และ	(๒)	เจตสิกสุข	ความสุขทางใจ	๑๔	ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

	 (๑)	กายิกสุข	ความสุขทางกาย	คือ	ความสุขที่เกิดจากส่วนประกอบทางร่างกายสามารถท�าหน้าที่

ได้ตามปกต	ิไม่บกพร่องหรือเสียหาย	หรือรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา	น่ารัก	น่าใคร	่น่าพอใจต่างๆ	เช่น	ได้เห็น

ภาพที่สวยงาม	ได้ยินเสียงที่ไพเราะ	ได้สูดกลิ่นที่หอม	ได้ลิ้มรสชาติที่อร่อย	และได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่ม	

ที่เรียกว่า	“เสวยอารมณ์ทั้ง	๕”	หรือ	“กามคุณ	๕”	(ความสุขที่เป็นไปในทวารทั้ง	๕)	๑๕	ซึ่งจัดเป็นความสุข

ในระดับโลกิยะ	(ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก)	เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	๑๖	ในเวทนา	๕	ความสุขทางกายจัด

เป็นสุขเวทนา	(การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข	ปลอดโปร่ง	โล่ง	สบายในทางกาย)		๑๗

	 (๒)	 เจตสิกสุข	 ความสุขทางใจ	 คือ	 สภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส	 สดช่ืน	 เบิกบาน	 ไม่ขุ่นมัวด้วย

ธรรมารมณ	์(อารมณ์ที่เกิดกับใจ)	ต่างๆ	ที่มากระทบ	อีกอย่างหนึ่ง	ได้แก่	สภาวะที่ใจมีความส�าราญแช่มชื่น	

(ความชืน่ใจ)	ไม่ขุน่มวัด้วยอ�านาจกเิลสทีเ่ป็นไปในมโนทวาร	ได้แก่	โลภะ	(ความโลภ)	โทสะ	(ความโกรธ)	โมหะ	

(ความหลง)	เป็นต้น	อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง	(ความทุกข์)ทางจิต	๑๘	ความสุขประเภทนี้จึงเป็นได้ทั้ง

ในระดบัโลกยิะและโลกตุตระ	(ความสขุทีพ้่นวสิยัของโลก)๑๙	เมือ่พจิารณาในเวทนา	๕	ความสขุทางใจจดัเป็น

โสมนัสเวทนา	 (การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข	ปลอดโปร่ง	 โล่ง	สบายทางใจ)	 ๒๐	ความสุขทั้ง	๒	อย่างนี้	 ในทาง

พระพุทธศาสนาถือว่า	 สุขภาวะทางใจเป็นเลิศ	 หรือเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด	 ๒๑	 โดยหมายเอาสุขทางใจในระดับ					

โลกุตตระ	หรือความสุขจากการสามารถท�าลายกิเลสได้อย่างถาวร	ได้แก่	ความสุขจากการได้บรรลุมรรคผล	

และนิพพาน	

   ๑๓ ขุ.ป. (ไทย)	๓๑/๑๗๐/๒๖๕.

   ๑๔		องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๗๑/๑๐๓.

   ๑๕		ม.มู.อ. (ไทย)	๑๙/๓๕๐.

   ๑๖		ปัญญา	ใช้บางยาง	และคณะ	(ผู้เรียบเรียง),	ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก	:	อธิบายหลักธรรมส�าหรับ

ชาวพุทธ	นักธรรมชั้นตรี	ชั้นโท	ชั้นเอก	สมบูรณ์แบบ,	(กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา,	๒๕๔๘),	หน้า	๒๗๗.

 ๑๗		เวทนา	คือ	สภาวะเสวยอารมณ์ม	ี๕	ประการ	คือ	(๑)	สุขเวทนา	(๒)	ทุกขเวทนา	(๓)	โสมนัสเวทนา	(๔)	โทมนัส

เวทนา	(๕)	อุเบกขาเวทนา	:-	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๗๐/๓๐๓.

 ๑๘	องฺ.ทุก. (ไทย)	๒๐/๗๑/๑๐๓.

 ๑๙		ปัญญา	ใช้บางยาง	และคณะ	(ผู้เรียบเรียง),	อ้างแล้ว	

   ๒๐		สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๗๐/๓๐๓.

   ๒๑		องฺ.ทุก. (ไทย)	๒๐/๗๑/๑๐๓.
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 ๒) ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์กับหลักแห่งการพัฒนาชีวิต (ภาวนา ๔) พระพุทธศาสนาได้

อธิบายหลักการพัฒนาชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับจิตใจ	 ปัญญาและสังคม	 ตามหลักภาวนา	 ๔	 ได้แก่																						

(๑)	กายภาวนา	(๒)	สีลภาวนา	(๓)	จิตตภาวนา	(๔)	ปัญญาภาวนา	๒๒		การที่บุคคลจะได้ความสุขหรือความ

เจริญนั้นจะต้องพัฒนาตนเองใน	๔	ด้าน	จึงจะมีความสุขตามนัยแห่งการพัฒนาชีวิตที่ส�าคัญ	๔	ดังนี้

	 ๑)	ความสุขทางกาย	 (physical)	 ได้แก่	 ร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ	์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	และ				

สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ด	ีสะอาด	และส่งเสริมสุขภาพ	เช่น	น�้าสะอาด	อากาศบริสุทธิ	์ป่าไม้สมบูรณ์สวยงาม	

ที่อยู่อาศัยสะอาด	 ไม่มีขยะมูลฝอยเน่าเหม็น	 อาหารสะอาดถูกหลักอนามัย	 เป็นต้น	 ผู้ที่มีความสุขด้านน้ี							

เรียกว่า	“ภาวิตกายบุคคล”	(บุคคลผู้มีกายเจริญแล้ว)	หรือ	“กายภาวนาบุคคล”	(บุคคลผู้ได้พัฒนากายแล้ว)

	 (๒)	ความสุขทางสังคม	หรือศีล	(moral)	ได้แก่	มีสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่างๆ	ที่ดี	มีคุณภาพ	เช่น	

เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	การศึกษา	กฎหมาย	อาชีพ	ปัญหาสังคม	ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	เป็นต้น	

ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตสีลบุคคล”	(บุคคลผู้มีศีลเจริญแล้ว)	หรือ	“สีลภาวนาบุคคล”	(บุคคลผู้ได้

พัฒนาศีลแล้ว)

	 (๓)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	ได้แก่	มีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมความดีงามทั้งหลาย

ภายในจิตใจ	 ได้แก	่ความมีเมตตากรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิและสดชื่น	 เบิกบาน	 เป็นสุข	

ผ่องใส	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตจิตบุคคล”	(บุคคลผู้มีจิตใจเจริญแล้ว)	หรือ	“จิตภาวนา

บุคคล”	(บุคคลผู้ได้พัฒนาจิตแล้ว)

	 (๔)	 ความสุขทางปัญญา	 (intellectual)	 ได้แก่	 มีสติปัญญา	 ความเช่ือ	 ความรู้	 ความนึกคิด														

ความเห็น	ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้อง	ตามความเป็นจริง	สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและ

ชวีติได้อย่างปกตสิขุและอย่างเข้าใจ	ผูท้ีม่คีวามสขุด้านน้ีเรยีกว่า	“ภาวิตปัญญาบุคคล”	(บคุคลผูม้ปัีญญาเจรญิ

แล้ว)	หรือ	“ปัญญาภาวนาบุคคล”	(บุคคลผู้ได้พัฒนาปัญญาแล้ว)

	 ความสุขทั้ง	๔	ประเภทสามารถสงเคราะห์เข้าในความสุข	๒	ประเภทได้	 ได้แก่	ความสุขทางกาย	

(ภาวิตกาย	 หรือกายภาวนา)	 กับ	 ความสุขทางสังคมหรือศีล	 (ภาวิตสีล	 หรือสีลภาวนา)	 สงเคราะห์เข้าใน				

ความสขุกายกิสขุ	(ความสขุทางกาย)	ส่วนความสขุทางจติ	(ภาวติจิต	หรือจติภาวนา)	และความสขุทางปัญญา	

(ภาวิตปัญญา	และปัญญาภาวนา)	สงเคราะห์เข้าในเจตสิกสุข	(ความสุขทางใจ)	ดังนั้นในแง่ขององค์ประกอบ

ของชีวิตจึงมีความสุข	๒	ประเภท	คือ	กายิกสุข	สุขทางกาย	และเจตสิกสุข	สุขทางใจ	และในบรรดาความสุข

ทั้ง	๒	ประเภทนี้	พระพุทธศาสนาถือว่า	เจตสิกสุขหรือสุขทางใจเป็นเลิศกว่าสุขทางกาย

 ๓) ประเภทความสุขเชิงเปรียบเทียบในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์	 พระพุทธศาสนาได้แบ่ง

ประเภทของความสุขตามล�าดับของการด�าเนินชีวิต	เริ่มต้นตั้งแต่ความสุขแบบง่ายหรือหยาบๆ	ของฆราวาส

ทั่วไปของนักบวช	 ไปจนถึงความสุขแบบประณีต	 โดยในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย	 ทุกนิบาต	 ได้จ�าแนกความสุข

ออกเป็นคู่	ๆ	ไว้	๑๓	คู่	แต่ละคู่มีลักษณะตรงกันข้าม	ดังนี้

   ๒๒	องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	๒๒/๗๙/๑๔๔–๑๔๖,	องฺ.ปญฺจก. (บาลี)	๒๒/๗๙/๙๗-๙๙,	ในพระไตรปิฎกท่านแสดงภาวนา	

๔	นี้ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคล	๔	ประการ	คือ	(๑)	ภาวิตกาย	ผู้เจริญกาย	(๒)	ภาวิตศีล	ผู้เจริญศีล	(๓)	ภาวิตจิต	ผู้เจริญจิต	

(๔)	ภาวติปัญญา	ผูเ้จรญิปัญญา	แต่ใน	พจนานกุรมฉบับประมวลธรรม	ของพระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต)	ท่านแสดงเฉพาะ

ภาวะของบุคคลตามนัยพระไตรปิฎกนี้ว่า	ภาวนา	๔	ประการ	ได้แก่	(๑)	กายภาวนา	(๒)	ศีลภาวนา	(๓)	จิตตภาวนา	(๔)	ปัญญา

ภาวนา	และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	พิมพ์

ครั้งที	่๑๖,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	เอส.อาร์.พริ้นติ้ง	แมส	โปรดักส์	จ�ากัด,	๒๕๕๑),	หน้า	๗๐-๗๑.
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	 (๑)	 คิหิสุข	 หมายถึง	 สุขของคฤหัสถ์หรือสุขของชาวบ้าน	 ส่วนบรรพชาสุข	 หรือบรรพชิตสุข												

หมายถึง	สุขจากการบวชหรือสุขของนักบวช

	 (๒)	กามสุข	หมายถึง	สุขที่เกิดจากกาม	ส่วนเนกขัมมสุข	หมายถึง	สุขที่เกิดจากความปลอดโปร่ง

จากกาม

	 (๓)	 อุปธิสุข	 หมายถึง	 สุขกลั้วทุกข์	 ได้แก่สุขในไตรภูมิ	 หรือ	 โลกียสุข	 ส่วนนิรุปธิสุข	 หมายถึง													

สุขไม่กลั้วทุกข	์ได้แก่	โลกุตตรสุข

	 (๔)	สาสวสุข	หมายถึง	สุขก่ออาสวะ	ส่วนอนาสวสุข	หมายถึง	สุขไม่ก่ออาสวะ	หรือสุขไร้อาสวะ

	 (๕)	 สามิสสุข	 หมายถึง	 สุขอิงอามิส	 หรือ	 สุขอาศัยเหยื่อล่อ	 หรือสุขทางเนื้อหนัง	 ส่วนนิรามิสสุข	

หมายถึง	สุขไม่อิงอามิส	สุขไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อ	หรือ	สุขไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพเสวย

	 (๖)	 อนริยสุข	 หมายถึง	 สุขของผู้ไม่เป็นอริยะ	 คือสุขของปุถุชน	 ส่วนอริยสุข	 หมายถึง	 สุขของ										

พระอริยะ

	 (๗)	กายิกสุข	หมายถึง	สุขทางกาย	ส่วนเจตสิกสุข	หมายถึงสุขทางใจ

	 (๘)	 สัปปีติกสุข	 หมายถึง	 สุขเจือปีติ	 ได้แก่สุขในฌานที่	 ๑	 และที่	 ๒	 ส่วนนิปปีติกสุข	 หมายถึง											

สุขไม่เจือปีติ	ได้แก่สุขฌานที	่๓	และในฌานที่	๔

	 (๙)	สาตสุข	หมายถึง	สุขมีรสชื่น	อรรถกถาว่าได้แก่สุขในฌาน	๓	ชั้นต้น	แต่น่าจะได้แก่สุขตั้งแต่

ฌานที่	๓	ลงมาทั้งหมด	ส่วนอุเบกขาสุข	หมายถึง	สุขเกิดแต่อุเบกขา	คือ	สุขเมื่อจิตได้ดุลย์เต็มที	่มองดูเฉย

อย่างเป็นกลางพร้อมทีจ่ะเหน็ตามเป็นจรงิ	และวินจิฉยัโดยถกูต้องเสมอืนคนมปัีญญาผูม้องจากนอกเหตกุารณ์

ท่านว่า	ได้แก	่	สุขในฌานที	่๔

	 (๑๐)	อสมาธิสุข	หมายถึง	สุขที่ไม่ถึงสมาธ	ิส่วนสมาธิสุข	หมายถึง	สุขเกิดจากสมาธิไม่ว่าอุปจาระ

หรืออัปปนาก็ตาม

	 (๑๑)	สัมปีติการัมมณสุข	หมายถึง	สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌาน	๒	ขั้นแรกที่มีปิติ	ส่วนนิปปีติการัมมณ

สุข	หมายถึง	สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่	๓	และฌานที่	๔	ซึ่งไม่มีปิติ

	 (๑๒)	สาตารัมมณสุข	หมายถึง	สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌาน	๓	แรกที่มีรสชื่น	ส่วนอุเปกขารัมมณสุข	

หมายถึง	สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่	๔	ซึ่งมีอุเบกขา

	 (๑๓)	รูปารัมมณสุข	หมายถึงสุขมีรูปธรรมหรือรูปฌานเป็นอารมณ	์ส่วนอรูปารัมมณสุข	หมายถึง	

สุขมีรูปธรรมหรืออรูปฌานเป็นอารมณ์		๒๓

	 ความสุขแต่ละคู่ที่กล่าวมาข้างต้น	ความสุขอย่างหลังถือว่าเป็นเลิศกว่าหรือยอดเยี่ยมกว่าความสุข

ด้านหน้า	เช่น	บรรพชาสุข	(สุขของนักบวช)	ยอดเยี่ยมกว่าคิหิสุข	(สุขของคฤหัสถ์)	ความสุขคู่แรกถือได้ว่าเป็น

ที่รวมของสุขทั้ง	๑๒	คู	่ เพราะว่าผู้ที่แสวงหาสุขนั้น	มี	๒	พวกเท่านั้น	คือ	คฤหัสถ์กับบรรพชิต	จะเห็นได้ว่า

บรรพชติมุ่งเน้นการแสวงหาความสุขทางจิตใจซึง่เป็นโลกตุตรสุข	เนกขมัมสุข	หรอืสุขทีไ่ม่องิอามสิ	ส่วนคฤหสัถ์

มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขทางกายซึ่งเป็นโลกียสุขหรือสุขอิงอามิส		ความสุขของคฤหัสถ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับทรัพย์สินเงินทอง	 รองลงมาได้แก่	 ความสุขที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่มีคุณธรรมไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	ความสุขที่คฤหัสถ์ควรแสวงหามีอยู	่๔	๒๔	ประการ	คือ

	 (๑)	อัตถิสุข	หมายถึง	สุขเกิดจากการมีทรัพย์	คือความภูมิใจ	เอิบอิ่มใจว่าตนมีโภคทรัพย	์ได้มาด้วย

น�้าพักน�้าแรง	ความขยันหมั่นเพียรของตน	และโดยชอบธรรม
 ๒๓		องฺ.ทุก. ๒๐	/	๓๐๙	–	๓๒๑	/	๑๐๐๐	-	๒

 ๒๔	องฺ.จตุกฺก.	๒๑	/	๖๒	/	๙๐
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	 (๒)	โภคทรพัย์	หมายถงึ	สขุเกดิจากการใช้จ่ายทรพัย์	คอืความภมูใิจ	เอบิอิม่ใจว่าตนได้ใช้จ่ายทรพัย์

ที่ได้มาโดยชอบนั้น	เลี้ยงชีพ	เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง	และบ�าเพ็ญประโยชน์

	 (๓)	อนณสุข	หมายถึง	สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี	้คือความภูมิใจ	เอิบอิ่มใจว่าตนเป็นไทไม่มีหนี้สิน

ติดค้างใคร

	 (๔)	อนวัชชสุข	หมายถึง	สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ	คือความภูมิใจ	เอิบอิ่มใจว่าตนมีความ

ประพฤติสุจริต	ไม่บกพร่องเสียหาย	ใครๆ	ติเตียนไม่ได้ทั้งทางกาย	ทางวาจา	และทางใจ

	 ประเภทของความสุขที่มนุษย์แสวงหาข้ึนอยู่กับสถานะของบุคคลว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิต	

เมื่อสถานะแตกต่างกันเป้าหมายและวิธีการแสวงหาความสุขจึงแตกต่างกัน	อย่างไรก็ตามบางครั้งบรรพชิตก็

แสวงหาความสุขแบบคฤหัสถ์	 ส่วนคฤหัสถ์บางครั้งก็แสวงหาสุขแบบบรรพชิตโดยการประพฤติปฏิบัติตาม

แบบอย่างบรรพชิต	 ได้แก่	 การเจริญภาวนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีสติและสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจไม่ให้ถูก

ครอบง�าด้วยโลภะ	โทสะ	และโมหะ	จนท�าให้เกิดทุกข์	เมื่อประพฤติปฏิบัติและพัฒนาจิตจนมีอุปนิสัยแก่กล้า	

ก็สามารถจะบรรลุนิพพานสุขได้เช่นเดียวกันกับบรรพชิต	 โดยสรุปก็คือ	 มนุษย์บางคนมุ่งเน้นการแสวงหา			

ความสุขแบบคฤหัสถ์	 มนุษย์บางคนแสวงหาความสุขแบบบรรพชิต	 และมนุษย์บางคนแสวงหาความสุขใน

ลักษณะที่มีความสมดุลกันทั้งสุขแบบคฤหัสถ์และสุขแบบบรรพชิต	

 ๔) ประเภทความสุขตามลําดับขั้นของโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภท

ของความสุขเป ็นล�าดับขั้น	 โดยเริ่มต ้นจากโลกิยสุขไปจนถึงโลกุตตรสุข	 โดยจ�าแนกความสุข																																													

ออกเป็น	๑๐	ชั้น	๒๕	ดังนี้

	 (๑)	กามสขุ	สขุเนือ่งด้วยกาม	ได้แก่	ความสขุโสมนสั	ทีเ่กดิขึน้ด้วยอาศยักามคณุ	๕	๒๖		ทีน่่าปรารถนา

โดยอิงอาศัยรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสทางกาย	เป็นเครื่องให้เกิดความสุข	ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

	 (๒)	 ปฐมฌานสุข	 สุขเนื่องด้วยปฐมฌานซ่ึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วย							

วิตก	๒๗		วิจาร	๒๘	ปีติ	สุข	และเอกัคคตา

	 (๓)	ทุติยฌานสุข	สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน	ซึ่งประกอบด้วยปีติ	สุข	และเอกัคคตาร

	 (๔)	ตติยฌานสุข	สุขเนื่องด้วยตติยฌาน	ซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกัคคตา

	 (๕)	จตุตถฌานสุข	สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน	ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขา	และเอกัคคตา	๒๙

	 (๖)	อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่องด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัต	ิซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญา

ได้โดยสิ้นเชิง	ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด	ไม่มนสิการนานัตตสัญญา	นึกถึงแต่อวกาศอันอนันต์เป็นอารมณ์

	 (๗)	 วิญญาณัญจายตนะสมาปัตติสุข	 สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ	 ซึ่งค�านึงวิญญาณอัน

อนันต์เป็นอารมณ์

 ๒๕		ม.ม.	๑๓	/	๑๐๐	/	๙๖

 ๒๖		กามคุณ	๕	คือส่วนที่น่าใคร	่น่าปรารถนา	ประกอบด้วย	(ม.ม.	๑๒	/	๑๙๗	/	๑๖๘	:	๓๒๗	/๓๓๓)	รูปะ	(รูป),	

สัททะ	(เสียง)	,	คันธะ	(กลิ่น)	,	รสะ	(รส)	,	โผฏธัพพะ	(สัมผัสทางกาย)

 ๒๗	 	วิตก	 คือ	 ขณะที่เนกขัมมะและกุศลธรรมกระทบจิตรเหมือนกับระฆังเกิดเสียงดังขึ้น	 เป็นกระบวนการท�างาน				

ทางใจและท�าให้เกิดผล

 ๒๘	วิจาร	 คือ	 เสียงครวญของระฆังดังติดต่อไปกว่าจะสิ้นเสียงนานพอสมควร	 พระโยคาวจรสามารถจับเอาอารมณ์

นั้นไว้ได	้จนท�าให้เกิดองค	์๓	–	๔	-	๕	ได้	ซึ่งเป็นความสุขในฌานที	่๒

 ๒๙	อุเบกขา	และเอกัคคตา	คือ	เพ่งพิจารณาแต่เรื่องที่ถูกต้อง	เป็นธรรมอย่างเดียวไม่เอนเอียงไปสู่ความผิดพลาดอีก

พ้นโลกียสุข	เข้าสู่โลกุตรตรสุข	(โสดาปัตติผล)
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	 (๘)	อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัต	ิซึ่งค�านึงภาวะที่ไม่มีอะไร

เลยเป็นอารมณ์

	 (๙)	เนวสญัญานาสญัญายตนสมาปัตตสิขุ	สขุเนือ่งด้วยเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตัอินัถึงภาวะ

ที่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่

	 (๑๐)	สญัญาเวทยตินโิรธสมาปัตตสุิข	สขุเนือ่งด้วยสัญญาเวทยตินโิรธสมาบตั	ิอนัถงึภาวะทีด่บัสัญญา

และเวทนาทั้งหมด

	 ความสุขทั้ง	 ๑๐	 ชั้นข้างต้นมีความประณีตและลึกซ้ึงยิ่งกว่ากันขั้นไปตามล�าดับขั้นการแสวงหา			

ความสุขของมนุษย์จะต้องเป็นไปตามล�าดับขั้น	คือ	จากความสุขขั้นต�า่ไปหาความสุขขั้นสูงหรือจากความสุข

แบบหยาบไปหาความสุขแบบประณีต	ความสุขที่สูงขึ้นและประณีตขึ้นจะบรรลุได้ยากขึ้นและต้องอาศัยการ

บ�าเพ็ญภาวนาทางจิตเป็นส�าคัญ	 บุคคลไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะแสวงหา			

ความสุขทั้ง	๑๐	ขั้น	ซึ่งสามารถย่อให้เหลือเพียง	๓	ระดับ	๓๐	ได้แก	่๑)	สามิสสุข	คือ	สุขอาศัยอามิส	วัตถุ

สิ่งของ	ได้แก่	กามสุข	๒)	นิรามิสสุข	คือ	สุขไม่อาศัยอามิส	ได้แก่	ฌานสุข	และ	๓)	นิรามิสตรสุข	คือ	สุขยิ่ง

กว่านิรามิสสุข	หรือสุขเหนือกว่านิรามิสสุข

๒.๓ ระดับของความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา 
 นอกจากประเภทความสุขดังกล่าว	 สามารถแบ่งระดับของความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาเป็น

ขั้นๆ	ได้อีก	นับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบหรือขั้นต�่าไปสู่ความสุขในระดับที่สูงขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นจนถึงความ

สุขขั้นสูงสุด	ดังนี้

	 ๑.	ความสุข	๒	ระดบั	ได้แก่	(๑)	โลกยิสขุ	ความสขุระดับโลกยิะ	ได้แก่	ความสขุท่ีเจอืด้วยกเิลส	ความ

สุขของสัตว์ที่เป็นไปในกามาวจรภูม	ิรูปาวจรภูม	ิและอรูปาวจรภูมิ	และ	(๒)	โลกุตตระสุข	ความสุขระดับ	โลกุ

ตตระ	ได้แก่	ความสุขของพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสบางส่วน	คือ	พระโสดาบัน	สกทาคาม	ีและพระอนาคาม	ี

และผู้สิ้นกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง	ได้แก	่พระอรหันต์	๓๑

	 ๒.	ความสุข	๓	ระดับ	ได้แก	่(๑)	กามสุข	สุขที่เกิดจากกิเลสกาม	หรือสุขเกิดจากกามคุณ	(๒)	ทิพย

สุข	สุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของพรหมและมนุษย์และ	(๓)	ตัณหักขยสุข	สุขคือความสิ้น

ไปแห่งกิเลสตัณหา	ได้แก่	สุขอันเกิดจากผลสมาบัต	ิ	๓๒

	 ๓.	ความสุข	๑๐	ระดับ	ได้แก	่(๑)	กามสุข	สุขเนื่องด้วยกาม	ได้แก่	ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วย

อาศัยกามคุณ	๕	(๒)	ปฐมฌานสุข	สุขเนื่องด้วยปฐมฌาน	ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย	ประกอบ

ด้วยวิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	และเอกัคคตา	(๓)	ทุติยฌานสุข	สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน	ซึ่งประกอบด้วย	ปีติ	สุข	และ

เอกัคคตา	(๔)	ตติยฌานสุข		สุขเนื่องด้วยตติยฌาน	ซึ่งประกอบด้วยสุข	และเอกัคคตา	(๕)	จตุตถฌานสุข	สุข

เนื่องด้วยจตุตถฌาน	ซึ่งประกอบด้วย	อุเบกขา	และเอกัคคตา	(๖)	อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่อง

ด้วยอากาสามัญจายตนสมาบัต	ิซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิ้นเชิง	ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด

 ๓๐	สํ. สฬ.	๑๘/๔๕๐	–	๒/๒๙๓.

 ๓๑		สุข	๒	ประเภท	คือ	(๑)	โลกิยสุข	หรืออุปธิสุข	(๒)	โลกุตตระสุข	หรือ	นิรุปธิสุข	:-		ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๖๗/๖๐,	

อ้างใน		องฺ.ทุก. (ไทย)	๒๐/๖๗/๑๐๒.

   ๓๒	ขุ.อุ. (บาลี)	๑๒/๑๑๑-๑๑๒,	อ้างใน	ขุ.อุ.	(ไทย)	๒๕/๑๒/๑๙๒	เชิงอรรถที	่๒,	๔,	และ	๕.
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ไม่มนสกิารนานตัตสญัญานกึถงึแต่	อวกาศอันอนนัต์เป็นอารมณ์	(๗)	วญิญาณญัจายตนสมาปัตตสิขุ		สขุเนือ่ง

ด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัต	ิซึ่งค�านึงวิญญาณอันอนันต์เป็นอารมณ	์(๘)	อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข		สุข

เนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ	 ซึ่งค�านึงภาวะท่ีไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์	 (๙)	 เนวสัญญานาสัญญายตน

สมาปัตตสิขุ	สขุเน่ืองด้วยเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั	ิอนัถงึภาวะทีม่สีญัญากไ็ม่ใช่	ไม่มสีญัญากไ็ม่ใช่	และ	

(๑๐)	สัญญาเวท		ยิตนิโรธสมาปัตติสุข		สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัต	ิอันถึงภาวะที่ดับสัญญาและ

เวทนาทั้งหมด	๓๓		ซึ่งมีค�าอธิบายระดับของความสุขไว้	ดังนี้

 ๑) ความสุขในระดับโลกิยะ ประกอบด้วย	(๑)	กามสุข	สุขที่เกิดจากกิเลสกาม	ได้แก่	สุขของสัตว์

ผู้เป็นไปในกามาวจรภูมิ		คือ	ภูมิของสัตว์ผู้เสวยกามคุณ	๕	ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่าปรารถนา	น่า

รักใคร	่น่าชอบใจ	กล่าวคือ	อบายภูมิ	๔	ได้แก่	นรก	เดรัจฉาน	เปรต	และอสุรกาย	และมนุษยโลก	และ	(๒)	

ทิพยสุข	สุขอันเป็นทิพย์	ได้แก่	สุขของเทวดา	๓๔	หรือ	ความสุขของสัตว์ผู้เกิดในกามาวจรสวรรค์ทั้ง	๖	ชั้น	คือ	

สวรรคชั้นจาตุมมหาราช	ดาวดึงส์	ยามา	ดุสิต	นิมมานรด	ีและปรนิมมิตวสวัตด	ี๓๕		ความสุขทั้ง	๒	นั้น	ยังมี				

ความเกี่ยวข้องกับวัตถุกามที่อาศัย	วัตถุเป็นเครื่องยินดีโดยในพระสุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	มหานิทเทส	ข้อ	

๒	ได้อธิบายขยายความหมายของวัตถุกามและกิเลสกามไว้	ดังนี้

  วัตถุกามเป็นไฉน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชอบใจ เครื่องลาด 

เครื่องนุ่งห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา นา ที่ดิน เงินทอง บ้าน 

นิคม ราชธานี แว่นแคว้น ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า วัตถุกาม ฯลฯ

  กิเลสกามเป็นไฉน ความพอใจ ความก�าหนัด ความพอใจ คือความด�าริ ความ

ก�าหนัดมาก ความด�าริและความก�าหนัด ความพอใจ คือความใคร่ ความก�าหนัดคือ

ความใคร่ ความเพลิดเพลนิ คือความใคร่ ในกามทัง้หลาย ความปรารถนาในกาม ความ

เสน่หาในกาม ความเร่าร้อนในกามความหลงในกาม ความติดใจในกาม ห้วงคือกาม  

ความประกอบในกาม  ความยึดถือในกามเครื่องกั้นกาง คือ กามฉันทะ ฯลฯ กาม

เหล่านี้เรียกว่า กิเลสกาม ๓๖

	 ดังนั้น	กามสุข	จึงหมายถึง	ความสุขที่เนื่องด้วยกาม	หรือความสุขที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ	๕	

อันได้แก่	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 และโผฏฐัพพะ	 (สัมผัสทางกาย)	 อันน่าปรารถนา	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 เป็นที่รัก	

ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด	ความสุขที่เกิดขึ้น	เพราะอาศัยกามคุณ	๕	นี	้เรียกว่า	กามสุข๓๗ 

ภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามสุข	เรียกว่า	กามภพ	อันได้แก่	อบาย	๔	มนุษย์โลก	๑	และกามาวจรสวรรค	์๖	ที่

กล่าวมาแล้ว		ความสุขของปุถุชนส่วนใหญ่จะเป็นความสุขระดับกามสุข	ที่กล่าวว่าส่วนใหญ่เพราะยังมีปุถุชน

บางคน	ที่มีความสุขระดับสูงกว่ากามสุข	เช่น		บุคคลที่เจริญฌาน	และได้รับความสุขในระดับฌานสุข

   ๓๓	องฺ.นวก.	(ไทย)	๒๓/๓๔/๕๐๐-๕๐๓.

   ๓๔	 ขุ.อุ.อ.	 (บาลี)	 ๑๒/๑๑๑-๑๑๒	 ค�าว่า	 “ทิพยสุข”	 หมายเอา	 สุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของ

พรหมและมนุษย์	แสดงว่า	รวมเอาความสุขอันเป็นทิพย์ของเทวดา	และความสุขจากฌานสมาบัติด้วย	แต่เนื่องจากในที่นี้แยก	

“ทพิยสขุ”	(สขุของเทวดา)	ออกจาก	“ฌานสขุ”	(สุขจากผลของฌานสมาบตั)ิ	ออกจากกนัเพ่ือให้เหน็ระดบัขัน้ทีช่ดัเจน	(ผูว้จิยั).

 ๓๕		 ม.มู. (ไทย)	๑๒/๔๔๒/๔๗๘-๔๗๙.

 ๓๖		สุต.ขุ.มหา.		๒๙	/	๒	/	๑	–	๒	

 ๓๗		สุต.มฺ.มฺ.	๑๒	/	๑๙๗	/	๑๓๔		;	สุต.		ม.		ม.	๑๓	/	๑๐๐	/	๘๗	
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สุขของคฤหัสถ์	๔	ประการ	ก็จัดอยู่ในระดับกามสุข		อริยบุคคล	เช่น	พระโสดาบันและพระสกทาคาม	ียังคง

ได้รับผลอยู่ในระดับกามสุขด้วยตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าความสุขระดับสวรรค์เป็นสิ่งดี

สูงสุดท่ีมนุษย์พึงปรารถนา	 แต่ความจริง	 แล้ว	 ความสุขระดับสวรรค์เป็นความสุขระดับกามสุขเท่านั้น		

พระพุทธเจ้าทรงแสดงกามสุขว่าเป็นสุข	 เพราะปุถุชนเป็นสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสตัณหา	 ย่อมต้องการความสุข

ระดับนี้	ส่วนผู้มุ่งความสุขในระดับสูงกว่านี	้พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกามให้รู้แจ้ง	เพื่อให้เกิดความเบื่อ

หน่าย	ไม่หลงติด	จนไม่คิดแสวงหาความสุขในระดับสูงขึ้นไป	ในขัคควิสาณสุตตนิเทส	ตั้งแต่ข้อ	๗๖๔-๗๖๖	

ปรากฎว่าได้ทรงแสดงโทษของกามไว้ดังต่อไปนี้

 กามน้ีเป็นเคร่ืองข้อง มีความสุขน้อย มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก บุคคลผู้มี

ปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดังผี ดังนี้แล้ว พึงเที่ยวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้นฯ ๓๘

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดขึ้น สุขโสมนัส

นั้นแล เรากล่าวว่ากามสุข กามสุขนี้มีน้อย กามสุขนี้เลว กามสุขนี้ลามก กามสุขนี้ให้

เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า กามนี้เป็นเครื่องข้อง มีความสุขน้อย  ๓๙

 ค�าว่า กามนี้มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ความว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระ

ภาคตรัสว่า มีความยินดีน้อย มีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก มีโทษมาก กามทั้งหลาย

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหมือนโครงกระดูก กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

เหมือนชิ้นเนื้อ...เหมือนคบเพลิง...เหมือนหลุมถ่านเพลิง...เหมือนความฝัน...เหมือน

ของทีย่มืเขามา ... เหมอืนผลไม้ ... เหมอืนดาบและสนุขัไล่เนือ้  เหมอืนหอกและหลาว 

... เหมอืนศรีษะงเูห่า มทีกุข์มาก มคีวามคบัแค้นมาก มโีทษมาก เพราะฉะนัน้จึงได้ชือ่

ว่า กามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากฯ ๔๐

 ๒) ความสุขในระดับที่เนื่องด้วยฌาน	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	๔๑	ได้แก่	(๑)	สุขที่เนื่องด้วยรูป

ฌาน	๔	 เรียกว่า	“รูปารัมมณสุข”	คือ	สุขที่มีรูปฌานเป็นอารมณ	์ ๔๒	 ได้แก่	 (๑)	ปฐมฌานสุข	สุขเนื่องด้วย

ปฐมฌาน	ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย	ประกอบด้วยวิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	และเอกัคคตา	และสัตว์

ผู้บรรลุปฐมฌานนี้ย่อมเสวยสุขในปฐมฌานภูม	ิ๓	ระดับ	คือ	รูปพรหมชั้นพรหมปาริสัชชา	(พวกบริษัทบริวาร

มหาพรหม),พรหมปุโรหิตา	(พวกปุโรหิตมหาพรหม),	และมหาพรหมา	(พวกท้าวมหาพรหม)	(๒)	ทุติยฌานสุข	

สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 ปีติ	 สุข	 และเอกัคคตา และสัตว์ผู้บรรลุทุติยฌานนี้ย่อมเสวยสุขใน

ทุติยฌานภูมิ	๓	ระดับ	คือ	รูปพรหมชั้นปริตรตาภา	(พวกมีรัศมีน้อย),	อัปปมาณาภา	(พวกมีรัศมีประมาณไม่

ได้),	และอาภัสสรา	(พวกมีรัศมีสุขปลั่งซ่านไป)	(๓)	ตติยฌานสุข	สุขเนื่องด้วยตติยฌาน	ซึ่งประกอบด้วย	สุข	

และเอกัคคตา	และสัตว์ผู้บรรลุตติยฌานนี้ย่อมเสวยสุขในตติยฌานภูม	ิ๓	ระดับ	คือ	รูปพรหมชั้นปริตตสุภา	

(พวกมีล�ารัศมีงามน้อย),	อัปปมาณสุภา	(พวกมีล�ารัศมีงามประมาณมิได้),	และสุภกิณหา	(พวกมีล�ารัศมีงาม

กระจ่างจ้า)	(๔)	จตุตถฌานสุข	สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน	ซึ่งประกอบด้วย	อุเบกขา	และเอกัคคตา	และสัตว์ผู้

บรรลุจตุตถฌานนี้ย่อมเสวยสุขในจตุตถฌานภูม	ิ๗	คือ	รูปพรหมชั้นเวหัปผลา	(พวกมีผลไพบูลย์),

 ๓๘	สุต.ขุ.จู.	๓๐	/	๗๖๔	/	๓๖๐

 ๓๙  สุต.ขุ.จู. ๓๐	/	๗๖๕	/	๓๖๑

 ๔๐  สุต.ขุ.จู.	๓๐/๗๖๖/๓๖๑

   ๔๑  ดูรายละเอียดประกอบใน	:-	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 

หน้า	๒๗๐-๒๗๓.

 ๔๒  องฺ.ทุก. (ไทย)	๒๐/๗๗/๑๐๕
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	อสญัญสีตัว์	(พวกไม่มสีญัญา),	อวหิา	(เหล่าสตัว์ผูไ้ม่เสือ่มจากสมบตัขิองตน),	อตปัปา	(เหล่าสตัว์ผูไ้ม่ท�าความ

เดือดร้อนแก่ใคร),	สุทัสสา	(เหล่าสัตว์ผู้งดงามน่าทัศนา),	สุทัสส	ี(เหล่าท่านผู้มองเห็นชัดเจนดี),	และอกนิฏฐา	

(เหล่าท่านผู้ไม่ด้อยกว่าใครหรือผู้สูงสุด)

	 สุขที่เนื่องด้วยรูปฌานนี้ในพระไตรปิฎกอาจเรียกด้วยช่ืออื่นๆ	 และแบ่งเป็นความสุขที่แตกต่างกัน

ไปตามลักษณะของความสุขที่เกิด	เช่น	ความสุขในปฐมฌานและทุติยฌานเรียกอีกอย่างว่า	“สัปปีติกสุข”	คือ	

สุขที่มีปีติ	ส่วนความสุขในตติยฌานและจตุตถฌาน	เรียกว่า	“นิปปีติกสุข”	คือ	สุขที่ไม่มีปีติ	๔๓		หรือสุขที่เกิด

แก่ผูพิ้จารณาทตุยิฌานมปีีตเิป็นอารมณ์	เรียกว่า	“สปัปีติการมัมณสุข”	คอื	สุขทีเ่กดิจากฌานมปีีตเิป็นอารมณ์	

ส่วนสุขที่เกิดแก่ผู้พิจารณาทุติยฌานไม่มีมีปีติเป็นอารมณ	์๔๔  เรียกว่า	“นิปปีติการัมมณสุข”	คือ	สุขที่เกิดจาก

ฌานไม่มีปีติเป็นอารมณ์		หรือ	สุขในฌาน	๓	คือ	ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	และตติยฌาน	เรียกอีกอย่างว่า	“สาต

สขุ”	คอื	สขุทีเ่กดิจากความยนิด	ีหรอืเรยีกว่า	“สาตารมัมณสุข”	คือ	สขุทีเ่กดิจากฌานมคีวามยนิดเีป็นอารมณ์	

ส่วนสุขในจตุตถฌาน	เรียกว่า	“อุเบกขาสุข”	คือ	สุขที่ไม่เกิดจากความยินดี	แต่เกิดจากอุเบกขา	(ความวาง

เฉย)	หรือเรียกว่า	“อุเบกขารัมมณสุข”	คือ	สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ	์๔๕

 ๓) ความสุขในระดับที่เนื่องด้วยอรูปฌาน ๔	เรียกว่า	“อรูปารัมมณสุข”	คือ	สุขที่มี		อรูปฌานเป็น

อารมณ์๔๖		ได้แก่	(๑)	อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่องด้วยอากาสามัญจายตนสมาบัต	ิซึ่งล่วงพ้นรูป

สัญญาได้โดยสิ้นเชิง	 ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด	 ไม่มนสิการนานัตตสัญญา	 นึกถึงแต่	 อวกาศอันอนันต์เป็น

อารมณ์	และสัตว์ผู้บรรลุอรูปฌานนี้ย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมชั้นอากาสา	นัญจายตนภูม	ิ(ชั้นที่เข้าถึงภาวะมี

อากาศไม่มทีีส่ดุ)	(๒)	วญิญาณญัจายตนสมาปัตตสิขุ	สุขเนือ่งด้วยวญิญาณญัจายตนสมาบตั	ิซึง่ค�านงึวญิญาณ

อันอนันต์เป็นอารมณ์	และสัตว์ผู้บรรลุอรูปฌานขั้นนี้ย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมชั้นวิญญาณัญจายตนภูมิ	(ชั้น

ที่เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สุด)	 (๓)	อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัต	ิ

ซึ่งค�านึงภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์	 และสัตว์ผู้บรรลุอรูปฌานข้ันน้ีย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมช้ัน

อากิญจัญญายตนภูม	ิ		 (ชั้นที่เข้าถึงภาวะไม่มีอะไร)	(๔)	เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข	สุขเนื่องด้วย

เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั	ิอนัถึงภาวะทีม่สีญัญาก็ไม่ใช่	ไม่มสีญัญาก็ไม่ใช่	และสตัว์ผูบ้รรลอุรปูฌานข้ัน

นี้ย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ	 (ชั้นที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่	 ไม่มีสัญญาก็

ไม่ใช่)

 ๔) ความสุขในระดับโลกุตตระสุข ได้แก่	ความสุขที่เกิดจากความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหา	หรือเรียก

ว่า	“ตัณหักขยสุข”	และ	“นิพพานสุข”	ซึ่งเป็นไวพจน์หนึ่งของพระนิพพาน	ได้แก่	ความสุขของบุคคลผู้บรรลุ

โลกุตตระธรรม	๔	จ�าพวก	คือ	๔๗

	 (๑)	พระโสดาบัน	(ผู้ถึงกระแส)	หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุโสดาปัตติมรรค	และโสดาปัตติผล	ซึ่ง

เป็นความสุขที่เกิดจากความสามารถละสังโยชน์ได้	๓	คือ	สักกายทิฏฐ	ิ(ความเห็นว่าเป็นตัวของตน),	วิจิกิจฉา	

(ความลังเลสงสัย),	และสีลัพพตปรามาส	(ความถือมั่นศีลพรต)

 ๔๓			องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๗๒/๑๐๔,	องฺ.ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๗๒/๖๑.

 ๔๔  องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๗๕/๑๐๔,	องฺ.ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๗๕/๖๑.

   ๔๕  องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๗๓/๑๐๔,	องฺ.ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๗๓,	๗๕,	๗๖/๖๑,	องฺ.ทุก. (ไทย)	๒๐/๗๖/๑๐๕,	องฺ.ทุก.อ.	

(บาลี)	๒/๗๓,	๗๕,	๗๖/๖๑.

   ๔๖  องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๗๗/๑๐๕

   ๔๗  ม.อุ. (ไทย)	๑๔/๑๔๗/๑๘๕-๑๘๗,	และดูประกอบ	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า	๑๒๘-๑๒๙,	๒๔๓-๒๔๔.
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	 (๒)	พระสกทาคามี	หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผลซึ่งเป็นความสุข

ที่เกิดจากความสามารถละสังโยชน์ได้	๓	ข้อต้น	(สักกายทิฏฐิ,	วิจิกิจฉา,	และสีลัพพตปรามาส)	และท�าราคะ	

โทสะ	โมหะ	ให้เบาบางลงได้

 (๓)	 พระอนาคามี	 หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุอนาคามิมรรค	 และอนาคามิผล	 ซึ่งเป็นความสุขที่

เกิดจากความสามารถละสังโยชน์เบื้องต�่า	(โอรัมภาคิยสังโยชน์)	ได้ทั้ง	๕	คือ	สักกายทิฏฐิ,	วิจิกิจฉา,	สีลัพพต

ปรามาส,	กามราคะ(ความก�าหนัดในกาม),	และปฏิฆะ	(ความหงุดหงิดขัดเคือง)

	 (๔)	พระอรหันต์	หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตผล	ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจาก

ความสามารถละสังโยชน์ได้หมดทั้ง	๑๐	คือ	โอรัมภาคิยสังโยชน	์๕	ข้างต้น	และอุทธัมภาคิยสังโยชน	์สังโยชน์

เบื้องสูง	๕	คือ	รูปราคะ	(ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน),	อรูปราคะ	(ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน),	

มานะ	(ความส�าคัญตน),	อุทธัจจะ	(ความฟุ้งซ่าน,	และอวิชชา	(ความไม่รู้จริงในทุกข์)

 ความสุขในนิพพาน ความสุขของพระอริยบุคคลน้ันมีความสัมพันธ์กับนิพพานสุขหรือค�าว่า	

“นิพพาน”	นั้น	ตามความหมายของพระพุทธศาสนา	หมายถึง	สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกข	์					ทั้งปวง	เป็น

สภาวะท่ีปราศจากตณัหาโดยสิน้เชงิ	ความหมายของนิพพานตามนัยแห่งพระพทุธศาสนาอธบิายได้สองแง่	คือ	

แง่ปฏิฐาน	(Positive)	และแง่นิเสธ		(Negative)	ดังนี้	

 ๑. แง่ปฏฐิาน	ซึง่เป็นการอธบิายว่านพิพานมสีภาวะเป็นอย่างไร	โดยบอกลกัษณะของนพิพาน	เช่น

ว่า	๑)	นิพพานเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิและมอียูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นอสงัขตธรรม	คือ	พ้นจากการปรุง่แต่งของเหตปัุจจยั	

เพราะนพิพานมอียู	่จงึมกีารปฏบิตัเิพือ่บรรลนุพิพาน	๒)	นพิพานเป็นความสงบแห่งสงัขาร	๓)	นิพพานเป็นสขุ

อย่างยิ่งสุขในระดับโลกุตตรสุข	ดั่งเช่น

 “... ธรรมชาติไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระท�าไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้

แล้ว มีอยู่... แม้ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระท�าไม่ได้แล้ว ปรุง

แต่งไม่ได้แล้ว จักไม่ได้มีแล้วไซร้ การสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อัน

ปัจจัยกระท�าแล้ว ปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฎในโลกนี้เลย... เพราะธรรมชาติอันไม่

เกดิแล้วไม่เป็นแล้ว อนัปัจจยักระท�าไม่ได้แล้ว ปรงุแต่งไม่ได้แล้วมอียู ่ฉะนัน้  การสลัด

ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระท�าแล้วปรุงแต่งแล้ว จึงปรากฏ...”  
๔๘

 “...ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง  ความสิ้นตัณหา ความ

ส�ารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด...” ๔๙

 “...  ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี ทุกข์เช่นด้วยขันธ์ไม่มี สุข

ยิ่งกว่าความสงบ (นิพพาน) ก็ไม่มี ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

บัณฑิตทราบเนื้อความเป็นจริงแล้ว  ย่อมท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุข

อย่างยิ่ง”๕๐

 ๒. แง่นิเสธ เป็นการอธิบายว่า	นิพพานมีลักษณะไม่เป็นกับสิ่งอื่นๆ	เช่น	๑)	นิพพานไม่มีลักษณะ

ของสรรพสิ่งใดๆ	ที่จะเหมือนกับลักษณะของนิพพาน	๒)	นิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากรูป	อรูป	สุข	และทุกข์	

ตามลักษณะที่มีในโลก	๓)	นิพพานไม่ใช่สิ่งใดๆ	ในจักรวาล		แต่นิพพานก็มีอยู่	การมีอยู่	ของนิพพานนั้นอยู่ใน

ลักษณะเป็นที่สุด
 ๔๘ สุต.ขุ.อุ.		๒๕	/	๑๖๐	/	๑๗๗

 ๔๙ สุต.ขุ.มหา. 	๒๙	/	๕๕๐	/	๓๑๐

 ๕๐ สุต.ขุ.ธ.  ๒๕	/	๒๕	/	๓๕
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แห่งทุกข์	 ๔)	 นิพพานเป็นสภาพท่ีปราศจากความมัวเมา	 ความกระหาย	 ความอาลัย	 การเวียนว่ายตายเกิด	

(ตามปฏิจจสมุปบาท)	 ตัณหา	 ความก�าหนัด	 และกิเลส	 ๕)	 นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากความกังวล											

ความยึดมั่น	ความแก	่และความตาย	๖)	นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจาก	ราคะ	โทสะ	โมหะ	๗)	นิพพานไม่มี

ที่ตั้งอยู่	เปรียบเสมือนไฟที่ไม่รู้ที่มา	ดั่งเช่น

 “... ธรรมชาติที่รู้แจ้ง ไม่มีใครชี้ได้ ไม่มีที่สุด แจ่มใส โดยประการทั้งปวง ปฐวี

ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้ฯ อุปาทายรูปที่

ยาว และสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้ ฯ 

นามและรูปย่อมดับ ไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้..”  ๕๑

 “... ดิน น�้า ไฟ และลม ย่อมไม่หยั่งลงในนิพพานธาตุใด ในนิพพานธาตุนั้นดาว

ทัง้หลายย่อมไม่สว่าง พระอาทติย์ย่อมไม่ปรากฏ พระจนัท์รย่อมไม่สว่าง ความมดืย่อม

ไม่มี ก็เมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนี เพราะรู้ (สัจจ์ ๔) รู้แล้วด้วยตน เมื่อนั้นพราหมณ์

ย่อมหลุดพ้นจากรูป และอรูป จากสุข และทุกข์..”  ๕๒

 “...อายตนะนั้นมีอยู่ ดิน น�า้ ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ 

อาจิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะโลกน้ี  โลกหน้า พระจันทร์ และ

พระอาทิตย์ท้ังสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้น ...เราย่อมไม่กล่าว ซึ่งอายตนะนั้นว่า 

เป็นการมา เป็นการไป  เป็นการตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการอุปบัติ อายตนะนั้น หาที่

ตั้งอาศัยมิได้ มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นี้แล เป็นที่สุดแห่งทุกข์ ๕๓

  “ สังขตธรรมก็ดี อสังขตะรรมก็ดี มีประมาณเท่าใด วิราคะ คือ ธรรมเป็นที่

บรรเทาความเกมา น�าเสียซึ่งความกระหาย ถอนชิ้น ด้วยดี ซึ่งอาลัย ตัดซึ่งวัฏฏะ ลิ้น

ไปแห่งตณัหา ลิน้ก�าหนดั  ดบันพิพาน  บณัฑติกล่าวว่า เลศิกว่าสงัขตธรรมและอสงัขต

ธรรมเหล่านั้น”  ๕๔

 “...ธรรมชาติไม่มีเครื่องกังวล ไม่มีความถือม่ัน น้ีเป็นที่พึ่งพาหาใช่อย่างอื่นไม่ 

เรากล่าวว่าพึ่งอันเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมรณะว่านิพพาน” ๕๕

 “...ความก�าจัดราคะ ความก�าจัดโทสะ ความจ�ากัดโมหะนี้เป็นชื่อแห่งนิพพาน

ธาตุเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ”  ๕๖

 “...นิพพานไม่มีที่ตั้งอยู่ เปรียบเสมือนไฟ ดังพระนาคเสน อธิบายว่า... โอกาส

เป็นที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มี แต่นิพพานนั้นมีอยู่ ... ธรรมดาไฟย่อมมีอยู่โอกาสที่ตั้งของ

ไฟนั้นย่อมไม่มี  บุคคลสีไม้สองอันเข้าแล้ว ย่อมได้ไฟฉันใด...”

นิพพานมีอยู่ โอกาสที่ตั้งของนิพพานย่อมไม่มี  บุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้ว ย่อมกระท�า

ให้แจ้งซึ่งนิพพาน โดยโยนิโสมนสิการ ฉันนั้น ... ๕๗		

 ๕๑		สุต.ขุ.อุ. 	๒๕	/	๕๐	/	๗๒-๗๓

 ๕๒		สุต.ขุ.อุ.		๒๕	/	๑๕๘	/	๑๗๕

  ๕๓		สุต.ขุ.อุ. 	๒๕	/	๑๕๘	/	๑๗๘

 ๕๔		สุต.ขุ.อิติ.		๒๕	/	๒๗๐	/	๒๗๗

 ๕๕		สุต.ขุ.สุ.		๒๕	/	๔๓๔	-	๔๘๗

 ๕๖		สุต.สงฺ.ม.		๑๙	/	๓๑	/	๘
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 “...นิพพานเป็นสภาวะท่ีปราศจากตณัหาและอปุาทาน เพราะอวชิชาถกูขจดัไป

สิ้นแล้ว... ภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ในกาลนั้น ภิกษุนั้นก็ไม่ท�ากรรม

เป็นบญุ ไม่ท�ากรรมเป็นบาป ไม่ท�ากรรมเป็นอเนญชา เพราะส�ารอกอวิชชาเสยี เพราะ

มีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไม่ท�า เมื่อไม่คิด ก็ไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้ง

กลัวก็ปรินิพพาน ๕๘

	 ข้อควรสงัเกตคอืค�าว่า	“ปรนิพิพาน”	ในทีน่ี	้มไิด้ใช้ในความหมายว่าตาย	แต่ใช้ในความหมายว่า	ดบั

กิเลสแล้ว	เย็นสนิทหมดความเร่าร้อนแล้ว	ตามความเข้าใจของคนทั่วไป	มักเข้าใจว่า	ปรินิพพาน	ใช้ในความ

หมายว่าตายได้เพียงความหมายเดียว	ซึ่งนับว่าเป็นการเข้าใจที่ผิด	ความจริงแล้ว	ค�าว่าปรินิพพาน	ไม่ได้ใช้ใน

ความหมายว่าตาย	เพียงความหมายเดียว	จากหลักฐานที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก	ฉบับภาษาบาลีว่า	“...	

ปรินิพฺพฺโต	โส	ภควา	ปรินิพฺพานาย	ธมฺม	เทเสติ...”๕๙		แปลความว่า		“...	พระผู้มีพระภาคนั้น	ปรินิพพานแล้ว	

จึงทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพาน...”	 ดังนั้น	 ถ้าปรินิพพานใช้ในความหมายว่าตายได้เพียงความหมายเดียว	

ข้อความที่ยกมาย่อมขัดต่อความเป็นจริงที่ว่า	คนตายไปแล้วยังสามารถแสดงธรรมได	้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่

ได้

	 การวเิคราะห์ว่านพิพานเป็นสขุอย่างไร	นิพพานเป็นสขุเพราะเป็นสภาวะทีอ่ยูพ้่นจากความทกุข์ทัง้

มวล	สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ได้แก่สิ่งต่อไปนี้

“....แม้ชาติก็เป็นทุกข์ แม้ชราก็เป็นทุกข์ แม้มรณะก็เป็นทุกข์ แม้โสกะ ปริเทวะ  ทุกข์

โทมนัส อุปายาส ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับส่ิงไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ ความพลัด

พลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปทาน

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ฯ  ๖๐

 สิ่งที่เป็นต้นตอของความทุกข์ คือ การเกิด เมื่อมีการเกิด ทุกข์ต่าง ๆ ก็ตามมา

 “...การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การไม่เกิดเหตุให้เกิดสุข เมื่อมีการเกิดเป็นอัน

หวงัได้ทกุข์นี ้คอื ความหนาว  ความร้อน  ความหวิ  ความกระหาย อจุจาระ  ปัสสาวะ  

สัมผัสไฟ  สัมผัสท่อนไม้ สัมผัสศาสตรา ญาติก็ดี  มิตรก็ดี  มาประชุมพร้อมกันย่อม

โกรธเคืองเขา เมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกข์นี้ เมื่อไม่มีการเกิดเป็นอันหวังได้สุขนี้

คือ ความไม่หนาว ความไม่ร้อน ความไม่หิว ความไม่กระหาย  ไม่ต้องอุจจาระ ไม่ต้อง

ปัสสาวะ ไม่ต้องสัมผัสไฟ ไม่ต้องสัมผัสท่องไม้   ไม่ต้องสัมผัสศาสตรา ญาติก็ดี  มิตร

ก็ดี  มาประชุมพร้อมกัน ย่อมไม่โกรธเคืองเขา เมื่อไม่มีการเกิด เป็นอันหวังได้สุขนี้...” 
๖๑

 ๕๗		มหามกุฏราชวิทยาลัย,มิลินทปัญหาฉบับแปล	(พระนคร:โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๑๕),หน้า	๕๔๘

 ๕๘		สุต.สงฺ.นิ.		๑๖	/	๑๙๒	/	๙๑

 ๕๙		สุต.ที.ปา.	๑๑	/	๓๐	/	๕๘	;	สุต.	ม.	มุ.	๑๒	/	๔๐๒	/	๔๓๕

 ๖๐		สุต.ม.มฺ. 	๑๒	/	๑๔๖	/	๙๔

 ๖๑		สุต.ขุ.อิติ.		๒๕	/	๒๒๑	/	๒๓๐
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 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระคนด้วยความ

แก่และความตาย จึงไม่ควรยินดีในสิ่งนั้น
 “...ธรรมชาติอันเกิดแล้ว มีแล้ว เกิดข้ึนพร้อมแล้ว อันปัจจัยท�าแล้ว ปรุงแต่ง

แล้ว ไม่ยั่งยืนระคนแล้วด้วยชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค ผุพัง มีอาหารและตัณหา

เป็นแดนเกิด ไม่ควรเพื่อยินดีธรรมชาตินั้น การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอัน

ระงับ จะคาดคะเนเอาไม่ได้ยั่งยืน ไม่เกิด ไม่เกิดขึ้นพร้อม ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี 

ความดับแห่งทุกขธรรมทั้งหลาย คือความที่สังขารสงบระงับ เป็นสุข...”  ๖๒ 

 จากข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้	 สรุปความได้ว่า	 สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์คือ	 ความเกิด	 ความแก	่									

ความเจ็บ	ความตาย	ความหิว	ความกระหาย	ความร้อน	ความหนาว	ฯลฯ		ซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัย	มีลักษณะไม่ยั่งยืน	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่และดับไปอันเป็นลักษณะที่เป็นที่ตั้งแห่ง

ความทุกข์	ภาวะที่ปราศจากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นภาวะแห่งความสุข	ดังนั้นนิพพานจึงเป็นสุข	เพราะเป็น	ภาวะที่

ไม่มีการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ไม่มีโศก	ไม่มีกิเลส	ไม่เศร้าหมอง	๖๓

	 นพิพาน	เป็นภาวะแห่งความสขุสงูสดุ	เป็นภาวะทีพ้่นจากความสขุความทกุข์ทางกายอนัเป็นสามญั

วิสัยของสัตว์โลกท้ังหลาย	 บรรดาความสุขท้ังหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถเทียบได้กับความสุขในนิพพาน

ซึง่เป็นความสขุทีเ่กดิจากความสิน้ตณัหา	พระพทุธเจ้าทรงรบัรองสุขในนพิพานว่าเป็นความสุขสูงสดุ	ดงัปรากฏ

ในพระสูตรว่า	“กามสุขในโลกและทิพยสุข	ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่	๑๖	 (ที่จ�าแนกออกเป็น	๑๖	หน)	แห่งสุข	คือ	

ความสิ้นตัณหา”๖๔	 ด้วยเหตุน้ีนิพพานจึงจัดอยู่ในความสุขประเภทโลกุตตรสุข	 เพราะเป็นความสุขท่ีอยู่พ้น

จากการเปลี่ยนแปลง	พ้นจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัย	จึงไม่มีลักษณะของการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไป		จึง

พ้นจากภาวะที่มีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ไปได้และในฐานะที่นิพพานเป็นโลกุตตรสุข	นิพพานจึงเป็นความ

สุขที่แท้จริงเพราะไม่ระคนด้วยทุกข	์นิพพานเป็นภาวะแห่งความสุขสูงสุดที่ไม่มีความสุขระดับใดจะสุขเหนือ

กว่านิพพาน	สมดังพุทธภาษิตที่ว่า	“นิพฺพาน�	ปรม�	สุข�”	ด้วยเหตุนี	้ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงภาวะ

แห่งนิพพานว่าเป็นสิ่งดีสูงสุดของมนุษย์	และเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหา	โดยมองว่าการแสวงหาที่ประเสริฐ	

คือ				การแสวงหาพระนิพพาน	๖๕ 

	 ประเภทและระดับของความสุขเหล่าน้ี	 เมื่อกล่าวโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้เสพเสวยความสุข	 ย่อมมี

ลักษณะแตกต่างกัน	กล่าวคือ	(๑)	กามสุข	และทิพยสุข	ผู้สามารถเสพเสวยได	้ได้แก่	มนุษย์ปุถุชน	และพระ

อรยิบคุคลชัน้โสดาบนัและสกทาคาม	ี(๒)	ฌานสุข	ผู้สามารถเสพเสวยได้	ได้แก่	มนษุย์ปถุชุน	และพระอริยบคุคล

ตั้งแต่ชั้นโสดาบันจนถึงพระอรหันต์	เฉพาะท่านที่เจริญฌานนั้นๆ	ได้แล้ว	และ	(๓)	โลกุตตระสุข	หรือนิพพาน

สุข	ผู้สามารถเสพเสวยได	้ได้แก่	พระอริยบุคคลทั้งหลาย	ตั้งแต่พระโสดาบัน	จนถึง	พระอรหันต์	โดยจะต้อง

แยกแยะออกไปอกี	ถ้าเป็นผลสมาบตัสิขุกไ็ด้ส�าหรบัผูบ้รรลผุลนัน้ๆ	แต่ถ้าเป็นนโิรธสมาบตัสิขุกไ็ด้เฉพาะพระ

อนาคามีและพระอรหันต์	ที่ได้สมาบัติ	๘	แล้วเท่านั้น	๖๖	ซึ่งสามารถสรุปลงได้เป็น	๒	ระดับ	คือ	โลกิยสุขและ

โลกุตตรสุข

 ๖๒		สุต.องฺ.ทสก.	๒๔	/	๖๕	/	+๑๔

 ๖๓		สุต.ม. มู.	๑๒	/	๓๑๕	/	๒๖๑

 ๖๔		สุต.ขุ. อุทาน.	๒๕	/	๕๒	-	๗๖

          ๖๕		สุต.ม. มู.	๑๒	/	๓๑๕	/	๒๖๑

 ๖๖		พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,	หน้า	๕๕๖.
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		 ๒)	โลกุตตรสขุ	หมายถงึ	ความสุขทีส่งูกว่าโลกยิสขุ	เป็นความสุขทีเ่นือ่งด้วยมรรคผลนพิพานดบักอง

ทุกข์และกิเลสทั้งปวงหมดแล้ว	ความสุขประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานสุขซึ่งถือว่าเป็นความสุข

ระดับสูงสุดของมนุษย์	 ผู้ท่ีมีความสุขระดับนี้จะอยู่ในภาวะที่โปร่งโล่งเป็นอิสระเต็มเปี่ยมสมบูรณ	์ ไม่มีอะไร

รบกวนบีบคั้นกดดัน	 บุคคลท่ีมีความสุขระดับนี้แล้วจะรู้สึกเบื่อกามสุข	 และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสุข

ระดับต�่านี้อีกเลย	

	 ความสุขทั้งที่เป็นโลกิยสุขและโลกุตตรสุขน้ัน	 ถึงแม้ว่าจะประกอบไปด้วยความสุขเหมือนกัน											

แต่เป็นความสุขในระดับท่ีแตกต่างกัน	 โลกียสุขเป็นความสุขระดับต้น	 ผู้ใดยึดถือความสุขระดับนี้จะรู้สึกถึง

ความอดึอดั	ความถูกรบกวน	ความไม่ปลอดโปร่ง	สาเหตทุีท่�าให้มคีวามรูส้กึเช่นนีเ้พราะโลกยิสขุเป็นความสขุ

ที่ยังเคลือบแฝงด้วยกามสุขซึ่งม	ี๒	อย่างคือ	วัตถุกามและกิเลสกาม	 โดยวัตถุกาม	 เป็นความสุขที่อาศัยวัตถุ

ภายนอก	คือ	รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	 โผฏฐัพพะ	อันเป็นที่ชื่นชอบใจ	 เช่น	บ้านเรือน	รถ	 เครื่องลาด	 เครื่องห่ม					

ทาสี	ทาส	แพะ	แกะ	ไก่	สุกร	ช้าง	โค	ม้า	ลา	นา	ที่ดิน	เงิน	ทอง	บ้าน	นิคมราชธาน	ีรัฐ	ประเทศ	อันเป็นวัตถุ

เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่	 ส่วนกิเลสกามน้ันถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา	 ซึ่งเป็นความพอใจ	 เป็นราคะ											

ความชอบใจรักใคร	่กามเสน่หา	ความเร่าร้อนกาม	ความหลงไหลกาม	ความหมกมุ่นกาม	กามท่วมใจ	กามผูก

รัดใจ	ความถือมั่นในกามนิวรณ	์คือ	กามฉันท์	กาม	เป็นต้น		๖๘

	 ความสุขของปุถุชนส่วนใหญ่และอริยบุคคล	 เช่น	 พระโสดาบัน	 และพระสกทาคามีเป็นความสุข

ระดับกามสุข	แต่ก็ยังมีกัลยาณชนบางท่านที่มีความสุขระดับสูงกว่ากามสุขคือ	ความสุขระดับฌานสุข	บุคคล

ที่มีความสุขระดับฌานสุขคือบุคคลที่หมั่นเจริญฌานภาวนา	ทั้งกามสุขและฌานสุขล้วนแล้วแต่เป็นความสุข

ระดับโลกียสุข	 ความสุขท่ีประณีตกว่าโลกียสุขคือโลกุตตรสุขหรือนิพพานสุขนั่นเองซึ่งนับเป็นความสุขที่ไม่

ต้องอาศยักาม	ไม่ต้องพึง่สิง่เสพเสวยจากภายนอก	ผูท้ีเ่ข้าถงึความสุขระดบันีแ้ล้วถงึแม้จะเหน็บคุคลอืน่มีความ

สุขพรั่งพร้อมบริบูรณ์	 ก�าลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉาบุคคลน้ันหรืออยากจะมีความสุขน้ันเลย	

เหมอืนเทวดาทีเ่สวยทิพยสขุมาเห็นมนษุย์เสพสุขทีท่รามกว่าจะไม่รูสึ้กอจิฉาหรอืนกึยนิดอียากได้ความสุขนัน้

อีกเลย

	 ส่วนความสุขอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับสูงสุดเรียกว่า	“โลกุตตรสุข”	หรือ	“นิพพาน

สุข”	 เป็นความสุขที่เข้าถึงได้ยากที่สุดจึงต้องใช้เวลาและความเพียรพยายามมากที่สุดอาจต้องเวียนว่ายตาย

เกดิหลายภพหลายชาติจงึจะเข้าถงึความสขุประเภทนีไ้ด้	ประการส�าคัญคอื			การฝึกหดัพฒันาจติให้ปราศจาก

กเิลสตณัหาโดยสิน้เชงิเท่านัน้จงึจะเข้าถงึได้	โลกตุตรสขุถอืว่าเป็นความสขุในอดุมคตขิองพระพทุธศาสนา	เป็น

ความสุขที่ยั่งยืนและไม่มีทุกข์เจือปน	ดังพุทธพจน์ที่ว่า		“นิพฺพาน�		ปรม�	สุข�”	๖๙		แปลว่า	นิพพานเป็นสุขอย่าง

ยิ่ง

 ๖๗	ที.ปา.	๑๑	/	๒๒๘	/	๒๒๘	

 ๖๘	ขุ.ม.	๒๙/๒/๑	;	๓๔/๓๑.	

 ๖๙ ขุ.ธ. (ไทย)		๒๕	/	๒๕	/	๓๕
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๒.๔ มรรควิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน	 มีวิธีการที่หลากหลายตามระดับ

ขั้นของความสุขนับตั้งแต่	กามสุข	โลกิยสุข	ฌานสุข	ไปจนถึงโลกุตตรสุข	และนิพพานสุข	ในที่นี้จะกล่าวถึง

มรรควิธีการเข้าถึงความสุขในแต่ละระดับ	ดังนี้

  ๒.๔.๑ มรรควิธีแห่งกามสุข จากการศึกษาที่ผ่านมาท�าให้เห็นชัดว่า	 ความสุขระดับกามสุขเป็น

ความสขุของสตัว์ผู้เกดิในอบายภมูแิละมนษุยภูมิ	ซึง่สตัว์ในอบายภูมนิัน้เป็นภพภมูแิห่ง		ความทกุข์หรอืความ

เสื่อม	 ยากที่จะมีโอกาสได้เสพเสวยความสุขเท่ามนุษย์	 ฉะนั้น	 ในที่นี้จึงหมายเอาเฉพาะกามสุขในมนุษยภูมิ

หรือมนุษยโลกเป็นส�าคัญซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่า	ความสุขระดับนี้มนุษย์สามารถแสวงหาได้ด้วยวิธีดังนี้

  ๑) ความสุขในระดับปัจเจก	 คือ	 กามสุขเฉพาะบุคคล	 หรือความสุขเฉพาะตัวที่มนุษย์

แต่ละคนสามารถเสพเสวยได้	ผ่านอายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และอายตนะภายนอกคือ	รูป	

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่าปรารถนา	น่าใคร่	น่าพอใจ	เกิดความสุขกาย	(สุข)	และความสุขใจ	(โสมนัส)	จาก

การใช้อายตนะของตนเอง	สุขและโสมนัสที่เกิดจากอายตนะเหล่านี้พระพุทธศาสนาเรียกว่า	“กามคุณ”	หรือ	

“กามสุข”	ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากกาม	เช่น	ความสุขจากการใช้ตามองสิ่งที่สวยงาม	ใช้หูฟังเสียงที่ไพเราะ

จับใจ	ใช้จมูกดมกลิ่นที่หอมถูกใจ	ใช้ลิ้นลิ้มรสชาดอาหารหรือของกินที่เอร็ดอร่อย	และใช้ร่างกายสัมผัสกับสิ่ง

ทีอ่่อนนุม่	น่าใคร่	น่าพอใจ	ความสุขทีเ่กดิจากการใช้อายตนะในตวับคุคลแต่ละคนสมัผสักบัอายตนะภายนอก	

หรือบุคคล	สังคม	สิ่งของ	หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

	 มรรควธิใีนการเสพกามคณุเพือ่เสวยกามสขุให้มโีทษน้อยทีส่ดุ	และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู	้คือ	

การเสพหรือรับรู้ด้วยอย่างมีสต	ิรู้จักพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือเป็นโทษ	หากสิ่ง

ใดเป็นประโยชน์	กเ็สพหรอืรบัสิง่นัน้ด้วยสตปัิญญา	หากส่ิงใดมโีทษ	กร็ูจั้กอดทนอดกลัน้	หลกีเลีย่งหรอืงดเว้น

จากสิ่งนั้นๆ	 หลักธรรมท่ีเป็นมรรควิธีในการเรียนรู้เพื่อเสพเสวยกามสุขในระดับปัจเจก	 ได้แก่	 การประยุกต์

หลักอปัสเสนธรรมที่เรียกว่า	“อปัสเสนธรรม”	หรือ	“อุปนิสัย”	(ธรรมเป็นดุจพนักพิง	ธรรมเป็นที่อิงหรือพึ่ง

อาศัย)	ได้แก่	

	 (๑)	สงฺขาเยก�	ปฏิเสวติ	พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่ง	หมายถึง	รู้จักคิดพิจารณาแล้วใช้สอยปัจจัย	๔	

มีจีวร	เป็นต้น	และพึงเสพ	(คบหา)	บุคคลและธรรม	ที่จ�าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์	

	 (๒)	สงฺขาเยก�	อธิวาเสติ		พิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่ง	หมายถึง	รู้จักคิดพิจารณาแล้ว	อดกลั้นต่อ

ทกุขเวทนาต่างๆ	มคีวามหนาว	เป็นต้น	และพึงรูจ้กัพจิารณาอดกลัน้ต่อ	อนฏิฐารมณ์	(อารมณ์ทีไ่ม่น่าปรารถนา)	

เช่น	ความเกลียด	เป็นต้น	

	 (๓)	สงฺขาเยก�	ปริวชฺเชติ	พิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่ง	หมายถึง	รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่ง

ที่เป็นโทษก่ออันตราย	เช่น	อกุศลวิตก	(ความตรึก	นึกคิดในทางชั่ว)	มีกามวิตก	เป็นต้น	และความชั่วร้ายทั้ง

หลาย	เกิดขึ้นแล้ว	พึงรู้จักพิจารณาแก้ไข	บ�าบัด	หรือขจัดให้สิ้นไป	

	 (๔)	สงฺขาเยก�	ปฏิวิโนเทติ	พิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่ง		หมายถึง	รู้จักคิดพิจารณาแล้ว	เว้นเสียจาก

สิง่ทีเ่ป็นโทษ	ก่ออนัตรายแก่ร่างกายและจติใจ	เช่น	สัตว์ร้าย	การพนนั	สุราเมรยั	เป็นต้น	รูจ้กัคดิพจิารณาแล้ว

หลีกเว้นเสีย	๗๐

 ๗๐	ท่านจัดเป็นธรรมข้อหนึ่งใน	“อริยวาส”	ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า	หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของบุคคลผู้

ปรารถนาความเป็นพระอรยิเจ้า	:	ท.ีปา. (บาลี)	๑๑/๓๔๘/๒๓๙,	ท.ีปา.	(ไทย)	๑๑/๓๔๘/๓๖๓–๓๖๕,	ท.ีปา.อ. (บาล)ี	๓๐๘/๒๐๔	

และใน	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๒๐๒–๒๐๓.
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	 เมื่อบุคคลรู้จักพิจารณา	อดกลั้น	บรรเทา	และละเว้นในการเสพเสวยกามสุข	ไม่ยึดติดในกามกิเลส

มากเกินไป	 ก็จะสามารถควบคุมการเสพเสวยนั้นให้ด�ารงอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์และดีงาม	 ไม่เป็นโทษต่อ

ตนเออง	ครอบครัว	และสังคมได้

  ๒) ความสขุในระดบัครอบครวั	ความสขุในครอบครวัเป็นความสขุในสงัคมเลก็ทีป่ระกอบ

ด้วยบิดา	มารดา	และบุตรธิดา	ชีวิตครอบครัว	พระพุทธศาสนาเรียกว่า	“ฆราวาส”	แปลว่า	การอยู่ครองเรือน	
๗๑				ชีวิตชาวบ้านหมายถึง	ผู้ครองเรือน	คือ	คฤหัสถ์	๗๒	ความสุขในครอบครัวมีวิธีการปฏิบัต	ิดังนี้

  (๑) ความสขุทีเ่กดิจากบคุคลในครอบครวัมคีณุธรรม	ค�าว่า	“คณุธรรม”	หมายถงึ	ธรรม

ที่เป็นคุณ	เป็นความดีงาม	เป็นสภาพที่เกื้อกูล	๗๓		ที่ผู้ครองเรือน	หรือผู้มีครอบครัวควรมีไว	้หรือยึดถือไว้ในใจ

ของตนเอง	จะเรียกว่า	สภาวะที่ดีงามของจิตใจ	หรือพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามก็ได้	 เนื่องจากคุณธรรมในทาง

พระพทุธศาสนามมีากมาย	ดงันัน้	ในทีน่ีจั้กกล่าวถงึคณุธรรมทีเ่กีย่วข้อง	หรอืเป็นประโยชน์กบัชวีติครอบครวั

โดยตรง	ท�าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑)	 ฆราวาสธรรม	 คือ	 ธรรมส�าหรับฆราวาส	 ธรรมส�าหรับการครองเรือน											

หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์	ม	ี๔	ประการ	คือ	(๑)	สัจจะ	ความจริงใจ	(๒)	ทมะ	ความข่มใจ	(๓)	ขันติ	ความ

อดทน	(๔)	จาคะ	เสียสละ	มีน�้าใจต่อกัน	๗๔		

	 	 	 ๒)	 พรหมวิหารธรรม	 คือ	 ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจ�าใจอัน

ประเสรฐิ	ความประพฤตทิีป่ระเสรฐิบรสิทุธิ	์หรอืธรรมเครือ่งอยูข่องท่านผู้มีคุณยิง่ใหญ่	เช่น	บดิามารดา	เป็นต้น	

จ�าแนกไว	้๔	ประการ	คือ	(๑)	เมตตา	ความรัก	ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข	(๒)	กรุณา	ความสงสาร	คิด

ช่วยให้พ้นทุกข	์(๓)	มุทิตา	ความยินด	ีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข	(๔)	อุเบกขา	ความวางใจเป็นกลาง	พิจารณาเห็น

ด้วยปัญญา	ไม่เอนเอียงด้วยรักและด้วยชัง	๗๕

	 	 	 ๓)	สังคหวัตถุ	คือ	คุณธรรมที่เป็นเครื่องผูกพันน�า้ใจกันและกัน	ระหว่างบุคคล

ในครอบครัว	ม	ี๔	ประการ	คือ	(๑)	ทาน	การให้	(๒)	ปิยวาจา	หรือ	เปยยวัชชะ	วาจาเป็นที่รัก		(๓)	อัตถจริยา	

การประพฤติประโยชน์	(๔)	สมานัตตตา	การวางตนสม�า่เสมอ	๗๕	ฯลฯ	

	 	 หลักธรรมนี	้เป็นเพียงตัวอย่างคุณธรรมบางข้อส�าหรับครอบครัวเท่านั้น	คุณธรรมเหล่านี้

เมื่อมีอยู่ในจิตใจของบุคคลในครอบครัวใด	ก็ย่อมท�าให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องดีงาม	เป็น

ประโยชน์ต่อบคุคลทีต่นรกั	เช่น	บดิามารดากป็ฏบิตัหิน้าทีข่องตนไม่บกพร่อง	บตุรธดิากป็ฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่าง

ถูกต้อง	เมื่อนั้นความสุขภายในครอบครัวย่อมเกิดขึ้น

 ๗๑		องฺ.จตุกฺก. (ไทย)	๒๑/๑๙๘/๓๐๗.

 ๗๒		พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสน	์ฉบับประมวลศัพท์,	หน้า	๓๙.

 ๗๓		เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๑.

 ๗๔ สํ.ส. (ไทย)	๑๕/๒๔๖/๓๕๔,	และดูประกอบ	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์	

ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๑๑๓-๑๑๔.

  ๗๕  ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๒๗/๒๕๖,	และดูประกอบ	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์	

ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๑๒๔-๑๒๕.

 ๗๖  องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๓๒/๕๑.
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  (๒) ความสุขท่ีเกิดจากบุคคลในครอบครัวมีจริยธรรม	 ค�าว่า	 “จริยธรรม”	 หมายถึง	

ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ	๗๗	ความดีงามที	่ควร	หรือ	พึง	ประพฤติปฏิบัติต่อกันเป็นการน�าหลักคุณธรรม

ที่มีอยู่ในจิตใจไปสู่การปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่า	“หน้าที่”	ที่บุคคลในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน	หลักจริยธรรม

เหล่านีใ้นทางพระพทุธศาสนาได้แสดงไว้มากมาย	แต่ในทีน่ีจ้กักล่าวถงึหน้าทีข่องบดิามารดา	สามภีรรยา	และ

บุตรธิดาซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นโดยใช้หลักทิศ	๖	ได้แก่

	 	 ๑)	หน้าที่ของสามี	พระพุทธศาสนาถือว่า	“สามีที่ดี”	มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา	

๕	ประการ	คือ	(๑)	ให้เกียรติยกย่อง	(๒)	ไม่ดูหมิ่น	(๓)	ไม่ประพฤตินอกใจ	(๔)	มอบความเป็นใหญ่ให	้(๖)	ให้

เครื่องแต่งตัว	๗๘

	 	 ๒)	หน้าท่ีของภรรยา	พระพทุธศาสนาถือว่า	“ภรรยาท่ีด”ี	มีหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัต่ิอสามี	

๕	ประการ	คือ	(๑)	จัดการงานดี	(๒)	สงเคราะห์คนข้างเคียงดี	(๓)	ไม่ประพฤตินอกใจ	(๔)	รักษาทรัพย์ที่สามี

หามาได้	(๕)	ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง	๗๙

	 	 ๓)	หน้าทีข่องบดิามารดา	พระพทุธศาสนาถอืว่า	“บดิามารดาทีด่”ี	มีหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏิบตัิ

ต่อบตุรธดิาของตนเอง	๕	ประการ	คอื	(๑)	ห้ามไม่ให้ท�าความชัว่	(๒)	ให้ตัง้อยูใ่นความด	ี(๓)	ให้ศกึษาศลิปวทิยา			

(๔)	หาภรรยา	(สามี)	ที่สมควรให	้(๕)	มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร	๘๐

	 	 ๔)	หน้าที่ของบุตรธิดา	พระพุทธศาสนาถือว่า	“บุตรธิดาที่ดี”	มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อ

บิดามารดาของตน	๕	ประการ	คือ	(๑)	ท่านเลี้ยงเรามา	เราจักเลี้ยงท่านตอบ	(๒)	จักท�ากิจของท่าน	(๓)	จัก

ด�ารงวงศ์ตระกูล	(๔)	จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท	(๕)	เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	ท�าบุญอุทิศให้

ท่าน		ฯลฯ

	 เมื่อบุคคลในครอบครัวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	 ความสุขใน

ครอบครัวย่อมเกิดขึ้นได	้มรรควิธีเหล่านี้	เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขในครอบครัวให้เกิดขึ้น	

ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงผู้เดียวจะกระท�าให้เกิดขึ้นมิได้	 แต่ทุคนในครอบครัวจะต้องร่วมกันกระท�าหรือ

สร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัส	คู่กับศีลข้อที	่๓,	(๔)	สัจจะ	ความสัตย	์ความ

ซื่อตรง	คู่กับศีลข้อที่	๔,	(๕)	สติสัมปชัญญะ	ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ	คือ	ฝึกตนให้รู้จักยั้งคิด	รู้สึกตัว

เสมอว่า	สิง่ใดควรท�า	ส่ิงใดไม่ควรท�า	ระวงัมใิห้เป็นคนมวัเมาประมาท	คู่กบัศลีข้อที	่๕,	นอกจากน้ี	เบญจธรรม

ข้อ	๒	บางแห่งเป็น	“ทาน”	การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ข้อ	๓	บางแห่งเป็น	“สทารสันโดษ”	ความพอใจด้วย

ภรรยาของตน	ข้อ	๕	บางแห่งเป็น“อัปปมาทะ”	ความไม่ประมาท	เบญจธรรมนี้อาจารย์รุ่นหลังท่านผูกเป็น

หมวดธรรมขึ้นภายหลัง	จึงแปลกกันไปบ้าง	เมื่อว่าโดยที่มาหัวข้อเหล่านี	้ส่วนใหญ่ประมวลได้จากความท่อน

ท้ายของกุศลกรรมบถข้อต้นๆ

 ๗๗		ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร	:	นานมีบุ๊คส์บัพ

ลิเคชั่นส์,	๒๕๔๖),	หน้า	๒๙๑.

 ๗๘		ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๒๖๙/๒๑๔.

 ๗๙		ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๒๖๙/๒๑๔.

 ๘๐		ที.ปา. (ไทย)	๑๑/๒๖๗/๒๑๒–๒๑๓.

 ๘๑		ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๒๖๗/๒๑๒–๒๑๓.



37

 ๓. ความสุขในระดับสังคม สังคมถือว่าเป็นครอบครัวใหญ	่ที่ประกอบด้วยครอบครัวเล็กๆ	หลายๆ	

ครอบครัว	หรือประกอบด้วยสังคมเล็กๆ	หลายๆ	สังคม	ประกอบกันขึ้น	เป็นสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน	และมี

สมาชิกเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่ม	แต่ละครอบครัว	ต่างก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป	พระพุทธ

ศาสนามีมรรควิธีเพื่อสร้างความสงบสุขหรือสันติภาพในสังคม	ดังนี้

  (๑) มรรควิธีแห่งความสมัครสมานสามัคคี	 ในสังคมใดก็ตามที่บุคคลในสังคมมีความ

พร้อมเพรียง	สมัครสมานสามัคคีกัน	ในการกระท�ากิจกรรมทุกๆ	อย่าง	ย่อมท�าให้สังคมนั้นๆ	เจริญก้าวหน้า

และมีความสุข	ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า	“ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ	(สงฆ์)	เป็นเหตุให้เกิดสุข”	๘๒		ดังนั้น	

บุคคลในสังคมจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยหลัก	“สาราณียธรรม”	คือ	ธรรม

ที่ท�าให้เกิดความสามัคคี	หรือหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม	แบ่งออกเป็น	๖	วิธีปฏิบัต	ิคือ	๘๓

	 	 (๑)	เมตตากายกรรม	กายกรรมที่พึงท�าประกอบด้วยจิตที่มีเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง	

คือ	ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ	แสดงกิริยาอาการสุภาพ	เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า

และลับหลัง

	 	 (๒)	เมตตาวจกีรรม	วจกีรรมทีพ่งึท�าประกอบด้วยจติทีม่เีมตตาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั	คือ	

ช่วยบอกแจ้งสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์	ส่ังสอน	แนะน�าตกัเตอืนด้วยความหวงัด	ีกล่าววาจาสุภาพ	แสดงความเคารพ

นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

	 	 (๓)	เมตตามโนกรรม	มโนกรรมที่พึงท�าประกอบด้วยจิตที่มีเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง	

ตั้งจิตปรารถนาดี	คิดท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน	มองกันในแง่ด	ีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน

	 	 (๔)	สาธารณโภคิตา	บริโภคโดยไม่แบ่งแยก	คือ	ไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่า		“จะให้แก่

คนนัน้	ไม่ให้แก่คนนี”้	ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการแบ่งปันอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั	และเม่ือได้สิง่ใดมา

โดยชอบธรรม	แม้เป็นของเลก็น้อยกไ็ม่หวงไว้ผูเ้ดยีว	น�ามาแบ่งปันเฉลีย่เจอืจาน	ให้ทกุคนได้มส่ีวนร่วมใช้สอย

บริโภคทั่วกัน

	 	 (๕)	สีลสามัญญตา	มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง	คือ	มีความประพฤติสุจริตดีงาม	ถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบวินัย	ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ		

เช่นเดียวกับเพื่อนในสังคม	ไม่ท�าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ

	 	 (๖)	ทิฏฐิสามัญญตา	มีความเห็นถูกต้อง	ดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้ง

ต่อหน้าและลับหลัง	คือ	มีความเห็นชอบร่วมกัน	ตรงกัน	สนับสนุนหรือส่งเสริมต่อความคิดเห็นกันและกัน	ใน

หลักการที่จะน�าไปสู่ความสิ้นทุกข์หรือปัญหาต่างๆ	ในสังคม

  ๒) มรรควิธีแห่งการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	ค�าว่า	“ไม่เบียดเบียน”	นี้หมายถึง	

การกระท�าที่ไม่มีผลให้เกิดความทุกข	์หรือความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น	ซึ่งหลักการส�าคัญที่เป็นพื้น

ฐานของการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 “หลักเบญจศีลเบญจธรรม”	มีราย

ละเอียดดังนี้

  

 ๘๒		วิ.จู. (ไทย)	๗/๓๕๔/๒๑๗.

 ๘๓  ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒,	องฺ.ฉกฺก.	(ไทย)	๒๒/๑๒/๔๒๗,	และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	พระพรหม

คุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๒๐๐-๒๐๑.



38

  (๑) หลักเบญจศีล หรือ ศีล ๕	เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับการละเว้นจากการกระท�าที่ก่อให้

เกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนต่อตนเองและสังคม	มีหลักการส�าคัญ	๕	ประการ	คือ	 (๑)	ปาณาติปาตา	

เวรมณ	ีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว	์(๒)	อทินนาทานา	เวรมณี	เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ

เขามิได้ให	้ (๓)	กาเมสุมิจฉาจารา	 เวรมณ	ี 	 เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	 (๔)	มุสาวาทา	 เวรมณี		

เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ	 และ	 (๕)	 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา	 เวรมณี	 	 เจตนางดเว้นจากการเสพของ

มึนเมา	คือ	สุราและเมรัย	อันเป็นเหตุแห่งความประมาท		จะเห็นว่า	หลักการทั้ง	๕	ข้อนี้ตั้งแต่ข้อ	๑	ถึง	ข้อ	

๔	เป็นหลักการที่ป้องกันการกระท�าที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนหรือก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคล

อื่นในสังคม	เช่น	ข้อแรก	งดเว้นจากการฆ่าสัตว	์เน้นหลักการไม่เบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว	์ข้อที่สอง	งด

เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขามิได้ให้เน้นการไม่เบียดเบียนและท�าลายทรัพย์สมบัติและของมีค่าที่มี

เจ้าของหวงแหน	ข้อท่ีสาม	งดเว้นจากการประพฤตผิิดในกาม	เน้นการไม่เบยีดเบยีนสามหีรอืภรรยา	บตุรหรอื

ธิดาของบุคคลอื่น	และข้อสี่งดเว้นจากการพูดเท็จ	 เน้นการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทางวาจา	ส่วนข้อสุดท้าย	

งดเว้นจากการเสพของมึนเมา	เน้นการไม่เบียดเบียนสุขภาพของตนเองเป็นหลักส�าคัญ

  (๒) เบญจธรรม หรือ ธรรม ๕	ค�าว่า	“เบญจธรรม”	คือ	ธรรม	๕	อย่างนี้ปรากฏเฉพาะ

ในอรรถกถาเท่านั้น	ส่วนพระไตรปิฎกเรียกว่า	“กัลยาณธรรม”	หมายถึง	ธรรมดี	หรือธรรมที่สะอาด	เพราะ

ก�าจัดธรรมที่ไม่สะอาดมีราคะเป็นต้น	โดยทั่วไปใช้ในความหมายกว้าง	คือ	กุศลกรรม	หรือ	กุศลธรรม	แต่ใน

คัมภีร์ชั้นหลังใช้ในความหมายที่แคบโดยหมายถึง	“เบญจธรรม”		หรือเรียกเต็มๆ	ว่า	“เบญจกัลยาณธรรม”	

หมายถึง	ธรรม	๕	อย่าง	หรือธรรมอันดีงาม	๕	อย่างคู่กับเบญจศีล	เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล	ผู้

รักษาเบญจศลีควรมไีว้ประจ�าใจ	ม	ี๕	ประการคูก่บัเบญจศีล	ดงันี	้		(๑)	เมตตาและกรณุา	ความรกัใคร่ปรารถนา

ให้มีความสุขความเจริญ	และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์	คู่กับศีลข้อที	่๑,	(๒)	สัมมาอาชีวะ	การหาเลี้ยง

ชีพในทางสุจริต	คู่กับศีลข้อ	๒	(๓)	กามสังวร	ความสังวรในกาม	ความส�ารวม	ระวัง	รู้จักยับยั้งควบคุมตนเอง

ในทางกามารมณ	์ไม่ให้หลงใหล

  ๓) มรรควิธีแห่งความเจริญก้าวหน้าของสังคม	 สังคมจะเจริญก้าวหน้าไม่เสื่อมถอย

บุคคลในสังคมจะต้องด�ารงม่ันในอปริหานิยธรรม	 คือ	 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเส่ือม	 เป็นไปเพื่อความ

เจริญฝ่ายเดียวส�าหรับหมู่ชนหรือสังคมจ�าแนกออกเป็น	 ๗	 ประการ	 คือ	 (๑)	 หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์	 (๒)	

พร้อมเพรียงกันประชุม	พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม	และพร้อมเพรียงกันท�ากิจที่พึงท�า	(๓)	ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้

บัญญัติไว้	ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว	และถือปฏิบัติมั่นในหลักการที่วางไว้เดิม	(๔)	เคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ	่

(๕)	ปกป้องคุม้ครองเดก็	สตร	ีและคนชรา	ไม่ข่มเหง	ฉดุคร่าขนืใจ	(๖)	ดแูล	ปกป้อง	บูชา	ปชูนยีสถาน	ปชูนยีวตัถ	ุ

และอนสุาวรย์ีต่างๆ	เป็นอย่างด	ี(๗)	ให้การดแูล	รกัษา	คุม้ครอง	ป้องกนั	และให้การอปุถมัภ์บ�ารงุต่อบรรพชติ

หรือนักบวชทั้งหลาย	๘๗

 

 ๘๔	 ที.ปา. (ไทย)	๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓,	อภิ.วิ.	(ไทย)		๓๕/๗๐๓/๔๔๗.

   ๘๕		องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๒๐๗-๒๑๐/๓๒๗-๓๓๑.

   ๘๖		องฺ.ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๔๙/๕๕,	องฺ.จตุกฺก.อ.	(บาลี)	๒/๗๘/๓๖๑,	องฺ.จตุกฺก.ฎีกา ๒/๗๘/๓๙๓,	อ้างในเชิงอรรถ

ที	่๑	องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๙๑/๑๓๙;	อีกอย่างหนึ่ง	ค�าว่า	“เบญจธรรม”	หรือ	“เบญจกัลยาณธรรม”	นี้ไม่ปรากฏในพระ

ไตรปิฎก	แต่ปรากฏในคัมภีร์ชั้นหลังในอรรถกถาและฎีกา	ซึ่งท่านผูกเป็นหมวดธรรมขึ้นภายหลัง	จึงท�าให้แปลกกันไปบ้าง	แต่

เมื่อว่าโดยที่มาส่วนใหญ่	ประมวลได้จากความท่อนท้ายของกุศลกรรมบถข้อต้นๆ	:-	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๑๗๕-๑๗๖.

  ๘๗		องฺ.สตฺตก.	(ไทย)	๒๓/๒๑/๓๑-๓
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	 จากหลกัการเหล่านีจ้ะเหน็ว่า	มรรควธิหีรอืข้อปฏบิตัทิีจ่ะก่อให้เกดิความสขุในระดบักามสขุแก่บคุคล

สามารถจ�าแนกออกเป็น	๓	ระดับ	และ	๓	มรรควิธี	คือ

	 (๑)	ระดับปัจเจก	คือ	ความสุขเฉพาะบุคคล	มีมรรควิธีคือ	การได้เห็นรูป	ฟังเสียง	ดมกลิ่น	ลิ้มรส	

และสมัผัส	ในสิง่ทีต่นพอใจ	ชอบใจ	และต้องการ	โดยอาศัยหลกัการเสพอย่างมสีต	ิทีเ่รียกว่า	“อปัสเสนธรรม”	

คือ	พิจารณาแล้วจึงเสพ	รู้จักอดกลั้น	รู้จักบรรเทา	และรู้จักละเว้นในการเสพ

	 (๒)	 ระดับครอบครัว	 คือ	 ความสุขในครอบครัว	 มีมรรควิธีคือ	 ในแง่คุณธรรม	 สมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวมีคุณธรรมประจ�าใจ	 ได้แก	่ ฆราวาสธรรม	พรหมวิหาร	 ๔	 และสังคหวัตถ	ุ ๔	 ส่วนในแง่จริยธรรม	

สมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ	์เป็นพ่อแม่ปฏิบัติหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ	์เป็น

สามีภรรยาปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยาให้สมบูรณ์	เป็นบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่บุตรธิดาให้สมบูรณ	์

	 (๓)	 ระดับสังคม	คือ	ความสุขในสังคมที่มีบุคคลหลายๆ	ครอบครัวรวมกัน	ตลอดดจนถึงประเทศ

ชาติ	มรรควิธีคือ	การปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม	๗,	เบญจศีลเบญจธรรม,	และอปริหานิยธรรม	๗,	ซึ่งหลัก

ธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นหลักธรรมส�าหรับการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสุข	สมัครสมานสามัคค	ีและเจริญ

ก้าวหน้าในสังคม	ท�าให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง

 ๒.๔.๒ มรรควิธีแห่งทิพยสุข ทิพยสุข	ความสุขอันเป็นทิพย	์ความสุขในสวรรค	์หรือความสุขของ

เทวดา	เป็นความสุขที่เหนือกว่ากามสุขของมนุษย	์ความสุขของเทวดานี้มีมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึง

ความสุขประเภทนี้ดังนี้

  ๑) ธรรมทีท่าํให้บคุคลเป็นเทวดาในโลก	ธรรมทีท่�าให้บคุคลเป็นเทวดาในโลกนีแ้ละโลก

หน้า	เรียกว่า	“เทวธรรม”	(ธรรมของเทวดา)	แบ่งออกเป็น	๓	ประการ	คือ	หิริ	ความละอาย	บาป,	โอตตัปปะ	

ความกลัวบาป	และสุกกธรรมหรือกุศลกรรมบถ	๘๘		ซึ่งธรรมทั้ง	๓	ประการนี้เรียกว่า	“เทวมรรค”	คือ	หนทาง

ปฏิบัติไปสู่ความเป็นเทวดา	มีรายละเอียดดังนี	้๘๙

  (๑) หริ ิความละอายแก่ใจ คอื	ความละอายต่อสิง่ทีค่วรละอาย	ได้แก่	บาป	ความช่ัวหรอื

อกุศลต่างๆ	มีกายทุจริต	(การท�าความชั่วทางกาย)	วจีทุจริต	(การท�าความชั่วทางวาจา)	และมโนทุจริต	(การ

ท�าความชั่วทางใจ)	กล่าวง่ายๆ	คือ	มีจิตใจที่ประกอบด้วยความละอาย	ความเกลียด	ความรังเกียจ	ขยะแขยง	

หรือสะอิดสะเอียนต่อบาป	ความชั่ว	หรืออกุศลต่างๆ	หิริเกิดขึ้นโดยมีสมุฏฐานจากภายในตน	ดังนี้	(๑)	นึกถึง

ชาติ	 เช่นคิดว่า	การกระท�าความชั่วนี้ไม่ใช่การกระท�าของคนผู้มีชาติเจริญ	แต่เป็นการกระท�าของคนผู้มีชาติ

ต�่า	เช่น	ชาวประมง	เป็นต้น	ผู้เจริญเช่นเราไม่ควรกระท�ากรรมชั่วนี้เลย	นึกได้อย่างนี้แล้วจึงงดเว้นบาปได้	ชื่อ

ว่าหริเิกดิขึน้แล้ว	(๒)	นึกถึงวยั	เช่นคดิว่า	การกระท�ากรรมชัว่เป็นกรรมทีค่นหนุม่สาวผูป้ระมาทกระท�ากนั	คน

ที่ตั้งอยู่ในวัยสูงเช่นเราจึงไม่ควรประมาท	 ไม่ควรกระท�ากรรมชั่วเช่นนี	้ เมื่อคิดได้เช่นนี้	 แล้วจึงงดเว้นบาปได้	

ชื่อว่าหิริเกิดขึ้นแล้ว	(๓)	นึกถึงความเป็นผู้กล้า	เช่นคิดว่า	การกระท�าความชั่วนี้เป็นการกระท�าของผู้ที่มีก�าลัง

อ่อนแอ	คนทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์เช่นเรา	ไม่ควร	กระท�ากรรมชัว่เช่นนี	้แล้งจงึงดเว้นจากบาป	ชือ่ว่าหริเิกดิขึน้แล้ว	

และ	(๔)	นึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียน

  ๘๘		องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๘-๙/๖๓,	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๖/๓,	และ	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๔๔๑/๓๙๐-๓๙๑,	 องฺ.ทุก. (บาลี)	

๒๐/๘-๙/๕๑-๕๒,	 องฺ.ทสก.	(บาลี)	๒๔/๑๗๖/๒๑๖-๒๒๑,	อ้างใน	เชิงอรรถที	่๒	ขุ.ม. (ไทย)	๒๔/๑๐๓/๓๑๘.

   ๘๙		องฺ.ทุก.อ.	(ไทย)	๓๓/๓๐๓,	ที.ม.อ.	(ไทย)	๑๓/๓๕๖,	ที.ปา.อ. (ไทย)	๑๖/๒๗๗,	ขุ.อิติ.อ.	(ไทย)	๔๕/๒๙๒-

๒๙๗,	และดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	ปัญญา	ใช้บางยาง	และคณะ	(ผู้เรียบเรียง),	ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก	:	

อธิบายหลักธรรมส�าหรับชาวพุทธ	นักธรรมชั้นตรี	ชั้นโท	ชั้นเอก	สมบูรณ์แบบ,	หน้า	๒๗๗.
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เช่นคิดว่า	 การกระท�าความชั่วนี้เป็นการกระท�าของอันธพาล	 ผู้ไม่มีการศึกษา	 มิใช่การกระท�าของบัณฑิตผู้คงแก่เรียนเช่นเรา	

แล้งจึงงดเว้นจากบาป	ชื่อว่าหิริเกิดขึ้นแล้ว

  (๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัว คือ	ความสะดุ้งกลัวด้วยสิ่งที่ควรสะดุ้งกลัว	ได้แก่	บาป				ความชั่ว	หรือ

อกศุลต่างๆ	กล่าวคอื	มจิีตใจประกอบไปด้วยความเกรงกลัว	สะดุง้กลวัต่อบาปหรอืความชัว่ทัง้หลาย	เพราะเหน็โทษภยัของบาป

อกุศลว่าเป็นโทษภัยที่น่ากลัว	แล้วงดเว้น	ไม่กระท�าความชั่ว	โอตตัปปะนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุให้เกิดความกลัว	ได้แก่	(๑)	อัตตา

นุวาทภัย	กลัวถูกติเตียนตน	คือ	การที่ตนเองยังต้องต�าหนิตนเองได้	ไม่อาจ				ยกโทษให้กับตนเองได้	ไม่ยอมรับการกระท�านั้น	

แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ตาม	ภัยข้อนี้ท่านจัดโดยไม่ได้นึกถึงส่วนที่เป็นคุณสมบัติของตน	เช่น	วัย	ชาติ	เป็นต้น	(๒)	ปรานุ

วาทภัย	กลัวผู้อื่นติเตียน	คือ	กลัวการต�าหนิติเตียนจากบุคคลอื่น	หรือจากบุคคลอันเป็นที่รักของตน	เป็นต้น	(๓)	ทัณฑภัย	กลัว

ถูกกลงอาญา	และ	(๔)	ทุคติภัย	กลัวตกนรก

  (๓) สุกกธรรม คือ	ธรรมฝ่ายขาว	จัดเป็นชื่อของหิริและโอตตัปปะ	ได้แก่	สุจริตในไตรทวาร	กล่าวคือ	

(๑)	กายสุจริต	๓	ได้แก่	ไม่ฆ่าสัตว์	ไม่ลักทรัพย	์ไม่ประพฤติผิดในกาม	(๒)	วจีสุจริต	๔	ได้แก่	ไม่พูดเท็จ					ไม่พูดส่อเสียด	ไม่พูด

ค�าหยาบ	ไม่พูดเพ้อเจ้อ	(๓)	มโนสุจริต	๓	ได้แก่	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น	ไม่มีจิตคิดพยาบาท	มีความเห็นชอบ	

	 ธรรมทั้ง	๓	ประการนี้ชื่อว่า	“ธรรมของเทวดา”	หรือ	“ธรรมที่เป็นหนทางท�าให้คนเป็นเทวดา”	ที่เรียกว่า	“มนุสส

เทโว”	คือ	ผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีจิตใจเป็นเทวดา	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	“....บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ

ตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม	(กุศลธรรม)	เป็นผู้สงบระงับเป็นคนดีงามท่านเรียกว่า	ผู้มีเทวธรรม							ในโลก..”		๙๐

 ๒) กรรมกริิยาทีท่าํให้บคุคลไปเกดิเป็นเทวดาเสวยทิพยสขุ การกระท�าท่ีท�าให้บคุคลไปเกดิในสวรรค์หรือเกดิเป็น

เทวดา	เพื่อเสวยทิพยสุขบนสวรรค์	ตามหลักอนุปุพพิกถา	คือ	ทาน	ศีล	และสวรรค์	๙๑	นั่นก็คือในอนุปุพพิกถากล่าวถึงการกระ

ท�าความดีตั้งแต่เบื้องต้น	คือ	การให้ทาน	ที่สูงขึ้นมา	คือ	การรักษาศีล	ซึ่งความดีทั้งสองประการนี้จะท�าให้บุคคลผู้บ�าเพ็ญไปสู

สวรรค์	 เสวยทิพยสุขของเทวดา	 ซ่ึงเป็นอนุปุพพิกถาข้อต่อมา	 ทานและศีลจึงเป็นปัจจัยให้บุคคลไปสู่สวรรค์ตามหลักการนี	้

นอกจากนี้สวรรค์ที่เป็นทิพยสุขของเทวดาม	ี๑๐	ประการ	คือ	(๑)	อายุที่เป็นทิพย	์(๒)	วรรณะที่เป็นทิพย	์(๓)	สุขที่เป็นทิพย	์(๔)	

ยศที่เป็นทิพย	์ (๕)	อธิปไตยที่เป็นทิพย์	 (๖)	รูปที่เป็นทิพย์	 (๗)	 เสียงที่เป็นทิพย์	 (๘)	กลิ่นที่เป็นทิพย	์ (๙)	รสที่เป็นทิพย์	 (๑๐)	

โผฏฐัพพะท่ีเป็นทิพย์	 ๙๒	 ทิพยสุขของเทวดาเหล่านี้จัดเป็นทิพยสุขที่ยังเกลือกกลั้วด้วยกาม	และนอกจากทานและศีลดังกล่าว

แล้วหนทางไปสวรรค์	หรอืไปเสวยทิพย	สุขบนสรวงสวรรค์	โดยทัว่ไปพระพทุธศาสนาเรยีกชือ่โดยรวมๆ	ว่า	“บญุ”	แปลว่า	ความ

ดี	กรรมดี	เครื่องช�าระสันดาน	กุศลกรรม	ความสุข	กุศลธรรม	นอกจากนี้หากบุญหมายถึงกุศลมักหมายถึงโลกียกุศล	คือ	ความ

ดีที่ประกอบด้วยอุปธ	ิคือ	เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรารถนากันในหมูชาวโลก	เช่น	โภคสมบัติ	 เป็นต้น๙๓		พระพุทธศาสนาถือว่า	บุญ

เป็นหนทางไปสู่สวรรค	์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเทวดาว่า

 “....ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์

ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน�้า บ่อน�้า  

และให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น

ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ

ชนเหล่านั้นด�ารงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว

ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน...” ๙๔

 

 ๙๐	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๖/๓.

    ๙๑	อนุปุพพิกถา	คือ	ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยล�าดับ	เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีต

ขึ้นไปเป็นชั้น	ๆ		จนพร้อมที่จะท�าความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัตถ	์ได้แก่	(๑)		ทานกถา	เรื่องทาน	(๒)	สีลกถา	เรื่องศีล	(๓)	สัค

คกถา	เรื่องสวรรค์	(๔)		กามาทีนวกถา	เรื่องโทษ	ความต�า่ทราม	ความเศร้าหมองแห่งกาม	(๕)	เนกขัมมานิสังสกถา	เรื่อง

อานิสงส์แห่งการออกจากกาม	:-	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๗๕/๔๒,	ที.สี.อ.	(บาลี)	๒๙๘/๒๕.

   ๙๒	องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)	๒๓/๓๖/๒๙๕.

   ๙๓	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า	๑๘๒-๑๘๓.

   ๙๔	สํ.ส.	(ไทย)	๑๕/๔๗/๖๑.
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	 การกระท�าทีจั่ดเป็นบญุ	พระพทุธศาสนาเรียกว่า	“บญุกริิยาวตัถ”ุ	โดยค�าว่า	“บญุกริิยา”	หมายถงึ	การตัง้ใจบ�าเพ็ญ

บุญ	ส่วน	“วัตถุ”	หมายถึง	ที่ตั้ง	หรือเหตุให้เกิดอานิสงค์ต่างๆ	ดังนั้น	“บุญกิริยาวัตถุ	จึงหมายถึง	การบ�าเพ็ญบุญอันเป็นเหตุ

ให้เกิดอานิสงค์	๙๕	ในพระไตรปิฎกจ�าแนกเป็น	๓	ประเภท	คือ	(๑)	ทานมัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยทาน	(๒)	สีลมัย	บุญที่ส�าเร็จด้วย

ศีล	(๓)	ภาวนามัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยภาวนา	๙๖	แต่ใน	สุมังคลวิลาสินีอรรถกถาทีฆนิกาย	ปาฏิกวรรค	แบ่งบุญกิริยาวัตถุเป็น	๑๐	

ประการ	โดยเพิ่มเข้ามาอีก	๗	ประการ	คือ	 (๑)	อปจายนมัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยความเคารพย�าเกรง		 (๒)	 เวยยาวัจจมัย	บุญที่

ส�าเร็จด้วยการขวนขวาย	(ช่วยท�ากิจของผู้อื่น)	(๓)	ปัตติทานมัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ		(๔)	ปัตตานุโมทนามัย	บุญที่

ส�าเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ	(๕)	ธัมมเทสนามัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยการแสดงธรรม	(๖)	ธัมมัสสวนมัย	บุญที่ส�าเร็จด้วยการ

ฟังธรรม	(๗)	ทิฏฐุชุกัมม	์บุญที่ส�าเร็จด้วยการท�าความเห็นให้ตรง	ถึงกระนั้นบุญกิริยาวัตถุทั้ง	๗	ประการนี้สงเคราะห์เข้าไว้ใน

บุญกิริยาวัตถุ	๓	ประการนั่นเอง	โดยที่อปจายนมัย	กับ	เวยยาวัจจมัย	สงเคราะห์เข้าในสีลมัย	ส่วนปัตติทานมัย	กับ	ปัตตานุ

โมทนามยั	สงเคราะห์เข้าในทานมยั	และธมัมเทสนามยั	กบั	ธมัมสัสวนมยั	สงเคระห์เข้าในภาวนามยั	ส�าหรบัทฏิฐชุกุมัม์สามารถ

สงเคราะห์เข้าได้ทั้ง	๓	อย่าง	คือ	ทานมัย	สีลมัย	และภาวนามัย	๙๗	ดังนั้นการกระท�าที่ท�าให้บุคคลได้เสวยทิพยสุขตามหลักบุญ

กิริยาวัตถุจึงแบ่งออกเป็น	๑๐	วิธี	ดังนี้

   ๙๕	องฺ.อฏฺฐก.อ.	(บาลี)	๓/๓๖/๒๕๖-๒๕๗,	องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา	(บาลี)	๓/๓๖/๒๙๒-๒๙๓,	อ้างใน	องฺ.อฏฺฐก.	(ไทย)	

๒๓/๓๖/๒๙๔.

 ๙๖	องฺ.อฏฺฐก.	(ไทย)	๒๓/๓๖/๒๙๔.

 ๙๗		ที.ปา.อ.	(ไทย)	๑๖/๓๑๒-๓๑๔.
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  (๑) ทานมัย บุญท่ีสําเร็จด้วยทาน คือ	 การเสียสละ	 บริจาค	 หรือให้ส่ิงของเผ่ือแผ่แก่

บุคคลอื่น	(Charity)	ข้อนี้เป็นแนวทางแห่งบุญได	้เพราะการที่บุคคลสามารถเสียสละ	หรือให้วัตถุสิ่งของเผื่อ

แผ่แก่บคุคลอืน่ได้นัน้	บคุคลนัน้จะต้องเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนโยนมเีมตตา	ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีว	และไม่เห็นแก่ตวั	

จึงจะสามารถเสียสละวัตถุหรือสิ่งของ	 และแม้แต่อารมณ์โกรธแค้นอาฆาตก็สามารถสละได้	 นอกจากนี้ผู้ท่ีมี

จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นย่อมสามารถผูกไมตรีจิตแก่ทุกๆ	คนได้	บุคคลเช่นนี้ย่อมมีชีวิตที่มีความสงบสุข	

เพราะจิตใจที่อยากจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตใจที่อยากจะได้	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	“บุคคลผู้ไม่ตระหนี	่ให้ทาน

อยู่	 ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก	 เขาย่อมได้รับเกียรติ	 เจริญด้วยยศ	 เป็นผู้ไม่เก้อเขิน	 แกล้วกล้าเข้าสู่บริษัท	

เพราะเหตุนั้นแล	บัณฑิตทั้งหลายผู้หวังความสุข	จงขจัดความตระหนี่อันเป็นมลทิน	แล้วให้ทาน”		๙๘

  (๒) สลีมยั บญุทีสํ่าเรจ็ด้วยศลี คือ	ความสามารถฝึกฝนและควบคมุตนเองตามกฎเกณฑ์

ทางศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสงัคมได้	(Morality)	หมายถงึ	ความมศีกัยภาพในการควบคมุและฝึกฝนตนเอง

ให้เป็นไปตามหลักศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคม	 เช่น	กฎหมาย	จารีต	ประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคมได้	ให้สามารถประพฤติ	ปฏิบัต	ิและแสดงออก	ทั้งทางร่างกายและทางวาจาได้อย่างเหมาะสมและ

สมวยัของตนเอง	ข้อนีเ้ป็นแนวทางแห่งบญุได้	เพราะหากบคุคลสามารถควบคมุการกระท�าและการแสดงออก

ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดๆ	ก็ตาม	ก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมนั้นๆ	ท�าให้

ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมมีระเบียบและสงบสุขไปด้วย	ดังนั้น	ในระดับชาวบ้านพระพุทธศาสนาจึงถือว่า	

ศีลเป็นสิ่งที่ดีงาม	เป็นหนทางน�าชีวิตไปสู่ความสงบสุข	ดังพุทธภาษิตว่า	“ศีลเป็นสิ่งที่ดีงาม	ศีลเป็นสิ่งที่ยอด

เยี่ยมในโลก”		๙๙

  (๓) ภาวนามัย บุญที่สําเร็จด้วยภาวนา คือ	ความสามารถฝึกฝนและควบคุมจิตใจของ

ตนเองได้	(Mental	Culture)	หมายถึง	มีศักยภาพที่ดีงามทางจิตใจ	หรือมีวัฒนธรรมที่ดีงามทางจิตใจ	ได้แก่	

ความสามารถที่จะควบคุมหรือฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้มีความเข้มแข็ง	มั่นคง	ใจเย็น	ไม่วู่วามไม่โกรธ

ง่าย	มีสติปัญญาควบคุมและก�ากับอยู่เสมอ	ข้อนี้ก็เป็นหนทางแห่งบุญได้เช่นเดียวกัน	เพราะในทางพระพุทธ

ศาสนาถือว่า	 การกระท�าทางกายและวาจาของมนุษย์ไม่ว่าจะดี	 หรือชั่ว	 ล้วนมีจุดก�าเนิดส�าคัญมาจากจิตใจ

นั่นเอง	ดังนั้นหากบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้	พัฒนาจิตใจให้คิดกระท�าแต่สิ่งที่ดีงาม	ละเว้นสิ่ง

ทีช่ัว่ช้าแล้ว	ชวีติและสงัคมโลก	กจ็ะมแีต่ความสงบสุข	เพราะไม่มคีนท�าชัว่	ความส�าคญัของจติใจนีมี้พุทธพจน์

ว่า	

  “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จด้วยใจ

 ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว หรือท�าชั่วตามไปด้วย

 เพราะความชั่วนั้น ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไป

 เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น

  ...ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดี หรือท�าดีตามไปด้วย

 เพราะความดีนั้น ความสุขย่อมติดตามเขาไป

 เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น” ๑๐๐

 ๙๘		องฺ.ปญฺจก. (ไทย)	๒๒/๓๔/๕๕.

 ๙๙		ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๘๖/๓๖.

   ๑๐๐	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔.
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  (๔) อปจายนมยั บญุทีสํ่าเรจ็ด้วยความเคารพยําเกรง	คือ	มคีวามสภุาพ	อ่อนน้อม	และ

ถ่อมตน	(Revence	or	Respect)	หมายถึง	 เป็นผู้มีอุปนิสัย	กริยา	หรือการแสดงออกต่างๆ	ได้อย่างสุภาพ	

อ่อนน้อม	ไม่เย่อหยิ่ง	จองหอง	ไม่ว่าจะเป็นทางกาย	ทางวาจา	และทางจิตใจ	ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกทาง

กาย	 ท่านเรียกว่า	 “มีกายที่อ่อนน้อม”	 ส่วนทางวาจา	 ท่านเรียกว่า	 “มีวาจาที่อ่อนหวาน”	 ส่วนจิตใจนั้น								

ท่านเรียกว่า	 “มีจิตใจที่อ่อนโยน	 นุ่มนวล”	 ผู้ที่มีลักษณะเช่นน้ีย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป	 ทั้งได้รับความ

เอ็นดู	และความเมตตาจากผู้ใหญ่						เสมอๆ	อันจะท�าให้มีชีวิตที่สงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้	ดังพุทธพจน์

ที่ตรัสว่า	“ธรรม	๔	ประการ	คือ	ความม	ี								อายุยืน	(อายุ)	มีผิวพรรณดี	(วรรณะ)	มีความสุข	(สุขะ)	และ

มีก�าลังวังชา	(พละ)	ย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว	้ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ	่เป็นนิตย์”	๑๐๑

  (๕) เวยยาวัจจมัย บุญที่สําเร็จด้วยการขวนขวาย (ช่วยทํากิจของผู้อื่น)	คือ	มีความ

ขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ในกิจการ	การงานของผู้อื่นตามสมควรแก่การงานและฐานะที่ตนสามารถกระท�าได้	

(Service	in	helping	other)	หมายถึง	มีความกระตือรื้อร้น	สนใจ	ช่วยเหลือ	หรือรับใช้	ในการกระท�ากิจการ

การงานของผู้อื่นตามสมควรแก่การงานและฐานะ	ความสามารถที่ตนเองกระท�าได้	 โดยไม่หวังผลตอบแทน

ใดๆ	 ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับการงาน	 ไม่ใช่ช่วยท�าให้ทุกอย่างจนเจ้าของงานไม่ต้องท�า

อะไรเลย	ซึ่งการกระท�าดังกล่าวถือว่าช่วยเหลือไม่เหมาะสมกับการงาน	หรือกระท�าเกินหน้าที	่นอกจากนี้จะ

ต้องเหมาะสมกับฐานะของตนเอง	 และเท่าที่ความสามารถจะช่วยได้	 เช่น	 หากมีงานท�าบุญบ้านเพื่อนบ้าน						

ก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ตนเองสามารถช่วยได้	ไม่ว่าจะเป็น	แรงกาย	และแรงทรัพย์ตามสมควร	เป็นต้น	และ

ทีส่�าคญัการช่วยเหลอืดงักล่าวจะต้องเป็นการกระท�าทีไ่ม่หวงัผลตอบแทนด้วย	จงึจะท�าให้มคีวามสขุได้	เพราะ

หากเราช่วยเหลือเพียงเพราะต้องการสิ่งตอบแทนแล้วละก็	หากไม่ได้ตามที่หวัง	หรือได้ไม่เท่ากับที่หวัง	ก็จะ

ท�าให้มีความทุกข์ได	้

  (๖) ปัตติทานมัย บุญที่สําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ คือ	แบ่งปัน	หรือเฉลี่ยคุณงามความ

ดีให้แก่ผู้อื่น	(Sharing	merits	with	other)	หมายถึง	ขณะที่ตนเองก�าลังท�าคุณงามความดีอยู	่ก็มีจิตเมตตา

เอือ้เฟ้ือ	หรอืแบ่งปันคณุงามความดเีหล่านัน้ให้แก่ผูอ้ืน่ด้วย	โดยการชกัชวน	เชญิชวน	หรอืสนบัสนนุให้คนอืน่

มส่ีวนร่วมในการกระท�าความดร่ีวมกบัตนเอง	หรอืจะกล่าวส้ันๆ	กคื็อ	ให้คนอืน่มี	ส่วนร่วมในการท�าส่ิงทีด่งีาม	

และมีประโยชน์ร่วมกับตันเอง	ไม่ตระหนี่บุญ	ไม่ตระหนี่ในการท�าความด	ีเพราะนอกจากตนเองจะมีความสุข

แล้วก็สามารถช่วยให้คนอื่นมีความสุขอีกด้วย

  (๗) ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ คือ	มีความรู้สึกชื่นชม	

ยินดี	เมื่อคนอื่นได้ด	ี(Rejoicing	in	the	merits	of	other)	หมายถึง	มีความรู้สึกยินด	ีพลอยดีใจ	มีความสุข

ด้วย	เมื่อเห็นคนอื่นกระท�าความดี	หรือได้รับผลดีจากการกระนั้นๆ	โดยไม่อิจฉาริษยา	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	

ไม่ว่าความดีเหล่านั้นตนเองจะสามารถกระท�าได้	หรือไม่สามารถกระท�าได้ก็ตาม	พร้อมทั้งแสดงความชื่นชม

ยนิดใีนความดเีหล่านัน้ของเขาอกีด้วย	หากท�าได้ดงันีช้วีติกจ็ะมแีต่ความสงบสุข	เพราะสงัคมทกุวนันีท้ีม่ปัีญหา

ต่างๆ	เกิดขึ้น	ส่วนหนึ่งมาจากความอิจฉาริษยา	เพราะทนเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเองไม่ได้นั่นเอง	

   ๑๐๑	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๐๙/๖๔.
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  (๘) ธัมมเทสนามัย บุญที่สําเร็จด้วยการแสดงธรรม	คือ	การช่วยแนะน�า	สั่งสอน	หรือ

ฝึกอบรมคนอื่นให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	(Preaching	and	teaching	the	Dhamma)	หมายความว่า	นอกจาก

เราจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว	 จะต้องช่วยกันพัฒนาและฝึกฝนอบรมให้คนอื่นเป็น

คนดีมีคุณธรรม	และมีชีวิตที่สงบสุขเช่นเดียวกับตนเองอีกด้วย	หรือแม้เห็นคนอื่นกระท�าผิดก็ช่วยแนะน�า	สั่ง

สอนในสิ่งที่ถูกที่ควร	 และสิ่งที่ส�าคัญในการแนะน�าคนอื่นคือ	 ไม่หวังที่จะให้เขาเป็นเหมือนเรา	 เพราะหาก

แนะน�าไปแล้วคนอื่นไม่ท�าตามตนเองก็จะท�าให้เกิดความทุกข์ได้	 เรียกว่า	ทุกข์เพราะความหวังดี	แต่จะต้อง

แนะน�าสั่งสอนอย่างเต็มท่ี	 ด้วยความมานะพยายาม	 และการแนะน�าสั่งสอนคนอื่นนั้นมี	 ๒	 ประการ	 คือ										

(๑)	การกระท�าตนเองให้เป็นแบบอย่าง	และ	(๒)	การแนะน�าให้ท�าตาม	ซึ่งจะต้องใช้ทุกวิธีทางในการแนะน�า	

แต่หากเขายังดื้อรั้น	 ไม่สนใจ	ก็มีอุเบกขา	วางใจเป็นกลาง	ไม่โกรธ	หรือเกลียดเขาเหล่านั้น	อย่างนี้จะท�าให้

ชีวิตมีความสุขได้	หรือเป็นบุญได้

  (๙) ธัมมสัสวนมยั บญุท่ีสําเรจ็ด้วยการฟังธรรม	คอื	มคีวามขยนัหมัน่เพียรในการศกึษา

หาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม	(Listening	to	the	Dhamma)	หมายถึง	ต้องแสวงหาความรู้ทั้งทางโลก	

เช่น	ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆ	ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	และระดับอุดมศึกษา	รวมทั้งวิชาการ

ต่างๆ									ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต	เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็น	“คนเก่ง”	นอกจากนี้ยังไม่พอ	จะต้อง

หมั่นศึกษาหาความรู้ในทางธรรม	หรือทางศาสนา	 เพื่อฝึกฝนตนเองในด้านคุณธรรม	 เช่น	หมั่นฟังธรรม	ฟัง

เทศน์	หรืออ่านคัมภีร์ทางศาสนา	หรือจากผลงานของท่านผู้รู้ทางศาสนาต่างๆ	เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น	“คน

ด”ี	หากหมัน่ศกึษาความรูท้ัง้ทางโลกและทางธรรมครบกจ็ะท�าให้เป็นคนเก่งและคนดใีนสงัคมได้	จึงจะสามารถ

สร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาตไิด้	เพราะหากมแีต่ความรู	้แต่ขาดคุณธรรม	กจ็ะท�าให้ตนเองและสังคมเดอืด

ร้อนได้	 เปรียบเหมือนระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย	ที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อ	ส่วนคนที่มีความรู้และมีคุณธรรม	

คือ	เป็นคนเก่งและคนดีเปรียบเหมือนระเบิดที่มีสลักนิรภัย	ซึ่งไม่สามารถท�าอันตรายแก่ใครได้	ทั้งยังสามารถ

ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ใช้ได้อีกด้วย

  (๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ บุญที่สําเร็จด้วยการทําความเห็นให้ตรง คือ	มีความคิด	ความเห็น	

และความเข้าใจถูกต้อง	ตรงตามความเป็นจริง	(Strightening	one’s	views)	หมายถึง	มีความคิดเห็นที่ถูก

ต้องตามท�านองคลองธรรม	ศีลธรรม	และกฎหมายบ้านเมือง	เห็นสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่ด	ีสิ่งที่ถูก	ว่าเป็นสิ่งที่ถูก	

สิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิด	สิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นสิ่งที่เป็นบาป	 เช่น	 เห็นว่า	การกินเหล้า	สูบบุหรี	่ เป็นสิ่งที่ไม่ดี	มี

อันตรายต่อสุขภาพ	เป็นต้น	ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ถูกว่าผิด	เห็นสิ่งผิดว่าถูก	เห็นบุญว่าบาป	เห็นบาปว่าบุญ	เช่น	เห็น

ว่าการยิงนกตกปลาเป็นการฝึกสมาธิให้กับตนเอง	 เป็นต้น	 เมื่อบุคคลท�าความเห็นของตนเองให้ถูกต้อง	ตรง

ตามความเป็นจริง	ก็จะน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	 เหมาะสมและดีงาม	เมื่อนั้นชีวิตก็จะพบแต่

ความสงบสุขเพียงอย่างเดียว

	 การกระท�าที่เป็นบุญทั้ง	 ๑๐	 วิธีนี้จัดเป็นมรรควิธีแห่งความสุขในปัจจุบัน	 และได้เสวยทิพยสุขบน

สรวงสวรรค์หลังจากได้เสียชีวิตแล้ว	โดยไปเกิดในเทวโลก	๖	ชั้น	คือ	(๑)	ชั้นจาตุมมหาราช	(๒)	ชั้นดาวดึงส	์

(๓)	ชั้นยามา	(๔)	ชั้นดุสิต	(๕)	ชั้นนิมมานรด	ี(๖)	ชั้นปรนิมมิตวสวัสด	ีโดยที่ท้าวมหาราชทั้ง	๔	ในสวรรค์ชั้น

จาตุมมหาราชท้าวสักกะจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์ท้าวสุยามเทพบุตรในสวรรค์ชั้นยามา	ท้าวสันดุสิตใน

สวรรค์ชั้นดุสิตท้าวสุนิมมิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี	 และท้าววสวัตดีเทพบุตรในสวรรค์ชั้นชั้นปรนิม

มิตวสวัสดี	ซึ่งเป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นนั้นๆ	ล้วนเป็นผู้เคยบ�าเพ็ญบุญด้วยทานและศีลมีประมาณยิ่ง	แต่ไม่

เคยจัดแจงบุญด้วยการภาวนาเลย	ด้วยอานิสงค์นี้จึงท�าให้เป็นจอมเทพผู้มีทิพยสุขทั้ง	๑๐	ประการ
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เช่น	มอีายท่ีุเป็นทิพย์	มีวรรณะทีเ่ป็นทิพย์มสีขุทีเ่ป็นทพิย์	เป็นต้น	ครอบง�าเทพทัง้หลายในสวรรค์ชัน้ของตนๆ	
๑๐๒		ส�าหรับภาวนามัย	หากปฏิบัติไม่ถึงขั้นบรรลุฌานสมาบัต	ิเช่น	การฟังธรรม	การแสดงธรรม	หรือแนะน�า

สิง่ดีๆ 	ให้แก่คนอ่ืน	หรอืบ�าเพญ็จติภาวนาในชวีติประจ�าวนัโดยทัว่ไปไม่ถงึขัน้บรรลฌุานสมาบตั	ิหรอืมรรคผล

นิพพาน	ก็จัดว่าเป็นบุญ	ได้เสพเสวยทิพยสุขในโลกหน้าได้เช่นเดียวกัน

  ๓) ข้อปฏิบัติที่ทําให้บุคคลไปเกิดเป็นเทวดา ข้อปฏิบัติที่ท�าให้บุคคลเกิดเป็นท้าวสักกะ

หรือพระอินทร์	ผู้เป็นจอมราชาแห่งทวยเทพทั้งหลาย	เรียกว่า	“วัตตบท”	คือ	ข้อที่ถือปฏิบัติเป็นประจ�า	๗	

ข้อที่ท�าให้บุคคลเป็นจอมราชาแห่งเทวดาทั้งหลาย	ได้แก่	(๑)	เลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิต	(๒)	ประพฤติอ่อนน้อม

ต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต	(๓)	พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต	(๔)	ไม่พูดค�าส่อเสียด	(ยุให้แตกกัน)	ตลอดชีวิต	

(๕)	มีใจเผื่อแผ่เสียสละบริจาคให้ทานตลอดชีวิต	 (๖)	มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิต	 (๗)	ไม่โกรธตลอดชีวิต	หรือแม้

โกรธก็สามารถระงับความโกรธได้	๑๐๓

	 จากหลักการเหล่านี้แสดงว่า	ทิพยสุข	คือ	ความสุขของเทวดาหรือความสุขแบบเทวดา	มีมรรควิธี

ส�าหรับปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขชนิดนี	้ได้แก	่

	 	 (๑)	เทวธรรม	คอื	ธรรมของเทวดาประกอบด้วยหริ	ิความละอายต่อบาป,	โอตตปัปะ	ความ

เกรงกลัวต่อบาป,	และสุกกธรรมหรือกุศลกรรมบถ	๑๐	ประการ,	

	 	 (๒)	กรรมกริยิาทีท่�าให้บคุคลไปเกดิเป็นเทวดาในโลกมนษุย์และเสวยทิพยสขุในโลกสวรรค์	

ได้แก่	 บุญกิริยา	 ๑๐	ประการ	 คือ	 การให้ทาน,	 รักษาศีล,	 เจริญภาวนา,	 	 	 มีความเคารพย�าเกรงต่อผู้อื่น,	

ขวนขวายช่วยท�ากิจของผู้อื่น,		การให้ส่วนบุญ,		การอนุโมทนาส่วนบุญ,		การแสดงธรรมหรือแนะน�าคนอื่น,		

การฟังธรรมหรือฟังค�าแนะน�าคนอื่น,	และการมีความเห็นตรง	ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม	

	 	 (๓)	ปฏบิตัวิตัตบท	๗	ประการตลอดชวีติ	คอื	)	เลีย้งดพู่อแม่,	ประพฤตอ่ิอนน้อมต่อผูใ้หญ่

ในตระกูล,	พูดจาอ่อนหวาน,	ไม่พูดค�าส่อเสียด	(ยุให้แตกกัน),	การบริจาคให้ทาน,	มีวาจาสัตย์,	และไม่โกรธ

  ๑๐๒	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	องฺ.อฏฺฐก.	(ไทย)	๒๓/๓๖/๒๙๔-๒๙๖.

   ๑๐๓	สงฺ.ส.	(ไทย)	๑๕/๒๕๗/๓๗๕.
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 ๒.๔.๓ มรรควิธีแห่งฌานสุข ค�าว่า	 “ฌาน”	 คือ	 การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธ	ิ

หรือภาวะจิตสงบประณีตที่มีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก	โดยทั่วไปพระพุทธศาสนาแบ่งสมาธิออกเป็น	๓	ระดับ	

ดังนี้	๑)	ขณิกสมาธิ	คือ	 เป็นสมาธิชั่วขณะ	เป็นพักๆ	เป็นระยะๆ	(momentary	concentration)	จัดเป็น

สมาธิจิตขั้นต้น	ซึ่งเป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจ�าวันให้ได้ผลด	ีและใช้เป็น

จุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนาก็ได้		๒)	อุปจารสมาธิ	คือ	สมาธิจิตที่เฉียดๆ	หรือสมาธิจวนจะแน่วแน	่(access	

concentration)	เป็นสมาธิเมือ่จติตัง้มัน่โดยละ	หรอืระงบันวิรณ์ได้	ถ้ามองในแง่การก�าหนดอารมณ์กรรมฐาน	

ก็เป็นช่วงที่เกิดปฏิภาคนิมิต	 (ภาพที่มองเห็นในใจของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน	ซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจาก

ขั้นที่เป็นภาพติดตาไปอีกขั้นหน่ึง	 เป็นของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์	 ปราศจากสีปราศจากมลทิน	 สามารถนึก

ขยายหรอืย่อส่วนได้ตามปรารถนา)	เป็นสมาธจิวนเจยีนจะแน่วแน่โดยสมบรูณ์	ใกล้จะถงึฌาน	เมือ่ช�านชิ�านาญ

คุน้ดแีล้ว	กจ็ะแน่วแน่กลายเป็นอปัปนาสมาธิเป็นองค์แห่งฌานต่อไป	๓)	อปัปนาสมาธ	ิคอื	สมาธิแน่วแน่	สมาธิ

ที่แนบสนิทโดยสมบูรณ์	 (attainment	 concentration)	 	 เป็นสมาธิจิตระดับสูงสุด	 	 ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย	

ถือว่าเป็นผลส�าเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิ	๑๐๔	สมาธิดังกล่าวจะเห็นว่า	สมาธิที่จัดอยู่ในระดับฌาน	คือ	

อุปจารสมาธ	ิสมาธิเฉียดๆ	สมาธิจวนจะแน่วแน	่และ	อัปปนาสมาธ	ิสมาธิแน่วแน	่ตั้งมั่น	มั่นคง	๑๐๕	จิตที่มี

สมาธิหรือบรรลุสมาธิจะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่า	 “ฌาน”	 (รูปฌาน	 ๔	 อรูปฌาน	 ๔	 รวมเรียกว่า	 สมาบัต	ิ														

๘)	ภาวะจิตในฌานนั้นเป็นภาวะที่สุข	สงบ	ผ่องใส	ไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัว	ไม่มีสิ่งรบกวนให้สะดุด	หรือ

ติดข้องอย่างใดๆ	เรยีกว่า	ปราศจากนิวรณ์	หรือ	“ฌานสุข”	อนุโลมเรยีกว่า	เป็นความหลุดพ้นจากกเิลสตลอด

เวลาที่ยังอยู่ในฌานน้ันๆ	 แต่เมื่อออกจากฌานแล้ว	 กิเลสกลับมีได้อย่างเดิมจึงเรียกว่าเป็น	 “วิกขัมภน

นิโรธ”หรือ“วิกขัมภนวิมุตติ”	คือ	ดับกิเลสหรือหลุดพ้นด้วยการเอาสมาธิข่มไว้	๑๐๖	จึงถือว่า	สมาธิหรือฌาน

เป็นจดุหมายส�าคญัของสมถภาวนา	แต่ในคมัภร์ีสมยัหลงันยิมเรยีกอกีอย่างว่า	“สมถกรรมฐาน”	คือ	กรรมฐาน

เป็นอุบายสงบใจ	 สมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานนี้มีรูปแบบวิธีการฝึกฝนและปฏิบัติอยู่	 ๔๐	 วิธี	 เรียกว่า	

“อารมณ์ของสมถภาวนา	๔๐	ประการ”	ซึ่งทั้ง	๔๐	วิธีนี้คือ	“มรรควิธีแห่งฌานสุข”	ได้แก่	๑๐๗

 (๑) กสิน ๑๐	คือ	วัตถุอันจูงใจ	วัตถุส�าหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิ	ม	ี๑๐	ประการ	คือ	ภูตกสิณ	

๔	(กสิณคือมหาภูตรูป)	ได้แก่	ปฐวีกสิณ	(กสิณคือดิน),	อาโปกสิณ	(กสิณคือน�า้),	เตโชกสิณ	(กสิณคือไฟ),	และ													

วาโยกสิณ	 (กสิณคือลม),	 	วรรณกสิณ	๔	 (กสิณคือสี)	 ได้แก่	นีลกสิณ	 (กสิณคือสีเขียว),ปีตกสิณ	 (กสิณคือสี

เหลือง),	โลหิตกสิณ	(กสิณคือสีแดง),	และ	โอทาตกสิณ	(กสิณคือสีขาว),	และ	กสิณอื่นๆ	อีก	๒	ได้แก่	อาโลก

กสิณ	 (กสิณคือแสงส่วาง)	 และอากาสกสิณ	 (กสิณคือแสงสว่าง)	 รวมเป็นกสิณ	 ๑๐	 ประการ	 มรรควิธีใน										

การปฏิบัติกสิณทั้ง	๑๐	วิธีนี้	 โดยผู้ปฏิบัติเลือกกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งน�ามาเพ่งพิจารณาจนมีจิตใจตั้งมั่นอยู่

ในกสิณนั้นๆ	เกิดเป็นสมาธิในระดับต่างๆ

  ๑๐๔		อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๗๕/๓๒๓,	และ	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, 

หน้า	๘๒๖.

   ๑๐๕		องฺ.ทุก.	(บาลี)	๒๐/๗๔/๗๘,	องฺ.ทุก. (บาลี)	๒๐/๗๔/๑๐๔,	องฺ.ทุก.อ.	(บาลี)	๒/๗๔/๖๑,	ขุ.ธ.	(บาลี)	

๒๕/๒๔๙/๖๐,	ขุ.ธ. (ไทย)	๒๕/๒๔๙/๑๐๙,	และ	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๗/๒๒.

   ๑๐๖	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,	หน้า	๓๐๕.

   ๑๐๗		ในพระไตรปิฎกนี้มีไม่ครบ	๔๐	วิธ	ีดูรายละเอียดใน	องฺ เอกก.	(ไทย)	๒๐/๔๓๘–๕๖๒/๔๙–๕๑,	ส่วนในอรรถ

กถาสังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	กล่าวถึงอารมณ์สมถกรรมฐาน	๓๘	ประการ	(อารมณ์	๓๘	มาจากอารมณ์กัมมัฏฐาน	๔๐	คือ	

กสิณ	๑๐	เว้นอาโลกกสิณและอากาสกสิณ,	อนุสสติ	๑๐,	อสุภะ	๑๐,	พรหมวิหาร	๔,	ธาตุววัตถาน	๔,	อาหาเรปฏิกูลสัญญา	

๑,	อานาปานสติ	๑,	จึงรวมเป็น	๓๘)	:	สํ.ส.อ. (บาลี)	๑/๗๕/๙๕	อ้างใน	สํ.ส. (ไทย)	๑๕/๗๕/๘๒	(เชิงอรรถที	่๑),	แต่ใน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค	จะมีรายละเอียดครบ	๔๐	วิธ	ีดูรายละเอียดใน	:	วิสุทธิ (ไทย)	๔๗/๑๘๒–๑๘๕.
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 (๒) อสุภะ ๑๐	 คือ	 สภาพอันไม่งาน	 ซากศพในสภาพต่างๆ	 ที่ใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัต	ิ																

สมถกรรมฐานม	ี๑๐	ประการ	ได้แก่	(๑)	อุทธุมาตกอสุภะ	ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด	(๒)	วินีลกอสุภะ	ซากศพ

ที่มีสีเขียวคล�้าคละด้วยสีต่างๆ	 (๓)	 วิปุพพกอสุภะ	 ซากศพที่มีน�้าเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่แตกปริออก																	

(๔)	วิจฉินทกอสุภะ	ซากศพที่ขาดจากกันเป็น	๒	ท่อน	(๕)	วิกขายิตกอสุภะ	ซากศพที่ถูกสัตว์จิกทึ้งกัดกินแล้ว	

(๖)	วกิขติตกอสุภะ	ซากศพทีก่ระจยุกระจาย	(๗)	หตวกิขติตกอสุภะซากศพทีถ่กูสับฟันบัน่เป็นท่อนๆ	กระจาย

ออกไป	(๘)	โลหิตกอสุภะ	ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู	่(๙)	ปุฬุวกอสุภะ	ซากศพที่มีหนอนคลาค�า่เต็ม

ไปหมด	และ	(๑๐)	อัฏฐิกอสุภะ	ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่โครงกระดูก	หรือท่อนกระดูก	มรรควิธีในการปฏิบัติ

อสุภะทั้ง	๑๐	วิธีนี	้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง	 โดยการพิจารณาซากศพประเภทต่างๆข้างต้น

จนมีจิตใจตั้งมั่นเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเกิดเป็นสมาธิในระดับต่างๆ

 (๓) อนุสติ ๑๐	 คือ	 อารมณ์ท่ีควรระลึกถึงเนืองๆ	 เพื่อให้เกิดสมาธิมี	 ๑๐	 ประการ	 ได้แก	่																				

(๑)	 พุทธานุสต	ิ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า	 (๒)	 ธัมมานุสต	ิ ระลึกถึงพระธรรม	 (๓)	 สังฆานุสต	ิ ระลึกถึงพระสงฆ์							

(๔)	สลีานสุต	ิระลึกถงึศลี	(๕)	จาคานุสต	ิระลึกถงึการบรจิาค	(๖)	เทวตานสุต	ิระลกึถงึเทวดาและธรรมทีท่�าให้

บุคคลเป็นเทวดาในตน	 (๗)	มรณสสต	ิ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา	 (๘)	กายคตาสต	ิ

สติอันเป็นไปในกาย	(๙)	อานาปานสต	ิสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก	(๑๐)	อุปสมานุสต	ิระลึกถึงธรรมเป็นที่

สงบ	มรรควิธีแห่งอนุสสติทั้ง	๑๐	ประการนี้ผู้ปฏิบัติเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง	พิจารณาระลึกนึกถึงจนท�าให้จิตใจตั้ง

มั่นเป็นสมาธิ

 (๔) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑	 คือ	 ก�าหนดหมายเอาความปฏิกูลในอาหาร	 จัดเป็น	 ๑	 ในสัญญา																	

๑๐	ประการ	๑๐๘		ท�าให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรสชาติอาหาร	มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ในที่สุด

 (๕) จตุธาตุววัตถาน ๑ คือ	การก�าหนดพิจารณาธาต	ุ๔	หรือการพิจารณาเห็นร่างกายโดยสักว่า

เป็นธาตุ	 ๔	 ได้แก่	 ธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุไฟ	 และธาตุลม	 ที่มาประกอบกันเข้า	 ไม่ใช่สัตว์	 บุคคล	 ตัวตนเรา												

เขามีแต่เพียงธาตุ	๔	ประกอบกันเข้าเท่านั้น	จึงไม่ควรยึดมั่นในตัวตน	ท�าให้จิตใจสงบนิ่ง	ตั้งมั่นเป็นสมาธิ

 (๖) อัปปมัญญา ๔	 คือ	 	 คือธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐและปฏิบัติต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดย

ชอบไม่มีขอบเขต	ได้แก	่(๑)	เมตตา	ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข	(๒)	กรุณาความสงสารคิด

ช่วยให้พ้นทุกข	์(๓)	มุทิตา	ความยินดีในเมื่อผู้อื่นมีสุข	(๔)	อุเบกขา	ความมีใจเป็นกลาง	ไม่เอนเอียงเพราะรัก

เพราะชัง	๑๐๙	โดยผู้ปฏิบัติแผ่เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขาให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย	ทั้งโดยเจาะจงและ

โดยไม่เจาะจง	ไม่มีประมาณ	จนท�าให้ใจตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นสมาธิ

 (๗) อรูป ๔ คือ	ฌานที่มีอรูปเป็นอารมณ์	ได้แก่	อรูปฌาน	ม	ี๔	ประการ	คือ	(๑)	อากาสานัญจาย

ตนะ	ฌานที่ก�าหนดอากาศหาที่สุดมิได้	 (๒)	 วิญญาณัญจายตนะ	ฌานที่ก�าหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้	 (๓)	

อากิญจัญญายตนะ	ฌานที่ก�าหนดสภาวะว่า	“ไม่มีอะไร”	เป็นอารมณ	์และ	(๔)	เนวสัญญานาสัญญายตนะ	

ฌานที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช	่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช	่๑๑๐

	 เม่ือผูป้ฏบิตัไิด้ปฏิบตัสิมถกรรมฐานด้วยวธิกีารออย่างใดอย่างหน่ึงตามจรติหรอืนสัิยของตนเองแล้ว	

เกิดสมาธิจิตเบื้องต้น	(ขณิกะ)	และเมื่อเข้าสู่สมาธิที่จวนจะแน่วแน	่(อุปจารสมาธิ)	และสมาธิที่ตั้งมั่น	แน่วแน	่

มั่นคง	(อัปปนาสมาธิ)	จะท�าให้จิตเข้าสู่ฌานระดับแรกที่เรียกว่า	ปฐมฌาน	จากนั้นพัฒนาไปสู่ทุติยฌานตติย

ฌาน	และจตุตถฌานเป็นล�าดับ	สมาธิจิตระดับฌานทั้ง	๔	นี้เรียกว่า	“รูปฌาน”
ฃ  ๑๐๘		ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	:-	องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๕๖/๑๒๓.

   ๑๐๙		ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	ขุ.ม. (ไทย)	๒๙/๑๔๙/๔๐๓	(เชิงอรรถที	่๑),	ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๓๐๘/๒๘๐,	

ขุ.เถร.อ.	(บาลี)	๒/๓๘๖/๙๘	อ้างใน	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๓๘๖/๔๐๖	(เชิงอรรถที	่๑).

  ๑๑๐		ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๓๐๘/๒๘๑,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๑๒๙/๗๕-๗๖.
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และหากปฏิบัติจนสมาธิจิตเกิดการพัฒนาขึ้นจิตก็จะเข้าสู่อรูปฌาน	๔	คือ	อากาสานัญญจายตนะ	วิญญาณัญ

จายตนะ	อากญิจญัญายตนะ	และเนวสญัญานาสญัญายตนะเป็นทีส่ดุแห่งฌานสมาบตัทิีเ่รยีกว่า	“สมาบตั	ิ๘”	

ผูท้ีม่สีมาธจิติบรรลสุมาบตัเิหล่านีย่้อมเสวยฌานสขุในปัจจบุนั	และเสวยฌานสุขในปรภพ	ซึง่	ได้แก่	พรหมชัน้

ต่างๆ	ดังได้กล่าวมาแล้ว

 ๒.๔.๔ มรรควธีิแห่งนพิพานสขุ	เนือ่งจากผูท้ีส่ามารถเสวยนพิพานสุขได้จะต้องเป็นพระอริยบคุคล	

ผูบ้รรลมุรรคผลชัน้ใดชัน้หนึง่เท่านัน้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูบ้รรลอุรหตัตมรรคและอรหตัตผล	ซึง่ถอืเป็นนพิพาน

สุขที่เป็นจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา	ดังนั้นมรรควิธีการด�าเนินไปสู่นิพพานสุขจึงมีดังต่อไปนี้

  ๑) การบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน	 พระพุทธศาสนามีรูปแบบการฝึกอบรมปัญญาเพื่อ

ความหลดุพ้นจากกเิลสไปสูม่รรคผลนพิพานทีเ่รียกว่า	“วปัิสสนา”	ในพระไตรปิฎกเรยีกว่า	“วปัิสสนาภาวนา”	

คือ										การเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง	๑๑๑		แต่คัมภีร์สมัยหลังเรียกว่า	“วิปัสสนากรรมฐาน”	คือ	

กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา	เป็นวิธีการฝึกอบรมจิตใจที่เนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดา	ปรารภ

การพิจารณาสภาวธรรม	คือ	ขันธ์	๕	อายตนะ	๑๒	ธาต	ุ๑๘	อินทรีย์	๒๒	แยกพิจารณาให้รู้ตามสภาวะความ

เป็นจริง	 โดยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะว่า	 เป็นอนิจจัง	คือ	ความไม่เที่ยง	มีการเปลี่ยนแปรไปเป็นธรรมดา	เป็น

ทุกข์	คือ	เป็นสภาวะที่ทนได้ยาก	บีบคั้นอยู่เป็นนิจ	และเป็นอนัตตา	คือ	เป็นสภาพหาตัวตนมิได	้๑๑๒		อย่างนี้

จัดเป็น	“วิปัสสนากัมมัฏฐาน”	ในระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนาจะเกิด	“ญาณ”	มีหลายระดับ	และญาณส�าคัญ

ในขั้นสุดท้ายเรียกว่า	 “วิชชา”	 เป็นภาวะตรงข้ามกับอวิชชา	ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชานั้น	 เป็นภาวะที่สุข	

สงบ	ผ่องใส	และเป็นอิสระ	 เพราะลอยตัวพ้นจากอ�านาจครอบง�าของกิเลส	ญาณและวิชชาจึงเป็นจุดหมาย

ของวิปัสสนา	เพราะ	น�าไปสู่วิมุตต	ิคือ	ความหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริง	ซึ่งยั่งยืนถาวร	เรียกว่า	“สมุจเฉท

นิโรธ”	หรือ	“สมุจเฉทวิมุตติ”	แปลว่า	ดับกิเลส	หรือหลุดพ้นโดยเด็ดขาด	๑๑๓		โดยบรรลุโสดาบัน	สกทาคาม	ี

อนาคามี	และพระอรหันต์ตามล�าดับในขั้นใดขั้นหนึ่งชื่อว่า	 ได้เสพเสวยนิพพานสุข	และนิพพานสุขขั้นสูงสุด

คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเอง

 ๒) การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔	 ค�าว่า	 “สติปัฏฐาน”	 คือ	 ที่ตั้งของสติ	 การตั้งสติก�าหนด

พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง	คือ	ตามที่สิ่งนั้นๆ	ที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆ	มี	๔	ประการ	คือ	
๑๑๔

	 	 ๒.๑)	กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	การตัง้สตกิ�าหนดพจิารณากาย	ให้เหน็ตามความเป็นจรงิ

ว่า	เป็นเพียงกาย	ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	จ�าแนกออกเป็นวิธีปฏิบัต	ิ๖	ประการ	คือ	(๑)	อานาปาน

สติ	ก�าหนดลมหายใจ	(๒)	อิริยาบถ	ก�าหนดรู้ทันอิริยาบถ	(๓)	สัมปชัญญะ	สร้างสัมปชัญญะในการกระท�า

   ๑๑๑		ที.ปา. (ไทย)	๑๑/๗๘/๕๘,	ที.ปา.อ.	(บาลี)	๗๘/๒๘,	และ	องฺ.ทุก.	(ไทย)	๒๐/๑๗๓/๑๒๗,	องฺ.ทุก. อ.	(บาลี)	

๒/๑๗๓/๗๑.

   ๑๑๒		ขันธ์	๕	คือ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ,	อายตนะ	๑๒	คือ	อายตนะภายใน	๖	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	และใจ	และอายตนะภายนอก	๖	ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และธรรมารมณ์,	ธาตุ	๑๘	ได้แก่	ตา	รูป	จักขุวิญญาณ	

(วิญญาณทางตา)	หู	เสียง	โสตวิญญาณ	(วิญญาณทางหู)	จมูก	กลิ่น	ฆานวิญญาณ	(วิญญาณทางจมูก)	ลิ้น	รส	ชิวหาวิญญาณ	

(วิญญาณทางลิ้น)	กาย	สัมผัส	กายวิญญาณ	(วิญญาณทางกาย)	ใจ	ธรรมารมณ์	มโน-วิญญาณ	(วิญญาณทางใจ),	อินทรีย	์๒๒	

ได้แก	่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ความเป็นหญิง	ความเป็นชาย	ชีวิต	สุข	ทุกข์	โสมนัส	โทมนัส	อุเบกขา	ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	

ปัญญา	 อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์	 อัญญินทรีย์	 และอีญญาตา-วินทรีย์:-	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	 วิสุทธิ.	 (ไทย)	 ๔๒๑-

๕๖๙/๗๑๑–๘๓๕.

 ๑๑๓		พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,	หน้า	๓๐๖.

 ๑๑๔	ที.ม. (ไทย)	๑๐/๒๘๙/๒๒๒-๒๒๔,	และอธิบายความตามเพิ่มเติมใน	พระพรหมคุณาภรณ	์
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ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง	(๔)	ปฏิกูลมนสิการ	พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็น

ร่างกายนี	้(๕)	ธาตมุนสกิาร	พจิารณาเหน็ร่างกายโดยสกัว่าเป็นธาตแุต่ละอย่าง	(๖)	นวสีวถกิา	พจิารณาซากศพ

ในสภาพต่างๆ	อันแปลกกันไปใน	๙	ระยะเวลา	ให้เห็นคติธรรมดาของร่างกาย	ของผู้อื่นเป็นเช่นใด	ของตนก็

จักเป็นเช่นนั้น

	 	 ๒.๒)	เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	ตัง้สตกิ�าหนดพจิารณาเวทนา	ให้รูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ

ว่า	เป็นแต่เพียงเวทนา	ไม่ใช่สัตว	์บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	คือ	มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ด	ี

ทุกข์ก็ดี	เฉยๆ	ก็ด	ีทั้งที่เป็นสามิส	และเป็นนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้น

	 	 ๒.๓)	จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	ตั้งสติก�าหนดพิจารณาจิต	ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า	

เป็นแต่เพยีงจติ	ไม่ใช่สตัว์	บุคคล	ตวัตน	เรา	เขา	คอื	มสีตอิยูพ่ร้อมด้วยความรูชั้ดจติของตนทีม่รีาคะ	ไม่มรีาคะ		

มีโทสะ	ไม่มีโทสะ	มีโมหะ	ไม่มีโมหะ	เศร้าหหมองหรือผ่องแผ้ว	ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิฯลฯ	อย่างไรๆ	ตามที่

เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ

	 	 ๒.๔)	ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	ตั้งสติก�าหนดพิจารณาธรรม	ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

ว่า	เป็นแต่เพียงธรรม	ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตัวตน	เรา	เขา	คือ	มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้ชัดธรรมทั้งหลาย	ได้แก่	

นิวรณ์	 ๕	 ขันธ์	 ๕	 อายตนะ	๑๒	 โพชฌงค์	 ๗	 อริยสัจ	 ๔	 ว่าคืออะไร	 เป็นอย่างไร	 มีในตนหรือไม่	 เกิดขึ้น										

เจริญบริบูรณ์	และดับไปได้อย่างไร	เป็นต้น	ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้นๆ

    ๓) การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘	การปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์สามารถดับทุกข์และท�าให้ความสุข

เกิดขึ้นในชีวิต	 พระพุทธองค์ได้ทรงแนะน�าให้มนุษย์ปฏิบัติตามมรรค	 ๘	 ประการ	 ดังพุทธด�ารัสที่ได้ตรัส																		

ไว้ว่า		๑๑๕

 “ภกิษุท้ังหลาย แม่น�า้คงคาไหลไปสู่สมทุร บ่าไปสู่สมทุร หลากไปสู่สมทุร 

แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�า อริยมรรคมี

องค์ ๘ ให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน” ๑๑๖

	 อริยมรรคมีองค์	 ๘	 แปลว่า	 ทางมีองค์	 ๘	 ประการอันประเสริฐ	 ทางด�าเนิน	 ๘	 ประการของ															

พระอรยิเจ้า	หรอืญาณอนัให้ส�าเรจ็ความเป็นพระอรยิะมอีงค์	๘	ประการ	บางทเีรยีกว่า	“มรรคมีองค์	๘”	หรอื	

“อริยมรรค”	แต่ควรเรียกเต็มว่า	“อริยอัฏฐังคิกมรรค”	๑๑๗

	 นอกจากนี้ท่านยังเรียกว่า	“มัชฌิมาปฏิปทา”	๑๑๘		แปลว่า	ทางสายกลาง	ข้อปฏิบัติเป็นกลางๆ	ไม่

หย่อนจนเกินไป	(กามสุขัลลิกานุโยค)	และไม่ตึงจนเกินไป	(อัตตกิลมถานุโยค)	ไม่ข้องแวะที่สุดทั้ง	๒	อย่างนี้	

เป็นทางแห่งปัญญา	คือ	เริ่มด้วยปัญญา	ด�าเนินด้วยปัญญา	น�าไปสู่ปัญญา	คือ	การตรัสรู้	เรียกว่า	“ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา”			แปลว่า	ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	๑๑๙		เรียกว่า	“สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา”	แปลว่า	

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับแห่งอุทานขันธ์ทั้ง	๕	ว่าเป็นตัวตน	๑๒๐  

      ๑๑๕	สํ.ม. ๑๙	/	๒๒๑	/	๕๖

   ๑๑๖	สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๙๗/๖๐.
																										๑๑๗	พระพรหมคุณาภรณ	์(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,หน้า	๓๘๗.

   ๑๑๘		ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๓๓/๓๑.

   ๑๑๙		อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๒๑๕/๑๘๒.

   ๑๒๐		ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๖๐/๕๐๐-๕๐๑.

   ๑๒๑		ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๖/๙.
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และเรียกว่า	 “พรหมจรรย์”	 ๑๒๑	 แปลว่า	 การประพฤติธรรมอันประเสริฐ	 การครองชีวิตอันประเสริฐ	 คือ	

อริยมรรคมีองค์	 ๘	 ๑๒๒	 อริยมรรค	 มีองค์	 ๘	 ประการ	 เป็นทางด�าเนินสู่พระนิพพาน	 อันเป็นจุดหมายสูงใน					

พุทธปรัชญานั้น	มีดังนี	้๑๒๓

	 (๑)	สัมมาทิฏฐ	ิความเห็นชอบ		 (๒)	สัมมาสังกัปปะ	ด�าริชอบ

	 (๓)	สัมมาวาจา	เจรจาชอบ	 	 (๔)	สัมมากัมมันตะ	กระท�าชอบ

	 (๕)	สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีพชอบ	 (๖)	สัมมาวายามะ	พยายามชอบ

	 (๗)	สัมมาสต	ิระลึกชอบ	 	 (๘)	สัมมาสมาธ	ิตั้งจิตมั่นชอบ

	 องค์ประกอบทั้ง	๘	ประการนี้	จัดเข้าเป็นประเภทต่างๆเรียกว่า	“ขันธ์”	หรือ	“ธรรมขันธ์”	แปลว่า					

หมวดธรรม	หรือกองธรรม	ในทางปฏิบัติท่านจัดเป็น	“สิกขา	๓”	หรือ	“ไตรสิกขา”	คือ	๑๒๔

	 (๑)	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	 	จัดเข้าในศีลขันธ	์หรืออธิศีลสิกขา	 เป็นการฝึกฝน

อบรมในด้านความประพฤติ	ระเบียบวินัย	มีสุจริตทางกาย	วาจา	และอาชีวะ	(Training	in	Higher	Morality)

	 (๒)	สมัมาวายามะ	สมัมาสต	ิสัมมาสมาธ	ิจดัเข้าในสมาธขินัธ์	หรอือธจิติสกิขา	เป็นการฝึกอบรมทาง

จิตใจ	 ปลูกฝังคุณธรรม	 สร้างเสริมคุณภาพจิต	 และรู้จักใช้ความสามารถในกระบวนสมาธิ	 (Training	 in						

Higher	หรือ	Mental	Discipline)

	 (๓)	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 จัดเข้าในปัญญาขันธ์	 หรืออธิปัญญาสิกขา	 เป็นการฝึกอบรมทาง

ปัญญาอย่างสูง	 ท�าให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถช�าระจิตให้บริสุทธิ์	 หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ	์ (Training	

in	Higher	Wisdom)

	 ในทีฆชาณุสูตรพระพุทธองค์ได้ให้แนวปฏิบัติแก่มนุษย์เพื่อยึดถือปฏิบัติส�าหรับแสวงหาความสุขไว้

ดังนี้	“...คหบดีธรรม	๔	ประการนี้	ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์	เพื่อความสุขในปัจจุบัน	๔	ประการ	คือ	อุฏฐาน

สัมปทาอารักขสัมปทา	กัลยาณมิตตตา	และสมชีวิตา

	 ...พยัคฆปัชชะ	ก็อุฏฐานสัมปทาเป็นไฉน	กุลบุตรในโลกนี้	เลี้ยงชีพด้วยความหมั่นประกอบการงาน	

คือ	กสิกรรม	พาณิชยกรรม	โครักขกรรม	รับราชการฝ่ายทหาร	รับราชการฝ่ายพลเรือน	หรือศิลปะอย่างใด

อย่างหนึง่	เป็นผู้ขยนัไม่เกียจคร้านในการงานนัน้	ประกอบด้วยปัญญา	เคร่ืองสอดส่องอนัเป็นอุบายในการงาน

นั้น	สามารถจัดท�าได้	

		 ....พยัคฆปัชชะ	นี้เรียกว่า	อุฏฐานสัมปทาดูก่อนพยัคฆปัชชะ	ก็อารักขสัมปทาเป็นไฉน	กุลบุตรใน

โลกนี้	มีโภคทรัพย์ที่หามาด้วยความหมั่นเพียร	สั่งสมด้วยก�าลังแขน	มีเหงื่อโทรมตัว	ชอบธรรมได้มาโดยธรรม	

เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลด้วยท�าไว้ในใจว่า	 ไฉนหนอ	พระราชาไม่พึงริบโภคทรัพย์

เหล่านี้ของเรา	โจรไม่พึงลัก	ไฟไม่พึงไหม้	น�้าไม่พึงพัดไป	ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงลักไป		ดูก่อนพยัคฆปัช

ชะ	นี้เรียกว่า	อารักขสัมปทา	

		 ....พยัคฆปัชชะ	ก็กัลยาณมิตตตาเป็นไฉน	กุลบุตรในโลกนี	้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด	ย่อมด�ารง

ตนเจรจาสนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซ่ึงเป็นคฤหบดี	 หรือบุตรคฤหบดี	 เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ผู้มี

สมาจารบริสุทธิ	์	ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา	ศีล		จาคะ		ปัญญา		ศึกษาศรัทธา		สัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา			

ศกึษาศลีสมัปทาตามผู้ถงึพร้อมด้วยศลี	ศกึษาจาคสมัปทาตามผูถ้งึพร้อมด้วยจาคะ		ศึกษาปัญญาสมัปทาตาม

ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่า	กัลยาณมิตตา

   ๑๒๒		พระพรหมคุณาภรณ์,	พจนานุกรมพุทธศาสตร	์ฉบับประมวลศัพท์,	หน้า	๑๘๑	-	๑๘๒.

   ๑๒๓		ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๖๒/๕๐๒-๕๐๓.

   ๑๒๔		ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๖๒/๕๐๓.
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	 ...พยัคฆปัชชะ	 ก็สมชีวิตาเป็นไฉน	 กุลบุตรในโลกนี้	 รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเส่ือมแห่ง

โภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ	 ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนัก	 ด้วยคิดว่า	 รายได้ของเราจักต้องเหนือ

รายจ่าย	และรายจ่ายของเราจกัต้องไม่เหนอืรายได้	ด้วยประการอย่างนี	้ดกู่อนพยคัฆปัชชะ	เปรยีบเหมอืนคน

ชัง่ตราช่ัง	หรอืลกูมอืคนชัง่ตราช่ังยกตราช่ังขึน้แล้ว	ย่อมทราบว่า	ต้องลดออกเท่าน้ีหรอืต้องเพิม่เข้าเท่านี	้ฉนัใด	

กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน	รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์.	ดูก่อนพยัคฆปัชชะ		นี้เรียกว่า	สมชีวิตา

	 ตามพุทธพจน์นี้	 จะเห็นได้ว่าความสุขในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้โดยการมีความเพียรพยามยาม

ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง	 ความเพียรพยายามเป็นเหตุให้มนุษย์ประสบความส�าเร็จเม่ือประสบความ

ส�าเร็จความสุขก็เกิดขึ้น	 ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ควรเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยและน�าออกมาใช้จ่ายเท่าที่

จ�าเป็นควรเกบ็ออมไว้เพือ่ใช้จ่ายในยามฉกุเฉนิหรอืในคราวทีจ่�าเป็น	การเกบ็ออมทรพัย์ไว้จงึเป็นหลกัประกนั

ชีวิตอย่างหน่ึงซ่ึงช่วยให้มนุษย์มีทรัพย์สินส�ารองส�าหรับบรรเทาทุกข์หรือดับทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต	 เนื่องจาก

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมักได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ที่มีอยู่ในสังคม	 การคบบุคคลที่เป็นบัณฑิตหรือ

กลัยาณมติรโดยหลกีเลีย่งการคบคนพาลย่อมเป็นมงคลแก่ตวัเองและมคีวามสขุเพราะว่ากัลยาณมติรจะไม่น�า

ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้และเม่ือมีทุกข์เกิดขึ้นกัลยาณมิตรก็จะให้ความช่วยเหลือ	 เมื่อเรามีสุข

กัลยาณมิตรก็มีมุทิตาจิตไม่คิดเบียดเบียนเรา	ประการสุดท้ายคือการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองซึ่งจะต้อง

ด�าเนินชีวิตโดยยึดถือหลักความสมดุลพอดี	 ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตระหนี่จนเกินไป	 ต้องรู้จักประมาณตนและ

ด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง	เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชีวิตก็จะมีความสุข	พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงอริย

ชนทีเ่ข้าถงึความสขุระดบัโลกตุตระว่าม	ี๔	จ�าพวก	ได้แก่	พระโสดาบนั	พระสกทาคามี	พระอนาคาม	ีและพระ

อรหันต์	๑๒๖	พระอริยบุคคลทั้ง	๔	จ�าพวกนี้	สามารถเข้าถึงความสุขระดับต่าง	ๆ	ได้โดยการบ�าเพ็ญไตรสิกขา

และละกิเลสสามารถขจัดกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ได้โดยล�าดับดังนี้	คือ	๑๒๗  

		 ๑.	สักกายทิฏฐ	ิขจัดความเห็นว่าเป็นตัวของตน	เป็นเราเขา	ทั้งที่สิ่งต่าง	ๆ	เป็นเพียงองค์ประกอบ

ต่าง	ๆ	มาประชุมกัน

		 ๒.	วิจิกิจฉา	ขจัดความลังเล	สงสัย	ในเรื่องของชีวิต	ในพระธรรม	ท�าให้ไม่มั่นใจในการด�าเนินชีวิต

ตามหลักธรรม

		 ๓.	สีลัพพตปรามาส	ขจัดความยึดถือผิดพลาดทั้งในศีล	ระเบียบ	แบบแผน	จนถึงข้อปฏิบัติต่าง	ๆ	

จึงเป็นการท�า	ตาม	ๆ	กันไปอย่างงมงาย	ไม่เข้าสู่อริยมรรค

		 ๔.	กามราคะ	ขจัดความก�าหนัด	ติดใจในกาม

		 ๕.	ปฏิฆะ	ขจัดความกระทบกระทั่ง	ความหงุดหงิดขัดเคืองใจ

		 ๖.	 รูปราคะ	ขจัดความติดใจในรูปธรรมอันประณีต	 เช่น	ติดใจในรสของความสุข	ความสงบที่เกิด

จากการท�าสมาธ	ิเป็นต้น

  ๑๒๕	องฺ.อฏฺฐก.	๒๓	/	๕๔	/	๓๒๑	-	๓๒๒
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		 ๗.	 อรูปราคะ	 	 ขจัดความติดใจในอรูปธรรม	 	 เช่น	 ติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน	ปรารถนาใน									

อรูปภพ	เป็นต้น

		 ๘.	 มานะ	 ขจัดความถือตัว	 หรือส�าคัญตนเป็นนั่นเป็นนี	่ เช่น	 สูงกว่าเขา	 เท่าเทียมเขา	 ต�่ากว่าเขา	

เป็นต้น

		 ๙.	อุทธัจจะ	ขจัดความฟุ้งซ่าน	จิตใจไม่สงบ	ว้าวุ่น	ซัดส่าย	คิดพล่านไป

	 ๑๐.	อวิชชา	ขจัดความไม่รู้จริง	ไม่รู้เท่าทันสภาวะ	ไม่เข้าใจกฎธรรมชาต	ิไม่รู้ในอริยสัจจ์

	 ในขุททกนิกาย	มุจจลินทสูตร	พระพุทธองค์ทรงแสดงแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขไว้	๔	ประการ	

โดยแสดงแก่พญามุจจลินนาคราชซึ่งมีใจความว่า

		 ๑.	ความยินดีในวิเวก	ย่อมมีความสุข

		 ๒.	การไม่เบียดเบียน	คือ	การระมัดระวังไม่ท�าร้ายสัตว์มีชีวิต	เป็นความสุขในโลก

		 ๓.	การละกามทั้งหลายเสียได้เป็นความสุขในโลก

		 ๔.	การก�าจัดความถือตัว	(อัสมิมานะ)	เสียได้นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง

	 หลักการดังกล่าวเป็นการเตือนผู้ปฏิบัติที่แม้ยังต้องข้องเกี่ยวกับความสุข	 ไม่ให้ลุ่มหลงในความสุข	

จนกระทัง่เป็นเหตุก่อให้เกดิความทุกข์ในภายหลงั	หากอาศัยความสขุเพยีงเพือ่เป็นปัจจยัต่อการพฒันาตนไป

สู่เป้าหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนา	คือ	พ้นไปจากทั้งความสุขและความทุกข์

		 จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติพื้นฐานท่ีน�าไปสู่การเกิดขึ้นของความสุขได้แก่	 การให้ทาน	 และการเจริญ

ภาวนา	อย่างไรกต็าม	สิง่ทีพ่งึระวงักค็อื	การให้ทานและการเจรญิภาวนาทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ได้ใช้วจิารณญาณ

อย่างเพียงพออาจท�าให้ทุกข์ย้อนกลับมาอีกซึ่งเป็นลักษณะของทุกขลาภคือได้สุขในเบื้องต้นแต่สุขนั้นท�าให้

เกิดทุกข์ตามมาภายหลัง	ดังพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งตรัสว่า

		 บัณฑิตทั้งหลาย	ย่อมไม่ให้ทาน	เพราะเหตุแห่งสุขอันก่อให้เกิดอุปธ	ิ(อุปธิ

สขุ	คอื	สขุทีเ่ป็นเหตกุ่อทกุข์ได้อกี	มุง่เอากามสขุเป็นส�าคญั	เพือ่จะมภีพต่อไปอกี)	

แต่บณัฑติเหล่านัน้ย่อมให้ทานเพือ่หมดส้ินอปุธ	ิเพือ่นพิพานอนัไม่มภีพต่อไปโดย

ส่วนเดียว

		 บณัฑติทัง้หลาย	ย่อมไม่เจรญิฌาน	เพราะเหตแุห่งสขุอันก่อให้เกดิอปุธ	ิเพือ่

ภพต่อไป	แต่บณัฑติเหล่านัน้	ย่อมเจรญิฌาน	เพือ่ความหมดสิน้อปุธ	ิเพือ่นพิพาน

อันไม่มีภพต่อไปโดยส่วนเดียว

		 บัณฑิตเหล่านั้น	 มุ่งนิพพาน	 มีจิตเอนไปในนิพพาน	 น้อมจิตไปในนิพพาน

ย่อมให้ทาน	บัณฑิตเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีนิพพานเป็นเบื้องหน้า	เหมือนแม่น�้าทั้ง

หลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น		๑๒๘

	 อริยมรรคมีองค์	๘	ประการนี	้เป็นปฏิปทาทางด�าเนินสู่นิพพาน	อันเป็นจุดหมายสูงสุด	จัดเข้าเป็น

สิกขา	๓	หรือไตรสิกขา	และผู้ที่จะไปสู่จุดหมายได้นั้น	จะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค	์๘	ประการรวมกัน	ให้

เนื่องไปด้วยกัน	 ด�าเนินไปพร้อมๆกัน	 มรรคแต่ละองค์ประสานสอดคล้องกันด�าเนินไปอย่างพร้อมเพรียงกัน	

จึงจะสามารถน�าไปสู่จุดหมายนั้นได้	ดังนั้น	หากมองเพียงผิวเผิน	จะเห็นว่า	หลักวิปัสสนากรรมฐาน

  ๑๒๖		ที.ม.	๑๐	/	๑๘๐	–	๑๘๑	/	๑๑๘	-	๑๑๙

   ๑๒๗		ส�.ม.	๑๙	/	๒๕๘	-	๒๖๙	/	๒๑๔

 ๑๒๘	ขุ.ม. ๒๙	/	๑๗๘	/	๕๓๗
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สติปัฐาน	๔	และอริยมรรคมีองค	์๘	เป็นแนวทางปฏิบัต	ิ(มรรควิธี)	แห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่แตกต่าง

กัน	แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะพบว่า	แท้จริงแล้ว	การเจริญสติปัฏฐานคือการเจริญวิปัสสนา	และ

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเอง๑๒๙	 เพียงแต่สติปัฏฐานนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่

เป็นศูนย์รวมของธรรมปฏิบัติหรือรวมวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อพ้นทุกข์เข้าไว้ด้วยกัน๑๓๐		ส่วนอริยสัจ	๔	คือ	

ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	และมรรค	จัดเข้าในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑๓๑	นั่นคือ	อริยมรรคมีองค	์๘	จัดเป็นธัมมา

นุปัสสนาสติปัฏฐาน	เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่า	สติปัฏฐาน	๔	คือ	แนวทางปฏิบัติวิปัสสนาโดยภาพรวม	อริยสัจก็

ดี	 อริยมรรคก็ดี	 อารมณ์วิปัสสนาท้ังหลายก็ดี	 เมื่อจัดรวมเป็นกลุ่มก็คือ	 สติปัฏฐานนั่นเอง	 ดังนั้นหลักธรรม

เหล่านีพ้ระพทุธเจ้าจงึตรสัว่าเป็น	“ทางสายเอก”	ทางเดยีวทีจ่ะน�าบคุคลไปสูม่รรคผลนพิพาน	ได้เสพเสวยรส

แห่งนิพพานสุข	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	“...พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้ว	จึงชื่อว่าทรงเป็นเอก

บุรุษเป็นอย่างไร	คือ	สติปัฏฐาน	๔	สัมมัปปธาน	๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย์	๕	พละ	๕	โพชฌงค์	๗	อริยมรรคมี

องค์	๘...”	สมจริงดังคาถาประพันธ์ว่า	“...พระผู้มีพระภาค	ผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรง

อนเุคราะห์ด้วยความเกือ้กลูทรงรูจ้กัมรรค	อนัเป็นทางสายเอกซึง่เหล่าบณัฑติได้ข้ามมาก่อนแล้วจกัข้าม	และ

ก�าลังข้ามโอฆะได้ด้วยมรรคนี้	๑๓๒

	 จากหลักการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 นิพพานสุข	 คือ	 ความสุขในพระนิพพาน	 เป็นความสุขจาก						

การสามารถดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง	 ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วน	 ได้แก่	 พระโสดาบัน	 พระสกทาคามี	 และ							

พระอนาคามี	 และดับกิเลสได้ท้ังหมด	 ได้แก่	 พระอรหันต์	 มีมรรควิธีการปฏิบัติ	 ๓	 ประการ	 คือ	 วิปัสสนา

กรรมฐาน	(หรือวิปัสสนาภาวนา)	สติปัฏฐาน	๔	คือ	พิจารณากาย	เวทนา	จิต	และธรรม,	และอริยมรรคมีองค	์

๘	ประการ	ได้แก	่สัมมาทิฏฐ	ิสัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมา

สติ	และสัมมาสมาธ	ิซึ่งวิธีการทั้ง	๓	ประการนี้คือหลักการเดียวกัน	แต่ม	ี๓	วิธีที่เน้นการปฏิบัติแตกต่างกัน	

ตามหลกัไตรสกิขาจดัเป็น	“อธปัิญญาสกิขา”	หรอืจดัเป็น	“ปัญญา”	โดยทีผู่ป้ฏบิตัใินระดับนีจ้ะต้องมีศลีและ

สมาธิที่สมบูรณ์	 จึงจะส่งเสริมให้การปฏิบัติในระดับปัญญาประสบความส�าเร็จได้	 เพราะศีลเป็นฐานให้เกิด

สมาธิ	ส่วนสมาธิเป็นฐานให้เกิดปัญญา

    ๑๒๙	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,	หน้า	๖๔๓.

   ๑๓๐	อ้างแล้ว	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖๓๗.

   ๑๓๑	อ้างแล้ว.

   ๑๓๒	ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๙๑/๕๔๙.
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๒.๕ ความสุขตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย
		 ในส่วนนีจ้ะกล่าวถงึความสขุและวธิปีฏบิติัเพือ่การเข้าถงึความสุขตามทศันะของพระเถระ	นักปราชญ์

ในสังคมไทยจ�านวน	๖	รูป	โดยจะน�าเสนอตามล�าดับดังนี้

 ๒.๕.๑ ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

			 ความสุขในทัศนะของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ถือว่าเป็นความสุข

ที่มีนัยอันลึกซึ้ง	เพราะความสุขที่ท่านน�ามาใช้ในการสั่งสอนส่วนมากเป็นความสุขที่มาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค

ซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถา	ที่ท่านได้แปลและเรียบเรียงจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

ค้นคว้าสืบไป		ทัศนะของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	เกี่ยวกับความสุขมีดังนี้

	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	อาสภมหาเถระ)		ได้กล่าวถึงทัศนะเกี่ยวกับความสุขว่า	ตามธรรมดา

คนทัง้หลายย่อมเข้าใจในความเป็นอยูข่องสตัว์ทัง้หลายว่า	พรหมมคีวามสขุ	เทวดาชัน้สงูมคีวามสขุ	แต่เทวดา

ชั้นต�่ามีความทุกข์	มนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์มีอนามัยดีมั่งมีศรีสุข	มีความสุข	ร่างกายไม่สมบูรณ	์มีโรคภัยไข้

เจ็บเบียดเบียน	อนามัยไม่ดียากจนเข็ญใจเหล่านี้เป็นทุกข์	หรือสัตว์ดิรัจฉานบางจ�าพวกเป็นสุข	บางพวกเป็น

ทุกข์	เหล่านี้ก็เป็นความเข้าใจถูกต้องเหมือนกัน	เพราะมองไปในด้านการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข	ทุกข์	โสมนัส	

โทมนัส	ของสัตว์ทั้งหลาย	แต่ความจริงแล้วสุขกายสุขใจ	ทุกข์กายทุกข์ใจ	ล้วนแต่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่

คงที	่ดบัแล้วกก็ลบัเกดิขึน้อกีเป็นอยูอ่ย่างนีเ้รือ่ยไปโดยไม่ว่างเว้น	ดงันัน้	รปูนามทีม่สีขุหรอืไม่มสีขุกต็าม	ล้วน

แต่เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได	้ทุกข์มีอยู่มากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วน	

แต่ในทีน่ีจ้ะขอกล่าวเฉพาะ	“วปิรณิามทุกข์”	วปิรณิามทกุข์	คอื	ความสขุกาย	สขุใจ	เพราะมกีารเปลีย่นแปลง

ปรวนแปรไปไม่คงทีน่ัน้เอง	เช่น	เมือ่ลมพดัมากระทบกายความสขุกาย	สุขใจย่อมเกดิขึน้	คร้ันลมหยดุพดัความ

สขุกายสขุใจกห็ายไป	หรอืขณะทีเ่ดนิจนเมือ่ยล้ามากเมือ่นัง่กจ็ะเป็นสขุ	แต่นัง่ไปนานๆ	กเ็มือ่ยล้าเป็นทกุข์อกี	

ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปอีกจึงจะสุข	 ความสุขใจจะมีอยู่ก็ต้องคอยปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่มิได้ขาด	ความสุขกาย

สุขใจนี้จึงเป็น	วิปริณามทุกข์...วิปริณามทุกข	์ชื่อว่าทุกข์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปโดยไม่หยุดยั้ง	

ได้แก่	สุขกาย	สุขใจ	

	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ	อาสภมหาเถระ)	๑๓๔	ได้กล่าวถึงปีติ	๕	ประการว่ามีความสัมพันธ์กัน

กบัความสุข	ดงันี.้..ปีต	ิ๕	ประการนีน้ัน้	เมือ่ถือเอาห้องคอืปีตถึิงความแก่เตม็ทีแ่ล้ว	ย่อมท�าปัสสทัธิ	๒	ประการ

ให้บริบูรณ์	คือ	กายปัสสัทธิ	ความสงบกาย	๑	จิตตปัสสัทธ	ิความสงบจิต๑	เมื่อปัสสัทธิถือเอาห้องความแก่ได้

เต็มที่แล้ว	ย่อมน�าสุขทั้ง	๒	ประการให้บริบูรณ์	คือ	กายิกสุข	สุขกาย	๑	เจตสิกสุข	สุขใจ	๑	เมื่อสุขถือเอาห้อง

ถึงความแก่ได้ที่แล้วย่อมท�าสมาธิ	๓	ประการให้บริบูรณ์	คือ	ขณิกสมาธิ	๑	อุปจารสมาธ	ิ๑	อัปปนาสมาธ	ิ๑	

ในบรรดาปีติ	 ๕	 ประการน้ี	 ผรณาปีติ	 อันใดท่ีเจริญแก่กล้าขึ้นพอจะเป็นมูลฐานแก่อัปปนาสมาธิ	 ถึงซึ่งอัน

ประกอบเข้ากับสมาธิได	้ปีตินี้ประสงค์เอาในอรรถาธิบายนี	้ปีติและสุข	มีอรรถาธิบายว่า	ธรรมชาติใดที่ท�าให้

เอิบอิ่ม	ธรรมชาตินั้นชื่อ	ปีต	ิซึ่งปีตินั้นมีความเอิบอิ่มเป็นลักษณะ	มีอันท�ากายและใจให้เอิบอิ่มเป็นกิจ	หรือมี

อันแผ่ซ่านไปในกายและใจให้เป็นกิจก็ได	้มีอันท�ากายและใจให้ฟูขึ้นเป็นอาการปรากฏ	โดยท่านอธิบายปีติ	๕	

อย่างความว่า
  ๑๓๓		พระพุทธโฆสเถระ.	คัมภีร์วิสุทธิมรรค	ฉบับ	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร).	พิมพ์ครั้งที	่

๔	(กรุงเทพมหานคร	:	ประยูรวงศ์พริ้นติ้งจ�ากัด,	๒๕๔๖).	

 ๑๓๔		พระพุทธโฆสะ	รจนา.	สมเด็จพระพุฒาจารย	์(อาจ	อาสภมหาเถระ)	แปลและเรียบเรียง.	คัมภีร์วิสุทธิมรรค. 

พิมพ์ครั้งที	่๑๐	(กรุงเทพมหานคร	:	ธนาเพรส,	วัดมหาธาตุ	จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน,	๒๕๕๔).	หน้า	๒๔๒.	
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	 ปีติที่ประสงค์เอามา	ณ	 ท่ีนี้	 ก็แหละปีติ	 ๕	 ประการน้ัน	 เม่ือถือเอาห้อง	 (ค�าว่า	 ปีติถือเอาห้อง

หมายความว่า	 ปีติเจริญเต็มท่ี	 ควรเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิต่อไป)	 ท�าความแก่เต็มที่แล้ว	 ย่อมท�าปัสสัทธิ	 ๒	

ประการให้บรบิรูณ์คอื	กายปัสสทัธ	ิความสงบกาย	๑จติตปัสสัทธ	ิความสงบจติ	๑	เมือ่ปัสสัทธถิอืเอาห้องความ

แก่เต็มที่แล้ว	ย่อมน�าสุขทั้ง	๒	ประการให้บริบูรณ์	คือ	กายิสุข	สุขกาย	๑	เจตสิกสุข	สุขใจ	๑	เมื่อสุขถือเอา

ห้องความแก่ได้เต็มที่แล้ว	ย่อมท�าสมาธิ	๓	ประการให้บริบูรณ์	คือ	ขณิกสมาธ	ิ๑	อุปจารสมาธ	ิ๑	อัปปนา

สมาธิ	๑

	 ในบรรดาปีตทิัง้	๕	ประการนัน้	ผรณาปีตอินัใดทีเ่จรญิแก่กล้าขึน้	พอจะเป็นมลูฐานแก่อัปปนาสมาธิ

ถงึซ่ึงอนัประกอบเข้ากับอปัปนาสมาธไิด้	ปีตินีถ้อืเอาในอรรถาธบิายนี	้ท่านอธบิายความสขุว่า	“...กแ็หละความ

สบายขึน้จากปีต	ิชือ่ว่า	สขุ	อกีนยัหนึง่	ธรรมชาตใิดย่อมกนิเสียซึง่ความไม่สบายกาย	ความไม่สบายใจ	ธรรมชาติ

นั้นชื่อว่า	สุข	อีกนัยหนึ่ง	ธรรมชาติใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกาย	ความไม่สบายใจ	ธรรมชาตินั้นชื่อว่า	

สุข..สุขน้ันมีความดีใจเป็นลักษณะ	 มีอันเพิ่มพูนสัมปยุตธรรมให้เจริญเป็นกิจมีอันอนุเคราะห์เป็นอาการ

ปรากฏ...”

	 สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	๑๓๕		ได้กล่าวเปรียบถึงความสุขเหมือนลูกโคติดแม่พึง

ทราบอรรถาธบิายยิง่ขึน้ไปอกีสกัเลก็น้อย	เหมือนอย่างลกูโคทีย่งัตดิแม่โคนมอยู	่ถงึจะถกูพรากไปจากแม่โคนม

แล้ว	เม่ือไม่คอยระวงัรกัษาไว้ให้ด	ีมันกจ็ะว่ิงเข้าไปหาแม่โคนมอกีโดยทนัท	ีฉนัใด	อนัสุขในตตยิฌานนีก้เ็หมอืน

กนั	อนัโยคบีคุคลพรากออกจากปีตแิล้ว	เมือ่ไม่ได้รกัษาไว้เป็นอย่างดด้ีวยเครือ่งอารกัขาคือสตแิละสัมปชญัญะ

แล้ว	มันก็จะพึงกลับเข้าไปหาปีติอีกโดยทันที	คือพึงประกอบกับปีตินั่นเทียว	ฉันนั้น	อีกประการหนึ่ง	ถึงแม้ว่า

สตัว์ทัง้หลายจะก�าหนดัยินดีนกัในสขุ	และสขุนีเ้ล่ากเ็ป็นสิง่ทีอ่ร่อยยิง่นกัส�าหรบัสตัว์ท้ังหลาย	เพราะนอกเหนือ

ไปจากสขุนัน้แล้ว	ก็ไม่มสีขุอะไร	ถงึกระนัน้	ทีใ่นตตยิฌานนีไ้ม่มคีวามก�าหนัดยินดีในสุขกด้็วยอานภุาพแห่งสติ

และสัมปชัญญะเท่าน้ัน	 มิใช่ด้วยเหตุอย่างอื่น	 เพราะฉะนั้น	 นักศึกษาพึงทราบว่า	 ที่ทรงแสดงค�าว่า	 เป็นผู้มี

สติสัมปชัญญะ	นี้ไว้เฉพาะแต่ในตติยฌานนี้	ก็เพื่อที่จะทรงชี้ถึงความหมายอันพิเศษกว่ากัน	

	 นอกจากนีท่้านยงัอธบิายธรรมเป็นเหตใุห้พระอรยิเจ้าสรรเสรญิผู้บรรลุว่าเป็นผู้เหน็เสมอกนัมสีตอิยู่

เป็นสุขบัดนี้	 จะอรรถาธิบายในค�าว่า	 เป็นเหตุให้พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า	 เป็นผู้เห็นเสมอ

กันมีสติอยู่เป็นสุข	ดังนี้ต่อไป	ในค�านี	้นักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคอย่างนี้	คือ	พระอริยเจ้าทั้งหลาย	

มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น	 ย่อมตรัสบอก	 ย่อมทรงแสดง	 ย่อมทรงบัญญัติ	 ย่อมทรงตั้งไว้	 ย่อมทรงเปิดเผย															

ย่อมทรงจ�าแนก	ย่อมทรงท�าให้ตื้น	ย่อมทรงประกาศ	คือย่อมทรงสรรเสริญ	ซึ่งบุคคลผู้เข้าอยู่ในตติยฌานนั้น	

เพราะมีฌานใดเป็นเหตุ	 เพราะมีฌานใดเป็นการณ์	 สรรเสริญว่าอย่างไร	 ?	 สรรเสริญว่า	 เป็นผู้เห็นเสมอกัน						

มีสติ	อยู่เป็นสุข	ฉะนี้	โยคีบุคคลนั้น	บรรลุแล้วซึ่งฌานนั้น	ได้แก่ตติยฌานอยู่และอธิบายเพราะละสุขและละ

ทุกข์เป็นต้น	ในบรรดาค�าเหล่านั้น	ค�าว่า	เพราะละสุขและละทุกข์	ความว่า	เพราะละกายิกสุขคือสุขทางกาย

และกายิกทุกข์คือทุกข์ทางกาย	ค�าว่า	แต่เบื้องต้น	ความว่า	การละนั้นแล	ได้ละมาแต่เบื้องต้นแล้ว	ไม่ใช่ละใน

ขณะแห่งจตุตถฌาน	ค�าว่า	 เพราะโสมนัสและโทมนัสดับหายไป	ความว่า	 เพราะความดับหายไปแต่เบื้องต้น

แห่งเวทนาแม้ทั้ง	๒	นี้คือ	สุขเวทนาที่เกิดทางใจ	๑	ทุกขเวทนาที่เกิดทางใจ	๑	อธิบายว่า	เพราะละเวทนาทั้ง	

๒	เสียได้แต่ในเบื้องต้นนั่นเอง...ละสุขได้สนิทที่ตติยฌาน	อีกประการหนึ่ง	แม้สุขที่ละได้แล้วในขณะอุปจาระ

แห่งตติยฌานนั้น	ยังจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่แก่ฌานลาภีบุคคล	ผู้มีกายอันรูปประณีตซึ่งมีปีติเป็นสมุฏฐานแผ่ซ่าน

ไป	แต่ในขณะตติยฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย	เพราะในขณะตติยฌานนั้นปีติอันเป็นปัจจัยแก่สุขได้ดับไปแล้วโดยสิ้นเชิง

 

 ๑๓๕	อ้างแล้ว	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๗๕.
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	...อธิบายไม่มีทุกข์ไม่มีสุข	ค�าว่า	ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข	นั้น	มีอรรถาธิบายว่า	ที่ชื่อว่าไม่มีทุกข์	เพราะเหตุที่ทุกข์ไม่มี	

ที่ชื่อว่า	ไม่มีสุข	เพราะเหตุที่สุขไม่ม	ีด้วยค�าว่า	ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนี้	ท่านแสดงถึงเวทนาที่	๓	(คืออุเบกขาเวทนา)	

อันเป็นปฏิปักษ์แก่ทุกขเวทนาในจตุตถฌานน้ี	 ไม่ใช่แต่เพียงแสดงความไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเท่านั้น	 และอทุกขม

สุขเวทนา	ชื่อว่าเวทนาที่	๓	เรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้	นักศึกษาพึงทราบว่า	อทุกขมสุขเวทนานั้น	มีอันเสวย

อารมณ์ที่ผิดจากอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เป็นลักษณะ	 มีความเป็นกลาง	 ๆ	 เป็นรส	 มีความไม่ปรากฏชัด	

เป็นอาการปรากฏ	มีความดับไปแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นปทัฏฐาน	ด้วยประการฉะนี้

 สรุป แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย	์(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ความสุข

ในทัศนะของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	สามารถสรุปเป็นแนวคิดทั่วไปได้ดังนี้

		 ๑.	ความหมาย	ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	หมายถึง	ความ

สบายกายและความสบายใจ	ลักษณะส�าคัญซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลมีความสุขก็คือ	ความดีใจ

	 ๒.	ประเภทของความสุข	ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ม	ี๒	

ประเภทคือ	 ความสุขทางกาย	 (กายิกสุข)	 และความสุขทางใจ	 (เจตสิกสุข)	 สมเด็จพระพุฒาจารย์																						

(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ให้ความส�าคัญกับความสุขทางใจมากที่สุดโดยอธิบายว่า	การบ�าเพ็ญภาวนาทางจิตจน

บรรลปุฐมฌานจะท�าให้ความสขุและความสขุจะมากขึน้เมือ่บรรลทุุตยิฌาน	อย่างไรกต็าม	ผู้ทีบ่รรลปุฐมฌาน

และทตุยิฌานได้หลดุพ้นปีตอิอกมาแล้วแต่อาจจะกลบัเข้าไปหาปีตไิด้อกี	ถ้าขาดสตสิมัปชญัญะ	เมือ่ออกจาก

ปฐมฌานหรือเม่ือออกจากทุติยฌาน	 ก็ไม่ได้เสวยความสุขอีกแต่ส�าหรับผู้ที่บรรลุตติยฌานจะเป็นผู้ที่มี

สตสิมัปชญัญะ	ไม่มคีวามก�าหนดัยนิดใีนความสขุ	และเม่ือออกจากฌานแล้วกย็งัเสวยสขุ	ส่วนผูท้ีบ่รรลจุตตุถ

ฌานจะเป็นผู้ที่วางเฉยต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนา	 (อุเบกขาเวทนา)	 อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ไม่มีผล		

กระทบต่อจิตใจของผู้บรรลุจตุตถฌาน	สุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงไม่มีในกายและจิตของผู้บรรลุจตุตถฌาน

	 ๓.	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข	์	สมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	มีทัศนะว่าสุข

และทุกข์	เป็นสิ่งที่ไม่คงที่	ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	เกิดขึ้นแล้วดับไป	เกิดขึ้นแล้วดับไปในลักษณะสลับกัน

เกิดขึ้นการไม่คงที่และการแปรปรวนของสุขและทุกข์นี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า	“วิปริณามทุกข์”	เช่น	เมื่อลมพัด

มากระทบกายกม็คีวามสขุกายสขุใจ	เมือ่ลมหยดุพดัความทกุข์กายทกุข์ใจก็เกดิขึน้แทน	เม่ือลมพดัมาอกีความ

สุขกายสุขใจก็เกิดขึ้น	 เมื่อลมหยุดพัดความทุกข์กายทุกข์ใจก็เกิดขึ้น	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 เม่ือบุคคลนั่งนาน	 ๆ								

ก็เป็นทุกข์	เมื่อลุกขึ้นยืนก็เป็นสุข	เมื่อยืนนาน	ๆ 	ก็เป็นทุกข์	เมื่อนั่งลงก็เป็นสุข	แต่เมื่อนั่งนาน	ๆ 	ก็กลับมาเป็น

ทุกข์อีก	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

สุข ทุกข์

	 ๔.	สาเหตุของความสุข	ในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถระ)	ปีติ	๕	อย่างคือ									

ขุททกาปีติ	(ปีติเล็กน้อย)	ขณิกาปีติ	(ปีติเล็กน้อย)		โอกกันติกาปีติ	(ปีติเป็นพัก	ๆ)	อุพเพงคาปีต	ิ(ปีติโลดโผน)	

และผรณาปีติ	 (ปีติซาบซ่าน)	 	 เป็นสาเหตุอย่างหน่ึงที่ท�าให้ความสุขเกิดขึ้น	 ความจริงสาเหตุของความสุขมี

หลายอย่าง	 ปีติเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ความสุขเกิดขึ้น	 เมื่อปีติเกิดขึ้นความสุขย่อมเกิดขึ้นตามมาแต่ความ

สุขไม่ได้เกิดจากปีติเสมอไป	เพราะว่าสาเหตุของความสุขมีหลายประการ	ปีติคือความอิ่มใจ	ปีติในระดับต้น

ซึง่เรยีกว่าขทุทกาปีตนิัน้จะเกดิข้ึนเมือ่มเีหตุการณ์บางอย่างท�าให้บคุคลรูส้กึอ่ิมใจจนมอีาการขนชนัหรือน�า้ตา

ไหล	 ขณิกาปีติจะเกิดขึ้นชั่วขณะจากการบ�าเพ็ญภาวนาทางจิต	 โอกกันติกาปีติก็เกิดจากการบ�าเพ็ญภาวนา

ทางจิตเหมือนกันแต่ปีติแรงกว่า	ชัดเจนกว่าและเกิดขึ้นนานกว่าขณิกาปีต	ิส�าหรับอุพเพงคาปีติและผรณาปีติ
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ก็จะมีความแรงมากขึ้นไปตามล�าดับ	 จนกระทั่งมีความรู ้สึกซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์อันเกิดจากการมี												

ความซาบซึ้งในรสพระธรรมและการปฏิบัติธรรม	 เมื่อปีติเกิดข้ึนย่อมเป็นเหตุท�าให้ความสงบ	 (ปัสสัทธิ)											

เกดิข้ึน	เมือ่ความสงบเกดิข้ึนความสขุกเ็กดิขึน้และเมือ่ความสขุเกดิข้ึนสมาธกิเ็กดิขึน้	ความสมัพนัธ์เชงิเหตผุล

ระหว่างปีติ	ปัสสัทธิ	ความสุข	และสมาธิ	สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ

 ๒.๕.๒ ความสุขในทัศนะของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

	 พระธรรมโกศาจารย์	(พุทธทาสภิกขุ)	๑๓๖		ได้จ�าแนกความสุขออกเป็น	๔	ประเภท	แต่ละประเภท

มีความอธิบาย	ดังนี้

	 ๑.	สุขส�าราญคู่กับทุกข์ทรมาน	หมายถึง	ความสุขส�าราญที่ไม่มีธรรมะเป็นรากฐาน	เป็นความสุขที่

ความทุกข์ทรมานก�าลังรอเวลาอยู่		

	 ๒.	สขุสงบ	–	สขุสนกุ	หมายถงึ	สุขแท้	เกดิจากความสงบเท่านัน้	ส่วนทีเ่กดิจากความวุน่วายนัน้	เป็น

เพียงความสนุก	หาใช่ความสุขไม	่

	 ๓.	สุขแท้	–	สุขเทียม	หมายถึง	ความสุขที่แท้จริง	เป็นสิ่งที่ต้องได้มาเปล่าๆ	โดยไม่ต้องเสียสตางค	์

เหมอืนดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า	ถอนความรูส้กึว่าตวัตนเสยีได้แล้ว	กไ็ด้นพิพานมาเปล่าๆ	ไม่ต้องเสยีมลูค่า

อะไร	ส่วนความสุขเทียม	หรือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้น	ใช้เงินซื้อมาเท่าไรก็ไม่รู้จักพอ	จนตัวตาย	ก็ไม่

พบกับความสุขที่แท้จริง!	

	 ๔.	ความสุขอันประเสริฐ	หมายถึง	อย่ามุ่งหมาย	ความสุขอันประเสริฐอะไรๆ	ให้มากไปกว่าความ

ปกติของจิต	ที่ไม่ยินดียินร้าย	ไม่ขึ้นไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบเพราะไม่มีสุขอะไรประเสริฐยิ่งไปกว่าความ

ปกติของจิตนั้น

	 พระธรรมโกศาจารย์	 ๑๓๗	 ได้กล่าวว่าการท�างาน	 คือ	 ความสุขของมนุษย์	 ถ้าเราไม่ท�าหน้าที่	 ไม่มี

ธรรมะเราก็ตาย	ถ้าเราอยากจะมีความสุข	เราก็ต้องท�าหน้าที่ให้ถูกต้องคือมีธรรมะประเภทที่ท�าให้มีความสุข	

กฎเกณฑ์ตายตัวของธรรมชาติ	เรียกว่า	“กฎอิทัปปัจจยตา”	ค�าว่า	อิทัปปัจจยตานั้น	เป็นกฎวิทยาศาสตร์ของ

ธรรมชาติ	ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา	พุทธศาสนาเป็นศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่ามีเรื่องอิทัปปัจจย

ตา	 มีใจความว่าเพราะมีสิ่งน้ีเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัย	 ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น	 เพราะมีต้นเหตุเป็นปัจจัย	 สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น	

“...เราไม่ต้องไปรู้ถึงต้นตอว่าเหตุปัจจัยสุดท้ายมาจากอะไร	 เรารู้เพียงว่าเราท�าอย่างนี้แล้วเราได้รับผลอะไรก็

พอแล้ว		เราอย่าไปรู้ถึงต้นตอที่เราไม่อาจจะรู้ได้	เรารู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร	แล้วจึง

จะไม่มีความทุกข	์แล้วเราจะอยู่ด้วยความสุข	มันก็พอแล้ว	จงรู้จักหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องท�า	แล้วชีวิตนั้นจะ

รอดอยู่ได้	ถ้าเราเป็นชาวนา	เราก็ท�านา	เมื่อท�านานั่นคือประพฤติธรรมะหรือหน้าที่ของชาวนา	เมื่อท�าสวนก็

ประพฤติหน้าที่ของชาวสวน	มีธรรมะของชาวสวนเมื่อเป็นพ่อค้าต้องท�าค้าขายก็มีการค้าขาย

  ๑๓๖		พระธรรมโกศาจารย์	(พทุธทาสภกิข)ุ.	ธรรมะจากบรูพจารย์. เวบ็ไซต์เผยแผ่ธรรมะ	http://www.manodham.

com	เข้าถึงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖.

  ๑๓๗		พุทธทาสภิกขุ.	ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน.	พิมพ์ครั้งที	่3	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง,	

๒๕๕๔.)	หน้า	๓๔.
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ที่ท�าอยู่นั่นล่ะเป็นธรรมะของคนค้าขาย	 เมื่อเป็นข้าราชการ	 การท�าราชการโดยถูกต้องอยู่น่ันล่ะเป็นธรรมะ

หรือเป็นหน้าที่ของราชการ	 เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกร	 เม่ือท�าหน้าที่ของลูกจ้างของกรรมกรน่ันล่ะเป็นธรรมะ

ของกรรมกร	แม้ว่าจะถึงขนาดถีบสามล้อ	แจวเรือจ้าง	กวาดถนน	ล้างท่อ	ก็เป็นธรรมะอยู่นั่นเอง	ถ้าใครท�า

หน้าที่ของตนแล้ว	 เรียกว่ามีธรรมะ	 ธรรมะน้ีมีความหมายเสมอกัน	 แม้ท่ีสุดแต่ว่าจะเป็นคนขอทาน	 มาน่ัง

ขอทานอยู่อย่างถูกต้องก็มีธรรมะของคนขอทาน	 ธรรมะท�าให้คนขอทานพ้นจากสภาพคนขอทานได้ในเวลา

อันควร	นี่ดูให้เห็นว่าธรรมะเป็นคู่กันกับชีวิต	ปราศจากธรรมะ	คือไม่มีหน้าที่แล้ว	ชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้	เราก็ควร

จะพอใจ	 ให้เกียรติ	 บูชาสรรเสริญสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่	 เรื่องความสุขนี้ควรจะเห็นเด่นชัดว่าต้องมาจากความ

พอใจ	ถ้าไม่มีความพอใจจะไม่มีความสุข	ถ้าพอใจในสิ่งเลวสิ่งผิด	ความสุขนั้นก็เลวและผิด	ถ้าพอใจในสิ่งที่ถูก

และที่ดี	ความสุขนั้นก็ถูกและด	ีความพอใจท�าให้เกิดความสุข...”	

	 ถ้าไม่มีความพอใจในหน้าที่แล้วไม่มีความสุข	ถ้าไม่พอใจในสิ่งใดเลยก็จะไม่มีความสุขเลย	พอใจใน

สิง่เลวกเ็ป็นความสขุหลอก	พอใจในสิง่ถูกต้องแท้จรงิ	กเ็ป็นความสขุแท้จรงิ	เมือ่ได้ท�าหน้าทีท่ีถ่กูต้องทีแ่ท้จรงิ

ก็มีความพอใจ	ไม่ใช่ว่าท�างานแล้วได้เงินแล้ว	ไปเที่ยวส�ามะเลเทเมา	ไปเที่ยวตาม	อารมณ์แล้วมีความสุข	ไป

แล้วมันก็ผิด	 คือ	 มันท�าหน้าท่ีผิดเราพูดไม่ได้ว่าการไปเที่ยวสถานเริงรมย์	 เป็นหน้าท่ีที่ถูกต้องตามธรรมชาติ		

แต่ถ้าเรารู้สกึอยูเ่มือ่ก�าลงัท�าหน้าที	่ว่ามนัถกูต้องตามกฎของธรรมชาตเิป็นธรรมะแท้จรงิแล้วกพ็อใจ	แล้วพอใจ

ตัวเองผู้ท�าหน้าที่	พอใจว่ามีความถูกต้อง	พอใจว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งสูงสุด	ก็เป็นความสุข	เป็นเหตุให้ยกมือไหว้

ตวัเองได้	เม่ือใดยกมอืไหว้ตวัเองได้	เม่ือนัน้เป็นสวรรค์	เมือ่ใดท�าอะไรจนยกมอืไหว้ตวัเองได้	เม่ือนัน้เป็นสวรรค์	

เมื่อท�าอะไรไม่ดี	 ท�าให้เกลียดตัวเอง	 เมื่อนั้นก็เป็นนรก	 ในการท�าหน้าที่ของเรา	 เรามีหน้าที่อย่างไร	 เราก็ท�า

ตรง	ถกูต้อง	เต็มที	่เรียกว่าประพฤตธิรรมะถกูต้อง	เตม็ที	่แล้วพอใจว่าได้ประพฤตธิรรมะ	แล้วมคีวามสขุทีต่รง

นั้น	เมื่อก�าลังท�างานอยู่	ถ้าเขาไถนาอยู่	ก็มีความสุขเมื่อก�าลังว่าไถนาอยู	่แล้วแต่ว่าเขาจะมีอาชีพอะไรงานใน

หน้าที่นั้นมีอย่างไร	เราก�าลังท�างานนั้นอยู่แล้วพอใจว่านี่คือการปฏิบัติธรรมะ	การท�างานคือการปฏิบัติธรรม	

แล้วก็พอใจ	แล้วก็เป็นสุข				

	 เราไม่ต้องยกเลิกสวรรค์ท่ีเขาพูดกันว่าอยู่บนฟ้าตายแล้วจึงจะไปถึง	 ไม่ต้องยกเลิก	 ไว้อย่างนั้นล่ะ	

แต่ถ้าเรามีสวรรค์ที่นี่ไหว้ตัวเองได้ด้วยความพอใจอยู่ที่นี่แล้ว	ไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ต้องไปสวรรค์ที่มันจะมีอยู	่

ถ้ามันมีอยู่กี่อย่างๆ	ก็ไปสวรรค์	ตายแล้วก็ไปสวรรค์	ขอให้มีสวรรค์ที่นี่คือยกมือไหว้ตัวเองได้กันที่นี่อยู่ตลอด

เวลา	อย่าให้ตกนรกที่นี	่ คือมองดูการกระท�าของตัวเองแล้วเกลียดชังตัวเอง	นี่มันตกนรกที่นี่แล้ว	อย่างนี้ไม่

ต้องสงสยัถงึตายไปก็ต้องไปตกนรกทีข้่างหน้า	ทีโ่ลกหน้า	ทีอ่ยูใ่นดนิใต้บาดาล	อะไรต่อไปอกีละ	เรือ่งนรกหรอื

ว่าเรื่องสวรรค์หลังจากตายแล้วมันควบคุมได	้ด้วยนรกหรือสวรรค์ที่นี่	ที่ปัจจุบันนี้	อย่าตกนรกที่นี่ที่ปัจจุบันนี	้

ตายแล้วไม่ตกนรกชนิดไหน	 ได้สวรรค์ที่นี่เดี๋ยวน้ีแล้ว	 ตายแล้วก็ได้สวรรค์ทุกอย่างที่ควรจะได้หรือที่มีอยู่									

จึงขอให้ทุกคนมีการกระท�าท่ียกมือไหว้ตัวเองได้	 โดยมองเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่ในการกระท�าหน้าที่	 เมื่อใดม	ี						

การท�าหน้าที่ถูกต้อง	ก็พอใจว่ามีธรรมะสูงสุด	พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้	นี่คือความหมายค�าว่า	ความสุขที่แท	้							

มันมีอยู่ในการงาน	ท่านต้องสังเกตดูให้ดีๆ	นะ	“ความสุข”	แล้วก	็“ที่แท้”	มันมีอยู่ในการงาน	ไอ้สิ่งที่เราจะ

ต้องพิจารณาก็มีอยู่สองค�า	คือว่า	ความสุขที่แท	้กับค�าว่า	การงาน	ตามสถานเริงรมย์ไม่มีความสุขที่แท	้มีแต่

ความเพลิดเพลินท่ีหลอกลวงน่ันไม่ต้องพูดถึงความสุขที่แท้นั่น	 มันให้ความเยือกเย็นตามความหมายของค�า

ว่านิพพาน	ความสุขที่แท้นั่น	มันไม่กัดเจ้าของ	ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่น	กัดเจ้าของเจ็บปวดรวดร้าว	

มีเรื่องมีราวมากมาย	จนกระทั่งฆ่าตัวตาย	หรือฆ่าคนอื่นตาย	นั่นมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวง	เดี๋ยวนี้

เราพูดถึงความสุขที่แท	้ที่ไม่กัดเจ้าของเลย	ท�าให้เจ้าของมีความสุข	ความเยือกเย็น	ตามความหมายของค�าว่า

ความสุข
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	 ความสขุทีแ่ท้จรงิของท่านพทุธทาสภกิข	ุ๑๓๘	หมายถงึ	ความสุขทีไ่ม่หลอกลวง	ความสุขทีห่ลอกลวง

เป็นกเิลสของความโง่	ถ้ามคีวามโง่กต้็องไปหลงเอาของทีไ่ม่ใช่ความสขุมาเป็นความสขุเสมอเขาเรยีกกนัมาแต่

โบราณว่า	 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว	คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัววินาศทุกคน	ถ้าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเอา

สิ่งที่มิใช่ความสุขมาเป็นความสุขก็ลุ่มหลง	 หนักเข้าก็เป็นเหยื่อของกิเลสตัณหา	 จนหมดเน้ือหมดตัว	 เป็น

ข้าราชการไปคดโกงคอร์รปัชัน่	ไม่เท่าไรก็ต้องได้รบัผลของความคดโกง	นีเ่รยีกว่า	เหน็กงจกัรเป็นดอกบวัอย่าง

นี้	ค�าว่าความเพลิดเพลินนั้น	เป็นคนละอย่างกับความสุข	เพราะว่าความสุขชวนไปในทางที่สงบเย็นแต่ความ

เพลิดเพลินชวนไปในทางหลงใหล	เตลิดเปิดเปิง	ในที่สุดก็ไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อน

	 สรุปความได้ว่า	ความสุขที่แท้จริงนั้น	มันมาจากการท�าการงานที่ถูกต้องและแท้จริง	จงท�าการงาน

ให้ถกูต้อง	และให้แท้จรงิทกุการงาน	ทีท่�า	ตืน่ขึน้มาท�าอะไรไล่ไปดเูถอะ	ตืน่ขึน้มารูส้กึว่า	โอ้	ถกูต้องแล้ว	นอน

คืนหนึ่งนี้ถูกต้องแล้ว	พักผ่อนถูกต้อง	แล้วก็พอใจ	 ไปล้างหน้าก็มีสต	ิ ว่า	 เออ	มันถูกต้องแล้วที่ต้องล้างหน้า	

แล้วก็พอใจ	ไปห้องน�้า	ก็ทุกอย่างในห้องน�า้ก็ถูกต้องและพอใจ	ไปรับประทานอาหาร	ก็ทุกอย่างถูกต้อง	และ

พอใจ	เตรียมตัวไปท�างาน	ถูกต้องและพอใจ	เดินทางไปท�างาน	ถ้าต้องเดินไปด้วยเท้า	ก็ทุกฝีก้าวถูกต้องและ

พอใจ	ถูกต้องและพอใจ	ทุกก้าวเท้าที่ย่างไปท�างาน	ถ้าไปด้วยยานพาหนะ	ก็ถูกต้องและพอใจ	ไปถึงออฟฟิศ

แล้วก็ลงมือท�างาน	ก็ถูกต้องและพอใจ

	 ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินซื้อเลย	ถ้าเป็นความสุขที่หลอกลวงละก	็จะต้องใช้เงินมาก	ยิ่ง

หลอกลวงมากก็ยิ่งใช้เงินมากจนหมดเนื้อหมดตัว	ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงิน	 เมื่อท�างานเป็นสุขทั้งวันทั้ง

คืนก็ไม่ต้องใช้เงินเพื่อความสุข	คนที่หิวกระหายอยู่ด้วยกิเลส	ราคะ	 โลภะ	ต้องเอาเงินไปซื้อของเล่นของกิน	

กามารมณ์อะไรต่างๆ		สิ่งที่ได้มานั้นไม่ใช่ความสุข	เป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวง	คนโง่จะไม่รู้จักความสุข

ชนิดนี้	คนโง่จะกระหายต่อสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหา	ความเอร็ดอร่อย	และความสนุกสนาน	ทางตา	ทางหู	ทาง

จมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ที่เรียกกันว่าเริงรมย์	สถานเริงรมย์ต้องใช้เงิน	ใช้เงินเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่ม	ไม่รู้จักพอ	จน

เงินเดือนไม่พอใช้	 จนต้องโกง	 ในท่ีสุดก็ได้รับผลของการโกง	 นี่เรียกว่าความสุขที่หลอกลวง	 นอกจากนี	้											

พระธรรมโกศาจารย์	๑๓๙			ได้กล่าวถึงความสุขว่าม	ี๓	ระดับ	ดังนี้	

	 ๑.	สุขเพราะไม่เบียดเบียน		มีความส�ารวมในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	ไม่ไปกระทบกระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตให้

เขาเดือดร้อน	หรือให้	ข้อปฏิบัติคือต้องตั้งใจ	เมตตาว่าสัตว์เป็นเพื่อนเกิด	แก่	เจ็บ	และตาย	ด้วยกันทั้งหมด

ทั้งสิ้น	ถ้าเขาล่วงเกินเรา	ก็อดทนไว	้ยกเว้นให้	ให้อภัย	ให้เขาสบาย	

	 ๒.	สุขเพราะอยู่เหนืออ�านาจกาม	จัดเป็นความสุขที่คลายก�าหนัด	ความไม่ก�าหนัด	การปราศจาก

ความก�าหนดั	การก้าวล่วงอ�านาจของกามได้	อ�านาจของกามไม่ครอบง�าได้	ราคะทัง้หลายเหล่านีเ้มือ่จางออก	

ไปคลายออกไปก็เรียกว่า	วิราคะ	วิราคะ	เป็นความสุข	จางออกไปเท่าไร	ก็เป็นความสุขเท่านั้น		

	 ๓.	สุขเพราะละตัวตนเสียได้	เป็นความสุขที่เกิดจากการละอัสมิมานะเสียได	้	เพราะถ้าละเรื่องนี้ได้

ก็จะไม่ยึดมั่นว่าตัวกูของก	ูอยากจะเหนือผู้อื่น	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดใน	๓	ข้อนี้	คือ	ไม่มีตัวกูของกู		ถ้าคิดได้เสียแต่

แรกก็จะไม่เบียดเบียนใครและก็จะไม่เห็นแก่ตัว

  ๑๓๘		พุทธทาสภิกขุ.	ธรรมะเสริมกําลังใจ. (กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา.	ส�านักพิมพ์สุขกายใจ)	

๒๕๕๐.	หน้า	๒๑	–	๒๔.

  ๑๓๙		พุทธทาสภิกขุ.	คู่มือชีวิต.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ,	๒๕๓๕),	หน้า	๑๓-๒๔.
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	 พระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)	 ๑๔๐	 	 ได้กล่าวถึงความสุขว่า	สภาพจิตที่เป็นปกติดีนั่นแหละ	

เรยีกว่า	เป็นความสขุ	สขุเพราะว่าจติปกตไิม่ขึน้	ไม่ลง	ไม่เอยีงขวา	ไม่เอยีงซ้าย	ไม่มอีะไรมาผกูมดัจติใจไว้	เป็น

อิสระเป็นไทแก่ตัว	อย่างนี้เรียกว่า	“ปกติ”	ใจที่ปกติคือไม่มีอะไร	รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น	อะไรตั้งอยู่	อะไรดับไป	แล้ว

ควรจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไร	อย่างนี้จิตใจก็สบาย	ไม่ค่อยมีปัญหา	รวมความว่า	ชีวิตของเราต้องการความสุขทั้ง

กาย	ทั้งใจ	ทางอารมณ	์เราก็ต้องมีสติ	มีปัญญา	พยายามที่จะรักษา	ใจไว้ให้ปกติอยู่ตลอดเวลา	รู้จักประมาณ

ในการกิน	การอยู	่การนุ่งห่มใช้สอย	การปฏิบัติหน้าที่	และการพักผ่อน	สภาพร่างกาย	จิตใจ	ก็จะมีความสุข

สมบูรณ์สมปรารถนา	ดังค�ากลอนเกี่ยวกับความสุขที่ท่านพุทธทาสประพันธ์ไว้ว่า

	ความเอ๋ย	ความสุข	

ใครๆ	ทุก	คน,	ชอบเจ้า	เผ้าวิ่งหา

“แกก็สุข,	ฉันก็สุข,	ทุกเวลา”

แต่ดูหน้า	ตาแห้ง	ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา	ตัวตัณหา	ก็น่าจะสุข

ถ้ามันเผา	เราก็	“สุก”	หรือเกรียมได้

เขาว่าสุข	สุขเน้อ	!	อย่าเห่อไป

มันสุขเย็นหรือสุกไหม	้ให้แน่	เอย	ฯ

ความสุขที่แท้จริง	เป็นสิ่งที่ได้มาเปล่าๆ	ไม่ต้องเสียสตางค	์

เหมือนดังที่ตรัสว่า...ถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเสียได้แล้ว	

ก็ได้นิพพานมาเปล่าๆ	ไม่ต้องเสียมูลค่าอะไร	

ส่วนความสุขเทียมหรือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั้น	

ใช้เงินซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ	

จนตัวตาย...ก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริง...

	 พทุธทาสภกิขุ๑๔๑	ได้กล่าวถึงการเป็นอยูอ่ย่างมคีวามสขุในธรรมบรรยายเรือ่งฟ้าสางทางมรดกทีข่อ

ฝากไว	้ดังนี้	 มรดกที	่๑๔๐	ความว่า	ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยแต่กลับท�าให้เงินเหลือ	 :	ความสุขที่

หลอกลวงยิ่งต้องใช้เงินจนเงินไม่พอใช้	 ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการท�างานด้วยความพอใจ	ดังสุภาษิตของ

ท่านพุทธทาสซึ่งกล่าวถึงความสุขไว้ว่า	“ท�างานให้สนุก	เป็นสุขเมื่อท�างาน”		ความสุขเกิดขึ้นเมื่อก�าลังท�างาน	

จึงไม่ต้องการความสุขชนิดใดอีก	 เงินที่เป็นผลของงานจึงยังเหลืออยู่	 ส่วนความสุขที่หลอกลงนั้นจะมีอยู่ใน

บุคคลที่พอใจในกิเลสซึ่งไม้รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ	เงินจึงไม่มีเหลือ

	 พุทธทาสภิกขุ๑๔๒	กล่าวว่า	ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข	์เพราะว่าเป็นสิ่งที่

จะช่วยให้มีความทกุข์น้อยลงหรอืไม่มคีวามทุกข์เลย	คราวหนึง่ได้พดู	ได้เทศน์	ได้พมิพ์โฆษณา	เรือ่งซึง่มหีวัข้อ

ว่าความเจ็บไข้มาสอนให้เราเป็นคนฉลาด	 ความเจ็บ	 ความไข้	 เกิดขึ้นแก่เราเพื่อมาสอนเราให้เป็นคนฉลาด	

ปัญหาก็คือว่า	เมื่อความเจ็บไข้เกิดขึ้นแล้ว	จะต้องท�าอย่างไร	เราจะมานั่งเสียใจ	มานั่งบ่น	นั่งเพ้อว่าเป็นกรรม	

เป็นเวร	เป็นบาป		แล้วก็ร้องไห้กระสับกระส่าย	อย่างนี้เรียกว่า	คนโง่	เพราะไม่รู้จักต้อนรับความทุกข์	

 ๑๔๐		พุทธทาสภิกขุ.	หัวข้อธรรมในค�ากลอน.	ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ.	หมวดโลก	อ้างอิงจาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10300	เข้าถึงวันที่	๒๑	พ.ย.๕๖.			

 ๑๔๑		พุทธทาสภิกขุ.	มรดกธรรมบางส่วน อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ (ฟ้าสางระหว่าง	๘๐	ปี)	(กรุงเทพมหานคร	:	

พิมพ์ที่ธรรมทานมูลนิธิ	ส�านักพิมพ์สุขใจ.	๒๕๔๒).	หน้า	๒๖-๓๒.

   ๑๔๒		พุทธทาสภิกขุ.	หาสุขได้จากทุกข์.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สุขใจ.	๒๕๔๕).	หน้า	๑๒-๒๓.
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ฉะนั้นเมื่อ	 เจ็บไข้ทีไร	ต้องรู้จักถือเอาความฉลาดรู้จักพิจารณา	และรู้จักสลัดออกไป	ด้วยสติปัญญา	เหมือน

กบัว่าเป็นการ	ฝึกหัดจติใจให้เข้มแขง็ให้ความทกุข์เพียงเท่านีค้รอบง�าไม่ได้	เรือ่ยๆ	ไปจนกระทัง่ความทกุข์ชนดิ

ไหน	ก็ครอบง�าไม่ได้	 เมื่อเราคิดเสียอย่างนี้	 ความเจ็บไข้มันก็พ่ายแพ้ไป	แม้ว่าความเจ็บไข้นั้นจะหนักมากถึง

กับจะต้องตาย	ก็ยังมีทางที่จะคิดได้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้เอง	ความเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ของสังขาร

ทั้งหลายมันเปน็อยา่งนี้เอง	ถ้าฉลาดถึงขนาดนี้แล้ว	ความทกุขห์รือเจ็บไขห้รือความตายชนดิไหนก็ไม่มาท�าให้

เดือดร้อนได้หรือถึงกับหัวเราะเยาะได้	 นี้เป็นหลักส�าหรับพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะ

เอาชนะความทุกข์

		 พทุธทาสภกิขุ๑๔๓	ได้ให้ทศันะเกีย่วกบัความสขุและเงนิของคนในสงัคมปัจจบุนั	มกัคดิและเช่ือมัน่ว่า	

“เงิน”	เป็นอ�านาจซึ่งท�าให้คนทั่วไปต้องสยบยอม	เอาใจอย่างปราศจากข้อแม	้ไม่เข้าใจว่า	แท้ที่จริงนั้น	เงินมี

อ�านาจอยู่บนฐานความคิดความเชื่อบางอย่าง	ดังนั้น	ผู้ที่ปฏิเสธหรือมิได้สมาทานความเชื่อดังกล่าว	เงินจึงมี

ความหมายน้อยและมีอย่างจ�ากัดขอบเขตด้วย	 	 	อ�านาจเงินนั้น	ท�างานและมีพลังบนฐานความเชื่อเกี่ยวกับ	

“ความสขุ”	ของบคุคล	คอืมอีทิธพิลต่อผูที้เ่ชือ่ว่า	เงนิเป็น	“ค�าตอบสุดท้าย”	หรอืเป็นค�าตอบเดยีวของ	“ความ

สุข”	หมายความว่าต้องมีเงินจึงมีความสุข	ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีความสุข	เมื่อ	“ความสุข”	ถูกสรุปด้านเดียวแบบ

หยาบ	ๆ	จากคนในสังคมสมัยใหม่โดยไม่ต้องถามไม่ต้องคิดดังนี	้เงินจึงมีอ�านาจมหาศาลเหนือผู้คนทุกวงการ

ในปัจจุบัน	เพราะมนุษย์ล้วนปรารถนา	“ความสุข”	และแสวงหาความสุขตามความเชื่อนั้น	และดูว่าจะมีพลัง

มากกว่าอ�านาจอาวุธเผด็จการทหาร	 ซึ่งใช้ความกลัวเป็นตัวบังคับข่มขู่ให้คนท�าตามด้วย	 การต่อต้านอ�านาจ

อย่างหลังนี้เกิดขึ้นได้ง่าย	แต่อ�านาจเงินใช้	“ความสุข”เป็นตัวล่อ	ตัวหลอก	การสยบยอมต่ออ�านาจเงินและ

อ�านาจอืน่ทีพ่่วงตามมากบัเงนิ	จงึมกัเป็นไปด้วยความสมคัรใจ	เตม็ใจ	อ�านาจเงนิจงึสามารถกวาดซือ้ทกุอย่าง

ที่ขวางทางได้โดยไม่ยากในทุกวงการ	 แม้ในวงการที่มีหลักการยุติธรรม	 ความดีงามเป็นหัวใจ	 ไม่ว่าตุลาการ	

ต�ารวจ	แพทย์	ครู	และนักบวช		

	 ความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ	ปัญหาสังคม	และความทุกข์ในชีวิตปัจจุบัน	จึงผูกโยงอยู่กับโลกทัศน์

และค่านยิมเก่ียวกบัชวีติและความสขุของบคุคลในสงัคมด้วย	การจะลดทอนอ�านาจเงนิและอ�านาจรฐัในสงัคม

ไทย	ทางหนึ่งคือการส่งเสริมและเปิดทางให้ชุมชนได้นิยามและสร้าง	“ความสุข–ความเจริญ”	ตามแบบของ

ตนเอง	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเหมือนรัฐ	เพราะตราบใดที่ยังต้องวิ่งไล่ตามสูตรการพัฒนาของรัฐ(การตลาด)	ก็จะยิ่ง

จนและอ�านาจเงินกจ็ะยิง่แผ่อิทธพิลมากยิง่ขึน้บนความยากจนนัน้	ในส่วนของปัจเจกบคุคล	การต่อสูก้บัอ�านาจ

เงิน	แท้จริงก็คือ	การต่อสู้กับความโลภภายในใจของเราเอง	ซึ่งจุดติดง่ายท่ามกลางแรงโฆษณา	“ความสุข”	ที่

ชี้น�าแต่ความสุขแบบหยาบ	ๆ 	จะสู้ชนะหรือแพ้	ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตนเองที่จะใช้เงินบันดาลสุขแต่เพียงพอด	ี

ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	รูจ้กัการสร้างและมคีวามสขุในมติอิืน่ด้วย	การดวูถิชีวีติและความสขุของกลัยาณมติรเช่น	ท่าน

อาจารย์พุทธทาส	ก็เป็นทางหนึ่งของการสร้างก�าลังใจ	และความรู้เท่าทันในการต่อสู้กับอ�านาจเงิน	แน่นอน

ว่า	 ผู้มีชีวิตครองเรือน	 คงท�าเหมือนบรรพชิตมิได้ท้ังหมด	 แต่คฤหัสถ์ก็สามารถมีความสุขจากวิถีชีวิตที่	 “ไม่

รวย”	ได้เช่นกัน	ดูดังชีวิตของ	ดร.ป๋วยและอีกหลาย	ๆ	ท่านเป็นตัวอย่าง	หรือให้ใกล้เข้ามาอีก	ก็ดูความสุข

ของเด็ก	ๆ	เมื่อเขาจับกลุ่มเล่นกัน	หัวเราะได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท

  ๑๔๓		พุทธทาสภิกขุ.	“พุทธทาสกับอํานาจในสังคมสมัยใหม่”.	อรศรี	งามวิทยาพงศ์,	เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนา

และสังคมไทย	(คพส.)	http://www.budnet.info	เข้าถึงเมื่อวันที่	๒๓	พ.ย.	๒๕๕๖.
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	 พุทธทาสภิกขุ	๑๔๔		ได้กล่าวถึงความสุขที่มีความหมายในแนวเดียวกับค�าว่า	“วิเวก”	คือความเงียบ

สงัด	 และการอยู่อย่างสันโดษ	 ท่านได้แบ่งความสุขออเป็น	 ๒	 อย่าง	 คือ	 ๑)	 ความสุขที่มีสิ่งรบกวน	 และ													

๒)	ความสุขที่ไม่มีสิ่งใดมารบกวน		เนื้อแท้ของความวิเวกก็คือ	การมีจิตใจที่สะอาด	สว่าง	สงบ	ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นหนทางน�าไปสู่ความสุข	ท่านพุทธทาสได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนิพพานกับความสุขไว้ดังนี้

....อาจกล่าวได้ว่าที่สุดของความทุกข์	คือ	ความสุข	ซึ่งเป็นการพูดเปรียบเทียบสภาวะ

ทีค่วามทกุข์สิน้สดุลง	เป็นการใช้ภาษาเปรียบเทยีบเพือ่ให้เกดิความเข้าใจต่อปถุชุนว่า		

มีสิ่งที่เรียกว่า	 ความสุข	 กับ	 ความทุกข์	 ดังปรากฏเป็นส�านวนต่าง	 ๆ	 เม่ือครั้ง

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมกับชาวโลก	เพื่อให้ง่ายแก่การฟัง	เช่น	นิพฺพาน�	ปรม�	สุข�	

นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง	 หากแต่ในโลกุตตรโวหาร	 เช่น	 ในการตรัสถึงอริยสัจ	 หรือ						

ปฏจิจสมปุบาท	จะไม่มีปรากฏค�าว่า	ความสขุเลยเพราะความสุขนัน้เป็นค�าทีม่อีทิธิพล

ต่อจิตใจของสัตว์มากกว่าค�าว่าความทุกข์	 จึงใช้ในการพูดกับชาวโลกเพื่อก่อให้เกิด	

การปฏิบัติธรรม	เพราะสัตว์นั้น	ๆ	ไม่เคยนึกว่าตนมีทุกข์เป็นพื้นฐาน	เปรียบเทียบกับ

ความรู้สึกถึงความไพเราะของดนตรีและความงามของศิลปะต่าง	 ๆ	 นั้น	 ไม่มีความ

ต้องการในจติใจของคนธรรมดาทีย่งัไม่มแีผลของความอยาก	อนัเกดิจากการไปลงทนุ

ศึกษาว่า	ดนตรีหรือศิลปะนั้น	ๆ 	มีความไพเราะและความงามอย่างไร	ชาวไร่ชาวนาที่

ไร้แผลอนันี	้ถกูหาว่าไม่เจรญิซึง่ทีจ่รงินัน้เขาเป็นเพยีงผูท้ีไ่ม่ต้องรกัษาแผลทีเ่ขาจะเฉอืน

มนัขึน้มาเอง.ความสขุจงึเป็นเพยีงของสมมตขิึน้	ยิง่กว่านัน้ยงัเป็นการสมมติผดิทีท่ี่ควร

สมมติอีกด้วย	 เช่น	 ความสุขท่ีเกิดจากการได้อะไรสมปรารถนา	 แทนที่จะกล่าวว่า					

การได้สมปรารถนาเป็นความสุข	 กลับไปกล่าวว่าวัตถุที่ได้นั้นเป็นความสุข	 เช่นเดียว

กบัค�าว่านพิพานเป็นสุขอย่างยิง่นัน่เพราะสภาวะนพิพานนัน้อยูเ่หนอืการเป็นสขุหรอื

เป็นทุกข์	 จึงเป็นการสมมติสภาพความรู้สึกขณะที่จิตประสบกับนิพพานโดยที่ตัว				

ความสุขนั้นหาใช่ตัวนิพพานไม่.	

		 ทัศนะต่อความสุข	 ของท่านพุทธทาสนั้นจึงเป็นการเน้นย�้าว่าสภาพของความสุขที่แท้จริงน้ันไม่มี				

ทีม่คีอืการดบัไปของกเิลสตณัหาซึง่เป็นต้นตอของความทกุข์	เมือ่เป็นเช่นนัน้นพิพานจงึสามารถปรากฏในทกุ

ขณะที่เราสามารถดับตัณหาของตนได้	เพราะนิพพานก็คือการละกิเลส	ตัณหา	สมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ในอุทยมานพปัญหาว่า	ตณฺหาย	วิปฺปหาเนน	นิพฺพาน�	อิติ	วุจฺจติ	๑๔๕			ซึ่งแปลว่าเพราะละตัณหาได	้เราเรียก

ว่า	นิพพาน	๑๔๖	.	

 สรุป	ปรัชญา	แนวคิด	และการอธิบายเกี่ยวกับความสุขของพระธรรมโกษาจารย์	(พุทธทาสภิกขุ)	

ได้ดังนี้

	 ๑.	ความหมาย	ความสุขในทัศนะของพระธรรมโกษาจารย์	หมายถึง	ความพอใจจากการท�างานซึ่ง

เป็นการท�าหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

	 ๒.	 ประเภทของความสุข	 พระธรรมโกษาจารย์ได้จ�าแนกความสุขไว้	 ๔	 ประเภท	 ความสุขทั้ง	 ๔	

ประเภทนี้เริ่มต้นจากความสุขแบบหยาบไปจนถึงความสุขแบบประณีต	คือ	๑)	สุขส�าราญ	หมายถึง	ความสุข

สนกุสนานทีไ่ม่มธีรรมะเป็นรากฐาน	เป็นความสขุทีเ่กดิจากการกระท�าในสิง่ทีไ่ม่ใช่หน้าทีแ่ละไม่ใช่การปฏบิตัิ

ธรรม	ความสุขประเภทนีม้คีวามทกุข์ทรมานแอบแฝงอยู	่เป็นความสุขทีต้่องใช้เงนิเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหา
   ๑๔๔		พุทธทาสภิกขุ.	ความวิเวกเป็นสุข.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ,	๒๕๔๓).	หน้า	๓๕-๔๐.

 ๑๔๕	 ขุ.สุ. ๒๕	/	๑๑๖	/	๕๙๐

   ๑๔๖		ขุ.สุ. ๒๕	/	๑๑๖	/	๗๑๒
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	 ๒)	สุขสงบ	หมายถึง	สุขที่เกิดจากความสงบ	ปราศจากสิ่งรบกวนและความวุ่นวาย	ซึ่งอาจเรียกว่า

วิเวกสุขหรือปัสสัทธิสุข		๓)	สุขแท	้	หมายถึง	ความสุขที่ต้องได้มาเปล่าๆ	โดยไม่ต้องเสียเงินและไม่ต้องซื้อมา

ด้วยเงิน	เป็นความสุขที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เอง	และ	๔)	ความสุขอันประเสริฐ	หมายถึง	ความเป็นปกติของจิต

ซึง่ไม่ยนิดยีนิร้าย	ไม่ขึน้ไม่ลง	และไม่แปรผันไปตามอฏิฐารมณ์และอนฏิฐารมณ์ทีม่ากระทบ	ความสุขในระดบั

นี้เป็นความสุขสูงสุดเพราะว่าเป็นนิพพานสุข

	 ๓.	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์	พระธรรมโกษาจารย์กล่าวว่า	ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาความสุข

ได้จากสิ่งที่เป็นทุกข	์ท�าให้มีความทุกข์น้อยลงหรือไม่มีความทุกข์เลย	 เมื่อฝึกหัดจิตใจให้เข้มแข็งความทุกข์ก็

ครอบง�าจติไม่ได้	ถ้าสภาพจิตปกตแิละเข้มแขง็กเ็ป็นความสขุ	แต่ถ้าสภาพจติไม่ปกตแิละไม่เข้มแขง็กเ็ป็นทกุข์	

ถ้าท�าตามหน้าท่ีก็เป็นสุขถ้าไม่ท�าตามหน้าที่ก็เป็นทุกข์	 ดังนั้น	 ด้วยอ�านาจของจิตจึงท�าให้ทุกข์ลดลงและสุข

เพิ่มขึ้น		

	 ๔.	สาเหตขุองความสขุ	พระธรรมโกษาจารย์กล่าวว่าสาเหตหุลกัทีท่�าให้เกิดสขุกค็อืการท�าหน้าทีใ่ห้

ถูกต้องเพราะว่าการท�าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นอันเดียวกันกับปฏิบัติธรรม	 เมื่อแต่ละคนท�าหน้าที่ของตนเองได้

อย่างถกูต้องย่อมรูส้กึพอใจและเป็นสขุ	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดลงไปพบว่า	การท�าหน้าทีซ่ึง่เป็นการปฏบิตัิ

ธรรมและเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความสุขม	ี๓	ประเด็นดังนี้คือ	๑)	สุขเพราะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	๒)	

สุขเพราะอยู่เหนืออ�านาจกาม		๓)	สุขเพราะละตัวตนเสียได้		

 ๒.๕.๓ ความสุขในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

	 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	๑๔๗		กล่าวว่า	ความสุขม	ี๒	นัย	คือ	๑)	กามสุขเป็นความสุขที่

ได้จากการสัมผัสที่ชื่นชอบในรูป	รส	กลิ่น	เสียงและโผฏฐัพพะ	ที่เรียกว่า	“โลกียสุขหรือสุขกาย”	๒)	นิรุปธิสุข	

เป็นความสุขใจที่ใจได้สัมผัสว่า	ได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง	เรียกว่า	“โลกุตตรสุขหรือสุขใจ”

	 พระพรหมคุณาภรณ์	 ๑๔๘	 	 ได้กล่าวถึงความสุขว่า	มี	๒	แบบ	คือ	ความสุขจากภายใน	หมายถึงมี

ความสงบในใจตนเองหรอืมคีวามสขุจากการรูเ้ท่าทนั	เข้าใจความจรงิของสิง่ทัง้หลาย	เป็นความสุขทางปัญญา

เนื่องจากการรู้เห็นแจ้งความจริงนั้นเป็นความโปร่งโล่ง	 ไม่มีการติดขัดบีบค้ันใจซ่ึงเป็นสุขภายในของบุคคล	

ส�าหรับความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากภายนอก	

นอกจากนี้	พระพรหมคุณาภรณ์	ได้แบ่งความสุขออกเป็น	๓	ระดับดังนี้

	 สุขระดับที	่๑	ด้านรูปธรรมที่ตามองเห็นหรือได้เห็นกับตา	คือ	การมีสุขจากการมีทรัพย์สินเงินทอง	

การมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐาน	การมียศ	มีฐานะ	มีต�าแหน่ง	เป็นที่ยอมรับในสังคม	มีมิตรสหายบริวาร	

และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี

	 สุขระดับที	่๒	ด้านนามธรรมที่ตามองไม่เห็น	คือ	เรื่องของคุณธรรมความดีงาม	การมีความสุขที่เกิด

จากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิต	การได้บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย	์มีความศรัทธาในสิ่ง

ดีงามเป็นหลักของจิตใจ	 และการมีปัญญาที่ท�าให้รู้จักการปฏิบัติต่อส่ิงรอบข้างหรือคนรอบข้างอย่างถูกต้อง

เหมาะสม	และแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นได้	ท�าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 ๑๔๗		พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต).	ข้อคิดชีวิตทวนกระแส.	พิมพ์ครั้งที	่๔	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ทุนส่งเสริม

พุทธธรรม.	๒๕๓๖).	หน้า	๕๐.

   ๑๔๘		เรื่องเดียวกัน	หน้า	๖๕.
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	 	 สุขระดับที	่๓	ด้านนามธรรมขั้นโลกุตตระที่อยู่ในทางธรรม	คือ	ความเป็นผู้มีจิตใจที่เป็น

อิสระด้วยความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย	รู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงจนไม่

หวั่นไหวเมื่อมีสิ่งใดมากระทบ	 วางใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย	 ปล่อยให้สิ่งต่างๆ	 เป็นไปตาม

ธรรมชาตทิีค่วรจะเป็นโดยไม่เข้ามากระทบกระทัง่บบีคัน้จิตใจ	เป็นผู้ทีมี่ความสขุกบัตนเองตลอดเวลา	ถอืว่า

มีชีวิตที่สมบูรณ์

 วิธีการสร้างความสุข 	พระพรหมคุณาภรณ	์(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างสุขไว	้๕	แบบ	

แต่ละแบบมีค�าอธิบายดังนี้

	 ๑.	ความสุขแบบสามญัทีม่นษุย์ทัง้หลายต้องการและรูจ้กัมากคอืความสขุทีเ่กดิจากประสาทสมัผสั

ทัง้	๕	ได้แก่	ทางตา	ห	ูจมกู	ล้ิน	และกายสมัผสั	ความสขุแบบนีเ้รยีกว่าเป็น	ความสขุจากการเสพวตัถภุายนอก	

ต้องสัมพันธ์กับวัตถุภายนอก	 คนจะสุขมากที่สุดเมื่อได้เสพมากที่สุด	 ต้องแข่งขันแย่งชิงกัน	 ข่มเหงครอบง�า

และหาทางเอารัดเอาเปรียบกันเป็นปัญหาหลักของชีวิตและสังคม	 เรียกว่า	 สุขแบบแย่งชิง	 และความสุขนี้

ต้องพึ่งพาอาศัยวัตถุภายนอก	เรียกว่า	สุขแบบพึ่งพา	ขาดความเป็นอิสระ	ในที่สุดคนมีความสุขยากขึ้น	และ

วัตถุภายนอกที่จะน�ามาบ�าเรอต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น	ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเพียงพอ

	 ๒.	ความสุขแบบการให้แบ่งปันกันในสังคม		เรียกว่า		ความสุขจากการให้		เรียกว่าเป็นความสุข

จากการที่มีสุขภาพจิตสูง	เรียกว่าความสุขแบบประสาน	เพราะทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขพร้อมกันสุขทั้ง	๒	

ฝ่าย

	 ๓.	ความสุขในการด�าเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยเหตุและผล	 เมื่อมนุษย์

ท�าอะไรโดยต้องการผลทีแ่ท้ของการกระท�านัน้เอง	การกระท�าทีเ่ป็นเหตนุัน้กจ็ะท�าให้เขามคีวามสขุและการ

ทีท่�าด้วยความเต็มใจ	กจ็�าท�าให้ได้ผลด	ีพร้อมกบัทีม่คีวามสขุเกดิคูไ่ปด้วยตลอดเวลา	ความต้องการจะซือ่ตรง	

ตามกฎธรรมชาติหรือไม่และสอดคล้องกบัความจรงิหรอืไม่	ต้องอาศยัปัญญาของมนษุย์ซึง่เกดิจากการพฒันา

และความสนองความต้องการนี่แหละเป็นตัวก�าหนดความสุขที่แท้

		 ๔.	ความสุขจากการเอาศักยภาพของมนุษย์มาใช้ให้ถูกต้อง	มนุษย์มีศักยภาพในการที่จะปรุงแต่ง

สร้างสรรค์สิง่อ�านวยความสะดวกภายนอกมากมายและการทีจ่ะประดิษฐ์สร้างสรรค์สิง่ภายนอกได้กต้็องเกดิ

จากภายใน	 คือ	 ความคิดตามความเชื่อที่ว่า	 ความสุขขึ้นต่อการเสพวัตถุ	 และมนุษย์ยังสามารถน�าเอา

ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมาคิดปรุงแต่งปรับปรุงเสริมขยายออกไป	 	 นี้คือศักยภาพพิเศษของมนุษย์	

จุดตรงนี้ท�าให้มนุษย์มีปัญหาจากอารยธรรม		และจากการมีวิถีชีวิตแห่งความเจริญก้าวหน้าแต่กลับมีความ

ทุกข์

	 ๕.	 ความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งหรือเหนือการปรุงแต่งจัดเป็นความสุขแบบสันติภาพหรืออิสรภาพ	

ความสุขในระดับนี	้ ต้องใช้ปัญญารู้ทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย	รู้เท่าทันเป็นกันเองได้แม้แต่ทุกขัง	อนิจจัง	

และอนัตตา	รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมัน

	 ความสุขมีความส�าคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา	อาจกล่าวได้ว่า	พุทธจริยธรรม

ไม่แยกต่างหากจากความสุข	เริ่มแต่ขั้นต้น	ในการท�าความดีหรือกรรมดีทั่ว	ๆ	ไปที่เรียกว่าบุญ	ก็มีพุทธพจน์

ตรัสว่า	“บุญเป็นชื่อของความสุข”	ในการบ�าเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา	ความสุขก็เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ช่วยให้เกิดสมาธ	ิดังพุทธพจน์ว่า	“ผู้มีสุข	จิตย่อมตั้งมั่น	(เป็นสมาธิ)”	และเมื่อจิตเป็นสมาธิบรรลุฌานแล้ว	

ความสขุกเ็ป็นองค์ประกอบของฌาน	ดังทีเ่รยีกว่าองค์ฌานต่อไปอกีจนถงึฌานที	่๓	ฌานสมาบติัทีส่งูกว่านัน้

ขึ้นไป	 แม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก	 จุดหมายสูงสุดของพระพุทธ

ศาสนาคือ	นิพพาน	ก็เป็นความสุข	และเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วย
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  สิ่งส�าคัญที่พึงย�้าไว้เป็นพิเศษในเรื่องความสุขนี	้ มีอยู่ว่า	 พระพุทธสาสนาไม่สอนให้บุคคล

ท�าการต่าง	ๆ 	เพือ่เหน็แก่ความสขุก็จรงิ	แต่กย็อมรับความจริงอยู่เสมอว่าความสุขเป็นส่วนสาระส�าคัญท่ีจ�าเป็น

ของจริยธรรม	 เป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่การประพฤติธรรม	 จะว่าเป็นหลักยึดหรือฐานค�้าชูของการประพฤติ

ธรรมทั่วไปก็ตาม	ความสุขที่พระพุทธศาสนาพูดถึงนี้	หมายเอาความสุขที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจ	ซึ่งจิตใจ

สามารถสมัผสัได้เองทนัททีกุเวลาทีพ่ร้อม	ไม่ต้ององิอาศัยกระบวนการการรบัรูท้ีข่ึน้ต่ออารมณ์ของโลกภายนอก	

เป็นความสขุท่ีท�าให้ชวีตินีมี้ความเป็นอสิระในส่วนของมนัได้	ความส�าคญัและความจ�าเป็นของความสขุส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติธรรม	 จะเห็นได้ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น	 และควรจะน�าเอาสาระมากล่าวย�า้ไว้อีกว่า	 ผู้ปฏิบัติธรรมใด	

ถ้ายงัไม่ประสบความสขุประณีตลกึซึง้ภายในทีไ่ม่อาศัยกามกย็งัวางใจไม่ได้ว่าจะไม่เวยีนกลบัมาหากามอีก	แม้

ท่านที่บวชเป็นบรรพชิตแล้ว	 ถ้าตราบใดยังไม่ได้สัมผัสความสุขประณีตลึกซ้ึงภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยอามิส	

ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่อย่างนั้น	กิเลสจะสามารถเข้าครอบง�าใจ	อาจให้ครองพรหมจรรย์อยู่ไม่ได	้ท่านชักชวนให้

แม้แต่ปุถุชนพยายามสร้างสมความสุขชนิดนี้ไว้หรือให้รู้จักความสุขอย่างนี้ไว้บ้าง	 เพราะนอกจากจะท�าให้เขา

มคีวามสขุเพิม่มากขึน้จากกามสขุทีต่นมแีต่เดมิ	เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ชวีติของตนแล้ว	ยังท�าให้ชีวติมีทางออก

ในทางกามสุข	ที่ไม่ต้องถูกบีบบังคับด้วยตัณหาให้วิ่งพล่านร่านรนอย่างไม่มีขอบเขตจนก่อแต่ปัญหาต่าง	ๆ	ให้

เพิม่มากขึน้	ท้ังแก่ตนเองและแก่โลก	เม่ือพจิารณาโดยถอืกามสขุเป็นหลกั	พอจะสรุปแนวทรรศนะของพระพทุธ

ศาสนาเกี่ยวกับความสุขได้ดังนี้

	 ๑.	กรณีที่เสวยกามสุข	

	 				ก.	ขั้นดีเลิศ	คือการเสวยกามสุข	พร้อมทั้งรู้จักความสุขแบบประณีตด้วย	ความสุขอย่างประณีต

นัน้เป็นเครือ่งคุม้ครองรกัษาและค�า้ประกนัให้การเสวยกามสขุอยูใ่นขอบเขตแห่งความดงีามให้เสวยกามอย่าง

มศีีลธรรม	ไม่ก่อปัญหาทัง้แก่ตนและผูอ้ืน่	แต่สามารถเป็นอยูอ่ย่างเกือ้กลูและให้เกิดประโยชน์สขุแก่ตนเองและ

สงัคม	โดยมีลกัษณะทัว่ไปคอื	รู้เท่าทนัเหน็โทษอันได้แก่ช่องเสียหรือแง่ท่ีบกพร่องของกามสุขนัน้	รู้จกัประมาณ

ในการเสพเสวย	 ไม่หลงใหลมัวเมา	 เช่น	 ในทางเพศ	 ผู้มีครอบครัวก็มีสทารสันโดษ	 คือความพอใจอิ่มอยู่แค่คู่

ครองของตน	 อยู่ร่วมกันด้วยธรรมเช่น	 จงรักภักดีต่อกันและชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงามและ								

ความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป	

	 				ข.	ข้ันดี	คือการเสวยกามสขุทีม่ศีีลธรรม	แต่ยังห่างเหนิจากความสขุอย่างประณตี	มีลกัษณะคล้าย

กับการเสวยกามสุขอย่างประณีตนั่นเอง	คือ	 เสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดา	โดยยอมรับและรู้เท่าทันความ

จริงว่า	 เมื่อมีกามก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กัน	 มองเห็นแง่เสียและโทษของกามนั้น	 แล้วด�าเนินชีวิตโดยให้มีทุกข์

น้อยทีส่ดุ	ให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยทีส่ดุ	ไม่หมกมุน่	รู้จกัประมาณและพยายามปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่กดิของ

ประโยชน์สุขให้มาก	แต่เพราะยังขาดความสุขอย่างประณีต	จึงยังเสี่ยงต่อการที่ยังถูกล่อเร้าให้ถล�าลึกลงไปใน

กามสุข	ยังอาจกลับหมกมุ่นสยบได้อีก	ไม่มั่นคงปลอดภัยแท้จริง

	 				ค.	ขัน้ทราม	คือการเสวยกามสขุอย่างหมกมุน่มวัเมา	จติใจฝักใฝ่หลงใหลอยูแ่ต่ในเรือ่งการแสวงหา

และปรนเปรอตนด้วยสิ่งเสพเสวยต่าง	ๆ		เช่น	ในเรื่องอาหารและเรื่อเพศก็มีการกระตุ้นปลุกเร้าให้มีความตื่น

เต้นความเครียดความกระสับกระส่ายร่านรนกระวนกระวายเกินเลยกว่าระดับที่เรียกกันว่าเป็นความต้องการ

ตามธรรมชาติของการกินอาหารและการสืบพันธุ์	 อาจปรุงแต่งวิธีการและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ข้ึนมาเพื่อปลุกเร้า

ความเครยีดกระวนกระวายเช่นนีโ้ดยอาศยัความต้องการทีเ่รยีกกันว่าตามธรรมชาตนิัน้เป็นเพยีงเชือ้ส�าหรบัจดุ

ไฟแล้วโหมความอยากเร้ารุนหรือร่านรนให้รุนแรงมากกว่าปกติและให้เป็นไปอยู่บ่อย	ๆ	หรือเนืองนิตย์
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	 แม้กระทัง่ถงึขัน้ทีเ่รยีกได้ว่าวปิรติ	ในสภาพเช่นนัน้การกนิอาหารกม็ใิช่เพยีงเพือ่หล่อเลีย้งกาย	และ

เพศสัมพันธ์ท่ีมิใช่เพ่ือการสืบพันธุ์	 จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดส�านึกต่อจุดหมายดั้งเดิม	 กลายเป็น

กิจกรรมเสพเสวยเพื่อสนองตัณหาอย่างเดียว	 หรือกามเพื่อกามโดยส้ินเชิงและตามมาด้วยภาวะท่ีเรียกได้ว่า	

อยู่เพื่อกามหรือมีชีวิตอยู่เพื่อกินเสพเท่านั้น

๒.	กรณีที่ไม่เสวยกามสุข

	 ก.	ขั้นดีเลิศ	ได้แก่	การได้เสวยความสุขอย่างประณีตที่มีความเต็มอิ่มในตัวแล้ว	โดยที่จิตของบุคคล

ผูน้ัน้หลดุพ้นจากความใฝ่ปรารถนาจากกามสขุ	ไม่โน้มมาหรอืไม่วกเวยีนมาหากามสขุนัน้อย่างเป็นไปเองโดย

ธรรมดา	บุคคลเช่นนี้ย่อมหลุดพ้นจากปัญหาที่จะเกิดจากกามไปได้อย่างสิ้นเชิง

	 ข.	 ขั้นดี	 ได้แก่	 การละกามสุขของผู ้หวังจะได้และก�าลังฝึกเพื่อจะได้ความสุขอย่างประณีต																	

การละกามสุขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายกามสุขแล้ว	มีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อ

เข้าถึงความสุขอย่างประณีตต่อไป	หรือแม้ยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้น	 แต่ได้มองเห็นหยั่ง

ทราบถึงโทษของกามและเล็งเห็นคุณของสุขที่ประณีตกว่า	 พร้อมทั้งมีความหวังว่าจะได้ความสุขประณีตนั้น

และสมคัรใจทีจ่ะฝึกตน	การสมัครใจและรูต้วัว่าก�าลงัฝึกตนจะป้องกนัไม่ให้เกดิผลเสยีเนือ่งด้วยการกกักดหรือ

ฝืน	แต่เมื่อใดไม่ต้องการจะฝึกหรือหมดก�าลังศรัทธาที่จะฝึกเสียแล้วอย่างแน่นอน	ก็พึงยอมรับความพ่ายแพ้

และเลิกการฝึกได	้เช่นถ้าบวชเป็นภิกษุก็ลาสิกขาเสียด้วยความสมัครใจ	ส�าหรับผู้ท�าเช่นนี้โดยสุจริตใจ	แม้แต่

การสึก	ๆ	บวช	ๆ	ซึ่งตามปกติก็มิใช่วิธีการที่ท่านสนับสนุนเลย	ก็เป็นเครื่องช่วยท�าให้เกิดความพร้อม	จัดเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกได้ด้วย	เช่น	พระจิตตหัตถสารีบุตรที่บวชและสึกถึง	๗	ครั้งแล้วในที่สุดได้บรรลุ

อรหัตผล	เป็นต้น

	 ค.	ขั้นทราม	ได้แก	่การละกามสุขเนื่องจากปฏิกิริยาต่อกาม	แล้วแล่นไปสุดทางตรงข้าม	ประพฤติ

วตัรเข้มงวดบบีคัน้ตนเอง	ระบายความเกลยีดชงักามโดยเอากายตนหรือชวีติเป็นเป้า	ระดมทกุข์เข้าทบัถมตน	

การบีบคั้นตนเช่นนี้	หรือการกักกดโดยขาดความหมายของความเข้าใจและการฝึกฝนที่กล่าวในข้อ	๒	ข.	ย่อม

กลายเป็นการเบียดเบียนตน	 และกลายเป็นปัญหาทางจิตอีกทางหน่ึง	 พึงระลึกไว้ว่า	 พระพุทธศาสนาถือว่า

การไม่เบียดเบียนตนเองเป็นหลักการส�าคัญ

 แนวทางการพัฒนาความสุข	พระพรหมคุณาภรณ์	ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสุขไว้	๔	

แนวทาง	แต่ละแนวทางมีค�าอธิบายดังนี้

	 ๑.	 การพัฒนาด้านกาย	ด้วยการดูแลสุขภาพทางกาย	แล้วก็พิจารณาดูที่ความสัมพันธ์กับวัตถ	ุ สิ่ง

เสพบริโภค	ว่ามีการพัฒนาหรือยัง	เช่น	การรู้จักกิน	ใช	้วัตถุเป็นไหม	เช่น	การรับประทานอาหาร	ดูว่าเขารู้จัก

กินเพื่อบ�ารุงสุขภาพให้แข็งแรง	ไม่ใช่เพียงเพื่อเอร็ดอร่อย	โก้เก๋	ฟุ้งเฟ้อ	อวดฐานะ	แสดวงว่าเขามีการพัฒนา

ชีวิตให้มีความสุข

	 ๒.การพฒันาด้านศีล	ดคูวามสมัพนัธ์กบัเพือ่นมนษุย์	ความสมัพนัธ์กบัพีน้่อง	ความสมัพนัธ์กบัเพือ่น	

เช่น	รู้จักคบเพื่อนไหม	รู้จักพบกับผู้อื่น	มีทัศนคติถูกต้องไหม

	 ๓.	การพัฒนาด้านจิตใจ	มีคุณธรรมความดี	มีเมตตา	กรุณา	มีศรัทธา	ความเพียรพยายาม	รับผิด

ชอบ	มสีตริกัษาตวั	มสีมาธ	ิพร้อมพิจารณาด้านความสขุทางจติใจ	ว่า	มีความสดชืน่	เบิกบาน	ผ่องใส	ไม่เครยีด	

ไม่หม่นหมอง	ไม่ขุ่นมัว
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	 ๔.	การพัฒนาด้านปัญญา	ความสามารถรับรู้สิ่งต่าง	ๆ	ที่เกิดจากความจริง	รู้จักแก้ปัญหา	สามารถ

มองสิ่งต่าง	ๆ 	โดยไม่ยึดติดกับความชอบ	ชัง	ยินด	ีชอบมองสิ่งๆ	โดยรู้จักศึกษา	มองความรู้สืบค้นหาความจริง	

รู้จักวิเคราะห์วิจัย	มองโลกอย่างไร	ทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์ที่ดี	

ส�าหรับ	ระดับของความสุขในพุทธศาสนา	แบ่งเป็น	๓	ระดับ		๑๔๙

	 ๑)	 ข้ันทราม	 เป็นการเสวยความสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมา	 มุ่งแสวงหาและปรนเปรอตนด้วยสิ่งเสพ

เสวยต่าง	ๆ	มีการปลุกเร้าและกระตุ้นระดับปกติ	

	 ๒)	ขั้นด	ี เป็นการเสวยสุขที่มีศีลธรรม	คือ	การเสวยสุขตามปกติอบายมุขโดยยอมรับและรู้เท่าทัน

ตามจริง	เมื่อมีความสุขมักมีทุกข์มาคู	่ดังนั้น	ไม่หมกมุ่น	ไม่ประมาท	

	 ๓)	ขั้นดีเลิศ	เป็นการเสวยสุขอย่างประณีต	ดีงาม	ไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนและสังคม	สันโดษ	อยู่ร่วม

กันโดยธรรม	ชักจูงไปในทางเจริญดีงามที่ปราณีตสุข	

	 จากข้อเสนอดังกล่าว	ความสุข	จึงอยู่ในสถานะทางจิตใจ	โดยตั้งอยู่ตรงข้ามกับความทุกข์	ซึ่งหมาย

ถึง	สภาพที่ทนได้ยาก		ประกอบด้วย	ทุกขเวทนา	(ความรู้สึกทุกข์ไม่สบายทางกายก็ตาม	ทางใจก็ตาม)	ทุกขิ

นทรีย์				(ความทุกข	์ความไม่สบาย	เจ็บปวดทางกาย)	และโทมนัสสินทรีย	์(ความเสียใจ	ทุกข์ใจ)	จะเห็นได้

ว่า	พุทธจริยศาสตร์	เน้นสุขทางจิตใจ	โดยสอนวิธีดับทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุข	ดังปรากฏในค�าสอนเรื่องอริยสัจ	

๔	 ได้แก่	ทุกข	์ (ความทุกข์)	ทุกขสมุทัย	 (เหตุเกิดแห่งทุกข์)	ทุกขนิโรธ	 (ความดับทุกข์)	และทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา	(ปฏิปทาที่น�าไปสู่ความดับแห่งทุกข์)	อันเป็นกระบวนการส�าคัญของ	๒	ใน	๘	ของมรรค	คือ	สัมมา

ทิฏฐิหรือเห็นชอบ	(Right	View)	และสัมมาสังกัปปะหรือด�าริชอบ	(Right	Thought)	ซึ่งหมายรวมถึงสาระ

ของอธิปัญญา	คือ	 การมองดูรู้จักและ	 เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง	 หรือรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร

ธรรมทั้งหลายที่ท�าให้เป็นอยู่และการท�าการต่าง	ๆ	ด้วยปัญญา

 การปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นหนทางสู่ความสุข พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ให้หลักเกี่ยวกับ							

ภาเวตัพพธรรม	คอื	ธรรมทีพ่งึภาวนา	ว่าควรท�าให้เกดิให้มขีึน้ธรรมทีค่วรเจรญิหรอืบ�าเพญ็	ส่ิงทีจ่ะต้องปฏบิตัิ

หรือลงมือท�า	ภาเวตัพพธรรมมี	๒	อย่างคือ

	 ๑.	สมถะ	(ความสงบใจ,	ความเรียบสงบอยู่ตัวของจิต	รวมทั้งการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบเช่น

นั้น,	สมาธิ	และการฝึกสมาธิ)

	 ๒.	 วิปัสสนา	 (	 การเห็นแจ้ง,	 ปัญญาเห็นแจ้งความจริงแห่งสภาวธรรม	 รวมทั้งการฝึกอบรมเจริญ

ปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้น)

		 นอกจากนี	้พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	ปยุตฺโต)	ยังได้อธิบายถึงแนวปฏิบัติเพื่อท�าให้เกิดความสุข

อย่างยั่งยืนไว	้๕	ขั้นดังนี้

	 ขั้นท่ี	 ๑	 ความสุขท่ีเกิดจากการได้	 คือการได้เสพวัตถุ	 ส่ิงของภายนอกมาปรนเปรอตนเอง	 และมี

ความต้องการมากขึน้ตามล�าดบั	หากไม่ได้กท็กุข์กลายเป็นทาสของส่ิงของเหล่านัน้	และทีส่�าคญัคือการเปรยีบ

เทียบกับผู้อื่น	ตนเองต้องเหนือกว่าดีกว่าคนอื่น	ท�าให้หมดอิสรภาพในการแสวงหาความสุขในชีวิต
		 ขั้นที่	๒	ความสุขที่เกิดจากการให	้คือการมีเมตตากรุณาแก่คนอื่น	การให้ทานแก่คนอื่นจะท�าให้เกิดความสุขใจ	ไม่

ว่าจะเป็นรปูธรรมคอื	การให้สิง่ของ	เงนิทอง	หรือนามธรรม	เช่น	ค�าสอน	การแนะน�าการให้อภัย	ความสขุในข้ันน้ีจะเป็นลักษณะ

ของการให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น

 ๑๔๙		พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต).	พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที	่๖	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย.	พ.ศ.	๒๕๓๘).	หน้า	๕๖๑	–	๕๖๔.

   ๑๕๐		เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๑๒๐.

   ๑๕๑		เรื่องเดียวกัน.	หน้า		๖๐๑	–	๖๐๔.
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	 ขั้นที่	 ๓	 ความสุขที่เกิดการด�าเนินขีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ	 ตามหลักเกณฑ์และกฎ

ระเบียบของสังคม	อยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

	 ขั้นที่	๔	ความสุขเกิดจากความสามารถในการปรุงแต่ง	คือ	การคิดแต่ด้านดี	ท�าจิตใจให้ผ่องใส	เบิก

บาน	อารมณ์ด	ีมีสมาธิ	และมีสติรู้คิดตลอดเวลา	เป็นการมองโลกในแง่ดีนั่นเอง

	 ขั้นที่	๕	ความสุขที่เหนือการปรุงแต่ง	คือความสุขที่เกิดจากปัญญา	การรู้เท่าทันความจริงของชีวิต

และ	โลกปัจจุบัน	เรียกว่า	จิตอุเบกขา	เป็นความสุขที่เต็มอิ่มอยู่ภายในตัวเอง	ไม่ต้องหาจากภายนอกเป็นผู้ที่

พร้อมท�าเพื่อผู้อื่น	มีความเกื้อกูลไม่ห่วงความสุขของตนเอง	และไม่มีอะไรที่ต้องท�าเพื่อตนเอง

	 ค�าว่า	“สุขภาวะ”	และ	“สุขภาพ”	ในภาษาบาลีเป็นค�าเดียวกัน	ซึ่งความหมายของสุขภาพตามค�า

จ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก	หมายถึงความสมบูรณ์	 บริบูรณ์พร้อม	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจและสังคม	

หรืออยู่ในสังคมได้ด้วยความสุข	โดยไม่จ�ากัดเฉพาะความปราศจากโรค	หรือปราศจากความพิการ	และต่อมา

ได้มีการขยายความครอบคลุมในด้านของปัญญา	 (Spiritual	Well	being)	 เข้ามาประกอบด้วย	ซึ่งเป็นการ

ป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพให้ดีสุขภาพ	ตามความเข้าใจเดิมก็จะเน้นในเรื่องของร่างกายที่มีปัญหาโรค

ภัยไข้เจ็บ	และเมื่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรง	 เป็นมุมมองที่แคบไม่ครอบคลุมด้านอื่นๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	จึงมีการใช้ค�าว่า	 “สุขภาวะ”	 เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กว้างยิ่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น	สุข

ภาวะเมื่อน�ามาใช้แทนค�าว่าสุขภาพ	จะสื่อความหมายที่ใกล้ความสุขมากขึ้น	 คือ	 เดิมเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บ

เป็นเรือ่งของทกุข์	และการมีสขุภาพดกีม็องแค่ว่าร่างกายแขง็แรงไม่มโีรค	ปลอดโรคกคื็อหายทกุข์	แต่สขุภาวะ

จะเน้นไปที่ความสุข	มองทั้งในแง่หมดทุกข์และมีสุข	ซึ่งภาวะที่หายทุกข์หรือหมดทุกข์และเป็นสุขนี้	เป็นด้าน

หนึ่งของภาวะท่ีสมบูรณ์	 ถ้าใช้ค�าสมัยใหม่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือด้านหนึ่งของภาวะที่เป็นองค์รวม

หมายความว่า	การที่เราจะมีสุขภาวะ	หรือจะมีความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องมีภาวะด้านอื่นๆ	ประกอบอยู่ด้วย

เสมอ	ภาวะด้านอื่นที่ต้องค�านึงถึงคือ

		 ๑)	ความเสรี	คือ	ความปลอดโปร่ง	โล่งเบา	หลุดพ้น	ไม่ถูกปิดกั้นจ�ากัดบีบคั้น	ไม่ติดขัดคับข้อง	ไม่

ถูกผูกมัดกดทับไว้	เคลื่อนไหวได้คล่องตามปรารถนา	คือภาวะที่เป็นอิสระ

		 ๒)	ความสงบ	คือ	ภาวะที่ไม่มีความร้อนรนกระวนกระวาย	ไม่กระสับกระส่าย	ไม่เร่าร้อน	ไม่ว้าวุ่น	

ไม่ฟุ้งพล่านทั้งร่างกายและจิตใจไม่ถูกรบกวน	ไม่มีอะไรมาระคายเคือง

		 ๓)	ความสะอาด	คือ	ความบริสุทธิ์	หมดจดสดใส	ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมอง	ไม่เลอะเทอะเปรอะ

เปื้อนไม่ใช่เฉพาะความสะอาดด้านวัตถุ	แต่หมายถึงด้านจิตใจที่ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมอง

	 ๔)	ความสว่าง	คอื	ความกระจ่างแจ้ง	แจ่มชดั	ใสสว่าง	หรอืผ่องใส	มองเหน็ทัว่ตลอดภาวะด้านต่างๆ	

เหล่านี้	ตามหลักพุทธศาสนา	เรียกว่า	วิชชา	วิมุตติ	วิสุทธิ	สันต	ิวิชชา	คือ	ความสว่าง	ผ่องใส	กระจ่างแจ้ง	มอง

เห็นชัดเจน	ซึ่งเป็นลักษณะของปัญญา	วิมุตติ	คือ	ความหลุดพ้นเป็นอิสระ	เป็นภาวะที่ส�าคัญมาก	การมีเสร	ี

คือการเคลื่อนไหวไปไหนๆ	ได้	ตามปรารถนา	ไม่มีการผูกมัด	ถูกขัง	ถูกบีบคั้น	วิสุทธ	ิคือ	ความหมดจด	สดใส	

บริสุทธิ์	ไม่ขุ่นมัว	ไม่เศร้าหมอง	ซึ่งทางจิตใจส�าคัญมาก	ที่จะท�าให้มีความปลอดโปร่งโล่งไปได้	และ	สันต	ิคือ	

ความสงบ	ไม่ร้อนรนกระวนกระวาย	ไม่มีอะไรรบกวน	แม้กระทั่งระเคืองระคาย	เป็นภาวะที่ประณีตอย่างยิ่ง	

ซึ่งสุขที่แท้จริงย่อมขาดไม่ได้

		 ฉะนั้น	วิชชา	วิมุตต	ิวิสุทธ	ิสันติ	จึงเป็นลักษณะหรือภาวะด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญของภาวะสมบูรณ	์ซึ่ง

เมือ่มสีิง่เหล่านีอ้าการแห่งความสขุกจ็ะปรากฏออกมา	แต่ถ้าขาดไปแม้แต่บางด้าน	ความสุขทีม่กีจ็ะเป็นความ

สุขที่แท้จริงไม่ได้
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		 สุขภาวะองค์รวม	 จึงหมายถึงภาวะของความเป็นสุข	 ความสมบูรณ์ในชีวิต	 ที่มีองค์ประกอบหรือ

ด้านต่างๆ	คือ	วิชชา	วิมุตต	ิวิสุทธ	ิสันติ	ซึ่งด้านเหล่านี้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความสุขได้เป็นอย่างดี

 สรุป	ปรัชญา	แนวคิดเกี่ยวกับความสุขของพระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	ได้ดังนี้

	 ๑.	ความหมาย	ความสุขในทศันะของพระพรหมคณุาภรณ	์หมายถงึ	ความสุขทางกายและความสุข

ทางใจ	โดยทีค่วามสขุทางกายเกีย่วข้องกบัการได้สมัผสัในส่ิงทีช่ืน่ชอบได้แก่	รูป	รส	เสยีง	กล่ิน	และโผฏฐพัพะ	

ส่วนความสุขทางใจเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา

	 ๒.	ประเภทของความสุข	พระพรหมคุณาภรณ์	ได้จ�าแนกความสขุไว้หลายประเภท	เช่น	สุขทางกาย

ซึง่ควบคูก่นักบัสขุทางใจ	สขุภายในซึง่คูก่นักบัสุขภายนอก	สขุทีเ่ป็นรปูธรรมซึง่คู่กนักบัสุขท่ีเป็นนามธรรม	สุข

ทีอ่งิอามสิกบัสขุทีไ่ม่องิอามสิ	สขุทีม่กีารเสวยอารมณ์ซึง่คู่กันกบัสุขทีไ่ม่เสวยอารมณ์	สุขทีเ่สวยกามสุขซึง่คู่กนั

กับสุขที่ไม่เสวยกามสุข	นอกจากนี้พระพรหมคุณาภรณ์ได้จ�าแนกความสุขออกเป็น	๓	ประเภท	ได้แก่	กามสุข

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกามคุณ	๕	 อย่าง	ฌานสุข	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้บรรลุฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน

และนพิพานสขุซ่ึงเก่ียวข้องกบัการดบักเิลสตณัหา	แนวคดิทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ของพระพรหมคณุาภรณ์เก่ียว

กับการจ�าแนกประเภทของความสุขก็คือ	การจ�าแนกความสุขออกเป็น	๓	ระดับ	คือความสุขขั้นทราม	ความ

สขุขัน้ด	ีและความสขุขัน้ดเีลศิ	สขุข้ันทรามเป็นการเสวยความสขุอย่างหมกมุน่มวัเมามุง่แสวงหาและปรนเปรอ

ตนเองด้วยสิ่งเสพเสวยต่าง	ๆ	สุขขั้นดี	 เป็นการเสวยสุขที่มีศีลธรรม	ส่วนสุขขั้นดีเลิศ	 เป็นการเสวยสุขอย่าง

ประณีต	ดีงาม	ไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น	สันโดษ	อยู่ร่วมกันโดยธรรม	จิตใจหลุดพ้นจากกามสุข

	 ๓.	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์	พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่าความสุขอยู่ตรงกันข้ามกับความ

ทุกข์	การแสวงหาความสุขแบบหมกมุ่นมัวเมาจะท�าให้เกิดความเครียดความกระสับกระส่ายกระวนกระวาย

จนเกนิเลยระดบัทีเ่รยีกว่าตามธรรมชาตแิละท�าให้เกดิทกุข์มากกว่าทีจ่ะท�าให้เกดิความสขุ	ดงันัน้	เพ่ือให้ความ

สุขมากขึ้นมนุษย์จะต้องรู้จักพอประมาณเสวงหาความสุขโดยให้เกิดโทษเกิดปัญหาน้อยที่สุด

	 ๔.	สาเหตุของความสขุ	พระพรหมคณุาภรณ์	กล่าวว่าสาเหตุหลกัทีท่�าให้เกดิสขุมดีงันีค้อื	๑)	พฒันา

ด้านร่างกาย	ให้มีสุขภาพกายที่ดี	รู้จักกินรู้จักใช้	ไม่เห็นแก่ความอร่อย	ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย	๒)	พัฒนาด้านศีล	โดย

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น	ๆ	๓)	พัฒนาด้านจิตใจ	โดยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม	

มีเมตตากรุณา	 มีสติและสมาธ	ิ พัฒนาจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส	 ไม่เครียดไม่หม่นหมอง	 และ	๔)	 พัฒนาด้าน

ปัญญา	โดยการหยั่งรู้ความจริง	รู้จักแก้ปัญหา	ไม่ยึดติดกับของชอบ

๒.๕.๔ ความสุขในทัศนะของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

 พระธรรมธีรราชมหามุนี กล่าวว่าชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข	มนุษย์โดยทั่วไปพากันแสวงหา

ความสุข	ดังนั้น	ความสุขจึงเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิต	ความสุขมีทั้งสุขแบบโลก	และสุขแบบธรรมสุขแบบ

โลกเป็นความสุขแบบชาวบ้านซ่ึงได้แก่คฤหัสถ์หรือฆราวาส	 ส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขที่เกิดจากฌาน

สมบตั	ิและภาวะทีไ่ม่มกีเิลส	หรอืปราศจากความทกุข์ทางใจ	เป็นต้น	พระธรรมธรีราชมหามนุไีด้ให้ความหมาย

ของค�าว่า	“สุข”	ไว้ดังนี	้	๑๕๒

	 ๑.	สุข	แปลว่า	ขุดทุกข์ออกทิ้งด้วยดี	 ดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่า	สุฏฺฐ	ุทุกฺข�	 ขนฺตีติ	 สุข�	 ชื่อว่า	สุข	

เพราะขุดทุกข์ออกทิ้งด้วย

 ๑๕๒		พระเทพสิทธิมุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธ	ิป.ธ.๙).	วิปัสสนาญาณโสภณ. พิมพ์ครั้ง	๕	จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์

สัมปชัญญะ.	พ.ศ.	๒๕๕๐.	หน้า	๑๔๑	–	๑๔๕.
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	 ๒.	สุข	แปลว่า	ยังทุกข์ให้เหือดแห้ง	ดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่า	ทุกฺข�	สุกฺขาเปตีติ	สุข�	ชื่อว่า	สุข	เพราะ

ยังทุกข์ให้เหือดแห้ง

	 ๓.	สุข	แปลว่า	สบาย	ดังหลักฐานว่า	“สุข�	เสติ”	นอน	สบาย	สุขนั้น	โดยย่อมี	๒	คือสุขทางกาย	๑	

สุขทางใจ	๑

	 พระธรรมธีรราชมหามุนี	 ๑๕๓	 ได้กล่าวถึงความสุขของฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู ้ครองเรือนว่าม	ี																

อยู่	๔	อย่าง	คือ	สุขเกิดแต่ความมีทรัพย	์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค	สุขเกิดแต่ความไม่มีหนี	้สุขเกิดแต่

การประกอบการงานที่ปราศจากโทษ	 ความสุขเหล่าน้ีจะเกิดมีได้ต้องอาศัยความเพียร	 ความขยันทั้งน้ัน	

นอกจากนี้พระธรรมธีรราชมหามุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธิ)๑๕๔	ได้กล่าวถึงความสุขที่เกี่ยวเนื่องกับหลัก	สมฺปชาโน	

ซึ่งแปลว่า	 “รู้สุขอันสูงเลิศ”	หมายความว่า	 ถ้าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะ	ผู้นั้นจะได้รับความสุขไปตามล�าดับ	ซึ่ง

หมายถงึ	ความสบาย	ได้แก่	การมคีวามยนิดมีาก	เพลดิเพลนิและเป็นสขุมาก	บางคนจะอทุานออกมาว่าตัง้แต่

เกิดมายังไม่เคยพบความสุขเช่นนี้เลย	ความสุขทั้ง	๗	ประเภทมีดังนี้

	 ๑.	มนุสฺสสุข�	หมายถึง	สุขในเมืองมนุษย์	มี	๔	ประการ	ได้แก่	คือ	๑)	อัตถิสุข	สุขเกิดจากความมี

ทรัพย	์คือความภูมิใจ	 เอิบอิ่มใจ	ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน�้าพักน�้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและ

โดยชอบธรรม	๒)	โภคสุข	สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์	คือความภูมิใจ	เอิบอิ่มใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดย

ชอบนั้น	เลี้ยงชีพ	เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง	และบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ	๓)	อนณสุข	สุขเกิดจากความไม่เป็น

หนี้	คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า	ตนเป็นไทไม่มีหนี้สินติดค้างใคร	๔)	อนวัชชสุข	สุขเกิดจากความประพฤติไม่มี

โทษ	คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต	ไม่บกพร่องเสียหาย	ใครๆ	ติเตียน	ไม่ได้ทั้งทางกาย

วาจาใจ		๑๕๕

	 ๒.	ทิพฺพสุข�	หมายถึง	สุขทิพย์	คือสุขของเทวดา	เกิดได้เพราะอ�านาจแห่งหิริและโอตตัปปะ	หิริ	คือ	

ความละอายบาป	 เป็นความรู้สึกรังเกียจ	 ไม่อยากท�าบาป	 เห็นบาปเป็นของสกปรกจะท�าให้ใจของเราเศร้า

หมอง	จงึไม่ยอมท�าบาป	ส่วนโอตตปัปะ	คือ	ความเกรงกลัวบาป	เป็นความรูส้กึกลวั	กลวัว่าเมือ่ท�าไปแล้ว	บาป

จะส่งผลเป็นความทุกข์ทรมานแก่เรา	จึงไม่ยอมท�าบาป	หิริโอตตัปปะ	หรือความละอายต่อความชั่วและเกรง

กลวัความช่ัวนี	้เป็นหลกัธรรมทีส่�าคญัมาก	พระพทุธศาสนาเรยีกว่า	“โลกปาลธรรม”	หรอืธรรมทีคุ่ม้ครองโลก	

เป็นหลกัทีจ่ะอ�านวยสนัตสิขุให้เกดิขึน้ในโลกได้อย่างแท้จรงิ	ล�าพงัเพยีงกฎหมายอย่างเดยีวไม่อาจท�าให้สังคม

สงบสุขได้	เพราะหากขาดหิริโอตตัปปะแล้ว	คนจะตกเป็นทาสของสิ่งเย้ายวน	และโอกาสที่จะท�าผิดก็เกิดขึ้น

ได้เสมอ			

	 ๓.	ญานสขุ�	หมายถงึ	สขุในญาณ	เกดิได้เพราะเจรญิสมถกรรมฐานจนได้ฌานที	่๑-๒-๓-๔	ตามล�าดบั	

การบรรลุปฐมฌานท�าให้สงัดจากกาม	 สงัดจากอกุศลธรรมมีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่วิเวก	 การบรรลุทุติยฌาน

ท�าให้มีความผ่องใสแห่งจิต	 ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร	 เพราะวิตกและ	 วิจาร	 สงบไป	 มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่สมาธิ						

การบรรลุตติยฌานท�าให้มีอุเบกขา	 มีสติ	 มีสัมปชัญญะ	 และเสวยสุขด้วยนามกาย	 เพราะปีติส้ินไปได้													

บรรลุตติยฌานการบรรลุจตุตถฌานท�าให้ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข	เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัส	โทมนัส	
 

   ๑๕๓		พระธรรมธีรราชมหามุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธิ).	ธรรมบรรยายเรื่องมหาสติปัฏฐาน	ตอน	“อาตาปี”.	เมื่อวันจันทร์

ที	่๑๐	ธันวาคม	๒๕๐๕.

   ๑๕๔		ถอดเทปการแสดงพระธรรมเทศนาประจ�าวันอาทิตย์	โดย	พระธรรมธีรราชมหามุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธิ	ป.ธ.๙).	

ณ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์,	เมื่อ	เมษายน	๒๕๐๔.
	 ๑๕๕		พระธรรมธีรราชมหามุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธ	ิป.ธ.๙).	วิปัสสนากัมมัฏฐาน.	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัทประยูร

วงศ์พริ้นติ้งจ�ากัด,	๒๕๕๔).	หน้า	๗๗.
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	 ๔.	วปิสสฺนาสขุ�	หมายถงึ	สขุในวปัิสสนา	เกดิได้เพราะได้เจรญิวปัิสสนากรรมฐานจนถงึญาณที	่๑-๑๖	

เมื่อปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ทั้ง	๑๖	ญาณแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้พบบรมสุขอย่างแท้จริงแล

	 ๕.	มคฺคสุข�	หมายถึง	สุขสัมปยุตด้วยมรรค	มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น	กล่าวโดยละเอียดม	ีมรรค	๔	

คือ	โสดาปัตติมรรค	๑	สกทาคามิมรรค	๑	อนาคามิมรรค	๑	อรหัตตมรรค	๑	อธิบายดังนี้

	 เมื่อผู้ปฏิบัติได้กระท�าให้สมบูรณ์ทั้ง	ศีล	สมาธ	ิและปัญญา	ก็จะกลายเป็นสัมมาญาณะ	คือความรู้

ในทางที่ชอบเต็มที่	 ท�าหน้าที่ขจัดสังโยชน์เพิ่มขึ้นอีก	 ๕	 ประการ	 คือ	 รูปราคะ	 ความก�าหนัดในสิ่งที่เป็นรูป

ธรรม	จนถึงรูปฌาน	อรูปราคะ	ความก�าหนัดในอรูป	หรือนามธรรม	จนถึงอรูปฌาน	อุทธัจจะ	ความฟุ้งซ่าน

ของจิต	มานะ	ความถือตัวถือตน	เกิดจากความฟุ้งซ่านของจิต	อวิชชา	คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง	๔	ประการ

ให้ออกไปอย่างสิ้นเชิง	

	 ๖.	ผลสุข�	หมายถึง	สุขคือผล	มีโสดาปัตติผลเป็นต้น	กล่าวโดยละเอียดม	ีผล	๔	คือ	โสดาปัตติผล	๑							

สกทาคามิผล	๑	อนาคามิผล	๑	อรหัตตผล	๑	อธิบายดังนี้	๑๕๖	ผล	คือธรรมอันเกิดสืบเนื่องมาจากญาณ	คือ	

มรรค	ที่เกิดจากการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค	์๘	ประการดังกล่าวแล้วในมรรค	๔	นั่นเอง	ผลเหล่านั้นเกิด

ขึ้นตามชื่อของมรรคทั้ง	๔	มรรค	ผลจึงเป็นการกระท�าที่ต่อเนื่องกัน	อุปมา	สังโยชน์เหมือนโรคในกาย	มรรค

การรักษาโรคให้หายไป	ผลคอืความสบายทีเ่กดิขึน้จากการหายโรคหรอืสงัโยชน์เหมือนโจรในป่า	มรรค	เหมอืน

การปราบโจร	ผลคือความสงบที่เกิดขึ้นจากการปราบโจร

	 ดังนั้น	ในอริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	ตัวมรรคจริงๆ	จึงเป็นสัมมาญาณะที่แปลว่า	ความรู้รอบ	ซึ่ง

เกิดจากความสมบูรณ์ของอริยมรรคทั้ง	๘	ประการนั้น	 และเมื่อญาณคือความรู้ชอบเกิดขึ้น	 จิตของบุคคลก็

เข้าถึงสัมมาวิมุตติ	 คือจิตหลุดพ้นจากอ�านาจเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ในทางที่ชอบ	 ซ่ึงสรุปแล้วเป็นอาการ

เนื่องถึงกันและกันและไม่มีอะไรมาคั่นได	้มรรคเป็นผลได้เพราะฉะนั้น	สังโยชน์ที่ละด้วยญาณอันเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	ท�าให้ผู้ละนั้นได้รับผล	คือการละที่ถาวร	ดังนั้นเวลาเราสวดยกย่อง

สรรเสริญพระสังฆคุณ	เราจึงใช้ค�าว่า	คู่แห่งบุรุษ	๔	คู	่นับเรียงตัวบุคคลได	้๘	บุรุษ	ซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคล

ทั้ง	๔	ประเภท	ที่นับทั้งมรรคทั้งผลรวมกันนั่นเอง	เมื่อมรรคผลรวมกันเราก็เรียกว่าคู่ทั้ง	๔	เมื่อแยกเป็นมรรค

เป็นผลออกไป	ก็กลายเป็น	๘	แต่อย่าลืมว่าจริง	ๆ	มรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลเลย	ไม่มีอะไรมาขวางในขณะ

นั้น			

	 อริยผลทั้ง	๔	ระดับนี	้คือท่านที่เข้าถึงสังฆคุณอย่างแท้จริง	และจัดเป็นสังฆรัตนะ	ที่พุทธศาสนิกชน

ประกาศตนถงึท่านเป็นสรณะทีพ่ึง่ทีร่ะลกึถงึ	ท่านได้ช่ือว่าท�าประโยชน์ตนให้สมบรูณ์ด้วยการปฏบิตัดิ	ีปฏิบตัิ

ตรง	ปฏิบัติเป็นธรรม	ปฏิบัติสมควร	และเป็นผู้ที่ท�าประโยชน์แก่คนอื่นได้สมบูรณ์ในขั้นนั้น	ๆ	เพราะท่านอยู่

ในฐานะของผู้ที่ควรแก่ของค�านับ	ควรแก่การต้อนรับ	ควรแก่ของท�าบุญ	ควรแก่การท�าอัญชล	ีเพราะท่านอยู่

ฐานะของนาบุญของโลก	 ไม่มีนาบุญอื่นจะย่ิงไปกว่าน้ีอีกแล้ว	 พระอริยบุคคลจึงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ประสบ

ความส�าเรจ็ของชวีติในด้านธรรมะระดบัสงู	เป็นพยานในพระธรรมของพระพทุธเจ้า	ผูเ้ป็นผู้ท�าเฉพาะส่ิงทีเ่ป็น

ประโยชน์เกื้อกูลอ�านวยความสุข

	 ๗.	นพิพฺานสขุ�	หมายถึง	สขุคอืพระนพิพาน	ดงัพระบาลว่ีา	“นพิพฺาน�	ปรม�	สขุ�”	พระนพิพานเป็นสขุ

อย่างยิ่งซึ่งนิพพาน	 นี้คือภาวะการดับกิเลสและกองทุกข์	 เป็นโลกุตตรธรรม	 และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา

 ๑๕๖		ที.ปา.	(ไทย)	๑๑	/	๒๔๒	/	๒๔๐	;		อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕	/	๘๓๗	/	๔๕๓
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	 ผู้ใดสามารถถือเอาความสุขทั้ง	๗	ประการนี้ได้	 ตามสมควรแก่สติปัญญาของตน	ผู้นั้นชื่อว่า	สุขะ	

แปลว่า	ผู้เกิดมาดีแท้	ดังภาษิตที่ว่า	สติมา	สุขเมธต	ิคนมีสติย่อมได้รับความสุข	หมายความว่า	ความสุขต่างๆ	

ของโลก	เช่น	สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์	สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภค	สุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้	สุขเกิดแต่ประกอบ

การงานที่ปราศจากโทษ	ก็ต้องอาศัยสติเป็นส�าคัญ	แม้สุขในทางธรรม	เช่น	ญานสุขวิปัสสนาสุข	มัคคสุข	ผล

สุข	นิพพานสุข	ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยสติทั้งนั้น	ถ้าปราศจากสติแล้ว	สุขต่างๆ	เหล่านี	้จะไม่เกิดขึ้นได้เลย

	 สาเหตุที่ท�าให้เกิดความสุข	พระธรรมธีรราชมหามุนี	ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดความสุขว่าม	ี๒๘	

ประการตามหลักพระพุทธศาสนา	โดยสามารถจ�าแนกได้เป็น	๖	หมวด	ดังนี้

	 หมวดที่	 ๑	 เหตุให้เกิดความสุข	 มี	 ๔	 ประการ	 ได้แก่	 สุขเกิดแต่ความมีทรัพย	์ สุขเกิดแต่การจ่าย

บริโภคทรัพย์	สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้	และ	สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ	

	 หมวดที่	๒	เหตุให้เกิดความสุข	มี	๔	ประการ	ได้แก่	สุโข	พุทฺธานมุปฺปาโท	พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใน

โลก	 เป็นเหตุให้เกิดความสุข	 	สุขา	สทฺธมฺมเทสนา	การแสดงพระสัทธรรม	๓	 เป็นเหตุให้เกิดความสุข	สุขา	

สงฺฆสฺส									สามคฺคี		ความพร้อมเพรียงของหมู่	เป็นเหตุให้เกิดความสุข	สมคฺคาน�	ตโป	สุโข	ตบะ	คือ	การ

บ�าเพ็ญเพียรผู้พร้อมเพรียงกันเป็นเหตุให้เกิดความสุข

	 หมวดที่	๓	เหตุให้เกิดความสุข	มี	๔	ประการ	ได้แก่	สุสุข�	วต	ชีวาม	เวริเนส	ุอเวริโน	เมื่อคนทั้งหลาย

เป็นผู้มีเวรแก่กันและกัน	เราไม่มีเวร	ย่อมเป็นอยู่สบายดีหนอ		สุสุข�	วต	ชีวาม	อาตุเรสุ	อนาตุรา	เมื่อคนทั้ง

หลายกระสับกระส่ายเพราะกิเลส	เราไม่กระสับกระส่าย	เราอยู่สบายดีหนอ		สุสุข�	วต	ชีวาม	อุสฺสุเกส	ุอนุสฺสุ

กา	เมื่อคนทั้งหลายขวนขวายหากามคุณ	๕	เราไม่ขวนขวายหา	เราอยู่สบายดีหนอ		สุสุข�	วต	ชีวาม	เยสนฺโน	

นตฺถิ	กิญฺจน�	เราไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลใจ	เราอยู่สบายดีหนอ

	 หมวดที่	๔	เหตุให้เกิดความสุข	ม	ี๔	ประการ	ได้แก่	อุปสนฺโต	สุข�	เสต	ิหิตฺวา	ชยปราชย�	บุคคลละ

ความชนะความแพ้เสียได้		ย่อมอยู่เป็นสุขทุกอิริยาบถ		อทสฺสเนน		พาลาน�	นิจฺจเมว	สุขี	สิยา	บุคคลมีความ

สุขอยู่เป็นนิตย์	แท้ที่จริงก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล		ธีโร	จ		สุขสิวาโส	ญาตีน�	ว	สมาคโม	อยู่ร่วมกับนักปราชญ์

ให้เกิดสุขทุกเมื่อ	เหมือนกับสมาคมแห่งญาติทั้งหลายฉะนั้น	และนิพฺพาน�	ปรม�	สุข�		พระนิพพานเป็นสุขอย่าง

ยิ่ง

	 หมวดที่	๕	เหตุให้เกิดความสุข	มี	๕	ประการ	ได้แก่		นตฺถิ		สนฺติปรม�	สุข�		สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ

ไม่มี	 อปฺปมตฺโต	 หิ	 ฌายนฺโต	 ปปฺโปติ	 วิปุล�	 สุข�	 	 ผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ด้วยฌานท้ัง	 ๒	 ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์								

จติตฺ�	ทนตฺ�	สขุาวห�		จติทีฝึ่กฝนแล้วน�าสขุมาให้	จิตตฺ�	คตุตฺ�	สุขาวห�		จติทีคุ่ม้ครองดแีล้วน�าสุขมาให้	สโุข	ปญุญฺสฺส	

อุจฺจโย		สั่งสมบุญให้เกิดความสุข

	 หมวดท่ี	 ๖	 เหตุให้เกิดความสุข	 มี	 ๑๒	 ประการ	 ได้แก่	 อตฺถมฺหิ	 ชาตมฺหิ	 สุขา	 สหายา	 เมื่อมี														

ความต้องการเกิดขึ้นเพื่อนดีให้เกิดความสุข	ตุฏฺฐี	สุขา	ยา	อิตรีตเรน		ความยินด	ีตามมีตามได	้ให้เกิดความ

สุข	ปุญฺญ�	สุข�	ชีวิตสงฺขยมฺหิ		บุญให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีพ		สพฺพสฺส	ทุกฺขสฺส	สุข�	ปหาน�	ละทุกข์ทั้งปวงเสียได้

ให้เกิดสุข	สุขา	เมตฺเตยฺยตา	โลเก	ปรนนิบัติมารดาให้เกิดสุขในโลกทั้งสอง	อโถ	เปตฺเตยฺยตา	สุขา	ปรนนิบัติ

บิดาให้เกิดสุข	 	 สุขา	 สามญฺญตา	 โลเก	 	 ปฏิบัติชอบดังสมณะ	 คือ	 บรรพชิตทั้งหลายให้เกิดสุขในโลก																			

อโถ	พฺรหฺมญฺญตา		สุขา		ปฏิบัติชอบในพรหม	คือ	พระพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธเจ้า	สาวกของพระพุทธเจ้า	

ผู้มีบาปอันลอยแล้วให้เกิดสุข	สุข�	ยาว	ชรา	สีล�		ศีลให้เกิดสุขตราบเท่าชรา	สุขา	สทฺธา		ปติฏฺฐิตา		ศรัทธาตั้ง

มั่นแล้วให้เกิดสุข		สุโข	ปญฺญาปฏิลาโภ	การได้ปัญญา	คือมีปัญญาให้เกิดสุข	ปาปาน�	อกรณ�	สุข�	การไม่ท�าบาป

ให้เกิดสุข



73

 สรุป	แนวคิดเกี่ยวกับความสุขของพระธรรมธีรราชมหามุน	ี(โชดก		ญาณสิทฺธิ)	ดังนี้

	 ๑.	ความหมาย	ความสุขในทัศนะของพระธรรมธีรราชมหามุนี	หมายถึง		การขุดทุกข์ออกทิ้ง	การ

ยังทุกข์ให้เหือดแห้ง	ความสบายกายและใจ

	 ๒.	ประเภทของความสุข	พระธรรมธีรราชมหามุน	ีได้จ�าแนกความสุขไว	้๗	ประเภท	ได้แก่	๑)	มนุ

สฺสสุข�	หมายถึง	สุขในเมืองมนุษย	์๒)	ทิพฺพสุข�	หมายถึง	สุขทิพย์	คือสุขของเทวดา	เกิดได้เพราะอ�านาจแห่ง

หิริและโอตตัปปะ	๓)	ญานสุข�	 หมายถึง	 สุขในญาณ	 เกิดได้เพราะเจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานที่ในระดับ

ต่างๆ	ตั้งแต่ฌาน	๑-๔	 เป็นต้น	๔)	วิปสฺสนาสุข�	หมายถึง	สุขในวิปัสสนาที่เนื่องด้วยญาณ	๑๖	๕)	มคฺคสุข�	

หมายถึง	สุขสัมปยุตด้วยมรรค	มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น		๖)	ผลสุข�	หมายถึง	สุขคือผล	มีโสดาปัตติผล	เป็นต้น	

๗)	นิพฺพานสุข�	หมายถึง	สุขคือพระนิพพาน			

	 ๓.	 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์	 พระธรรมธีรราชมหามุนี	 กล่าวว่า	 ความสุขเป็นสภาวะที่

ปราศจากทุกข์	เมื่อมีทุกข์มากขึ้น	สุขย่อมลดลง	และเมื่อทุกข์ลดลง	สุขย่อมมากขึ้น

	 ๔.	สาเหตุของความสุข	พระธรรมธีรราชมหามุนี	กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดสุขมี	๒๘	ประการ	

สาเหตุของความสุขที่ส�าคัญได้แก	่การไม่ท�าบาปทางกายและทางใจ	การรักษาศีล	การฝึกจิตให้มีสมาธ	ิและ

การมีปัญญา	การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อบุคคลอื่น	เช่น	บิดามารดา	และสมณะ	ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมี	

ไม่ยินดีกับความชนะและความแพ้	 มีทรัพย์และรู้จักใช้ทรัพย์	 ท�างานที่สุจริตและไม่มีโทษ	 การเกิดขึ้นของ

พระพทุธเจ้า	การเผยแพร่ธรรม	และความสามัคคีกนัของหมูค่ณะ	โดยสรปุกค็อืการมศีลี	มสีมาธ	ิและมปัีญญา	

เป็นสาเหตุของการมีความสุข	 โดยที่ศีลเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม	 การมี

ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น	 ประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่มีโทษ	 สมาธิ	 เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดขัดเกลา

จติใจให้หนกัแน่น	ไม่ยนิดยีนิด	ีสันโดษ	และมีสมาธ	ิส่วนปัญญาเกีย่วข้องกบัการหยัง่รูค้วามจรงิแล้วลดละเลกิ

กิเลสตัณหาต่าง	ๆ	จนกระทั่งบรรลุพระนิพพาน

 

 ๒.๕.๕ ความสุขในทัศนะของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

	 ความสุขในทัศนะของพระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 นั้น	 ๑๕๗	 ท่านมองว่าเป็นความสุขที่

สามารถจับต้องได้โดยเฉพาะความสุขของคนทั่วไป	ถ้าตั้งค�าถามขี้นมาว่า	คนต้องการอะไร	ก็ตอบว่าต้องการ

ความสุข	มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเก่ง	สวย	รวย	ดี	ล้วนต้องการความสุข	การจะสร้างสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตจ�าเป็นจะ

ต้องสร้างให้ถูกวิธีอันอุบายสร้างสุขนั้นแบ่งเป็น	๒	แบบคือ

	 ๑.	 สุขแบบโลก	 เรียกว่าโลกวิธี	 เป็นสุขชั่วขณะไม่จีรังเดี๋ยวสุขเด๋ียวทุกข์	 สุขแบบชาวโลก	 เช่น													

อตัถสิขุ	สขุเกดิจากการสร้างและการมทีรัพย์	มเีครือ่งอ�านวยช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ชวีติ	โภคสุขสขุเกดิ

จาการให้จ่ายทรัพย์แสวงหาความสขุสบายให้ชีวติ	อนณสุข	สขุเกดิจากความเป็นอสิระ	ไม่มีพนัธะทางทรัพย์สิน	

ไม่ต้องวิตกเรื่องถูกฟองร้องด�าเนินคดี	 หรือเสียไมตรีกันเพราะทรัพย์สินเงินทองนั้น	 ท่านกล่าวว่า	 “เป็นมิตร

เมื่อยามกู	้ แต่จะเป็นศัตรูเมื่อยามทวง”	 	 อนวัชชสุข	 สุขเกิดจาการด�าเนินชีวิตไม่ผิดพลาด	 ฉลาดในการงาน	

ซื่อสัตย์	สุจริต	เป็นชีวิต	ที่ไร้ต�าหนิ	เข้าลักษณะว่า	“ฝ่ามือที่ไม่มีแผลแม้จะก�ายาพิษก็ย่อมปลอดภัย	ไร้ทุกข์”	

รวมความว่า	ความสุขแบบชาวโลกจะมีได	้ ก็ต้องอาศัยเครื่องอ�านวยความสุข	สิ่งนั้นก็คือทรัพย์สินสมบัติอัน

เป็นเครื่องฟูใจ		สุขทั้ง	๔	ระดับนี้จะเกิดมีก็เพราะรู้แสวงหา,	รู้จักรักษา,	รู้จักเก็บ,	รู้จักกิน,รู้จักใช้

 ๑๕๗	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ท�าความดีมีความสุข.	พิมพ์ครั้งที	่๒.(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์บริษัทสห

ธรรมิกจ�ากัด,	๒๕๓๙).	หน้า	๓๒	–	๓๗.
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	รู้จักท�าให้เกิดดอกออกผล	และสุขแบบที่หนึ่งท่านกล่าวว่า	วิสัยชาวโลกมีความสุข	สรุปก็คือ	มีบ้านอยู่	มีคู่

เคล้า	มีข้าวกิน	และมีสินใช้

	 ๒.	สุขแบบธรรม	เรียกว่า	พุทธวิธี	เป็นสุขถาวร	แน่นอน	มั่นคง	เป็นสุขที่ไม่เจือปนด้วยทุกข์สุข

แบบธรรมะ	หรือ	แบบพุทธวิธ	ีท่านรับรองไว้หลายที่	เช่น	....	

	 				๑)	สุขาสงฺฆสฺส	สามคฺคี	สุขเกิดจากการรักใคร่กลมเกลียวเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน

	 				๒)	สุโข	ปุญฺญสฺส	อุจฺจโย	สุขเกิดจากการสั่งสมบุญ	คือคุณความดีทุกรูปแบบ

	 				๓)	อพฺยาปชฺช�	สุข�	โลเก	สุขเกิดจากการไม่เบียดเบียนชีวิต	ทรัพย์สิน	คนรักของผู้อื่น

	 				๔)	นตฺถิ	สนฺต	ิปร�	สุข�	สุขเกิดจากความสงบทั้งสงบภายในและภานนอก	

	 				๕)	นิพฺพาน�	ปรม�	สุข�	สุขเกิดจากการดับเหตุแห่งปัญหาคือทุกข	์ไม่เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	

	 				๖)	สนฺตุฏฐี	ปรม�	สุข�	ความเป็นผู้รู้จักยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี	เป็นบรมสุขเพราะ

ความรู้จัก	“พอ”	น�าสุขมาให้	ดังค�าที่ว่า	“การรู้จักพอก่อให้เกิดสุขทุกสถาน”

	 				๗)	จิตฺต�	คุตฺต�	สุขาวห�	จิตที่คุ้มครองป้องกันดีแล้วน�าสุขมาให้

	 				๘)	จิตฺต�	ทนฺต�	สุขาวห�	จิตที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วน�าสุขมาให้	

	 				๙)	เตส�	วูปสโม	สุโข	สุขเกิดจากการสงบระงับดับการปรุงแต่ง	หยุด	ดิ้นรนเพื่อไม่ต้องประกอบ

กรรม	หรือเป็นทาสอ�านาจ	กิเลสตัณหาอีกต่อไป

 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๑๕๘		ได้กล่าวถึงความสุขว่าม	ี๒	อย่างคือ	สุขแบบพึ่งพา

อาศัย	และ	สุขแบบเป็นไท	สุขแบบพึ่งพาอาศัยขึ้นอยู่กับความบังเอิญหรือความกรุณาของคนอื่น	เรียกว่า	สา

มิสสุข	 คือสุขแบบอิงอาศัยเงื่อนไขหมายความว่า	 วันนี้เรามีความสุขเพราะตื่นแต่เช้า	 อากาศสดชื่นมองเห็น

พระอาทิตย์ขึ้น	แต่ถ้าบางวันเราตื่นแต่เช้า	ฟ้ามันมืดครึ้ม	ฝนตกทั้งวันและรถติดมาก	เราหงุดหงิดทันที	เรียก

ว่าความสขุขึน้อยูก่บัความกรณุาของดนิฟ้าอากาศและคนข้างเคยีงถ้าเราพบแต่คนพดูดีๆ 	เรากมี็ความสขุ	พอ

คนยิม้ให้	เรามคีวามสขุ	แต่ถ้าเขาไม่ยิม้ให้	เรากม็คีวามทุกข์เพราะคนอืน่	ความสุขจงึขึน้อยูกั่บเง่ือนไขภายนอก

ที่เราก�าหนดไม่ได้	นี่คือชีวิตทั่วไปความสุขจึงอยู่กับคนอื่นและสิ่งอื่น	นี่เรียกว่าสุขแบบพึ่งพา	สุขแบบเป็นทาส	

ยังมีความสุขอีกแบบหนึ่ง	คือสุขแบบเป็นไทที่เรียกว่า	นิรามิสสุข	สุขแบบไม่อิงเงื่อนไข	ซึ่งตรงข้ามกับสุขแบบ

เป็นทาสหรือสุขแบบพึ่งพาที่ต้องเป็นฝ่ายรอรับหรือเป็นฝ่าย	passive	สุขแบบเป็นไทนั้นเป็นสุขแบบ	active	

เป็นผู้สร้างความสุขหรือ	ผู้ท�า	ความสุข	เราท�า	เมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้น	คนบางคนบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์เหลือ

เกิน	เมื่อเราถามว่าท�า	ไม	เขาตอบว่าชีวิตเขาจะหาเพื่อนแท้สักคนก็ไม่ได้	เขาไม่มีเพื่อนแท	้เมื่อเราถามอีกว่า

เพื่อนแท้หมายถึงเพื่อนแบบไหน	เขาตอบว่า	เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก	เพราะฉะนั้นเพื่อนแท้ของเขา

คอืเพือ่นตาย	เมือ่เราถามอกีว่าเขาอยากมเีพือ่นแท้คอืเพือ่นทีต่ายแทนเขาได้แล้วเขาเองเคยคิดว่าจะตายแทน

เพื่อนบ้างได้ไหม	เขาตอบว่าไม่เคยคิด	ถ้าเขายังตายแทนเพื่อนไม่ได้แล้วเขาจะเกณฑ์ให้เพื่อนตายแทนเขาได้

อย่างไรเขาคาดหวังเกินไป

	 อันที่จริง	ค�า	ว่า	“มิตร”	สัมพันธ์กับค�า	ว่า	“เมตตา”	เมื่อใดคุณมีไมตรีจิตกับใครหรือคุณให้สิ่งของ

แก่ใคร	เม่ือนัน้แหละคณุก�า	ลงัผกูไมตร	ีคณุก�าลงัมเีพือ่น	การมีเพือ่นไม่ใช่รอให้คนเขามาหาคณุ	เพือ่นเกดิจาก

คุณนี่			แหละให้น�้าใจกับเขาคือคุณท�า	บุญด้วยการให้เมตตาหรือให้สิ่งของแก่เขา	เมื่อใดที่คุณให้ความสุขแก่

คนอื่น	เมื่อนั้นคือคุณมีเพื่อน	เมื่อนั้นคุณมีความสุขได้แล้ว	เราให้ค�าพูดที่ไพเราะหรือรอยยิ้มแก่เขาหรือให้

  ๑๕๘	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ท�าความดีมีความสุข.	พิมพ์ครั้งที่	๒.(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์บริษัทสห

ธรรมิกจ�ากัด,	๒๕๓๙).	หน้า	๓๒	–	๓๗.
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สิ่งของแก่เขาเหมือนกับคนที่ไปใส่บาตรที่ชิคาโก	ท�าไม	 เขามีความสุข	 เขาไม่ได้เป็นฝ่ายรอรับ	 เขาเป็นคนให้

ด้วยการใส่บาตรเองและเขาก็มีความสุขเอง	ท่านเคยพบไหมที่คนบางคนมีความสุขกับการท�าบุญด้วยสิ่งของ

เล็กๆ	 น้อยๆ	 เช่น	 ใส่บาตรทัพพีเดียวแต่มีความสุขมากกว่าคนที่ขนของถวายใส่รถเป็นคันๆ	 เจตนาเขาไม่ดี

เพราะอยากเด่นอยากดัง	 เมื่อไม่ดังสมใจเขาจึงมีความทุกข์	แต่อีกคนหนึ่งท�าบุญด้วยของนิดเดียว	มีเจตนาดี

เป็นส�าคัญ	ของจะมากจะน้อยไม่ส�าคัญ	เจตนาที่ดีท�าให้มีความสุขใจ	นั่นคือบุญ

	 เพราะฉะนั้น	การที่เราพูดไพเราะอ่อนหวานด้วยไมตรีจิตเท่ากับเป็นการให้ความสุขแก่คนอื่น	แล้ว

เราก็มีความสุขไปด้วย	การที่เราช่วยใครเล็กๆ	น้อยๆ	เราปลื้มใจว่าเรามีคุณค่าแล้วก็มีความสุข	ถามว่าในชีวิต

เรานี้เรามีโอกาสท�าการช่วยคนอื่นได้มากกว่าที่คนอื่นช่วยเราใช่หรือไม่	 เราสามารถท�า	 ความดีได้ทุกขณะ	

เพราะฉะนั้น	เราท�าความดีด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อใด	เราได้ความสุขเมื่อนั้น	เราท�าบุญเมื่อใดเราได้ความสุข

เมื่อนั้นบุญเป็นชื่อของความสุข	 เราควรสร้างสุขไม่ใช่รอรับสุขเราเป็นสุขได้ทุกครั้งที่เราเลือกท�าความดีเพื่อ

ตนเองหรือเพื่อคนอื่นก็ตาม	ถ้ามาบรรยายในห้องเรียนด้วยความรู้สึกว่าเราก�า	 ลังให้ความรู้แก่นิสิต	 ในขณะ

นั้นมีเจตนาดีท่ีคิดจะให้เพื่อสอนให้นิสิตมีความรู้หรือจุดประทีปในดวงใจของเขา	 เพื่อให้เขาเอาความรู้เหล่า

นั้นไปเป็นประทีปส่องทางชีวิตและจะได้ใช้ประทีปเหล่านั้นไปจุดต่อให้คนอ่ืน	 เราภูมิใจดีใจในขณะที่เรายืน

สอนอยู่หน้าชั้น	เราสุขใจในฐานะของผู้ให้ไม่ต้องไปค�านึงว่าจะได้เงินตอบแทนเท่าไร	หรือจะได้รับการยกย่อง

บ้างไหม	ในขณะท�าหน้าที่ด้วยจิตเป็นกุศลนั้นนั่นเองเรามีความสุข	คนเป็นฝ่ายให้นี่นอกจากได้สุขแล้วยังเป็น

ที่รักของคนอื่นอีกด้วย	มีพระบาลีว่า	“ททมาโน	ปิโย	โหติ	ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”	ในขณะที่นิสิตบูชายกย่องครู

	 การบชูาคณุครนูัน้เท่ากบัได้แสดงน�า้ใจและความเคารพต่อคร	ูเราปลืม้ปีติทีเ่หน็ผลงานการเสยีสละ

ของครู	การบูชานั้นเป็นความสุข	เราเองก็ท�าให้อาจารย์มีความสุขที่เราแสดงความเคารพบูชาท่าน	การที่เรา

แสดงน�้าใจต่อท่านท�าให้ท่านมีก�าลังใจที่จะท�างานเม่ือนิสิตบูชาอาจารย์	 อาจารย์ก็ให้น�้าใจตอบแทนแก่นิสิต	

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	“ปูชโก	ลภเต	ปูช�	วนฺทโก	ปฏิวนฺทน�	บูชาเขาจะได้รับการบูชาตอบ	ไหว้เขาจะได้รับการ

ไหว้ตอบ”	เมื่อเราให้น�้าใจแก่เขา	เราจะได้น�้าใจตอบ	คนที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครหรือไม่เคยมีน�้าใจเลย	เขาจะ

อยูใ่นโลกคนเดยีวเพราะฉะนัน้บญุจงึเป็นความสุข	เป็นส่ิงทีเ่อือ้แก่ชวีติของเราให้ด	ีข้อส�าคัญกคื็อจงท�าบญุทกุ

ขณะและมีธรรมประจ�าใจ	 เราท�าบุญตลอดเวลา	 แม้แต่การสอนก็เป็นเรื่องของการท�าบุญ	 การช่วยเหลือก็

เป็นการท�าบุญ	 ค�าว่า	 ท�าบุญคือการสร้างความสุขด้วยเจตนาที่ดี	 ท�าความดีเมื่อใดเรามีความสุขแบบเป็นไท

เมื่อนั้น

 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๑๕๙  ได้กล่าวถึงลักษณะของความสุขว่ามีอยู	่๒	ลักษณะ	

กล่าวคือ	 สุขทางกาย	๑	 สุขทางใจ	 ๑	 อธิบายว่า...สุขทางกายที่ดีต้องมีความแข็งแรง	 ทนทาน	 และยืดหยุ่น					

ซึ่งตรงกับสุขทางใจที่ดีที่ต้องมี	มโนมยิทธ	ิขันติ	และมัตตัญญุตา,	แข็งแรง	(Strong)	=	สัจจะ	ทมะ,	ทนทาน	

(Persevere)	=	ขันติ,	ยืดหยุ่น	 (Flexible)	=	จาคะ,	คนที่มีสุขทางกายด	ีคือ	แข็งแรง	นักกีฬาต้องแข็งแรง	

กล้ามเนื้อดี	ยกของหนักได	้และมีความทนทาน	ท�างานได้ทน	ขึ้นตึกชั้นสูงๆ	ได้ขณะที่ลิฟท์เสีย	โดยไม่ต้องนั่ง

พัก	ท�าให้ยืดหยุ่นกระดูกข้อต่อต่างๆ	ได้ดี	การด�าเนิทางก็ไม่ล้ม	ไม่หักง่าย	สุขทางใจก็คล้ายๆ	กัน	ความแข็ง

แรงในคนที่มีก�าลังใจเรียกว่า	will	power	เป็นคนตั้งใจจริงเพราะมีสัจจะ	เมื่อก�าลังใจพัฒนามากขึ้นด้วย	ทมะ

คือการฝึกฝนก็จะเกิดมโนมยิทธิ	 “มโนมัย”	 แปลว่า	 เกิดจากใจ	 “อิทธิ”	 แปลว่า	 ความส�าเร็จ	 มโนมยิทธิ											

จึงหมายถึงความส�าเร็จท่ีเกิดจากก�าลังใจ	 มโนมยิทธิเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งที่ท�าให้กระแสจิตกล้าแข็ง	 เราอาจใช้

กระแสจิตสะกดคนได	้เช่น	นักพูดไฮด์ปาร์ค	เวลาปราศรัยจะสะกดคนเพราะมีมโนมยิทธิจูงใจคนได	้

  ๑๕๙	พระธรรมโกศาจารย	์(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ธรรมบรรยายเรื่องคนเก่งและดีต้องมีความสุข.	สืบค้นจาก	http://

www.openbase.in.th/node/3079	เข้าถึงวันที่	๒๕	พ.ย.	๒๕๕๖.
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มโนมยิทธิขั้นต้นคือม	ีwill	power	กระแสจิตแรงกล้า	

	 กระแสจิตม	ี๒	กระแส	คือ	กระแสแรงและกระแสอ่อน	อย่างแรกคือกระแสแรง	คนที่มีกระแสจิต

แรงในทางลบท�าให้คนกลัวเพราะมีสมาธิและโทสะแรงกล้า	กระแสจิตเป็นเรื่องธรรมดา	ท่านนั่งในรถและปิด

กระจกรถให้หมดแล้ว	 มองคนเดินผ่านด้วยกระแสจิตที่ต่อเนื่องมีสมาธิในการมอง	 คนที่ไม่มีสมาธิกระแสจิต

อ่อน	ก็จะหันไปสนใจเรื่องอื่น	แต่คนไหนมีสมาธิมองอย่างต่อเนื่องนานๆ	คนถูกมองจะรู้ตัว	บางทีท่านคงเคย

รูส้กึว่ามคีนมองเราหรอืสะกดรอยตามเรา	อนันีเ้ป็นความจรงิทีศ่กึษากนัในวชิา	Parapsychology	กระแสจติ

แบบนี้เรียกว่า	กระแสจิตแรงกล้า	คือมีสมาธิบวกกับโทสะ	หรือสมาธิบวกกับวิริยะ	ถ้าเป็นแบบหลังจะดีกว่า	

อีกกระแสหนึ่งเป็นกระแสที่ดีเหมือนกันคือ	กระแสอ่อน	เพราะแผ่เมตตา	ตรงข้ามกับกระแสโกรธที่จะข่มคน	

เวลาเราโกรธแล้วมองเด็ก	 เด็กจะร้อง	แต่เด็กก็แปลก	ผู้ใหญ่คนไหนรักเขา	 เขารู้นะ	 เหมือนกระแสจิตถึงกัน	

เด็กจะชอบเขา	เราไปหาหลวงพ่อที่คนไปกราบไหว้มากๆ	คนนิยมไปหาท่านเพราะท่านมีเมตตาสูงจนเรารู้สึก

ได้	กระแสจิตที่ดีหมายถึงกระแสจิตที่สมาธิบวกกับเมตตา	ถ้าสมาธิบวกกับโทสะจะเป็นอัตตาธิปไตย	ส�าหรับ

ธรรมาธิปไตยต้องหัดแผ่เมตตา	ให้ความรักความปรารถนาดีแก่คนอื่น

	 สุขทางใจที่แข็งแรง	ทนทานและยืดหยุ่นเป็นลักษณะของใจที่มีธรรมะ	๔	ประการ	คือ	สัจจะ	ทมะ	

ขันติ	จาคะ	คนขาดธรรมะเหล่านี้	สุขทางใจไม่แข็งแรง	ไม่ทนทานและไม่ยืดหยุ่น	พอถูกเชื้อโรค	คือ	ความโลภ	

ความโกรธ	ความหลงรุกรานกท็กุข์มาก	เพราะเปราะบางต่อกเิลสความโลภมาก	ท�าให้เสยีสขุทางใจ	พออยาก

ได้แล้วไม่ได้ดังใจก็ผิดหวัง	เกิดความคับข้องใจ	“ยมฺปิจฉ�	น	ลภต	ิตมฺป	ิทุกฺข�”	ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น

เป็นทุกข์	 “ปิเยหิ	 วิปฺปโยโค	 ทุกโข”	 พลัดพรากจากของรักคนรักเป็นทุกข์	 “อปฺปิเยหิ	 สมฺปโยโค	 ทุกฺโข”						

ประสบสิ่งที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์	 ความโกรธคือขัดเคืองใจเพราะไม่ได้ดังปรารถนา	 กลายเป็นความอาฆาต

พยาบาท	ถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่เสียสุขทางใจ	คนเราจะท�าอย่างนั้นได้และมีสุขทางใจดี	เพราะมีกระบวนการ

พัฒนาสุขทางใจตามล�าดับดังต่อไปนี้	

	 สติสัมปชัญญะ-สังวร-อวิปปฏิสาร-ปราโมทย์-ปีติ-ปัสสัทธิ-สุข	 การสร้างสุขทางใจต้องเริ่มจาก	

‘สติสัมปชัญญะ’	และสติสัมปชัญญะท�าให้เกิด	‘สังวร’	คือส�ารวมระวัง	ท�าอะไรไม่ผิดพลาด	เมื่อท�าอะไรไม่ผิด

พลาดตามก�าหนดเวลาก็จะม	ี ‘อวิปปฏิสาร’	คือไม่	 ขุ่นมัว	 ไม่กังวล	 ไม่รู้สึกผิด	หรือ	 guilty	 ไม่ต�าหนิตัวเอง									

อวิปปฏิสารท�าให้เกิดความ	‘ปราโมทย์’	คือ	มีความบันเทิง	ร่าเริง	สนุกกับงานความบันเทิงจะท�าให้เกิดปีติ	

อิ่มใจ	ท�าอะไรแล้วอิ่มใจ	ภูมิใจ	พอใจ	ความอิ่มใจจะท�าให้เกิด	 ‘ปัสสัทธิ’	 แปลว่า	 สงบ	คือไม่เครียดนั่นเอง	

สภาวะทั้งหมดที่ว่ามารวมกันเป็น	‘ความสุข’	หรือสุขทางใจที่ดี	

	 เมือ่จดุเริม่ต้นของสขุทางใจอยูท่ีส่ต	ิเรากค็วรตระหนกัว่า	สตคืิออะไร	และพฒันาได้อย่างไร	สต	ิแปล

ว่า	ความระลึกได	้และความรู้ทันปัจจุบัน	สติที่เราใช้ในความหมายทั่วไปก็คือ	ความระลึกได้	(recollection)	

อย่างคนที่มีสตินั้นจะจ�าและนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เขาท�าหรือเห็นมาแล้วได้ดี	 แต่คนที่เสียสติจะระลึกและ

ต่อเร่ืองไม่ถูก	ในทางปฏบิตั	ิเราใช้ค�าว่าสติในอกีความหมายท่ีว่ารูท้นั	ปัจจบุนั	(mindfulness)	ใจอยูก่บัปัจจบุนั	

ที่นี่และเดี๋ยวนี้	ไม่ว่าท่านท�าอะไรก็ตาม	คุมใจตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันนั่นคือสต	ิเช่น	ท่านก�าลังฟังบรรยายอยู่

นี้	ถ้าฟังอย่างไม่มีสต	ิใจจะลอยกลับไปอดีตบ้าง	ไปเรื่องอื่นบ้าง	ถ้ามีสติ	ใจจะจดจ่ออยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าใน

ปัจจุบัน	 คือมองก็เห็น	 ฟังก็ได้ยิน	 คนที่มองแล้วไม่เห็น	 ฟังแล้วไม่ได้ยิน	 คือคนไม่มีสติ	 ใจไม่อยู่กับปัจจุบัน	

ปัจจุบันหมายถึง	ขณะปัจจุบัน	นาทีปัจจุบัน	ถ้าจิตอยู่กับขณะปัจจุบันเฉพาะหน้ารับรู้อะไรๆ	ที่เข้ามากระทบ	

ตอนนีค้อื	ตาก�าลงัมอง	หกู�าลงัฟัง	ไม่ว่าอะไรกต็าม	ให้รบัรูท้นัทีเรยีกว่าสต	ิและบางครัง้เราคิด	เรือ่งอะไรกต็าม	

กใ็ห้ใจอยูก่บัเรือ่งนัน้	นัน่เรยีกว่าสต	ิแต่สตินัน้ควรได้รบัการฝึก	ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกสต	ิสตจิะพร่าซดัส่าย	แม้

ท่านจะอยู่กับปัจจุบันเหมือนกัน	เมื่อท่านนั่งฟังบรรยาย	เสียงที่ท่านได้ยินแต่ละครั้งเป็นสต	ิพอคนลุกออกไป
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ท่านหันไปด	ูนั่นก็เป็นสต	ิสติอย่างนี้เป็นสติฟุ้งซ่าน	บางทีเป็นมิจฉาสติด้วยซ�า้ไป	สติที่ถูกต้องจะมีการก�าหนด

ขอบเขตของปัจจุบัน	 เช่น	ท่านก�าลังท�างานเฉพาะหน้าอยู	่ คือ	อ่านรายงาน	หนึ่งชิ้น	สติช่วงนี้จะอยู่กับการ

อ่านรายงาน	ใครจะมาเปิดทีวีรบกวน	ท่านจะไม่ใส่ใจ	ใครจะมาท�าอะไร	สติยังไม่ไปสนใจเขา	แต่ยังอยู่กับงาน	

เราจะท�าอย่างนั้นก็ต่อเมื่อได้ฝึกเจริญสติ

 พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) ๑๖๐ ได้กล่าวถงึสภาวะแห่งความสขุจากการท�าสมาธทิีม่ผีล

ต่อความสุขกายและความสุขใจว่าการท�าสมาธิด้วยกายคตาสต	ิคือ	ก�าหนดดูมือที่ขึ้นและลง	ขึ้นก็รู้	ลงก็รู้	มี

สตกิบั	การเคล่ือนไหวของมอืในปัจจบุนัตลอดเวลา	ไม่วอกแวกไปไหนเลย	สตทิีต่ดิตามการเคลือ่นไหวของมอื

อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้เกิดสมาธิ	มือในปัจจุบันขณะอยู่ตรงไหน	สติรู้ทันหมด	หรือในการฝึกสติตามการเดินว่า	

ซ้ายย่างหนอ	ขวาย่างหนอ	ส�าหรับคนเริม่ฝึกข้ันแรก	เขายกเท้าซ้ายแล้วกว็าง	ยกเท้าขวาแล้วกว็างให้มสีตติาม

ทันการเคลื่อนไหว	คนที่ฝึกขั้นสูงสติรู้ปัจจุบันละเอียดขึ้นอีก	ยก-ย่าง-เหยียบ	อย่างนี้เป็นต้น

	 เมื่อฝึกสติมากขึ้น	สติจะตามทันทุกอย่าง	ทันแม้กระทั่งความคิดของตัวเอง	 เวลาที่จิตโกรธ	 เราจะ

รู้ทันและใส่เบรกให้กับตัวเองได้	โดยเฉพาะการลดทิฐิต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในตนเอง	การเป็นผู้จิตใจผ่อนคลายความ

ตงึเครยีด	ผ่องใส	เกดิความสงบเยอืกเยน็	การเป็นผู้ประสิทธภิาพในการศกึษาเล่าเรียนและในการท�างานต่างๆ	

การเป็นผู้มีความเมตตากรุณา	และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	การเป็นผู้ที่มีสต	ิไม่หลงลืม	มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า	

ก�าลังท�าอะไรอยู่	การเป็นผู้มีศีล	คือท�าดี	ไม่ท�าชั่ว	การเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคง	การเป็นผู้มีปัญญา	คือ	รอบรู้ใน

สิ่งต่าง	ๆ 	ทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษภัยต่าง	ๆ 	การเป็นกุศล	น�าไปสู่สุคติ	การไม่ไปสู่อบายมุข	รู้ทันแม้กระทั่ง

ความคิดของตนเองได้	 เพราะฉะนั้นคนที่มักโกรธควรเจริญสติจะได้ใจเย็นลง	 สติเป็นตัวกระบวน	 การฝึกอยู่

กับปัจจุบัน	เช่น	ก�าหนดลมหายใจเข้าออก	ลมถูกปลายจมูกก็รู	้ลมหายใจเข้าก็รู	้หายใจออกก็รู้	อย่างนี้เป็นต้น	

ไม่วอกแวกไปที่อื่น	สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเรียกว่า	อานาปานสต	ิคือ	สติก�าหนดลมหายใจเข้าและ

ออก	เมือ่ท�าสตเิช่นนีต่้อเนือ่งจะเกดิสมาธคิอืปักใจอยูก่บัลมหายใจอย่างเดยีว	จากการปฏิบตัิดงักล่าวนัน้มีผล

ต่อความสุขทางกายและความสุขทางใจ

 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๑๖๑	ได้บรรยายเรื่องความสุขที่น�าสุขมาให้นั้นคือความสุข

ที่ถูกคุ้มครองย่อมน�าสุขมาให้	 ทุกอย่างข้ึนอยู่ที่ใจ	 เพราะใจเป็นใหญ่เสมอ	 เมื่อเกิดทุกข์หรือเกิดปัญหาให้ใช้	

“ใจมองใจ”	ใจที่ก�าลังรับรู้	เป็นการเจริญสติ	อย่างเช่นเมื่อกลัวของหายก็ต้องมียามเฝ้า	เช่นเดียวกันเมื่อกลัว

ใจเตลิดก็ต้องมีใจเป็นยามคอยเฝ้าดูใจ	 ใจเปรียบเหมือนกระแสน�้าไหลไปเรื่อย	 ๆ	 เหมือนจิตที่ดับไปให้ตั้งต้น

น�ามาเกิดใหม่	มาตั้งสติคอยดูใจของตนเองว่าเราเป็นอย่างไร	ฟุ้งซ่านไหม	เครียดไหม	โกรธไหม	เหงาไหม	และ

รับรู ้โดยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มองดูเฉย	 ๆ	 แล้วสิ่งเหล่าน้ันก็จะหายไป	 ถือว่าเป็นธรรมชาติของจิต																						

ดังบทประพันธ์	ว่า
	 	 สุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ					 ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส	

	 	 ถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขใจ		 	 เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กัน...

 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) 	 ได้กล่าวความสุขที่มีความหมายแตกต่างจากปีติว่าปีติ

นั้นแปลว่าความอิ่มใจ	บางคนนึกว่าปีติก็คือความสุข	อันที่จริงปีติต่างจากสุข	ปีติเกิดจากความหวังว่าจะได้สิ่ง

ต้องการ	เช่น	ได้ข่าวว่าจะได้	๒	ขั้น	เกิดปีติอิ่มใจเพราะได้ข่าวดี	ปีติคือความอิ่มใจเกิดล่วงหน้า

 ๑๖๐	พระธรรมโกศาจารย	์(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ธรรมบรรยายเรื่องสมาธิในชีวิตประจําวัน.	อ้างใน	http://www.

dhammajak.net/smati/8.html	เข้าถึงเมื่อวันที่	๒๔	พ.ย.	๒๕๕๖.

 ๑๖๑		พระธรรมโกศาจารย	์(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ธรรมบรรยายเรื่อง ใจมองใจ. สืบค้นจาก	https://www.

gotoknow.org/posts/318414	เข้าถึงวันที	่๒๒	พ.ย.	๒๕๕๖.			
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ก่อนจะได้สิง่ทีเ่ราต้องการ	ความสขุเป็นความสบายกาย	หรอืสบายใจทีเ่กดิขึน้เมือ่ได้สิง่ทีต้่องการ	เพราะฉะน้ัน	

เราอาจมีปีติยินดีกับข่าวดีบางข่าว	ถ้าข่าวนั้นเป็นจริงคือเราได้สิ่งที่ต้องการ	เราก็มีความสุข	แต่ถ้าไม่เป็นจริง	

เราก็ผิดหวังมีความทุกข์...โลกเป็นอย่างไรไม่ส�าคัญข้อส�าคัญอยู่ที่ว่าเราจะรับรู้อย่างไรต่างหากเราสามารถที่

เลือกอยู่อย่างยากจนแล้วมีความทุกข	์หรืออยู่อย่างยากจนแต่มีความสุข	ความสงบสุขนั้นคือ	ปัสสัทธิ	เมื่อมี

ความสงบสุข	จิตจะเป็นสมาธิได้ง่าย	ดังบาลีว่า	สุขิโน	จิตฺต�	สมาธิยต	ิจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ

 สรุป	ปรัชญา	แนวคิดเกี่ยวกับความสุขของพระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ได้ดังนี้

	 ๑.	ความหมาย	ความสุขในทัศนะของพระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	หมายถึง		ความเย็นใจ	

เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องต้องการ

	 ๒.	ประเภทของความสุข	พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ได้จ�าแนกความสุขไว้	๒	ประเภท	

ได้แก่	สุขแบบชาวโลกกับสุขแบบธรรม	สุขแบบชาวโลกเกี่ยวข้องกับกามคุณ	๕	ส่วนสุขแบบธรรมเป็นความ

สขุทีเ่กดิจากการมศีลีธรรมและคณุธรรม	เช่น	การมคีวามสามคัค	ีการท�าบญุ	การไม่เบียดเบยีนชวีติ	ทรพัย์สนิ	

หรือคนรักของคนอื่น	การมีความสงบ	สันโดษ	การฝึกหัดดัดจิตให้อยู่ในครรลองคลองธรรม	รวมทั้งการก�าจัด

กิเลสตัณหาซึ่งเรียกว่านิพพานสุข	นอกจากนี้พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ยังได้จ�าแนกสุขออกเป็น	

๒	ประเภทคือ	สุขแบบพึ่งพาอาศัยวัตถุ	(อามิสสุข)	ซึ่งเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกตัวบุคคล	

กบัสขุแบบไม่พึง่พาอาศยัวตัถ	ุ(นิรามสิสขุ)	ซึง่เป็นความสขุทีเ่ราสามารถสร้างขึน้ได้เองโดยไม่ต้องพึง่พาอาศยั

ปัจจัยภายนอก	และอาจจะจ�าแนกความสุขออกเป็น	๒	ประเภทคือ	สุขทางกายกับสุขทางใจ

	 ๓.	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข	์พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	กล่าวว่า		ความทุกข์

เกิดขึ้นเพราะใจยึดติดกับกามคุณต่าง	ๆ	เพราะอยากได้สิ่งต่าง	ๆ	เพราะไม่รู้จักหยุด	เพราะไม่สันโดษ	ไม่รู้จัก

ปล่อยวาง	เพราะไม่มสีติสมัปชญัญะ	เพราะว่าใจไม่มสีมาธ	ิถ้ากระท�าในทางตรงกนัข้ามความสขุกเ็กดิขึน้	โดย

สรุปก็คือ	เมื่อใจมีธรรมะชีวิตก็เป็นสุขเมื่อใจไม่มีธรรมะชีวิตก็เป็นทุกข	์

	 ๔.	สาเหตุของความสุข	พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดสุข	

ได้แก่	สติสัมปชัญญะ	สังวร	วิปปฏิสาร	ปราโมทย์	ปีต	ิและปัสสัทธ	ิซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

ระหว่างความสุขกับปัจจัยต่าง	ๆ	ดังกล่าวได้ดังนี	้สติสัมปชัญญะ	=>	สังวร	=>	วิปปฏิสาร	=>	ปราโมทย์	=>	

ปีติ	=>		ปัสสัทธิ	 	=>	สุข	ตามแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	จิตใจเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้เกดิสุข	เพราะว่าใจเป็นใหญ่	ใจเป็นหวัหน้า	สขุทกุข์อยูท่ีใ่จ	ถ้าใจเอนเอยีงไปในทางอกศุลกท็�าให้เกดิทกุข์	

ถ้าใจ	เอนเอียงไปในทางกุศลก็ท�าให้เกิดสุข	ถ้าฝึกจิต	พัฒนาจิต	และคุ้มครองรักษาจิตได้	ชีวิตก็เป็นสุข

   ๑๖๒		พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต).	ปลุกปลอบใจในยามวิกฤต.	(กรุงเทพมหานคร	:	มูลนิธิพุทธธรรม,	

๒๕๔๑).หน้า	๑๒-๒๓.	
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 ๒.๕.๖ ความสุขในทัศนะของพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

	 	เป็นที่ยอมรับว่า	พระโพธิญาณเถระ	(ชา	สุภทฺโท)	ได้ปฏิบัติธรรมอย่างมากจนเข้าถึงกระแสธรรม	

โดยหลักธรรมที่ท่านมักจะกล่าวถึงบ่อยๆ	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	และทางสายกลาง	ซึ่งเป็นแนวทางแห่ง

การปฏิบัติ	เพื่อไม่ให้ยึดมั่น	ถือมั่น	การปล่อยวาง	ให้ละทิ้งซึ่งอัตตา	ไม่ยึดติดกับสิ่งใด	ไม่ยึดติดกับสุข	ไม่ยึด

ตดิกบัทกุข์	เพราะทกุสิง่ทกุอย่างเป็นสิง่ทีไ่ม่แน่นอนไม่เทีย่ง	เดีย๋วสขุ	เดีย๋วทกุข์	แท้จรงิแล้วตวัตนคอืสิง่สมมติ	

แต่เราก็มายึดติดว่ามันมีจริง	 มีตัว	 มีตน	 เกิดเป็นอุปาทาน	 ตัวอุปาทานน่ีแหละ	 ที่ท�าให้เกิดทุกข์	 เกิดภพ										

เกิดชาติ	ชรา	พยาธิ	มรณะหากเราละได้ซึ่งตัวตน	ตัวตนไม่มี	อุปาทาน	ก็ไม่มี	ทุกข์ก็ไม่เกิด	ภพชาติก็ไม่เกิด

	 พระโพธิญาณเถระ	(หลวงพ่อชา	สุภัทโท)	๑๖๓	ได้บรรยายถึงธรรมชาติของคนที่เกี่ยวกับความสุขว่า	

คนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้หรือแอบเดินไปข้างน้ัน	ที่เดินไปกลางๆ	 ไม่ค่อยเดินหรอก	 มันเป็นทางเปล่ียว	

ทางหน่ึงมันเป็นทางสุขของกาม	 ทางหน่ึงมันเป็นทางทุกข์ทรมานตน	สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบ	ท่านพูดว่า

ไม่ใช่ทางของสมณะ	สมณะนีคื้อ	ความสงบ	สงบจากสขุทกุข์	ไม่ใช่มคีวามสขุแล้วมนัสงบ	ไม่ใช่มคีวามทกุข์แล้ว

มันสงบ	ต้องปราศจากสุขหรือทุกข์	มันจึงเป็นเรื่องสงบ	ถ้าเราท�าอย่างนั้นแล้วมีความสุขใจเหลือเกิน	อันนี้ก็

ไม่ใช่ธรรมะท่ีดีนะ	 แต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้าง	 ความรู้สึกต้องไปกลาง	 ๆ	 เดินผ่านมันไปกลาง												

เราก็มองดู	สุขก็เห็นทุกข์ก็เห็น	แต่เราไม่ปารถนาอะไร	เราเดินเรื่อยไป	เราไม่ต้องการสุข	เราไม่ต้องการทุกข์	

เราต้องการความสงบ	จติใจของเราไม่ต้องแวะไปหาความสขุ	ไม่ต้องแวะไปหาความทกุข์	กเ็ดนิมนัไปเรือ่ยเป็น

สัมมาปฏิปทา	เป็นมรรคมีองค์แปด	มีสัมมาทิฐิ	ความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้ว	สัมมาสัมกัปปะ	คือความด�าริวิตก

วิจาร	มันก็ชอบทั้งนั้น	อันนี้เป็นสัมมามรรค	เป็นมรรคปฏิปทา	ถ้าจะท�าอย่างนี้ให้เกิดอย่างนั้น

	 พระโพธิญาณเถระ	 (หลวงพ่อชา	 สุภัทโท)	 กล่าวว่า	 มนุษย์เรานั้นไม่ต้องการทุกข์	 ต้องการแต่สุข	

ความจริงสุขนั้นก็คือ	ทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง	ส่วนทุกข์ก็คือ	ทุกข์อย่างหยาบ	พูดอย่างง่ายๆ	สุขและทุกข์นี้

ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข	์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ	ทางปากมันมีพิษ

ไปใกล้ทางหัวมัน	มันก็กัดเอาไปจับหางมันก็ดูเหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วาง	มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน

เพราะทั้งหัวงูและหางงู	มันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันคือ	ตัณหาหรือ	ความลุ่มหลงนั่นเอง	ฉะนั้น	บางทีเมื่อมีสุขแล้ว

ใจก็ยังไม่สบาย	ไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้ว	เช่น	ได้ลาภ	ยศ	สรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริง	แต่มันก็ยังไม่สงบ

จริงๆ	เพราะยังมีความเคลือบแคลงใจ	ว่ามันจะสูญเสียไปกลัวมันจะหายไป	ความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้

มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆ	ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่า	ถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ใน

นั้นด้วยแต่เราไม่รู้จัก	 เหมือนกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริง	 ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้

ฉะนั้น	หัวงูก็ด	ีหางงูก็ดี	บาปก็ดี	บุญก็ดีอันนี้อยู่ใน	วงวัฏฏะ	หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้น	ความสุข	ความ

ทุกข์	ความดี	ความชั่ว	ก็ไม่ใช่หนทาง...ดูไม้ท่อนนี้ซิ...	สั้นหรือยาว	สมมติว่า	คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้	..	ไม้

ท่อนนี้มันก็สั้น	แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี	้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาวหมายความว่า	“ตัณหา”	ของคุณต่างหากที่

ท�าให้มีสั้น	มียาว	มีชั่ว	มีทุกข์	มีสุข	ขึ้นมา๑๖๔	นอกจากนี้	ท่านได้กล่าวถึงการเจริญมรรคที่เป็นสัมมาปฏิปทา

หรอืสมัมามรรคนัน้ต้องประกอบด้วยองค์ทัง้	๘	ประการ	จะเอาหมวดศลีแต่อย่างเดยีว	หมวดธรรมอย่างเดยีว	

หมวดสมาธิอย่างเดียว	หรือหมวดปัญญาอย่างเดียวไม่ได้

  ๑๖๓	หลวงพ่อชา	สุภัทโท.	สงบจากสุขทุกข์. สืบค้นจาก	http://www.guitarthai.com/webboard/question.

asp?QID=322905	เข้าถึงเมื่อวันที่	๒๒	พ.ย.	๒๕๕๖.		

   ๑๖๔	หลวงพ่อชา	สุภัทโท.	ธรรมบรรยายเรื่องไม่มีใครสุข และไม่มีใครทุกข์. (ม.ป.พ.)
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ท่านพูดอยู่เสมอเรื่องความสัมพันธ์ขององค์มรรคต่างๆ	 โดยเน้นในแง่ของศีล	 ในเม่ือศีลเป็นบาทฐานของ								

การเจริญสมาธแิละปัญญาทีข่าดไม่ได้	หลวงพ่อจึงให้ความส�าคัญเรือ่งวนิยัเป็นอย่างมาก	ถ้าศลีไม่บรสุิทธิ	์สมาธิ

และปัญญาก็ไม่เกิด	โดยท่านเน้นและย�้าเสมอว่า	สมาธิที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยสติและความเพียร	และ

ต้องเป็นไปเพื่อปัญญา	เพื่อความดับทุกโดยตรง	ท่านไม่ให้ความสนใจเรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์	 เช่น	

เรือ่งไสยศาสตร์หรอือทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิเป็นต้น	ทางสายกลาง	ซึง่ตรงกบัอรยิมรรคนัน่เอง	กเ็ป็นสิง่ทีห่ลวงพ่อ

กล่าวถึงบ่อยๆ	ท่านให้ค�าจ�ากัดความของทางสายกลางง่ายๆ	บางทีเป็นค�าเดียวว่า	พอดี	หรืออีกนัยหนึ่ง	ท่าน

พูดถึงการไม่หลงติดในความสุขหรือความทุกข	์เป็นความหมายของทางสายกลาง	เมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้

พิจารณาความสุขนั้น	 ท่านไม่ได้ติดอยู่ในความสุข	 คือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์	 การวางทางทั้งสองได้นี	้							

เป็นสัมมาปฏิปทา	ท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลาง

	 พระโพธิญาณเถระ	 (หลวงพ่อชา	 สุภทฺโท)	 	 ได้แสดงพระธรรมเทศนาสอนเร่ืองการตามดูจิต													

ตอนหนึ่งว่า...บัดน้ีมีความทุกข์เกิดข้ึนมาแล้ว	 ก็ทวนดูซิ	 อันนี้มันก็ไม่แน่นอนหรอก	 เรื่องมันไม่จริงทั้งนั้นน่ะ	

เราต้องเตือนอยู่เช่นนี	้เมื่อมันมีสุขเกิดขึ้นมาแล้ว	สุขนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนั่นแหละ	เคยสุขมาแล้วมันก็เป็น

อย่างนั้นแหละ	เดี๋ยวมันก็ทุกข	์เดี๋ยวมันก็สุข	เป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้น	ถ้าเราเห็นอารมณ์เมื่อใด	ถูกอารมณ์

ขึ้นมาเมื่อใด	มันจะดีใจ	เราก็ต้องบอกมัน	เตือนมัน	ว่าความดีใจมันก็ไม่แน่นอนหรอก	เป็นแต่ความไม่จริงทั้ง

นั้นแหละ	 มันหลอกลวงทั้งนั้น	 เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมา	 ก็ว่ามันไม่แน่นอน	 เป็นสิ่งที่หลอกลวงทั้งน้ันแหละ	

เป็นความรู้สึกเท่านั้นแหละ	ความเป็นจริงแล้ว	ความสุขหรือความทุกข์นั้นไม่ม	ีมันมีแต่ความรู้สึก	รู้สึกว่าสุข	

รู้สึกว่าทุกข	์ถ้ามีความชอบใจก็รู้สึกว่าสุข	ไม่ชอบใจก็รู้สึกว่าทุกข์	ตัวสุขตัวทุกข์จริงๆมันไม่มี	มันเป็นแต่เพียง

แต่ความรู้สึก	ถ้าเราคิดได้เช่นนี้	 เราก็เห็นของปลอมตลอดเวลา	รู้จักอารมณ์	อารมณ์อันนี้ก็ไม่ต้องว่าไปสอบ

อารมณ์	การภาวนาไม่ต้องไปสอบอารมณ์เมื่อเรามีสติตลอดเวลาทุกวันทุกนาที	มันจะรู้จักอารมณ์	เมื่อเราท�า

ผู้รู้ให้ตื่นอยู่เสมอแล้ว	มันจะเห็นสุขหรือทุกข	์ชอบไม่ชอบ	จะเห็นอยู่ตลอดเวลา	มันจะทวนลงไปทีเดียวว่ามัน

ไม่แน่	สุขเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน	อย่าไปหมายมั่นมันเลย	ทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ว่าเลยว่า	อันนี้มัน

ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ	มันแน่อยู่ตรงไหนเล่า	มันแน่อยู่ตรงที่มันไม่แน่	มันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง	อันนี้เป็นเหต	ุให้

สขุทกุข์และอารมณ์ทัง้หลายเหล่านีไ้ม่มกี�าลงั	เส่ือม	เมือ่สิง่ทัง้หลายนีม้นัเสือ่มไป	อปุาทาน	(ความยดึมัน่)	ของ

เราก็น้อย	 ก็ปล่อยวางนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติ	 เรื่องของธรรมดาเช่นนี้...บางคนเมื่อมาภาวนา	 ตอนเย็นก็นั่ง

สมาธ	ิ เดินจงกรม	 ก็นึกว่าเขาได้ภาวนาแล้ว	 ยังไม่ใช่เท่านี้	 ความเป็นจริงการภาวนาคือสติติดต่อกัน	 ให้เป็น

วงกลม	ตลอดเวลาให้มีสติอยู่สม�่าเสมอ	ให้รู้ให้เห็น	ให้เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเรา	เห็นเกิดขึ้นมา

อย่าไปยดึมัน่อย่าไปหมายมัน่	ปล่อยมนั	วางมนัไว้เช่นนี	้ปฏิบตัเิช่นนี	้เรว็	เรว็มากมแีต่เหน็อารมณ์เท่าน้ันแหละ	

อารมณ์ที่ชอบ	อารมณ์ที่ไม่ชอบ	ทุกวันนี้เราทุกคนน่ะไม่รู้จักกิเลสตัณหา	มีคนๆเดียวนั่นละที่มันหลอกตัวอยู่

วันยังค�่า	ดูซิ	เราเกิดมามีอะไรไหม	ก็คนๆเดียวนั่นแหละมันมาให้เราหัวเราะอยู่ที่นี่	ร้องไห้อยู่ที่นี่	โศกเศร้าอยู่

ที่นี่	วุ่นวายอยู่นี่แหละ	มันก็คือคนๆเดียวกัน	ถ้าเราไม่พิจารณา	ไม่ตามดูแล้ว	ยิ่งไม่รู้จักมัน	มันก็เกิดทุกข์อยู่

ตลอดเวลา	ได้มาก็เคยเสยีอยู	่เสยีแล้วกเ็คยได้มาอยู	่กพ็ลอยสขุกบัมนั	ทกุข์กบัมนั	ยดึมัน่หมายมัน่กบัมนัตลอด

เวลาอยู่เช่นนี	้เพราะไม่ดูมัน	ไม่พิจารณา	ของทั้งหลายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่น	มันอยู่ที่ตัวเรา	ถ้าเราพิจารณาที่ตัวเรา

อยู่เช่นนี้	 เราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของเรา...ดังค�าประพันธ์ที่ว่า	 “คนที่ไม่รู้จักสุข	 ไม่รู้จักทุกข์นั้น									

ก็จะเห็นว่า	 สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับมันคนละราคากัน	 ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่าน	 จะเห็นว่าสุขเวทนา								

กับทุกขเวทนามันมีราคาเท่าๆ	กัน”

	 ๑๖๕		พระโพธิญาณเถระ	(ชา	สุภทฺโท).	ธรรมบรรยายเรื่องการตามดูจิต.	(ม.ป.พ.)
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	 พระโพธิญาณเถระ	(หลวงพ่อชา	สุภทฺโท)	๑๖๖		ได้เทศนาธรรมเรื่องดวงตาเห็นธรรมตอนหนึ่งว่า...

กามสุขัลลิกานุโยโค	นั้น	คือใจของเรามันลุ่มหลงอยู่ในความสุข	ลุ่มหลงอยู่ในความสบาย	ลุ่มหลงอยู่ในความ

ดีใจ	ลุ่มหลงว่าเราดี	 ว่าเราเลิศ	 เราประเสริฐ	อาศัยอยู่ในความสุขนี	้ อันนี้ก็ไม่ใช่หนทางที่บรรพชิตจะพึงเดิน

เข้าไป	 เพราะมันเป็นกามสุขัลลิกานุโยค	อาการที่ไม่พอใจ	อาการที่เป็นทุกข์ใจ	 อาการที่ไม่ชอบใจ	อาการที่

กริ้วที่โกรธ	อันนี้ก็เป็น	อัตตกิลมถานุโยโค	ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร	ธรรมสองอย่างนั้นท่านจึงว่าไม่ใช่หนทาง

ของบรรพชิตจะพึงเดิน	ค�าว่าหนทางนั้นก็คือ	อาการที่มันดีใจหรือเสียใจที่เกิดขึ้นมา	ค�าว่าผู้เดินทางนั้นก็คือ	

ผู้รู้ของเรานั่นแหละ	ไม่ควรเดินไปในอาการที่มันดีใจหรือเสียใจนั้น	ผู้เดินทางของเราก็คือตัวจิตนี้เอง	ทางนั้น

เรียกว่าอาการ	ผู้เดินทางก็คือดวงจิต	ถ้าดีใจก็ไปยึดความดีใจเอาไว้ด้วย	นี่เป็น	กามสุขัลลิกานุโยโค	ถ้าหากว่า

อารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบใจ	เราก็เข้าไปยึดหมายอุปาทานว่าไม่ดีใจไม่ชอบใจ	นี่ก็เรียกว่ามันเข้าไปเดินในทางอันนี้	

เป็น	อัตตกิลมถานุโยโค	นี่ก็ไม่ด	ีข้างนี้ก็สุข	ข้างนี้ก็ทุกข์	ท่านจึงว่า	กามสุขัลลิกานุโยโค	และ	อัตตกิลมถานุโย

โค	ทางสองอย่างนี้ไม่ใช่ทางของสมณะ	เป็นธรรมของชาวบ้าน	ชาวบ้านเขาหาสิ่งที่เป็นสุขสนุกสนานอันเกิด

จากทุกข์ไม่สบาย	เราไม่ชอบ	ฉะนั้น	พวกชาวมนุษยโลกทั้งหลาย	จึงไปอาศัยความสุขและทุกข	์สับเปลี่ยนกัน

อยู่อย่างนั้น	ความสุขและความทุกข์นั้นแหละก็คือทางเดินสายโลกล่ะ	มันมีสุขแล้วก็มีทุกข	์มีทุกข์แล้วก็มีสุข	

ของเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอน	ปะปนกันไปอยู่ตลอด	จนปลายทางฉะนั้นมันจึงเป็นธรรมของบุคคลที่ลุ่มหลง

อยู่ในโลก	ผู้ที่ไม่สงบ	

	 ผูส้งบนัน้ท่านไม่เดนิทางนัน้	แต่ว่าทางนัน้ท่านกเ็หน็อาการทีสุ่ขท่านกเ็หน็อาการทกุข์ท่านกเ็หน็	แต่

ท่านไม่มีอุปทานยึดแน่นกับมัน	 ไม่เอาใจจริงจังกับมัน	ท่านไม่เดิน	แต่ท่านรู้	 รู้หนทางของมัน	อาการใดที่ไม่

ชอบใจเกิดขึ้นมา	นั่นก็เป็นหนทาง	ท่านก็เห็นเหมือนกัน	แต่ท่านไม่เดินตามมันไป	ท่านไม่มั่นหมายมัน	ไม่มี

อุปาทานกับมัน	ท่านก็เห็นทางเหมือนกัน	แต่ว่าท่านไม่เดิน	นี่เรียกว่าท่านเป็นผู้เห็นทาง	ผู้สงบแล้วก็เห็นทาง

ทีไ่ม่สงบ	จงึเป็นผูส้งบอยูไ่ด้	ทางทีเ่ป็นสขุหรอืทางทีเ่สยีใจทางทีด่ใีจ	ล้วนแต่เป็นทางทีผ่ดิทัง้นัน้	ท่านทัง้หลาย

ท่านก็รู้จัก	รู้อยู่	มันเกิดกับท่านอยู่เหมือนกัน	แต่ท่านไม่เอาจริงเอาจังกับมัน	ปล่อยมันไป	วางมันไป	ละมันไป	

ท่านผู้สงบแล้วคือสงบจากอะไร	สงบจากความดี	สงบจากความเสียใจ	สงบจากความสุข	สงบจากความทุกข	์

สุขทุกข์นั้นไม่มีหรือมีอยู	่ แต่ไม่มีในใจ	ก่อนจะมีในใจนั้น	 ใจก็เป็นผู้รู้เสียแล้ว	 เป็นผู้รู้จักชอบเสียแล้ว	 รู้ดีเสีย

แล้ว	อาการสุขก็เกิดขึ้นได	้ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงสุข	อาการทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั่น	 แต่ก็ไม่ได้หมายถึงทุกข์	 นั่นถ้ารู้

อย่างน้ีเรียกว่ามีความเห็นชอบ	 น่ีถ้าท่านไม่ยึดไม่หมาย	 ท่านก็ปล่อย	 ความสุขความทุกข์เป็นธรรมชาติ	

ธรรมชาตหิรอืธรรมดามนัเป็นเช่นนัน้	ถ้าเรารูเ้ท่าแล้ว	สุขหรอืทกุข์มนักเ็ป็นโมฆะ	ไม่มคีวามหมายกบัใคร	ไม่มี

ความหมายกับจิตของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เข้าไปถึงแล้ว	 มันมีอยู่แต่ไม่มีความหมายท่านรับทราบไว้เฉยๆ	

รบัทราบไว้ว่าสขุหรอืทกุข์	ร้อนหรอืเยน็	ท่านรบัทราบอยู	่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รบัทราบ	สมเดจ็พระบรมศาสดาท่าน

จึงตรัสว่า	พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไกลจากกิเลส	ความเป็นจริงแล้ว	 ไม่ใช่ว่าท่านจะไกลไปไหน	ไม่ใช่ว่าท่าน

จะหนีไปจากกิเลส	ไม่ใช่ว่ากิเลสจะหนีไปจากท่าน	มันมีอยู่อย่างนั้นแหละ	มีอยู่อย่างนั้น...

	 พระโพธิญาณเถระ	(หลวงพ่อชา	สุภทฺโท)	๑๖๗		ได้บรรยายธรรมเรื่ององค์ประกอบของความสงบค�า

ว่า	“จิตสงบ”	นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันต้องมี	มีความสงบครอบอยู	่ท่านกล่าวถึงองค์ของความสงบชั้นแรกว่า	

หนึ่งมีวิตก	ยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา	แล้วก็มีวิจารณ์	คือพิจารณาตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมา	ต่อไปก็จะมีปีติคือ

ความยินดีในสิ่งที่เราวิตกไปนั้น	 ในสิ่งที่เราวิจารณ์ไปนั้น	 จะเกิดปีติ	 คือความยินด	ี ซาบซึ้งอยู่โดยเฉพาะของ

มันแล้วก็มีสุข	สุขอยู่ไหน	สุขอยู่ที่การวิตก	สุขอยู่ในการวิจารณ์สุขอยู่กับความอิ่มใจ	สุขอยู่กับอารมณ์

 ๑๖๖	http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache	:	iiJe.	(พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺ

โท).ดวงตาเห็นธรรม โพสต์ทูเดย์ ข่าวธรรมะ-จิตใจ. สืบค้นเมื่อ	๒๖	มิ.ย.	๒๕๕๕.
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เหล่านัน้แหละ	แต่ว่ามนัสขุอยูใ่นความสงบ	วติกกว็ติกอยูใ่นความสงบ	วจิารณ์กว็จิารณ์อยูใ่นความสงบ	ความ

อิ่มใจ	ก็อยู่ในความสงบ	สุขก็อยู่ในความสงบ	ทั้งสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์อันเดียว	อย่างที่ห้า	คือ	เอกัคคตา	ห้า

อย่างแต่เป็นอันเดียวกัน	คือทั้งห้าอย่างนี้เป็นอารมณ์	แต่มีลักษณะอยู่ในขอบเขตอันเดียวกัน	คือเมื่อจิตสงบ	

วิตกก็มี	วิจารณ์ก็ม	ีปีติก็มีสุข	สุขก็มี	เอกัคคตาก็ม	ีทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เดียวกัน

	 ค�าว่าอารมณ์เดียวกันนั้น	ท�าไมจึงมีหลายอย่างหมายความว่า	มันจะมีหลายอาการก็ช่างมัน	เพราะ

อาการทั้งหลายเหล่านั้น	จะมารวมอยู่ในความสงบอันเดียวกัน	ไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่ร�าคาญ	เหมือนกับว่ามีคน	๕	คน	

แต่ลกัษณะของคนทัง้	๕	คนนัน้มอีาการเดยีวกนั	คอืจะมอีารมณ์ทัง้	๕	อารมณ์	เมือ่อารมณ์อนันัน้อยูใ่นลักษณะ

นี้	ท่านเรียกว่า	“องค์”	องค์ของความสงบ	ท่านไม่ได้เรียกว่าอารมณ์	ท่านเรียกว่า	วิตก	วิจารณ	์ปีติ	สุข	เอกั

คคตารมณ์	สิ่งทั้งหลายเหล่านี้	ไม่เป็นอารมณ์ตามธรรมดาท่านจึงจัดว่าเป็นองค์ของความสงบมีอาการอยู	่๕	

อย่าง	คือวิตก	วิจารณ์	ปีติ	สุขเอกัคคตา	ไม่มีความร�าคาญ	วิตกอยู่ก็ไม่ร�าคาญ	วิจารณ์อยู่ก็ไม่ร�าคาญ	มีปีติก็

ไม่ร�าคาญ	มีความสุขก็ไม่ร�าคาญ	จิตจึงเป็นอารมณ์เดียวอยู่ในสิ่งทั้ง	๕	นี้จับรวมกันอยู	่เรื่องจิตสงบขั้นแรกจึง

เป็นอย่างนั้น

	 พระโพธิญาณเถระ	 (หลวงพ่อชา	สุภทฺโท)	๑๖๘	 	 ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสมาธิภาวนาที่เกี่ยว

กับความสุขตอนหนึ่งว่า...เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้ว	มีความรักกัน	ซื่อสัตย์ก็จะมีความสุข	ความเดือดร้อนไม่มีนะ	

เมือ่ความเดอืดร้อนไม่มแีล้ว	เพราะไม่เบยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนัอย่างนีก้ม็คีวามสุข	นีค้อือยูใ่นเมอืง	สวรรค์	แล้ว

สบายกินก็สบาย	นอนก็สบาย	มีความสุข	สุขเกิดจากศีลเมื่อมีการกระท�าอย่างนี	้ก็เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมา

ละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่ง	 เพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมานี่ถ้าเรามีศีลอย่างนี	้ ความชั่วหนีไป	ความสุขเกิดขึ้น

มานี่ละเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะ	คนเราถ้ามีความสุขแล้วชอบเผลอ	เหมือนกัน

นายชอบเผลอ	ไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขอยู่ที่นั่นแล้ว	ไม่อยากไปที่ไหนหรอก	ชอบสุขมันเป็นสวรรค	์ถ้าพูด

ตามบคุลาธษิฐาน	เป็นเมืองสวรรค์ผูช้ายกเ็ป็นเทวบุตร	ผู้หญงิกเ็ป็นเทวดา	สบายไม่รูเ้นือ้รูต้วั	อนันีใ้ห้ท�าความ

พิจารณาอีกทีหน่ึงอย่าหลงมัน	 ให้พิจารณาอีก	 ให้พิจารณาโทษของความสุขอีกว่า	 ความสุขนี่มันไม่แน่นอน

เหมือนกัน	มีความสุขแล้วไม่ช้านานเท่าไร	 ความสุขนั้นก็ละเลิกจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกัน	 เมื่อความ

สุขเลิกจากเรา	ความทุกข์เกิดขึ้นมา	เราก็ร้องไห้อีกแหละ	นางเทวดาร้องไห้แล้วซ	ิเทวบุตรยังร้องไห้เป็นทุกข์	

แล้วท่านให้เราพจิารณาโทษของมนั	เหน็โทษของมนัว่าโทษของความสุขมอียู	่แต่ในเวลาทีม่นัมสุีขนีไ้ม่รูจ้กัมนั

ประการหนึ่งละ	ความสงบเที่ยงแท้แน่นอน	มีความสุขนี่มันปิด	ท�าให้เราไม่เห็นทุกข์หรอก

	 ความสขุนีก็้ยังไม่ใช่ความสงบเทีย่งแท้	แน่นอนเหมอืนกัน	เป็นกเิลสอนัหนึง่	เป็นกเิลสอย่างละเอียด

ที่คนทั้งหลายชอบกัน	ทุกคนชอบ	มีความสุขที่เป็นสุขก็เพราะเราไปชอบมันเองน่ะ	เมื่อเวลาที่ไม่ชอบนี่มันจะ

ทุกข์เกิดขึ้นมา	อันนี้ให้พิจารณาทับมันขึ้นไปอีกทีหนึ่งว่า	สุขนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกัน	ให้เห็นโทษของความสุข	

เมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้ว	มันมีทุกข์เกิดขึ้นนี่คือของไม่แน่นอนเหมือนกัน	อย่า	ไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอา

ทีนวกถา	 คือให้พิจารณา	 ความสุขอีกทีหน่ีงอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้น	 ให้เห็นเช่นนี้	 ให้เห็นความสุขนั้นว่าเป็น

เรื่องไม่แน่นอน	เมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนเช่นนั้น	เราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่	เราไม่ยึดอย่างเต็มที่	มัน

ก็ยึดมาโดยปล่อยวาง	ไม่ใช่ยึดไม่วาง	ให้เห็นความสุขอย่างนี้	ให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่ว	ถ้าเรา

รู้จักประมาณว่าความสุขน้ีมันก็เป็นโทษเหมือนกัน	 ให้พิจารณาอย่างน้ีมีสุขก็พิจารณาสุขให้ดี	 แล้วเห็นโทษ

ของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติ

 ๑๖๗	หลวงพ่อชา	สุภัทโท.	ธรรมบรรยายเรื่อง การทําให้จิตสงบ. สืบค้นจาก	http://www.dharma-gateway.

com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_02.htm	เข้าถึงวันที่	๒๐	พ.ย.	๒๕๕๖.		

   ๑๖๘	เรื่องเดียวกัน
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	 ความสุขท่ีแท้จริงน้ันเราไม่อาจจะหาได้จากทรัพย์สมบัติ	 จากอ�านาจ	 จากกามสุขหรือแม้จาก

เกียรติยศชื่อเสียง	ดังเราจะเห็นได้ว่า	มีคนที่ร�า่รวยมีชื่อเสียง	และมีต�าแหน่งฐานะดีเป็นจ�านวนมาก	ที่ไม่อาจ

มคีวามสขุได้จากสิง่ทีต่นม	ีเพราะส่ิงเหล่านัน้ไม่ใช่บ่อเกดิแห่งความสขุทีแ่ท้จริง	ซ่ึงก่อให้เกิดความทกุข์จากสิง่

ที่ตนมีเสียอีก	 แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้จากจิตใจอันอยู่ในตัวเราน้ีเอง	และคนที่จะได้รับความสุขชนิดน้ี

นัน้	กจ็ะต้องฝึกจติของตนตามหลกัพระพุทธศาสนา	ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงค้นพบและพสิจูน์มาแล้ว	ปัจจบุนัความ

สขุของคนเรานัน้ส�าคญัอยูท่ีจ่ติใจ	เพราะเม่ือ	“ใจ”	คน	ไม่มีเวลาจะหยดุนิง่	เอาแต่กวดัแกว่ง	วอกแวก	คิดโน่น	

คิดนี่	 ไม่พักแม้ยามหลับใจก็ยังฝันไปไกล	ได้เห็นค�าพูดเป็นปรัชญาว่า	“คนมีปัญญาท�าจิตที่ดิ้นรน	กวัดแกว่ง	

รักษายาก	ห้ามยาก	ให้ตรงได้	เหมือนช่างศรท�าลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้น”	แต่จะท�าอย่างไรเราจึงจะเป็นช่างศรที่

ดัดใจให้ตรงได้	 เพื่อให้เกิดปัญญาน�าพาเราพ้นทุกข์ทั้งมวล	ทุกข์สุขของคนเรานั้น	 แท้จริงแล้วอยู่ที่ใจของเรา

นี่เอง	ใจคิดทุกข์	นั่นคือทุกข์	ใจคิดสุขนั่นคือสุข	แต่จะท�าอย่างไรให้ใจเราหลุดพ้นจากทุกข์และมีแต่ความสุข

นั้นมิใช่เรื่องง่ายๆ	ไม่ว่าศาสนาใดย่อมเสนอทางบรรเทาทุกข์	พร้อมทางสร้างสุขให้ศาสนิกชน	ดังนั้น	ผู้ยึดมั่น

ศรัทธาในศาสนาของตนจงึน่าจะมคีวามสขุมากกว่าคนท่ีไม่เคร่งครดัในศาสนา	ดงันัน้	“ส�าหรบัพทุธศาสนกิชน	

พรหมวิหาร”	นับเป็นธรรมะอันจะน�ามาซึ่งความสุขแด่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน	แต่เหนือความสุขใดในโลกล้วน

สรุปลงที่โลกุตตรสุขหรือบรมสุขที่แท้จริงนั่นคือ	 “พระนิพพาน”	 โดยที่พระพุทธศาสนามุ่งให้มนุษย์กลับมา

พิจารณาต้นเหตขุองความทกุข์และความสขุท่ีอยูใ่นตวัเอง	ด้วยกระบวนการพฒันาศลี	สมาธิ	และปัญญานัน่เอง

 สรุป	ปรัชญา	แนวคิดเกี่ยวกับความสุขของพระโพธิญาณเถระ	(ชา	สุภทฺโท)	ได้ดังนี้

	 ๑.	 ความหมาย	ความสุขในทัศนะของพระโพธิญาณเถระ	หมายถึง	 ความสบาย	ความดีใจ	 ความ

ยินดี	ความซาบซึ้ง	ความอิ่มใจ	อาการที่พอใจ	อาการที่ชอบใจ	และไม่รู้สึกเดือดร้อน	

	 ๒.	ประเภทของความสุข	พระโพธิญาณเถระ	ได้จ�าแนกความสุขไว้	๒	ประเภท	ได้แก่		โลกียสุขคือ

สุขของปุถุชนหรือชาวบ้านกับโลกุตตรสุขคือสุขของอริยบุคคล	 ความสุขขั้นต้นของอริยบุคคลได้แก	่ ฌานสุข

ซึ่งเป็นสุขท่ีเกิดจากการบรรลุฌานโดยนับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจนถึงจตุตถฌาน	 ส่วนความสุขขั้นสูงสุด

ของอริยบุคคลได้แก่นิพพานสุขหรือวิมุตติสุข

	 ๓.	ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์	พระโพธิญาณเถระกล่าวว่า		สุขเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งแต่เป็นทุกข์

ชนิดที่ละเอียด	สุขกับทุกข์เป็นสิ่งเดียวกัน	ทุกข์เปรียบเหมือนหัวงูส่วนสุขเปรียบเหมือนหางง	ู สุขกับทุกข์จึง

อยู่ในวัฎฎะเดียวกัน	สุขและทุกข์สับเปลี่ยนกันเกิดขึ้น	ไม่มีความแน่นอนปะปนกันอยู่ตลอดเวลา

	 ๔.	สาเหตุของความสุข	พระโพธิญาณเถระ	กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดสุข	ได้แก่		การด�าเนิน

ชีวิตตามหลักทางสายกลาง	 ได้แก่	 มรรค	๘	ประการ	ส�าหรับปุถุชนทั่วไป	การมีพรหมวิหาร	๔	คือ	 เมตตา	

กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขาก็สามารถท�าให้เกิดสุขได้	ตัณหาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดสุขและทุกข์	เช่น	มี

ไม้อยู่	๑	ท่อน	ถ้าเราอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านั้น	ไม้ที่มีอยู่ก็ถูกตัดสินใจว่าสั้น	ถ้าเราอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านั้น	ไม้ที่

มีอยู่ก็ถูกตัดสินว่ายาว	เพื่อให้ความสุขเกิดขึ้นมนุษย์จะต้องมีศีล	มีสมาธ	ิและมีปัญญา	โดยที่ศีลเป็นบาทฐาน

ของการเจริญสมาธิและปัญญา	กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคเป็นเส้นทางแห่งความสุขของปถุุชน	

แต่ส�าหรับสมณะหรืออริยบุคคลจะเดินทางสายกลางโดยไม่ยึดติดในสุขและทุกข์	 แท้จริงแล้วสุขทุกข์อยู่ที่ใจ	

ใจคดิทกุข์ชวีติกเ็ป็นทกุข์	ใจคดิสขุชวีติก็เป็นสขุ	การฝึกจติพฒันาจิตไม่ให้ยดึมัน่ถอืมัน่	(ไม่มอีปุาทานและไม่มี

อตัตา)	จงึเป็นหนทางทีจ่ะท�าให้ได้รบัความสขุทีย่ัง่ยนืคอืนพิพานสขุหรอืโลกตุตรสขุ	ซึง่เป็นสขุอนัแท้จรงิและ

เหนือกว่าความสุขใดๆ	ในโลก	



84

 สรุป	แนวคิด	ความหมาย	ประเภท	และวิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	จากการ

ศกึษาพบว่า	ในทศันะของพระพทุธศาสนานัน้	มองว่าชวีติมนุษย์นัน้ย่อมจะประสบทัง้ความสขุและความทกุข์	

ให้มุง่เน้นการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ลดละความทกุข์	สาเหตแุห่งทกุข์	แสวงหาความสขุทีแ่ท้จรงิ	โดยมองว่าความ

สุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของหรือความสุขจากกามสุขในโลกนี้นั้นไม่มีความยั่งยืน	เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	การจะค้นพบ

ความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากภายในจิตใจที่มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลส	 ตัณหา	 เครื่องปรุงแต่งทางรูป

ธรรมทั้งปวง		ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามีความหมายที่ส�าคัญ	๓	นัย	ได้แก่	๑)	สภาวะแห่งความสุข	

ความสบาย	๒)	สภาวะที่ปราศจากความทุกข์	ไม่มีความทุกข์	ขจัดหรือท�าลายความทุกข	์และ	๓)	สภาวะที่

สามารถทนต่อความทุกข์ได้ง่าย	และมองว่าความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน	เพราะต่างก็เป็นเวทนาอย่าง

หนึ่ง	เมื่อความสุขเป็นเวทนา	ความสุขจึงเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์	และเมื่อเป็นขันธ	์๕	ความสุขจึงตกอยู่ภายใต้

กฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ	์ อันเป็นลักษณะประจ�าแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย	 คือ	 ความเป็นของไม่เที่ยง	

ไมย่ัง่ยืน	มกีารแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	ความเปน็ทุกข์	และเป็นอนัตตา	และมองว่าความสขุที่สงูขึน้ไปนัน้	

หมายถึง	สภาวะที่สิ้นกิเลสทั้งปวงหรือภาวะที่ปราศจากตัณหา	ได้แก่	กามตัณหา	ภวตัณหา	และวิภวตัณหา	

ไม่ถกูครอบง�าด้วยสิง่ปรงุแต่งทัง้หลาย	หรอืเรยีกว่า	“นิพพานสขุ”	ซ่ึงถอืว่าเป็นสิง่ท่ีสงูสดุทีม่นุษย์จะพงึเข้าถงึ

ได้ด้วยการปฏิบัติตามธรรม

 สรุป	 พระพุทธศาสนาได้แบ่งของความสุขไว้เป็นประเภทต่างๆ	 ตามหลักพุทธธรรมและเกณฑ์ที่

ปรากฏในวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย	์ซึ่งสามารถวิเคราะห์จ�าแนกได้หลายประเภท	ดังนี้

	 ๑)	ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์ขันธ์	๕	(กายและใจ)	โดยนัยนี้เป็นการแบ่งประเภทของความสุข

ตามลักษณะองค์ประกอบของชีวิตมนุษย	์คือ	กายและใจ	หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	ตามหลักองค์

ประกอบของ		“ขันธ์	๕”	โดยแบ่งเป็นกายิกสุข	ความสุขทางกาย	และ	เจตสิกสุข	ความสุขทางใจ	

	 ๒)	ประเภทของความสขุทีส่มัพันธ์กบัหลกัแห่งการพฒันาชวีติ	(หลกัภาวนา	๔)	โดยพระพทุธศาสนา

ได้อธิบายหลักการพัฒนาชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจ	ปัญญาและสังคม	ตามหลักภาวนา	๔	ได้แก่	ความสุข

ทางกาย	(physical)	ความสุขทางสังคมหรือศีล	(moral)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	และความสุขทาง

ปัญญา	(intellectual)	

	 ๓)	 ประเภทความสุขเชิงเปรียบเทียบในวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 โดยพระพุทธศาสนาได้แบ่ง

ประเภทของความสุขตามล�าดับของการด�าเนินชีวิต	เริ่มต้นตั้งแต่ความสุขแบบง่ายหรือหยาบๆ	ของฆราวาส

ทั่วไปของนักบวช	ไปจนถึงความสุขแบบประณีต	โดยจ�าแนกความสุขออกเป็นคู่ๆ	ไว	้๑๓	คู่	แต่ละคู่มีลักษณะ

ตรงกันข้าม	เช่น	คิหิสุข	สุขของคฤหัสถ์	ส่วนบรรพชาสุขที่หมายถึงสุขจากการบวช	กามสุข	สุขที่เกิดจากกาม	

ส่วนเนกขัมมสุข	สุขที่เกิดจากความปลอดโปร่งจากกาม	เป็นต้น		ประเภทความสุขโดยภาพรวมนั้น	สามารถ

แบ่งระดับใหญ่ๆ	คือ	โลกิยสุขและโลกุตตรสุข	ที่หมายถึงความสุขในโลกกับสุขเหนือโลก

	 ส่วนมรรควธิกีารเข้าถึงความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา	การปฏิบตัเิพ่ือให้เข้าถงึความสุขตามหลัก

พระพุทธศาสนานั้น	มีวิธีการที่หลากหลายตามระดับขั้นของความสุขนับตั้งแต่กามสุข	คิหิสุข	โลกิยสุข	ฌาน

สุข	ไปจนถึงโลกุตตรสุขและนิพพานสุข	โดยมีวิธีการเข้าถึงความสุขในแต่ละระดับ	เช่น		มรรควิธีแห่งกามสุข	

อันดับแรกเป็นความสุขในระดับปัจเจกที่เกิดขึ้นจากการเสพผ่านอายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	

เป็นการเสวยอารมณ์ท่ีน่าปรารถนา	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 หรือเกิดความสุขกายและความสุขใจนั้น	 มรรควิธีใน			

การเสพกามคณุเพ่ือเสวยกามสขุให้มโีทษน้อยทีส่ดุ	และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู	้คือ	การเสพหรอืรบัรูด้้วย

อย่างมสีต	ิรูจ้กัพจิารณาให้ถ่ีถ้วนว่าสิง่นัน้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรอืเป็นโทษ	หากส่ิงใดเป็นประโยชน์	กเ็สพ

หรือรับสิ่งนั้นด้วยสติปัญญา	หากสิ่งใดมีโทษ	ก็รู้จักอดทนอดกลั้น	หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นจากสิ่งนั้นๆ
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จะเป็นวิธีการที่เรียบง่าย	พร้อมทั้งเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะท�าให้ปัจเจกบุคคลมีความสุขในการ

ด�าเนินชีวิต	อันดับสองความสุขในระดับครอบครัวนั้น	ควรสร้างครอบครัวให้มีคุณธรรม	เช่น	มีฆราวาสธรรม	

๔	มีสัจจะ	ความจริงใจ	ทมะ	ความข่มใจ	ขันติ	ความอดทน	และจาคะ	เสียสละ	มีน�้าใจต่อกัน	มีพรหมวิหาร

ธรรม	และการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันด้วยการท�าหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นธรรมตามหลักทิศ	

๖	ในขณะที่ความสุขของสังคมนั้น	สามารถสร้างขึ้นได้การมีความสามัคค	ีการมีศีล	การสร้างสังคมที่มีความ

เสมอภาค	ยุติธรรม	(ทิฏฐิสามัญญตา-สีลสามัญญตา)	เป็นต้น	

	 ส่วนมรรควิธีแห่งนิพพานสุข	 บุคคลสามารถใช้วิธีทางจิตภาวนาเพื่อการเข้าสู่นิพพานสุข	 ด้วยการ

ปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน	เช่น	การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน	๔	การพิจารณาในกาย	เวทนา	จิต	และธรรม	

รวมทัง้ใช้หลกัอรยิมรรคมอีงค์	๘	เพือ่สร้างฐานแห่งการปฏิบตัเิพือ่ละสังโยชน์	๑๐	เพือ่เข้าสู่เส้นทางอรยิบคุคล	

เป็นต้น	

	 ส่วนความสุขตามทัศนะของพระมหาเถระในสังคมไทยนั้น	พบว่า	ทุกท่านได้บรรยายและรจนาใน

หนังสือต่างๆ	 อธิบายว่า	 ความสุขนั้นเป็นความสะดวก	 สบาย	 เป็นความสุขใจที่รับรู้และสัมผัสจากอายตนะ

ภายในภายนอก	ความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กัน	พึงก�าหนดตามรู้ทัน	และหากมีสติปัญญาที่เจริญแล้ว	

ก็ย่อมจะมีความสุขได้ทั้งในปัจจุบันขณะและสุขที่ย่ิงๆ	 ขึ้นไป	 โดยค�าอธิบายส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักการ

ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก	อรรถกถาและคัมภีร์ส�าคัญๆ	เช่น	วิสุทธิมรรค	เป็นต้น	แต่ก็มี

การเสนอมุมมองเพื่อการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน



แนวคิดและหลักการของ

ตัวชี้วัดความสุขในมิติ

ของการพัฒนา
บทที่

 

๓
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	 ในบทนี	้ เพื่อเป็นการศึกษาแนวคิด	องค์ประกอบ	กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�า

สอนทางพระพทุธศาสนาและการพฒันาสงัคมหรอืประเทศ	บนพืน้ฐานตามหลักการทางพระพทุธศาสนา	คณะ

ผู้วิจัย	จึงด�าเนินการศึกษาแนวคิด	หลักการ	และมุมมองของตัวชี้วัดความสุขที่หลากหลาย	โดยมีแนวคิดและ

หลักการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 ๓.๑	แนวคิดและพัฒนาการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม

	 ๓.๒	แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขกับการพัฒนาประเทศ

	 	 ๓.๒.๑	แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของภูฏาน

	 	 ๓.๓.๒	แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของไทย

	 ๓.๓	แนวคิดและการสร้างตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

๓.๑ แนวคิดและพัฒนาการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม
	 นับตั้งแต่อดีต	มนุษย์ได้มีความพยายามก�าหนดเกณฑ์ในการวัดและพยายามสร้างเครื่องมือชี้วัดสิ่ง

ต่างๆ	ออกมาเพื่อให้รู้ว่า	สิ่งต่างๆ	เหล่านั้น	สามารถก�าหนดได้และวัดได้ตามความเข้าใจของมนุษย์และตาม

ขดีความสามารถในการวดัของเครือ่งมอืชีว้ดันัน้	และได้มกีารวดัสิง่ต่างๆ	เพือ่บ่งบอกคณุลกัษณะของสิง่เหล่า

นั้น	เช่น	ความร้อน			ความเย็น	ความใกล	้ความไกล	ความหนัก	ความเบา	เป็นต้น	ซึ่งเครื่องชี้วัดในลักษณะ

ดังกล่าวได้รับการก�าหนดให้เป็นเครื่องชี้วัดเชิงปริมาณที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล	 เช่น	 องศา

เซลเซยีส	กิโลเมตร	กิโลกรมั	เป็นต้น	นอกจากนี	้มนษุย์ยงัได้ก�าหนดเกณฑ์ชีว้ดัคณุลกัษณะการด�าเนนิชวีติของ

ตนเองทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	ความร�า่รวย	ความมั่งคั่ง	ความยากจน	ความหล่อ	ความสวย	ความ

ดี	และความส�าเร็จ	เป็นต้น	ก็ล้วนต้องอาศัย	“เกณฑ์ชี้วัด”	มาเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินหรือประเมินสิ่ง

ต่างๆ	 เหล่านั้นด้วยกันทั้งสิ้น	 เพราะฉะนั้นค�าว่า	“ตัวชี้วัด”	 จึงมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของผู้คนในสังคมตลอดเวลาเพื่อให้ทราบถึงจ�านวน	 ปริมาณ	 คุณลักษณะของส่ิงต่างๆ	 เป็นต้นว่า	

การมหีลกักโิลเมตรและป้ายบอกทางท�าให้รูว่้าก�าลังเดนิทางมาถงึ	ณ	จดุใด	อยูใ่กล้หรอืไกลจากจดุหมายเพยีง

ใด	จ�านวนตัวเลขจากเครื่องชั่งน�า้หนักที่ท�าให้รู้ว่าสินค้านั้นมีน�า้หนักจ�านวนเท่าไร	การจะซื้อสิ่งของก็ต้องวัด

จากคุณภาพ	ปริมาณ	หรือแม้แต่จ�านวนเงินที่มีอยู่ว่ามีเพียงพอหรือไม่ใครจับปลาเก่งกว่ากันก็ดูจากจ�านวน

ปลาที่จับได้	 เป็นต้น	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้มีการก�าหนดเครื่องชี้วัดเพื่อให้ตนเองได้รู้และเข้าใจถึงสิ่งที่

สังคมได้ก�าหนดให้ความหมายและรับรู้ร่วมกัน	ดังนั้น	 “ตัวชี้วัด”	จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สามารถมาน�ามา

อธิบายเพ่ือบ่งบอกให้เข้าใจสิ่งต่างๆ	 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 และก็เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ

จัดการและการก�าหนดว่า	สิ่งนั้นๆ	ม	ีคุณลักษณะ	จ�านวน	ขนาด	หรือมีองค์ประกอบเช่นใด	๑

	 ค�าว่า	 “ตัวชี้วัด”	 หรือ	 Indicators	 แปลว่า	 สิ่งบ่งชี้	 แต่ได้ถูกน�าไปใช้เรียกชื่อแตกต่างกัน																			

อาทิดัชนีวัด	ดัชนีชี้วัด	ดัชนีบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	และเครื่องชี้วัด	เป็นต้น	ตัวชี้วัดหมายถึง	เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ	 การก�าหนดตัวช้ีวัดน้ันจะเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด�าเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการว่าเมื่อด�าเนินการไปตาม

วัตถุประสงค์	หรือเป้าหมายของโครงการนั้นๆ	แล้ว	บุคคล	สังคม	และประเทศจะได้รับอะไร	และตัวชี้วัดก็คือ

เครือ่งมอืทีจ่ะบอกว่า	เป็นไปตามวัตถปุระสงค์นัน้ๆ	เพยีงใด	นอกจากนีต้วัชีว้ดัยงัเป็นการระบปุระเดน็ท่ีต้องการ

ประเมินว่าสิ่งนั้นๆ	จะบรรลุผลส�าเร็จตามเกณฑ์นั้น	มีสภาพหรือคุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมอย่างไร
 

 ๑	พระมหาสุทิตย	์อบอุ่น	และเขมณัฐ	อินทรสุวรรณ.	ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชน

เป็นสุข.	(กรุงเทพมหานคร	:	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข,	๒๕๕๓),	น.๑-๕.
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โดยตัวชี้วัดจะมีท้ังในส่วนท่ีแสดงลักษณะในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ	 ซ่ึงเป็นการช่วยสะท้อนให้เห็นถึง

ขอบเขตขนาดหรอืสภาวะของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากผลการด�าเนนิงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่โดยอาจ

มกีารก�าหนดเป็น	เกณฑ์วดั	(Criteria)	และ	ค่าน�า้หนกั	เพือ่บ่งชีถ้งึระดบัและล�าดบัของการปฏบิตังิานทีต้่องการ

บรรลุผลส�าเร็จให้มีความชัดเจนและละเอียดมากย่ิงขึ้น	 และสามารถน�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	

(Benchmark)	 ที่ต้องการหรือมุ่งหวังไว้	 ดังนั้น	 ตัวชี้วัด	 จึงเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ	 ให้

เข้าใจเป็นรูปธรรมได้	 แม้ในกรณีของมิติทางสังคมซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเป็นนามธรรมก็

สามารถน�ามา	 สร้างเป็นตัวช้ีวัดทางสังคมได้ด้วยการก�าหนดค่าเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณ	 โดยอาศัยวิธ	ี												

การคณิตศาสตร์หรือทางสถิติประกอบ	๒  

	 ตวัชีว้ดันัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัการประเมนิผลทีเ่ป็นการตค่ีาหรอืให้ความหมายจากผลของการวัดเพือ่

พิจารณาถึงผลส�าเร็จการด�าเนินโครงการต่างๆ	 ซ่ึงนิยมค�านวณจากผลการปฏิบัติงานที่ท�าได้มาเปรียบเทียบ

กับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 เพื่อประเมินค่าว่าอยู่ในระดับต�่าหรือสูงกว่าเกณฑ์

อย่างใด	อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง	และพัฒนาได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น	ดังนั้น	คุณลักษณะของตัวชี้

วดั	นอกจากเป็น	ตวับ่งบอก	ทศิทางให้เข้าใจได้ง่ายแล้ว	ยงัแสดงผลในลกัษณะของตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์วดัทีเ่ป็น

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับความส�าเรจ็ของกจิกรรมเริม่ตัง้แต่การด�าเนนิการไปจนสิน้สดุสูเ่ป้าหมาย	ซึง่สามารถสรปุ

ลักษณะที่ส�าคัญของ	“ตัวชี้วัด”	ในมิติต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	เป็น	ดัชนี		(Index)	ทิศทาง	(Direction)	หรือ	เป้าหมาย		(Goal)	น�าทางที่ต้องการบรรลุให้ถึง

หรือเป็นสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากผลการท�างานในช่วงเวลาหนึ่ง	(เช่น	ที่ไหน/จุดหมาย	ณ	ที่ใด	:	เข็มทิศ/ธง

ในการน�าทาง)	

	 ๒.	เป็น	ตัวบ่งชี	้หรือ	ตัวชี้แนะ	(Indicator)		สถานะหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดว่ามีองค์

ประกอบใดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดยให้ค�านิยามคุณลักษณะของส่ิงที่ต้องการวัดให้มองเห็นเป็นรูป

ธรรมชัดเจนหรือระบุข้อความที่เข้าใจได	้(เช่น	คืออะไร		มีลักษณะอย่างไร	:	กระจกเลนส์ส่องให้ความชัดเจน	

)	

	 ๓.	เป็นตัววัด	หรือ	เกณฑ์วัด	(Criteria)	สภาวะการเปลี่ยนแปลงหรือระดับความก้าวหน้า		ความ

ส�าเร็จในเชิงปริมาณที่สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขในลักษณะต่าง	ๆ 	เช่น	ร้อยละ	อัตราส่วน	สัดส่วน	ฯลฯ	เพื่อ

ประเมินว่าได้บรรลุผลส�าเร็จอย่างไร	(เช่น	ขนาดเท่าไหร่	มากน้อยเพียงใด	:	ไม้บรรทัด	/ปรอทวัด/	ตราชั่งน�า้

หนัก	)

	 ตัวช้ีวัดในมิติต่างๆ	 ดังกล่าวเป็นสิ่งที่บ่งช้ีหรือบ่งบอกอาการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง														

ความก้าวหน้า	ความส�าเรจ็	หรอืผลการด�าเนนิงานทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้จากการด�าเนนิการ		โดยตวัชีว้ดัสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานทั้งในทางบวกและทางลบได้	 คือ	 นอกจากบ่งบอกถึงความส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่	อย่างไรแล้ว		ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยเพื่อน�าไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ได้ทันสภาพการณ์		

 ๒	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.	คู่มือการก�าหนดตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	๒๕๔๔),	น.	๒-๓.



89

	 เพราะฉะน้ัน	 การวัดและการประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือนั้น	 จึงมิได้ถูกมองว่าเป็นเรื่อง

ของการติดตามตรวจสอบหาข้อผดิพลาดดงัทีผ่่านมา	แต่มีเป้าหมายส�าคญั	คอื	เพือ่การพฒันาทัง้คนและระบบ

การท�างาน	 หรือเป็นการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา	 การวัดใน

ลักษณะน้ี	 ไม่ได้มุ่งอยู่ท่ีความส�าเร็จของเป้าหมายเพียงอย่างเดียว	แต่เป็นเครื่องมือในการติดตามและก�ากับ

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อส�ารวจข้อบกพร่องและปรับปรุงพัฒนาไปพร้อมๆ	กันขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึง

หลักความเป็นจริงหรือเงื่อนไขข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้	 โดยเฉพาะในสังคมที่มีความเป็นพลวัตร						

(Dynamics)	 นั้น	 	 สามารถสร้างความกดดันให้กับท้ังผู้ติดตามประเมินผล	และ	 ผู้ถูกประเมิน	 อันจะส่งผล

ส�าคัญต่อการมองข้ามหรือละเลยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีสุขเพราะมุ่งเพียงแต่การบรรลุผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายเท่านั้น	

ความส�าคัญและประโยชน์ของตัวชี้วัด
	 “ตวัชีว้ดั”	มีความส�าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาในระดบัต่างๆ	ทัง้ในระดบันโยบาย	

หน่วยงาน	และในระดบัชมุชน	โดยตวัชีว้ดัในระดบันโยบายนัน้	สามารถเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความส�าเรจ็ในการ

พฒันาประเทศในภาพรวมว่าได้ด�าเนนิการตามนโยบายทีก่�าหนดไว้หรอืไม่	เช่น	เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

เพียงใด	มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือไม่	และมีกระบวนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางใด	

เป็นต้น	ขณะทีตั่วชีว้ดัในระดบัหน่วยงานจะเป็นเครือ่งบ่งชีท้ีบ่อกถงึความส�าเรจ็ขององค์กร	เช่น	ผลการด�าเนนิ

การตามโครงการ	กิจกรรมในรอบปีเป็นอย่างไร	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงใด		ส่วนตวัชีว้ดัในระดบั

ชมุชนนัน้	ตวัชีว้ดัถอืเป็นส่วนหนึง่ของ	“วถีิชวีติและวฒันธรรมการท�างาน”	คือ	ท�าให้ชุมชนได้เรยีนรูจ้กัตนเอง

จากการทบทวนอดีต	วิเคราะห์ปัจจุบัน	และก�าหนดอนาคตร่วมกัน	โดยไม่ได้ท�ากิจกรรมเพื่อกิจกรรม	แต่ท�า

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริง	 และขยายผลหรือต่อยอดจากกิจกรรมหรือโครงการเดิมให้เช่ือมโยงสู่

เป้าหมายชุมชนเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน	 ในขณะเดียวกันก็สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ

ภาครัฐในเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง	 เป็นต้น	 ซึ่งตัวช้ีวัดนั้นมีประโยชน์ต่อกิจกรรม								

การพัฒนาในระดับต่างๆ	ดังนี้

 ๑. เพื่อก�าหนดเป็นทิศทางและเป้าหมายในการด�าเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป็นเครื่องมือที่สามารถท�าให้

มองเห็นเป้าหมายหรือทิศทางในการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน	 โดยจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

พัฒนาและการวางแผนงานด้านต่างๆ	ของชุมชน	หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ	นับตั้งแต่ระดับ

จุลภาคในเชิงปฏิบัติการไปจนถึงระดับมหภาคในเชิงนโยบายของการบริหารจัดการ โดยในระดับบุคคล	การ

สร้าง	“ตัวชีว้ัด”	ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ	(inspire)	ที่ท�าให้คนเรามีความหวัง	มีจุดมุ่งหมายในการด�ารง

ชีวิตมากขึ้น	 คือ	 เป็นการสร้างพันธะผูกพันให้ยึดมั่นต่อเป้าหมาย	 เพราะคนที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายในชีวิต	

ย่อมมีแรงจูงใจและมุ่งม่ันท�างานจนสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ในที่สุด	 อันจะน�ามาซึ่งความสุขและความภาค

ภูมิใจในความส�าเร็จของตนเอง	 ในระดับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย	การน�า	“ตัวชี้วัด”	มาช่วยสะท้อนภาพให้

สมาชิกในองค์กรได้มองเห็นวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายอนาคตร่วมกันได้ชัดเจน	 ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมพลัง

ทุม่เทท�างานไปสูเ่ป้าหมายในทศิทางเดยีวกนั	โดยให้ทุกคนมส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นประสบการณ์และบท

เรียนรู้ระหว่างกันในระดับต่างๆ	เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เพื่อท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งใน

ปัจจุบันพบว่า	การบริหารองค์กรต่างๆ	ทั้งภาคภาครัฐและเอกชน	ต่างก็นิยมใช้ตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์	โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับ	ตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน	

(KPIs	:	Key	Performance	Indicators)		หรืออาจเรียกว่า	ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
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ตามลักษณะการน�าไปใช้เพื่อน�ามาวัดผลความส�าเร็จ	 ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก�าหนดไว้หรือไม่	อย่างไร	อาทิ	ด้านความประหยัด	 (เช่น	รายจ่ายการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน)	ด้านคุณภาพ	 (เช่น	

จ�านวนอายกุารใช้งาน)	ความรวดเรว็	(เช่น	การลดระยะเวลาการเดนิทาง)	ด้านปริมาณผลผลิตภายในช่วงเวลา

ที่ก�าหนด	 (เช่น	จ�านวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อปี)	 เป็นต้น ในระดับชุมชนท้องถิ่น	การสร้างตัวชี้วัดร่วมกันเป็น

เครือ่งมือส�าคญัทีช่่วยกระตุน้ให้คนในชมุชนสามารถมองเหน็เป้าหมายหรอืทศิทางร่วมกนัได้ทัง้ในระดบักลุม่	

องค์กร	เครือข่ายของชุมชนโดยรวม	ตัวอย่างเช่น	ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกได้เข้าไปศึกษาข้อมูลในชุมชน	

แต่สมาชิกชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการมากนัก	 เพราะมองไม่เห็นเป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกัน	

ท�าให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับความจริงและไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาได้ตรงจุด	 ดังนั้น	 การสร้างตัวชี้วัด

ขึน้มาได้เองจงึเป็นการกระตุน้ให้ชมุชนหนัมาสนใจปัญหาทีม่อียูร่อบตวัอย่างจรงิจงัมากขึน้	เกดิจติส�านกึและ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน	ท�าให้มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน	ในระดับสังคม	การใช้ตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนระดับมหภาคหรือ

ในภาพรวม	โดยเฉพาะตวัชีว้ดัด้านเศรษฐกจิและสงัคมได้ถกูน�ามาใช้เป็น	“ฐานข้อมูล”	ส�าคัญในการวเิคราะห์

และใช้ประกอบการตดัสนิใจเพือ่พฒันาและการวางแผนโครงสร้างประชากร	นยิามเป้าหมายเพือ่การลดความ

ยากจน	 และการออกแบบเพ่ือด�าเนินการโครงการทางสังคมต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

รายงานผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศในภาพรวม	 ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับมองเห็นภาพการด�าเนิน

งานขององค์กร		กรม	กระทรวง	ในระดับภาพรวมของประเทศ	ใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดท�านโยบาย

และแผนงานให้สอดรบักบันโยบายการท�างานแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ	์และท�าให้เกดิแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข

การด�าเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 ๒. เพื่อท�าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้มองเห็นเป็นรูปธรรม	 การก�าหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเป้าหมายของ

การพัฒนานั้น	ส่วนใหญ่มักจะเป็นปรัชญาในทางสังคมที่มีลักษณะเป็นนามธรรม	เช่น	ชุมชนเข้มแข็ง	คุณภาพ

ชีวิตที่ดี	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนเป็นสุข	 เป็นต้น	ดังนั้น	จึงต้องอาศัย	“ตัวชี้วัด”	 เพื่อท�าให้ทราบถึงเกณฑ์ที่

สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้หรือเป็นที่รับรู้เข้าใจได	้	ดังเช่นกรณีของตัวชี้

วัดทางสังคม	 	 (Social	 Indicators)	ที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน	ก็อาจใช้การนิยามความ

หมายในเชงิปฏบัิตกิาร	หรอืภาษาทีส่ามารถสือ่สารให้เป็นทีเ่ข้าใจได้ง่าย	รวมถงึการวดัจากความถีห่รอืร้อยละ

ของการแสดงออกจากพฤตกิรรมภายนอกทีส่งัเกตเหน็ได้เพือ่ช่วยในการอธบิายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นรูป

ธรรมมากขึ้น		

 ๓. เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดิตามประเมนิผล	ตวัชีว้ดัมปีระโยชน์ต่อการตดิตามและประเมนิผล

ของโครงการและกจิกรรมต่างๆ	ตามช่วงเวลาของโครงการและกจิกรรมนัน้	นบัตัง้แต่การรเิริม่โครงการ	ระหว่าง

ด�าเนนิการ	และสิน้สดุโครงการ		ตวัชีว้ดัทีก่�าหนดในแต่ละช่วงเวลาการด�าเนนิการจะช่วยให้องค์กรและชมุชน

ได้รู้จักข้อจ�ากัดและผลของความส�าเร็จ	ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนการท�างานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา		

ดังนั้น	ตัวชี้วัดจึงถือเป็นข้อมูล	 เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาและเพื่อน�ามาประมวลผลเปรียบเทียบสิ่งเดิม

กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือคาดหวังหรือไม่	อันจะน�าไปสู่ปรับปรุงแก้ไข	และก�าหนดเป็น

ทิศทางในการพัฒนา

 ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประเมิน	 ในการก�าหนดเกณฑ์ช้ีวัดในส่ิงต่างๆ	

โดยเฉพาะเรือ่งของการประเมนิภายในจติใจ	อารมณ์ความรูส้กึของมนษุย์ทีม่คีวามเป็นนามธรรมสงู	เช่น	ความ

สขุ	ความพงึพอใจ	ซ่ึงมลีกัษณะเฉพาะบคุคล	ซึง่ไม่สามารถน�าเครือ่งมอืชีว้ดัใดๆ	มาแสดงให้เหน็ถงึความเทีย่ง

ตรงและความแม่นย�าได้	เพราะตัวเราเองเท่านั้นรู้ว่าอะไรคือ	“ความสุข”	หรือสิ่งมีคุณค่าสูงสุดส�าหรับตนเอง
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เช่นเดียวกับชุมชนที่มีความหลากหลาย	 สมาชิกในชุมชนนั้นๆ	 ย่อมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความสุขและเหมาะ

สมส�าหรับชุมชนของตนเอง	 การมุ่งประเมินจากภายนอกในลักษณะของ	 “การตีค่า”	 เพื่อวัดหรือจัดล�าดับ

ความเข้มแขง็หรอืความสขุของชุมชนจากภายนอก	เพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจรงิทัง้หมด

อย่างรอบด้านได้		จงึต้องอาศยัการประเมินจากภายในหรอื	การประเมนิตนเอง	(Self-Evaluation)	ของชมุชน

มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันก็พร้อมเปิดรับความคิดเห็น

และการหนุนเสริมจากภายนอกเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง	๓

 ๕. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองให้กับชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดสามารถบ่ง

ชีถ้งึความส�าเรจ็ในการแก้ปัญหาของชมุชนและสังคมให้เห็นเป็นรปูธรรมได้	โดยตวัชีว้ดัจะเป็นเครือ่งมอืทีค่อย

ให้ก�าลังใจและความหวังให้กับชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีระดับความส�าเร็จอย่าง

เป็นขั้นตอนโดยสามารถขยายจากระดับชุมชนไปสู่สังคมในวงกว้าง	 อีกทั้งผลส�าเร็จที่เกิดจากการท�างานน้ัน

สามารถน�ามาซึง่ความสขุใจ	ความเชือ่มัน่และความภมูใิจ	ท�าให้ชาวบ้านได้กลบัมาเหน็คณุค่าและศกัดิศ์รขีอง

ตนเอง	เป็นการเสริม	“พลงัอ�านาจ”	(Empowerment)	ในการเปล่ียนแปลงของชมุชนให้เกดิการยอมรบัโดย

ทัว่ไปได้	และเป็นการยกระดบัทางปัญญาน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมอย่างเป็นรปูธรรม	เช่น	มคุีณภาพ

ชีวิตที่ดี	มีความสามัคค	ีท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม	เป็นต้น			ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเริ่มต้นจากระดับปัจเจก

หรือจุดเล็กๆ	 แบบค่อยเป็นค่อยไป	 เม่ือชุมชนเห็นประโยชน์ในทางปฏิบัติก็สามารถน�าไปเผยแพร่ขยายผลสู้

สังคมในวงกว้างได้	

 ๖. เพื่อถักทอความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา	ในกระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้

วัดในระดับต่างๆ	นั้น	ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายและทิศทางการท�างานในแนวทางเดียวกัน	ซึ่งจะ

ก่อให้เกดิ	“พลงัความคดิร่วม”	(Collective	Thinking)	ในการพฒันาทีแ่น่นแฟ้น	และน�าไปสูพ่ลงัสร้างสรรค์

ในการท�างานมากขึน้		โดยมองว่าแต่ละบุคคลต่างมพีฤตกิรรม	(จรติ)	ทีแ่ตกต่างกนั	แต่เมือ่มาอยูร่วมกันเป็นก

ลุม่ในสงัคมจงึต้องม	ี“จารตี”	หรือกฎกตกิาให้เป็นสิง่ยดึถอืปฏบิตับินฐานคดิของการยดึผลประโยชน์ส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง	อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน	ซึ่งเกิดขึ้นจากการก�าหนดประเด็นความส�าเร็จ

ร่วมกันดงันัน้	การก�าหนดตวัชีว้ดัในการพฒันาร่วมกนัจงึเป็นเสมอืนการมเีพือ่นกัลยาณมติรทีค่อยแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างการท�างาน	ซึ่งถือว่าเป็น	“เป้าหมายรายทาง”	ที่มีคุณค่า	ก่อนที่จะน�าไปสู่การได้บรรลุ	“เป้า

หมายปลายทาง”	

  ๗. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและชุมชน	 การสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาได้นั้น	 คนในองค์กร

หรือในชุมชน	ย่อมเป็นเสมือนกระบวนการแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนได้หันมาสนใจ

กับสภาพการด�ารงอยู่ของตนเองมากขึ้น	 และมีความปรารถนาที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง			

โดยไม่จ�าเป็นต้องรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอกเท่านั้น	ดังนั้น	การเริ่มมองถึงศักยภาพและทุนที่มีอยู่ใน

องค์กรและชุมชนว่า	มอีะไรทีจ่ะช่วยเอือ้ต่อการท�าให้องค์กรและชมุชนไปถงึเป้าหมายตามตวัชีว้ดันัน้		จงึถอืว่า

เป็น	 “การสร้างความรู้”	 โดยคนในองค์กรและชุมชนที่จะน�าไปสู่การถอดบทเรียนและสร้างองค์ความรู้	 อัน

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนในอนาคต	 	 กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดจึงก่อให้เกิด

ประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาท้ังในระดับองค์กร	 ชุมชนและสังคมโดยภาพกว้าง	 ที่ท�าให้เห็นข้อมูลและเป้า

หมายร่วมกันในการพัฒนา

 ๓	ปาริชาต	ิวลัยเสถียร.	เอกสารการฝึกอบรม	เรื่อง	การเสริมสร้างศักยภาพนักจัดการความรู้ชุมชน.	โครงการเสริม

สร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข	ภาคอีสาน,	พ.ย.	๒๕๔๗.	(เอกสารอัดส�าเนา)
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ลักษณะและคุณสมบัติที่ส�าคัญของตัวชี้วัด
	 ตัวชี้วัดนอกจากจะเป็นสิ่งท่ีบ ่งชี้หรือบ่งบอกปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง																		

ความก้าวหน้า	และความส�าเร็จในมิติต่างๆ	แล้ว	ตัวชี้วัดนั้นควรมีลักษณะและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ

วดัหรอืการประเมนิในด้านต่างๆ	ทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัต่างๆ	นบัตัง้แต่ระดบัองค์กร	ชมุชน	เครอื

ข่าย	ไปจนถึงในระดบันโยบาย	ซึง่ลกัษณะและคณุสมบตัขิองตวัช้ีวดัทีเ่หมาะสมนัน้	จะช่วยให้เกดิการประเมนิ

ผลหรือใช้บ่งชี้สิ่งที่จะวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ดังนี้	

	 ๑.	 มีความตรง	 (Validity)	 ตัวชี้วัดที่ด	ี จะต้องบ่งชี้ได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง

แม่นย�า	ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ	๒	ประการ	คือ		มีความตรงประเด็น	(Relevant)	ตัวชี้วัดต้องชี้วัดได้	ตรงประเด็น	

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์	 หรือเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด	 เช่น	 GPA	 ใช้เป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยทั่วไป	 	 และมีความเป็นตัวแทน	 (Representative)	 ตัวชี้วัด	 จะต้องมีความเป็นตัวแทน

คณุลกัษณะทีมุ่ง่วัด	หรอืมมีมุมองทีค่รอบคลมุองค์ประกอบทีส่�าคญัของคณุลกัษณะทีมุ่ง่วดัอย่างครบถ้วน	เช่น	

อุณหภูมิร่างกายเป็นตัวชี้วัดสภาวะการมีไข้ของผู้ป่วย

	 ๒.	ความเที่ยง	 (Reliability)	ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องบ่งชี้คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่างน่าเชื่อถือคงเส้นคง

วาหรือบ่งชีไ้ด้คงทีเ่มือ่ท�าการวดัซ�า้ในช่วงเวลาเดียวกนัซึง่มลีกัษณะส�าคญั	คอื	มีความเป็นปรนยั(Objectivity)	

ตัวชี้วัดต้องชี้วัดได้อย่างเป็นปรนัย	 การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวชี้วัดควรขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่	 หรือ

คุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับความรู้สึกตามอัตวิสัย	 และมีความคลาดเคลื่อนต�่า	 (Minimum	

Error)	ตัวชี้วัดต้องชี้วัดได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต�่า	ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

	 ๓.	ความเป็นกลาง	(Neutrality)	ตวัชีว้ดัทีด่	ีจะต้องบ่งช้ีด้วยความเป็นกลาง	ปราศจากความล�าเอยีง	

(Bias)	ไม่โน้มเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ไม่ชี้น�า	โดยการเน้นการบ่งชี้เฉพาะลักษณะความส�าเร็จ	หรือความ

ล้มเหลวหรอืความไม่ยตุธิรรม	ยกตวัอย่างเช่น	ตวัชีว้ดัผลติภาพของแรงงาน	(Labor	Productivity)	ซึง่วดัด้วย

อัตราส่วน	 ระหว่างรายได้ต่อค่าใช้จ่ายแรงงาน	 เมื่อน�าตัวบ่งชี้ไปใช้ในหน่วยงาน	ประเภทผลิต	 และประเภท

บรกิาร	จะท�าให้ขาดความเป็นกลาง	เพราะการปฏบิตังิานประเภทบรกิารนัน้	ต้องใช้บคุลากรจ�านวนมาก	ส่วน

การปฏิบัติงานประเภทการผลิตใช้เครื่องจักรกลมากกว่าแรงงาน

	 ๔.	ความไว	(Sensitivity)	ตัวชี้วัดที่ด	ีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด	สามารถแสดงความ

ผันแปร	หรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน	โดยตัวชี้วัดจะต้องมีมาตรและหน่วยวัดที่มี

ความละเอียดเพียงพอ	สามารถที่จะวัดความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

	 ๕.	สะดวกในการน�าไปใช้	(Practicality)	ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องสะดวกในการน�าไปใช้	เช่นสามารถเก็บ

ข้อมูลง่าย	(Availability)	ตวัชีว้ดัทีด่	ีจะต้องสามารถน�าไปใช้วดั	หรอืเกบ็ข้อมลูได้สะดวก	สามารถเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากการตรวจ	นับ	วัด	หรือสังเกตได้ง่าย	แปลความหมายง่าย	(Interpretability)	ตัวชี้วัดที่ดี	ควรให้ค่า

การวัดที่มีจุดสูงสุดและต�่าสุด	เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย	

	 ๖.	มีความเป็นวัตถุวิสัย	(Objectivity)	หมายถึง	การตัดสินเกี่ยวกับค่าของตัวชี้วัดมิได้เกิดจากการ

คิดเอาเองของผู้วิจัย	 แต่ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือเป็นรูปธรรม	 ซึ่งค่าของมาตรวัด	 หรือตัวช้ีวัดที่ได้										

ควรมีความหมายหรือการตีความได้อย่างสะดวก	กล่าวคือ	ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุด	และต�่าสุดที่ง่ายต่อ

ความเข้าใจ	เช่น	มีค่าอยู่ระหว่าง	๐	ถึง	๑๐	หรือระหว่าง	๐	ถึง	๑๐๐	ค่าของตัวชี้วัดที่ได้จากการวัด	หากอยู่

ที	่๖๐	จะตคีวามได้ว่าสงูกว่าค่าเฉลีย่	(๕๐)	เพยีงเลก็น้อยแต่หากค่าของมาตรวดัและตวับ่งชีไ้ม่มค่ีาสูงสดุ	(หรอื

ต�่าสุด)	ที่แน่นอน		เช่น		วัดออกมาแล้วได้	๕๐	หรือ	๑๒๐	ซึ่งก็ไม่ทราบว่า	๕๐	หรือ	๑๒๐	นั้น	จะตีความได้

ในลักษณะอย่างไร
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	 ๗.	มีความถูกต้อง	เนื้อหาของตัวชี้วัดที่น�ามาใช้	(Content	Validity)	ในการศึกษา	หรือพัฒนาตัวชี้

วัดจะต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานั้นๆ	 คืออะไร	 ตัวช้ีวัดที่ดี	 ต้องมีความถูกต้องในเนื้อหาท่ี

ต้องการวัด	รวมทั้งมีความถูกต้องในการพัฒนาตัวชี้วัด	การพัฒนาตัวชี้วัด	คือการน�าเอาตัวแปรหลายๆ	ตัวมา

รวมกนั	ไม่ว่าจะน�ามาบวกกนัหรอืคูณกนั	ความถกูต้องในการพฒันาจงึขึน้อยูกั่บความสามารถพสิจูน์ได้ในเชงิ

ทฤษฎีสอดคล้องกับเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏ	๔	นอกจากลักษณะของคุณสมบัติที่ส�าคัญของตัวชี้วัดดังกล่าว

แล้ว	 ส่ิงที่พึงระลึกถึงควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาที่ใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการวัดผลความส�าเร็จและ

ติดตามประเมินผลแล้ว	ก็คือ	ความสอดคล้องกับบริบท	แนวคิด	 โครงการ	กิจกรรม	กระบวนการ	และเป้า

หมายขององค์กรและชุมชน	

แนวคิดและพัฒนาการของตัวชี้วัดทางสังคมและการพัฒนา
	 พัฒนาการและแนวคิดของการจัดท�าตัวชี้วัดทางสังคม	(Social	Indicators)	ทั้งของนานาชาติและ

ประเทศไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการน�าแนวคิด	หลักการพัฒนา	ประเทศมาเป็นตัวตั้งแล้ว

มกีารพฒันาตวัชีว้ดัขึน้	เพือ่ต้องการให้เหน็ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการและความส�าเรจ็

ที่เกิดขึ้น	โดยสามารถจ�าแนกตัวชี้วัดทางสังคมเป็นกลุ่มต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	 แนวคิดการจัดท�าตัวชี้วัด	 “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”แนวคิดในการจัดท�าตัวช้ีวัดความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เป็นแนวคิดแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่ประสบผล

ส�าเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนา	 และได้ถูก

น�ามาใช้เป็นดัชนีวัดระดับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของประเทศต่างๆ	ซึ่งมาจากข้อสมมติฐานตามหลักทฤษฎี

อรรถประโยชน์สูงสุดที่ว่า	 บุคคลจะจัดสรรรายได้จ�านวนแน่นอนในการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อให้เกิด

อรรถประโยชน์สูงสุด	 ดังน้ัน	 ราคาของสินค้าจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดทางเลือก	 	 ซ่ึงเป็นที่มา

ของพฒันาการในการจดัท�าดัชนรีาคาและดชันรีายได้เพือ่ใช้เป็นเครือ่งชีว้ดัการเปลีย่นแปลงในระดบัสวสัดิการ

ของประชาชน	ต่อมามีการน�าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัดชันชีีว้ดัเพือ่ประเมนิผลการพฒันาให้มคีวามสมบรูณ์มาก

ขึ้น	โดยมีการเสนอเครื่องชี้วัดแบบใหม่เรียกว่า	MEW	:	Measure	of	Economics	Welfare		หรือ	“เครื่อง

วัดสวัสดิการทางด้านเศรษฐศาสตร์”	 ท่ีมุ่งวัดสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยไม่ได้วัด

เฉพาะด้านการผลิตเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากมองว่าการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (Gross	 National			

Product	:	GNP)		และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	มาเป็นเครื่องชี้

วัดนั้น	ยังไม่สามารถสะท้อนสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง	แต่แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับ

การยอมรับมากนัก	 ในช่วงต้นทศวรรษ	 ๑๙๘๐	 Xenophen	 Zolotas	 เสนอเครื่องวัดที่เรียกว่า	 EAW	 :											

Economic	Aspects	of	Welfare	หรือ	“สวัสดิการในมุมมองเศรษฐกิจ”	ที่ให้ความส�าคัญกับการหักมูลค่า

การใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	รวมถึงค่าโฆษณา	ค่ารักษาพยาบาลที่ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากความเครียดของสภาพแวดล้อม	และในช่วงปลายทศวรรษ	๑๙๘๐	Heaman	Daly	and	John	

Cobb	ได้เสนอการวัดที่เรียกว่า	ISEW	:	the	Index	of	Sustainable	Economics	Welfare	หรือ	“ดัชนีวัด

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการแบบยั่งยืน”	ที่มีฐานมาจากการวัดแบบ	GNP	แต่รวมถึงการวัดในด้านค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษาและสาธารณสุข	 ด้านการโฆษณา	 และการลงทุนของต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อผลทางลบต่อสภาพ

แวดล้อมอีกด้วย	แต่แนวคิดทั้งสองก็ยังไม่ได้รับการประยุกต์ใช้เท่าที่ควร			

  ๔	ศิริชัย	กาญจนวาสี.	การพัฒนาดัชนีวัดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา. 

(กรุงเทพมหานคร	:	วารสารครุศาสตร	์	ปีที่	๓๑		ฉบับที่	๓	มีนาคม	–	มิถุนายน	๒๕๔๖).
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	 ในปี	 ๑๙๙๕	Clifford	 Cobb,	 	 Ted	Halstead	 and	 	 Jonathan	 Rowe	 จากองค์กรอิสระชื่อ				

Redefining	 Progress	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอการวัดที่เรียกว่า	 GPI	 :	 Genuine	 Progress															

Indicator	 หรือ	 “ตัวบ่งช้ีความก้าวหน้าท่ีแท้จริง”	 ซึ่งได้รับการพัฒนาจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว																	

(green	economic)	เพื่อต้องการให้น�ามาใช้แทนการชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ(GDP)	 และเป็นวิธีการวัดท่ีได้รับความสนใจโดยทั่วไป	 เพราะการวัดแบบ	 GPI	 นี้จะ

พิจารณาครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา	โดยพิจารณาถึงมูลค่าการ

ใช้จ่ายด้านการศึกษาและสุขภาพ	ด้านแรงงานอาสาสมัคร	ด้านปัญหาอาชญากรรม	ปัญหาความแตกร้าวใน

ครอบครัว	มูลค่าของภาวะของการว่างงานการท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน	และการสูญเสียการเจริญเติบโต

ของป่าไม้		

	 จนกระทั่งในช่วงต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสังคมได้เริ่มถูกน�าเข้ามาใช้อ้างอิงในการ

พัฒนาอย่างแพร่หลายมากขึ้น	 เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม

ควบคูไ่ปกับการพฒันาทางเศรษฐกจิและด้านอืน่ๆ	อย่างเป็นองค์รวม	โดยรฐับาลของหลายประเทศได้พยายาม

เปลีย่นกระบวนทศัน์การพฒันาแบบใหม่จากเดมิทีเ่คยมองเฉพาะด้านความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	เริม่หนั

มาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	 	 คือ	 การขจัดความยากจน	 การกระจาย

ความยุติธรรม	 สร้างการศึกษา	 การจ้างงาน	 การมีที่อยู่อาศัย	 การมีส่ิงแวดล้อมที่ดีความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของชีวิต		โดยไม่ได้น�า	รายได้ที่เป็น	“ตัวเงิน”	มาเป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาดังเช่นที่

ผ่านมา

 ๒. แนวคิดการจัดท�าตัวชี้วัด “คุณภาพชีวิตและสังคม” แนวคิดการจัดท�าตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ

ชวีติและสงัคมนัน้ได้รบัการพฒันามาอย่างต่อเนือ่งจากแนวคดิทีม่องเหน็ข้อจ�ากดัและความแตกต่างของการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้	 โดยมีการน�าแนวคิดของการ

พฒันาทีค่วามสมัพนัธ์กบัการพัฒนาคณุภาพชวีติและสังคม	แล้วน�ามาสร้างเป็นเครือ่งช้ีวัดและดชันชีีว้ดัในมติิ

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในด้านความจ�าเป็นพืน้ฐานและความเป็นอยูท่ีด่	ีซึง่การจดัท�าดชันชีีว้ดั	“คณุภาพชวีติตามแนวคดิ

ความจ�าเป็นพื้นฐาน”	ได้เริ่มต้นในป	ี๑๙๗๐	โดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ช่วยให้ความยากจนใน

หลายประเทศลดลงแต่กลับยังคงเพิ่มสูงขึ้น	ท�าให้เกิดความไม่พอใจในแนวคิดความเติบโตทางเศรษฐกิจแพร่

กระจายออกไป	จนกระทั่งองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลก	(World	Bank)	ได้หันมาให้ความ

สนใจกับการตอบสนอง		ความจ�าเป็นพื้นฐานส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนในสังคมแทนการขจัด

ปัญหาความยากจน	 	 เช่น	 ด้านการศึกษา	 สาธารณสุข	 และการพัฒนาที่อยู่อาศัย	 ความจ�าเป็นพื้นฐาน											

(Basic	Need		Approach)	จึงเกี่ยวข้องกับการดูแลตอบสนองความต้องการขั้นต�า่ของประชาชนที่จ�าเป็นต่อ

การด�ารงชีวิตมากกว่าการค�านึงถึงรายได้ในภาพรวมเพื่อช่วยยกระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน	 อย่างไร

กต็าม	ทฤษฎคีวามจ�าเป็นพืน้ฐาน	ยงัให้ความส�าคญักบัความต้องการพืน้ฐานในรปูของสินค้าและบรกิารต่างๆ	

เท่านั้น	ยังไม่ได้ค�านึงถึงในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากนัก	๗ 

  ๕	สภุางค์	จนัทวานชิ	และ	วิศน	ีศิลตระกูล.	“การพัฒนาแนวคดิและเครือ่งชีว้ดัสงัคมและคณุภาพชวีติในต่างประเทศ.”	

ใน การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	๒๕๓๙).

  ๖		http://www.sustainablemeasures.com/Training/Indicators/GPI.html

  ๗	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ๕ ปี หลังวิกฤต

เศรษฐกิจ.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	๒๕๔๖).
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ในประเทศไทยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิได้เริม่น�าแนวคิดความจ�าเป็น

ขัน้พืน้ฐาน	(จปฐ.)	มาใช้เป็นเป็นครัง้แรกปี	พ.ศ.๒๕๒๔		และเกบ็ข้อมลูปี	พ.ศ.๒๕๒๘	เพือ่แสดงถงึสภาพความ

จ�าเป็นของคนในครัวเรือนตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต�่า	ต่อมาปี	พ.ศ.๒๕๓๐	 ได้จัดท�าเป็น	“เครื่องชี้วัด

คุณภาพชีวิตในระดับชาติ”	

	 ส่วนการจัดท�าดัชนีชี้วัด	“ความเป็นอยู่ที่ดี	(Well-Being)”	เกิดขึ้นโดยมุ่งถึง	“ความเป็นอยู่ที่ดีของ

สังคม”	(Well-Being)	ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม		เพราะบุคคลย่อมเป็นส่วนประกอบ

ส�าคญัในการก�าหนดความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชน	ดงันัน้	การประเมนิถงึความเป็นอยูท่ีด่โีดยแท้จรงิจงึไม่สามารถ

ละเลยการวัดในระดับบุคคลได้ในช่วงกลางทศวรรษ	๑๙๗๐	องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโปรแกรมที่เน้น	

“การพัฒนามนุษย์และสังคม”	 เพื่อท�าให้เกิดการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคมในระดับนานาชาติที่เป็นระบบ

มากขึ้น	 และนิยามของตัวชี้วัดทางสังคม	คือ	 “ความพยายามในการจัดการและการวัดองค์ประกอบของมิติ

ต่างๆ	ด้านสวัสดกิารสงัคม”	แต่ยงัถูกมองว่าเป็นเพยีงรายงานสภาวะทางสงัคมเท่านัน้	ในช่วงปี	๑๙๗๔	องค์กร

ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิและการพฒันา	(OECD)	ได้พยายามพฒันาเครือ่งชีว้ดัทางสงัคมระหว่างประเทศ

ที่เรียกว่า	“ดัชนีความเป็นอยู่ที่ดี”	(WBI	:	Well-Being	Index)	ขึ้นมา	เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตัวชี้วัด

ทางสังคมโดยเริ่มมีการจัดหมวดหมู่	 ประเด็นการพัฒนาทางสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านต่าง	 ๆ	

ซึ่งประเด็นทางสังคมท่ีจัดไว้ในตัวชี้วัด	 ได้แก่	 ประชากร	 การศึกษา	 การจ้างงาน	 รายได้	 สุขภาพท่ีอยู่อาศัย	

ความปลอดภยัทางด้านสาธารณะ	และกจิกรรมนนัทนาการซึง่ต่อมาได้เพิม่ความสนใจในประเดน็ทางการเมอืง	

การมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกตั้ง	บรรยากาศทางธุรกิจ	นิเวศวิทยา	ด้านแรงงาน	ความพึงพอใจในการ

ท�างาน	เยาวชน	ศาสนาและประชากรและในปี	๑๙๗๖	OECD	ได้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศต่างๆ	โดย

ศึกษาจาก	๘	ด้าน	ได้แก่	ด้านสุขภาพ	ด้านการพัฒนาของปัจเจกบุคคลโดยการเรียนรู	้ด้านการจ้างงานและ

คณุภาพชวีติการท�างาน	เวลาและการใช้เวลาว่าง	ด้านความต้องการในเรือ่งสนิค้าบรกิารต่างๆ	ด้านสิง่แวดล้อม

ทางกายภาพ	ด้านความปลอดภัยของบุคคลและด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรม		และต่อมาได้ให้ความ

สนใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพด	ีชีวิตครอบครัว	ความสงบของจิตใจ	การใช้เวลาว่าง	ระดับความเป็นอยู	่ชนชั้น

และ		การเลื่อนชั้นทางสังคม	สิ่งแวดล้อม	สิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพ	ด้านสังคมของประชาชน	หรือประชา

สงัคม	และเรือ่งการมส่ีวนร่วมของสตรแีละบทบาททางเพศทีเ่ท่าเทยีมกนัในครอบครวัและสังคมมาเป็นเคร่ือง

ชี้วัดทางสังคม	ในกรณีของประเทศไทย	ได้มีการน�าแนวคิดด้าน	“ความเป็นอยู่ที่ดี”	หรือ	“ความอยู่ดีมีสุข”	

(Well-Being)	 	มาจากอมาตยา	 เซน	ซึ่งมองว่าความอยู่ดีมีสุขควรชี้วัดจากบทบาทหน้าที่และความสามารถ

ของผู้คน	 ๘	 โดยมีองค์ประกอบ	๗	 ด้าน	 ๒๕	 ตัวช้ีวัด	 ได้แก่	 องค์ประกอบด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านความรู	้						

ด้านชีวิตการท�างาน	ด้านรายได้และการกระจายรายได้		ด้านชีวิตครอบครัว	ด้านสภาพแวดล้อมในการด�ารง

ชีวิต	และด้านการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ

 ๘	Sen,	Amartya.	The standard of living.	(Cambridge:	Cambridge	University	Press.	๑๙๘๗).		
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 ๓. การจัดท�าดัชนีชี้วัด “คุณภาพชีวิต”	แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตได้มีการพัฒนาเพื่อแทนที่การใช้

ดัชนีผลผลิตมวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากข้อเสนอของสหประชาชาติในป	ี								

ค.ศ.	 ๑๙๗๓	ที่กล่าวถึงแนวคิดคุณภาพชีวิต	 แต่เป็นแนวคิดท่ีไม่สามารถก�าหนดนิยามของ	 “คุณภาพชีวิต”				

ให้ยอมรับกันเป็นสากลได้	จึงได้มีการให้ค�านิยามไว้ในลักษณะต่างๆ	กันไป	ซึ่งโดยภาพรวมได้มีการน�าเสนอ

นิยามใน	๓	มิติ	คือ	ความสามารถในการกระท�า	การรับรู้	และลักษณะอาการต่างๆ	ซึ่งแยกออกเป็นประเด็น

ย่อย	คอื	ภารกจิประจ�าวนั	การปฏบิติักจิกรรมทางด้านสงัคม	การใช้สตปัิญญา	อารมณ์และความรูส้กึ	สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ	สถานภาพทางด้านสุขภาพ	ความเป็นอยู่ที่ดี	ความพึงพอใจในชีวิต	โรคภัยต่างๆ	ต่อมาองค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และ	แห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ก�าหนดเครื่องบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชากร	๘	ด้าน

ได้แก่	อาหารและโภชนาการ	สุขภาพ	การศึกษา	สภาพแวดล้อม	รายได้	การมีงานท�า	สถานภาพสตร	ีและที่

อยู ่อาศัย	 ต่อมาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ								

(UN-ESCAP)		ได้น�าแนวความคิด	“คุณภาพชีวิต”	มาก�าหนดเป็นเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิต	หรือ	ดัชนีชี้วัด

คุณภาพชีวิต (QLI:	Quality	of	Life	Index)	โดยมองคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นภาพรวมขององค์ประกอบ

ต่างๆ	๙	ประกอบด้วย	๗	ด้าน	๒๘	ตัวชี้วัด	คือ	ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ	ด้านสุขภาพ		ด้านการ

ศึกษา	 (การใช้สติปัญญา)	 ด้านชีวิตการท�างาน	 ด้านชีวิตครอบครัว	 ด้านชุมชน	 และด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	นอกจากนี	้องค์การสหประชาชาติ		(UN:	United	Nations)	ได้ก�าหนด	“เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต

ของประชากรในกลุ่มประเทศภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก”	ไว้	๙	หมวด	๔๕	ตัวชี้วัด	ได้แก่

ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านการศึกษา	 ด้านการจ้างงานและชีวิตการท�างาน	 ด้านท่ีอยู่อาศัย	 ด้านรายได้	 ด้าน

สวัสดิการสังคม	ด้านวัฒนธรรม	ด้านความปลอดภัยของสาธารณะ	และด้านสิ่งแวดล้อม	ต่อมาในปี	๒๐๐๕	

ได้มีการพัฒนา	 “ดัชนีคุณภาพชีวิต”	 เปรียบเทียบระหว่างประเทศ	 โดยนิตยสารนักเศรษฐศาสตร์	 (The	

Economist)	โดยแบ่งเป็น	๙	องค์ประกอบ	ได้แก่	ด้านความเป็นอยู่ทีด่ทีางวตัถ	ุด้านสุขภาพ	ด้านชีวติครอบครวั	

ด้านชวีติชมุชน	ด้านสภาพภูมศิาสตร์และภมูอิากาศ	ด้านความมัน่คงในการท�างาน	ด้านเสถยีรภาพและความ

มั่นคงปลอดภัยทางการเมือง	ด้านเสรีภาพทางการเมือง		และด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

	 ส�าหรบัในประเทศไทยได้มีการเสนอกรอบแนวคดิและการจัดท�าตวัชีว้ดัการพฒันาคณุภาพชวีติและ

การพัฒนาสังคมในลักษณะต่างๆ	โดยนักวิชาการ	นักวิจัย	และปราชญ์ชาวบ้าน	ตลอดจนองค์กรต่างๆ	เพื่อ

น�าไปเป็นทางเลือกให้แก่สังคมมากขึ้น	โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	เช่น	ด้านสิทธิเสรีภาพและการเมือง	การ

ศึกษา	สิ่งแวดล้อม	ด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม	

 ๔. แนวคิดการจัดท�าดัชนีชี้วัด “การพัฒนาสังคม”	 แนวคิด	 “การพัฒนาสังคม”	 (Social													

Development)	ได้ถูกน�ามาก�าหนดเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสังคมซึ่งมีเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	มุ่งเน้น

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในระบบประชาธปิไตย	โดยมอบสิทธท่ีิถกูต้องตามกฎหมาย	รวมทัง้การใช้อ�านาจ

และทรพัยากรเพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการของประชาชน	สาระส�าคัญคือ	ให้ความส�าคัญกบั

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความยากจน	การถูกกีดกันเลือกปฏิบัต	ิปัญหารุนแรงอื่น	ๆ 	ได้แก่	ปัญหาความขัดแย้งของ

ชนต่างวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์	ปัญหาการติดยาเสพย์ติด	ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง	และปัญหาการ

บริโภคทรัพยากรมากเกินไป	และมีการก�าหนดเป็นประเด็นหลัก	๓	ประการคือ	การลดและขจัดความยากจน

 ๙	larson	et	al,	๑๙๗๙,	อ้างใน	มัทนา	พนานิรามัย	และคณะ.	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร 

สังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย”	(กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	๒๕๔๗).	
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 การจ้างงานและลดการว่างงาน	และการสร้างความกลมกลืนทางสังคม	มุ่งเน้นกลุ่มคนทีจ่ะเป็นเป้าหมายของ

การพัฒนา	คือ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ได้แก่	กลุ่มคนที่ยากจนมาก	สตรีเด็กและเยาวชน	คนพิการไร้ความ

สามารถผูส้งูอาย	ุและกลุ่มชาตพินัธ์ุทีเ่ป็นชนกลุม่น้อย	โดยเสนอยทุธวธิเีพือ่การพฒันาสงัคมตามทฤษฎสีงัคม

ไว้	 เช่น	 การพัฒนาประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองมุ่งให้มีเชื่อถือในอัตลักษณ์ของตนเอง	 การมีส่วนร่วมใน													

การพัฒนา	ความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาของตนเองโดยรับการแนะน�าและสนับสนุนจากภาครัฐ	การรู้จัก

และเข้าใจว่า	เงนิทนุเพือ่การพัฒนาสังคมทีย่ั่งยนืนัน้ต้องมาจากท้องถิน่ของตนเอง	การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ	

ที่เข้าสู่ชีวิตครอบครัวและการท�างาน	 การพิจารณาให้เหมาะสมกับค่านิยมทางด้านวัฒนธรรม	และการช่วย

เหลือทางวิชาการทางด้านสังคม	เป็นต้น	

 ๕. แนวคิดการจัดท�าดัชนีชี้วัด “การพัฒนามนุษย์”	 แนวคิดการพัฒนามนุษย์	 (Human															

Development)	มีแนวคิดว่า	“มนุษย์เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา”		คือ	การเพิ่มทางเลือกใน

ด้านต่างๆ	 ให้แก่มนุษย	์ ไม่ใช่เฉพาะรายได้ซึ่งเป็นมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น	แต่ต้องให้ความส�าคัญต่อคุณภาพ

ของการพฒันาและการกระจายรายได้	ทัง้นีเ้พือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนษุย์และความยัง่ยนืของสภาพแวดล้อม

ที่มนุษย์ด�ารงอยู่		โดยองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนามนุษย์

	 ๑)	ความเป็นธรรม	(Equity)	หมายถงึ		ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถงึทางการเมอืงและเศรษฐกจิ	

โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างทางอ�านาจ	 เช่น	 การกระจายทรัพย์โดยผ่านการปฏิรูปที่ดิน	 การกระจายรายได้

โดยใช้นโยบายการเงินการคลังที่ก้าวหน้าการวางระบบสินเช่ือซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึง

แหล่งสินเชื่อ	รวมทั้งการขจัดอุปสรรคของผู้หญิงและคนชายขอบในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ	ในสังคม	

	 ๒)	ความยั่งยืน	(Sustainability)	ที่เกี่ยวข้องกับทุนด้านต่างๆ	เช่น	ทุนกายภาพ	ทุนมนุษย์	ทุนทาง

สังคม		และทุนด้านสิ่งแวดล้อม

	 ๓)	ผลิตภาพ	(Productivity)	มีความส�าคัญและบังเกิดขึ้นจากการลงทุนในการพัฒนามนุษย	์และ

เศรษฐกิจในระดับมหภาคท่ีเอื้ออ�านวยให้มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผลผลิตท่ีเกิด

จากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

	 ๔)	การเสริมพลงัอ�านาจ	(Empowerment)	หมายถึง	การเสรมิสร้างพลังความสามารถให้กบัมนษุย์

เพื่อให้ด�ารงอยู่ในฐานะท่ีจะตัดสินใจเลือกโดยอิสระได้ด้วยตนเองในแนวทางที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อม

ทางสังคม๑๐

	 โดยในปี	๑๙๘๙	โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความเรื่อง	“การพัฒนา

มนุษย์”	 ให้ครอบคลุมทั้งในกระบวนการเพิ่มโอกาสทางเลือกและการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

และจดัท�า	“ดชันกีารพฒันามนษุย์”	(HDI:	Human	Development	Index)	ในปี	๑๙๙๓	เพือ่ใช้วดักระบวนการ

พัฒนาซึ่งไม่จ�ากัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านอื่นๆ	 โดยเฉพาะการ

พัฒนาด้านสวัสดิการ	 (Welfare)	 ของมนุษย์	 โดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน	 ๓	 ประการของดัชนีพัฒนามนุษย์	

ได้แก่	๑)	การมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี		(ตัวชี้วัด	คือ		อายุขัยเฉลี่ย)		๒)	การศึกษา	(ตัวชี้วัด	คือ	อัตราการ

รู้หนังสือในผู้ใหญ่	และอัตราการเข้าเรียน)	และ	๓)	รายได้	(ตัวชี้วัด	คือ	รายได้ต่อหัวของประชากร)	แนวคิด

และดชันกีารพัฒนามนษุย์	(HDI)	ได้ถกูน�าไปใช้ในประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	เพือ่จดัล�าดับความส�าคญัในการพฒันา

มนุษย์	และมุ่งกระตุ้นความช่วยเหลือต่อประเทศที่ก�าลังพัฒนานอกจากนี้ยังได้น�าไปสู่การพัฒนา

   ๑๐	Mahbubul	Haq.	Reflections	on	Human	Development.	(New	York	and	Oxford	:	Oxford	

University	Press,	๑๙๙๕).	pp.	35-42.		
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เป็น	ดชันคีวามเท่าเทยีมกนัทางเพศ	หรอื	ดชันกีารพัฒนาหญงิ-ชาย	(GDI	:	Gender-related	Development	

Index)	โดยใช้องค์ประกอบเดยีวกบั	HDI	และเพิม่ความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศชายและหญงิขึน้มา	และสร้าง

ดชันพีลงัสตรี	(GEM:Gender	Empowerment	Measure)	ประกอบด้วยอตัราส่วนของสตร	ีทีท่�างานในระดบั

ต่างๆ	ได้แก่	สมาชิก	สภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา	ผู้บริหาร	ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ	และส่วน

แบ่งของรายได้ประชาชาติท่ีสตรี	 หามาได้	 โดยแนวคิดการจัดท�าตัวช้ีวัดการพัฒนามนุษย์ดังกล่าวมีความ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ใน	๒	ประเด็น	คือ

 ๑) ดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ โดยในปี	๑๙๙๔	ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง		สหประชาต	ิ

(UNDP)	เสนอแนวคิดเรื่อง	“ความมั่นคงของมนุษย์”	(Human	Security)	ใน	“รายงานการพัฒนามนุษย์”	

(Human	Development	Report)	โดยก�าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับมนุษย์	๒	ประการ	คือ	๑)	ปลอดจากความ

กลัว	(Freedom	from	fear)	และ	๒)	ปลอดจากความขาดแคลนหรือความต้องการ	(Freedom	from	want)	

อาทิเช่น		ภัยคุกคาม	ความหิวโหย	โรคภัยไข้เจ็บ	และการถูกข่มเหงรังแก		ทั้งในชีวิตการท�างาน	ชีวิตส่วนตัว

และในชุมชนของตนเอง	โดยจ�าแนกองค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์ออกเป็น	๗	ด้านคือ	ด้านความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิ	ความม่ันคงทางการเมอืง	ความมัน่คงทางอาหาร	ความม่ันคงทางด้านสุขภาพ	ความม่ันคง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม	ความมั่นคงส่วนบุคคล	ความมั่นคงของชุมชน	รวมทั้งหมด	๓๗	ตัวชี้วัด	โดยมุ่งเน้นให้คน

สามารถด�ารงชีวิตและท�ามาหากินได้โดยปราศจากความหวาดกลัวภัยที่คุกคามความอยู่รอด	ทั้งด้านสุขภาพ

อนามัย	การประกอบอาชีพ	ตลอดจนความสุขสบายปลอดจากภัยคุกคามหรือปัญหาทั้งหลาย	เช่น	ความขัด

แย้งต่อสู้ระหว่างกลุ่ม	การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น		ซึ่งสามารถวัดได้จากการ

ที่ผู้หญิงจะไม่ถูกข่มขืน	 โอกาสที่สตรีจะได้รับสิทธิในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	อย่างเสมอภาคและทัดเทียมชาย

ในด้านต่าง	ๆ	รวมทั้งการเพิ่มดัชนีเรื่องปัญหาหรือจ�านวนโสเภณ	ีการท�าแท้งโรคเอดส์และแรงงานเด็ก

	 ในกรณปีระเทศไทย	ผลจากการผลักดนัแนวคิดเรือ่ง	ความมัน่คงของมนษุย์ในการให้ประชาชนเป็น

ศนูย์กลางของนานาชาต	ิส่งผลให้รฐับาลไทยมองเหน็ความส�าคัญจงึได้มกีารจดัต้ังเป็น	“กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์”	ในป	ี๒๕๔๕	เพื่อท�าหน้าที่ในการพัฒนาสังคม	การสร้างความเป็นธรรม	

และความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	 และความมั่นคงในชีวิต	 สถาบันครอบครัวและ

ชมุชน	ซึง่ต่อมาได้ด�าเนนิการศกึษามาตรฐานและตวัชีว้ดัความมัน่คงของมนษุย์ตามแนวคดิทฤษฎใีนประเทศ

และต่างประเทศ	โดยให้ความหมายของความมัน่คงของมนษุย์	(Human	Security)	หมายถงึ	การท่ีประชาชน

ได้รับหลักประกันด้านสิทธิแห่งความปลอดภัย	 การสนองตอบต่อความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	 สามารถด�ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี	 ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง												

ซึง่ประกอบด้วยดชันคีวามมัน่คงของมนษุย์	จ�านวน	๑๐	มติ	ิได้แก่	ด้านการมงีานท�าและรายได้		ด้านครอบครวั	

ด้านสขุภาพอนามยั	ด้านการศกึษา		ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ		ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดล้อม	

ด้านสิทธิและความเป็นธรรม		ด้านสังคม-วัฒนธรรม		ด้านการสนับสนุนทางสังคม	และด้านการเมืองและธร

รมาภิบาล

 ๒) ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย	์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	 ได้ก�าหนด	

“ดัชนีความก้าวหน้าของมนุษย์” (HAI	:	Human	Achievement	Index)	ขึ้นมาใช้ในประเทศต่างๆ	รวมทั้ง

ประเทศไทย	โดยมองว่า	HAI	น้ัน	สามารถสะท้อนมิติต่างๆ	ของการพฒันาคนและได้พยายามน�าเสนอมติเิหล่า

นี้อย่างเป็นระบบ	 เพื่อน�าเสนอเชิงนโยบายและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย	 ยุทธศาสตร์และ

การพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อขจัดความไม่เสมอภาค	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจเจกบุคคลตลอดชีวิตให้เกิด

ความกลมกลืนกับสังคมและธรรมชาต	ิเสริมสร้างศักยภาพของคนอย่างเต็มที่โดยไม่เบียดเบียนหรือท�าลาย
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สังคมและสิ่งแวดล้อม	และในกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั้น	จะต้องสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคม	 โดยไม่กดขี่	 กีดกันคนออกจากสังคมเนื่องด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 เชื้อชาต	ิหรือศาสนา	

ให้การยอมรับในเรื่องสิทธิและการใช้สิทธ	ิ เพื่อสร้างความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ	ของสังคม	นอกจากนี้

ยังมุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการด�ารงชีวิตและการท�ามาหากิน	 โดยปราศจากความหวาดกลัวภัยที่อาจ

คกุคาม	เช่น	การก่อการร้าย	การถกูละเมดิสทิธมินษุยชน	การกดขี	่การเอาเปรียบ	การฉ้อราษฎร์	อาชญากรรม	

และการย้ายถิ่น	 เป็นต้น	 โดยรัฐควรพลิกผันทรัพยากรมาเพื่อสร้างสรรค์ความผาสุกของชีวิตสามัญชนให้อยู่

รอดปลอดภัยจากปัญหา	 เช่น	 ความยากจน	 ความอดอยากหิวโหย	 การไม่รู้หนังสือ	 หรือความขัดแย้งต่อสู้

ระหว่างกลุ่ม	โดยในปี	๒๐๐๓	ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ	(UNDP)	ประจ�าประเทศไทยได้

พัฒนา	 “ดัชนีความก้าวหน้าของมนุษย์”	 ขึ้นมา	 โดยน�าแนวคิด	 “ดัชนีความขัดสน” (IHD : Human								

Deprivation	 Index)	 ซึ่งแสดงความก้าวหน้าและความเหล่ือมล�้าในพ้ืนที่ต่างๆ	 มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สังคมไทย		ประกอบด้วย	๘	ด้าน	คือ	สุขภาพ	การศึกษา	การท�างานรายได	้ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	

ชีวิตครอบครัวและชุมชน		คมนาคมและการสื่อสาร	และการมีส่วนร่วม

 ๖. แนวคิดการจัดท�าตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”	 จากการตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กอปรกับปัญหาหลายประการที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาที่ขาด

ความสมดุลและขาดกลไกการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการดูแลกระบวนการผลิตและการ

บริโภคในสังคมยุคโลกาภิวัตน์จึงก่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นจากนานาประเทศเพื่อทบทวนทิศทางและ

ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา	ดังนั้น	ในช่วงต้นทศวรรษ	๑๙๙๐	ได้เริ่มมีการน�าเสนอแนวคิดการพัฒนา

ที่เรียกว่า	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	(Sustainable	Development)	ที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งแก้

ปัญหากระบวนทศัน์การพฒันาบนพืน้ฐานเดมิของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัทีไ่ด้ละเลยมติทิางนเิวศวทิยาและ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างสิ้นเปลือง	 ต่อมาจึงได้มีการพัฒนา	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สีเขียว	 ขึ้นมาเพ่ือให้

ความส�าคญักบัความยัง่ยนืของระบบนเิวศกบัสขุภาวะของมนษุย์ในอนาคต	โดยมองว่าการเสรมิสร้างสุขภาวะ

ของมนุษย์ในระยะยาวนั้นต้องพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมและระบบนิเวศ

 ในปี	๑๙๙๒	องค์การสหประชาชาตไิด้จดัการประชมุสดุยอดว่าด้วยเรือ่งการพฒันาและสิง่แวดล้อม	

โดยก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ	๒๑	(Agenda	๒๑)	และได้เรียกร้องให้ประเทศ

ต่างๆ	ด�าเนินการจดัท�าและปฏบิตักิารตาม	ยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนืระดบัประเทศ	(National	Sustain-

able	Development	Strategy	:	NSDS)		ทั้งนี้องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประกอบด้วย	ด้านสังคม

วัฒนธรรม	 เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรมและความรับผิดชอบที่มีต่อคนรุ่นหลัง	 ด้าน

เศรษฐกิจเน้นพัฒนาความเจริญเติบโตโดยไม่	ท�าลายสิ่งแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านรายได	้ด้าน

การเมืองการปกครอง	ให้ความส�าคัญต่อการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการสู่ท้องถิ่นและชุมชน		๑๑

	 ในปี	๑๙๙๕	คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาต	ิหรือ	UNCSD	 (United	

Nations	Commission	on	Sustainable	Development)	ได้จัดท�า	“ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน”	(SDI	

:	Sustainable	Development	Index)	เพือ่ให้ประเทศสมาชกิน�าไปใช้เป็นกรอบในการวัดความก้าวหน้าการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยจัดแบ่ง

ออกเป็น	๔	หมวด	คือ	การพัฒนาด้านสังคม	เช่น	การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชากร	รวมถึงด้านสาธารณสุข

	 ๑๑	Hoff,	Marie	D.	Sustainable Community Development : Studies in Environmental, Econom-

ic and Cultural Revitalization.	Lewis	Publishers,	www.ecosocialwork.org/rfrnces.html	๑๙๙๔).p	๙๘-๑๑๐.ฃ
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อาหาร	 การศึกษา	 สถานภาพสตรี	 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 เช่น	 การสร้างภาวะสมดุลและพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง	 มีประสิทธิภาพ	 รวมกลุ่มการผลิตและการตลาดสร้างจิตส�านึกในการประกอบทางเศรษฐกิจ	 	 สร้าง

จิตส�านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	สร้างจิตส�านึกในการออมและการลงทุนที่เหมาะสม	สร้างงานและรายได้	

ฐานความมั่นคงและความสมดุลทางสังคม		ฯลฯ	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	คุณภาพน�า้	อากาศ	ความ

หลากหลายทางชวีภาพ	ทรพัยากรแร่	ป่าไม้	ฯลฯ	การพฒันาด้านสถาบนั	เช่น	นโยบายสาธารณะ	ระบบข้อมลู

การสื่อสาร	บทบาทการมีส่วนร่วมของประชากร

	 ต่อมาในป	ี๒๐๐๐	องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดผู้น�าประเทศต่าง	ๆ	เพื่อเข้าร่วมใน

การก�าหนด	“เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”		(Millennium	Development	Goals	–	MDG)	เพื่อส่ง

เสรมิการพฒันาคนเป็นศนูย์กลางและการพฒันาคนอย่างยัง่ยนื	ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั	๘	ข้อ	ได้แก่	การ

ขจดัความยากจนและความหวิโหย		การให้เดก็ทกุคนได้รบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา		การส่งเสรมิการเท่า

เทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี	การลดอัตราการตายของเด็ก	การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ	์การ

ต่อสู้โรคเอดส	์ 	 มาลาเรียและโรคส�าคัญอื่น	 ๆ	การรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 การส่งเสริมการ

เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

	 ต่อมาในปี	๒๐๐๒	ได้พยายามให้นานาประเทศมุ่งตอบสนองต่อพนัธกรณทีีจ่ะต้องส่งเสรมิการพัฒนา

ที่ค�านึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน	 โดยเห็นควรให้มีการพัฒนาดัชนีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือน�า

ไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน	 โดยเสนอให้รัฐบาลด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาวและเอื้อต่อส่วนรวม	 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม	 การฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

 ๗. แนวคดิการจดัท�าดชันชีีว้ดั “การพฒันาชมุชนทีย่ัง่ยนื” การก�าหนดตวัชีว้ดัทางสงัคมเพือ่การ

บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืได้อย่างแท้จรงินัน้	นอกจากต้องค�านงึถงึสภาพแวดล้อมของสังคมในมติต่ิาง	

ๆ	อย่างเป็นองค์รวมแล้ว	ยงัจ�าเป็นต้องพจิารณาในเรือ่งของการมส่ีวนร่วมและบทบาทของประชาชนฐานราก

ในชุมชนซ่ึงถือเป็นเจ้าของและเป้าหมายในการพัฒนา	 แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนี้	 (Sustainable	

Community	Development)ให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างและการพฒันาศกัยภาพของชมุชนให้มคีวาม

เข้มแข็ง	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	 และมีความสามารถในการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว

สอดคล้องกับกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ได้ทรงแนะน�าเรื่อง	“การระเบิดจาก

ภายใน”	โดยเน้นการสร้างฐานรากให้มั่นคงตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล	ครัวเรือน	หมู่บ้าน	ชุมชนให้มีความเข้ม

แข็ง	 	 มีโอกาสในการตั้งตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาได้	 ต่อจากน้ัน	 จึงน�าแนวคิดและ

กระบวนการจากสงัคมภายนอกเข้าไปพฒันาคนภายในชมุชนเป็นล�าดบัต่อไป	ดงันัน้	การพฒันาชมุชนทีย่ัง่ยนื

นั้นจึงต้องเริ่มจากสมาชิกในชุมชนช่วยเหลือเกื้อหนุนกันและกันให้กลายเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและ

สมานฉันท์	 ซึ่งจะน�าพาประเทศสู่การเป็นประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน	 โดยมีองค์ประกอบของการวัดความ

ส�าเร็จของการพัฒนา		คือ	ความสามารถในการพึ่งตนเอง	การรวมตัวขององค์กรประชาชนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน		ความเป็นธรรมในสังคม๑๒	ซึ่งหัวใจของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนคือ	การบริหารการใช้ทรัพยากร

ที่เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด	โดยมีปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐาน	๓	ประการ	ที่จะส่งผลให้เกิด

 ๑๒		อมรา	พงศาพิชญ์	และคณะ	อ้างแล้ว.
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ความเข้มแข็งและความเจริญแก่ชุมชนในระยะยาว	 ได้แก่	 เศรษฐกิจ	 นิเวศวิทยา	 และความเสมอภาค											

(Economy,	Ecology	and	Equity	:	๓	E’s	)	ดังนี้	๑๓	๑)	เศรษฐกิจ		(Economy)	คือ	บริหารการใช้ทรัพยากร

ให้พอเพียงกับความต้องการของครัวเรือนและชุมชน	๒)	นิเวศวิทยา	(Ecology)	คือ	แบบแผนความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม	๓)	ความเสมอภาค	(Equity)	คือ	ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างคน	

กลุม่คน	ส�าหรบัแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่การพฒันาชุมชนไปสูค่วามยัง่ยนืนัน้มแีนวทาง	๑๐	ขัน้ตอน	คือ		

	 ๑)	การจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

	 ๒)	การประสานให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	และร่วมพัฒนาให้เป็น

ไปตามวิสัยทัศน์นั้นด้วยกัน

	 ๓)	การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

	 ๔)	การสร้างเครือข่ายชุมชน

	 ๕)	การพัฒนาแผนปฏิบัติการ

	 ๖)	การประเมินความก้าวหน้า	หรือ	ความส�าเร็จของการพัฒนา	โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าของ

กิจกรรม	และคุณภาพชีวิต

	 ๗)	การตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐและเอกชน

	 ๘)	การมีส่วนร่วมของประชาชน

	 ๙)	กระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์

	 ๑๐)	การร่วมประกาศความส�าเร็จร่วมกัน		

						ส่วน	Hari	Srinivas๑๔	ได้เสนอแนวทางแห่งความยั่งยืน	๕	ด้าน	(The	Five	Es	of	Sustainability)	คือ

	 ๑)	Economy		ด้านเศรษฐกิจ	โดยการค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ		โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิในเชงิการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนปรบัปรงุทางด้านการบรหิารการจัดการ		

และการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�าเนินชีวิต	(changes	in	life-style)	

	 ๒)	 Ecology	 ด้านระบบนิเวศวิทยา	 	 โดยการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการทาง

ธรรมชาติ	เพื่อออกแบบทิศทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม	

	 ๓)	Equity		ด้านความเสมอภาค		โดยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส�าหรับทุกคนการให้โอกาสใน

การเข้าถึงในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเสมอภาค	ทั้งด้านการมีงานท�า	การศึกษา	ทรัพยากรธรรมชาติ	และด้านการ

บริการส�าหรับประชาชน

	 ๔)	Education		ด้านการศึกษา	โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	การมีจิตส�านึก	และการฝึกอบรม	

การให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ	 รวมถึงให้การศึกษาแก่เยาวชนและการฝึกอบรมสร้างเสริม

อาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	และ	

	 ๕)	Evaluation		ด้านการประเมนิผล		โดยมุง่เน้นการวดัผลให้ครอบคลุมกจิกรรมทัง้ในด้านเศรษฐกจิ

และสังคมบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของระบบมนุษย์และธรรมชาติ	 พร้อมท้ังน�ามาแก้ไขและปรับปรุง

พัฒนาสู่ความยั่งยืนได้	 การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้นั้นจึงต้องมุ่งให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมใน	

การพฒันาของทกุภาคส่วนเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนัอนัจะเป็นเพือ่เสรมิสร้างให้เกดิ	“สงัคมแห่งการ

เรียนรู้”	หรือเป็นสังคมแห่งการสร้างเสริมภูมิปัญญาหรือภูมิคุ้มกันให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในโลก

	 ๑๓		World	Bank. “Social Indicators of development”.	(Online)	Available	at.	http	://www.ciesin.

org	/IC	/wbank/sid-home.html.๒๐๐๕.

 	 ๑๔		Hari	Srinivas.	The Global Development Research Center.	www.gdrc.org/hari/	
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ได้อย่างรู้เท่าทันตลอดจนเคารพในศักดิ์ศรีระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและตระหนักถึงความส�าคัญของการ

อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล	ย่อมมีส่วนอย่างส�าคัญต่อการพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุด

 ๘. แนวคิดการจัดท�าดัชนีชี้วัดเรื่อง  “ความสุข”	แนวคิดนี้มองว่า	“ความสุข”	คือความต้องการ

ของมนษุย์ทกุคน	ดงันัน้	เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา	จงึควรมุง่ตอบสนองความสุขแก่มวลมนษุย์ทัง้หลาย	

แต่ที่ผ่านมายุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนหน่ึงเกิดจากการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงทรัพยากรและขาดการกระ

จายโอกาสอย่างเท่าเทียม	 ท�าให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลให้

คนจนจ�านวนมากยังคงตกอยู่ในภาวะความทุกข์ยาก	ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน		รวมถึงปัญหาสังคมอื่นๆ	

ตามมาอกีมากมาย	การส�ารวจข้อมลูทางสถติทิางสงัคมช้ีชัดว่าการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในประเทศพฒันา

อตุสาหกรรม	ไม่ได้มส่ีวนช่วยการสร้างความเป็นอยูท่ีด่ทีางสงัคม	(Social	Well	Being)	หรอืความสขุแต่อย่าง

ใด	 ในหลายกรณีกลับเป็นตัวสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น	ดังเช่นสังคมในประเทศอเมริกันพบว่า	คนมีความทุกข์

เพ่ิมมากขึ้น	 อัตราการฆ่าตัวตาย	 ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว	 ๑๕องค์การ

สหประชาชาติ	(UN)	จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า	การใช้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพื่อวัดความยากจนนั้น	อาจไม่ได้สะท้อน

ความสุข	ความทุกข์ที่แท้จริง	เพราะการมีรายได้สูง	ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีรายได้จากสินค้าและบริการที่

ไม่ได้ก่อให้เกดิความสขุกไ็ด้			เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าฟ้องร้อง	ค่าก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซม	อนัเกดิจากวนิาศกรรม	

หรือแม้แต่การบริการตนเองในบ้านที่ถูกน�ามาตีราคาเป็นตัวเงิน	ก็รวมอยู่ในรายได้ของประเทศทั้งสิ้น	ปัญหา

อันเกิดจากผลพวงของการพัฒนาที่ขาดความสมดุลนี้จึงไม่สามารถน�าพาพัฒนาประเทศสู่ความอยู่ดีมีสุขได้

อย่างแท้จรงิ		เป้าหมายแห่งการพัฒนาเพือ่ให้ได้มาซึง่	“ภาวะแห่งความเป็นสขุ”	หรอื	“สุขภาวะ”	ของมนษุย์

อย่างยั่งยืนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบในมิติต่างๆ	อย่างรอบด้านทั้งสุขภาวะทางกาย	(Physical	Health)	

สุขภาวะทางจิต	 (Mental	 Health)	 สุขภาวะทางสังคม	 (Social	 Health)	 และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ						

(Spiritual	Health)		

	 สมศักดิ	์ชุณหรัศมิ์	๑๖		ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ชี้ถึงความสุข	ว่าประกอบด้วยมิติของครอบครัวที่อบอุ่น	

ชุมชนเข้มแข็ง	และเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งจะน�าไปสู่สุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย	จิตใจ	สังคมและปัญญา	รวมไปถึง

โครงสร้างและกลไกหลักของสังคมที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาสมาชิกในสังคมให้มีอุดมการณ์และค่านิยมที่

พึงประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	โดยจ�าแนกระดับของความสุขออกเป็น	๒	ด้าน	ได้แก่	ความสุขใน

ระดับบุคคล	 คือ	 การมีสุขภาพดีท้ังร่างกาย	 จิตใจ	 ปัญญา	 และสังคม	 และความสุขในระดับสังคม	 คือ														

การพัฒนาสังคมแบบองค์รวมท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนามิติสังคม	 วัฒนธรรม	 ศาสนา	 ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจ	(Mental	Health)		ความสุขในระดับบุคคลนั้น	คือ	ตัวแปร

ส�าคญัต่อการมสีขุภาพทางกายทีด่	ีซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาทางการแพทย์ท่ีกล่าวถงึการมร่ีางกายทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ์เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะทางจิตใจและอารมณ์ที่ดี	กล่าวคือ	ความรู้สึกเครียด	วิตกกังวล	โกรธแค้น	

หวาดกลัว	 การว่างงาน	 รายได้	 ความแตกต่างทางด้านการศึกษา	 และการถูกแปลกแยกของคนชายขอบใน

สังคม	เป็นต้น	ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอันจะก่อให้เกิดโรค

ภัยทางกายตามมาได้	
 	 มลูนิธเิศรษฐศาสตร์ใหม่	(New	Economics	Foundation	:	NEF)	ร่วมกบัองค์กรเพือ่นโลก		(Friend	

of	the	Earth)	ได้จดัท�าดชันโีลกของความสขุ	(Happy	Planet	Index:	HPI)	ขึน้ในปี	๒๐๐๖	ซึง่เป็นการวดัผล

 ๑๕	วิทยากร	เชียงกูล.	จิตวิทยาในการสร้างความสุข.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สายธาร,	๒๕๔๘).

   ๑๖	สมศักดิ	์ชุณหรัศมิ์	“ความสุขของคนไทยวัดด้วยอะไร.”	ใน	วารสารเศรษฐกิจและสังคม	ฉบับกรกฎาคม-

สิงหาคม	(กรุงเทพมหานคร	:	๒๕๔๘).
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ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ	 น�ามาค�านวณในสมการทางคณิตศาสตร์	 โดย	 ๑)	 ดัชนีความพึงพอใจในชีวิต						

(Life	Satisfaction)	และ	๒)	ดชันคีวามยนืยาวของชวีติ	(Life	Expectancy)	มาเปรยีบเทยีบกบัความต้องการ

บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ	 ท้ังนี้หากค่าดัชนีโลกแห่งความสุข	 	 หรือ	 HPI	 ของประเทศใดมีค่าสูงสุดไม่ได้

หมายความว่าเป็นประเทศทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก	แต่จะหมายความถึงความสามารถในการจดัสรรทรพัยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

	 ดงันัน้	จึงมแีนวคดิการบรูณการความสขุทัง้ในระดบับคุคลและความสขุในระดบัสงัคม	เช่นเดยีวกบั

การรักษาความสมดุลระหว่างความสุขจากภายในและภายนอก	กล่าวคือ	นอกจากความสุขในระดับบุคคลที่

ต้องแสวงหาและสร้างให้ได้มาด้วยตนเองแล้ว	ยังต้องประกอบด้วย	ความสุขในระดับสังคม	ซึ่งเป็นความสุข

ตามความจ�าเป็นข้ันพืน้ฐานทีป่ระชาชนพงึจะได้รบัตามสทิธขิองความเป็นพลเมือง	โดยภาครัฐหรอืสงัคมต้อง

มหีน้าทีเ่อือ้ประโยชน์ให้เกดิความเสมอภาคและเป็นธรรมอย่างทัว่ถงึ	อาทิ	การจัดการด้านสวสัดกิารทางสงัคม	

การพฒันาในมมุมองใหม่โดยวดัความสขุของประชาชนใน	๑๗๘	ประเทศทัว่โลก	โดยพจิารณาจากองค์ประกอบ

หลัก	 คือ	 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	 และประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร	 กับความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์	

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ	 และการเข้าถึงแหล่งความรู้	 	 รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

เป็นต้น	โดยเฉพาะระบบการศึกษานัน้จ�าเป็นต้องส่งเสริมผูเ้รยีนรูใ้ห้มทีัง้ความรู้และคณุธรรมควบคูก่นั	คือ	มุง่

ให้สมาชิกรู้จักการใช้ชีวิตอยู	่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและยั่งยืนโดยเน้นการปลูกฝังเรื่องของความรับผิด

ชอบที่มีต่อสังคมในภาคประชาชนและการช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชนและสังคมซึ่งถือเป็น	“ทุนทางสังคม”ที่

ส�าคัญในการสร้างความผูกพันไว้วางใจและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก	อันจะ

ย้อนกลับมาสร้าง	ความสุขในระดับบุคคล	ได้ในที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในหลายประเทศที่พบว่า	

คนที่มีความสุข	 คือ	 คนท่ีมุ่งท�างานเพื่อครอบครัวและมีส่วนช่วยเหลือสังคม	 ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิด

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนัแล้วยงัลดความขดัแย้งหรอืการแข่งขนัชงิดชีงิเด่นในสงัคมได้			ส่วนปัจจยัองค์ประ

กอบอื่นๆ	เช่นในเรื่องของ	อายุ	การศึกษา	ชนชาติ	รายได้	หรือแม้แต่การเป็นผู้ที	่ฉลาดหน้าตาด	ีนั้นไม่ได้ก่อ

ให้เกิดความแตกต่างในระดับความสุขแต่อย่างใด	ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องเพศ	หรือว่า	เพศภาวะ	ก็ไม่

ได้ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนได้		โดยสรุปไม่ว่าจะอยู่ในภาพลักษณ์	เพศ	อายุ	

สถานะ	 ระดับการศึกษา	การมีงานท�าและระดับรายได้หรือชนชั้นใด	ก็สามารถเข้าถึงความสุขแท้จริงได้โดย	

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ	 และการเข้าถึงแหล่งความรู้	 	 รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

เป็นต้น	โดยเฉพาะระบบการศึกษานัน้จ�าเป็นต้องส่งเสริมผูเ้รยีนรูใ้ห้มทีัง้ความรู้และคณุธรรมควบคูก่นั	คือ	มุง่

ให้สมาชิกรู้จักการใช้ชีวิตอยู	่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและยั่งยืนโดยเน้นการปลูกฝังเรื่องของความรับผิด

ชอบที่มีต่อสังคมในภาคประชาชนและการช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชนและสังคมซึ่งถือเป็น	“ทุนทางสังคม”ที่

ส�าคัญในการสร้างความผูกพันไว้วางใจและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก	อันจะ

ย้อนกลับมาสร้าง	ความสุขในระดับบุคคล	ได้ในที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในหลายประเทศที่พบว่า	

คนที่มีความสุข	 คือ	 คนท่ีมุ่งท�างานเพื่อครอบครัวและมีส่วนช่วยเหลือสังคม	 ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิด

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนัแล้วยงัลดความขดัแย้งหรอืการแข่งขนัชงิดชีงิเด่นในสงัคมได้			ส่วนปัจจยัองค์ประ

กอบอื่นๆ	เช่นในเรื่องของ	อายุ	การศึกษา	ชนชาติ	รายได้	หรือแม้แต่การเป็นผู้ที	่ฉลาดหน้าตาด	ี

นัน้ไม่ได้ก่อให้เกดิความแตกต่างในระดบัความสขุแต่อย่างใด	ตลอดจนความแตกต่างในเรือ่งเพศ	หรอืว่า	เพศ

ภาวะ	ก็ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนได้		โดยสรุปไม่ว่าจะอยู่ในภาพลักษณ์	

เพศ	อายุ	สถานะ	ระดบัการศกึษา	การมงีานท�าและระดบัรายได้หรือชนชัน้ใด	กส็ามารถเข้าถงึความสขุแท้จรงิ

ได้โดยไม่ต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบตนเองกับใคร	ดังนั้น	นอกเหนือจากการได้มาซึ่ง	“ความสุขภายนอก”	
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	ในรูปแบบต่างๆ	ตามสิทธิความเป็นพลเมืองที่รัฐหรือสังคมและชุมชนนั้นพึงจะเอื้อให้เกิดขึ้นแล้วที่ส�าคัญคือ		

“ความสุขภายใน”	ของแต่ละบุคคลที่พึงจะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาด้วยตนเอง	โดยไม่ยึดติดหรือ

อิงอยู่กับวัตถุภายนอกเป็นหลักซ่ึงมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ก็ย่อมจะสามารถเป็นผู้ค้นพบกับ

ความสุขที่เป็นอิสระได้อย่างแท้จริง	ด้วยเพราะไม่มีความสุขใดจะยั่งยืนได้หากเราไม่รู้จักสร้างความสุขขึ้นมา

จากภายในจิตใจของเราเอง

หลักการสร้างตัวชี้วัดทางสังคม 

	 การสร้างตวัชีว้ดัเพือ่วดัผลความส�าเรจ็ทัง้	“ต้นทาง”	คอื	การเรยีนรูใ้นกระบวนการท�างานอย่างเป็น

ขัน้ตอน	และ	“ปลายทาง”	คอืการวัดผลความส�าเรจ็ของกจิกรรมท่ีท�านัน้	โดยทัว่ไปมุง่นยิมหลกัการท�าให้ง่าย	

สะดวก	 สั้น	 กระชับ	 และตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน	 (KISS	 Approach:	 Keep-It-Simple-Shot-Succinct-

Straight	forward)	มคีวามสอดคล้องกบัสิง่ทีต้่องการวดัและบรบิททีเ่กีย่วข้องขององค์กรกระบวนการท�างาน

ในทุกขั้นตอน	และผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย	โดยมีหลักการในการสร้างตัวชี้วัด	คือv

		 ๑)	การเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนสภาพจริงที่ส�าคัญเท่านั้น	 	คือ	 เลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ

สภาพการณ์จรงิของกระบวนการทีด่�าเนนิการในขณะนัน้	เช่น	การประเมินปัจจัยน�าเข้า	(Input)	กระบวนการ	

(Process)	ผลผลิต	(Output)และผลลัพธ	์(Outcome)	เป็นต้น

	 ๒)	การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องประหยดัค่าใช้จ่ายให้มากทีสุ่ด		โดยด�าเนนิการวดัผลแบบง่ายประหยัด

ต่อการใช้จ่ายในขณะด�าเนินการ

	 ๓)	ค�าอธบิายตวัชีว้ดัจะมลีกัษณะเป็นวล	ีทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย	บ่งบอกถงึสิง่ทีจ่ะวดัได้อย่างเหมาะ

สม	

	 ๔)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณควรเป็นตัวเลขที่ค�านวณง่าย	คือ	สามารถน�ามาวัดในเชิงปริมาณและค�านวณ

เป็นตัวเลขหรือสถิติได้ง่าย

	 โดยพิจารณาถึงกระบวนการสร้างตัวชี้วัดว่า	ควรจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ	เช่น	

	 ๑)	มีความสอดคล้องกับ	วิสัยทัศน	์ภารกิจ	และยุทธศาสตร์ขององค์กร

	 ๒)	ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความส�าคัญ	๒	ประการ	คือ	ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ

องค์กร	และตัวชี้วัดที่ใช้วัดกิจกรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดขององค์กร

	 ๓)	ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและผล	(Leading	and	Lagging	Indicators)	

	 ๔)	ประกอบด้วยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย

	 ๕)	ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

	 ๖)	 ตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้นมา	 ควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ	๘๐	 ของ							

ตัวชี้วัดทั้งหมด	

	 ๗)	เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป	

	 ๘)	ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร		เป็นต้น

	 ส่วนกรณีของตัวชี้วัดในระดับชุมชน	นอกจากค�านึงถึงหลักการสร้างตัวชี้วัดทั่วไปแล้ว	ยังต้องมุ่งยึด

หลักการหรือแนวคิดส�าคัญที่มุ่งสู่ภาวะชุมชนเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน	ดังนี้

	 	 ๑)	 ความพอเพียง	 คือ	 การใช้หลักความพอเพียงในการด�าเนินชีวิตทั้งระดับบุคคลและ

สังคม	 ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมจนท�าให้เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือสร้างปัญหาความขัดแย้งหรือความ

เดือดร้อนให้แก่สังคม	โดยมุ่งเน้นการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเพื่อความสงบสุขของชุมชนและ

สังคมในภาพรวม



105

	 	 ๒)	การมีส่วนร่วมของชมุชน	เป็นการใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้ชมุชน

ได้เข้ามาร่วมรบัรูปั้ญหาทีแ่ท้จรงิ	และเกดิความตระหนกัในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกนั	สามารถน�าไปสูก่าร

ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหาและร่วมกนัดูแลรกัษาผลประโยชน์ของชมุชน	ก่อให้เกดิความสขุและความภาค

ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเอง

	 	 ๓)	 การประสานพลังภาคีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 การมุ่งเน้นให้เกิด	 การบูรณการความ

ร่วมมอืด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้ละการท�างานร่วมกนัทัง้ในระดบัชมุชน	ท้องถิน่	และระดบันโยบาย		เพือ่ช่วย

กันเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพร่วมกันโดยไม่ปฏิเสธการท�างานของแต่ละฝ่าย	

	 	 ๔)	การพัฒนาแบบองค์รวม	 	คือ	การรวบรวม	“องค์ความรู้”	อย่างรอบด้านทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน	 โดยเฉพาะประสบการณ์การเรียนรู้เดิมของชุมชนที่ได้จากการลงมือปฏิบัติและสังเกต

เรียนรูจ้ากสภาพแวดล้อมรอบตวั		รวมท้ังชดุความรูจ้ากภายนอกทีห่ลากหลายมาเป็นตัวอย่างประกอบในการ

ท�างานและสร้างมาตรฐานของความสุขของชุมชนร่วมกัน		

	 	 ๕)	 ความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน	 คือการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

ลกัษณะเนือ้งานทีส่อดคล้องกบัวถีิชวีติและสภาพความเป็นจรงิ		รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน	ระบบ

ครอบครัว	 เครือญาติ	 และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสิ่งเหนือธรรมชาติ	 	 เช่น	 คุณค่าความเชื่อ	

ประเพณีและพิธีกรรมหรือเรื่องทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ดั้งเดิมในชุมชน	เป็นต้น	

	 	 ๖)	การครอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถงึ	คือ	การค�านงึถงึความหลากหลายของกลุม่

เป้าหมายทั้งในเรื่องของเพศ	วัย	อายุ		ชาติพันธุ์	ภาษา	สถานะทางสังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจและการเมือง	

ซึ่งในความแตกต่างเหล่านี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ	ในชุมชนสามารถเลือกก�าหนดตัวชี้วัดความสุข

ตามเส้นทางของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันและภาคภูมิใจ		
	 	 ๗)	ความเป็นพลวตัร	การก�าหนดตัวชีว้ดัควรมกีารปรบัเปลีย่นและยดืหยุน่ไปตามเงือ่นไข	
เวลา	สถานที	่และบริบทของชุมชนได	้	กล่าวคือ	ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นนอกจากค�านึงถึงความ
แตกต่างและความหลากหลายของแต่ละชุมชน	 พร้อมกับการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะ

สมอยู่เสมอ
	 ๘)	ความชัดเจนและความเป็นไปได้		ระดับของ	“ตัวชี้วัดความสุข”	ของแต่ละโครงการควรมีความ
ชัดเจนและสามารถอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดเป็นจริงได้	 ไม่ได้ก�าหนดขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ลอย	 ๆ	 ในเชิง

อุดมการณ์เท่านั้น	
	 ๙)	 ความสามารถในการส่ือความหมายของตัวช้ีวัด	 คือ	 การให้ความหมายตัวช้ีวัดต้องชัดเจนและ
เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลทั่วไปได้	 โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการน�าไปใช้ในเชิงนโยบายน้ันต้องแปลงตัวช้ีวัดที่เป็น
นามธรรมในเชิงอุดมคติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด		เช่น	ความพึงพอใจของประชาชน	ความเสมอภาค	และสิทธิ
เสรีภาพ	โดยอาจใช้ข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับการอธิบายหรือการใช้เหตุผลประกอบ		
	 ๑๐)	ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเอง	ครอบครัวและชุมชน	รวมถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
แวดล้อมที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูลระหว่างกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง	พร้อมทั้งสามารถขยายผลการเรียนรู้น�าไป
เผยแพร่และสะท้อนเป็นบทเรยีนให้กบัสงัคมอืน่	ตลอดจนเชือ่มโยงไปสู่ระดบันโยบายให้เอือ้ประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อไปได้		
	 ๑๑)	 การมีความศรัทธา	 ความเชื่อมั่นต่อเป้าหมาย	 การท�างานด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นแน่วแน่และต่อ
เนื่องสม�่าเสมอในการแข่งขันกับตนเองอยู่ตลอดเวลา	เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มุ่งสู่ความส�าเร็จ	โดย
อาศัยตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้บรรลุส�าเร็จได้อย่างไม่ท้อถอย	
	 ๑๒)	การใช้ภาษาทีง่่าย	ไม่ซบัซ้อน	สามารถสือ่สารให้เป็นภาษาทีเ่ข้าใจได้ง่าย		เช่น	ค�าว่า	“ตัวชีว้ดั”	
เป็นภาษาทางวิชาการ	จึงอาจปรับใช้ตามความเหมาะสม	เช่น	การสื่อให้ชาวบ้านรู้ว่า
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ตนเองมีปัญหาอะไร	 มีทุนอะไรบ้างในชุมชน	 และจะน�าส่ิงมีอยู่นั้นมาแก้ปัญหาหรือเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นอยู่

ให้ดีขึ้นอย่างไรแนวคิดการสร้างตัวชี้วัดทางสังคมดังกล่าวได้ถูกน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวชี้วัดความ

สุขซึ่งเป็นมิติของการพัฒนาทางจิตใจและกายภาพเข้าด้วยกัน	ไม่เว้นแต่หลักการทางศาสนาที่ถือว่าเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาสังคม

๓.๒  แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขกับการพัฒนาประเทศ
	 ปัจจุบันหลายประเทศได้น�าแนวคิดเรื่อง	“ความสุข”	มาเป็นกรอบคิดในการพัฒนาประเทศ	โดยมี

การก�าหนดดัชนีช้ีวัดความสุขข้ึนมาเพื่อบ่งบอกว่า	 ความสุข	 คือ	 เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาที่ประเทศ

และผู้คนจะไปถึง	ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการแสวงหา	การพัฒนาในมิติต่างๆ		จึงมุ่งเน้นการตอบสนอง

ความสุขแก่มวลมนุษย	์องค์การสหประชาชาติ	(UN)	ได้ตั้งข้อสังเกตว่า									การใช้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพื่อวัด

ความยากจนนัน้	อาจไม่ได้สะท้อนความสขุ	ความทกุข์ทีแ่ท้จรงิ	เพราะการมรีายได้สูง	ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ

มีรายได้จากสินค้าและบริการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขก็ได้	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าฟ้องร้องหรือแม้แต่การ

บริการตนเองในบ้านที่ถูกน�ามาตีราคาเป็นตัวเงิน					ก็รวมอยู่ในรายได้ของประเทศทั้งสิ้น	ปัญหาอันเกิดจาก

ผลพวงของการพัฒนาท่ีขาดความสมดุลน้ีจึงไม่สามารถน�าพาพัฒนาประเทศสู่ความอยู่ดีมีสุขได้อย่างแท้จริง	

เป้าหมายแห่งการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง	“ภาวะแห่งความเป็นสุข”	หรือ	“สุขภาวะ”	ของมนุษย์อย่างยั่งยืน

จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบในมิติต่างๆ	อย่างรอบด้านทั้งสุขภาวะทางกาย	จิต	ปัญญา	และสังคม	

	 เมื่อกล่าวถึงประเทศท่ีน�าแนวคิดเรื่องความสุขมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ	 หลายคนจะ

นกึถงึประเทศภฎูาน	ซึง่เป็นประเทศทีไ่ด้จดัท�าดัชนคีวามสุขมวลรวมประชาชาต(ิGross	National	Happiness	

:	GNH)	มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ	หลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบด	ีJigme	Singye	Wangc-

huck	 กษัตริย์แห่งประเทศภูฏานได้แสดงพระราชประสงค์ที่จะให้ภูฎานได้ใช้หลักแห่งความสุข๑๗	จากการที่

พระองค์ได้แนวคดิจากพระพุทธศาสนา	วฒันธรรมของภฏูานและข้อชีแ้นะขององค์ดาไล	ลามะ	ทีม่องว่า	ความ

สุขในเชิง	Happiness	 เป็นความสุขที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิต	 (Mind)	 	และใจ	 (Heart)	มีลักษณะสงบ

และด�ารงอยูท่ีย่าวนาน	และความรูส้กึบรมสขุ	คอื	ภาวะแห่งการปล่อยวาง	(Stage	of	liberation)	ทีป่ราศจาก

ความรู้สึกทุกข์ทรมาน	(Suffering)	ซึ่งแตกต่างไปจาก	ความสุขเชิงหฤหรรษ์	(Pleasure)	ที่มักติดอยู่ในรูป	รส	

กลิ่น	 เสียง	 ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทุกขณะจึงไม่ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริง	 (Authentic	 Happiness)	

เพราะเป็นแต่เพียงความส�าราญชั่วครั้งชั่วคราวที่ตั้งอยู่ไม่นานต้องอาศัยการพึ่งพิงวัตถุหรือเงื่อนไขจากปัจจัย

ภายนอกอยูต่ลอดเวลา	ซึง่หากไม่สามารถรูเ้ท่าทนัตามสภาวะความเป็นจรงิเหล่านัน้ก็ย่อมไม่สามารถหลุดพ้น

จากความต้องการที่กระตุ้นเร่งเร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้๑๘	โดยหากโชคไม่เอื้ออ�านวยหรือไม่เป็นดังที่คาดหวังก็

ท�าให้ต้องประสบกับความทุกข์ร้อนใจมากน้อยแตกต่างกันไป	 โดยไม่สามารถเรียนรู้ในการที่จะสร้างภาวะ

ความสุขจาก “ความพอเพียง”	ได้	

  ๑๗	Karma	Ura	and	Karma	Galay.	Edited.	Gross National Happiness and Development. 

(Thimphu	Bhutan,	The	Centre	for	Bhutan	Studies,	2004).	pp.	1-12.

   ๑๘	HH	Dalai	Lama	and	Howard	C.	Cutler.	The Art of Happiness A Handbook for Living. 

London	NW1	UK.	Printed	and	Bound,	Euston,1998).	pp.	3-9.	
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	 แนวคดิการพัฒนาบนพืน้ฐานความสขุของประเทศภฎูานดังกล่าว	ได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	ทีไ่ด้ร่วมก�าหนดนโยบายการพฒันาอนัตัง้อยูบ่นหลักการส�าคัญ	๔	ประการ	

คือ	 ๑)	 ส่งเสริมการรักษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สม�่าเสมอโดยพื้นฐานของการแบ่งสรร

ทรัพยากรให้เท่าเทยีมและยตุธิรรม	๒)	คุม้ครองดแูลทรพัยากรธรรมชาต	ิ	๓)	ส่งเสรมิการพฒันาด้านวฒันธรรม	

และ	๔)	สถาปนาเส้นทางการปกครองประเทศอันดีงาม	

	 โดยได้ก�าหนดเกณฑ์เพื่อใช้วัดความสุข		คือ	การพัฒนามนุษย์		การอนุรักษ์วัฒนธรรม	การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม		การพัฒนาที่สมดุลและเป็นธรรมและการมีธรรมาภิบาลที่ดี๑๙	การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสุขของ

ประเทศภูฏานจึงเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างวัตถุนิยม	(materialism)	และจิตวิญญาณ	(spiritualism)	

โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างมสีต	ิอกีทัง้ยงัเป็นตัวช้ีวดัทีค่รอบคลุมการบรูณา

การที่รอบด้าน	โดยเป็นทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมวัฒนธรรม	และการ

สร้างธรรมาภบิาลรวมเข้าด้วยกัน	โดยมหีลกัฐานคดิจากหลักการทางพระพทุธศาสนา	คอื	ทางสายกลาง	ความ

พอด	ีพอเพยีง	ดงันัน้	ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึแนวคิดและการประยกุต์ใช้ตวัชีว้ดัความสุขของประเทศภูฎานและของ

ประเทศไทยทีไ่ด้มกีารบรูณาการหลกัการต่างๆ	เข้าด้วยเพือ่สร้างมาตรฐานของการพฒันาทีจ่ะก่อให้เกดิความ

สุขของประชาชน	ดังนี้

 ๓.๒.๑ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประเทศภูฏาน

	 ภูฏาน	เป็นประเทศแรกที่ได้ริ่เริ่มจัดท�าดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ	(Gross	National	Happi-

ness	:	GNH)	มาเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาประเทศ	โดยสมเด็จพระราชาธิบด	ีJigme	Singye	Wangchuck	

กษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน	 ได้แสดงพระราชประสงค์ที่จะให้ภูฎานได้ใช้หลักแห่งความสุขตามแนวพระพุทธ

ศาสนา	วฒันธรรมของภฎูาน	และข้อชีแ้นะของบคุคลและองค์กรในระดบันานาชาต	ิเช่น	องค์ดาไล	ลามะ	และ

สหประชาชาติ	เป็นต้น๒๐	แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ	เป็นการมองการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้น

ตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(Gross	Domestic	Product,	GDP)	แต่เน้นมุมมองเรื่อง	“ความสุข”	ที่แท้

จรงิของสงัคมเป็นหลกั	โดยเป็นความสุขทีส่มัพันธ์กบัการพัฒนาทางกายภาพและความรูสึ้กทางจติใจ	สติปัญญา	

และรากฐานทางวัฒนธรรม	 แนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานความสุขของประเทศภูฏานดังกล่าว	 ได้รับการ

สนบัสนนุจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	ทีไ่ด้ร่วมก�าหนดนโยบายการพฒันาอนัตัง้อยูบ่นหลกั

การส�าคัญ	๔	ประการ		คือ	ส่งเสริมการรักษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สม�า่เสมอโดยพื้นฐานของ

การแบ่งสรรทรัพยากรให้เท่าเทียมและยุติธรรม	การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาต	ิการส่งเสริมการพัฒนา

ด้านวฒันธรรม	(อนัมีรากฐานมาจากพระพทุธศาสนา)	และการสถาปนาเส้นทางการปกครองประเทศอันดงีาม	

ซึง่แนวคดิ	GNH	ก�าลงัได้รบัความสนใจจากนกัวชิาการและนกักจิกรรมทางสงัคมในหลายๆ	ประเทศ	เนือ่งจาก

เล็งเห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ม	ีGDP	(ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใประเทศ)	เป็นเกณฑ์นั้นมักน�ามาซึ่งผลก

ระทบในทางลบมากขึ้นทุกทีความคิด	GNH	นั้นค�านึงถึงความเป็นองค์รวมด้วยการพิจารณา ๒๑ 

	 ๑)	การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนและเสมอภาค	โดยยึดแนวทางสายกลาง	ไม่เร่งรีบพัฒนา

ทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางนิเวศและสังคมในระยะสั้น	หากจัดสมดุลระหว่างตัวเลข	พฤติกรรมการบริโภคและ

 ๑๙	เจษณ	ีสุขจิรัตติกาล	(แปล).	ความสุขมวลรวมประชาชาติ.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา,	

๒๕๔๗).	หน้า	๑๒๖.

 ๒๐	The	Centre	for	Bhutan	Studies. Rethinking Development.	Proceeding	of	Second	Internation-

al	Conference	on	Gross	National	Happiness,	(Thimphu	Bhutan,	Printed	at	Phama	Printing	&	Publisher.	

2007).	pp.	3-12.
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คุณค่าด้านจิตใจไปพร้อมๆ	กัน	 เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและเสมอภาค	บนพื้นฐานของ

สังคมที่เคารพประชาชนและวัฒนธรรมของตนเอง	

	 ๒)	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 เพื่อให้เป็นหลักประกันที่ว่า	 การพัฒนาใดๆ	 ไม่ว่าจะมา

จากรฐับาล	หรอืภาคเอกชน	หรอืประเพณท้ีองถ่ิน	หรือจากปัจเจกบคุคล	จะต้องไม่ท�าลายความสมดลุระหว่าง

มนษุย์กบัธรรมชาต	ิด้วยตระหนกัว่าทรพัยากรธรรมชาตอิาจหมดลงได้ในวนัหนึง่	เราทกุคนจ�าเป็นจะต้องบ�ารงุ

เลี้ยงและปกป้องโลกในฐานะ	“บ้านของเราทุกคน”	

	 ๓)	การรกัษาและส่งเสรมิคณุค่าทางวฒันธรรม	มรดกทางวฒันธรรมเปน็สิง่ส�าคญัยิง่ในสงัคมทกุยคุ

สมัย	 เพราะคุณค่าของมนุษย์	 เช่น	 ความเมตตากรุณา	 ความมีน�้าใจ	 ความอ่อนโยน	 ความเสียสละ	 ความ

อ่อนน้อมถ่อมตน	การรู้จักให้อภัย	การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง	เป็นต้น	ก�าลังถูกกัดกร่อนจากโลภ

จริตหรือความโลภ	 อันเน่ืองมาจากลัทธิบริโภคนิยมที่ก�าลังครอบง�าโลกในขณะนี้	 อันที่จริงแล้วคุณค่ามนุษย์

ดงักล่าว	เป็นองค์ประกอบส�าคญัทีช่่วยให้สงัคมมคีวามหมาย	มีความเอือ้อาทรต่อกนั	และท�าให้สังคมสามารถ

ด�ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

 ๔)	การส่งเสริมการปกครองทีด่หีรอืมธีรรมาภบิาล	(Good	Governance)	หลกัการบรหิารจดัการ

ที่ดีเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการน�าพาประชาชนไปสู่ความสุขมวลรวมประชาชาติ	 ประเทศทั้งหลายในโลกจะ

โดยเต็มใจหรือไม่ก็ตามก�าลังถูกแรงกดดันทัง้จากประชาชนท้องถิ่นและชุมชนระหวา่งประเทศ	ใหเ้ข้าสู่การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการมีธรรมาภิบาลเพื่อการปกครองท่ีดี	 โดยภูฏานได้ก�าหนดเกณฑ์เพื่อใช้

วัดความสุขจาก	๔	หลักการข้างมาเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างดัชนีความสุขซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วัดผลกระทบใน	๔	ด้าน	คือ	

 ๑) ด้านสุขภาพ (Health Impact) โดยพิจารณาจากคนที่มีความสุขทั้งกาย	จิตใจ	มีแนวโน้มที่

จะมีอายุยืน

 ๒) ด้านวสิาหกจิ (Enterprise Impact)	การพฒันาบคุคลสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิ

บนฐานของความคิดสร้างสรรค์	

 ๓) ด้านความเป็นพลเมือง (Citizen Impact) ความสุขจะท�าให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เกิด

การปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นรวมถึงการมีมิตรไมตรีต่อกัน		

 ๔) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม (Ecological Impact) มุง่พฒันาคนทีม่คีวาม

พึงพอใจกับสิง่ทีต่นเองมีอยู่จะมีแรงขบัเคลือ่นความต้องการน้อย	รวมทัง้จะท�าให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม	แทนการบริโภคที่เพิ่มขึ้น	๒๒

 ๒๑	เสรี	พงศพิศ.	“อยู่เย็นเป็นสุข	(๑)	ความสุขมวลรวมประชาชาติ.”	ใน มติชนสุดสัปดาห์.	ฉบับวันที่	๑๗-๓๓	

มิถุนายน	๒๕๔๘)	หน้า	๓๐.

 ๒๒		Matthiieu	Ricard.	Happiness.	(Landon	:	Little	Brown	and	Company,	2007)	pp.	23-30.
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	 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสุขของประเทศภูฏานจึงเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างวัตถุนิยม	

(materialism)	และจิตวิญญาณ	(spiritualism)	โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างมีสต	ิอีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการบูรณาการอย่างรอบด้าน	โดยเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	

การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การส่งเสรมิวฒันธรรม	และธรรมาภิบาลรวมเข้าด้วยกนั	โดยมีหลกัฐานคิดจากหลกั

การทางพระพุทธศาสนา	คือ	ทางสายกลาง	ความพอดี	พอเพียง	๒๓

	 หลักการทัง้	๔	ประการของภฎูานดังกล่าว	เปน็ต้นก�าเนิดของแนวคิดในการสร้างตัวชีว้ัดความสุข

ของประเทศ	 (GNH)	 โดยมีพระราชาธิบดีจิกมี่ทรงเป็นผู้น�าวิสัยทัศน์ไปสู่การขับเคลื่อนในสังคมภูฏาน	 ซึ่ง

พระองค์ทรงตรสัวลทีีว่่า	“ความสุขมวลรวมประชาชาตสิ�าคญักว่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ”	ท้ังนี	้

เพื่อแสดงจุดยืนของประเทศเล็กในหุบเขาหิมาลัยที่มักถูกจัดอันดับเป็นประเทศ	 “ยากจน”	 ในสายตาของ

นักพัฒนาชาวตะวันตก

	 หลักการสร้างตัวชี้วัดความสุขของภูฎาน	 คือ	 ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลท้ังด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมวัฒนธรรม	และธรรมาภิบาล	ประเทศภูฏานได้	น�าแนวคิด

เรือ่ง	“สัตว์สญัลกัษณ์ทัง้	๔	คือ	เสอื		สิงโตหมิะ	ครฑุ	และมังกร”	มาเสรมิสร้างให้เกดิความเข้าใจต่อกระบวนการ

สร้างตัวชี้วัดความสุขของประชาชนในประเทศ	 โดยอธิบายสัตว์สัญลักษณ์ในมิติของความเชื่อ	 รากฐานทาง

วัฒนธรรม	และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	๒๔		ดังนี้

 ๑) เสือ (Tiger)	 หมายถึง	 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ	 เป็นการพัฒนาและอนุรักษ	์													

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเปรียบเสมือนเสือที่มีการก้าวย่างอย่างสุขุมและมีสติไปทั่วทั้งป่า	เสือจึงเป็นสัญลักษณ์

ของสมาธิ	ความมีจิตจดจ่อ	ความสงบ	และความนอบน้อมต่อสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่	ซึ่งสามารถโยงเข้า

กับเสาหลักแห่งตัวชี้วัดเพื่อความยั่งยืนและความสุข	คือ	สิ่งแวดล้อม	หนึ่งในสี่เสาหลักแห่งความสุขของ	GNH	

ถ้ามนุษย์มีจิตใจที่เอาใจใส่	ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลก

 ๒๓		เสร	ีพงศพิศ.	“อยู่เย็นเป็นสุข	(๑)	ความสุขมวลรวมประชาชาติ.”	ใน	มติชนสุดสัปดาห์.	ฉบับวันที่	๑๗-๓๓	

มิถุนายน	๒๕๔๘)	น.	๓๐.	

   ๒๔		ค�าบรรยายเกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ของตัวชี้วัดความสุขของ		Dr.	Ronald	Tashi	Colman	ณ	Royal	Institute	
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ได้เช่นเดียวกับเสือมนุษย์ก็คงไม่ใช้ทรัพยากรอย่างมากมายดังที่กระบวนการพัฒนาในประเทศต่างๆ	ก�าลัง

ด�าเนนิการอยูทุ่กวันนี	้ซึ่งหลายประเทศไดใ้ช้ทรัพยากรหมดไปอย่างรวดเร็วกว่าการที่ธรรมชาติจะสร้างสรรค์

ทรัพยากรขึ้นมาโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ	๖๐	รวมถึงการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ	เช่น	การปลด

ปล่อยแก๊สเรือนกระจก		การสร้างมลภาวะ	เป็นต้น	สิ่งนี้เป็นขั้นแรกของการสร้างสังคมแห่งการรู้แจ้ง	มนุษย์

เราไม่สามารถสร้างสังคมที่ดีได้โดยปราศจากการเอาใจใส่	“โลก”	ของเราก่อน	ในทางทิศทางเดียวกัน	มนุษย์

เราไม่สามารถสร้าง	“การเดินทางของปัจเจก”	ขึ้นมาได้	 ๒๕	 	หากปราศจากการเอาใจใส่และการมีสมาธิหรือ

จติใจทีไ่ม่สงบ	กเ็หมอืนกบัลงิท่ีไต่โหนไปตามต้นไม้ค�านงึถงึแต่ตวัเองและความสขุของตนเองโดยไม่มองว่า	ได้

สร้างความร�าคาญให้ใครมากเท่าไหร่	ดังนั้น	ขั้นแรกของการมีสมาธ	ิคือ	การควบคุมลิงตัวนั้นให้ได้ดึงกลับมา

อยู่กับตัวเราให้อยู่นิ่ง	หรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	(เช่น	ลมหายใจเข้า-ออก	ของตัวเราเอง)	กล่าวคือ	พยายาม

ดึงจิตที่โลดแล่นไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้	 หากมนุษย์เรามีความเอาใจใส่

และมีสมาธิต่อตนเองและส่ิงต่างๆ	 แล้ว	 มนุษย์เราก็จะเริ่มมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพอประมาณ	

ท�าให้รู้ตัวว่า	มนุษย์เรามิใช่ศูนย์กลางของโลก	มนุษย์ต้องเคารพต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	เคารพต่อธรรมชาติ	(ผืนดิน	

ผืนป่า	แม่น�า้	ภูเขา	และอื่นๆ)	มนุษย์เราในยุคปัจจุบันมีอัตตามากเกินไป	ควรลดอัตตานั้นลง	เพื่อความสงบ

สุขทั้งภายในจิตใจของเราและความสุขของสังคมที่เราอาศัยอยู่	 มนุษย์สามารถพัฒนาคุณสมบัติแห่งความ

อ่อนน้อมถ่อมตนนี้ได้อย่างง่ายๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	การเก็บขยะทุกวัน	วันละชิ้น	การลดการใช้พลาสติก

ด้วยการน�าถุงผ้าของตัวเองไปเวลาไปซื้อของ	 การปลูกต้นไม้คนละต้น	 ซึ่งทั้งหมดเป็นหนทางในการแสดง

ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติทั้งนั้น	 นั้นแสดงให้เห็นว่า	 ทุกคนก็สามารถที่จะช่วยเหลือหรือรักษ์โลก

ใบนี้ได้ด้วยการเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

   ๒๕		Ashok	Chopra.	Edited.	Golden Cloud Silver Living Lessons From The Masters on Happi-

ness & Longevity. (Haryana	India	:	Hey	House	India,	2012).pp.25-30.	
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 ๒. สิงโตหิมะ (Snow-lion)	หมายถึง	การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม	แนวคิดส�าคัญ

ของการได้พบพานความสุข	 คือ	 มนุษย์สามารถมีความสุขได้ท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่รอบตัว

มนษุย์	แม้ว่าทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจะเป็นส่ิงท่ีส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของมนษุย์แต่มนษุย์กส็ามารถ

แสดงถึงความเป็นตัวตนและมีความสุขภายใต้ธรรมชาติและวัฒนธรรมได้	ดังนั้น	เสาแห่งวัฒนธรรมของ	GNH	

จึงมีความเก่ียวข้องกับสังคมและความสุขของมนุษย์	 ที่หมายรวมถึงศิลปะ	 วิทยาการ	 การดนตรี	 วัฒนธรรม	

ประเพณีทีส่บืทอดต่อกนัมาหลายยคุหลายสมยัและผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่งซึง่ทกุอย่างทีม่อียูแ่สดงถงึ

การความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มหรือสังคมโดยม	ี“ความสุข”	เป็นพื้นฐาน	ความ

ปีต	ิ ยินด	ี และเสาแห่งวัฒนธรรมของสังคมจึงมีความเกี่ยวข้องกับระดับที่สองของจิตใจหรือสมาธ	ิ (สิงโตหิมะ	

เป็นสัญลักษณ์ของความสุข	ความปีติ	ยินด	ีความสดชื่น	ความกระตือรือร้น	และความมีพลัง)	จากขั้นที่หนึ่งคือ

ธรรมชาติ	 มนุษย์เราสามารถดึงจิตใจที่โลดแล่นกลับมาหาตัวเราได้แล้ว	 จากนั้นมนุษย์เราก็จะต้องใช้จิตนั้นใน

การสร้าง	“การค้นหา”	เพือ่ท�าความเข้าใจต่อสรรพสิง่อย่างถ่องแท้	มองเหน็และส�ารวจอย่างลกึซ้ึงถงึทีม่าและ

ที่ไปขององค์ประกอบทุกๆ	อย่างในทุกมุมมอง	(ทั้งตนเอง	ผู้คน	สัตว์	พืช	และสรรพสิ่ง)	จนกว่ามนุษย์เราจะ

สามารถเข้าถงึความเป็นจรงิของตวัเราและของโลก	เมือ่มนษุย์เราสามารถสร้าง	“การค้นหา”	ของจติใจเราเอง

ได้แล้ว	ย่อมทีจ่ะควบคมุตัวเองได้มากขึน้	เพราะเรารูถึ้งทีม่าและทีไ่ปของความทกุข์และความสขุ	ท�าให้สามารถ

ปล่อยวางได้	 และสามารถพัฒนาคุณสมบัติแห่งความปล้ืมปีตินี้ได้อย่างไรต่อเนื่อง	 โดยการพิจารณาส่ิงต่างๆ	

อย่างแยบคาย	ตัวเราต้องไม่หุนหันพลันแล่น	ไม่ต้องตอบสนองต่อ	สิ่งเร้าต่างๆ	ที่เข้ามาอย่างสุดก�าลัง	ไม่ว่าจะ

เป็นการยัว่ยใุนกาม	กเิกส	หรือการว่าร้าย	นนิทา	ข่มขู่	หรือการท้าทายด้วยค�าพูดต่างๆ		มนุษย์เราต้องไม่ท�าร้าย

คนที่เข้ามาท�าร้ายเรากลับ	 ไม่ว่าด้วยกริยา	วาจา	หรือจิตใจ	จ�าเป็นต้องมีการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง	 ไม่มีความ

อิจฉาริษยาต่อผู้คนที่มีทรัพย์สมบัติหรืออาการบางอย่างมากกว่าตัวเรา	ทุกปัจเจกบุคคลและทุกสังคมสามารถ

ด�าเนินการได้โดยง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้นอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของตัวเรา	และมีเพื่อทดสอบ

ตัวเองกับการหวั่นไหวต่อสรรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของทุกคนตลอดเวลา
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 ๓. ครุฑ (Garuda) หมายถึง	

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนและ

เสมอภาค	ครุฑ	นั้นถือว่าเป็นราชาแห่งนก

ทั้งปวง	ตามความเชื่อ	ครุฑเกิดมาเป็นร่าง

โตเตม็วยัตัง้แต่ออกจากไข่	ไม่เคยมช่ีวงชวีติ

ทีอ่่อนแอ	บินบนฟ้าได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั	เป็น

สิ่งมีชีวิตที่มีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์	 ไม่

ต้องการสิง่ใดเพ่ิมเตมิ	มคีวามพึงพอใจในตวั

ตนและศักยภาพของตนเอง	 ครุฑเป็น

เสมือนเสาแห่งเศรษฐกิจของ	GNH		ที่เน้น

การเตบิโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน	ซึง่ต่างๆ	ไปจากระบบเศรษฐกิจในยคุปัจจบุนัทีเ่น้นหนกัไปกับการแสวงหาการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 มิใช่ความพอเพียง	 และความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี	 (อันเป็นคุณสมบัติของครุฑ)	 ส่ือสาร

มวลชน	เช่น	สื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต	ในสังคมปัจจุบัน	ท�าให้คนเรามีความอยากได้อยากมีมากขึ้น	ดังนั้น	

จงึต้องแสวงหาเงนิตราเพือ่มาเติมเตม็ความต้องการเหล่านัน้	และย่อมน�าไปสูก่ารแข่งขนัด้านวตัถรุะหว่างบุคคล	

กลายเป็นวงเวยีนไม่จบไม่สิน้	หากมนุษย์เราลองปรบัเปลีย่นมมุมองให้เป็นเช่นเดยีวกบัครฑุแล้ว	อัตราการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจก็จะไม่ใช่สิ่งส�าคัญอีกต่อไป	ทุกคนจะมองว่า	ใครขาดปัจจัยอะไร	ใครมีปัจจัยอะไรมากเกินจ�าเป็น	

และเราก็จะคิดค�านึงถึงการจัดแบ่งปัน

ปัจจัยเหล่าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

มากทีส่ดุ	เพราะมนุษย์เราสามารถมองโลก

ได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น	ศูนย์กลางของ

สรรพสิ่งมิใช่ตัวตนของเราเพียงเท่านั้น	

หากแต่เป็นของทุกคนที่จะมองต่อสรรพ

สิ่งแบบองค์รวม	 ดังเช่น	 การมองไปที่

ชาวนากลุม่หนึง่ว่าความร�า่รวยไม่จ�าเป็นที่

จะต้องอยู่ในรูปเงินตราหรือทรัพย์สมบัติ

เสมอไป	 ความร�่ารวยในมุมมองตาม

แนวคิดของ	 GNH	 คือการที่ทุกคน	 เพียง

พอในแต่ละวัน	คนทีต้่องท�างานหามรุ่งหามค�า่เพือ่แลกกบัผลตอบแทนจ�านวนมาก	จนไม่สามารถทานอาหารให้

ตรงเวลาได	้บุคคลผู้นั้นถือว่า	ไม่ได้มีความร�า่รวยหรือมีความสุขเลย	๒๖

 ๔. มังกร (Dragon)	หมายถึง	การส่งเสริมการปกครองที่ดีหรือมีธรรมาภิบาล (Good Gover-

nance)  มังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา	 เปรียบเสมือนได้กับเสาแห่งธรรมาภิบาลของ	GNH	ภาพลักษณ์

ของมังกรคอื	“ความคาดเดาได้”	“มงักรบนิบนท้องฟ้าในฤดรู้อน	จ�าศลีใต้ดนิในฤดหูนาว	ตืน่ขึน้มาในฤดใูบไม้

ผลิ	สร้างฟ้าผ่าในช่วงเวลาแห่งพายุ”	ซึ่งหมายความว่า	มังกร	คือ	ความคาดเดาได้ที่อยู่ภายในสิ่งที่คาดเดาไม่

ได้	 หากเปรียบเทียบสัญลักษณ์แห่งมังกรกับ	สมาธิในศาสนาพุทธ	ก็คงเปรียบได้กับสมาธิในระดับการบรรลุ

หรือรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์”	ซึ่งเป็นขั้นที่มากกว่าการบ�าเพ็ญสมาธิโดยทั่วไป	มังกร

 ๒๖	ค�าบรรยายเกี่ยวกับสัตว์สัญลักษณ์ของตัวชี้วัดความสุขของ		Dr.	Ronald	Tashi	Colman	ณ	Royal	Institute	

Management,	Thimphu	City	Phutan.	(สนทนากลุ่มกับผู้วิจัย,	วันที่	๑๘	ก.ค.	๒๕๕๖)
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	เข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง	รู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปตามที่ต้องการเสียทั้งหมด	เข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์

ในแต่ละปัจเจกบุคคล	และความไม่สมบูรณ์ในแต่ละสังคม	รู้ว่าต้องท�าอย่างไรเพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังค

มนั้นๆ	ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับการมีธรรมาภิบาล	กล่าวคือ	มนุษย์เราต้องเข้าใจว่าทั้งคนและสังคมมีความ

ไม่เที่ยง	มีความแตกต่างกันทั้งโดยพื้นฐานและโดยความต้องการ	ดังนั้น	จึงต้องก�าหนดใช้มาตรการที่แตก

ต่างกันในการรับมือและการแก้ปัญหา	การใช้อ�านาจขององค์กรและหรือสังคมนั้นให้เป็นเสมือนมังกรที่

ปรากฏต่อเมื่อจะใช้พลังแห่งอ�านาจเพื่อความรู้แจ้ง		

	 สัตว์สัญลักษณ์ทั้ง	๔	ดังกล่าว	แสดงถึง	“คุณสมบัติ”	ที่จ�าเป็นในการสร้างสังคมแห่งการรู้แจ้งเพื่อ

ประโยชน์และความสุขของปัจเจกบุคคลและสังคม	รวมถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการ

สืบสานแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าในฐานะตัวตนของมนุษย์และสังคม	 สัตว์สัญลักษณ์เป็นเสมือน	 ๔	

เสาหลักแห่ง	GNH	หรือตัวชี้วัดความสุขที่ภูฎานน�ามาเป็นแนวคิด	หลักการของการสร้างตัวชี้วัดความสุขใน

สังคมภูฎาน

	 ดังนั้น	 ตัวชี้วัดความสุขแห่งชาติ	 (GNH)	 ของภูฏาน	 จึงสามารถน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

และการน�ามาประยุกต์ใช้ในสังคมต่างๆ	 ได้	 โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งจากรัฐบาล	 นัก

วชิาการ	องค์กรพฒันาเอกชน	ภาคธรุกจิ	สือ่มวลชน	และภาคประชาชนซึง่ตวัชีว้ดัความสขุมวลรวมประชาชาติ	

(GNH)	ของประเทศภูฏานสามารถแบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	คือ		๒๗

	 ๑)	ระดับปัจเจกบคุคลทีมี่ความสุขทัง้จากภายในและภายนอกทีอ่งิอาศยัความดีงามของบคุคลในการ

พัฒนาตนเองและสังคมเพื่อการด�ารงอยู่อย่างมีความสุข

	 ๒)	ระดับองค์กร	เน้นการสร้างองค์กรที่มีความสุข	การเสียสละของบุคคลในองค์กร	เพื่อสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข

	 ๓)	 ระดับภาพรวมคือการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลในด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 การ

บริหารจัดการที่เป็นธรรม	

	 การสร้างสรรค์บุคคลและสังคมตามหลักความสุขทั้ง	๓	ระดับดังกล่าว	มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน	

เริม่ต้นจากการส่งเสรมิความดงีามและความสขุของบคุคล	จากนัน้ให้บคุคลน�าความดงีามทีม่อียูม่าพฒันาองค์กร

และให้องค์กรร่วมพัฒนากจิกรรมเพือ่การพฒันาบุคคลและองค์กรให้ทีมี่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	เม่ือ

บุคคลและองค์กรเป็นกลไกที่ดีแล้ว	 ย่อมจะน�าไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศที่มีความสมดุลในด้านสังคม	

วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และการจัดการที่ด	ี	

   ๒๗		Sander	G.	Tideman. Gross National Happiness : Towards a New Paradigm in Economics. 

(Thimphu	Bhutan,	The	Centre	for	Bhutan	Studies,	2004).	pp.	222-225.
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หลัก ๙ ประการแห่งความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 (๙ Domains Gross National Happiness)
	 ภูฏานได้ก�าหนดขอบเขตแห่งดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติไว้	 ๙	 ประการ	 เพื่อเป็นฐานคิด

และกระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดความสุขที่เป็นรูปธรรม	คือ

	 ๑.	จิตวทิยาแห่งความเป็นอยูท่ีด่	ี(Psychological	Well-Being)		โดยพจิารณาถงึความรู้สึกปลอดภัย

ในชวีติและทรพัย์สนิ	ความเป็นอสิระแห่งตนทีจ่ะไม่หวาดกลวัต่อภยัอันตรายทีเ่กดิขึน้จากสงัคม	การได้รับความ

พงึพอใจในชวีติประจ�าวนั	โดยเป็นการประเมินความสุขท่ีพิจารณาจากการน�าอารมณ์และความรู้สึก	เช่น	ความถี่

ทีผู่ค้นได้สมัผสักบัอารมณ์ความรูส้กึทีน่่าพอใจ/ไม่พงึประสงค์ในการตอบสนองต่อชวีติในประจ�าวนั	หรือมกีาร

ก�าหนดตวัชีว้ดัทางสังคม	อาชญากรรม	การหย่าร้าง	ปัญหาส่ิงแวดล้อม	อตัราการตายของเดก็ทารกความเสมอ

ภาคทางเพศ	ฯลฯ	ปัจจุบันภูฎานได้ก�าหนดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้ความส�าคัญกับความรู้สึก

ทางจิตใจที่ดีด้วย		

	 ๒.	มาตรฐานการครองชพีและความสขุ	(Standard	of	Living	and	Happiness)	มาตรฐานการครอง

ชีพ	 หมายถึง	 ปัจจัยพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดี	 ซึ่งสะท้อนได้จากระดับการบริโภคที่เหมาะสมและพอเพียง	

โดยพจิารณาจากรายได้ทีม่ใิช่เงินสดเท่านัน้	แต่ดจูากมาตรฐานการด�ารงชีวติการศึกษา	การคมนาคม	การส่ือสาร	

ความร่วมมือจากภาคีต่างๆ	เป็นต้น	มุ่งให้ความส�าคัญกับความสุขจากการด�ารงชีวิตมากกว่าจ�านวนเงินรายได้	

เพราะว่ารายได้หรอืการมเีงนิค่าตอบแทนสงูมอิาจบอกได้ว่าชวีติมีความสุขถงึแม้ว่าความพึงพอใจจากวตัถอุาจ

เติมเต็มได้ด้วยปัจจัยพื้นฐาน	แต่ความสุขมักจะสัมพันธ์กับชีวิตและมาตรฐานการครองชีพที่สอดคล้องกัน		

	 ๓.	การมีธรรมาภิบาลที่ดีและความสุขมวลรวมประชาชาต	ิ(Good	Governance	and	Gross	Na-

tional	Happiness)	โดยพจิารณาถงึการมีกระบวนการจดัการทีด่	ีการมรีปูแบบการปกครองทีเ่หมาะสม	อ�านาจ

แห่งการตัดสินใจของรัฐบาลหรือการใช้อ�านาจในระดับต่างๆ	ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ	เที่ยงตรง	เป็นธรรม	

โปร่งใส	และมีความรับผิดชอบ		เป็นต้น	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งใน	๙	โดเมนแห่งความสุขมวลรวม

ประชาชาติ	 (GNH)	 ที่มุ่งไปที่การเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี	 ของประชาชนชาวภูฏานซ่ึงแตกต่างจากโดเมน

อื่น	ๆ	โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรภูฏานระบุว่ารัฐจะต้องมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเงื่อนไขต่างๆ	เพื่อช่วยให้

ประสบความส�าเร็จในการแสวงหาความสุขมวลรวมประชาชาติ	 การมีธรรมาภิบาลที่ดีจะน�าไปสู่การ

สร้างสรรค์ความสุขของประชาชาติได้

	 ๔.	 สุขภาพ	 (Health)	 การส่งเสริมสุขภาพและความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของ

นโยบายแห่งรัฐ	รัฐจะเป็นผู้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน	โดยไม่เน้นเพียงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศเท่านั้น	 หากจะต้องส่งเสริมสุขภาพและความสุขของปวงชน	 ซ่ึงนิยามสุขภาพของภูฏานนั้นมุ่งเน้น

การไม่เจ็บป่วยทางร่างกายและไม่มีความวิตกกังวลทางจิต	 ดังนั้น	 การพิจารณาถึงสุขภาพจะต้องพิจารณา

ถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย	จิตใจ	และสังคมของประชาชน	

	 ๕.	การศึกษา	(Education)	พจิารณาถึงการศกึษาทีส่มัพนัธ์กบัความเป็นไปของชวีติและจติใจ	เช่น	

ประวัติศาสตร	์ วัฒนธรรม	ประชาสังคม	นิเวศวิทยา	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษา	

รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต	ให้เรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองมากกว่าการแข่งขัน

 ๒๘	อภิสิทธิ	์	ธ�ารงวรางกุล	และคณะ,	กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย.	

(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	๒๕๔๓).
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	 ๖.	พลังของชุมชน	(Community	Vitality)	การพัฒนาที่มาจากพลังของชุมชนนั้น	มีความส�าคัญ

ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 เป็นการรวมพลังของทั้งในด้านทุนในสังคม	 ภูมิปัญญาที่น�าไปสู่การมีส่วน

ร่วมและการแบ่งปัน

	 ๗.	ความหลากหลายทางวฒันธรรม	(Cultural	Diversity	and	Resilience)	ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของมนษุยชาตินัน้ได้รบัการยอมรบัจากองค์กรระหว่างประเทศ	มปีฏญิญาสากลว่าด้วยความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ	โดยมุ่งไปที่การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	การพัฒนา

ความยืดหยุ่นและการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมที่จะรักษาและพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยความรู้

และวิถีการปฏิบัติ	ภูฏานได้ยอมรับและให้ความส�าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	มีการปลูกฝังค่า

นยิมในการพฒันาเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ	โดยมีการสร้างสรรค์สิง่ใหม่และการผสม

ผสานกับแนวคิดโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

	 ๘.	 การใช้เวลาเพื่อความสุข	 (Time	 use	 and	Happiness)	 เวลาเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญ

ส�าหรับทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด	มนุษย์เราทุกคนมีเวลา	๒๔		ชั่วโมงในแต่ละ	วันที่จะน�าไปใช้ใน

การด�าเนินชีวิต	การท�างาน	หรือการเติมเต็มความสุข		ดังนั้น	การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์และมีความสุขจึง

เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้การเสริมสร้างความสุขของบุคคลและสังคม

Welll-being

G N H

Ecology

Time	Use

Cultural	

Diversity

Good	

Govermance

Standard	of	

Living

Education

Health

Community

Vitality

Nine Demains of GNH

	 ๙.	ความหลากหลายของระบบนเิวศและความยืดหยุ่น	(Ecological	Diversity	and	Resilience)	

โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศที่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	หากปราศจากระบบนิเวศที่ไม่

เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต	มนุษย์ย่อมมีความล�าบากในการด�ารงอยู่	ดังนั้น	การการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	 แหล่งนิเวศจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญการให้ความส�าคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจะน�าไปสู่

การพัฒนาประเทศอย่างเกื้อกูล
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แนวทางการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของภูฏาน

	 ภฏูานได้พยายามด�าเนนิโยบายการพฒันาประเทศ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวคดิ	GNH	ในทุกระดบั	โดย

มุ่งเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจให้กับประชาชน	 เริ่มตั้งแต่ในระดับโรงเรียน	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรภาครัฐ	

ภาคธุรกิจเอกชน	และเครือข่ายต่างๆ	โดยมีการประยุกต์ใช้หลัก	GNH	ที่สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	

ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้		๒๙

	 ๑.	 นโยบายการท่องเท่ียวของชาติ	 ไม่เน้นปริมาณของนักท่องเที่ยว	 แต่ค�านึงถึงคุณภาพ	 โดยจ�ากัด

จ�านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการไหล่บ่าของวัฒนธรรมบริโภคนิยม	วัฒนธรรมที่มากับนักท่องเที่ยวยังอาจจะ

ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและสร้างความรู้สึกด้อยต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น	 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นท่ีอาจจะได้รับ

อิทธิพลและน�ามาเป็นแบบอย่าง	รวมทั้งแรงกดดันที่ต้องการเม็ดเงินจาก											การท่องเที่ยวด้วยการเร่งสร้าง

โรงแรมและสาธารณูปโภครองรับกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น	 ก็อาจจะส่งผลต่อความไม่สมดุลทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพราะการกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศตลอดทั้งปีก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรท�า	

เพราะผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม

	 ๒.	การจ�ากัดควบคมุการใช้ป่าไม้เพือ่การพาณชิย์	โดยรัฐให้ด�าเนนิการด้านป่าไม้ส�าหรบัการใช้สอยของ

ครวัเรอืนทีเ่หมาะสมเท่านัน้	ปัจจบุนัประเทศภฏูานมกีฎหมายป่าชมุชนเพ่ือให้ชมุชนร่วมกนัดแูลรักษาป่าไม้ทีย่งั

มีอยู่ถึงร้อยละ	๗๐	ของพื้นที่ทั่วประเทศ	

	 ๓.	การส่งเสริมความรู้ด้าน	GNH	ในระบบการศึกษา	ภูฏานได้ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษา	และรัฐบาล

ถอืเป็นนโยบายให้น�าแนวคดิเรือ่ง	GNH	บรรจอุยูใ่นหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต่หลกัสตูรการศึกษาชัน้ประถมจนถงึ

ระดับอุดมศึกษา	มีการจัดการอบรมครูทั่วประเทศเรื่องความรู	้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ	GNH	และการท�า

โครงการเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง	GNH	อาท	ิ โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การ

ก�าจดัขยะด้วยวธิกีารทางชวีภาพ	การแต่งกายด้วยชดุประจ�าชาตขิองภูฏาน	การจัดกจิกรรมด้านวฒันธรรม	เป็นต้น	

	 ๔.	การลดการใช้วสัดทุีย่่อยสลายยากหรอืพลาสตกิ	โดยภฐูานก�าหนดเป็นมาตรการ	ห้ามมใิห้ผูค้้า	ร้าน

ค้า	และตลาดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุภัณฑ	์

	 ๕.	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย	์ภูฏานประกาศเป็นให้ประเทศที่เน้นเกษตรอินทรีย์	 โดยควบคุมการน�าเข้า

สารเคมทีางการเกษตรทกุชนดิ	ปัจจบุนัพืน้ทีท่างการเกษตรส่วนใหญ่ใช้วธิกีารเกษตรแบบ	ดัง้เดมิทีม่ส่ีวนประกอบ

ของการปลูกพืชทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ร่วมกันไป	 เช่น	 วัว	 และจามรีในพื้นที่สูง	 มูลสัตว์เหล่านี้จะ

เป็นปุ๋ยส�าหรับพืชที่ปลูก		๓๐

	 ๖.	การสาธารณสุข	โดยภาพรวมภูฏานแม้จะยงัเป็นการสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน	เพราะยงัขาดแคลน

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย	แต่รัฐบาลถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการดูแลรักษาพยาบาล

มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง	

 ๒๙	วัลลภา	แวนวิลเลียนส์วาร์ด.	“GNH	ความสุขมวลรวมประชาชาติ.”	ใน	ประชาคมวิจัย	ฉบับที่	๙๑	

พฤษภาคม,	(กรุงเทพมหานคร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	๒๕๕๓)	น.๒๓.
	 ๓๐		Suellen	Donnelly.	How	Bhutan	can	Measure	and	Develop	GNH.		(Thimphu	Bhutan,	The	

Centre	for	Bhutan	Studies,	2004).	pp.	347-350.
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	 ๗.	การจดัการความขดัแย้ง	ในช่วงเวลาการเปล่ียนผ่านจากระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชมาสู่ระบอบ

ประชาธิปไตยภูฏานสามารถขจัดความแย้งทางสังคมได้อย่างราบรื่น	 ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง	 ปัจจุบัน

ประเทศภูฐานมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

	 ดัชนีวัดความสุขแห่งชาต	ิ(GNH)	ของภูฎาน	สามารถน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการน�า

มาประยกุต์ใช้ในสงัคมต่างๆ	ได้	โดยจะต้องอาศัยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายทัง้จากรฐับาล	นกัวชิาการ	องค์กร

พัฒนาเอกชน	 ภาคธุรกิจ	 สื่อมวลชนและภาคประชาชนซึ่งตัวชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศ

ภูฎานสามารถแบ่งเป็น	๓	ระดับ	คือ	๓๑

	 ๑)	 ระดับปัจเจกบุคคลที่มีความสุขทั้งจากภายในและภายนอกที่อิงอาศัยความดีงามของบุคคลใน

การพัฒนาตนเองและสังคมเพื่อการด�ารงอยู่อย่างมีความสุข

	 ๒)	ระดบัองค์กร	เน้นการสร้างองค์กรทีม่คีวามสขุ	การเสยีสละของบคุคลในองค์กร	เพ่ือสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข

	 ๓)ระดับภาพรวมคือการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลในด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 ส่ิงแวดล้อมการ

บริหารจัดการที่เป็นธรรม

 ๓.๒.๒ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประเทศไทย

	 ในรอบห้าทศวรรษทีผ่่านมา	ประเทศไทยได้รบัเอาแนวคดิการพฒันาจากประเทศตะวนัตกมาก�าหนด

เป็นทศิทางและยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ	โดยมกีารประเมนิผลความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดย

น�ามลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ	(GDP)	และน�ารายได้ทีเ่ป็นตวัเงนิมาใช้เป็น	“เครือ่งชีว้ดั”	ระดบัการ

พัฒนาของเศรษฐกจิ	โดยมปีรชัญาพืน้ฐานในขณะนัน้ว่า	การพฒันาเศรษฐกจิจะน�ามาซึง่ความมัง่คัง่และความ

ทนัสมยัมาสูส่งัคม	ด้วยคาดหวังว่าการเพ่ิมการจ้างงาน				การเพิม่ปรมิาณสนิค้าและบรกิาร	ตลอดจนประโยชน์

ทีเ่กดิขึน้จากการเตบิโตทางเศรษฐกจินัน้	ย่อมจะสามารถกระจายจากคนรวยไปสูค่นยากจน	(trickle	down)	

ได้ในที่สุด	 แต่จากข้อสมมติฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถน�ามาสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้	 ในทางกลับกันได้ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม	ปัญหาความยากจน	และการกระจายรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคมมีช่องว่างห่างกันมากขึ้น	

	 ต่อมาได้มีการน�าแนวคิดเร่ืองความสุขโดยยึดหลัก	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ	ได้ทรงพระราชทานไว้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๑๗	มาเป็นแนวทางการด�ารงอยูแ่ละการปฏบิติั

ตนของประชาชนในทกุระดบัต้ังแต่ระดบัครอบครัวจนถงึระดับประเทศ	มุง่ส่งเสรมิการพัฒนาและการบรหิาร

ให้ด�าเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาท	โดยค�านึงถึงความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการ

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	ตลอดจนใช้ความรู้	ความรอบคอบและคุณธรรม	ในการวางแผน	การตัดสินใจและ

การกระท�าเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	 โดยเฉพาะในการพัฒนาและบริหารประเทศนั้นได้ทรง

เน้นเร่ืองของการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนในทิศทางที่เหมาะสม

สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทย	 แล้วจึงพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ

สามารถพึ่งตนเองและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลได	้	๓๒

  ๓๑		Tracy	Worcester.	Operationalising	in	Gross	National	Happiness.	(Thimphu	Bhutan,	The	Centre	

for	Bhutan	Studies,	2004).	pp.	121-225.

 ๓๒	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกันในสังคมไทย.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,๒๕๕๐.
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	 หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหัวใจส�าคัญคือ	ทางสายกลาง	 หรือความพอเพียง	 นั้นมีเป้า

หมายส�าคัญคือ	ความมัน่คงและความยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	โดยเน้นให้ความส�าคญักบัการ

เสริมสร้างศีลธรรม	 คุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกระดับและในทุกสาขาอาชีพเพ่ือเป็นหลักยึดเหน่ียว

จติใจในการด�าเนนิชวีติ	และเป็นภูมคิุม้กนัจากเหตุปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในท�าให้ชวิีตมคีวามสขุทัง้ด้าน

วัตถุและจิตใจซึ่งเกิดขึ้นการรู้จักเพียงพอ	หรือเป็นความสุขตามวิถีแห่งความพอเพียง	โดยไม่เบียดเบียนหรือ

ท�าความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น	อันเป็นการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง	๓๓	จากค�าจ�ากัด

ความเศรษฐกจิพอเพียงตามความหมายทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ไว้ว่า	ความพอประมาณ	ซือ่ตรง	

ไม่โลภอย่างมากและไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ซึ่งต่างกับเหตุผลในเศรษฐศาสตร์ตะวันตก	นั่นก็คือ	การที่มนุษย์มุ่ง

ที่จะแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองเป็นหลักเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล	 	 จึงกลายเป็นความชอบธรรมในการ

แสวงหาผลประโยชน์หรอืผลก�าไรให้กบัตนเองด้วยการแข่งขันเอารดัเอาเปรยีบผูอ่ื้นหรอืแม้แต่การสร้างความ

เดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสังคมก็ตาม	๓๔

	 ในขณะที	่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นเรื่องของ	เศรษฐกิจชุมชน	ที่เน้นความร่วมมือและการแบ่ง

ปันระหว่างกัน	 โดยให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันด้วยการรวมกลุ่มร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน

และกนัในรปูแบบต่างๆ	เช่น	การจดุต้ังสหกรณ์เพ่ือสร้างกองทนุหมนุเวยีนอนัเป็นการกระจายโอกาสให้ชมุชน

สามารถมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างม่ันคงมากขึ้นด้วยเหตุน้ีนับ

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๙				(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)	เป็นต้นมาสังคมไทยจึงได้

เน้นถึงการพัฒนาสภาพทางสังคมที่มีความสุขโดยมุ่งสู	่“สังคมอยู	่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวความคิด	“ความอยู่ดีมีสุข”	(Well-Being)	ของ

ศาสตราจารย์อมาตยา	เซนซึง่ระบวุ่า	“ผลกระทบขัน้สุดท้ายของการพัฒนาคือ	การท�าให้ปัจเจกบุคคลสามารถ

บรรลผุลส�าเรจ็ในสิง่ทีต้่องการและปัจเจกบคุคลทีม่สีทิธเิสรีภาพในการเลือกวธิกีารไปสู่ความส�าเร็จด้วยตวัของ

เขาเอง	ส่วนการมีรายได้จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือทางผ่านไปสู่ความส�าเร็จเท่านั้น”		พร้อมทั้งได้มีการจัดท�า				

“ดัชนีความอยู่ดีมีสุข”	(WBI:	Well-Being	Index)	เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในทุกมิติของการด�ารงชีวิต

ทีเ่ชือ่มโยงเป็นองค์รวม	ประกอบด้วย	๗	ด้านคอื	ด้านสขุภาพอนามัย		ด้านความรู้ชวีติการท�างาน		ชวีติครอบครวั	

รายได้และการกระจายรายได้	สภาพแวดล้อม		และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ		โดยมีองค์ประกอบรวม	

๑๘	ด้าน	และตัวชี้วัดทั้งหมด	๒๕	ตัวชี้วัด		

	 ต่อมาในปีพ.ศ.	๒๕๔๖	มีการจัดท�า	“โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มดัชนีชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข

ส�าหรบัประเทศไทย”	โดยตระหนักว่าการวดัความส�าเร็จในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศนัน้	ผลก

ระทบต่อด�าเนินการพัฒนาขั้นสุดท้ายคือ	 ดัชนีความอยู่ดีมีสุข	 (composite	 	 Index)	 	 ในที่สุด	 	 นอกจากน้ี	

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิยงัได้ร่วมกบั	สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	และสถาบนั

คีนันแห่งเอเชีย	จัดท�า	“ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน”		(SDI	:	Sustainable	Development	Indicators)	เพื่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการก�ากับและติดตามผลการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืนอย่างมี

ทิศทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมร่วมกัน	 โดยค�านึงถึงความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
 ๓๓		พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	และ	เขมณัฏฐ	์อินทรสวุรรณ.	อ้างแล้ว,	๒๕๕๓).

 ๓๔	อภิชัย	พันธเสน.			การประยุกต์พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. 

(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	๒๕๔๖).
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ที่ยั่งยืน		ตลอดจนได้มีความพยายามในการจัดท�าตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน

กบัความสมดลุทางเศรษฐกจิ	และคุณภาพชีวติ	ได้แก่	ดชันคีวามเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย	การพ่ึงพา

ตนเองทางเศรษฐกิจ	การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกการกระจายผลประโยชน์และการ

พัฒนาที่เป็นธรรม	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ	และภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ	รวมทั้งจัดท�า	

“ดชันวีดัคณุภาพสิง่แวดล้อม”	โดยมุ่งให้มกีารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศท่ีไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 นอกจากนี้	 ได้มีการอัญเชิญ	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”								

มาเป็นปรชัญาในการพฒันาและบรหิารประเทศในทศิทางทีมุ่ง่สูค่วามสมดลุทัง้ด้านตัวคน	สงัคม	เศรษฐกจิและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยก�าหนดตัวชี้วัดใน	๓	มิติ	ได้แก	่มิติด้านเศรษฐกิจ	(องค์ประกอบ

ย่อย	คือ	คุณภาพ	เสถียรภาพและการกระจายการพัฒนา)	มิติด้านสังคม		(องค์ประกอบย่อย	คือ	การพัฒนา

ศักยภาพและการปรับตัวคนเข้าสู่สังคมฐานความรู้	 คุณภาพชีวิต	 และความมั่นคงการด�ารงชีวิต)	 และมิต	ิ								

ด้านสิ่งแวดล้อม	(องค์ประกอบย่อย	คือ	การสงวนรักษา	การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	การมีส่วนร่วมและการ		

กระจายการใช้ทรัพยากร)

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	กรมสุขภาพจติ	กระทรวงสาธารณสุขจดัท�า“ดชันชีีว้ดัความสขุของคนไทย”	พจิารณา

จาก	 “ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย”	 ซึ่งเป็นแบบประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองสร้างขึ้นภายใต้ค�าจ�ากัดความ

ของสุขภาพจิต	 หมายถึง	 สภาพชีวิตท่ีเป็นสุข	 อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการ

ด�าเนนิชวีติ	มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองเพ่ือคุณภาพชวีติทีด่	ีโดยครอบคลมุถงึความดงีามภายในจติใจ	ภายใต้

สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป	 ประกอบด้วย	 ๔	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 ๑)	 สภาพจิตใจ	 ๒)	

สมรรถภาพของจิตใจ	๓)คุณภาพของจิตใจ	และ	๔)	ปัจจัยสนับสนุน		โดยม	ี๒๐	ตัวชี้วัด	

	 ปีพ.ศ.	๒๕๔๗	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ได้จัดท�า	“ดัชนีชี้วัดมาตรฐาน

ความมั่นคงของมนุษย์”	 เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านต่างๆ	 ในภาพ

รวมของประเทศ	และต่อเนือ่งมาในปี	๒๕๔๘	ได้สร้างเครือ่งมอืและวธิกีารวดัค่าดชันคีวามมัน่คงของมนษุย์เพือ่

บ่งช้ีสถานะความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย	 ประกอบด้วย	 ๑๐	 มิติ	 ได้แก่	 ที่อยู่อาศัย	 สุขภาพอนามัย				

การศึกษา	การมีงานท�าและรายได	้ความมั่นคงส่วนบุคคล	ครอบครัว	การสนับสนุนทางสังคม	สังคม	วัฒนธรรม			

สิทธิและความเป็นธรรม	 การเมืองและธรรมาภิบาล	 โดยได้แบ่งระดับเป็น	 ๒	 ระดับ	 คือ	 ระดับบุคคล	 ๖๙													

ตัวชี้วัด	และระดับพื้นที	่๕๙	ตัวชี้วัด

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	(สปรส.)	ส�านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	และกระทรวงสาธารณสุข		ได้จัดท�า	“ดัชนีวัดความสุขระดับชาติ”	หรือ	“ดัชนี   ชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ” 

โดยพิจารณาเป็น	 ๓	 มิติ	 ได้แก่	 สถานะสุขภาพของคนทั้งทางร่างกาย	 จิตและปัญญา	 ระบบบริการสุขภาพ	

พิจารณาทั้งในระบบบริหารจัดการ	ระบบการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข	ระบบการให้บริการ	และปัจจัยบ่ง

ชีส้ขุภาพ	ได้แก่	พฤตกิรรมสขุภาพ	คุณภาพสิง่แวดล้อม	ความม่ันคงในชวีติ	ความสัมพนัธ์ในครอบครวั	ศกัยภาพ

ชุมชน	และความมั่นคงของสังคม

	 ปี	พ.ศ.๒๕๔๙	ส�านกังานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี	

ได้จัดท�า	 “ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 เพ่ือน�ามาประเมินภาวะ

เศรษฐกจิและสังคมในภาพรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยอาศยัการอ้างอิงจากฐานข้อมลูทติุย

ภูมิของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ	ที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่จริงในเชิงปริมาณ		ประกอบด้วย	๗	มิต	ิได้แก	่	

มิติด้านเศรษฐกิจ	 	มิติจริยธรรมและวัฒนธรรม		มิติทางสังคม	มิติการศึกษา		มิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และมิติด้าน		การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน
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	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก�าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์	 	 	 “อยู่ด	ี มีสุข”	 เพื่อเป็น	 แนวทางการในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง

บูรณาการ	โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนขยายผล	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพียง	 "อยู่เย็น	 เป็นสุข"	 	 ร่วมกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยก�าหนดระยะเวลา	 ๕	 ป	ี

(ปีพ.ศ.๒๕๕๐-	๒๕๕๔)		ให้ขยายผลครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ	พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล	และ

ก�าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม	 ประกอบด้วย	 ด้านการลดรายจ่าย	 ด้านการเพิ่มรายได้	 ด้านส่งเสริมการออม							

ด้านการด�ารงชีวิตด้วยหลักคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		และด้านเอื้ออาทร

ช่วยเหลือกันและกัน

	 ส�านักวิจัยเอแบคโพลล์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	๓๕		ได้จัดท�า	ดัชนีความสุขมวลรวม	(GDHI	:	Gross	

Domestic	Happiness	Index)	ของคนไทยภายในประเทศ	จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน	๒๕	จังหวัดของ

ประเทศ	ประกอบด้วย	๑๐	ปัจจยัหลกัส�าคญั	ได้แก่	ด้านสภาพแวดล้อม	ด้านสภาพชมุชนทีพ่กัอาศยั	ด้านสภาวะ

เศรษฐกจิของตนเอง	ด้านการศกึษา	ด้านธรรมชาติ	ด้านการเมอืง-รฐับาล-องค์กรอสิระ	ด้านสุขภาพกาย	ด้าน

สขุภาพใจ	ด้านวฒันธรรม	ประเพณ	ีและด้านกระบวนการยุติธรรมและในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้เพิม่องค์ประกอบ

ของ	ดัชนีความสุขมวลรวม		ได้แก	่ด้านวัฒนธรรม	ประเพณี	(ความจงรักภักด	ี		ความเป็นเอกลักษณ์ของคน

ไทย)		ด้านความปลาบปล้ืมต่อโครงการพระราชด�าร	ิด้านการใช้ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ด้านครอบครวั	

เด็กและเยาวชน	 ด้านรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ															

การจัดสรรอย่างเป็นธรรม	 ด้านบรรยากาศภายในชุมชน	 ด้านธรรมภิบาล	 การเมือง-รัฐบาล-องค์กรอิสระ						

ด้านกระบวนยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม	 	 ด้านความสุขต่อระบบการค้าเสรีในกระแสโลกาภิวัตน	์	

และด้านสถานการณ์ในปัจจุบัน	รวมทั้งหมด	๑๖	ด้าน	โดยเฉพาะด้านการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	คนไทยน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	โดยสามารถสร้างให้เกิด

การรับรู	้ ความเข้าใจ	 ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการน�าไปปฏิบัติจริง	 เช่น	 การวางแผนการใช้จ่าย

และการหารายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	การท�างานหาข้าวปลาอาหารพออยู่พอกินมากกว่าเงินทอง	และเลิก

การใช้จ่ายที่มีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินไปโดยง่าย	เป็นต้น	และที่ส�าคัญพบว่า	คนไทยที่ใช้ชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีงนัน้มคีวามสขุมากกว่าคนทีไ่ม่ใช้ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยผลการวิจยัชีช้ดัว่า	คน

ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมากมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วย	

	 สถาบันวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)๓๖ 

ร่วมกันจัดท�าโครงการวิจัยเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมขึ้นมา	 เพื่อเปิด

โอกาสให้ชมุชนมส่ีวนร่วมสร้างและพฒันาตวัชีว้ดัทีช่มุชนหรอืองค์กรชมุชนจะเป็นผู้ก�าหนดทศิทางเพ่ือใช้เป็น	

“ตัวชี้วัดความสุข”	ของตนเองในอนาคตได้	ทั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมิน

สภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 โดยเป็นดัชนีชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งในระดับชุมชนและระดับ

ประเทศ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประเมินทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมส�าหรับชุมชนและเป็นแนวทางใน

การวางแผนและติดตามผล	 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในระดับชุมชน	 จากพื้นฐาน

ประเด็นค�าถามข้างต้นน้ี	 น่าจะเป็นแนวทางให้กับ	 ประกอบด้วย	 ๙	 องค์ประกอบ	 คือ	 ด้านเศรษฐกิจ																

ด้านการศึกษา	ด้านสุขภาพอนามัย	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และสิ่งแวดล้อม	ด้านจิตใจและวัฒนธรรม
  ๓๕	ส�านักวิจัยเอแบคโพลล	์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, รายงานผลการวิจัยเรื่องดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยปี 

๒๕๕๑.	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักวิจัยเอแบคโพลล	์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ}	๒๕๕๑)

  ๓๖		สถาบันวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนา

สังคม.	(กรุงเทพมหานคร	:	๒๕๔๑,	เอกสารอัดส�าเนา).
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ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร	ด้านประชาสังคม	ด้านครอบครัว	และด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิต	

ทรัพย์สิน

	 กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	๓๗	ได้จัดท�าการสร้างระบบมาตรฐานงานชุมชน	(มชช.)	

ให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท�าระบบให้มากที่สุดทุกขั้นตอน	

โดยค�านึงถึงความสมัครใจของชุมชนในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชนและความสอดคล้องเหมาะสมใน

แต่ละชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน	 ประกอบด้วย	 ผู้น�าชุมชนที่ได้มาตรฐาน	 องค์กรที่ได้มาตรฐาน	

เครอืข่ายทีไ่ด้มาตรฐาน	และชุมชนท่ีเข้มแขง็ทีเ่ป็นมาตรฐานกลาง		เพือ่ให้ชมุชนได้ใช้ตวัมาตรฐานมาประเมนิ

ตัวเอง	ท�าให้ได้เห็นทิศทางในการท�างาน	และเป้าหมายใน	การพัฒนาตัวเองมากขึ้น	และสามารถเป็นกรอบ

ในการท�างานให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยมีวตัถุประสงค์ส�าคัญ	คือ	๑)	เพือ่ให้ผูน้�าชุมชน	กลุม่องค์กรชมุชน	

เครอืข่ายองค์กรชมุชน	และชมุชน	ใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้	ในการประเมินตนเอง

และพฒันาตนเองไปสูค่วามเข้มแขง็ทีไ่ด้รบัการยอมรบัร่วมกนัระหว่างชุมชนและภาคีทีเ่กีย่วข้อง		และ	๒)	เพือ่

บูรณาการการท�างานระหว่างภาคีการพัฒนาชุมชน	และชุมชน	ให้มีเป้าหมายและทิศทางการท�างานที่ชัดเจน

ร่วมกัน	ลดความซ�้าซ้อน	เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

	 วรรณธรรม	กาญจนสุวรรณ๓๘	ได้ศึกษา	รูปแบบ	ตัวชี้วัด	และกระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งของ

ไทย	ทัง้ในระดับนโยบายหรอืภาครฐั	องค์กรปกครองท้องถิน่	และภาคประชาชน/องค์กรชมุชน	โดยมเีกณฑ์ใน

การคัดเลือกตามพัฒนาการของการจัดการชุมชนเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/ทุน

สังคม	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 ผลการศึกษาพบว่าประเด็นส�าคัญเพื่อสร้างตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งแบ่ง

เป็น	๔	องค์ประกอบ	๑๒	ตัวชี้วัด	คือ	มิติทางด้านเศรษฐกิจ	เช่น	การผลิตและการบริโภคในชุมชน	มิติทางด้าน

สังคมและองค์กรชุมชน	 เช่น	 การจัดการและการบริหารองค์กรชุมชน	 มิติทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู	้ เช่น	

การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 การจัดท�า	“ตัวชี้วัดชุมชนเป็นสุขในระดับชุมชน”	ได้เริ่มมีพัฒนาการอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงปลาย

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่		๗	(พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๓๙)	เป็นต้นมา	โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การพฒันาคณุภาพชวีติของตนเองอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะท่ีผ่านมาชุมชนชนบทส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาพ

ความทกุข์ยาก	ท�าให้ภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมมือกันค้นหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขเพ่ือน�า

ไปสู่การก�าหนดเป็นเป้าหมายแห่งความสุข	 “ตัวชี้วัดความสุข”	 หรือ	“ตัวชี้วัดชุมชนเป็นสุข”	 ตามเงื่อนไข

บรบิทของแต่ละชมุชนนัน้	โดยผ่านการศกึษาวิจยัในระดบัชมุชนและพ้ืนที	่ในขณะเดยีวกนักป็ระสานความร่วม

มือระหว่างฝ่ายต่างๆ	 โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อการขยายผลและเชื่อมโยงให้สอดรับกับ	 “ตัวชี้วัดการ

พัฒนา”	ในระดับสังคมประเทศโดยรวมต่อไปได้	อย่างไรก็ตามในการสร้าง	“ตัวชี้วัด”	หรือเกณฑ์วัดเพื่อเป็น

เครื่องบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นสุขของชุมชนขึ้นมานั้นอาจเรียกชื่อที่แตกต่างกัน	เช่น	ชุมชนเข้มแข็ง	ชุมชน

แขง็แรง	ชุมชนพ่ึงตนเอง	ชุมชนน่าอยู	่หรอื	“ชุมชนเป็นสขุ”	เป็นต้น	แต่ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วต่างกล้็วนมคีวาม

หมายสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ชุมชนเป็นสุข	 	 หรือความสุขที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืน

ฐาน		ความเป็นจริงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนนั้น	เพราะสิ่งที่ส�าคัญ	ที่สุดในเรื่องของการประเมิน

 ๓๗	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย.		คู่มือระบบมาตรฐานงานชุมชนเครื่องชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณา

การที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง.	(กรุงเทพมหานคร	:	กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย.	๒๕๔๖).

  ๓๘	วรรณธรรม	กาญจนสุวรรณ.	การศกึษารปูแบบ	ตวัชีว้ดัและกระบวนการจดัการชมุชนเข้มแขง็ของไทย.	วทิยานพินธ์
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“ความสุข”	หรือ	“ชุมชนเป็นสุข”	นั้นจ�าเป็นต้องเป็นเรื่องของคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่า	อะไร

คือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนตนเอง	มิเช่นนั้นแล้ว	หากขาดการ

มส่ีวนร่วมคิด	ร่วมสร้าง	ร่วมประเมนิร่วมกนัของชมุชน		และปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภายนอก

เพียงฝ่ายเดียวในการเข้ามาประเมินว่า	 อะไร	คือ	 ความสุข	หรือความไม่สุขของชุมชน	นอกจากจะก่อให้เกิด

ความตามเงื่อนไขที่ต่างไปจากวิถีชีวิตของชุมชนแล้วผลของการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลต่อระเบียบแบบ		

แผนการด�าเนินชีวิตและสุขภาวะโดยรวมของชุมชนได้	 อีกทั้งยังน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกับปัญหาความ

ต้องการและความเดือดร้อนของชุมชน		ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างปัญหาให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย	ที่ผ่าน

มาจึงได้เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนิยามค้นหา	 “ตัวชี้วัดความสุข”	 หรือ									

“ตัวชี้วัดชุมชนเป็นสุข”	ของตนเองอย่างกว้างขวางมากขึ้น	นอกจากนี้ได้มีการพยายามผลักดันเรื่องการประเมิน

ให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง	“กระบวนการเรียนรู้”	ของชุมชน	โดยเฉพาะการกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชน

ได้ร่วมกันก�าหนด	 “ตัวชี้วัด”	 หรือฐานข้อมูลที่เป็นของชุมชนขึ้นมาได้เอง	 เพื่อร่วมกันก�าหนดทิศทางหรือภาวะ

ความเป็นสุขของชุมชนในด้านต่างๆ	 ได้อย่างเป็นองค์รวม	 บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพและ														

ความสามารถของตนเอง	เพื่อเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่เวทีสาธารณะต่อไป

	 มลูนธิพิฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนืเพือ่คณุภาพชวีติทีด่จีงัหวดัขอนแก่น๓๙	และเครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่การ

พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง	ตลอดจนนักวิจัย	ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ	

๔	จงัหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	คือ	จงัหวดับรุรีมัย์	จงัหวัดนครราชสมีา	จงัหวัดขอนแก่น	จงัหวดัสรุนิทร์	ร่วม

กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 จัดท�าโครงการวิจัยเร่ือง	 “กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของ

ประชาชนชาวไทย”	 มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประเมินความ

เปลีย่นแปลงของความสขุของครอบครวัของตนเองจากการเรียนรูแ้ละการจดัการสูก่ารพึง่ตนเองและพึง่พากนัเอง

ได้อย่างแท้จริงโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับการสั่งสมภูมิปัญญาในการแก้ปัญหามาเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิก		ผลจากการด�าเนินงานปรากฏว่า	สมาชิกกว่า	๒๕๐๐	ครอบครัวในเครือข่ายมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	สังคม	กล่าวคือ	รายจ่ายลดลง	เงินออมค่อยๆ	

เพิ่มขึ้น	หนี้สินค่อยๆลดลง	ดินดีขึ้น	น�้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ต้นไม้ใหญ่เพิ่มขึ้น	พึ่งตนเองได้มากขึ้น	วิถีชีวิตมี

ความสขุขึน้	แรงงานคืนถิน่	ครอบครัวได้กลบัมาอยูร่่วมกนั	นอกจากนีย้งัพบว่าชาวบ้านเกดิการปรบัเปลีย่นวธิคีดิ	

เรื่องความสุข	 ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เช่น	 ระดับปัจเจกและ	 ครัวเรือน	 ชาวบ้านลดรายจ่ายด้าน

อาหารการกิน	มีอาหารสะอาด	มีเงินออม	และมีการปลูกไม้ผล	ไม้ใช้สอยเพิ่มขึ้น	หมวดร่างกายและจิตใจที่แข็ง

แรง	พบว่า	มีการใช้สารฆ่าแมลงลดลง	ปรับใช้สมุนไพรทดแทน	ไม่เคร่งเครียด	ระดับกลุ่ม	เช่น	เกิดการเรียนรู้แลก

เปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางทั้งองค์ความรู	้และการจัดการ		สมาชิกมีความพร้อมเพรียงเมื่อเข้าประชุม	รับผิดชอบ

ต่อกลุ่ม	สมาชิกพูดเรื่องสาธารณะมากกว่าเรื่องของตนเอง	รู้บทบาท	เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม	เพื่อเรียนรู้และท�า

กิจกรรมต่างๆ

	 ๓๙	อภิสิทธิ	์ธ�ารงวรางกุล	และคณะ,	๒๕๔๔,	อ้างแล้ว.
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	 มหาวทิยาลยัมหดิล๔๐	(๒๕๔๖)	ได้จัดท�าโครงการวจิยัเชงิคณุภาพในการวดัความอยูด่มีสีขุของประชาชน

ในพืน้ที	่(จงัหวดักาญจนบรุ	ีและชัยนาท)	โดยใช้วธิกีารค้นหาสิง่ทีท่�าให้คนมคีวามสขุในระดบัชมุชนเป็นดชันคีวาม

สุขและน�ามาสร้างแบบสอบถามจัดท�าตัวชี้วัดเชิงปริมาณนอกจากน้ีได้มีการจัดท�าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่	 (Ar-

ea-based)	โดยการด�าเนนิงานของโครงการทองผาภมูติะวนัตก	จังหวดักาญจนบรุ	ีรวมกับ	บริษทัการปิโตรเลยีม

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์

	 หลักอยู่บนฐานคิดของการสร้างความสมดุลระหว่าง	 “ฐานทรัพยากร-เศรษฐกิจ-ศีลธรรม”	 ภายใต้

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีว่่า	“การสร้างความเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิถงึแม้ว่าจะเป็นเรือ่งส�าคัญ	แต่

ก็ไม่ควรท�าลายฐานทรัพยากรชีวภาพที่สร้างสุขภาวะท่ีดีให้แก่ชุมชน	 ในขณะเดียวกันต้องไม่ท�าลายศีลธรรม	

คุณธรรม	และจริยธรรมของชุมชน	เพราะไม่เช่นนั้นความสุขที่ได้มาจะไม่ยั่งยืน”	โดยค�านึงถึงความสัมพันธ์เชื่อม

โยงระหว่างฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ	ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ	(GDP:Gross	Domestic	Product)	และ

ด้านทรพัยากรชวีภาพหรอืผลผลติมวลรวมนเิวศ	(GEP:Gross	Ecological	Product)	และทีส่�าคญัคอืด้านคณุธรรม

หรือ	 ผลผลิตมวลรวมคุณธรรม	 (GMP:Gross	Moral	 Product)	 เพื่อให้เกิดความสุขบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง	

(GNH	:	Gross	National	Happiness)	

	 ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	คอื	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิได้ด�าเนนิ

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 ๑)	 พัฒนากรอบแนวคิดและจัดท�าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยขึ้น	 บนพื้นฐานการมี							

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นที่ยอมรับเห็นความส�าคัญ	และเกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

	 ๒)	 ใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานะของประเทศ	 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและใช้ติดตามประเมิน

ผลการพัฒนา	 รวมทั้งสามารถน�าไปใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและก�าหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็น

เป็นสุข		

	 ๓)	 ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างกระแสหลักในสังคม	 ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธี

คิดและค่านิยมของคนไทยเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	และ

	 ๔)	วางแนวทางการพฒันาฐานข้อมูลและตวัชีว้ดัท่ีจ�าเป็นต่อการจดัท�าดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	ให้

สามารถใช้ในการวิเคราะห์	วางแผน	ติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่อง	ทันต่อสถานการณ์

	 กระบวนการพฒันาดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต	ิ (สศช.)	 ได้เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน	 องค์กร	

และภาคพีฒันาทีส่นใจและก�าลงัด�าเนนิการเรือ่งดัชนชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	ผ่านเวทปีระชมุสมัมนาทีห่น่วยงาน

องค์กรภาคีอ่ืนเป็นเจ้าภาพ	 และที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	

vvเป็นเจ้าภาพ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนดัชนีต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อมาพัฒนากร

อบแนวคิดดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานของกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ										

ฉบับที	่ ๑๐	ที่มุ่งสู	่“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	 และยึดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบ

องค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

  ๔๐	มหาวิทยาลัยมหิดล,	สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข

ด้านชีวิตครอบครัวส�าหรับประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยมหิดล,	๒๕๔๖).
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	 กรอบแนวคิดและหลักการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยยึดแนวคิดพื้นฐาน

ส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	๑)	มีความสอดคล้องกับ“วิสัยทัศน์ประเทศไทย”	ในแผนพัฒนาฉบับที	่๑๐	ที่มุ่งพัฒนา

ประเทศไทยสู	่“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	(Green	and	Happiness	Society)	และ	๒)	ยึดหลักปฏิบัติตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และ	๓)	ยดึแนวคดิในการพฒันาทีม่เีป็นองค์รวมมคีนเป็นศนูย์กลางการพฒันา	

โดยมีหลักการจัดท�าดัชนีที่ก�าหนดจากปัจจัยร่วมที่คนส่วน

 ใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกัน	และเห็นถึงความส�าคัญยอมรับที่จะใช้ความสุขเป็นค่านิยมร่วม	โดยที่	

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	 เป็นการสะท้อนเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา	 (Ends)	 และต้อง

พิจารณาเชื่อมโยงให้สะท้อนถึงวิธีการ	(Means)	ต่างๆ	ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุข

ด้วย	โดยแบ่งดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็น	๓	ระดับ	ระดับสังคมไทย	ระดับชุมชน	และระดับครอบครัว

บุคคล	

	 ความหมายของ	“ความอยูเ่ยน็เป็นสขุ”	จากแนวคิดและหลกัการดงักล่าว	จงึได้ก�าหนดความหมาย

ของ	“ความอยู่เย็นเป็นสุข”		หมายถึง	“สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ด	ีด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต	กาย	

ปัญญา	ที่เชื่อมโยงกับ	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม	น�า

ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน	และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”		

 องค์ประกอบดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	ม	ี๖	องค์ประกอบ	โดยได้ก�าหนดขอบเขตความ

หมายและแจกแจงองค์ประกอบย่อยเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดประเด็นการพัฒนาและการก�าหนดตัวชี้วัดได้ดัง

ต่อไปนี้

	 องค์ประกอบที	่๑	การมีสุขภาวะ	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	สุขภาพกายด	ีสุขภาพจิต

ดี	และคิดเป็นท�าเป็น	

	 องค์ประกอบที	่๒	เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การมี

สัมมาชีพ	เศรษฐกิจเข้มแข็ง	และมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

	 องค์ประกอบที	่๓	ครอบครัวอบอุ่น	แยกได้เป็น	๒	องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	บทบาทครอบครัวที่

เหมาะสม		และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว	

	 องค์ประกอบที	่๔	ชุมชนเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	ชุมชนพึ่งตนเองได	้		ชุมชน

เกื้อกูลกัน		และการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 องค์ประกอบที	่๕	สภาพแวดล้อมดี	มีระบบนิเวศที่สมดุล	แยกได้เป็น	๔	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	มี

ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	มีความปลอดภัยในชีวิตมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด	ีและมีระบบนิเวศสมดุล	

	 องค์ประกอบที	่๖	สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การ

มีจิตส�านึกประชาธิปไตย	และสังคมที่มีธรรมาภิบาล	และความสมานฉันท์ทางสังคม

 การก�าหนดตัวชี้วัด จากนยิามและองค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุข	ได้ก�าหนดตวัชี้วัดภายใตห้ลัก

เกณฑ์ทีต้่องสามารถสะท้อนประเดน็การวดัผลได้อย่างเหมาะสมชัดเจน	เป็นตวัช้ีวดัทีม่กีารจดัเกบ็ข้อมลูอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง	โดยการพิจารณาจากตัวชี้วัดที่องค์กรต่างๆ	พัฒนาขึ้น	จนได้ตัวชี้วัดที่สามารถใช้เป็น

ตัวแทนอธิบายความตามประเด็นตัวชี้วัดและองค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุข	จ�านวน	๓๕	ตัวชี้วัด	และมีตัว

ชี้วัดเพื่อใช้อธิบายหรือ	บ่งชี้ให้เห็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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ของตัวชี้วัดหลักอีกจ�านวน	๔๔	ตัวชี้วัด	ส�าหรับการก�าหนดประเด็นและตัวชี้วัดในระดับเมือง-ชนบทยังคงยึด

ตามกรอบแนวคิดพื้นฐานและหลักการพัฒนาดัชนีในระดับประเทศ	 ตลอดจนความหมายของความอยู่เย็น

เป็นสุข	 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทย	 ระดับประเทศเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคม	 โดยในกรณีที่ประเด็นตัวชี้วัดไม่มีความต่างกัน

ระหว่างเมืองและชนบท	สามารถใช้ตัวชี้วัดระดับประเทศเป็นองค์ประกอบร่วมความอยู่เย็นเป็นสุขระดับพื้นที่	

ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศ	และพิจารณาเพ่ิมตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนวถิชีวีติ	พฤตกิรรมและผลการพฒันาทีแ่ตกต่างกนัของ

เมืองและชนบทในแต่ละองค์ประกอบ	 โดยได้น�าเสนอตัวอย่างเบื้องต้นของการก�าหนดตัวชี้วัดที่อธิบายความ

แตกต่างของพื้นที	่เมือง	ชนบท	ไว้ด้วยแล้ว

 การวัดผลการพัฒนา	ก�าหนดเกณฑ์การวดัผลโดยอาศยัรปูแบบหลกัการในการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายคือ	ใช้เป้าหมายของแผนหรอืยทุธศาสตร์	ใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศ

หรือเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต	ิ การใช้ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงลึกเฉพาะเรื่อง	 หรือการใช้ค่าสถิติจากค่า

เฉลี่ย	 อัตราสูงอัตราต�่าสุดเพ่ือเป็นตัวก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดที่ใช้เป็นตัวค�านวณดัชนีความอยู่เย็น

เป็นสขุ	โดยก�าหนดน�า้หนักความส�าคญัในแต่ละองค์ประกอบของดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุทีท่ดัเทยีมกนัเนือ่งจาก

เป็นการพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบของดัชนีอย่างเป็นองค์รวม

 แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด	 เพื่อมุ่งให้การพัฒนาประเทศไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและสังคม

ไทยร่วมกัน	มีข้อเสนอแนะที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑)	พัฒนาคนให้มีคุณธรรมน�าความรอบรู้และมีสุขภาพแข็งแรง	โดยพัฒนาจิตใจของคนไทยให้ส�านึก

ในศีลธรรมและคุณธรรมปฏิรูประบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต	 และบริหารจัดการ

องค์ความรู้เพือ่มุ่งสูส่งัคมเศรษฐกิจฐานความรูต้ลอดจนพฒันาระบบสขุภาพอย่างครบวงจรและมุง่ดแูลสขุภาพ

เชิงป้องกัน

	 ๒)	สร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมทีห่ลากหลายประเภทอย่างทัว่ถงึ	โดยบริหาร

เศรษฐกิจส่วนรวมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมในทุกภาคการผลิต	

สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งทนุ	ส่งเสรมิการออมทัง้ระบบของประเทศ	และสนบัสนนุให้เกดิการแข่งขนั

ทางธุรกิจที่เป็นธรรม	และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาสู่ภูมิภาค

	 ๓)	เสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งบนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย	โดย

เสริมสร้างพ่อแม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	ปลอดภัย	และมั่นคงภายในครอบครัว	และส่ง

เสริมให้ครอบครัวน�าความรู้ที่เป็นทักษะในการด�ารงชีวิตมาอบรมกล่อมเกลาชี้แนะบุตรหลาน

	 ๔)	 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมให้เข้มแข็งต่อเนื่อง	 โดยการส่งเสริมการ

รวมตวัร่วมคดิร่วมท�าในรปูแบบท่ีหลากหลายตลอดจนสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชมุชนบนพ้ืนฐานศักยภาพ

ความเข้มแข็ง	และการพึ่งพาตนเองของชุมชน

	 ๕)	อนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยสร้างความม่ันคงและปกป้องฐานทรัพยากรของประเทศให้ยั่งยืนยึดหลัก

กระบวนการมีส่วนร่วม	และการสร้างองค์ความรูใ้นการจดัการฐานทรพัยากรให้คงความอดุมสมบรูณ์	เพือ่รกัษา

ความสมดลุของระบบนิเวศ	เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการเพือ่ลดมลพษิ	ตลอดจนส่งเสรมิความปลอดภยั	

น่าอยู่	และความสงบสุขในการด�ารงชีวิต	
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 ๖)	สร้างสงัคมทียึ่ดมัน่วฒันธรรมประชาธปิไตยและมธีรรมาภบิาล	โดยส่งเสรมิความรกัความสามัคค	ี

ความสมานฉนัท์ของคนในชาต	ิเสรมิสร้างมาตรการในการป้องกันในการปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ	

และสร้างจิตส�านึกด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมือง	ตลอดจนส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน

	 ส่วนกลไกการขับเคลือ่นและสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมผลกัดนัดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุมเีช่น	

สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู	้สนับสนุนการขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข	โดยให้มีการศึกษา

วจิยัเชงิคณุภาพเพิม่เตมิเพือ่การวดัประเดน็ความอยูเ่ยน็เป็นสขุในเชงิคุณภาพ	ให้สามารถสะท้อนในเชงิปรมิาณ

และเหน็พ้องร่วมกนั	โดยเฉพาะบางประเด็นทีย่งัขาดความชดัเจนในประเด็นตวัช้ีวดั	ควบคู่ไปกบัการประสาน

เชือ่มโยงองค์ความรูใ้นการพฒันา	และใช้ประโยชน์ดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุในระดบัภาพรวมไปสูก่ารจดั

ท�าดัชนีในระดับ	 เมือง-ชนบท	และจังหวัด	ซึ่งจะมีความแตกต่างขององค์ประกอบและประเด็นการวัดความ

สุขตามสถานะและภูมิสังคมเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีพัฒนาร่วมขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็น

เป็นสขุในระดบัพืน้ทีแ่ละผลกัดนัให้เกดิการขยายผลสู่ระดบัจงัหวดัประสานความร่วมมือกบัภาคีพัฒนาทีก่�าลัง

ขับเคลื่อนเรื่องดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข	 จัดให้มีเวทีระดมความคิด	 เพ่ือขยายผลแนวคิดการจัดท�าดัชนีชี้วัด

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและในระดับเมือง-ชนบท	 ไปสู่การจัดท�าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขใน

ระดับจังหวัด	 และพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 โดยเร่งวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็น

เป็นสุข	ให้เป็นระบบที่ทันสมัย	สะดวกต่อการใช้งาน	และเข้าถึงได้ง่าย	รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการส�ารวจข้อมูลที่จ�าเป็นจากในระดับ

พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากแนวคดิและการจดัท�าตวัชีว้ดัข้างต้นสามารถสรปุลกัษณะส�าคญัของตวัชีวั้ดการพัฒนาในระดบั

ต่างๆ	ได้ดังนี้

													๑)	การมีสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอ	

													๒)	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนอย่างทั่วถึง

													๓)	ชุมชนมีความสงบ	ปลอดภัย	สามารถป้องกันภัยและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้

													๔)	ส่งเสริมด้านสุขภาพและให้บริการสาธารณสุขอย่างพอเพียง

													๕)	การมีงานท�าและมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดี

													๖)	การให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้/ทักษะ

													๗)	บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว	ดูแลเอาใจใส่สมาชิก

													๘)	การมีเวลาว่างให้กับครอบครัวและการพักผ่อนหย่อนใจ	

													๙)	การปลูกฝัง	“ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน”

													๑๐)	ความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชน/เครือข่าย

													๑๑)	ความเสมอภาคและการอดทนยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายได้

													๑๒)	สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็ง

													๑๓)	การปรับตัวและด�ารงอยู่รอดได้ทางเศรษฐกิจ

													๑๔)	การมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี	และสะอาด	น่าอยู่

													๑๕)	การปกป้องและดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สรุปพัฒนาการของการสร้างตัวชี้วัดทางสังคมในประเทศไทย 

	 ในภาพรวมการก�าหนด	 “ตัวชี้วัด”	 ในแต่ละหน่วยงานนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันตามแนว

ความคิด	 วัตถุประสงค	์ ภารกิจ	 และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน	 โดยมักมีการปรับเปล่ียนไปตามปรัชญา

การพัฒนาสังคมและทฤษฎีการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย												การประเมินว่า	ตัวชี้

วัดใดมีความเหมาะสมและครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใดน้ัน	 จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการน�าไปใช้ในบริบทที่เกิด

ขึ้น	โดยพัฒนาการของการจัดสร้างตัวชี้วัดในสังคมไทยนั้นได้เริ่มม	ี												การด�าเนินการตั้งแต่ปี	๒๕๑๘	

โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศในระดับมหภาค	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข		

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	สถาบันการศึกษา	สถาบันส่งเสริมการวิจัย	เช่น	สกว.	เป็นต้น	ได้จัดมีการท�าเครื่องชี้

วัดในมิติต่างๆ	เช่น	ตัวชี้วัดความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)	เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม	ไปจนถึงดัชนีชี้วัด

ความสุขของปวงชน	เป็นต้น	ส่วนภาคประชาชน	ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนนั้น	ก็มีบทบาทในการ

จัดท�าเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมโดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการท�างาน	การศึกษาวิจัยมาจัดท�าเครื่องชี้

วัดในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสวัสดิการและความปลอดภัยของมนุษย์และสังคม	เป็นต้น	ซึ่งผล

ที่ได้น�าไปสู่	 	 การแก้ไขปัญหาท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค	 โดยมีการประสานงานกับภาคประชาชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหามากขึ้น	 ซ่ึงการก�าหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคมที่หน่วยงานและฝ่ายต่างๆ	 ได้จัดท�าขึ้นนั้น	ต่างก็มุ่งให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบตัวชี้วัดที่หลาก

หลายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	 มากกว่าเกณฑ์ช้ีวัดเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง	 เพื่อความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ทีเ่กิดข้ึน	ซ่ึงมข้ีอสงัเกตว่าการจัดท�าตวัช้ีวดัของหน่วยงานต่างๆ	ในสงัคมไทยนัน้	ตวัชีว้ดัทีไ่ด้สร้าง

มาแล้วนัน้	ส่วนใหญ่เป็นการวดัในเชงิปรมิาณมากกว่าคุณภาพและเป็นการสร้างโดยนกัวชิาการและข้าราชการ

มากกว่าภาคเอกชนและภาคประชาชนหรือคนในชุมชน

	 หน่วยงานของภาครัฐ	 ยังคงมีการสร้าง	 การใช้	 และปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีอยู ่ให้เหมาะสมกับ

กระบวนการพัฒนาประเทศ	และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	บางครั้งก็เพิ่มหมวดหมู่ตัวชี้วัดเข้ามาใหม	่	ซึ่งจากการ

ศกึษาพบว่า	รายละเอยีดของตัวช้ีวดัในด้านต่างๆ	นัน้	ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในเรือ่งเกีย่วกบั	สุขภาพอนามัย

ของประชาชนเป็นอบัดบัแรก	รองลงมาคอื	ด้านการศึกษา	การได้รบัความรูข้้อมลูข่าวสาร		การมงีานท�า	สถาบนั

ครอบครัว		สิ่งแวดล้อม		และด้านวัฒนธรรม	รวมทั้งด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานนั้น		ในขณะ

ทีฝ่่ายของนกัวชิาการและนกัคดินัน้	ได้ข้อสรปุเป็นตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนให้เหน็คุณภาพของภาวะจติใจทีเ่ป็นอสิระ	

ความสขุ	การพฒันาบคุคลท่ีพ้นจากพนัธนาการของความต้องการทางโลกทีเ่กนิความจ�าเป็นพืน้ฐาน		นอกจาก

นั้น	ยังเน้นคุณภาพชีวิตในระดับที่สูงกว่าของปัจเจกบุคคลได้แก	่ 	คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยส่วน

รวม		รวมทั้งเน้นคุณภาพชีวิตในแง่สิทธิเสรีภาพ		การมีสังคมเข้มแข็ง		ในส่วนของปราชญ์ชาวบ้านนั้น	จะมี

ความเห็นในเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคมคล้ายกัน		คือ	เน้นการพึ่งตนเอง		ความอดทน		ความพยายามหาวิถี

ทางแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา		ความมีเมตตากรุณา	และการพึ่งพาธรรมชาต	ิเป็นต้น	และที่น่าสนใจในการจัด

ท�าตวัชีว้ดัในมติต่ิางๆ	นั้น	ตวัชีว้ดับางประเภทสามารถเป็นเครือ่งบ่งบอกสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมและสถานะความ

เป็นอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน		ดังเช่น	การจัดท�าตัวชี้วัดความสุขของชาว	ไทย	โดยนายแพทย์

อภิสิทธิ์	ธ�ารงวรางกุล	นายแพทย์ยงยุทธ		ขจรธรรม	และคณะ	ที่ได้แปลงแนวคิดและปรัชญาที่เป็นนามธรรม

เกี่ยวกับความสุข	ให้เป็นเป้าหมายในการด�าเนินชีวิตได้	อีกทั้งพบว่า	ตัวชี้วัดความสุขที่ก�าหนดขึ้นโดยชุมชน	

นีย้งัได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางปฏบิติัได้อย่างชดัเจน	ดงัตวัอย่างของชมุชน

หลายแห่งที่สามารถค้นพบทางเลือกในการด�าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ต้อง
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ไปองิอยูกั่บค่าทาง	“วตัถ”ุ	หรอืการน�าค่าเงนิมาเป็นตวัตัง้อกีต่อไป	แต่อาศัยตวัชีว้ดัความสขุทางด้าน “จติใจ” 

มาเป็นเป้าหมายทีส่�าคญั	ซ่ึงนอกจากจะท�าให้คนในชมุชนสามารถแก้ปัญหาความยากจนและพึง่พาตนเองได้		

ยังสามารถพลิกฟื้นพลังอ�านาจของชุมชนให้กลับมาเชื่อมั่นตนเองในการจัดการกับปัญหาต่างๆ	ได้		ทั้งนี้เป็น

เพราะว่า	 ที่ผ่านมาความยากจนมักถูกมองแต่ในเรื่องของการขาดแคลน	“เงิน”	 และถูกน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด

ความส�าเร็จของการพัฒนามาโดยตลอดจึงท�าให้ต่างก็ต้องดิ้นรนแข่งขันแก่งแย่งกันเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะโดยมิ

ชอบหรอืผิดศลีธรรมกต็าม	ท้ังยงัก่อให้เกดิการสญูเสยีมติรภาพระหว่างกนั	ทนุทางสังคมทัง้หลายในสงัคมไทย

จงึเริม่สญูหายไปกลายเป็นเรือ่งของค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ	แม้แต่สมาชิกชุมชนบางส่วนต้องยอมเข้าสู่อาชพี

โสเภณ	ีก่ออาชญากรรม	หรอืค้ายาเสพตดิ	ท�าให้ครอบครวัแตกแยกและชมุชนล่มสลาย	ด้วยเหตนุี	้การก�าหนด	

“ตัวชี้วัด”	 ขึ้นมานั้นจึงต้องมีความชัดเจนในเบื้องต้นว่า	 เป็น	 “ตัวชี้วัด”	 ในเรื่องอะไร	 ใครคือผู้สร้างตัวชี้วัด	

และน�าไปใช้ในระดับใด	กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ตัวชี้วัดคือ	ใคร	มีความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไร	ใครคือ

ผู้ได้รับประโยชน์	 และท่ีส�าคัญสามารถก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนทั้งต่อปัจเจกบุคคลและประเทศชาติได้

หรือไม่

	 แนวคิดเรื่องความสุขในการพัฒนาประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ได้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งความสขุทีค่�านงึถงึหลกัของการไม่เบยีดเบยีนหรอืสร้างความเดอืดร้อนทัง้ต่อตนเอง

ผูอ้ืน่สงัคม	ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเร่ือง	“ความสุขแบบพอเพยีง”	

บนทางสายกลางตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีส่ามารถน�ามาเป็นมาตรวัดความสุข	ให้รูจั้กควบคมุ

หรือเท่าทันตนเองได้อย่างมีสติและอยู่ในความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 บน

เงื่อนไขหลักของคุณธรรม	 และความรู้	 มิเช่นนั้นแล้วก็ย่อมต้องถูกครอบง�าให้ติดอยู่กับการแสวงหา	 “ความ

สุด”	แบบไม่มีที่สิ้นสุดจนเกินความพอดีซึ่งส่งผลให้เกิดความทุกข์ตามมา	การทุ่มเทชีวิตเพื่อหาความส�าราญ	

เช่น	หาเงินทอง	ความร�่ารวย	การมีอ�านาจ	ความส�าราญทางเพศและการบริโภคอื่น	ๆ 	ตามกระแสสังคม	รวม

ทั้งการพนัน	ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ	ซึ่งถือเป็นความส�าราญเพียงชั่วคราว	ที่มักจะน�าไปสู่ความ

ทกุข์หรอืหายนะ	นัน่คอื	คนเรามกัจะใช้ชวีติตามแรงผลกัดนัทางสญัชาตญิาณภายในของร่างกาย	(ความอยาก)	

หรือไม่ก็ตามกระแสโลกภายนอก	แต่โดยแท้จริงแล้วมนุษย์เรามีจิตส�านึกมีส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความเป็น

ตวัของตวัเองทีเ่ป็นอสิระ	(Autonomous	Self)	ได้โดยไม่ท�าตามแรงสญัชาตญิาณภายใน	หรอืสภาพแวดล้อม

ภายนอก	นี่คือสิ่งที่ท�าให้คนเรามีวิวัฒนาการที่สูงกว่าสัตว์อื่นๆ		พัฒนาตัวเองให้มีวุฒิภาวะ	เข้าใจคน	เข้าใจ

โลกได้กว้างโดยเฉพาะการฝึกฝนและก�ากับตนเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีให้สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 โดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่หรือทุนเดิมมาใช้อย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือ

ท�าลายให้หมดสิ้นไป	 ขณะเดียวกันก็สามารถฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบทอดให้แก่รุ่นหลังต่อไปได้อย่างยั่งยืน	อัน

ย่อมจะน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามวิถีแห่งความพอเพียงนั่นเอง	

	 ส�าหรับปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความสุขของประชาชนนั้นจะประกอบด้วยมิติต่างๆ	 เช่น	 ครอบครัวที่อบอุ่น	

ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะน�าไปสู่สุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สังคมและปัญญารวมไปถึง

โครงสร้างและกลไกหลักของสังคมที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาสมาชิกในสังคมให้มีอุดมการณ์และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	โดยระดับของความสุขนั้น	สามารถแบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ			

	 ๑)	ความสุขในระดับบุคคล	คือ	การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย	จิตใจ	ปัญญา	และสังคม	
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	 ๒)	ความสุขในระดบัสงัคม	คอื	การพฒันาสังคมแบบองค์รวมท่ีให้ความส�าคัญกบัการพัฒนามิตสัิงคม	

วัฒนธรรม	ศาสนา	ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจ	(Mental	Health)	ความ

สุขในระดับบุคคลนั้นตัวแปรที่ส�าคัญต่อการมีสุขภาพทางกายท่ีดี	 หรือการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นผล

สบืเนือ่งจากภาวะทางจิตใจและอารมณ์ทีด่	ีกล่าวคอื	การไม่มีความรูส้กึเครยีด	วิตกกงัวล	โกรธแค้น	หวาดกลวั	

เป็นต้น	 ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอันจะก่อให้เกิดโรคภัย

ทางกายตามมา	

	 ปัจจบุนัมแีนวคดิในการบรูณการความสุขท้ังในระดบับคุคลและความสุขในระดบัสังคมเช่น	เดียวกบั

การรักษาความสมดุลระหว่างความสุขจากภายในและภายนอก	 กล่าวคือ	 นอกจากความสุขในระดับบุคคลท่ี

ต้องแสวงหาและสร้างให้ได้มาด้วยตนเองแล้ว	 ยังต้องประกอบด้วย	 ความสุขในระดับสังคม	 ซึ่งเป็นความสุข

ตามความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับตามสิทธิของความเป็นพลเมืองโดยภาครัฐหรือสังคมต้อง

มหีน้าทีเ่อือ้ประโยชน์ให้เกดิความเสมอภาคและเป็นธรรมอย่างทัว่ถงึอาท	ิการจัดการด้านสวสัดกิารทางสงัคม	

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	 และการเข้าถึงแหล่งความรู้	 	 รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

เป็นต้น	โดยเฉพาะระบบการศึกษานั้นจ�าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนรู้ให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน	คือ	มุ่ง

ให้สมาชิกรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและยั่งยืนโดยเน้นการปลูกฝังเรื่องของความรับผิด

ชอบที่มีต่อสังคมในภาคประชาชนและการช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชนและสังคมซึ่งถือเป็น	“ทุนทางสังคม”	ที่

ส�าคญัในการสร้างความผูกพนัไว้วางใจและความรูส้กึมัน่คงปลอดภัยในการอยูร่่วมกนัได้อย่างผาสกุ	อนัจะย้อน

กลับมาสร้าง	ความสุขในระดับบุคคล	ได้ในที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในหลายประเทศที่พบว่า	คนที่

มีความสุข	คือ	คนที่มุ่งท�างานเพื่อครอบครัวและมีส่วนช่วยเหลือสังคม	ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างกันแล้วยังลดความขัดแย้งหรือการแข่งขันชิงดีชิงเด่นในสังคมได้			ส่วนปัจจัยองค์ประกอบอื่นๆ	เช่น

ในเรื่องของ	อายุ	การศึกษา	ชนชาต	ิรายได	้หรือแม้แต่การเป็นผู้ที่	ฉลาดหน้าตาดี	นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความแตก

ต่างในระดับความสุขแต่อย่างใด	ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องเพศ	หรือว่าเพศภาวะ	ก็ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนได้		โดยสรุปไม่ว่าจะอยู่ในภาพลักษณ์	เพศ	อายุ	สถานะ	ระดับการ

ศึกษา	 การมีงานท�าและระดับรายได้หรือชนชั้นใด	 ก็สามารถเข้าถึงความสุขแท้จริงได้โดยไม่ต้องแข่งขันหรือ

เปรียบเทียบตนเองกับใคร	นอกเหนือจากการได้มาซึ่ง	 “ความสุขภายนอก”	 ในรูปแบบต่างๆ	ตามสิทธิความ

เป็นพลเมืองที่รัฐหรือสังคมและชุมชนนั้นพึงจะเอื้อให้เกิดขึ้นแล้ว	 ท่ีส�าคัญคือ	 “ความสุขภายใน”	 ของแต่ละ

บุคคลที่พึงจะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาด้วยตนเอง	โดยไม่ยึดติดหรืออิงอยู่กับวัตถุภายนอกเป็นหลัก

ซ่ึงมคีวามผนัผวน	เปล่ียนแปลงตลอดเวลา	กย่็อมจะสามารถเป็นผู้ค้นพบกับความสขุทีเ่ป็นอสิระได้อย่างแท้จรงิ	

ด้วยเพราะไม่ม	ี			ความสขุใดจะยัง่ยนืได้หากเราไม่รูจ้กัสร้างความสขุขึน้มาจากภายในจิตใจของเราเอง	ฉะน้ัน	

คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับวิธีคิด	หรือ	ท่าทีมุมมองต่อชีวิตและการใช้ชีวิตดังเช่น	การรู้จักพอใจ

ในสิ่งที่ตนมีอยู่	 	 ความภาคภูมิใจตัวเอง	 การมองโลกในแง่ดี	 การมีจุดมุ่งหมายและการเคารพในตนเอง	การ

เป็นคนทีม่งีานและกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัความถนดั	ความชอบของตนเอง	การเป็นคนทีอ่อกก�าลังกายประจ�า

และการเป็นผูท้ีม่กีารปฏสัิมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น	ตลอดจนการมีศรทัธาในศาสนาหรือปรชัญาชวีติทีม่คีวามหมาย	

หรอือกีนยัหนึง่ความสขุ	หรอืความทกุข์น้ันข้ึนอยูก่บัวธิคีดิ	ท่าทหีรอืมมุมองของเรา	ว่ามทีศันคตใินเชิงบวกต่อ

การด�าเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด		ความสุข	จึงขึ้นกับปัจจัยที่ตัวเราสามารถสร้างขึ้นได้เอง	โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ถูกก�าหนดหรือควบคุมให้เป็นไปตามความเชื่อหรือการให้คุณค่าของใคร	 เพราะเป้าหมายความสุขไม่ใช่สิ่ง

ส�าคัญที่ว่าเราจะเป็นอะไร	แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	การได้ก�าหนดเป้าหมายความสุขของตนเองด้วยตัวเราเอง
   ๔๑	สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์.	อ้างแล้ว,	๒๕๔๘).
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	 การตีค่าและให้ความหมายของค�าว่า	“ความสุข”	จึงแตกต่างกันตามนัยนี้บนพื้นฐานความเชื่อและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลรวมถงึองค์ประกอบการให้คณุค่าจากภายนอกทีม่ส่ีวนอย่างส�าคญัต่อการสร้าง

ตวัชีว้ดัความสขุโดยไม่ได้จ�ากดักรอบคดิอยูก่บัการพฒันาแบบกระแสหลกัดงัเช่นเดมิแต่มอีสิระเลอืกตดัสนิใจ

ในทศิทางทีเ่หมาะสมทัง้ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมมเิช่นนัน้แล้วหากมองผ่านเฉพาะความ

สุขของตนเองเป็นศูนย์กลาง	(egocentric)	ก็มักให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก	โดยอาจไม่

ได้ค�านึงถึง	ผลกระทบต่อส่วนรวมที่ไม่สามารถน�าไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได	้	ด้วยเหตุดังกล่าว	หลายประเทศจึง

หันมาให้ความสนใจกับการคิดค้นดัชนีการพัฒนารูปแบบใหม่ที่ค�านึงถึง	“ความสุข”	หรือความพึงพอใจแบบ

พอเพยีงบนฐานของการอยูร่่วมกนัระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืโดยพจิารณาให้ครอบคลมุถงึมติกิาร

พัฒนาในด้านต่างๆ	 อย่างเป็นองค์รวม	 ความสุขในมิติต่างๆ	 ดังกล่าว	 สามารถจ�าแนกความสุขออกเป็น	 ๒	

ประเภท	คือ

	 ๑)	ความสุขภายในเป็นความสขุทีเ่กดิขึน้ในระดบัจติใจและปัญญาไม่ได้ขึน้กบัปัจจยัภายนอกโดยตรง	

ซึ่งประกอบด้วยดัชนีชี้วัด	 เช่น	 ความสุขจากการมีอิสรภาพจากการถูกครอบง�าความคิด	 และการถูกกระตุ้น

จากสิ่งเร้าภายนอกความสุขจากความภาคภูมิใจในส่ิงที่มีอยู่	 สามารถชนะใจตนเองให้ท�าแต่ความดี	 ละเว้น

ความชั่วความสุขจากการเข้าถึงหลักศาสนา(ศีล)คือ	การเข้าถึงธรรมะ	ยึดถือคุณธรรม	ปฏิบัติตามหลักศาสนา	

ความสุขจากความสงบ	(สมาธิ)	คือ	ความสงบในจิตใจ	ไม่ฟุ้งซ่านความสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่น	(ปัญญา)	

คือ	ความไม่ยึดติดตัวตนและวัตถุ	เข้าใจความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและโลก		๔๒

	 ๒)	ความสุขภายนอก	เป็นความสุขที่มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง	ๆ	ในการด�ารงชีวิต	ประกอบด้วย

ดัชนีชี้วัด	เช่น	ความสุขจากการมีปัจจัยสี่พอเพียงมีอาหารบริโภค	ปลอดภัย	ที่อยู่อาศัยมั่นคง	มีรายได้เพียง

พอ	ความสขุจากการมคีวามมัน่คงในชวีติมหีลกัประกนัในชีวติ	ปราศจากหนีสิ้น	มีความปลอดภัยในชวีติความ

สุขจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นสมาชิกครอบครัวสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 เอาใจใส่เอื้ออาทรต่อกันปราศจากความ

รุนแรงในครอบครัวความสุขจากการมีชุมชนเข้มแข็ง	 ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี	 	ความสุขจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	์สิ่งแวดล้อมปราศจาก

มลภาวะ

	 จากแนวคิดเรื่องความสุขดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่า	 หน่วยงานต่างๆ	 ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องการวัด

ความสุขที่ค�านึงถึงหลักของการไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนท้ังต่อตนเองผู้อื่นและสังคมตลอดจน

ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม		โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเรือ่ง	“ความสุขแบบพอเพยีง”	บนทางสายกลางตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่สามารถน�ามาเป็นมาตรวัดความสุข	 ให้รู้จักควบคุมหรือเท่าทันตนเองได้อย่างมีสติ

และอยู่ใน	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ด	ีบนเงื่อนไขหลักของคุณธรรม	และ

ความรู้	มเิช่นนัน้แล้วกย่็อมต้องถกูครอบง�าให้ตดิอยูก่บัการแสวงหา	“ความสุด”	แบบไม่มทีีส้ิ่นสดุจนเกนิความ

พอดีซึ่งส่งผลให้เกิดความทุกข์ตามมา	การทุ่มเทชีวิตเพื่อหาความส�าราญ	เช่น	หาเงินทอง	ความร�า่รวย	การมี

อ�านาจ	ความส�าราญทางเพศและการบริโภคอื่น	ๆ	ตามกระแสสังคม	รวมทั้งการพนัน	ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่หรือ

สิ่งเสพติดอื่นๆ	ซึ่งถือเป็นความส�าราญเพียงชั่วคราว	ที่มักจะน�าไปสู่ความทุกข์หรือหายนะ	นั่นคือ	คนเรามัก

จะใช้ชวีติตามแรงผลกัดนัทางสัญชาตญิาณภายในของร่างกาย	(ความอยาก)	หรอืไม่กต็ามกระแสโลกภายนอก	

แต่โดยแท้จริงแล้วมนุษย์เรามีจิตส�านึกมีส่วนหนึ่งที่	 สามารถสร้างความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นอิสระ														

(Autonomous	Self)	ได้โดยไม่ท�าตามแรงสัญชาติญาณภายใน
  ๔๒		Glenn	H.	Mullin.	The Fourteen Dalai Lama : A sacred Legacy of Reincarnation.	(Delhi	:	

India.	Jaico	Publishing	House,	2009)	pp.	503-507.
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หรือสภาพแวดล้อมภายนอก	น่ีคอืสิง่ทีท่�าให้คนเรามวีวัิฒนาการทีสู่งกว่าสัตว์อืน่ๆ		พฒันาตวัเองให้มวีฒุภิาวะ	

เข้าใจคน	เข้าใจโลกได้กว้างข้ึน		โดยเฉพาะการฝึกฝนและก�ากบัตนเองให้มภีมูคิุม้กนัทีด่ใีห้สามารถใช้ชวีติอย่าง

พอเพียง	โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือทุนเดิมมาใช้อย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยไม่ใช้จ่ายอย่าง

ฟุม่เฟือยหรือท�าลายให้หมดสิน้ไปขณะเดยีวกนักส็ามารถฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์สืบทอดให้แก่รุน่หลังต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืน	อันย่อมจะน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามวิถีแห่งความพอเพียงนั่นเอง	

๓.๓ แนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ตามที่ได้กล่าวแล้วในบทที	่๒	ว่า	พระพุทธศาสนาได้แบ่งความสุขของชีวิตออกเป็น	๒	ลักษณะ	คือ	

สุขกายกับสุขใจ	สุขกาย	หรือกายิกสุข	เป็นความสุขที่เกิดจากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนา	น่า

รัก	น่าใคร่	น่าพอใจต่างๆ	 เช่น	 ได้เห็นภาพที่สวยงาม	 ได้ยินเสียงที่ไพเราะ	 ได้สูดกลิ่นที่หอม	 ได้ลิ้มรสชาติที่

อร่อย	และได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่ม	ที่เรียกว่า	“กามคุณ	๕”	(ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส	ลิ้มลองรูป	

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่าปรารถนา	น่ารักใคร	่น่าชอบใจ)	ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ	(ความสุขอัน

เป็นวิสัยของโลก)	และ	สุขใจ	หรือเจตสิกสุข	ซึ่งเป็นสภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส	สดชื่น	 เบิกบาน	ไม่ขุ่นมัว

ด้วยอารมณ์ต่างๆ	 ที่เข้ามากระทบ	 เป็นสภาวะที่ใจมีความส�าราญแช่มชื่น	 ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจกิเลส	 ตัณหา	

ความโลภความโกรธความหลง	เป็นต้น	อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ	พระพุทธศาสนาถือว่า	สุขภาวะ

ทางใจเป็นเลิศเป็นส่ิงส�าคญัทีส่ดุ	และมีความสขุถึงในระดบัโลกตุตระ	หรอืความสขุทีเ่กดิจากการท�าลายกเิลส

ภายในได้อย่างถาวร	ซึ่งก็จะหมายถึงการเป็นความสุขแห่งนิพพาน	ดังนั้น	จึงมีเกณฑ์ชี้วัดการเข้าถึงความสุข

ในระดบัต่างๆ	ตามหลักพระพทุธศาสนา	เช่น	การใช้เกณฑ์แห่งหลกัธรรมเป็นเครือ่งวดัความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติตนและการละกิเลสในขั้นต่างๆ	โดยมีตัวอย่างเกณฑ์ชี้วัด	ดังนี้

 ๑. เกณฑ์ชี้วัดตามหลักภาวนา ๔	โดยพระพุทธศาสนามองว่า	ชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการพัฒนา

ใน	๔	ส่วน	การพัฒนาด้ายกาย	ศีล	จิต	และปัญญา	ถ้าบุคคลพัฒนาใน	๔	ด้านแล้วย่อมจะได้ความสุขหรือ

ความเจริญตามการพัฒนาของชีวิต	คือ

	 ๑)	ความสุขทางกาย	(physical)		มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น	การมีร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์	ปราศจากโรค

ภัยไข้เจ็บและมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดี	 สะอาด	 ปลอดภัย	 เช่น	 มีน�้าสะอาด	 อากาศบริสุทธ์ิ	 ป่าไม้สมบูรณ์

สวยงาม	ท่ีอยูอ่าศัยสะอาด	เป็นระเบยีบ	ไม่มขียะมูลฝอยเน่าเหมน็	อาหารสะอาดถกูหลักอนามยั	มีการจดัการ

สุขาภาวะทางกายได้	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตกายบุคคล”	หรือบุคคลผู้มีกายเจริญแล้ว

	 ๒)	ความสุขทางสังคม	หรือศีล	(moral)	มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น	การมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ด	ีมีคุณภาพ	

มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มีการจดัการเพือ่ความสขุความเจรญิของบคุคลในสงัคม	การสร้างสังคมทีป่ราศจากการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	การมีกฎกติกาของสังคม	เช่น	ศีล	๕	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตสี

ลบุคคล”	บุคคลผู้มีศีลเจริญแล้ว

	 ๓)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น		การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมความ

ดีงามทั้งหลายภายในจิตใจ	ได้แก่	ความมีเมตตากรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิและสดชื่น	เบิก

บาน	เป็นสุข	ผ่องใส	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตจิตบุคคล”	บุคคลผู้มีจิตใจเจริญแล้ว

	 ๔)	ความสุขทางปัญญา	(intellectual)	ได้แก่	การมีสติปัญญา	ความเชื่อ	ความรู	้ความนึกคิด	ความ

เห็น	ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้อง	ตามความเป็นจริง	สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิต

ได้อย่างปกติสุขและอย่างเข้าใจ	การมีสันติภาพภายในใจ	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตปัญญา

บุคคล”บุคคลผู้มีปัญญาเจริญแล้ว
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	 บุคคลผู้ที่ฝึกฝนตนเองตามหลักภาวนาทั้ง	๔	ประการนี้	ย่อมได้รับความสุขทั้งที่เป็นโลกียะสุขหรือ

เป็นความสุขที่เกิดจากกิเลสกามความสุขของสัตว์และมนุษย์ผู้เสพกามคุณ	๕	ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	

ที่น่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าชอบใจ	ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุธรรมทั้งหลายที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น

ได้	 ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงได้ง่าย	 มิใช่ความสุขที่แท้จริง	 เป็นความสุขเพียงชั่วคราวและจะต้อง

แสวงหาสิ่งแปลกใหม่อยู่ร�่าไปก็ตาม	และย่อมสามารถจะเข้าถึงความสุขในระดับโลกุตตระ	ได้แก่	ความสุขที่

เกดิจากความส้ินไปแห่งกิเลสตณัหาเป็นความสขุทีส่มัพันธ์กบัความรูส้กึทางจติใจและปัญญาทีรู่จ้รงิ	มีลกัษณะ

สงบและด�ารงอยู่ที่ยาวนาน	เป็นความรู้สึกบรมสุขหรือภาวะแห่งการปล่อยวางไม่ยึดติดในตัวตน	เรียกว่าเป็น

ความสุขของผู้ประพฤติธรรมหรือพระอริยบุคคล	 อันได้แก่	 นิพพาน	 อันเป็นความสุขอย่างยิ่ง	 ทั้งหมดถือว่า	

เป็นเกณฑ์ชีว้ดัทีแ่สดงถงึระดบัการประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา	โดยเฉพาะหลกัภาวนา	

๔	ในการสร้างความเจริญงอกงามให้กับบุคคลและสังคม

 ๒. เกณฑ์ชี้วัดโดยอาศัยบุคคลและคุณธรรมที่ได้บรรลุ	พระพุทธศาสนามองว่า	วิธีการเพื่อให้เกิด

ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับระดับของความสุขและคุณธรรมที่มนุษย์จะพึงแสวงหาด้วยแนวทางที่ถูกต้อง	นับตั้งแต่

ความสขุในระดบัสามญัชนหรอือรยิชน	ความสขุในระดบัครอบครวั	หรอืในระดบัทีส่งูขึน้ไป	โดยมมีรรควธิแีละ

เกณฑ์ชี้วัดเพื่อไปสู่ความสุขในแต่ละระดับ	ดังนี้

 ๑) ความสุขในระดับปัจเจก เป็นความสุขเฉพาะตัวบุคคลที่มนุษย์แต่ละคนสามารถรับรู้ได้	 ผ่าน

การสัมผัสจากอายตนะภายใน	คือ	ตา	ห	ูจมูก	ลิ้น	กาย	และอายตนะภายนอกคือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	

ที่น่าปรารถนา	น่าใคร่	น่าพอใจ	เกิดสบายกายสบายใจ	ที่เรียกว่า“กามสุข”	เช่น					ความสุขจากการใช้ตาม

องสิ่งที่สวยงาม	 ใช้หูฟังเสียงที่ไพเราะจับใจ	 ใช้จมูกดมกล่ินที่หอมถูกใจ	 ใช้ล้ินล้ิมรสชาติอาหารที่เอร็ดอร่อย

และใช้ร่างกายสัมผัสกับสิ่งที่อ่อนนุ่ม	น่าใคร่	น่าพอใจ	เป็นต้น

	 มรรควธีิและเกณฑ์ชีว้ดัในการเสพกามคณุเพือ่เสวยกามสขุให้มโีทษน้อยทีส่ดุและเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้	 คือ	 การเสพหรือรับรู้ด้วยอย่างมีสติ	 รู้จักพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ

เป็นโทษ	หากสิง่ใดเป็นประโยชน์	กเ็สพหรอืรบัสิง่นัน้ด้วยสตปัิญญา	หากส่ิงใดมโีทษ	กร็ูจ้กัอดทนอดกล้ัน	หลีก

เลี่ยงหรืองดเว้นจากสิ่งนั้นๆ	หลักธรรมที่เป็นมรรควิธีในการเรียนรู้เพื่อเสพกามสุขในระดับปัจเจก	ได้แก่	หลัก

อปัสเสนธรรม	คือ	ธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมี	๔	ประการ	คือ	

	 	 (๑)	รูจ้กัคดิพจิารณาแล้วใช้สอยปัจจยั	บรโิภคส่ิงต่างๆ	อย่างเหมาะสม	และพงึคบหาบคุคล

และธรรม	ที่จ�าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์

	 	 (๒)	รู้จักคิดพิจารณาแล้ว	อดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ	และรู้จักพิจารณาอดกลั้นต่อ

อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา	เช่น	ความเกลียดชัง	ความโกรธ	เป็นต้น

	 	 (๓)	 รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่เป็นโทษก่ออันตราย	 เช่น	 ความนึกคิดในทางที่ชั่ว	

ความโกรธแค้น	ความพยาบาล	เป็นต้น	งดเว้นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว	พึงรู้จักพิจารณาแก้ไข	บ�าบัด	หรือ

ขจัดให้สิ้นไป	
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	 	 (๔)	รู้จักคิดพิจารณาแล้ว	เว้นเสียจากสิ่งที่เป็นโทษ	ก่ออันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ	เช่น	

การพนัน	ยาเสพติด	สุราเมรัย	เป็นต้น	รู้จักคิดพิจารณาแล้วหลีกเว้นเสีย		๔๓

 ๒) ความสขุในระดบัครอบครวั	ความสุขในครอบครวัเป็นความสุขในสังคมเล็กทีป่ระกอบด้วยบดิา	

มารดา	และบุตรธิดา	ชีวิตครอบครัว	พระพุทธศาสนาเรียกว่า	“ฆราวาส”	แปลว่า	การอยู่ครองเรือน	ผู้ครอง

เรือนนั้นจะมีความสุขในครอบครัวได้มีวิธีปฏิบัติและเกณฑ์ชี้วัด	เช่น

	 	 (๑)	ความสขุทีเ่กดิจากบคุคลในครอบครวัมคีณุธรรมหมายถงึ	การท่ีบคุคลในครอบครวัมี

คุณธรรม	 ประพฤติสิ่งท่ีเป็นเก้ือกูลต่อกัน	 มีความขยันหมั่นเพียร	 มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงาม	 	 ซึ่งท�าให้ชีวิต

ครอบครัวมีความสุข	เช่น	มีสัจจะ	ความจริงใจ	มีทมะ	ความข่มใจ	มีขันต	ิความอดทน	มีจาคะ	เสียสละมีน�า้ใจ

ต่อกัน	เป็นครอบครัวที่มีความเมตตา	กรุณา	ความรัก	ปรารถนาดีต่อกัน	รู้จักการแบ่งปัน	พูดจาด้วยความรัก	

การประพฤติสิ่งที่ประโยชน์ต่อกัน	และการวางตนสม�า่เสมอเป็นต้น

	 	 (๒)	ความสุขที่เกิดจากบุคคลในครอบครัวมีจริยธรรม	หมายถึง	การที่บุคคลในครอบครัว

มีข้อประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามหรือพึงประพฤติปฏิบัติต่อกันในฐานะคนในครอบครัว	 เป็นการน�าหลักคุณธรรม

ที่มีอยู่ในจิตใจไปสู่การปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่า	“หน้าที่”	อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบิดามารดา	สามี

ภรรยา	 และบุตรธิดา	 ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได	้ ดังเช่น	หน้าที่ของ

สามี	ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่า	“สามีที่ดี”	จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา	คือให้เกียรติยกย่อง	 ไม่ดูหมิ่น	 ไม่

ประพฤตินอกใจ	มอบความเป็นใหญ่ให	้หน้าที่ของภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อสาม	ีเช่น	จัดการงานดี	สงเคราะห์

คนข้างเคียงดี	 ไม่ประพฤตินอกใจรักษาทรัพย์ที่	 สามีหามาได้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงหน้าที่ของบิดา

มารดาจะต้องปฏิบัติต่อบุตรธิดาของตนเอง	คือ	ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว	ให้ตั้งอยู่ในความด	ี	ให้ศึกษาศิลปวิทยา	

หาภรรยา	(สาม)ี	ทีส่มควรให้	และมอบทรัพย์สมบตัใิห้ในเวลาอนัสมควรเป็นต้นเมือ่บคุคลในครอบครวัสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	 ความสุขในครอบครัวย่อมเกิดขึ้นได้	 มรรควิธีนี้	 เป็น

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขในครอบครัวให้เกิดขึ้น	 ซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงผู้เดียวจะกระท�า

ให้เกิดขึ้นมิได้	แต่ทุกคนในครอบครัวจะต้องร่วมกันกระท�าหรือสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้น

 ๓) ความสขุในระดบัสังคม	พระพทุธศาสนามมีรรควธิเีพือ่สร้างความสงบสขุหรอืสนัตภิาพในสงัคม

ในหลายมิติ	 เช่น	สังคมจะต้องมีความเสมอภาค	ยุติธรรม	มีความสามัคคีต่อกัน	ในสังคมใดก็ตามที่บุคคลใน

สงัคมมคีวามพร้อมเพรยีง	สมัครสมานสามคัคกีนัในการกระท�ากจิกรรมทกุๆ	อย่าง	ย่อมท�าให้สงัคมนัน้ๆ	เจรญิ

ก้าวหน้าและมีความสุข	 ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ	 (สงฆ์)	 เป็นเหตุให้เกิดสุข”	

ดงันัน้	บุคคลในสงัคมจะมคีวามสมคัรสมานสามคัคีกนัได้จะต้องปฏิบตัต่ิอกันด้วยหลักสาราณยีธรรม	เช่น	การ

มีเมตตาทางกาย	วาจา	และใจต่อกัน	มีความเสมอภาคด้วยความคิดเห็นและวิถีแห่งการปฏิบัต	ิยอมรับและ

เคารพซึง่กนัและกนั	ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อืน่ให้เดอืดร้อน	มีหลักทีเ่รยีกว่าเบญจศีลเบญจธรรมโดยการก

ระท�าที่ไม่มีผลให้เกิดความทุกข	์หรือความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น	เช่น	ไม่ฆ่าสัตว	์ลักทรัพย์	มีเมตตา	

มีสัมมาอาชีพ	มีสติ	เป็นต้น	ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ส�าคัญของการพัฒนาสังคม

  ๔๓	พระธรรมคุณาภรณ	์(ป.อ.ปยุตฺโต).	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.	(กรุงเทพมหานคร	:		เอส.

อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ�ากัด.	๒๕๕๑).
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 ๔) ความสขุในระดบัโลกตุตระหรอืนพิพานสขุ	พระพุทธศาสนามุง่เน้นการฝึกอบรมทางจติใจและ

ปัญญาเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสไปสู่มรรคผลนิพพานที่เรียกว่า	“วิปัสสนาภาวนา”	คือ	การเจริญปัญญาให้

เกดิความเหน็แจ้งเป็นวธิกีารฝึกอบรมจติใจทีเ่นือ่งด้วยทศันะทางใจ	ปรารภการพิจารณาสภาวธรรม	เช่น	ขนัธ์	

๕	อายตนะ	๑๒	เป็นต้น	แยกพจิารณาให้รูต้ามสภาวะความเป็นจรงิ	โดยยกขึน้สูส่ามญัลกัษณะว่า	เป็นอนจิจงั	

เป็นทุกข์	 และอนัตตา	ปฏิบัติจนเกิด	 “วิชชา”	คือ	 	 ความรู้แจ้งเป็นภาวะที่สุข	 สงบ	ผ่องใส	 และเป็นอิสระ	

เพราะพ้นจากอ�านาจครอบง�าของกิเลส	ญาณและวิชชาจึงเป็นจุดหมายของวิปัสสนา	เพราะน�าไปสู่วิมุตต	ิคือ	

ความหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือเข้าถึงนิพพานนอกจากน้ี	สามารถปฏิบัติด้วยหลักสติปัฏฐาน	๔	 คือ

การพิจารณาเห็นแจ้งในกาย	เวทนา	จิต	และธรรม	ยกจิตเข้าสู่การหลุดพ้นจากกิเลส	ตัณหาเครื่องเศร้าหมอง

ทัง้ปวง	ท�าให้มี							ความสขุอย่างแท้จรงิ	๔๔	ดงันัน้	จงึมเีกณฑ์ชีว้ดัการเข้าถึงธรรม	โดยสามารถใช้หลกัสงัโยชน์	

๑๐	 เป็นเครื่องชี้วัดได้	 ซึ่งหลักสังโยชน์เป็นเสมือนเครื่องมือในการชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอริยบุคคล	

กล่าวคอืเป็นเกณฑ์ทีใ่ช้จ�าแนกประเภทของทกัขไิณยหรอือรยิบคุคลในทางพระพทุธศาสนา	ในหนงัสอื	“พทุธ

ธรรม”	ระบุไว้ว่า	วิธีการน�าเอาตัวกิเลส	คือ	สังโยชน์	รวมถึงหลักการของการละสังโยชน์มาเป็นเครื่องชี้วัดนี	้

โดยแบ่งตามขั้นหรือระดับที่ก�าจัดกิเลสได้	 ๔๕	 ซ่ึงการละสังโยชน์น้ันมีความสัมพันธ์ระหว่างทักขิไณยบุคคล	

สิกขาที่บ�าเพ็ญ	และสังโยชน์ที่ละได้	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ

ที่
ทักขิไณยบุคคล

สิกขาที่บ�าเพ็ญ
สังโยชน์ที่ละได้

ศีล สมาธิ ปัญญา

๑ พระโสดาบัน บริบูรณ์ พอประมาณ

๑.	สักกายทิฏฐิ

๒.	วิจิกิจฉา

๓.สีลัพพตปรามาส

๒ พระสกทาคามี บริบูรณ์ พอประมาณ
ละสังโยชน์	๓	ข้อแรก	ราคะ	

โทสะ	โมหะ	เหลือเบาบาง

๓ พระอนาคามี บริบูรณ์ พอประมาณ

๔.	กามราคะ

๕.	ปฏิฆะ

๔ พระอรหันต์ บริบูรณ์

๖.	รูปราคะ

๗.	อรูปราคะ

๘.	มานะ

๙.	อุทธัจจะ

๑๐.	อวิชชา

  ๔๔		พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	และคณะ.	สุขที่ได้ธรรม.		(กรุงเทพมหานคร	:	สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๖).

   ๔๕		พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธธรรม	ฉบับปรับปรุงและขยายความ,	หน้า	๒๘๔-๒๙๒.
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	 จากตารางดังกล่าว	อธิบายได้ว่า	หลักการของสังโยชน	์อาศัยตัวแปร	๓	ตัวในสมการ	ได้แก่	๑)	ข้อ

ปฏิบัติเพื่อละ	(สิกขาที่บ�าเพ็ญ)	๒)	สังโยชน์ที่ละได้	และ		๓)	กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติจนบรรลุผลส�าเร็จ	ซึ่งต่างก็

มีนัยส�าคัญและสอดคล้องเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอย่างตายตัว	ผิดเพี้ยนไปไม่ได้	เช่น	พระอริยบุคคลจ�าพวก

แรก	ด้วยเหตุทีล่ะสกักายทฏิฐิสงัโยชน์,	วจิกิจิฉาสังโยชน์	และ	สลีพรตปรามาสสงัโยชน์ได้	ย่อมส่งผลให้บคุคล

เหล่านั้นเป็น	“พระโสดาบัน”	ส่วนพระอริยบุคคลจ�าพวกต่อมา	ด้วยเหตุที่ละสังโยชน์ทั้ง	๓	ตัว	มีสักกายทิฏฐิ

สังโยชน์เป็นต้น	 และท�าราคะ	 โทสะ	 โมหะให้เบาบางลงด้วย	 ย่อมส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเป็น	 “พระสกทา

คามี”	ต่อมาด้วยเหตุที่ละสังโยชน์อย่างหยาบ	(โอรัมภาคิยสังโยชน	์๕	ประการ)	ได้ทั้งหมด	ย่อมส่งผลให้เป็น	

“พระอนาคามี”	และประการสุดท้าย	เมื่อสามารถตัดรากถอนโคนสังโยชน์ได้ทั้งหมด	ทั้งสังโยชน์หยาบ	(โอ

รัมภาคิยสังโยชน์	๕	ประการ)	และสังโยชน์ละเอียด	(อุทธัมภาคิยสังโยชน	์๕	ประการ)	ก็จะส่งผลให้บุคคล

เหล่านั้นเป็น	“พระอรหันต์”	๔๖

	 แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์สามารถเข้าถึงความสุขในแต่ละระดับได้ด้วยการปฏิบัติตาม

อรยิมรรคมอีงค์	๘	โดยถอืว่า	อรยิมรรคมอีงค์	๘	เป็นแนวปฏบิตัหิรอืหนทางอนัประเสรฐิทีจ่ะน�าไปสูค่วามพ้น

ทุกข์และท�าให้เกิดสุขนั้น	ประกอบด้วย

	 ๑)	สัมมาทิฏฐ	ิหมายถึง	ความเห็นชอบ	โดยการมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เห็นว่าอะไร

คือทุกข์	อะไรคือเหตุแห่งทุกข์	สภาวะเช่นใดคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข	์วิธีการใดคือทางปฏิบัติเพื่อความ

ดับไม่เหลือแห่งทุกข์

	 ๒)	สัมมาสังกัปปะ	หมายถึง	ด�าริชอบ	โดยการด�าริที่จะออกจากกาม	ออกจากความพยาบาท	ออก

จากความเบียดเบียน

	 ๓)	สัมมาวาจา	หมายถึง	วาจาชอบ	โดยการงดเว้นจากการพูดปด	พูดส่อเสียด	พูดค�าหยาบ	พูดเพ้อ

เจ้อ

	 ๔)	สัมมากัมมันตะ	หมายถึง	การงานชอบ	โดยประพฤติชอบ	(ทางกาย)	คือ	เว้นจาก				การฆ่าสัตว์	

ลักทรัพย์	ประพฤติผิดในกาม

	 ๕)	สัมมาอาชีวะ	หมายถึง	เลี้ยงชีพชอบ	โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต	ไม่ผิดศีลธรรม

	 ๖)	สัมมาวายามะ	หมายถึง	ความเพียรชอบ	โดยการเพียรระวังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	มิให้เกิด

ขึ้นเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว	เพียรท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	ให้เกิดขึ้น	และเพียรรักษากุศลธรรม

ที่เกิดขึ้นแล้ว	ให้ตั้งมั่น	มั่นคงต่อไป

	 ๗)	สัมมาสต	ิหมายถึง	ระลึกชอบ	โดยการตามระลึกรู้หรือมีสติเป็นไปในกาย	เวทนา	จิต	และธรรม

	 ๘)	สมัมาสมาธ	ิหมายถงึ	ตัง้ใจมัน่ชอบ	ได้แก่	สมาธใินระดบัต่างๆ	อนัเป็นไปเพือ่การก�าจดักเิลสของ

มนุษย์

	 อริยมรรคมีองค์	๘	ประการนี	้ เป็นดั่งเกณฑ์ชี้วัด	 เป็นข้อวัตรปฏิบัต	ิหรือแนวทางส�าหรับด�าเนินสู่

นิพพาน	อันเป็นจุดหมายสูงสุด	ผู้ที่จะไปสู่จุดหมายได้นั้น	จะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค	์๘	ประการรวมกัน

ให้ต่อเนื่องไปด้วยกันมรรคแต่ละองค์ประสานสอดคล้องกันด�าเนินไปอย่างพร้อมเพรียงกันจึงจะสามารถน�า

ไปสู่จุดหมายนั้นได้

  ๓. เกณฑ์ชี้วัดโดยอาศัยมิติของศาสตร์การพัฒนา จากการศึกษาของธีรโชติ	 เกิดแก้ว	 เกี่ยวกับ

ดัชนีชี้วัดความสุขตามทัศนะของพระพุทธศาสนาพบว่ามีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	๕	ด้าน	คือ	๔๗

  ๔๖	สานุ	มหัดธนาดุลย์.	การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท.	(กรุงเทพมหานคร	:	บัณฑิต

วิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๓.)	หน้า	๒๘๘.			
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	 ๑.	วดัจากสนัตภิาพ	:	เบญจศลี	เบญจธรรม	หลักเบญจศลี	เบญจธรรมถอืว่าสนัตภิาพเป็นภาพลกัษณ์

ที่พึงประสงค์ของทุกสังคม	ดังนั้น	ดัชนีความสุขจึงควรประเมินได้จากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน

เรื่องต่อไปนี้

	 	 ๑)	ความปลอดภัยในชีวิต	ไม่ท�าลายชีวิต	มีเมตตากรุณาต่อกัน	

	 	 ๒)	ความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ไม่ลักขโมย	เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ	

  ๓)	ความปลอดภัยทางเพศ	ไม่ประพฤติผิดประเวณีทางเพศ	มีความยินดีในสามีภรรยาของ

ตน	

	 	 ๔)	ความปลอดภัยจากการโกหก	หลอกลวง	มีสัจจะจริงใจต่อกัน	

	 	 ๕)	ความปลอดภยัจากการท�าร้ายตวัเอง	โดยไม่เสพสิง่เสพตดิทกุชนดิ	มสีตปัิญญาพจิารณา

แยกแยะคุณโทษอย่างชัดเจน

	 ๒.	 วัดจากความสมานฉันท์และความสามัคคี	 หลักการนี้ได้จากพุทธพจน์ที่ว่า“สุขา	 สงฺฆสฺส															

สามคฺคี”	 แปลว่า	 ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท�าให้เกิดความสุข	 โดยวัดจากหลักสาราณียธรรม	 คือ										

หลักการที่จะท�าให้คนในสังคมระลึกถึงกันม	ี๖	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	กระท�าต่อกันด้วยความรัก	(เมตตากายกรรม)	

	 	 ๒)	พูดกันด้วยความรัก	(เมตตาวจีกรรม)	

	 	 ๓)	คิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันด้วยความรัก	(เมตตามโนกรรม)	

	 	 ๔)	แบ่งปันสิ่งต่างๆด้วยน�า้ใจและใช้ของสาธารณร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อ	

	 	 ๕)	มีความประพฤต	ิมีระเบียบวินัยเสมอกัน	(สีลสามัญญตา)	

	 	 ๖)	มีความเห็นชอบร่วมกัน	(ทิฏฐิสามัญญตา)

	 ๓.	วัดความพอเพียงทางวัตถุที่เสพ	:	เศรษฐกิจพอเพียง	เรื่องเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสร้าง

ความสุขให้แก่มนุษย์ปุถุชนทั่วไป	และเป็นเครื่องชี้วัดความสุขของคนในสังคมได้เป็นอย่างด	ีพระพุทธศาสนา

จงึเสนอหลกัเศรษฐกจิทีเ่ป็นดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็ของชาตทิีเ่รียกตามหลกัการว่า	“คิหิสขุ”	หมายถงึ	ความสขุ

ของชาวบ้าน	มี	๔	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินอย่างเพียงพอ	(อัตถิสุข)	

	 	 ๒)	ความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ทั้งในแง่เลี้ยงชีพ	ครอบครัว	บุพการี	ญาติ	และ

บ�าเพ็ญประโยชน	์(โภคสุข)

	 	 ๓)	ความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้สินใคร	(อนณสุข)	

	 	 ๔)	ความสุขที่เกิดจาการประพฤติตนอย่างถูกต้อง	หรือท�างานสุจริต	(อนวัชชสุข)

  ๔๗	 	ธีรโชติ	 เกิดแก้ว.	ดัชนีวัดความสุขตามทัศนะของพระพุทธศาสนา.	 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	ฉบับ	พ.ค.-ส.ค.	๒๕๔๙),	น.๘๘-๑๐๐.
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	 ๔.	วัดจากปัจจัยสนับสนุนคุณภาพของชีวิต	:	สัปปายะ	หลักสัปปายะ	คือ	ความสุขสบายที่เกิดจาก

ปัจจยัภายนอก	หรือปัจจยัสนบัสนนุคนให้บรรลธุรรมเพือ่เข้าถงึความสขุทางใจทีม่ค่ีาสงูกว่าความสขุทางกาย	

ได้แก่	

	 					๑)	มีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ	

	 					๒)	มีปัจจัยเครื่องยังชีพที่พอเพียง	ไม่ขาดแคลน	

	 					๓)	คนในสังคมพูดจากันอย่างถูกธรรม	

	 					๔)	สมาชิกทุกคนในสังคมเป็นคนด	ี

	 					๕)	ทุกคนมีอาหารการกินอย่างพอเพียง	

	 					๖)	มีดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี	

	 					๗)	ใช้อิริยาบถได้สอดคล้องกับกิจกรรม	รวมถึงการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม

	 ๕.	วัดจากวธิกีารสร้างความสขุ	ดังปรากฏพทุธพจน์ในเมตตสตูรว่า	“ภกิษทุัง้หลายเธอทัง้หลาย	อย่า

กลัวบุญเลย	ค�าว่า	บุญ	นี้	เป็นชื่อแห่งความสุข	ที่น่าปรารถนา	น่าใคร	่น่ารักน่าพอใจ”	เรียกวิธีการท�าบุญว่า	

“บุญกิริยาวัตถุ	๑๐”	มีดังนี้	

	 					๑)	ความสุขที่เกิดจากการให้	(ทานมัย)	

	 					๒)	ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล	(สีลมัย)	

	 					๓)	ความสุขที่เกิดจากการฝึกอบรมจิตตัวเองให้เกิดความสงบตั้งมั่น	(สมาธิ)	และแสงสว่าง

ทางปัญญา	(ภาวนามัย)	

	 					๔)	ความสุขจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน	(อปจายนมัย)	

	 					๕)	ความสุขที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น	(เวยยาวัจมัย)	

	 					๖)	ความสุขที่เกิดจากการให้ส่วนแห่งความด	ี(ปัตติทานมัย)	

	 					๗)	ความสุขที่เกิดจากการยินดีในความด	ีความส�าเร็จของคนอื่น	(ปัตตานุโมทนามัย)	

	 					๘)	ความสุขที่เกิดจากการฟังธรรม	ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	(ธัมมัสวนมัย)	

	 					๙)	ความสุขที่เกิดจากการถ่ายถอดธรรม	(ธัมมเทสนามัย)	

	 					๑๐)	ความสุขที่เกิดจากการมีความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง	(ทิฏฐุชุกัมม์)

	 จากหลักการข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า	ความสขุในพระพทุธศาสนามหีลายระดบัทีบ่คุคลสามารถปฏิบตัิ

และเข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนตนเองและท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง	เป็นธรรม	และพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ	ตามความ

เป็นจริง	เมื่อบุคคลประพฤติตามธรรม	ย่อมจะได้ความสุข	และเมื่อแบ่งปันความสุข	ก็จะยิ่งพบความสุขในทุก

ที่ทุกสถานเบิกบาน	ร่าเริง	แจ่มใส	มีสุขภาวะที่ดี	 โดยมีแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดการเข้าถึงธรรมในระดับต่างๆ	

ตามที่ๆได้กล่าวแล้ว	



การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัด
และการสร้างตัวชี้วัดความสุข
ตามหลักพระพุทธศาสนา

บทที่

 

๔
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	 ในส่วนนี้เป็นการสังเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	เอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในบทที่	๒	

และบทที่	๓	น�ามาสร้างกรอบแนวคิด	องค์ประกอบ	เพื่อการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุข	ที่จะน�าไปสู่การ

สร้างเกณฑ์วัดความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา	โดยมีผลการศึกษาตามล�าดับดังนี้

	 ๔.๑	การสร้างกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข

	 ๔.๒	การพัฒนาองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขและการสร้างแบบวัดความสุข	

	 ๔.๓	การพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

๔.๑  การสร้างกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัด
                                  ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 การสร้างกรอบแนวคดิ	องค์ประกอบ	และตัวชีว้ดัตามหลักพระพุทธศาสนานัน้	มกีระบวนการในการ

ศึกษาดังต่อไปนี้	

 ๔.๑.๑ การสังเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดความสุขจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 ด้านองค์ประกอบของแนวคิดของตัวช้ีวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาจากการศึกษาแนวคิด	

ทฤษฎี	เอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	ในบทที่	๒	และ	บทที	่๓	พบว่า	

หลักการทางพระพทุธศาสนานัน้	มีหลกัการและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิความสขุของบคุคลและสงัคม	และจาก

การศึกษาความสุขและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขตามทัศนะของพระเถระ	 นักปราชญ์	 และนักวิชาการใน

สังคมไทย	 เก่ียวกับแนวคิดความสุขและตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาในที่นี้ผู้วิจัยได้สรุปประเด็น

ส�าคัญเฉพาะแนวคดิของพระเถระ	นักปราชญ์	และนกัวชิาการ	เพือ่น�าไปสู่การสังเคราะห์และการคัดเลือกองค์

ประกอบ	ในการน�าไปใช้ก�าหนดเกณฑ์ตวัชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนาล�าดบัต่อไป	โดยสรปุเป็นตาราง	

ดังนี้
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	 จากตาราง	 สรุปองค์ประกอบของแนวคิด	 พบว่า	 มีการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในทิศทาง

เดียวกัน	การวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุข	จัดเป็นหมวดหมู	่แยกเป็นประเภทและระดับต่างๆ	และ

เป็นการน�าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาก�าหนดแนวทางการสร้างความสุข	 แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 โดยวิธีการสร้างความสุขทั้งสุขภายนอกและสุขภายใน	 และ

เสนอแนวทางในการพัฒนาความสุขในทุกระดับ	๔	แนวทาง	คือ	การพัฒนาด้านกาย	การพัฒนาสังคม	(ศีล)	การ

พัฒนาจิตใจ	และการพัฒนาปัญญา	เป็นหลักส�าคัญ	ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นกรอบในการ

สร้างตัวชี้วัดความสุข

 ๔.๑.๒ แนวคิดในการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

	 การสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนานั้น	ถือว่าเป็นการสร้างตัวบ่งชี้ในการ

วัดคุณภาพของชีวิตอย่างหนึ่ง	 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	 โดยได้มีองค์กรต่างๆ	 ในระดับภาครัฐได้

สร้างตวัชีว้ดั	เพือ่ประเมนิคณุภาพของคนในสงัคม	และความเป็นสงัคมอยูด่มีสีขุ	ซ่ึงได้กล่าวไว้แล้วในแนวคดิการ

สร้างตัวชี้วัดในบทที่	 ๒	 ในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขที่ประกอบด้วยองค์

ประกอบตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย	ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๔.๒ แนวคิดการสร้างตัวชี้วัดความสุข

แนวคิด
องค์ประกอบ

ของดัชนี
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

ตั ว ชี้ วั ด ชุ ม ช น

เป ็นสุข	 โดยพระ

มหาสุทิตย์		๑๑

มิติเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง หมดหนี้	 กินดีอยู่ดีมีรายได้ลด

รายจ่ายมีเงินออม

-	มีงานท�าทั้งในและนอก

ฤดูกาล

-	มแีหล่งเงนิทนุหมนุเวยีน

ในชุมชนอย่างทั่วถึง

-	 มีกลุ ่มอาชีพที่หลาก

หลายมีรายได้ในชุมชน

มิติสังคม ครอบครัวอบอุ่น อยู่กันพร้อมหน้าให้อภัยเข้าใจ

กัน

- 	 คนในครอบครัวไม ่

ท�างานที่อื่น

-	มีการสร้างสัมพันธภาพ

ที่ ดี ในครอบครั ว 	 ท� า

กิจกรรมร่วมกัน

-	ไม่ทะเลาะวิวาทภายใน

ครอบครัวหรือ

-	ลดความขัดแย้งลง
 

	 ๑๑	พระมหาสุทิตย	์อาภากโร	และเขมณัฐ	อินทรสุวรรณ	 ,	ตัวชี้วัดความสุข: กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชน

เป็นสุข, อ้างแล้ว. หน้า	๒๔๑-๒๔๓.
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แนวคิด องค์ประกอบของดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

วัฒนธรรมเข้มแข็ง อนุรักษ์ฟ ื ้นฟู	 องค์ความรู	้

ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

-	 มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้

และสืบทอดภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น

-	 ชุมชน	 ตื่นตัว	 สนใจ	 ร่วม

ถ่ายทอดและสานต่อความรู้

ระหว่างกัน

ชุมชนเข้มแข็งเอื้ออาทร รู้รัก	สามัคค	ีเสียสละต่อส่วน

ร่วม

ความปลอดภัยทางเพศ

-	มีส่วนร่วมแก้ปัญหาพัฒนา

ชุมชน

-	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

-	มีผู้น�าที่ดี	มีคุณธรรม

-	เคารพกติกา-ระเบียบ

-ไม่ประพฤติผิดประเวณีทาง

เพศ	

-มีความยินดีในสามีภรรยา

ของตน

มิติการเมือง ความม่ันคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

มีความเป็นธรรม

ยุติธรรมเสมอภาค

-	 มีระบบตรวจสอบการ

บริหารจัดการที่ดีโปร่งใส

-มีการวางแผนและท�างาน

แบบมีส่วนร่วม

มิติสุขภาพ สุขภาพดีถ้วนหน้าท้ังกาย

และใจ

นอนหลับได้	ฝันดี

ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

-	สุขภาพร่างกายแข็งแรง

-มีอาหารปลอดภัยจากสาร

พิษ

-	มีการออกก�าลังกาย

-มีการลดละ	เลิก	อบายมุข

มติสิิง่แวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ ค ว า ม อุ ด ม สมบู รณ ์ ข อ ง

ทรัพยากรและ

ธรรมชาติ

-	การความหลาก	หลาย

ของพืชพันธุ์

-มีการปรับเปลี่ยนเป็น

เกษตรแบบผสมผสาน
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แนวคิด องค์ประกอบของดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน จิตส�านึกในการอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อม

-	สภาพแวดล้อมไม่มีมลภาวะ
-	 มีชุดความรู ้ 	 การจัดการ
ทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน
-	ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

มติด้ิานจติใจ พึ่งตนเอง	มั่นคงในจิตใจ พึงพอใจส่ิงที่มีอยู ่มิจิตใจ

เข้มแข็งมีอิสรภาพ/ความ

ภาคภูมิ ใจ 	 มีคุณธรรม

จริยธรรม

ความปลอดภัยจากการ

ท�าร้ายตัวเอง

-	ท�างานที่ตนเองพอใจ
เชื่อมั่นว่าตนเองสร้างฐานชีวิต
ได้
-	เห็นคุณค่าการเรียนรู้ร่วมกัน
-	เชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึงแห่งตน
ได้
-	 เห็นคุณค่าธรรมชาติ	 รัก
แผ่นดิน
-	ไม่เสพส่ิงเสพตดิทกุชนิด	มสีติ
ป ัญญา	 พิจารณาแยกแยะ
คุณโทษอย่างชัดเจน

มิติด ้านการ

พัฒนาตาม

ห ลั ก พุ ท ธ

ศาสนา

ความสมานฉันท์และความ

สามัคคี	 ตามหลักสาราณิย

ธรรม	๖

-	 กระท�าต่อกันด้วยความรัก/
ความเมตตา
-	การพดูกันด้วยความรกั/ความ
เมตตา
-	 การคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อกันด้วยความรัก	
-	การแบ่งปันส่ิงต่างๆด้วยน�า้ใจ
-	การใช้สิง่ของสาธารณชนร่วม
กันด้วยความเอื้อเฟื้อ
-	 มีความประพฤติ	 มีระเบียบ
วินัยเสมอกัน
-	 การมีความเห็นชอบในสิ่งดี
งามร่วมกัน

ความพอเพียงทางวัตถุ ท่ี

เสพ	 โดยวัดตามหลักคิหิสุข	

๔	ประการ

- 	 ค ว ามสุ ข ที่ เ กิ ด จ า ก

ทรัพย์สินอย่างเพียงพอ

-	 ความสุขที่เกิดจากการใช้

ทรัพย์

-	ความสุขที่เกิดจากการไม่

เป็นหนี้ใคร

-	 ความสุขที่ เกิดจาการ

ประพฤติตนอย่างถูกต้อง
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แนวคิด องค์ประกอบของดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัด

ย่อย

ป ั จจั ยสนั บสนุ น ให ้ เ กิ ด

คุณภาพของชีวิต	 ตามหลัก

สัปปายะ	๗

-การมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ

-การมีป ัจจัยเครื่องยังชีพที่พอเพียง	 ไม ่

ขาดแคลน

-การที่คนในสังคมพูดจากันอย่างถูกธรรม

-สมาชิกทุกคนในสังคมเป็นคนดี

-ทุกคนมีอาหารการกินอย่างพอเพียง

-การมีดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

-การใช้อริยิาบถได้สอดคล้องกบัการท�ากจิกรรม

วิธีการสร้างความสุข	 ตาม

หลักบุญกิริยาวัตถ	ุ๑๐

-ความสุขที่เกิดจากการให้

-ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล

-ความสุขท่ีเกิดจากการฝึกอบรมจิตตัวเองให้

เกิดความสงบ	ตั้งมั่น

-ความสุขที่จากการความประพฤติอ่อนน้อม

ถ่อมตน

-ความสุขที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือผู้

อื่น

-ความสุขที่เกิดจากการให้ส่วนแห่งความดี

-ความสุขที่เกิดจากการยินดีในความด	ี

-ความสุขที่เกิดจากการฟังธรรม

-ความสุขที่เกิดจากการถ่ายทอดธรรม

-ความสุขที่เกิดจากการมีความเห็นที่ตรงกับ

ความเป็นจริง

 จากตารางที	่๔.๒		จะเหน็ได้ว่าการสร้างตวัช้ีวดัความสขุมีการสร้างในหลายมติ	ิขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์

ในการน�าไปใช้	ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในลักษณะภาวะวิสัย	 (Objective	well	being)	 เป็นการวัดพฤติกรรมที่

มองเห็นจากภายนอกในแง่เศรษฐกิจ	สังคม	ในเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศ	แต่การสร้างตัวชี้วัดที่วัดจาก

คุณลักษณะภายใน	เป็นการวัดความสุขเชิงอัตถะวิสัย	(Subjective	well	being)	ซึ่งเป็นลักษณะปัจเจกบุคคล	

ยังมีการสร้างเครื่องมือวัดที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนยังมีน้อย
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 ๔.๑.๓ การก�าหนดกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข

	 จากตารางสงัเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิด	และผลการประมวลความคิดเหน็ของผู้ทรงวฒิุ	ผู้วจิยั

ได้ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดขององค์ประกอบความสุขตามประเภทของความสุขมีการแบ่งเป็น	๒	ลักษณะ	คือ	

สุขทางกายและสุขทางใจ	และการพัฒนาตามหลักภาวนา	๔	ใน	๔	ด้าน	คือ	ความสุขทางกายภาพ	ความสุข

ทางสังคม	ความสุขทางจิตใจ	ความสุขทางปัญญา	เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตาม

แผนภาพได้ดังนี้

แผนภาพ ๔.๑ กรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข

ความสุขทางกาย

(สุขภายนอก)

ความสุขทางกาย

(สุขภายใน)

ความสุขทางกายภาพ

ความสุขทางสังคม

ความสุขทางจิตใจ

ความสุขทางปัญญา

 

	 จากกรอบแนวคดิ	คณะผูว้จิยั	ได้ก�าหนดนยิามองค์ประกอบ	ตวัช้ีวดัความสุขตามหลักพุทธธรรมและ

ศึกษาวิธีสร้างความสุขตามหลักภาวนา	 ๔	 โดยมุ่งเน้นวัดความสุขในระดับปัจเจกความสุขในระดับครอบครัว	

และความสุขระดับสังคมที่เป็นภาพรวม	ตามกรอบมรรควิธีแห่งความสุขเชิงพุทธ	ไว้ดังนี้

 ๑. ความสุขทางกายภาพ (Physical Happiness) หมายถึง	ภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ	 เพื่อตอบสนองความสุข	 สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา	 น่ารัก										

น่าใคร่	 น่าพอใจต่างๆ	 เช่น	 ได้เห็นภาพที่สวยงาม	 ได้ยินเสียงที่ไพเราะ	 โดยเป็นการเสพอารมณ์ผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง	๕	ได้	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	การบริโภคใช้สอยปัจจัย	๔	อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	

การใช้เทคโนโลย	ีเป็นไปด้วยสติและเพื่อปัญญา	ซึ่งจัดเป็นความสุขอันเป็นวิสัยของโลก	แบ่งเป็นองค์ประกอบ	

๔	องค์ประกอบย่อย	คือ

	 	 ๑)	สุขทางกาย	หมายถึง	ภาวะของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์	ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	

การมีสุขภาพทางกายที่ด	ีเช่น	มีร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์	ปราศจากโรคภัยไข้	การดูแลสุขภาพ	การบริโภค

อาหารแบบพอประมาณ	ค�านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกาย

	 	 ๒)	ความสมัพนัธ์ต่อสิง่แวดล้อมทางวตัถ	ุหมายถงึ	การรู้เท่าทนัการใช้เทคโนโลย	ีการรู้จกั

พิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจ�าวัน

	 	 ๓)	สภาพแวดล้อมท่ีด	ีหมายถงึ	การอาศัยอยูใ่นชมุชน	องค์กร	หรอืสงัคมทีด่	ีดินฟ้าอากาศ

ที่เหมาะสม	สะอาด	และส่งเสริมสุขภาพ	เช่น	ที่อยู่อาศัยสะอาด	มีปัจจัย	๔	เพียงพอในชุมชน	คนในสังคมเป็น

คนดี

	 ๔)	การจดัการทรพัย์สนิโดยชอบธรรม	หมายถงึ	ภาวะของการหาทรัพย์จากการประกอบอาชพีด้วย

ความขยันหมั่นเพียร	มีทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง	เลี้ยงดูครอบครัว	ไม่มีภาระหนี้สิน
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  ๒. ความสขุทางสงัคม (Moral Happiness)	หมายถงึ	ความรูสึ้ก	ความสะดวก	ปลอดภัย

ในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว	และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน	ท�าร้ายซึ่งกันและกัน	ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม	 อันเป็นพื้นฐานของการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสัมพันธ์ในสังคมที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	แบ่งเป็นองค์ประกอบ	๔	 องค์

ประกอบย่อย	คือ

	 	 ๑)	 ครอบครัวเป็นสุข	หมายถึง	 สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ด	ี มีการเสียสละ	มี

น�า้ใจ	เก้ือกูลกนั	การมธีรรมะเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจในครอบครวั	การมคีวามอดทนและอภยักนัซึง่กนัและ

กัน

	 	 ๒)	ความรักสามัคคีในสังคม	หมายถึง	 การอยู่ร่วมกันในชุมชน	องค์กร	หรือสังคมอย่าง

สันติสุขมีความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน	การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้อง	

มีประโยชน์ต่อสังคม

	 	 ๓)	สุขในสงเคราะห์ต่อผู้อื่น	หมายถึง	การอยู่ร่วมกันในชุมชน	องค์กร	หรือสังคมที่มีการ

แบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น	การใช้วาจาปลอบโยน	ให้ก�าลังใจผู้อื่น	การท�าประโยชน์ต่อ

สังคม	การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น	มีความเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอาเปรียบกันในสังคม

	 	 ๔)	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	หมายถึง	สมาชิกในชุมชน	องค์กร	หรือสังคม	มี

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 ไม่เบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น	 การไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน	 ก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่ผูอ้ืน่	การอยู่ในสงัคมทีไ่ม่หวาดระแวงต่อกัน	การประพฤติตนอยูใ่นกรอบของศลี	๕	ทีเ่ป็นหลกัการ

ในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

 ๓. ความสขุทางจติใจ (Emotional Happiness)	หมายถงึ	การมส่ีวนประกอบทางด้านคณุธรรม	

ความดีงามภายในจิตใจ	เช่น	มีความเมตตา	กรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิผ่องใส	สดชื่น	เบิก

บาน	เป็นสุข	ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ	ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการมี

สภาวะแห่งจิตใจที่มีความส�าราญ	แช่มชื่น	ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจของ							ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อัน

เป็นเหตแุห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์ภายในจติใจของตนเองซึง่สามารถแบ่งระดบัของความสขุออกมา

เป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าจากความรู้สึกภายในจิตใจได้	สามารถแบ่ง	๔	องค์ประกอบย่อย	คือ

	 	 ๑)	สุขภาพจิตเข้มแข็ง	หมายถึง	การมีอารมณ์แจ่มใส	จิตใจเบิกบาน												การมอง

โลกในแง่ดี	การมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย		ไม่เศร้าหมอง	การควบคุมตนเองในการกระท�าสิ่งไม่ดีงาม	การ

มีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้

	 	 ๒)	สมรรถภาพจติด	ีหมายถงึ	ภาวะของบคุคลทีแ่สดงออกด้านคณุธรรมทัง้หลายในลักษณะ

ต่างๆ	เช่น	ความขยันหม่ันเพยีรในการท�างาน	ความอดทนในการด�าเนนิชวีติ	การมีสมาธแิน่วแน่ในการท�างาน	

การมีสติที่ดีในการด�าเนินชีวิต

	 	 ๓)	คุณภาพจิตดี	หมายถึง	สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ	เช่น	

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น	 ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข	์ การระลึกถึงและ

ตอบแทนบุญคุณผู้อื่น	 การยกย่องและช่ืนชมคุณค่าแห่งการกระท�าความดีของผู้อื่น	 การใช้วาจาแนะน�าให้ผู้

อื่นกระท�าความดี

	 	 ๔)	 ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	หมายถึง	 สภาพความรู้สึก

พอใจและเช่ือม่ันในตวัเอง	การมคีณุค่าต่อสงัคม	ความเชือ่ม่ันในการแก้ปัญหาในชวีติได้	ความพอใจในสถานะ

ทางสังคม	เช่น	เกียรติยศ	ฐานะต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	บริวาร	ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม
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  ๔. ความสุขทางปัญญา (Intellectual Happiness) หมายถึง	 การมีสติปัญญา									

ความเชื่อ	ความรู้	ความเห็น	ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง	สามารถอยู่กับความเป็น

จริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข	 มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง	 มีเหตุผล	

สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ	 อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้	 การใช้ปัญญาในการ

แก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้	 นอกจากน้ียังรวมถึง	 ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ	 นับตั้งแต่การ

ด�ารงชีวิต	 ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง	 เป็นธรรม	หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึด

มั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม	แบ่งเป็น	๖	ประกอบย่อย	คือ

	 	 ๑)	 คุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 หมายถึง	 การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ	 การเร่ง

ขวนขวายท�าความดี	การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท

	 	 ๒)	การเสยีสละเพือ่ความสขุส่วนรวม	หมายถงึ	การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน	เพือ่ส่วน

รวม	การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์

	 	 ๓)	การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต	หมายถึง	การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกิน

ความพอดีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้ส่ิงต่างๆตามความเป็นจริง	 การรักษาใจให้นิ่ง

สงบและปล่อยวาง

	 	 ๔)	การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง	หมายถึง	การรู้จักพิจารณา	รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการ

ด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง	การไม่ยึดติดกับวัตถ	ุไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ	ความพอประมาณในการบริโภคปัจจัย	

๔

	 	 ๕)	การมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต	หมายถึง	การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใน

การด�าเนินชีวิต	การฝึกอบรมสมาธ	ิการไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจ

	 	 ๖)	ความสขุสงบในทางธรรม	หมายถงึ	การศรทัธาเล่ือมใสในค�าสอนของพระพทุธเจ้าอย่าง

ลึกซึ้ง	ความซาบซึ้งใจในการกระท�าความดี		การไม่ยึดถือ	ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง	การมีความสุข

ในการใช้ชวีติอย่างสงบ	การไม่หวัน่ไหวต่อส่ิงต่างๆ	ทีม่ากระทบ	การมจีติใจอสิระ	สงบเยน็ไม่พึง่พาวตัถภุายนอก
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๔.๒ การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดความสุขและการสร้างแบบวัดความสุข  
 

	 การพัฒนาองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุขมีการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิดของการ

วิจัย	มีตามขั้นตอนดังนี้

 ๔.๒.๑ การก�าหนดเกณฑ์และคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมขององค์ประกอบ 

	 จากกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัด	ประกอบด้วย	๔	ด้าน	คือ	สุขทางกายภาพ	สุขทางสังคม	

สขุทางจติใจ	และสขุทางปัญญา	ผูว้จิยัได้ก�าหนดประกอบตวัชีว้ดัความสขุ	ท�าการยกร่างน�าเสนอผูท้รงคุณวฒุิ	

ประเมินโดยจัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	๑๕	 คน	 เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 ได้

ท�าการคัดเลือกตัวบ่งชี	้ ก�าหนดเกณฑ์ระดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้	 ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ยกร่างองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดเพื่อน�าเสนอในที่ประชุม	คือ	๒๔	ตัวชี้วัดหลัก	และ	๙๔	ตัวชี้วัดย่อย		ผลสรุปองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์

ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแก้ไข	ประกอบด้วย	๑๘	ตัวชี้วัดหลัก	และ	๖๕	ตัวชี้วัดย่อย	สรุปเป็น

ตารางดังนี้

ตาราง ๔.๓ ดัชนีตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

สุขทางกายภาพ ๑.	สุขทางกาย ๑)	การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๒)	การมีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์

๓)	การดูแลสุขภาพร่างกาย

๔)	การบริโภคอาหารแบบพอดี

๒	ความสัมพันธ์ต่อ

สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ

๕)	การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี

๖)	การรู้จกัพจิารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิง่ของในชวีติ

ประจ�าวัน

๓.	สภาพแวดแวดล้อมที่ดี ๗)	 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม	 ดินฟ้าอากาศที่ดีและ

เหมาะสม

๘)	สมาชิกในสังคมเป็นคนดี

๙)	การมปัีจจยัสี	่(อาหาร	เส้ือผ้า	ทีอ่ยูอ่าศยั	ยารกัษาโรค)	

เพียงพอในการอยู่ร่วมกัน

๔		การจัดการทรัพย์สิน

โดยชอบธรรม

๙)	การมปัีจจยัสี	่(อาหาร	เส้ือผ้า	ทีอ่ยูอ่าศยั	ยารกัษาโรค)	

เพียงพอในการอยู่ร่วมกัน

๑๐)	 การหาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ไม่

เบียดเบียนผู้อื่น

๑๑)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อตนเอง

๑๒)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อครอบครัว

๑๓)	การไม่มีภาระหนี้สิน
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ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

สุขทางสังคม ๕.	ครอบครัวเป็นสุข ๑๔)	การเสียสละ	มีน�้าใจ	เกื้อกูลกัน

๑๕)	การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว

๑๖)	การมีความอดทนและอภัยกัน

๑๔)	การเสียสละ	มีน�้าใจ	เกื้อกูลกัน

๖.	 ความรักสามัคคีใน

สังคม

๑๗)	ความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน

๑๘)	การมส่ีวนร่วมในการแสดงความเหน็ทีถ่กูต้อง	มปีระโยชน์

ต่อสังคม

๗.	สุขในการสงเคราะห์

ดูแลผู้อื่น

๑๙)	การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น	

๒๐)	การพูดจาปลอบโยน	ให้ก�าลังใจผู้อื่น

๒๑)	การเป็นคนด	ีท�าประโยชน์ต่อสังคม	

๒๒)	การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น

๒๓)	ความเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

๘.	 ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

๒๔)	การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น

๒๕)	การไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น

๒๖)	การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน

สุขทางจิตใจ ๙.	สุขภาพจิตเข้มแข็ง ๒๗)	การมีอารมณ์แจ่มใส	จิตใจเบิกบาน

๒๘)	การมองโลกในแง่ดี

๒๙)	การมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย	ไม่เศร้าหมอง

๓๐)	การควบคุมตนเองในการกระท�าสิ่งไม่ดีงาม

๓๑)	การมีความเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้

๑๐.	สมรรถภาพจิตดี ๓๒)	ความขยันหมั่นเพียรในการท�างาน

๓๓)	ความอดทนในการด�าเนินชีวิต

๓๔)	การมีสมาธิแน่วแน่ในการท�างาน

๓๕)	การมีสติที่ดีในการด�าเนินชีวิต

๑๑.	คุณภาพจิตดี ๓๖)ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น

๓๗)	ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

๓๘)	การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น

๓๙)การยกย่องและชืน่ชมคณุค่าแห่งการกระท�าความดีของผู้

อื่น

๔๐)การใช้วาจาแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าความดี

๑๒.	 ความภาคภูมิใจ

และความเชื่ อมั่ น ใน

ศักยภาพของตนเอง

๔๑)	การมีคุณค่าต่อสังคม

๔๒)	ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา

๔๓)	 ความพอใจในสถานะทางสังคม	 เช่น	 เกียรติยศ	 ฐานะ

ต�าแหน่ง	หน้าท่ีการงาน	บรวิาร	ทีต่นเองได้มาอย่างชอบธรรม
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ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย

สุขทางปัญญา ๑๓.คุณค ่า ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

๔๔)	การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ

๔๕)	การเร่งขวนขวายท�าความดี

๔๖)	การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท

๑๔.	 การเสียสละเพื่อความ

สุขส่วนรวม

๔๗)	การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน	เพื่อส่วนรวม

๔๘)	การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

๔๙)	การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์

๑๕.	การรู้เท่าทันใน

การใช้ชีวิต

๕๐)	 การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกิน

ความพอดี

๕๑)การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้

สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง

๕๒)	การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง

๑๖.	การรู้จักใช้ชีวิต

แบบพอเพียง

๕๓)	การรูจ้กัพจิารณา	รูจ้กัคดิอย่างมีเหตผุลในการด�าเนนิ

ชีวิตแบบพอเพียง

๕๔)	การไม่ยึดติดกับวัตถุ	ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ

๕๕)ความพอประมาณในการบริโภคปัจจัย	๔

๑๗.การมีหลักธรรมะในการ

ด�าเนินชีวิต

๕๖)	การมคุีณธรรมเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวในการด�าเนนิชวีติ

๕๗)	การประพฤติตนในกรอบศีล	๕

๕๘)	การฝึกอบรมสมาธิ

๕๙)	การไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจ

๑๘.	 ความสุขสงบในทาง

ธรรม

๖๐)	การมคีวามศรทัธาเล่ือมใสในค�าสอนของพระพุทธเจ้า

๖๑)	ความซาบซึ้งในการกระท�าความด	ี

๖๒)	การไม่ยึดถือ	ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง	

๖๓)	การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ

๖๔)	การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างที่มากระทบ

๖๕)	การมีจิตใจอิสระ	สงบเย็นไม่พึ่งพาวัตถุภายนอก

 ๔.๒.๒ ก�าหนดน�้าหนักและความส�าคัญของ องค์ประกอบ

	 หลกัเกณฑ์การก�าหนดน�า้หนกัของตวัแปร	ในการรวมตวัแปรย่อยเข้าเป็นตวับ่งชี	้ผู้วจิยัต้องก�าหนด

น�้าหนักแทนความส�าคัญของตัวแปรย่อยแต่ละตัว	ท�าได้หลายวิธี	 เช่น	วิธีการพิจารณาตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ	

เป็นการพิจารณาลงความเห็นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องศึกษาน้ัน	 โดยให้สมาชิกแต่ละคนเสนอน�้าหนัก

ของตัวแปร	 ๑๒	 	 การประเมินน�้าหนักความส�าคัญขององค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

พิจารณาน�้าหนักความส�าคัญขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ	

	 ๑)	การพจิารณาเนือ้หาครอบคลมุทกุประเดน็และกระจายองค์ประกอบได้ทกุด้านในสดัส่วนทีเ่หมาะ

สมหรือไม่
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 	 ๒)	การพจิารณาตัวชีว้ดัย่อยว่ามคีวามส�าคญัและเกีย่วข้องอยูใ่นองค์ประกอบหลกัหรอืไม่	ผูเ้ชีย่วชาญ

สามารถพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น	 โดยก�าหนดค่าน�้าหนักความส�าคัญด้วย

มาตราส่วนประมาณค่า	๕	ระดับ	เพื่อหาค่าเฉลี่ยของระดับความส�าคัญของตัวบ่งชี้แต่ละตัว	ได้แก่	

	 ๕	=	หมายถึง	องค์ประกอบตัวชี้วัดนี้มีค่าน�้าหนักความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด

	 ๔	=	หมายถึง	องค์ประกอบตัวชี้วัดมีค่าน�้าหนักความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

	 ๓	=	หมายถึง	องค์ประกอบตัวชี้วัดมีค่าน�้าหนักความส�าคัญในระดับปานกลาง

	 ๒	=	หมายถึง	องค์ประกอบตัวชี้วัดมีค�่าน�้าหนักความส�าคัญในระดับน้อย

	 ๑	=	หมายถึง	องค์ประกอบตัวชี้วัดมีค่าน�้าหนักความส�าคัญในระดับน้อยที่สุด

โดยได้ก�าหนดเกณฑ์แปลผลในระดับสเกลไว	้ดังนี้

	 คะแนนค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้รวม	๑.๐๐-๑.๕๐	หมายถึง	ระดับความส�าคัญมีระดับน้อยที่สุด

	 คะแนนค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้รวม	๑.๕๑-๒.๕๐	หมายถึง	ระดับความส�าคัญมีระดับน้อย

	 คะแนนค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้รวม	๒.๕๑-๓.๕๐	หมายถึง	ระดับความส�าคัญมีระดับปานกลาง

	 คะแนนค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้รวม	๓.๕๑-๔.๕๐	หมายถึง	ระดับความส�าคัญมีระดับมาก

	 คะแนนค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้รวม	๔.๕๑-๕.๐๐	หมายถึง	ระดับความส�าคัญมากที่สุด

  ๑๒	 	นงลักษณ์	 วิรัชชัย	และสุวิมล	 ว่องวาณิช,	 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศเอเชีย	 ,	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ,	(กรุงเทพมหานคร:	นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	,	๒๕๔๑),	หน้า	๕๓-๕๔).
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ตาราง ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดหลักของแต่ละองค์ประกอบ

จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ๑๕ คน

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก
น�า้หนักความส�าคัญ

ค่าเฉลี่ย แปลผล

สุขทางกายภาพ ๑.	สุขทางกาย

๒	ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ

๓.	สภาพแวดแวดล้อมที่ดี

๔		การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม

๔.๘๕

๔.๗๐

๔.๘๐

๔.๖๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

สุขทางสังคม ๕.	ครอบครัวเป็นสุข

๖.	ความรักสามัคคีในสังคม

๗.	สุขในการสงเคราะห์ดูแลผู้อื่น

๘.	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๘๐

๔.๖๐

๔.๙๐

๔.๘๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

สุขทางจิตใจ ๙.	สุขภาพจิตเข้มแข็ง

๑๐.	สมรรถภาพจิตดี

๑๑.	คุณภาพจิตดี

๑๒.	 ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ตนเอง

๔.๘๐

๔.๗๐

๔.๗๐

๔.๕๐

๔.๘๐

๔.๗๐

๔.๗๐

๔.๕๐

	 จากตารางที	่๔.๔	ผูเ้ชีย่วชาญให้น�า้หนกัความส�าคัญของตวัช้ีวดัหลักของแต่องค์ประกอบ	๔	มติดิงันี	้

คอื	ความสุขทางกายภาพ	ตวัชีว้ดัหลกัทีม่นี�า้หนกัความส�าคญัมากทีส่ดุ	คือ	สขุทางกาย	(ค่าเฉล่ียเท่ากบั	๔.๘๕)	

ความสุขทางสังคม	ตัวชี้วัดหลักที่มีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด	คือ	สุขในการสงเคราะห์ดูแลผู้อื่น	(ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	๔.๙๐)	ความสุขทางจิตใจ	ตัวชี้วัดหลักที่มีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด	คือ	สุขภาพจิตเข้มแข็ง	 (ค่า

เฉลี่ยเทา่กับ	๔.๘๐)	ความสขุทางปญัญา	ตัวชี้วดัหลักทีม่นี�า้หนกัความส�าคญัมากที่สดุ	คอื	การรูเ้ทา่ทันในการ

ใช้ชีวิต	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๖)
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ตาราง ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย 

จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ๑๕ คนด้านความสุขทางกายภาพ

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก
น�้าหนักความส�าคัญ

ค่าเฉลี่ย แปลผล

๑.	สุขทางกาย ๑)	การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

๒)	การมีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์

๓)	การดูแลสุขภาพร่างกาย

๔)	การบริโภคอาหารแบบพอดี

๔.๙๓

๔.๖๖

๔.๗๓

๔.๕๓

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๒	ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม

ทางวัตถุ

๕)	การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี

๖)	 การรู ้จักพิจารณาก่อนการบริโภค

ใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจ�าวัน

๔.๖๖

๔.๕๓

มากที่สุด

มากที่สุด

๓.	การมีสภาพแวดแวดล้อมทีด่ี ๗)	 อาศัยอยู ่ในสภาพแวดล้อม	 ดินฟ้า

อากาศที่ดีและเหมาะสม

๘)	สมาชิกในสังคมเป็นคนดี

๙)	การมปัีจจยัสีเ่พยีงพอในการอยูร่่วมกนั

๔.๕๐

๔.๘๐

๔.๖๐

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

๔	 การจัดทรัพย์สินโดยชอบ

ธรรม

๑๐)	 การหาทรัพย์ด้วยความขยัน	 หมั่น

เพียร	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๑๑)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อตนเอง

๑๒)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อครอบครัว

๑๓)	การไม่มีภาระหนี้สิน

๔.๗๓

๔.๘๖

๔.๖๐

๔.๙๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

	 จากตารางท่ี	 ๔.๕	 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้น�้าหนักความส�าคัญดัชนีด้านความสุขทางกายภาพ	 จากการ

ประเมนิพบว่า	ตวัชีว้ดัย่อยส่วนใหญ่มรีะดบัความส�าคญัในระดบัมากทีส่ดุ	โดยตัวชีว้ดัย่อยท่ีมค่ีาเฉลีย่น�า้หนกั

ความส�าคัญมากที่สุดคือ	การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๙๓)	รองลงมา	คือ		การไม่มีภาระหนี้สิน	

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๙๐)	และ	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อตนเอง	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๖)	ส่วนตัวชี้วัดย่อยที่มีน�า้หนัก

ความส�าคัญในระดับมาก	 คือ	 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม	 ดินฟ้าอากาศที่ดีและเหมาะสม	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

๔.๕๐)



163

ตาราง ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย 

จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ๑๕ คนด้านความสุขทางสังคม

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก
น�้าหนักความส�าคัญ

ค่าเฉลี่ย แปลผล

๑.	ครอบครัวเป็นสุข ๑)	การเสียสละ	มีน�า้ใจ	เกื้อกูลกัน

๒)	 การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจใน

ครอบครัว

๓)	การมีความอดทนและอภัยกัน

๔)	การเสียสละ	มีน�า้ใจ	เกื้อกูลกัน

๔.๗๓

๔.๘๖

๔.๖๐

๔.๗๓

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๒.	ความรักสามัคคีในสังคม ๕)	ความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัยในการ

อยู่ร่วมกัน

๖)	 การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูก

ต้อง	มีประโยชน์ต่อสังคม

๔.๕๓

๔.๕๐

มากที่สุด

มากที่สุด

๓.สุขในการดูแลสงเคราะห์ผู้

อื่น

๗)	 การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือ

เกื้อกูลผู้อื่น	

๘)	 การพูดจาปลอบโยนและการให้ก�าลังใจผู้

อื่น

๙)	การเป็นคนดีท�าประโยชน์ต่อสังคม	

๑๐)	การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น

๑๑)	 ความเป็นธรรม	 เสมอภาค	 การไม่เอา

เปรียบผู้อื่น

๔.๘๕

๔.๖๐

๔.๖๖

๔.๖๐

๔.๖๖

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๔	 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

๑๒)	การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น

๑๓)	การไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น

๑๔)	การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน

๔.๘๔

๔.๘๐

๔.๖๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

	 จากตารางที	่๔.๖	ผูเ้ชีย่วชาญได้ให้น�า้หนกัความส�าคญัดชันด้ีานความสุขทางสงัคม	จากการประเมนิ

พบว่า	 ตัวช้ีวัดย่อยส่วนใหญ่มีน�้าหนักความส�าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 โดยตัวชี้วัดย่อยที่มีค่าเฉล่ียน�้าหนัก

ความส�าคัญมากที่สุด	คือ	การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๖)	รองลง

มา	คือ	การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๕)	และ	การไม่เบียดเบียน

ชีวิตผู้อื่น	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๔)	ตามล�าดับ
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ตาราง ๔.๗  แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย

จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ๑๕ คน ด้านความสุขทางจิตใจ

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก
น�า้หนักความส�าคัญ

ค่าเฉลี่ย แปลผล

๑.	สุขภาพจิตเข้มแข็ง ๑)	การมีอารมณ์แจ่มใส	จิตใจเบิกบาน

๒)	การมองโลกในแง่ดี

๓)	 การมีจิตใจปลอดโปร่ง	 ผ่อนคลาย	 ไม่เศร้า

หมอง

๔)	การควบคุมตนเองในการกระท�าสิ่งที่ไม่

ดีงาม

๕)	การมีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้

๔.๗๔

๔.๗๓

๔.๖๐

๔.๘๐

๔.๗๔

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๒.	สมรรถภาพจิตดี ๖)	ความขยันหมั่นเพียรในการท�างาน

๗)	ความอดทนในการด�าเนินชีวิต

๘)	การมีสมาธิแน่วแน่ในการท�างาน

๙)	การมีสติที่ดีในการด�าเนินชีวิต

๔.๖๐

๔.๗๗

๔.๗๔

๔.๗๗

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๓.	คุณภาพจิตดี ๑๐)	 ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้

อื่น

๑๑)	ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

๑๒)	การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น

๑๓)	การยกย่องและชื่นชมคุณ

ค่าแห่งการกระท�าความดีของผู้อื่น

๑๔)	การใช้วาจาแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าความดี

๔.๗๐

๔.๘๕

๔.๖๕

๔.๗๓

๔.๗๗

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๔.	 ความภาคภูมิใจและ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของตนเอง

๑๖)	ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา

๑๗)	ความพอใจในสถานะทางสงัคม	เช่น	เกยีรตยิศ	

ฐานะต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	บริวาร	ทีตนเองได้

มาอย่างชอบธรรม

๑๘)	ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา

๑๙)	ความพอใจในสถานะทางสงัคม	เช่น	เกยีรตยิศ	

ฐานะต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	บริวาร	ทีตนเองได้

มาอย่างชอบธรรม

๔.๕๐

๔.๔๕

๔.๕๓

๔.๗๓

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

 

จากตารางที	่๔.๗	ดังกล่าว	ผู้เชี่ยวชาญได้ให้น�า้หนักความส�าคัญดัชนีด้านความสุขทางจิตใจ	จากการประเมิน

พบว่า	 ตัวชี้วัดย่อยส่วนใหญ่มีน�้าหนักความส�าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 โดยตัวชี้วัดย่อยที่มีค่าเฉล่ียน�้าหนัก

ความส�าคัญมากที่สุด	คือ	ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๕		รองลงมา	คือ	

การควบคุมตนเองในการกระท�าสิ่งไม่ดีงาม	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๐)	และ		(ค่าเฉลี่ยเท่าทับ	๔.๘๕)	
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และ	ความอดทนในการด�าเนินชีวิตและ๙)	การมีสติที่ดีในการด�าเนินชีวิต	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๗๗)	ตามล�าดับ	

ส่วนตัวชี้วัดที่มีน�า้หนักความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	คือ	ความพอใจในสถานะทางสังคม	เช่น	เกียรติยศ	ฐานะ

ต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	บริวาร	ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๔๕)		และ	ความเชื่อมั่นใน

การแก้ปัญหา	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๕๐)

ตาราง ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ยน�้าหนักความส�าคัญของตัวชี้วัดย่อย

จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ๑๕ คน ด้านความสุขทางปัญญา

ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก

น�้าหนักความส�าคัญ

ค่า

เฉลี่ย
แปลผล

๑	คุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑)	การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ

๒)	การเร่งขวนขวายท�าความด	ี

๓)	การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท

๔.๙๐

๔.๗๓

๔.๕๓

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๒	การเสยีสละเพือ่ความสขุส่วนรวม ๔)	 การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน	 เพื่อ

ส่วนรวม

๕)	การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

๖)	การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์

๔.๖๐

๔.๗๗

๔.๘๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๓.	การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต ๗)	 การรู ้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพ

ความสุขเกินความพอดี

๘)	 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

และการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง

๙)	การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง

๔.๖๖

๔.๗๕

๔.๗๖

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๔.	การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง ๑๐)	การรูจั้กพจิารณา	รูจ้กัคดิอย่างมเีหตผุล

ในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง

๑๑)	การไม่ยดึตดิกบัวตัถ	ุไม่ตกเป็นทาสของ

วัตถุ

๑๒)	ความพอประมาณในการบริโภค

๔.๘๐

๔.๘๐

๔.๘๔

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

๕.การมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต ๑๓)	 การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�าเนิน

ชีวิต

๑๔)	การประพฤติตนในกรอบศีล	๕

๑๕)	การฝึกอบรมสมาธิ

๑๖)	การไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจ

๔.๗๕

๔.๖๐

๔.๘๖

๔.๘๖

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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ดัชนี ตัวชี้วัดหลัก
น�า้หนักความส�าคัญ

ค่าเฉลี่ย แปลผล

๖.	 ความสุขสงบในทาง

ธรรม

๑๗)	การศรัทธาเลื่อมใสในค�าสอนของพระพุทธเจ้า

๑๘)	ความซาบซึ้งในการกระท�าความด	ี

๑๙)	การไม่ยึดถือ	ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง	

๒๐)	การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ

๒๑)	การไม่หวัน่ไหวต่อสิง่ต่างๆ	ทีม่ากระทบภายในจติใจ

๒๒)	การมีจิตใจอิสระ	สงบเย็นไม่พึ่งพาวัตถุภายนอก

๔.๙๓

๔.๘๐

๔.๘๓

๔.๘๖

๔.๗๗

๔.๘๐

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

	 จากตารางที	่๔.๘		ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้น�า้หนกัความส�าคัญดชันด้ีานความสขุทางปัญญา	จากการประเมนิ

พบว่า	ตวัชีว้ดัย่อยทัง้หมดมนี�า้หนกัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	โดยตวัชีว้ดัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่น�า้หนกัความ

ส�าคัญมากที่สุด	คือ	การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๙๐รองลงมา	คือ	การมีความสุขในการ

ใช้ชีวิตอย่างสงบ	 การฝึกอบรมสมาธิ	 และการไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจ	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๘๖)	

ตามล�าดับ

	 จากผลการประเมนิระดับน�า้หนกัความส�าคญัขององค์ประกอบของตวัชีว้ดัแต่ละด้านผูว้จิยัได้ก�าหนด

เกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ีมีแปลผลระดับความส�าคัญระดับมากขึ้นไป	 และได้ปรับปรุงองค์ประกอบของตัวชี้วัดตามข้อ

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	น�าไปสร้างเครื่องมือวิจัย	เพื่อน�าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนต่อไป

๔.๓ การพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
	 คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการรูปแบบการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อหาค่าสถิติด้านความสุขต่างๆ	 จาก

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	

 ๔.๓.๑ การสร้างและพัฒนาข้อค�าถามจากตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ

	 ในส่วนนีผู้ว้จิยัได้ยกร่างแบบวดัความสขุตามตามองค์ประกอบของตวัชีว้ดัทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ

จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	๖๕	ตัวบ่งชี้	มาสร้างแบบวัด	เป็นลักษณะข้อค�าถาม	ประกอบด้วยองค์ประกอบตัวชี้

วดัหลกัและตวัชีย่้อย	ลกัษณะข้อค�าถามเป็นข้อความเชิงเดีย่ว	ครอบคลุมลักษณะของตวัช้ีวดัในแต่ละด้าน	คือ	

ความสุขทางกายภาพ	ความสุขทางสังคม	ความสุขทางจิตใจ	และความสุขทางปัญญา		มีมาตราประเมินค่า	

๕	ระดับ	คือ	เห็นด้วยมากที่สุด-เห็นด้วยน้อยที่สุด	ดังนี้
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	 ๕				=				เห็นด้วยมากที่สุด	หมายถึง	ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงในระดับมากที่สุด

	 ๔				=				เห็นด้วยมาก	หมายถึง	ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงในระดับมาก

	 ๓				=				เห็นด้วยปานกลาง	หมายถึง	ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงในระดับปานกลาง

	 ๒				=				เห็นด้วยน้อย	หมายถึง	ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อย

	 ๑				=				เห็นด้วยน้อยที่สุด	หมายถึง	ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อยที่สุด

	 เป็นตัวอย่างข้อความดังนี้	

ตัวอย่าง แบบวัดตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑)	ข้าพเจ้าสุขใจที่เป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน	

๒)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่เป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์

๓)	ข้าพเจ้าดูแลสุขภาพของฉันเป็นอย่างดี	ไม่บริโภคสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย

๔)	 ข้าพเจ้าบริโภคอาหารอย่างพอดี	 โดยค�านึงถึงสุขภาพและประโยชน์ต่อ

ร่างกาย	

๕)	 ข้าพเจ้าภูมิใจท่ีใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมองคุณและโทษของ

สิ่งนั้นเสมอ

๖)	 ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจท่ีได้พิจารณาคุณประโยชน์ของสิ่งของบริโภคในชีวิต

ประจ�าวันก่อนการตัดสินใจเลือกใช้สอย

	 ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้น�าข้อค�าถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจแก้ไขเน้ือหาว่าชัดเจน	 เหมาะสมหรือไม่	 หลัง

จากนั้นผู้วิจัยไปน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อค�าถามน�าไปตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ต่อไป

 ๔.๓.๒ การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การวจิยัขัน้ตอนนีเ้ป็นการพฒันาและการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัมขีัน้ตอน

ดังนี้

	 ๑.	 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้	 โดยการประเมินความตรงของเนื้อหา	 (Validity)	 หาความ

สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	๗	คน	วิเคราะห์ค่า	IOC	(Index	of	Consistency)	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนด

เกณฑ์ค่า	IOC	ตัง้แต่	๐.๗๐		แสดงว่า	ตวับ่งชีน้ัน้มคุีณภาพ	ผ่านการคดัเลือกตรงตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	นอกจาก

นี้	 น�าผลการประเมินความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา	 ด้านความเหมาะสม	 และด้านความ

ชัดเจน	มาปรับปรุงและแก้ไขตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ	เพื่อให้เนื้อหาชัดเจน	ครอบคลุมองค์ประกอบตัว

ชี้วัดทุกด้านดัชนีความสอดคล้อง	ก�าหนดเกณฑ์พิจารณา	คือ	

							๑.	ใช้ได้	หมายถึง	เนื้อหาในข้อความถูกต้อง	เหมาะสม	น�าไปใช้ได้จริง	(ให้	คะแนน	๑)

							๒.	ควรแก้ไข	หมายถึง	เนื้อหาในข้อความถูกต้องแต่ควรปรับปรุง	ก่อนน�าไปใช้	(ให้คะแนน	๐)

							๓.	ใช้ไม่ได้	หมายถึง	เนื้อหาในข้อความไม่ถูกต้อง	ควรตัดทิ้ง	(ให้คะแนน	๑)

	 โดยผลการประเมินดัชนีความสอดของผู้เชี่ยวชาญ	สรุปดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง ๔.๙ แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

จากการประเมินผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน

ตัวบ่งชี้

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง

IOC แปลผล

๑)	ข้าพเจ้าสุขใจที่เป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ๑.๐๐ ผ่าน

๒)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่เป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์ ๑.๐๐ ผ่าน

๓)	ข้าพเจ้าดูแลสุขภาพของฉันเป็นอย่างดี	ไม่บริโภคสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย ๐.๘๕ ผ่าน

๔)	ข้าพเจ้าบริโภคอาหารอย่างพอดี	โดยค�านึงถึงสุขภาพและประโยชน์ต่อร่างกาย	 ๑.๐๐ ผ่าน

๕)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมองคุณและโทษของสิ่งนั้น

เสมอ

๑.๐๐ ผ่าน

๖)	ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่ได้พิจารณาคุณประโยชน์ของสิ่งของบริโภคในชีวิตประจ�า

วันก่อนการตัดสินใจเลือกใช้สอยทุกครั้ง

๑.๐๐ ผ่าน

๗)	ข้าพเจ้าสบายใจที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ	ดินฟ้าอากาศที่ดีและ

เหมาะสม

๗.๘๕ ผ่าน

๘)	สมาชิกในชุมชน/องค์กรหรือสังคมของข้าพเจ้า	ล้วนเป็นคนด	ีมีศีลธรรม	 ๑.๐๐ ผ่าน

๙)	ในชุมชน/สังคมที่ข้าพเจ้าอยู่	เป็นสถานที่ที่มีปัจจัย	4	(อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่

อาศัย	ยารักษาโรค)	อย่างเพียงพอ	และสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย

๑.๐๐ ผ่าน

๑๐)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่หาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียรและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ๑.๐๐ ผ่าน

๑๑)	ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจที่หาทรัพย์มาเพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตนเองได้อย่าง

เป็นสุข

๐.๘๕ ผ่าน

๑๒)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่หาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเป็นสุข ๑.๐๐ ผ่าน

๑๓)	ข้าพเจ้าสุขใจที่เป็นคนไม่มีภาระหนี้สิ้น	 ๐.๘๕ ผ่าน

๑๔)	สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความเสียสละมีน�้าใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ๑.๐๐ ผ่าน

๑๕)	ครอบครัวของข้าพเจ้ามีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการอยู่ร่วมกันอย่าง

เป็นสุข

๐.๘๕ ผ่าน

๑๖)	สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามีความอดทนต่อกันและให้อภัยซึ่งกันและกัน	 ๑.๐๐ ผ่าน
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๑๗)	สมาชิกในสังคมของข้าพเจ้า	มีความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัยในการอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นสุข

๐.๗๑ ผ่าน

๑๘)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้อง	มีประโยชน์	เพื่อหา

ทางออกของปัญหาต่างๆของสังคม

๑.๐๐ ผ่าน

๑๙)	ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจ	เมื่อมีโอกาสแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้

อื่นที่ด้อยโอกาส	

๑.๐๐ ผ่าน

๒๐)	เมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหาทุกข์ใจ	ข้าพเจ้าจะพูดจาปลอบโยน	แนะน�าวิธีแก้ปัญหา	

ให้ก�าลังใจด้วยปรารถนาดีเสมอ

๐.๗๑ ผ่าน

๒๑)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ประพฤติตนเป็นคนดีและท�าประโยชน์ต่อสังคม	 ๐.๘๕ ผ่าน

๒๒)	ข้าพเจ้าสุขใจที่คนในชุมชน/องค์กร/สังคมของฉัน	มีการพูดจาดี	น่านับถือ

และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

๐.๘๕ ผ่าน

๒๓)	สมาชิกในชุมชน/สังคมของข้าพเจ้ามีความเป็นธรรม	เสมอภาค	และไม่เอารัด

เอาเปรียบกัน

๑.๐๐ ผ่าน

๒๔)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น	หรือท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ๐.๘๕ ผ่าน

๒๕)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น	 ๐.๘๕ ผ่าน

๒๖)	ข้าพเจ้าสบายใจที่อาศัยอยู่ในชุมชน/สังคมที่ปลอดภัย	ไม่ต้องหวาดระแวงกับ

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๐๐ ผ่าน

๒๗)	ข้าพเจ้าเป็นคนมีอารมณ์แจ่มใสและเบิกบานใจอยู่เสมอ ๐.๘๕ ผ่าน

๒๘)	ข้าพเจ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดี ๐.๘๕ ผ่าน

๒๙)	ข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย	ไม่เศร้าหมอง ๑.๐๐ ผ่าน

๓๐)	ข้าพเจ้าควบคุมตนเองได้	เมื่อมีเหตุการณ์ให้กระท�าสิ่งไม่ดีงาม ๐.๗๑ ผ่าน

๓๑)	ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ๑.๐๐ ผ่าน

๓๒)	ข้าพเจ้าเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการท�างานอย่างยิ่ง ๐.๗๑ ผ่าน

๓๓)	ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่เป็นคนมีความอดทนในการด�าเนินชีวิต ๑.๐๐ ผ่าน

๓๔)	ข้าพเจ้ามีสมาธิแน่วแน่ในการท�างานอย่างเป็นสุข ๐.๘๕ ผ่าน

๓๕)	ข้าพเจ้ามีสติในการด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ๑.๐๐ ผ่าน

๓๖)	ข้าพเจ้าเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ๐.๘๕ ผ่าน
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๓๗)	ข้าพเจ้ามีความสุขกับการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ๑.๐๐ ผ่าน

๓๘)	ข้าพเจ้ามักจะระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเมื่อมีโอกาส ๑.๐๐ ผ่าน

๓๙)	ข้าพเจ้าชื่นชมและยกย่องผู้ที่กระท�าความดีอย่างสม�า่เสมอ ๑.๐๐ ผ่าน

๔๐)	ข้าพเจ้าแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าแต่ความดี	เมื่อมีโอกาส ๑.๐๐ ผ่าน

๔๑)	ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจว่า	ตนเองเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม ๐.๘๕ ผ่าน

๔๒)	ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถคิดหาทางออกของปัญหาได้ด้วยตนเอง ๑.๐๐ ผ่าน

๔๓)	ข้าพเจ้าพอใจในสถานะทางสังคมที่เป็นอยู	่เช่น	เกียรติ	ฐานะ	ต�าแหน่ง	

หน้าที่การงาน	บริวาร	ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม

๐.๗๑ ผ่าน

๔๔)	ข้าพเจ้ามีความสุขกับการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ	เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญ

ก้าวหน้า

๐.๘๕ ผ่าน

๔๕)	ข้าพเจ้ากระตุ้นตนเองให้เร่งรัดขวนขวายท�าสิ่งที่ควรท�า	และงดเว้นสิ่งที่ไม่

ควรท�า	โดยไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า

๑.๐๐ ผ่าน

๔๖)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท	ไม่ปล่อยให้ตัวเองถล�าลงในทางที่

เสื่อมเสีย

๑.๐๐ ผ่าน

๔๗)		ข้าพเจ้าพอใจในการเสียสละผลประโยชน์ของตน	เพื่อรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม

๑.๐๐ ผ่าน

๔๘)	ข้าพเจ้าสุขใจ	เมื่อมีโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	โดยไม่หวังผลตอบ

แทนใดๆ

๑.๐๐ ผ่าน

๔๙)	ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจ	เมื่อมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้ ๑.๐๐ ผ่าน

๕๐)	ข้าพเจ้ารู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกินความพอดี ๐.๘๕ ผ่าน

๕๑)	ข้าพเจ้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่างๆตามความ

เป็นจริง

๐.๗๑ ผ่าน

๕๒)	ข้าพเจ้ารักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางได	้เมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิต ๐.๗๑ ผ่าน

๕๓)	ข้าพเจ้าพิจารณาและคิดอย่างมีเหตุผลในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ๐.๘๕ ผ่าน

๕๔)	ข้าพเจ้าภูมิใจที่เป็นคนไม่ยึดติดกับวัตถุหรือสิ่งของภายนอก/ไม่ตกเป็นทาส

ของวัตถุจนเกินไป

๐.๘๕ ผ่าน
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๕๕)	ข้าพเจ้ามีความพอประมาณในการใช้สอยปัจจัย	๔	(อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	

และยารักษาโรค)	อย่างเหมาะสม

๐.๗๑ ผ่าน

๕๖)	ข้าพเจ้ามีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ๐.๘๕ ผ่าน

๕๗)	ข้าพเจ้ามีความสุขใจในการประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีล	๕ ๑.๐๐ ผ่าน

๕๘)	ข้าพเจ้ามีความสุขใจจากการฝึกอบรมสมาธิอยู่เป็นประจ�า ๐.๗๑ ผ่าน

๕๙)	ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงและไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจต่อผู้อื่น ๑.๐๐ ผ่าน

๖๐)	ข้าพเจ้าศรัทธาเลื่อมใสในค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ๑.๐๐ ผ่าน

๖๑)	ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในการกระท�าความด	ี ๐.๘๕ ผ่าน

๖๒)	ข้าพเจ้าไม่ยึดถือ	ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง	ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ๐.๘๕ ผ่าน

๖๓)	ข้าพเจ้ามีความสุขและอิ่มเอมใจในการใช้ชีวิตอย่างสงบ ๐.๑๐ ผ่าน

๖๔)	ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ	เช่น	ความพลัดพรากสูญเสียที่

เกิดขึ้นในชีวิต

๐.๘๕ ผ่าน

๖๕)	ข้าพเจ้ามีจิตใจอิสระ	สงบเย็นในใจ	ไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอก ๑.๐๐ ผ่าน

 

จากตารางดงักล่าว	พบว่า	ตวับ่งชีท้ัง้หมดผ่านเกณฑ์ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ	โดยมค่ีาดชันค่ีาความสอดคล้อง

ด้านความตรงเท่ากบั	๐.๗๐	ข้ึนไป	และผู้วจิยัได้ปรับปรงุตามค�าเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ	ผลการคัดเลอืกพบ

ว่าตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ทุกข้อ	 ผู้วิจัยจึงน�าตัวบ่งชี้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างจริง	เพื่อหาความเชื่อมั่นของคุณภาพเครื่องมือก่อนน�าไปประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

	 ๒.	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื้องต้น	 โดยน�าแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้

เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง	(pilot	study)	จ�านวน	๑๐๐	คน	น�าแบบวัดมาวิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ

ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าที	(t)	ระหว่างกลุ่มสูงกับกลุ่มต�า่	ใช้	t-test	independent)	คัดเลือกข้อ

ค�าถามที่มีความแตกต่างระดับนัยส�าคัญ	.๐๕	และ	คัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต	่๑.๗๕	ขึ้นไป	ตามเกณฑ์

ของเอ๊ดเวิร์ด	 (Edward,1975:	 153)	 มีข้อค�าถามที่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	 ๖๕	 ข้อ	 หรือผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	 นั้น

หมายความว่า	ทั้ง	 ๖๕	ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกคนที่มีความสุขเชิงพุทธสูงและต�่าออกจากกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	.๐๕

	 ๓.	 การตรวจสอบความตรงเชิงสัมพันธ์	 น�าแบบวัดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง	 จ�านวน	 ๔๒๑	 คน	

วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบวัด	ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนน

รวม	วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่นๆที่เหลือทั้งหมด	(Item	Total	

Correlation)	โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	๔.	การหาคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับ	วิเคราะห์ค่าความ

เชื่อมั่น	 (Reliability)	โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach,	

1970:	161)	ได้ค่าความเช่ือมัน่	เท่ากบั	๐.๙๗๔	ลกัษณะของเครือ่งมอืวจิยัในครัง้นีเ้ป็นแบบวดัทีใ่ช้มาตราส่วน
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ประมาณค่า	๕	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันทุกฉบับและท�าการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดย

การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยงตรงภายใน	 โดยวิธีการของครอนบาค	

(Cronbach’s	Alpha)	ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

		 ๑.	 ด้านสุขทางกายภาพ	ประกอบไปด้วย	๔	องค์ประกอบได้แก่	 สุขทางกาย	ความสัมพันธ์ต่อสิ่ง

แวดล้อมทางวัตถุสภาพแวดล้อมท่ีดี	 และการจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม	 โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์

ประกอบดังนี้

	 	 ๑.๑	ด้านสุขทางกาย	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๔	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๗๙๐	

และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๕๔๗	ถึง	๐.๖๓๕

	 	 ๑.๒	 ด้านความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ	 มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๖๙๗	0และมีค่าอ�านาจจ�าแนก	๐.๕๓๕	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	

ระหว่างรายข้อกับผลคะแนนรวมของข้อที่เหลืออื่นๆ	ไม่รวมรายข้อนี้

	 ๔.	 การหาคุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับ	 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้สูตรค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach,	1970:	161)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	

๐.๙๗๔		ลักษณะของเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวัดที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า	๕	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์การ

ให้คะแนนเหมือนกันทุกฉบับ	 และท�าการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

วิจัยด้วยวิธีการหาค่าความเที่ยงตรงภายใน	โดยวิธีการของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha)	ซึ่งมีรายละเอียด

แต่ละด้านดังนี้

 ๑. ด้านสุขทางกายภาพ	ประกอบไปด้วย	๔	องค์ประกอบได้แก่	สุขทางกาย	ความสัมพันธ์ต่อสิ่ง

แวดล้อมทางวัตถุสภาพแวดล้อมที่ดี	และการจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม	โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์

ประกอบดังนี้

	 	 ๑.๑	ด้านสุขทางกาย	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๔	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๗๙๐	

และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๕๔๗	ถึง	๐.๖๓๕

	 	 ๑.๒	ด้านความสมัพนัธ์ต่อสิง่แวดล้อมทางวัตถ	ุประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๓	ข้อ	มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๖๙๗	0และมีค่าอ�านาจจ�าแนก	๐.๕๓๕

	 	 ๑.๓	 ด้านสภาพแวดล้อมทีด	ี ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

๐.๖๙๔	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๔๔๗	ถึง	๐.๕๔๖

	 	 ๑.๔	 ด้านการจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๔	 ข้อ	 มีค่า								

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๗๘๑	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๔๗๙	ถึง	๐.๖๑๕

 ๒. ด้านสุขทางสังคม ประกอบไปด้วย	๔	องค์ประกอบได้แก่	ครอบครัวเป็นสุข	ความรักสามัคคีใน

สังคม	สุขในสงเคราะห์ต่อผู้อื่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	 	 ๒.๑	 ด้านครอบครัวเป็นสุข	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	

๐.๗๘๖	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๕๑๙	ถึง	๐.๗๐๒	

	 	 ๒.๒.ด้านความรักสามัคคีในสังคม	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๒	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	๐.๖๖๐และมีค่าอ�านาจจ�าแนก	๐.๔๙๓

	 	 ๒.๓	ด้านสุขในสงเคราะห์ต่อผูอ่ื้น	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๕	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	

๐.๗๘๒	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๓๘๗	ถึง	๐.๖๒๘
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	 	 ๒.๔	 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ																						

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๗๒๔	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๔๒๕	ถึง	๐.๖๕๓

 ๓. ด้านสุขทางจิตใจ	ประกอบไปด้วย	๔	องค์ประกอบได้แก่	 สุขภาพทางจิตเข้มแข็ง	 สมรรถภาพ			

จิตด	ีคุณภาพจิตดีและความภาคภูมิและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

	 	 ๓.๑	 ด้านสุขภาพจิตเข้มแข็ง	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๕	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

๐.๘๕๘	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๕๗๘	ถึง	๐.๗๒๗	

	 	 ๓.๒	 ด้านสมรรถภาพจิตดี	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๔	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

๐.๘๕๓	และมีค่าอ�านาจจ�าแนก	๐.๖๕๖	ถึง	๐.๗๔๖

	 	 ๓.๓		ด้านคุณภาพจิตดี	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๕	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๘๔๖	

และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๖๓๕	ถึง	๐.๖๘๙

	 	 ๓.๔	 	 ด้านความภาคภูมิในและความเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง	 ประกอบไปด้วยข้อ

ค�าถาม	๓	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๗๒๔	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๔๒๕	ถึง	๐.๖๕๓

 ๔. ด้านสุขทางปัญญา	 ประกอบไปด้วย	 ๕	 องค์ประกอบได้แก่	 คุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต											

การเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม	การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต	การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง	การมีหลักธรรมะ

ในกรด�าเนินชีวิตและความสุขสงบในทางธรรม

	 	 ๔.๑	 	 ด้านคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ																									

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๘๒๔	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๖๕๒	ถึง	๐.๗๑๒

	 	 ๔.๒	 	 ด้านการเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๓	 ข้อ																							

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๘๐๓	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๖๒๖	ถึง	๐.๖๖๓

	 	 ๔.๓		ด้านการรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๓	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	๐.๘๒๓	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๖๔๒	ถึง	๐.๗๒๒

	 	 ๔.๔	 	 ด้านการมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต	 ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	 ๔	 ข้อ																				

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	๐.๘๕๐	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๖๔๘	ถึง	๐.๗๕๒

	 	 ๔.๕		ด้านความสุขสงบในทางธรรม	ประกอบไปด้วยข้อค�าถาม	๖	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	๐.๘๔๑	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	๐.๔๘๐	ถึง	๐.๗๒๔

 ๕. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความสุขเชิงพุทธ	ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที	่๒	(Second-order	Comfirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ด้วยโปรแกรมการ

วิเคราะห์โมเดลลิสเรล	(Linear	Structural	Relationship	Model	:	LISREL)	จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ตัวชี้วัดความสุขและการสร้างตัวชี้วัดความสุข	สามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาส�าคัญ	๓	ขั้นตอน	คือ

	 ๑)	การสร้างกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตวัชีว้ดัความสุข	เป็นขัน้ตอนสังเคราะห์แนวคิดเกีย่วกบั

ความสุขตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาและแนวคดิการสร้างตวัชีว้ดัความสขุ	รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

น�ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข	

	 ๒)	 การพัฒนาองค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข	 การพัฒนาตัวบ่งชี	้ เริ่มจากเสนอยกร่างองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินระดับความส�าคัญขององค์

ประกอบ	โดยให้พิจารณาองค์ประกอบของตัวชีว้ดัแต่ละตวับ่งช้ี	มีเนือ้หาครอบคลุมและกระจายองค์ประกอบ

ทุกด้านหรือไม่	เพียงใด	รวมทั้งได้น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยแต่ละ

ด้าน	แล้วน�าข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในแต่ละตัวบ่งชี้สืบต่อไป
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	 ๓)	การพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาการสร้างและพัฒนาข้อค�าถามจากตัวบ่งชี้

ทัง้หมด	น�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแก้ไข	และการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ี	ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบ

คณุภาพความเทีย่งตรงของตวับ่งชี	้โดยผู้วจิยัได้สร้างเป็นข้อค�าถามเชงิเดีย่วให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิาณาว่ามเีนือ้หา

องค์ประกอบตัวชี้วัดความสุข	มีความชัดเจน	ถูกต้อง	ความเหมาะสม	สอดคล้องกันหรือไม	่และน�าไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	(Pilot	study)	

	 หลังจากนั้นน�าแบบวัดมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 การตรวจสอบความตรงเชิงสัมพันธ์	 และการ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างในการวดัความสขุตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาโดยผูว้จิยัสรปุ

เป็นแผนภาพกระบวนการสร้างตัวชี้วัดความสุขในการวิจัยดังนี้

แผนภาพ ๔.๒ แสดงกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขตามหลัก

สังเคราะห์องค์

การศึกษาเชิงเอกสาร

การศึกษาภาคสนาม

การรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวคิดองค์

การศึกษาความสุข

กรณีประเทศภูฎาน

ชุมชนและกลุ่มพระสงฆ์ธนาคาร

ความดี	วัดศรีมูลเมือง	อ�าเภอพาน	

ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดความสุข
ก�าหนดกรอบแนวคิด

องค์ประกอบตัวชี้วัด

การก�าหนดเกณฑ์และคัดเลือกตัวบ่ง

ชี้ที่เหมาะสมขององค์ประกอบ

ก�าหนดน�้าหนักและความส�าคัญของ	

องค์ประกอบ

ตอนที่ ๓ การพัฒนาแบบวัด

ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา	

หาค่า	IOC	โดยผู้เชี่ยวชาญ

การพัฒนาและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

-	การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื้องต้น

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าที	(t)	ระหว่าง

กลุ่มสูงกับกลุ่มต�่า

-	การหาคุณภาพของแบบวัด	ค่าความเชื่อ

มั่น	(Reliability)

-	การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสัมพันธ์

-	การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	

และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่	๒

	 จากแผนภาพดังกล่าว	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาแบบวัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาเพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้และทดสอบแบบวัดความสุข	 เพื่อจะได้ทราบว่าประชาชนในสังคมไทยมี

ความสุขกับการด�าเนินชีวิตและมีแนวทางในการเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมตามหลักค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนาอย่างไร	 ซึ่งผลการวิเคราะห์จะน�าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความสุขของบุคคลและ

สังคมสืบต่อไป



การประยุกต์ ใช้ตัวชี้วัดความสุข

ตามหลักพระพุทธศาสนาบทที่

 

๕
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	 ผลการศึกษาในบทน้ีจะกล่าวถึง	 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

ของชุมชนและองค์กรในระดับนโยบายกรณีศึกษาจ�านวน	 ๓	 องค์กรท้ังประเทศไทย	 และผลการศึกษาจาก

แบบสอบถามความสขุจากประชาชนทีม่อีาย	ุ๑๘	ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยในภมูภิาคต่างๆ	รวมจ�านวน	๔๒๑	

ราย	ดังนี้

	 ๑.	การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาขององค์กรกรณีศึกษา

	 ๒.	ผลการศึกษาการด�าเนินชีวิตตามตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

๕.๑  ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
     ขององค์กรกรณีศึกษา

	 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการสร้างและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาของ

ชุมชนและองค์กรกรณีศึกษาท้ังในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่	 ท่ีเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทย	 จ�านวน	 ๓	

องค์กร	ดังนี้	

	 ๑)	กลุ่มธนาคารความดี	วัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

	 ๒)	สถาบันวิมุตตยาลัยและศูนย์วิปัสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชิญตะวัน)	โดย	ว.วชิรเมธี

	 ๓)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

	 ๕.๑.๑	กลุ่มธนาคารความดี	วัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย

	 แนวคิดการประยุกต์ใช้หลักความดีและความสุข	กลุ่มธนาคารความดี	 วัดศรีเมืองมูล	 ชุมชนต้นแบบ

ธนาคารความดีแห่งการสร้างสังคมด้วยคุณธรรมและความสุข	วัดศรีเมืองมูล	ตั้งอยู่เลขที่	๗๗	บ้านบวกขอน	หมู่	๘	

ต�าบลหัวง้ม	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	ส�าหรับแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารความดีเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมและ

ความสุขของวัดศรีเมืองมูลได้เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่า	“หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล”	หรือที่เรียก

ย่อๆ	ว่า	อปต.ซึง่ตัง้ขึน้ภายใต้นโยบายของมหาเถรสมาคมทีม่อบให้เจ้าอาวาสได้ช่วยเหลอืดแูลและพฒันาความเป็น

อยู่ของประชาชนในต�าบลนั้นๆ	 	 ด้วยนโยบายดังกล่าวท�าให้คณะสงฆ์ต�าบลหัวง้ม	 ได้สร้างงานข้ึนเพื่อสงเคราะห์

ประชาชน	ได้มีความสุขกาย	สุขใจ	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยเรียกว่า	“ธนาคารความดี”	ซึ่งได้เปิดด�าเนินการอย่าง

เป็นทางการ	เมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๐	ธนาคารความดีเกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า	“ท�าความดีสร้างค่า

ความเป็นคน	ยามขดัสนเราให้แลกเป็นส่ิงของ”	โดยพระครูสจุณิกลัยาณธรรม	ได้กล่าวถงึแนวคดิการจดัตัง้ธนาคาร

ความดีว่า	“ทุกคนเมื่อกล่าวถึงความด	ีมักจะกล่าวเป็นนามธรรมกว้างๆ	เช่น	ท�าความดีด้วยการให้ทาน	รักษาศีล	

ฟังธรรม	บาป-บุญ	คุณ-โทษ	นรก-สวรรค	์เป็นต้น	ท�าให้คนไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปธรรม		จึงปรึกษากันว่าจะน�า

หลกัความดทีางพระพทุธศาสนาและหลักการทีเ่ก่ียวข้อง	มาปรบัประยกุต์ให้เป็นรปูธรรม	เพ่ือให้คนเหน็คณุค่าของ

ความดีทีช่ดัเจน	เป็นรปูธรรม	โดยเอาแนวคดิของการบรหิารจดัการธนาคารทัว่ไปมาเป็นเครือ่งมอื	โดยท�าโครงการ

สะสมความดี	เหมือนให้มีการฝาก	การถอนความด	ีโดยสะสมเป็นคะแนนความดี	สามารถตีค่าความดีให้เป็นวัตถุ

สิ่งของ	เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตได้...”๑	จากนั้นได้มีการก�าหนดกรอบแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารความด	ี

ดังนี้		๒

 ๑	สัมภาษณ	์พระครูสุจิณกัลยาณธรรม	เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล,	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕.

   ๒	องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม,	ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม,		(ถ่ายเอกสารรวมเล่ม,	๒๕๕๔),	น.	๑๔.
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แผนภาพที่		๕.๑		กรอบแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารความดี

	 จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า	 “ท�าความดีสร้างค่าความเป็นคน												

ยามขัดสนเราให้แลกเป็นส่ิงของ”	 โดยน�าหลักความดีและการเสริมสร้างความสุขทางพระพุทธศาสนามาเป็น

แนวทางในการด�าเนินการเพื่อป้องมิให้สิ่งที่ไม่ดีงาม	อบายมุข	หรือความชั่วอื่นเกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชน	และ

ส่งเสริมการสะสมความด	ีความมีคุณธรรม	สร้างสังคมที่มีสุขภาวะหรือความสุขทั้งด้านกาย	จิตใจ	สังคม	และ

ปัญญา	 รวมท้ังการยกย่องคนดีในชุมชนและสังคม	การจัดต้ังธนาคารความดีนั้นมีประทุนประเดิมหรือกองทุน

เริ่มแรก	คือ	การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การใช้ทุนทางสังคม	และทุนความ

ดีภายในตัวของบุคคล	 โดยมองถึงทุนความดีทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่แต่ด้ังเดิม	 เช่น	 งานประเพณีการทาน

สลากภัตร	การเทศน์มหาชาต	ิ	การก่อพระเจดีย์ทราย	เป็นต้น	โดยใช้กิจกรรมทางประเพณีเหล่านี้	เป็นทุนทาง

สังคมไปสู่การสร้างความดีงามและความสุขของชุมชน		ส่วนทุนที่จะต้องสั่งสมใหม่เพื่อให้เกิดความสุข	คือ	การ

จดัโครงการและกจิกรรมต่างๆ	เช่น	โครงการร้อยคน	ร้อยดวงใจ	ร้อยความห่วงใยแด่ผูส้งูวยัทีข่าดแคลน		โครงการ

หนึง่วนัหนึง่บาทเตมิโอกาสให้	ผูย้ากไร้	โครงการลดพืน้ทีแ่ละโอกาสการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอร์	การสมาทาน

ศีล	เป็นต้น	ทุนเหล่านี้สามารถท�าให้ธนาคารความดีขับเคลื่อนไปสู่การป้องกันสิ่งไม่ดีงาม	เช่น	การดื่มเหล้า	สูบ

บุหรี	่ยาเสพติด	การพนัน	การชิงสุขก่อนห่าม	เป็นต้น	และขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความดีด้วยการมีความสุจริต

ทางกาย	วาจา	และใจ	ที่ถือว่าเป็นการสะสมความด	ีสร้างคุณธรรม	และสร้างสังคมสุขภาวะ	เช่น	การดูแลผู้สูง

อายุและเด็กถูกทอดทิ้ง	 	 เป็นต้นรวมทั้งการยกย่องเชิดชูคนดีในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดแบบของการประพฤติ

ปฏิบัติที่ดีอันจะน�ามาซึ่งประโยชน์และความสุขของบุคคลและชุมชน

 จดุมุง่หมายของการเสรมิสร้างความดีและความสขุ	กลุม่ธนาคารความดี	เป็นแนวความคดิทีมี่ความ

มุ่งหมายเพื่อน�าธรรมะมาใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวัน	 	 เพื่อส่งเสริมให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสุข	สามารถน�า

ธรรมะทีเ่ป็นนามธรรมทีไ่ม่สามารถจับต้องสมัผัสได้อย่างวตัถทุัว่ไป	ให้สามารถจบัต้องสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม	

โดยผ่านขบวนการแห่งธนาคารความด	ีซึ่งมีรูปแบบการท�างานคล้ายๆ	กับธนาคารพาณิชย์
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ทีม่กีารฝาก	การถอนเงนิกบัการฝาก-ถอนความดทีีเ่ป็นรปูธรรม	โดยสิง่ทีม่คีวาม			แตกต่าง	คือ	การน�าหลกัธรรม

ในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการบริหารจัดการในเชิงโครงการ	 โดยผ่านแนวคิดการสร้างความดี	 ๒	

ประการ	คือ		๓

	 ๑)	ป้องกันสิ่งไม่ด	ี	มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ		สามารถที่จะด�าเนินชีวิตไปได้อย่างสงบ

สขุ	เกดิความเรียบร้อยดงีามในสงัคมโดยส่วนรวม	จึงท�าให้ธนาคารความดไีด้คดิค้นวธิกีารเพือ่ป้องกนัสิง่ไม่ด	ีไม่

เหมาะสมให้น้อยลง	หรอืให้หายไปจากพฤตกิรรมของคน	ในสังคมโดยส่วนรวม	เช่น	การด่ืมสรุา	สบูบหุรี	่ยาเสพ

ติด	การพนัน	ชิงสุกก่อนห่าม		เป็นต้น	

	 ๒)		การขบัเคลือ่นความดแีละความสขุ	ซึง่ถอืว่าเป็นขัน้ตอนทีส่�าคัญอย่างยิง่โดยมีการขบัเคลือ่นความ

ดีที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรูปธรรม	เช่น	การช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน	การดูแลผู้สูงอายุ	การเสริมสร้างจิตอาสา	การช่วย

เหลือคนจน	การสมาทานรักษาศีล	๕	ศีล	๘	การอธิษฐานจิตในเชิงการปฏิบัติเพื่อความสุข	เป็นต้น	โดยถือว่า

เป็นการสะสมความดี	 การเสริมสร้างคุณธรรมของบุคคลและสังคม	 การสร้างสังคมสุขภาวะ	 และการสร้าง						

ความสุข			

	 โดยมจีดุมุง่หมายหลกั	คอื	การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	การพฒันาสังคม	การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

สิ่งแวดล้อม	 การจัดสวัสดิการชุมชน	 การเสริมสร้างจิตอาสา	 ความมีระเบียบวินัย	 การสงเคราะห์ชุมชน																

การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	และการสร้างความสงบสุขให้กับคนในพื้นที	่การส่ง

เสริมด้านจิตวิญญาณและการสร้างความดีที่เป็นรูปธรรม	การจัดการศึกษาและการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส	การ

ดูแลผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	การป้องกัน	แก้ไข	เยียวยาปัญหายาเสพติด	การส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชน	การอนุรักษ์ภมิูปัญญาและศิลปวัฒนธรรม	และการสร้างบุคคลทีมี่ความสขุและสงัคมแห่งสขุภาวะ	การ

ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับ	 การพัฒนาชีวิตและสังคม	 เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได	้ มีการยึดมั่น

ในการท�าความดี	 มีการช่วยเหลือแบ่งปัน	 สร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนา	 โดยค�านึงถึงความสุขและ

ความยั่งยืนของบุคคล	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 หลกัการในการพฒันาธนาคารความดเีพ่ือความสุข	กลุม่ธนาคารความดขีองหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลหวัง้มได้น�าแนวคดิของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์มาเป็นแนวทางในด�าเนนิ

กจิกรรมทัง้	๘	ประการ	คอื	ศลีธรรมและวฒันธรรม	สขุภาพอนามยั	สมัมาชพี	สันตสิขุ	ศกึษาสงเคราะห์	สาธารณ

สงเคราะห์	 กตัญญูกตเวที	 	 และสามัคคีธรรม	 รวมทั้งด�าเนินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาบุคคลและสังคม	 เช่น	หลักการประยุกต์ใช้ศีล	๕	 เบญจธรรม	๕	ไตรสิกขา	อิทธิบาท	๔	สามัคคีธรรม	

สังคหวตัถุ	๔	อปริหานิยธรรม	เป็นต้น	มาเป็นกรอบในการปฏบิติัเพ่ือการท�าความดขีองสมาชกิ	โดยมีเมนคูวาม

ดี	 ให้สมาชิกได้เลือกท�าเป็นระยะควบคู่ไปกับการบริหารจัดงานของธนาคารความดี	 ยึดหลักของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล		เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนโดยมีหลักการที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

 ๑)	หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม	ได้แก่	การส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารความดี	ได้ท�ากิจกรรมที่เน้น

ในเรือ่งศีลธรรมและจรยิธรรม	เช่น	การเข้ารบัการอบรมประพฤติปฏบิตัธิรรมท่ีวดัถ้าสมาชกิท่านใดสามารถน�า

บตุรหลานไปฟังเทศน์หรอืเข้ารบัการอบรมปฏบิตัธิรรมท้ังสมถกมัมัฏฐานและวปัิสสนากมัมัฏฐานท่ีวดัจะได้รับ

ความดี	๕๐	ความด	ีถ้าสมาชิกท่านใดปฏิบัติตนตั้งเป็นสัจจะที่จะงดเว้นการดื่มสุรา	งดสูบบุหรี่	ก็จะได้รับ	๕	

ความดี	ถ้าใครงดเว้นการพนันก็จะได้รับ	๔	ความดี		เป็นต้น		การปฏิบัติตามศีลธรรมนี้ใช้หลักแห่งศีล	๕	และ

ธรรม	๕	มาเป็นกรอบปฏิบตัใินการส่งเสรมิความดขีองบคุคล	นอกจากน้ียงัส่งเสรมิให้มกีารช่วยเหลอืสงเคราะห์

ซึ่งกันและกัน	เช่น	การดูแลผู้สูงอาย	ุการดูแลเด็กในชุมชน	โดยให้ผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดี	เป็นต้น		
 ๓	สัมภาษณ์	พระครูสุจิณกัลยาณธรรม	เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล,	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕.
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 ๒)	 หลักสุขภาพอนามัย	 ส่งเสริมให้สมาชิกธนาคารความดีท�าตามเมนูความดีในแต่ละเดือนให้					

เหมาะสม		โดยร่วมมือกบัสถานอีนามัยต�าบลหวัง้ม	เช่น	ให้สมาชิกของธนาคารความดรีกัษาระดบัน�า้ตาล	และ

ความดันโลหิตให้อยู่ในมาตรฐานเป็นเวลา	๖	เดือน	ก็จะได้รับ	๓๐๐	ความดี	ถ้าใครสามารถลดความอ้วนโดย

การวัดรอบเอว	 ถ้าลดได้หนึ่งนิ้วให	้ ๕๐	 ความดี	 และถ้าใครปั่นจักรยานออกก�าลังกายทุกวันจะได้วันละ	๑๕	

ความดี	เป็นต้น	การท�ากิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสขุภาพแบบนี	้ท�าให้ผู้คนสนใจในสขุภาพของตนเอง	และมีการดแูล

สุขภาพทางใจด้วยการเข้าวัด	ฟังธรรม	การร่วมเป็นชมรมผู้สูงอาย	ุเป็นต้น

 ๓)	หลักสัมมาชีพ		ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพที่สุจริต	ไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม	ชุมชน

ให้เดือดร้อย	ปราศจากอบายมุข	ช่วยเหลือแบ่งปัน	เช่น	การท�านาลงแขก	พัฒนาหมู่บ้าน	ร่วมกัน	เป็นต้น	และ

สมาชิกท่านใดปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตามศีลข้อที	่๒	คือ	งดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการ

แห่งจติคิดจะขโมย	ปฏิบัติอยูใ่นศลีข้อที	่	๒	ตลอดชวีติ	กจ็ะได้รบัความดจีากทางธนาคารความดจี�านวน		๑,๐๐๐	

ความดี	

 ๔)	หลักสันติสุข	ส่งเสริมให้สมาชิกของธนาคารความดี	ท�าตามหลักธรรม	๕		ข้อที่	๑		คือให้สมาชิก

ทุกคนมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน	 โดยเฉพาะให้อภัยซึ่งกันและกัน	 เช่น	 ถ้าสมาชิกท่านใดโกรธ

กันแล้วมาบอกธนาคารความดีว่าวันนี้ได้อภัยยกโทษให้แก่คนนั้นแล้ว	 โดยการกล่าวขอโทษต่อหน้าคณะ

กรรมการในห้องฝากความดีของธนาคาร	 โดยปฏิญาณตนว่าจะกลับมา	 เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน	 จะได้รับความด	ี

จ�านวน	๑๐	ความด	ีต่อการให้อภัยต่อ	๑	ครั้ง	โดยรูปแบบการสร้างความดีแบบนี้ท�าให้คนในชุมชนมีมิตรไมตรี

ต่อกัน	มีความขัดแย้งในชุมชนลดลง	สามารถสร้างความสามัคคีของหมู่คณะได้

 ๕)	 หลักการศึกษาสงเคราะห	์ด�าเนินการส่งเสริมและเชิญชวนคนในชุมชน	ทั้งผู้น�าชุมชน	ทั้งฝ่าย

บริหาร	และฝ่ายปกครอง	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาของเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ	ตลอด

ถึงได้เชิญชวนให้สมาชิกธนาคารความดีทุกคนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน	 โดยผู้

ร่วมโครงการบริจาคทรัพย	์จ�านวน	๕	บาท	จะได้รับความดี		๑	ความดี	นอกจากนั้น	ยังมีโครงการสลากเพื่อ

การศึกษาของเยาวชน	และโครงการ	๑	วัน	๑	บาท	เพื่อเติมโอกาสให้กับการศึกษาของเด็กที่ยากไร	้ เป็นต้น	

นับว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชน	 โดยการมอบทุนนั้น	 ไม่จ�ากัดว่าจะเป็นเด็ก	

เยาวชนที่เป็นลูกหลานของสมาชิกเท่านั้น	 แต่รวมถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนทุกคนท่ียังขัดสนเรื่องทุนการ

ศึกษา	และมีแนวโน้มจะตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อไป

 ๖)	หลกัสาธารณสงเคราะห์	ภายใต้การด�าเนนิการธนาคารความดไีด้จดั	“โครงการร้อยคนร้อยดวงใจ		

ร้อยความห่วงใยมอบให้ผูส้งูวยัทีข่าดแคลน”	โดยได้ท�างานร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัง้ม		ก�านนัผูใ้หญ่

บ้าน		สถานีอนามัย	และทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ		ได้ออกช่วยเหลือผู้สูงอายุมีความล�าบากในการช่วยเหลือ

ตนเอง	โดยมอบปัจจยั	เครือ่งอปุโภคบรโิภคทกุเดอืนอย่างน้อยเดอืนละ	๑	ครัง้	ให้กับผูส้งูอายทุีข่าดแคลนและ

มฐีานะยากจน	ของทีน่�ามามอบให้ส่วนมากก็ได้รับการบริจาคมาจากพระสงฆ์ภายในต�าบลและศรัทธาประชาชน

ร่วมกันบริจาค	ในส่วนของสมาชิกของธนาคารความดี		ถ้าร่วมบริจาคเป็นปัจจัยก็จะได้รับ	๑	ความดี	ต่อ		๕		

บาท	ถ้าเสียสละเวลาไปร่วมงานแจกของก็จะได้รับ	๑๕	ความด	ีต่อ	๑	ครั้ง	 เป็นต้น	รวมทั้งมีการด�าเนินการ

เพื่อช่วยเหลือสังคมในมิติอื่นๆ	อีก	เช่น	การพัฒนาชุมชนร่วมกัน	

 ๗)	หลักกตัญญูกตเวที	ในทุกวันที	่๑๒	ของเดือนเมษายนของทุกๆ	ปี	หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลหวัง้ม	ร่วมกบัผูน้�าชมุชนในต�าบลหวัง้ม	ได้จัดให้มีกจิกรรมวนักตญัญปูระจ�าต�าบล	โดยให้มวิีธีรดน�า้ด�าหวั

ผู้มีพระคุณ	ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในศีลธรรม	 เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชุมชน	และ

สมาชิกธนาคารความดี	ก็จะมอบความดีของตนเองที่มีอยู่และฝากไว้ที่ธนาคารความด	ี
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		ให้แก่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าตามล�าดับ		จะมอบให้จ�านวนเท่าใดแล้วแต่ความสมัครใจของสมาชิกของธนาคารความ

ดีของแต่ละท่าน	ซึ่งการกระท�าของสมาชิกทุกคนเป็นการแสดงถึงน�้าใจและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอาวุโสผู้

มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเป็นการสร้างคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

 ๘)		หลักความสามัคคี	ธนาคารความด	ีได้จัดโครงการ	“	ฒ	ผู้เฒ่าเฝ้าวัด”		โดยให้สมาชิกธนาคาร

ความด	ีช่วยกนัท�าความสะอาดบรเิวณวดัทกุวนัโกนตามความสมัครใจ	ถ้าสมาชกิท่านใดมาร่วมกจิกรรมท�าความ

สะอาดวัด	ก็จะได้รับความด	ี๑๕	ความดีต่อ	๑	วัน	ร่วมประชุม	๑	ครั้ง	จะได้		๑๕		ความด	ี	ร่วมพัฒนาวัด	บ้าน	

โรงเรียน	และสถานที่สาธารณะ	จะได้รับครั้งละ	๑๕	ความดี	และถ้าสมาชิกท่านใดปลูกต้นไม้	๑	ต้น	ได้ดูแลให้

เจริญงอกงามแน่ใจว่าไม่ตาย	ก็จะได้รับ	๑๐๐	ความด	ี	ตามโครงการ	“เมน	ูคนด	ีคิดดี	ท�าดี”	เพื่อส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีความรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ซึ่งกันและกัน	มีความสามัคคีร่วมกันจัดร่วมกันท�าด้วยน�้าใจอันดี	รักวัด

โดยถือว่าวดัเป็นสมบตัขิองชมุชน	ทีจ่ะต้องช่วยกนัท�านบุ�ารงุรกัษาให้เจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้า	เป็นทีพ่ึ่งของชมุชน

ตลอดไป	รักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง	รักชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	และรักสิ่งแวดล้อมอัน

เป็นเครื่องอาศัยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้ดีขึ้น	

	 ต่อมากลุ่มธนาคารความด	ีได้มีการขยายแนวคิดธนาคารความดีไปยังโรงเรียนและชุมชนต่างๆ		เพื่อ

ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนและชุมชนของตนเอง	โดยมีสาขาย่อยแห่งแรก	คือ	สาขาโรงเรียน

ป่าแดงวิทยา	 ได้เปิดท�าการเมื่อวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	๒๕๕๑	 โดยทางโรงเรียนได้ปรับผังรหัสความดีให้มีความ

สอดคล้องกบันโยบาย	ทางการศกึษา	ระเบยีบข้อบงัคบัของโรงเรยีน	พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีน	และ

เพือ่พฒันานกัเรยีนให้มคีวามพร้อมในด้านต่างๆ	โดยได้ปรับรหสัความดีและค่าของความดใีหม่ให้เหมาะสมกบั

ภาวะของสมาชิกผู้อยู่ในวัยเรียน	 อันเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้เกิดความรักชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย	์	

สร้างความมีวินัยให้เกิดมีขึ้นแก่นักเรียน	 และสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนได้มีความขยันรับผิดชอบในการ

ท�างาน	ซึ่งรหัสและค่าคะแนนความดีแบบใหม่	ท�าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้น	โดยมีตัวอย่างดังนี้
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ตารางที่	๕.๑	แสดงรหัสความดีและค่าความดีของกลุ่มธนาคารความดี

รหัสความดี ค่าความดี

รหัส	๑๐๑		รักชาติ		ศาสนา		พระมหากษัตริย์ ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๒	ซื่อสัตย	์	สุจริต ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๓	มีวินัย ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๔	ใฝ่เรียนรู้ ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๕	อยู่อย่างพอเพียง ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๖	มุ่งมั่นในการท�างาน ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๗	รักความเป็นไทย ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๘	จิตอาสา ๑๕			ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๐๙	สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ๑๐๐	ความดีต่อครั้ง

รหัส		๑๑๐	ท�าความดีที่บ้าน ๑๕			ความดีต่อครั้ง

	 การประยุกต์ใช้แนวคิดธนาคารความดีเพื่อความสุขของบุคคลและสังคมในต�าบลหัวง้ม	 อ�าเภอพาน	

จงัหวดัเชยีงราย	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทกุภาคส่วน	และมเีครอืข่ายในการท�างานมากขึน้ทัง้วัด	โรงเรยีน	

ชมรมผู้สูงอายุต�าบลหัวง้ม	ชมรมก�านัน-ผู้ใหญ่บ้านต�าบลหัวง้ม	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	(อสม.)	ต�าบล

หัวง้ม	และประชาชนต�าบลหัวง้ม	เช่น

	 ๑)	วัด	โดยมีวัดในต�าบลหัวง้ม	มีจ�านวน	๑๐	วัด	ได้เข้าร่วมโครงการทุกวัด	คือ	วัดศรีเมืองมูล	วัดป่าคา	

วัดบวกปลาค้าว	วัดหนองฮ่าง		วัดสันหลวง	วัดกู่สูง	วัดเขื่อนเมือง	วัดดงเจริญ	วัดดงคอแลน	วัดสันปลาดุก		

	 ๒)	โรงเรียน	โรงเรียนในต�าบลหัวง้ม	มีจ�านวน	๔	โรงเรียน	เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๓		

โรงเรยีน		คือ	โรงเรียนป่าแดงวทิยา		ตัง้อยูท่ี่ต�าบลหัวง้ม		อ�าเภอพาน		จังหวัดเชยีงราย	มนีกัเรยีนผูเ้ข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	๒๕๔		คน		โรงเรียนหนองฮ่างสันหลวง	ตั้งอยู่ที่ต�าบลหัวง้ม	อ�าเภอพาน		จังหวัดเชียงราย	มีนักเรียนผู้เข้า

ร่วมโครงการ	จ�านวน		๖๖	คน	โรงเรียนป่าคา	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลหัวง้ม	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	มีนักเรียนผู้เข้า

ร่วมโครงการ	จ�านวน		๔๖	

	 ๓)	กลุ่มชมรม	ชมรมในต�าบลหัวง้มมีจ�านวน	๓	ชมรม	ได้เข้าร่วมโครงการทุกชมรม	คือ	ชมรมผู้สูงอายุ

ต�าบลหัวง้ม	ชมรมก�านัน		ผู้ใหญ่บ้าน	ต�าบลหัวง้ม	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม)	ต�าบลหัวง้ม	เป็นต้น

 ผลการด�าเนินงานของธนาคารความด	ี	จากการด�าเนินการที่ผ่านมาพบว่า	กลุ่มธนาคารความด	ี๔	มี

สมาชิกรวมทั้งสิ้นจ�านวน	๒,๒๔๘	คน	จ�าแนกประเภท	สมาชิกสามัญ	๑,๙๙๐	คน	สมาชิกกิตติมศักดิ์	๒๕๘	คน	

โดยมีความดีรวมทั้งสิ้น	๘๓๘,๑๗๕	ความดี	แยกเป็นการฝากความดีแบบสะสม	ได้แก่	การเสียสละแรงกาย	เสีย

สละทรัพย์	 และการบริจาคโลหิต	 จ�านวน	๔๘๙,๓๘๕	 ความด	ี การฝากความดีแบบสัจจะ	 ได้แก่	 การตั้งสัจจะ

อธิษฐานในการละเว้นจากการละเมิดศีล	๕	งดเล่นการพนัน	และการให้อภัยผู้อื่น	จ�านวน	๓๔๘,๗๙๐	ความด	ีมี

จ�านวนความดีที่ถอนเพื่อแลกเป็น 

 ๔	ข้อมูล	ณ		วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕.	(เอกสารแผ่นพับของอบต.หัวง้ม)
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สิง่ของ	จ�านวน	๔๑,๗๕๐	ความดี	มมีลูค่าสิง่ของรองรบัการถอนความดีเพือ่แลกเป็นสิง่ของคงเหลอืรวม	๑๒,๗๐๐	

ความด	ีจากผลการด�าเนนิงานของธนาคารความดขีองวดัศรเีมอืงมลู	สามารถขยายเครือข่ายจ�านวนสมาชกิ	และ

จ�านวนการท�าความดเีพิม่มากขึน้	และมกีารถอนความดอีย่างเป็นระบบ	ท�าให้สามารถพฒันาบคุคลและสงัคมใน

ต�าบลหัวง้มได้อย่างบูรณาการ

	 การเสรมิสร้างความดงีาน	:	เกณฑ์วัดความสขุของบคุคลและชมุชน	จากกิจกรรม	โครงการและรูปแบบ

การด�าเนินการธนาคารความดีของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลหัวง้ม	วัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัด

เชียงราย	จะเห็นได้ว่า	มีแนวทางเพื่อพัฒนาบุคคลให้ยึดมั่นในความดีและพัฒนาสังคมให้เกิดความดีงาม	ความมี

คุณธรรม	และความสุขของทุกฝ่าย	ดังนั้น	เมื่อปัจเจกบุคคลสร้างความดี	ย่อมมีความต้องการหรือเป้าหมายแห่ง

การท�าความดี	 ที่แตกต่างกันไปตามความปรารถนา	 การสร้างความด	ี ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ส�าคัญในทางพระพุทธ

ศาสนา	เพราะความดีสามารถพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจของปัจเจกบุคคลให้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมไป

ด้วยคุณธรรมและสามารถพัฒนาสังคม	ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข		มีสมานฉันท์ปรองดองพร้อมเพรียงกัน	โดย

สรุปผลแห่งการสร้างความดี	 ย่อมส่งผลให้ปัจเจกบุคคลและชุมชนได้รับประโยชน์และความสุขใน	 ๔	 ด้าน												

ตามเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	ดังนี้	

            ๑)	 ผลทางด้านร่างกาย	 บุคคลที่สร้างความดีตามหลักธนาคารความดี	 ย่อมละเว้นจากการท�าชั่ว										

งดเว้นจากสิ่งเสพติด	 และการมัวเมาในอบายมุข	 ย่อมได้รับผลตอบแทนทางด้านร่างกาย	 เช่น	 การงดเหล้าเข้า

พรรษา	 เหล้า	 ถือว่าเป็นยาเสพติดที่ท�าให้สุขภาพอนามัยทรุดโทรม	 เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆ	 มีโรคสุราเรื้อรัง	

เป็นต้น	เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันท�าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน	เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสต	ิเป็น

สาเหตุท�าให้ครอบครัวแตกแยก	ขาดความอบอุ่น	เสียทรัพย์	เป็นต้น	การงดเหล้าเข้าพรรษาแม้จะเป็นช่วงระยะ

เวลาเพยีง	๓	เดอืนแต่กท็�าให้สมาชกิมีความสขุความสบาย	มีสขุภาพอนามยัทีด่ขีึน้	บางรายถึงกบัเลกิดืม่เหล้า	ตัง้

สัจจะในการเลิกดื่มเหล้าไปตลอดชีวิตก็มีเมื่อสมาชิกสามารถท�าได้อย่างนี้สามารถรับ	๕๐๐	ความดีจากธนาคาร

ความดี

	 การลดเลิกละบุหรี่เข้าพรรษา	ซึ่งบุหรี่ท�าให้เสียสุขภาพอนามัย	เสียทรัพย์	เสียบุคลิกภาพ	ท�าให้เกิด

โรคมโีรคมะเรง็ในกล่องเสยีง	โรคทางเดนิหายใจ	เป็นต้น	นอกจากเป็นการท�าร้ายตนเองโดยตรงแล้ว	ยงัเป็นการ

ท�าร้ายบุคคลรอบด้านทางราชการจึงมีกฎหมายในการสูบบุหรี่เพื่อรักษาสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี	่ผู้ที่สามารถ	

ลด	เลิก	ละ	บุหรี่ได้ตลอดพรรษา	๓	เดือน	สามารถรับ	๕๐๐	ความดีจากธนาคารความดี

	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย	๖	เดือน	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือว่าเป็นการเลี้ยงดูลูกอย่างถูก

วิธี	เพราะนมแม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกที่ก�าลังจะเจริญเติบโตทุกวัน	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่เป็น

ความผกูพนัระหว่างมารดากบัลกูน้อย	เป็นบ่อเกิดแห่งความรกั	ความห่วงใย	และความดแูลเอาใจใส่อย่างจรงิ

จริง	ท�าให้ลูกได้เจริญเติบโตแบบมีคุณภาพ	แม่ที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตามระยะเวลาที่ก�าหนดสามารถรับ	

๓๐๐	ความดีจากธนาคารความดี

	 ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน�้าตาลได้ไม่เกิน	๑๓๐	ติดต่อกัน	๖	เดือน	การใช้สัจจะเพื่อรักษาผู้ป่วย

โรคเบาหวานให้อยูร่ะดบัทีต้่องการ	ตามระยะเวลาต้องใช้ความตัง้ใจ	ความวิรยิะอตุสาหะ	ต้องต่อสู้กบัส่ิงทีเ่คย

รับประทานโดยเฉพาะเรื่องของความหวาน	 พยายามลด	 ละ	 ในสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งโรคเบาหวาน	 เมื่อท�าได้

อย่างนี้แล้ว	สามารถรับ	๓๐๐	ความดีจากธนาคารความดี
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	 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ควบคุมระดับความดันได้ไม่เกิน	๑๒๐/๘๐	ติดต่อกัน	๖	เดือน	ผู้ที่เกิด

ความเครียด	นอนไม่หลับ	ก็ท�าให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง	อันอาจจะเป็นสาเหตุแห่งโรคต่าง	ๆ	เช่น	โรค

เส้นเลือดในสมองแตก		เป็นต้น		จึงพยายามให้สมาชิกได้มีความดันโลหิตเป็นปกต	ิ	เพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆ	ได้	

เมื่อสามารถรักษาความดันให้เป็นปกติก็สามารถรับ		๓๐๐		ความดีจากธนาคารความด	ีเมื่อบุคคลท�าความดี

ตามเมนูความดีดังกล่าวย่อมมีความสุขทางกายและใจ	กล่าวคือ		มีความสุขทางกาย	ปราศจากทุกข์โศกโรค

ภัย	 	 อยู่อย่างมีความสุข	 และประสบผลส�าเร็จในปัจจัยพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นต่อชีวิตตามที่ต้องการและถ้า

ประพฤตติามหลกัศลีธรรม	คอื	ศลี	๕	และหลกัธรรมอืน่ๆ	เช่น	หลักสังคหวตัถ	ุ๔	เป็นต้น	ย่อมจะได้รับประโยชน์

หรือคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิตที่เรียกว่า	ผลแห่งการท�าหรือสร้างความดีคือความสุขของบุคคลและสังคม

 ๒)	ผลทางด้านจติใจ	ผลจากการด�าเนนิกจิกรรมของกลุม่ธนาคารความด	ีท�าให้ประชาชนเหน็คณุค่า

ของความดีท้ังในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม	 การสร้างความดี	 ย่อมท�าให้จิตใจได้รับการพัฒนาไปสู่เป้า

หมายแห่งชวีติ	ซ่ึงปัจเจกบคุคลย่อมมเีป้าหมายแห่งชวีติทีต่่างกนัไป	หลายคนทีเ่ป็นสมาชกิธนาคารความดไีด้

รบัความสขุใจทีไ่ด้รบัจากการได้ช่วยเหลอืให้กบัผูอ้ืน่ในชมุชนและมคีวามสขุเมือ่ได้อยูร่่วมกบัสมาชกิในสงัคม	

ซึ่งเป็นไปตามความต้องการทางใจ	 (Mental	Needs)	 	 	คือ	 	มนุษย์หันมาสนใจความต้องการทางใจเพื่อให้

ตนเองมีความสุขทั้งกายและใจ		เช่น		ต้องการความปลอดภัย	หลักประกันชีวิต	ความด	ีความสุข	ที่พึ่งทางใจ		

ความอยู่รอดของชีวิต		ความเป็นที่ยอมรับของสังคม		เป็นต้น	ความต้องการเหล่านี	้	ย่อมส�าเร็จลงได้ด้วยการ

ท�าความดีในทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 	 ด้วยความเสียสละอดทน	 และมีความส�าเร็จผลตามจุดมุ่ง

หมายขั้นเลยตาเห็น	จุดมุ่งหมายขึ้นเลยตา			มองเห็น	หรือประโยชน์เบื้องหน้า	เช่น	การมีความสุขทางใจ	ด้วย

ศรัทธาในพระรตันตรยั	ซาบซ้ึงในบญุกุศล	และมัน่ใจในการท�าความด	ีความอิม่ใจมัน่ใจในชวีติของตนทีม่คีวาม

ประพฤติสุจริตดีงาม				ได้ท�าสิ่งที่ถูกต้อง	ความอิ่มใจภูมิใจในชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์	ที่ได้เสียสละท�าการ

สร้างสรรค์เกื้อกูลเพื่อมนุษย์และสังคม	ความแกล้วกล้ามั่นใจ	และปลอดโปร่งเบิกบานใจ	เนื่องจากมีความรู้	มี

ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาและด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  ๓)	ผลทางด้านสังคม	ปัจเจกบุคคลที่สร้างความดี	ย่อมส่งผลให้เกิดความดีในด้านสังคม	

ที่เป็นปัจจุบัน		อันเป็นการสนองตอบความต้องการทางด้านสังคม	เมื่อสมาชิกธนาคารความดีได้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ	ย่อมได้รับความสุขทางสงัคมเป็นสงัคมทีม่คีณุธรรม	เช่น	เมนคูรอบครัวตวั	“ด”ี	ครอบครวัอบอุน่	เป็นการ

ส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจกัน	 ความสามัคคี	 ความอบอุ่น	 อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข	 ดังเช่น	

ครอบครวัปลอดเหล้าเป็นการส่งเสริมให้ครอบครวัอยูก่นัอย่างปกตสิขุ	ไม่ต้องทะเลาะกนัท�าร้ายร่างกายซึง่กนั

และกนัอนัจะเป็นสาเหตใุห้ครอบครวัแตกแยกถงึกบัอย่าร้าง	อันเป็นการล้มเหลวของชวีติและเป็นการล่มสลาย

ของครอบครัวอย่างถาวร	ครอบครัวปลอดเหล้า	จึงเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความรักเกิดความอบอุ่น

อย่างแท้จริง		โดยผู้ที่สามารถท�าได้	ครอบครัวที่ปลอดเหล้าสามารถได้รับ	๑,๐๐๐	ความดีจากธนาคารความดี	

หรือครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้า	ทุกสัปดาห์ๆ	ละ	๑	วัน	ติดต่อกัน	๑	ปี	เป็นการส่งเสริมให้

ครอบครวัมีโอกาสอยูพ่ร้อมหน้ากนั	พดูคยุกนั	และดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั	อนัจะท�าให้ความสนทิสนมภายใน

ครอบครัวดีขึ้น	มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน	สามารถได้รับ	๑,๐๐๐	ความดีจากธนาคารความดี

	 ทกุคนในครอบครวัสวดมนต์พร้อมกันทุกวนัพระตดิต่อกนั	๑	ปี	การท�าให้ครอบครวัได้สวดมนต์พร้อม

กัน	 นอกจากจะเป็นบุญกุศลแก่ผู้ท�าภายในครอบครัวแล้ว	 ยังเป็นการให้สมาชิกเห็นความส�าคัญในวันพระซ่ึง

เป็นวันส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา	สามารถได้รับ	๑,๐๐๐	ความดีจากธนาคารความดี	ทุกคนในครอบครัว	

มาท�าความดีในวัดพร้อมกันทุกวันพระ	หรือวันเสาร์-อาทิตย	์ติดต่อกัน	๑	ปี	อันเป็นการชักชวนให้ครอบครัว

ให้ความส�าคัญในการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง	สามารถได้รับ	๑,๐๐๐	ความดีจากธนาคารความดี
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ทุกคนในครอบครัวท�าความสะอาดภายในบ้าน		หน้าบ้านร่วมกัน		ทุกสัปดาห์	ๆ 	ละ	๑	วัน		ติดต่อกัน	๑	ปี	การ

ท�าความสะอาดภายในบ้าน	หรอืบรเิวณบ้านร่วมกนั	ท�าให้เกดิความเข้าอกเข้าใจกนัเป็นการแสดงออกถงึความ

สามัคคี	ความมีน�้าใจ	มีอะไรก็ช่วยกันท�า		ท�าให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น	สามารถรับ	๑,๐๐๐	ความดี

	 จากเมนูครอบครัวตัว	“ดี”	หรือครอบครัวอบอุ่น	เป็นเมนูที่ท�าให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข	

ท�าให้ชมุชนมคีวามรกั		ความสามคัคกีนั	เข้าใจซึง่กนัและกนั		อนัเป็นเหตใุห้สงัคมโดยส่วนรวมอยูก่นัอย่างปกติ

สุข	การบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมโดยส่วนรวม	ท�าให้เกิดเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อบุคคลและชุมชน

ในต�าบลหัวง้มเท่านั้น	ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป	

 ๔)	ผลการพัฒนาศีลธรรม	วัฒนธรรม	ประเพณ	ีและสิ่งแวดล้อม	กลุ่มธนาคารความดี	ได้พัฒนา

ชวีติสขุภาพความเป็นอยูข่องสมาชกิตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

โดยสนองนโยบายข้อที่ว่า	สุขภาพอนามัย	โดยได้มีเมนู	คนด	ีคิดด	ีท�าดี		พูดดี	สุขภาพด	ีเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชวีติความเป็นอยู	่นอกจากนี	้ธนาคารความดี		ได้ส่งเสริมสมาชิกธนาคารความด	ี	ได้มีโอกาสท�ากจิกรรมทีเ่นือ่ง

ด้วยศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีด้วยการน�าหลักของศีล	๕	และธรรม	๕	มาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริม

ให้สมาชิกมีจิตใจดีงาม	 	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาปฏิบัติธรรมในวัดหรือน�าบุตรหลานไปฟังธรรมในวัดก็สามารถ

รับ		๕๐		ความดีจากธนาคารความด	ีนอกจากนี	้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทุกคนในครอบครัวท�าดีเพื่อสังคม	เช่น	

การท�าความสะอาดที่สาธารณะของหมู่บ้านร่วมกันทุกสัปดาห์	 ซึ่งเป็นการร่วมกันท�างานเป็นการสร้างความ

สามคัคี	ความเข้าใจอนัดต่ีอกนั	ความสนทิสนมคุน้เคย	แสดงออกถงึความมีน�า้ใจ	ความรักของชุมชน	และความ

รบัผดิชอบร่วมกนั	การให้ทกุคนในครอบครวัร่วมกนัปลกูต้นไม้ในทีส่าธารณะของหมูบ้่านร่วมกนัทกุสปัดาห์	ๆ 	

ละ	๑	วัน	ติดต่อกัน	๑	ปี	ก็สามารถรับ	๑,๐๐๐	ความดีจากธนาคารความด	ีเป็นต้น	การปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่ม

พืน้ทีสี่เขียวให้กบัชมุชน	เพิม่ความร่มรืน่	ท�าให้อากาศบรสุิทธิ	์เป็นการรกัษาสมดุลธรรมชาต	ิต้นไม้เป็นทรพัยากร

ที่มีคุณค่า	เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร	เป็นต้น
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 สรปุ	กลุม่ธนาคารความด	ีนบัว่าเป็นกลุ่มสร้างสรรค์นวตักรรมทางสังคมท่ีได้มีการประยุกต์หลักการ

ทางพระพุทธศาสนาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม	สนองพุทธประสงค์ที่ได้มอบภารธุระให้แก่ภิกษุทั้งหลาย	ด้วย

การช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์และสร้างความสุขแก่ประชาชน	ให้ได้รับประโยชน์และความสุขอย่างเต็ม

ที่	 ซึ่งแนวคิดการสร้างความดีภายใต้กระบวนการท�างานของธนาคารความดีนั้น	 มีความเหมาะสมเข้ากับยุค

สมยัเป็นอย่างยิง่	ท�าให้ประชาชนต่ืนตวัในการท�าความดใีห้ปรากฏอยู่ในชีวติประจ�าวนั	ซึง่ผลจากการท�าความ

ดีภายใต้แนวคิดของธนาคารความดีนั้น	 	 ย่อมท�าให้บุคคลผู้ท�าความดี	 ย่อมได้รับผลแห่งความดีอย่างเป็น									

รูปธรรม	มีความสุข	ผลทางกาย	คือ	มีสุขภาพแข็งแรง	บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยปัจจัย	๔		มีครอบครัวอบอุ่น		เป็น

ทีย่อมรบัในทกุด้านทางสงัคม		ผลทางใจ	ก็คอื	มีความสุขทางใจท่ีเกดิมามีศรทัธาในพระรตันตรยั		มคีวามม่ันใจ

ในการประพฤติสุจริตของตน	 มีความภูมิใจในความมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมประเทศ

ชาติบ้านเมือง	มีความแกล้วกล้ามั่นใจในความดีของตนที่ได้ท�าไว้ดีแล้ว	และมีความโปร่งใจเบิกบานใจ	มีความ

สขุทางปัญญา	เน่ืองด้วยมีความรู	้มปัีญญาทีส่ามารถแก้ไขปัญหาในชีวติประจ�าวนัได้อย่างเรยีบร้อยดงีาม	และ

ผลความสุขทางสังคม	ท�าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม		ได้รับเกียรติ	ความยกย่องอยู่ในสังคมด้วยด	ีสิ่งทั้งปวงนี้	

ย่อมเป็นผลมาจากความดีที่ได้สร้างไว้ดีแล้ว	 ย่อมส�าเร็จประโยชน์ให้แก่ปัจเจกบุคคลให้มีความสุขความเจริญ	

ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานถึงเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง	นับว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสุข

และวิธีการสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง

	 ๕.๑.๒	สถาบันวิมุตตยาลัยและศูนย์วิปัสสนานานาชาติ	(ไร่เชิญตะวัน)	โดย	ว.วชิรเมธี	

	 พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	หรือรู้จักกันดีในนามปากกา	ว.วชิรเมธ	ีเป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงใน

ฐานะพระนักวิชาการ	นักคิด	นักเขียน	และนักบรรยายธรรม	มีผลงานทางวิพากษ์และแนะน�าสังคมหลายเรื่อง	

ซึ่งผลงานของพระมหาวุฒิชัยที่ท�าให้คนรู้จักท่าน	คือ	บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื่อง	 "ธรรมะติดปีก"	ต่อ

มาท่าน	ว.วชริเมธ	ีได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอกี	๒	เล่มคือ	ธรรมะหลบัสบายและธรรมะดบัร้อน	ซึง่ทัง้หมด	

ล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง	จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง	๓	เล่ม	จึงท�าให้ช่อง	๓	น�าเนื้อหาจาก

ธรรมะตดิปีกมาสร้างเป็นละครโทรทศัน์	จากจดุนีเ้องท�าให้เกดิกระแสท่ีธรรมะกลับมานยิมกนัอีกครัง้	โดยส่วน

มากเรียกว่าธรรมะอินเทรนด์หรือธรรมะติดปีก	 นอกจากนี้	 ท่านยังมีผลงานอีกหลายเรื่องที่ได้ให้แง่คิดในการ

พัฒนาตนเองและสังคมในมุมมองใหม	่จนได้รับรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร	จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมาร	ีในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจ�าป	ี๒๕๕๐	๕

	 ท่าน	ว.วชริเมธี	ได้ก่อต้ังสถาบันวิมตุตยาลยัและด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการตัง้แต่วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	

๒๕๕๐	โดยมีวิสัยทัศน์คือ	“สันติส่วนบุคคล	คือ	สันติภาพสากลของมนุษยชาติ”	โดยมีวัตถุประสงค	์๗	ประการ	

คือ

	 ๑)	เพื่อส่งเสริมการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นขุมคลังทาง

ปัญญาส�าหรับมนุษยชาติ

	 ๒)	เพื่อส่งเสริมการเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน

	 ๓)	เพือ่ประยุกต์พุทธธรรมน�ามาแก้ปัญหาของสงัคมไทย	สิง่แวดล้อม	มนษุยชาต	ิและของโลกได้อย่าง

ร่วมสมัย

	 ๔)	เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์การท�างานเชิงรุกทุกรูปแบบ	

  ๕	พระมหาสุทิตย	์อาภากโร	และคณะ.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.	(กรุงเทพมหานคร	:	รายงานการวิจัยเสนอ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ	(สสส.),	๒๕๕๖).	หน้า	๔๘-๕๐.
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	 ๕)	 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างลัทธินิกายในพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น

	 ๖)	 เพ่ือน�ามนุษยชาติให้เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความโลภ	 (ความอยาก)	 ความโกรธ	 (ความ

รุนแรง)	และความหลง	(ความด้อยการศึกษา)

	 ๗)	เพือ่สร้างสรรค์ชมุชนแห่งการเป็นผูรู้้	ผูต้ืน่	ผูเ้บกิบาน	ท่ีพร้อมอทุศิตนท�างานเพือ่	สนัตสิขุของมวล

มนุษยชาติ

		 การท�างานในรูปแบบของสถาบันวิมุตตยาลัยของพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	ท�าให้การเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนามีประสิทธิภาพ	 เป็นระบบ	และอ�านวยประโยชน์โสตถิผลแก่สังคม	ประเทศชาต	ิ เป็นอย่างมากท�าให้มี

สถาบัน	องค์กรต่าง	ๆ	ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	จ�านวนมาก	เช่น	รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงาน

ดีเด่นระดับโลก	จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก	(WBSY)	ซึ่งถวายโดย	ฯพณฯ	มหินทระ	ราชปักษา	ประธานาธิบดี

แห่งประเทศศรีลังกา	รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองค�า	สาขาผู้นิพนธ์หนังสือพระพุทธศาสนาดีเด่น	จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี,	รางวัลเกียรติคุณ	สัมพันธ์สังข์เงิน	จากส�านักนายกรัฐมนตรี,	รางวัล

สุดยอดนักคิด	ประจ�าปี	๒๕๕๒	จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,	รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นแห่งปี	

จากมลูนธิอิายมุงคล	โสณกลุ,รางวัลการเผยแผ่พระพทุธศาสนาดเีด่นจากมลูนธิจิ�านงค์	ทองประเสรฐิ	และได้รบั

การคดัเลอืกให้เป็น	๑	ใน	๑๐๐	บคุคลผูเ้ป็นต้นแบบจากหนงัสอื	a	day	เป็นต้น	ต่อมาท่านได้สร้างศนูย์วปัิสสนา

นานาชาติ	 (ไร่เชิญตะวัน)	ที่จังหวัดเชียงราย	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	การท�ากิจกรรม

ทางพระพุทธศานา	และก่อตัง้มหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร์	เพือ่ให้เป็นต้นแบบของการด�ารงอยูอ่ย่างพอเพยีง

ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์	 โดยมีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ	ทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนา

สังคมอีกมากมาย	พระมหาวุฒิชัย	วชริเมธ	ีและองคก์รมีบทบาทและอทิธพิลในการให้สตแิก่สังคมผ่านทางสือ่

ต่างๆ	ได้แก่	รายการโทรทัศน์	โซเชียลเน็ตเวิร์ค	หนังสือต่างๆ	และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรุกของ

ท่านซึ่งเรียกว่า	 “ธรรมะนวัตกรรม”	 ซ่ึงท่านและองค์กรของท่านนั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็น

ประโยชน์ในการเข้าถึงประชาชน	เช่น	เฟซบุ๊ค	ทวิตเตอร	์และหนังสืออิเล็คทอร์นิค	จากแฟนเพจเฟซบุ๊คของ

ท่านที่มีผู้ติดตามมากกว่า	๑	ล้านคน	จึงเป็นการยืนยันว่า	ท่านได้รับความนิยมจากสังคมในวงกว้าง	 เนื้อหา

และสาระทีเ่ป็นทีท่ราบกันดีทีท่่านวิพากษ์วิจารณ์สงัคมก็คอื	เร่ืองสนัตภิาพ	ความสุข	และการเมอืง	กถ็กูวพิากษ์

วจิารณ์เช่นกนัจากผู้ทีไ่ม่เหน็ด้วย	ด้วยบทบาทและอทิธพิลท่ีมต่ีอสงัคมของท่านและองค์กรจงึท�าให้ท่านได้รบั

คัดเลือกเป็นบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ

 การนิยามและการเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	ท่าน	ว.วชิรเมธี	 ได้มีมุมมองว่า	

ความสุขและความทุกข์ที่มนุษย์พบเจอนั้น	มาจากผลผลิตของจิตใจ	โดยการเผลอคิด	ย�้าคิด	เสพติดความคิด	

วิธีออกจากทุกข์คือ	การอยู่กับปัจจุบัน	จิตจะหลุดออกมาจากโลกของความคิด	 เมื่อบุคคลออกจากความคิด

แบบนั้นได้จึงจะมีชีวิตสดใสอยู่ในขณะนี้เท่านั้น	ไม่มีอดีต	ไม่มีอนาคต	นี่คือ	จุดจบของความทุกข์เเละจุดเริ่ม

ของความสขุ	“เป็นทกุข์	เหน็ทกุข์	จงึพ้นทกุข์”	โดยมกีารประยกุต์พทุธธรรมน�ามาแก้ปัญหา	เน้นการน�ามนษุย์

ให้เป็นอสิระจากพนัธนาการแห่งความโลภ	(ความอยาก)	ความโกรธ	(ความรนุแรง)	และความหลง	(ความด้อย

การศึกษา)	และการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ที่พร้อมอุทิศตนท�างานเพื่อสันติสุขของ

มวลมนุษยชาติ	ดังแผนภาพนี้



187

แผนภาพที่	๕.	๒	แสดงแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ของพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี)

(เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา	:	การพัฒนาบนทางสายกลางโดยระบบเศรษฐกิจที่มีสติ)

	 ๓.๒	รักษาดี		 หลักการบริหารเงิน	(๑	:	๔)

	 ๓.๓	มีกัลยาณมิตร	 คบมิตรแท้	(มีอุปการะ/ร่วมสุขร่วมทุกข์)

	 	 	 หลีกมิตรเทียม	(คนปลอกลอก/ดีแต่พูด)

	 ๓.๔	ใช้ชีวิตพอเพียง		(สมชีวิตา)

๔.	ทรัพย์

	 ๔.๑	โลกิยทรัพย์	 					อริยทรัพย์

๕.	มนุษย์

	 ๕.๑	ปุถุชน	 	 ๕.๒	กัลยาณชน	 						๕.๓	อริยชน

๖.	ดัชนีวัด				(อยู่รอด)	 											(อยู่ได้)													(อยู่ดี/มีคุณธรรม)

•		๒๕	%	จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	

•		๒๕	%								๕๐	%	ลงทุนท�าธุรกิจ

•		๒๕	%

•		๒๕	%		เก็บไว้เพื่อความมั่นคง

}

•	ทางสายกลาง	(มรรค	๘	+	ไตรลักษณ์)

•	บริโภคอย่างมีสิต	(คุณค่าแท้)

•	บริโภคปัจจัย	๔	อย่างเป็นนาย

•	โยนิโสมนสิการ

๑.	เป้าหมายของชีวิต

	 ๑.๑	เป้าหมายเพื่อตน

	 ๑.๒	เป้าหมายเพื่อคนอื่น

	 ๑.๓	เป้าหมายเพื่อโลก	

๒.	ความสุข

	 ๒.๑	สุขสามัญ	

	 ๒.๒	สุขพัฒนา	

๓.	พุทธเศรษฐศาสตร์

	 ๓.๑	ขยันหา						ขยันท�างาน

	 	 							หลีกเลี่ยงข้ออ้างทั้ง	๖

	 	 							หลีกเลี่ยงมิจฉาพาณิชย์	๕

•	สุขจากการมีทรัพย์

•	สุขจากการใช้ทรัพย์

•	สุขจากการไม่เป็นหนี้

•	สุขจากการไม่ทุจริต

•	กามสุข/กาย

•	สมาธิสุข/ใจ	

•	นิพพานสุข/ปัญญา

•	หนาวนัก

•	ร้อนนัก

•	เย็นนัก

•	ยังเช้านัก

•	หิวนัก

•	อิ่มนัก

•	อิทธิบาท	๔

•	ตนเป็นที่พึ่งของตน

•	จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

•	การท�างานคือการปฏิบัติธรรม

•	ค�านึงถึงทรัพยากร

•	ค�านึงถึงคุณภาพชีวิต

•	ค�านึงถึงสังคม

•	ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

•	ค�านึงถึงโลก

•	ค้าอาวุธ

•	ค้ามนุษย์

•	ค้าเนื้อสัตว์

•	ค้าสิ่งมึนเมา	(สุรา)

•	ค้ายาเสพพิษ	(ยาเสพติด)	
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	 จากแผนภาพดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 ท่านพระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 ได้มีแนวคิดในการเสริมสร้าง

ความสุขอย่างเป็นขั้นตอน	โดยเริ่มต้นจากการวางเป้าหมายชีวิตว่า	จะต้องมีเป้าหมายเพื่อตนเอง	คนอื่น	สังคม	

หรือมีเป้าหมายเพื่อโลก	ซึ่งจะท�าให้เกิดความสุขใน	๒	ระดับ	คือ	ความสุขสามัญ	ที่เป็นสุขของชาวบ้าน	เช่น	

การไม่มีหนี้สิน	การมีทรัพย์	ไม่มีการทุจริต	เป็นต้น	และมีความสุขแบบพัฒนา	คือ	มีความสุขทางกาย	ใจ	และ

ปัญญา	หรือมีทั้งโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	โดยใช้วิธีการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	๔	คือ	ถึงพร้อมด้วย

ความขยัน	 (ขยันหา)	 (อุฏฐานสัมปทา)	รักษาด	ี (อารักขาสัมปทา)	คบเพื่อนดี	 (กัลยาณมิตตตา)	และใช้ชีวิตที่

เหมาะสม	(สมชีวติา)	ตามหลกัมรรคมอีงค์	๔	บรโิภคอย่างมีสต	ิจากน้ัน	จงึพัฒนาตนเองจากปถุชุน	เป็นกลัยาณ

ชน	และเข้าถงึความเป็นอรยิชน	คอื	การพึง่พาตนเองให้อยูร่อด	อยู่ได้เพือ่ตนเองและสงัคม	และอยูด่	ีมีคณุธรรม

เพื่อโลกและความดีงามในระดับสากล

	 นอกจากนี้	 ในช่วงที่สังคมไทยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง	 พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 ได้

เป็นบุคคลส�าคัญคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้สติแก่สังคม	 แนวคิดศาสนากับการสร้างความสุขผ่าน

สันติภาพโลกนี้จึงเป็นแนวคิดที่ท่านคิดขึ้นมาและเผยแพร่ในวรรณกรรมต่างๆ	 เพ่ือให้สติกับสังคมไทยในช่วง

เวลาของวิกฤตในความแตกต่างทางความคิดของสังคมไทยที่ผ่านมานอกจากนี้	 ถึงแม้ว่าท่านจะถูกบางฝ่าย

วิจารณ์การท�างานของท่านก็ตาม	นอกจากน้ี	 ท่านยังได้น�าหลักการสร้างความสุขกับแนวคิดสันติภาพโลกมา

เป็นหลักปฏิบัติที่ท่านใช้ในองค์กรของท่านด้วย

	 ศาสนาแห่งสันติภาพโลกเป็นแนวคิดที่พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 พยายามสื่อสารกับสังคมให้เห็นว่า

มนษุย์ทุกคนล้วนมีศกัด์ิศรแีห่งความเป็นมนษุย์ทีเ่สมอภาคเท่าเทยีมกนั	มีความต้องการพืน้ฐานเหมอืนกนั	และ

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของสิ่งมชีวีิตในชมุชนโลกนีเ้ชน่เดียวกนั	ภายใต้แนวทางการสร้างสขุดังกล่าว	พระมหาวุฒชิยั	

วชิรเมธี	ได้สื่อสารกับสังคมเพื่อเสนอหลักการสากลที่จะสร้างสันติภาพให้แก่โลก	๗	หลักการ	ได้แก่

	 ๑)	ปัญญาทีส่ากล	คอื	ปัญญาทีไ่ม่แฝงด้วยผลประโยชน์	ซึง่คนจ�านวนมากมกัใช้ปัญญาในการแสวงหา

ผลประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้อง	

	 ๒)	สัจธรรมที่สากล	คือ	การที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องพบกับการเกิด	แก่	เจ็บตายเหมือนกัน	เพราะ

ฉะนั้นทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน	มีความรู้สึกมีความต้องการพื้นฐาน	คือ	รัก	สุข	เกลียด	ทุกข	์

เหมือนกันจึงไม่มีใครเหนือกว่าใคร

	 ๓)	การศกึษาทีส่ากล	คอื	การศกึษาทีท่�าให้มนษุย์ท่ัวท้ังโลกมีความรูท่ี้ถูกต้องว่า	มนษุย์ทุกคนน้ันเป็น

มนุษย์ที่มีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 มีคุณค่าแห่งความเป็นคนเหมือนกัน	 เกณฑ์วัดคุณค่าของคนไม่ใช่ชาติก�าเนิด	 ผิว

พรรณ	ชนชั้น	ศาสนา	อารยธรรม	นามสกุล	สภาพภูมิศาสตร	์แต่คือการกระท�าและการปฏิบัติตนต่างหากการ

ศึกษาในปัจจุบันทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเป็นการศึกษาที่สอนให้คนรู้จักวิธีการท�ามาหากินเป็นหลักซึ่งวิธี

การศึกษารูปแบบนี้ไม่ได้สร้างสันติภาพให้แก่สังคม	 แต่จะยิ่งท�าให้แต่ละคนแข่งขันกันท่ีจะเอาตัวรอด	 คนที่มี

พฤตกิรรมไร้สทิธมินษุยชนจึงไม่ใช่คนท่ีไร้การศกึษา	แต่เป็นคนท่ีได้รบัการศกึษาทีม่รีปูแบบให้คนแข่งขนักนัเอา

ตัวรอด	 การศึกษาที่สากลนอกจากจะสอนให้คนรู้จักวิธีการท�ามาหากินและรู้หนังสือด้วยแล้ว	 จึงต้องสอนให้

คนอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วย

	 ๔)	เมตตาที่สากล	คือ	การเกิดความรัก	ความเมตตา	และปรารถนาดีต่อคนอื่น	เมื่อคนมีความรู้สึก

เช่นนี้ก็จะไม่ไปท�าร้ายคนอื่นไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่น	เมื่อมีเมตตาสันติภาพก็จะเกิด

	 ๕)	ปฏิสัมพันธ์ที่สากล	คือ	การที่คนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยไม่ต้องอ้าง

กฎหมายต่างๆ	การทีจ่ะท�าเช่นนีไ้ด้คนทกุคนต้องมองเห็นคนอ่ืนเป็นเพ่ือนมนษุย์ท่ีดต่ีอกันหรอืเป็นเสมือนญาติ
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	 ๖)	ประเทศที่สากล	คือ	พื้นที่ที่คนทุกคนมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน	ท�าให้คนที่มาอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะมี

ความหลากหลายและแตกต่างกันทางชาติพันธุ์	 ศาสนาและวัฒนธรรมเพียงใดก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สงบสุขและมีสันติภาพ

	 ๗)	 กฎหมายที่สากล	 คือ	 กฎหมายที่อยู่บนรากฐานของการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เม่ือมี

กฎหมายรูปแบบนี้แล้วก็จะท�าให้สังคมเกิดสันติภาพ

	 ๕.๑.๓	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

	 ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	หรอืเป็นท่ีรูจ้กักันโดยท่ัวไป

ว่า	“สภาพัฒน์”	หรือ	“สภาพัฒนาฯ”	นั้น	ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๔๙๓	โดยในระยะแรกใช้ชื่อ

ว่า	"สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ"	มหีน้าทีเ่สนอความเหน็และค�าแนะน�าตลอดจนข้อช้ีแจงต่อรฐับาลในเรือ่งเกีย่วกบั

เศรษฐกจิของประเทศ	ต่อมาคณะผู้เชีย่วชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มกีารปรบัเปลีย่นและเพิม่บทบาท

หน้าที่ของ	"สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ"	ให้มีมากขึ้นและให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพื่อท�าหน้าที่วางแผนพัฒนา

ประเทศขึ้นมาเป็น	 การเฉพาะ	 ดังนั้น	 ในปี	 ๒๕๐๒	 จึงได้มีการปรับโครงสร้างการท�างานและเปลี่ยนชื่อของ

หน่วยงานแห่งนี้ใหม่เป็น	 “ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”	 จนกระท่ังในปี	 ๒๕๑๕	 มีการน�า

กระบวนการวางแผนพฒันาสงัคมเข้ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิอย่างจริงจัง	จงึได้มกีารเปลีย่น

ชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น	“ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	ซึ่ง

เป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้โดยส�านักงานอยู่ภายใต้สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีตลอดมา

	 ส�าหรบัแนวทางการด�าเนนิงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ตามพ

ระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๒๑	ได้แบ่งออกเป็น	๒	ระดับคือ	ระดับคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและระดับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	มีหน้าที่	ดังนี้

	 ๑)	 เสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะ

รัฐมนตรี

	 ๒)	 พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับข้อเสนออื่นๆของ	 สศช.	 แล้วท�าความเห็น

เสนอต่อ	คณะรัฐมนตรี

	 ๓)	 เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

ตามที	่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา

	 ๔)	จัดให้มีการประสานงานระหว่าง	สศช.	กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการ

จัดท�าแผนงาน	 โครงการพัฒนาและในด้านการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

	 ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตมีิวสัิยทัศน์ขององค์กรว่า	“เป็นหน่วย

งานหลักในการวางแผน	 และจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วน

รวม	 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 และมีประสิทธิภาพสูง”	 โดยเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ		

(Dedicate	to	Excellence)	เป็นองค์กรท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคมมีระบบธรรมาภบิาล	(Good	

Governance)	บุคลากรของส�านักงานฯ	เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของแผ่นดิน	ตามนโยบายหลักคือ	“มุ่งมั่น	

ทุ่มเทเพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขแก่สังคม	ด้วยคุณธรรม	ตามหลักวิชาการ	อย่างมืออาชีพ”		๖

  ๖	 ดูรายละเอียดในเว็บไซต ์ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ .																																													

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=67	สืบค้นวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๕.
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การจัดท�าตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความ

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 ๑)	 พัฒนากรอบแนวคิดและจัดท�าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยขึ้น	 บนพ้ืนฐานการมี										

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นที่ยอมรับเห็นความส�าคัญ	และเกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

	 ๒)	ใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานะของประเทศ	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและใช้ติดตามประเมินผล

การพฒันา	รวมทัง้สามารถน�าไปใช้ปรบัทศิทางการพฒันาประเทศและก�าหนดนโยบายให้เกิดความอยูเ่ย็นเป็นสขุ		

	 ๓)	ใช้เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นแนวคดิและสร้างกระแสหลกัในสงัคม	ให้เกดิการปรบัเปลีย่นวิธีคดิ

และค่านิยมของคนไทยเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	และ	

	 ๔)	วางแนวทางการพฒันาฐานข้อมลูและตวัช้ีวดัท่ีจ�าเป็นต่อการจดัท�าดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	

ให้สามารถใช้ในการวเิคราะห์	วางแผน	ติดตามประเมนิผลและรายงานผลได้อย่างต่อเนือ่ง	ทนัต่อสถานการณ์

	 กระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.	๒๕๕๑	ด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน	 องค์กร	 และภาคีพัฒนาที่สนใจและก�าลังด�าเนินการเรื่องดัชนีชี้วัดความอยู่เย็น

เป็นสุข	 ผ่านเวทีประชุมสัมมนาท่ีหน่วยงานองค์กรภาคีอื่นเป็นเจ้าภาพ	 และท่ี	 สศช.	 เป็นเจ้าภาพ	 เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนดัชนีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อมาพัฒนากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัด

ความอยูเ่ยน็เป็นสขุบนพืน้ฐานของกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๐	ทีมุ่ง่สู	่“สงัคม

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	 และยึดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็น

ศนูย์กลางของการพฒันา	โดยมกีารจดัท�าดัชนชีีว้ดัอย่างต่อเนือ่งจนถงึแผนพฒันาฉบบัที	่๑๑	(๒๕๕๕-๒๕๕๙)	
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 สาระส�าคัญการพัฒนาดัชนีชี้วัด
              ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
	 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย		ยึดแนวคิดพื้นฐานส�าคัญ	๓	ประการ	

คือ	๑)	มีความสอดคล้องกับ“วิสัยทัศน์ประเทศไทย”	ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่	

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	(Green	and	Happiness	Society)	และ	๒)	ยึดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	๓)	ยึดแนวคิดในการพัฒนาที่มีเป็นองค์รวมมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	โดยมี

หลักการจัดท�าดัชนีที่ก�าหนดจากปัจจัยร่วมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกัน	 และเห็นถึงความส�าคัญ

ยอมรับท่ีจะใช้ความสุขเป็นค่านิยมร่วม	 โดยที่	 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุข	 เป็นการสะท้อนเป้า

หมายสุดท้ายของการพัฒนา	(Ends)	และต้องพิจารณาเชื่อมโยงให้สะท้อนถึงวิธีการ	(Means)	ต่างๆ	ที่จะส่ง

ผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขด้วย	โดยแบ่งดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็น	๓	ระดับ	ระดับ

สังคมไทย	ระดับชุมชน	และระดับครอบครัว	/	บุคคล		จากแนวคิดและหลักการดังกล่าว	จึงได้ก�าหนดความ

หมายของ	“ความอยู่เย็นเป็นสุข”		หมายถึง	“สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ด	ีด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต	

กาย	ปัญญา	ที่เชื่อมโยงกับ	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม	

น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน	และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”		

	 องค์ประกอบดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	มี	๖	องค์ประกอบ	 โดยได้ก�าหนดขอบเขตความหมาย

และแจกแจงองค์ประกอบย่อยเพือ่น�าไปสู่การก�าหนดประเดน็การพฒันาและการก�าหนดตวัชีว้ดัได้ดงัต่อไปนี้

 องค์ประกอบที	่๑		การมีสุขภาวะ	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	สุขภาพกายดี	สุขภาพจิต

ดี	และคิดเป็นท�าเป็น	

	 องค์ประกอบที่	๒		เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การมี

สัมมาชีพ	เศรษฐกิจเข้มแข็ง	และมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

	 องค์ประกอบที่	๓	ครอบครัวอบอุ่น	แยกได้เป็น	๒	องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	บทบาทครอบครัวที่

เหมาะสม	และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว	

	 องค์ประกอบที่	๔	ชุมชนเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	ชุมชนพึ่งตนเองได้	ชุมชน

เกื้อกูลกัน		และการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 องค์ประกอบที่	๕	สภาพแวดล้อมดี	มีระบบนิเวศที่สมดุล	แยกได้เป็น	๔	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	มี

ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	มีความปลอดภัยในชีวิตมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด	ีและมีระบบนิเวศสมดุล	

	 องค์ประกอบที่	๖	สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การ

มีจิตส�านึกประชาธิปไตย	และสังคมที่มีธรรมาภิบาล	และความสมานฉันท์ทางสังคม
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 ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด	๑๖	องค์ประกอบตัวชี้วัดหลัก	๓๘	ตัว	ดังนี้

ตารางที่	๕.๒	องค์ประกอบและตัวชี้วัดหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

องค์ประกอบย่อย/ประเด็น

การวัด

ตัวชี้วัดหลัก

องค์ประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ”

๑.สุขภาพกายดีและจิตดี

ร่างกายแข็งแรง ๑.	อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรพันคน

อายุยืนยาว ๒.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด	(Life	Expectancy	at	birth)

จิตใจดี ๓.	อัตราการฆ่าตัวตามส�าเร็จต่อประชากรแสนคน

การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝ่รู้

ยึดมั่นในศีลธรรม	 มีความ

ซือ่สตัย์สจุรติตลอดจนมคีวาม

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

๔.	สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรแสนคน

มีความสามารถในการเรียนรู้ ๕.	อัตราการเรียนรู้	(Functional	Literacy	Rate)	๙	ปีขึ้นไป

มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๖.	ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	(คะแนนเฉลีย่ของ	๔	วชิาหลกัของนกัเรยีน

ระดับ	ป.	๖	ม.	๓	และ	ม.๖)

๒. องค์ประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุ่น”

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว

เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูท่ี

เหมาะสม

๑.	อัตราคดีเดก็และเยาวชนถูกด�าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ	ต่อเดก็และ

เยาวชนพันคน	

ผู ้สูงอายุได้รับการดูแลจาก

คนในครอบครัว		

๒.	ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวต่อผู้สูงอายุทั้งหมด

ผู ้อยู ่ในวัยแรงงานสามารถ

ท�างานหาเลี้ยงครอบครัว

๓.	 สัดส่วนของครัวเรือนที่มีรายได้ต่อสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน

เท่ากับ	๑	:	๒	ต่อครัวเรือนทั้งหมด
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องค์ประกอบย่อย/ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดหลัก

สัมพันธภาพในครอบครัว

สมาชิกอยู่ร่วมกันแก้ปัญหาครอบครัว ๔.	อัตราการจดทะเบียนหย่าต่อพันครัวเรือน

ครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย ๕.	ร้อยละของครอบครัวขยายต่อครัวเรือนทั้งหมด

การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว

ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ๖.ร้อยละของครวัเรอืนทีม่รีายได้สูงกว่ารายจ่ายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	๑๐	ต่อครัวเรือนทั้งประเทศ

ครอบครัวมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ๗.	สัดส่วนของครัวเรือนที่มีบ้านเป็นของตนเอง

การมีปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ๘.	ร้อยละครัวเรือนที่มีประปาใช้ในครัวเรือน

๓. องค์ประกอบหลัก “ชุมชนเข้มแข็ง”

ชุมชนพึ่งตนเองได้

ความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน ๑.สัดส่วนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคง

ขององค์กรในชุมชน

มีการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อ

เนื่อง

๒.	สัดส่วนหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยชุมชน

ชุมชนเกื้อกูลกัน

การมีสวัสดิการในชุมชน ๓.สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกองค์กร

ชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการต่อพันครัวเรือน

๔. องค์ประกอบด้าน “เศรษฐกิจเข้มแข็ง และเป็นธรรม”

การมีสัมมาชีพ  

การมีงานท�า	 ๑.	อัตราการว่างงาน

มีหลักประกันและความปลอดภัยในการ

ท�างาน		

๒.สัดส่วนแรงงานที่ได้รับสวัสดิการต่อก�าลังแรงงานทั้ง

ประเทศ	

เศรษฐกิจเข้มแข็ง

พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ	 ๓.	 สัดส่วนอุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ

๔.	สัดส่วนการออมการลงทุนต่อ	GDP	

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ	 ๕.	อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

๖.	ประสิทธิภาพการผลิตรวม	(TFP)

เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ๗.	อัตราเงินเฟ้อ

๘.	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP
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ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 ๙.	สัดส่วนคนยากจน	(ด้านรายจ่าย)

๑๐.	 สัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากรร้อยละ	

๒๐	สุดท้ายที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ	๒๐	แรกที่

จนที่สุด

สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี

มลภาวะต่างๆ	ได้รับการป้องกันและดูแลแก้ไข

ระบบนิเวศที่สมดุลความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติของระบบนิเวศต่างๆ

๓.ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว

ประชากร

๔.	ร้อยละของแหล่งน�า้ที่มีคุณภาพอย่างต�า่อยู่ในเกณฑ์

พอใช้ต่อแหล่งน�า้ทั้งประเทศ

๕.ร้อยละของปรมิาณของเสียทีไ่ด้รบัการบ�าบดัอย่างถกู

ต้องต่อของเสียทั้งประเทศ

๖.	 ร้อยละของสถานีตรวจวัดอากาศที่มี	 PM๑๐	 เกิน

มาตรฐานต่อสถานีตรวจวัดอากาศทั้งประเทศ

๗.	ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ

๘.	ปริมาณสัตว์น�า้เศรษฐกิจ	(เฉพาะปลาหน้าดิน)	ที่จับ

ได้ในอ่าวไทยต่อชั่วโมง

๖. องค์ประกอบด้าน  “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

การมีจิตส�านึกประชาธิปไตย

ความตื่นตัวในการรักษาสิทธ	ิหน้าที่ของตนเอง

ตามกรอบกฎหมาย	การรู้จักเคารพสิทธิ	หน้าที่

ของบุคคลอื่น	และ	ความกระตือรือร้นเข้าร่วม

ในการบริหารและพัฒนาประเทศ

๑.ดัชนีประชาธิปไตย

สังคมที่มีธรรมาภิบาล

ความโปร่งใส	ความสามารถในการตรวจสอบได	้

การเปิดให้ประชาชนเขา้มสีว่นรว่มในการบริหาร

ราชการ

๒.	ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอรัปชั่นของประเทศไทย	

ความสมานฉันท์ทางสังคม

การอาศยัอยูร่่วมกนัด้วยความกลมกลนื	ปรองดอง	

สามัคคีกัน

๓.	 อัตราจ�านวนเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนและส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รภิาค

ต่อประชากรแสนคน	

หมายเหต	ุ:	ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่๑๑	สศช.	ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ	โดยเพิ่ม/ลดตัวชี้วัด

บางตัวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป	และเหมาะสมการใช้ประเมินผลในแผน
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	 การวัดผลการพัฒนา	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ (สศช.)	 ได้

ก�าหนดเกณฑ์การวัดผลโดยอาศัยรูปแบบหลักการในการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	คือ	

ใช้เป้าหมายของแผนหรอืยทุธศาสตร์	ใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศหรอืเกณฑ์มาตรฐานระดบั

นานาชาต	ิการใช้ผลจากการศกึษาวจิยัเชงิลกึเฉพาะเรือ่ง	หรอืการใช้ค่าสถติจิากค่าเฉลีย่	อตัราสงู	อตัราต�า่สดุ

เพือ่เป็นตวัก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานของตัวชีว้ดัทีใ่ช้เป็นตวัค�านวนดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสุข	โดยก�าหนดน�า้หนกั

ความส�าคญัในแต่ละองค์ประกอบของดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุทีท่ดัเทยีมกนั	เนือ่งจากเป็นการพจิารณาปัจจยั

องค์ประกอบของดัชนีอย่างเป็นองค์รวม	โดยมีผลการศึกษา	ดังนี้	

ตารางที่	๕.๓	ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	ป	ี๒๕๔๙-๒๕๕๕

องค์ประกอบหลัก
แผนฯ	๙ แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่๑๐	(หน่วย	:	ร้อยละ) แผนฯ	๑๑

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

๑.	การมีสุขภาวะ	 ๗๑.๒๑ ๗๐.๔๒ ๗๒.๒๓ ๗๐.๒๘ ๗๐.๐๒ ๗๒.๑๑ ๗๒.๐๓

๒.	ครอบครัวอบอุ่น ๖๒.๒๔ ๖๑.๖๕ ๖๓.๙๗ ๖๓.๑๘ ๖๓.๐๘ ๖๕.๑๗ ๖๘.๓๑

๓.	ชุมชนเข้มแข็ง ๓๓.๗๔ ๔๖.๓๘ ๕๕.๗๓ ๖๐.๘๙ ๖๖.๐๗ ๗๖.๔๗ ๘๑.๐๐

๔.	เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ๖๙.๙๒ ๗๔.๒๒ ๗๐.๕๘ ๗๑.๕๘ ๗๖.๙๒ ๗๖.๗๓ ๘๐.๑๐

๕.	สภาพแวดล้อมและระบบนเิวศสมดุล ๖๙.๗๗ ๖๔.๑๘ ๖๖.๙๖ ๖๔.๑๗ ๖๓.๒๓ ๖๙.๘๕ ๖๔.๖๙

๖.	สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ๗๕.๔๒ ๗๐.๔๕ ๗๔.๙๕ ๖๐.๓๗ ๕๕.๗๐ ๕๓.๗๕ ๕๕.๕๖

ภาพรวมดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ๖๖.๓๓ ๖๕.๗๖ ๖๗.๙๗ ๖๕.๓๗ ๖๖.๔๙ ๖๙.๘๗ ๗๑.๓๖

ที่มา	:	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	
										ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ	:					ระดับดีมาก	=	ร้อยละ	๙๐.๐	–	๑๐๐		ระดับดี	=	ร้อยละ	๘๐.๐	-	๘๙.๙		
																			ระดับปานกลาง	=	ร้อยละ	๗๐.๐	-	๗๙.๐
			 		ระดับต้องปรับปรุง	=	ร้อยละ	๖๐.๐	-	๖๙.๙		ระดับเร่งแก้ไข	<	ร้อยละ	๕๙.๙

 แนวทางการพัฒนาตวัชีวั้ด	เพือ่มุ่งให้การพัฒนาประเทศไปสูค่วามอยูเ่ยน็เป็นสขุของคนและสงัคม

ไทยร่วมกนัทางส�านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิได้มองว่า	หลงัจากทีไ่ด้ท�าแผน

พัฒนาฯ	ฉบับที่	๑	มาจนถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่๗	และได้ท�าการประเมินแล้วพบว่า	สังคมไทยค่อนข้างจะมี

ปัญหา	โดยขณะที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	แต่สังคมมีปัญหามากขึ้นทั้งในระดับสังคมทั่วไปจนถึงระดับ

ครอบครัว	เกิดปัญหาด้านยาเสพติด	ปัญหาการค้ามนุษย	์และมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ	ปัญหาเหล่านี้

เป็นผลจากการพฒันาประเทศในเชงิเศรษฐกจิเป็นตวัน�าในแผนพัฒนาเศรษฐกจิตลอดมา		เม่ือได้ท�าการประเมิน

และพบว่า	การพัฒนาไม่ยั่งยืน	จึงได้เปลี่ยนมาปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ในช่วงแผนฯ	ฉบับที	่๘	 โดย

ปรับกระบวนการพัฒนาใหม่จากการมองที่ประเด็นเศรษฐกิจและสังคมมาเน้นที่การพัฒนาบุคคล	ซึ่งตอนนั้น

ยังไม่ได้มองในเรื่องความสุข	แต่มองในเรื่องของความอยู่ดีมีสุข	ก็คือ	well-being	ดูว่าคนได้รับการดูแลในเชิง

สงัคม	มากน้อยแค่ไหน	ได้รับการศกึษาหรือการบรกิารด้านสขุภาพอย่างทัว่ถงึหรอืไม่	มีงานท�าหรอืมรีายได้หรือ

ไม่	 และมองว่าเม่ือเศรษฐกิจได้พัฒนาแล้ว	 จะมีผลต่อการช่วยพัฒนาด้านสังคมอย่างไรเพราะฉะนั้นในแผน

พัฒนาฯ	ฉบับที	่๘	เป็นต้นมา	จึงได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	คือ	มองที่

ตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมของตัวบุคคล	 แบ่งเป็นสองประเด็น	 คือ	 ในเรื่องตัวคนได้รับการพัฒนาในเรื่องใด

บ้าง	 เช่น	 สุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 เรื่องของการศึกษาการเรียนรู	้ ในระบบ	คือ	 การศึกษา	นอก

ระบบก็คือการเรียนรู	้การมีงานท�า	คือ	คนต้องมีงานท�าเพื่อให้มีรายได้	เลี้ยงตัวดูตัวเองและครอบครัว
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และได้รับการคุ้มครอง	นอกจากนี้	ยังพิจารณาในด้านการคุ้มครองทางสังคม	เช่น	การให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอาย	ุ

โดยถือว่า	ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	รวมทั้งการดูแลคุ้มครองบุคคล

ในสังคม	 เช่น	กลุ่มคนพิการ	คนตาบอด	คนเร่ร่อน	ที่อยู่ตามสถานที่ห่างไกล	ดังนั้น	คนเหล่านี้จะไม่ได้รับการ

คุ้มครองจากภาครัฐ	และเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีข้อมูล	ไม่สามารถที่จะติดตามคนเหล่านี้ได้		เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว	

จงึเกดิค�าถามว่าประเทศจะพฒันาเศรษฐกจิอย่างไรเพือ่ให้ประเทศมีรายได้มากพอทีจ่ะจดัสรรให้มาดแูลคนเหล่า

นี้	ซึ่งเมื่อเราได้เน้นที่คนเป็นศูนย์กลาง	ส่งผลให้การท�างานของเรามีความเป็นบูรณาการมากขึ้น	โดยใช้วิธีการก็

ยังมีความเป็นบูรณาการมากขึ้น	และเป็นการผสมผสานองค์รวมเข้าด้วยกันครบทั้งสามมิติ	คือ	เศรษฐกิจ	สังคม	

และทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นสามมิติของการพัฒนา	โดยสรุป	คือ	หลักการในการจัดท�าแผนพัฒนาฯ		คือ	มีการ

เปลี่ยนแปลงให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 มีวิธีการพัฒนาเป็นแบบบูรณาการและเป็นองค์รวมสามมิติ	

นอกจากนี	้ ยังได้เริ่มน้อมน�ารับเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพิ่มมากขึ้น	 ๗	 โดยมีข้อเสนอแนะที่

จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑)	พัฒนาคนให้มีคุณธรรมน�าความรอบรูแ้ละมสีขุภาพแข็งแรง	โดยพฒันาจติใจของคนไทยให้ส�านกึ

ในศีลธรรมและคุณธรรม	ปฏรูิประบบการศึกษาและกระบวนการเรยีนรูต่้อเนือ่งตลอดชวีติ	และบริหารจดัการ

องค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	 ตลอดจนพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจรและมุ่งดูแล

สุขภาพเชิงป้องกัน

	 ๒)	 สร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายประเภทอย่างทั่วถึง	 โดย

บรหิารเศรษฐกจิส่วนรวมโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติรวมในทกุภาค

การผลิต	สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	ส่งเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ	และสนับสนุนให้

เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม	และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาสู่ภูมิภาค

	 ๓)	 เสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งบนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย	

โดยเสริมสร้างพ่อแม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	 ปลอดภัย	 และมั่นคงภายในครอบครัว	

และส่งเสริมให้ครอบครัวน�าความรู้ที่เป็นทักษะในการด�ารงชีวิตมาอบรมกล่อมเกลาชี้แนะบุตรหลาน

	 ๔)	ขบัเคลือ่นการเสริมสร้างชมุชนท้องถิน่และประชาสงัคมให้เข้มแขง็ต่อเน่ือง	โดยการส่งเสริมการ

รวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในรูปแบบที่หลากหลาย	 ตลอดจนสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐาน

ศักยภาพความเข้มแข็ง	และการพึ่งพาตนเองของชุมชน

	 ๕)	อนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินอย่างจริงจังต่อเนื่อง	โดยสร้างความมั่นคงและปกป้องฐานทรัพยากรของประเทศให้ยั่งยืน	ยึด

หลักกระบวนการมีส่วนร่วม	 และการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการฐานทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์	

เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ	 ตลอดจนส่งเสริม

ความปลอดภัย	น่าอยู	่และความสงบสุขในการด�ารงชีวิต	

	 ๖)	สร้างสงัคมทีย่ดึมัน่วฒันธรรมประชาธปิไตยและมธีรรมาภบิาล	โดยส่งเสรมิความรักความสามัคค	ี

ความสมานฉนัท์ของคนในชาต	ิเสรมิสร้างมาตรการในการป้องกันในการปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ	

และสร้างจิตส�านึกด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมือง	ตลอดจนส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน

 ๗	สัมภาษณ	์คุณภารณ	ี	วัฒนา,	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน		ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต	ิวันที	่๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๗.
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	 ส่วนกลไกการขับเคลือ่นและสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมผลกัดนัดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุมเีช่น	

สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้	สนับสนุนการขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข	โดยให้มีการศึกษา

วจิยัเชงิคณุภาพเพิม่เตมิเพือ่การวดัประเดน็ความอยูเ่ยน็เป็นสขุในเชงิคุณภาพ	ให้สามารถสะท้อนในเชงิปรมิาณ

และเหน็พ้องร่วมกนั	โดยเฉพาะบางประเด็นทีย่งัขาดความชัดเจนในประเด็นตวัช้ีวดั	ควบคู่ไปกบัการประสาน

เชือ่มโยงองค์ความรูใ้นการพฒันา	และใช้ประโยชน์ดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุในระดบัภาพรวมไปสูก่ารจดั

ท�าดัชนีในระดับ	 เมือง-ชนบท	และจังหวัด	ซึ่งจะมีความแตกต่างขององค์ประกอบและประเด็นการวัดความ

สุขตามสถานะและภูมิสังคม	เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีพัฒนาร่วมขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็น

เป็นสุขในระดับพื้นท่ีและผลักดันให้เกิดการขยายผลสู่ระดับจังหวัด	 ประสานความร่วมมือกับภาคีพัฒนาที่

ก�าลงัขบัเคลือ่นเรือ่งดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ	จัดให้มเีวทรีะดมความคดิ	เพือ่ขยายผลแนวคดิการจดัท�าดชันชีี้

วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและในระดับเมือง-ชนบท	 ไปสู่การจัดท�าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข

ในระดบัจงัหวดั	และพัฒนาระบบฐานข้อมลู	โดยเร่งวางระบบฐานข้อมลูเพือ่การพฒันาดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็

เป็นสุข	ให้เป็นระบบที่ทันสมัย	สะดวกต่อการใช้งาน	และเข้าถึงได้ง่าย	รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการส�ารวจข้อมูลที่จ�าเป็นจากในระดับ

พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนภาพที่	๕.๓	แสดงแบบจ�าลอง	“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”

จิตส�านึกประชาธิปไตย

มีส่วนร่วม

สมานฉันท์

สังคมที่มีธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล

คุณภาพส่ิงแวดล้อม
นิเวศสมดุล

ปลอดภัย

(ชวีติและทรพัย์สิน)

ชุมชน

สังคม

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เกื้อกูลพี่งตนเอง

บทบาท สัมพันธภาพ พึ่งพิงตนเองของครอบครัว

ครอบครัว

มีสัมมาชีพ เข้มแข็ง เป็นธรรม

สขุภาวะ

(กาย	จิตใจ	จิตวิญญาณ	

สติปัญญา)

คน
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 การประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดความสุขของชุมชนและองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา	 โดยมีการน�าหลักพุทธธรรมที่เน้นการพัฒนาคนและสังคมสันติสุข												

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความสุขและกระบวนการพัฒนาสังคมที่เป็นรูปธรรม	โดยมีการน�าหลักพุทธ

ธรรมมาขยายและสรปุเป็นผลการด�าเนนิการ	โดยมุง่เป้าหมายไปทีค่วามสขุและการพฒันาตามหลักภาวนา	๔	ได้แก่	

การพัฒนาด้านกายภาพ	(กายภาวนา)	การพัฒนาด้านสังคม	(ศีลภาวนา)	การพัฒนาด้านจิตใจ	(จิตตภาวนา)	และ

การพฒันาสงัคมแห่งอดุมปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	ซ่ึงผลการด�าเนนิการกพ็บว่า	ชมุชนและองค์กรสามารถเสรมิสร้าง

ความสุขและการพัฒนาสังคมโดยมีเกณฑ์บ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ส่งผลให้ประชาชน	 ชุมชน	 มีความสุขและ								

การเกื้อกูลกันมากขึ้น	และท�าให้ภาพรวมของการพัฒนาประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาเพื่อน�าตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธไปใช้ในการพัฒนาสังคมดังกล่าวยัง

ไม่มีกระบวนการที่เชื่อมโยงถึงกัน	 เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า	 ท�าให้กระบวนการขับเคลื่อนความสุขเชิงพุทธ

หรอืเชิงการบรหิารจดัการทัว่ไปไม่ได้รับผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	เป็นเพยีงนโยบายกว้างๆ	เป็นแนวทางในเชงินโยบายให้

น�าไปขบคดิวเิคราะห์ต่อว่าจะด�าเนนิการอย่างไรในแต่ละดับ	ยงัไม่มกีารก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการน�าไปใช้	มี

เพียงระดับชุมชนบางแห่งเท่านั้นที่สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมไปสู่การประยุกต์ใช้อย่งเหมาะสม

๕.๒ ผลการศึกษาการด�าเนินชีวิตตามตัวชี้วัดความสุข      
    ของหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

	 ในส่วนนี	้เป็นผลการศึกษาในเชิงปริมาณ	จากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งได้แก	่พระสงฆ์	นิสิต	

และประชาชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับกระบวนการศกึษาเรยีนรูต้ามหลกัพระพทุธศาสนาเชงิบรูณาการกบัศาสตร์

สมยัใหม่เพือ่พฒันาจติใจและปัญญา	โดยมมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยในพืน้ทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศ	

เป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมลู	จ�านวน	๔๒๑	ราย	โดยใช้วธีิการสุม่จากตารางสุม่ของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	

จากพระสงฆ	์นิสิต	และประชาชนในพื้นที่	ดังต่อไปนี้	

	 ๑)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ส่วนกลาง		 	 จ�านวน	๑๒๙	ราย

	 ๒)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย		 จ�านวน			๘๒	ราย

	 				(รวมทั้งชุมชนต�าบลหัวง้ม	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	๒๑	ราย)

	 ๓)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จังหวัดก�าแพงเพชร		 จ�านวน			๖๕	ราย

	 ๔)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น		 จ�านวน			๗๐	ราย

	 ๕)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช		 จ�านวน			๒๕	ราย

	 ๖)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาสงฆ์ปัตตาน	ี	 จ�านวน			๓๐	ราย

	 จากนั้นน�าแบบสอบถามมาท�าการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิต	ิโดยมีขั้นตอนในการวิจัย	ดังนี้

	 ๕.๒.๑	 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความสุขตามกรอบหลักพุทธ

ธรรม	ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

	 ในการน�าเสนอผลการวิจัยเพ่ือความสะดวกในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและให้เกิดความ

เข้าใจ	ผู้วิจัยจึงได้ใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคามหมายของตัวแปรต่างๆดังนี้

	 N	 หมายถึง		จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	

 		 หมายถึง		ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(mean)	

	 SD.	 หมายถึง		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)
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	 SK	 หมายถึง	 ค่าความเบ้	(skewness)

	 SK	 หมายถึง	 ค่าความเบ้	(skewness)

	 KU	 หมายถึง	 ค่าความโด่ง	(kurtosis)

	 r
xy
	 หมายถึง	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(correlation)

	 	 หมายถึง	 ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์(chi-square)

	 df	 หมายถึง	 องศาอิสระ	(degree	of	freedom)

	 p	 หมายถึง	 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

	 R๒	 หมายถึง	 ค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย	(coefficient	of	determination)

	 RMSEA	 หมายถึง		ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของการประมาณค่าความ

	 	 	 คลาดเคลื่อน	(Root	Mean	Square	of	Approximation)

	 GFI	 หมายถึง		ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(Goodness	of	Fit	Index)

	 AGFI	 หมายถึง		ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว

	 D๕	 หมายถึง	 การมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต

	 D๖	 หมายถึง	 ความสุขสงบในทางธรรม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ(Face	Validity)	 โดย

ใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	๘

	 เมื่อ	 IOC	 แทน	 ดัชนีความสอดคล้องความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

	 	 	 แทน	 ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

	 	 N	 แทน	 จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ	

	 วเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบวดั	โดยใช้วธิกีารหาค่าอ�านาจจ�าแนกโดยการหาค่าสัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวม	วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของ

ข้ออื่นๆที่เหลือทั้งหมด	(Item	Total	Correlation)	โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน		(Pearson	Product	

Moment	Correlation)	ระหว่างรายข้อกับผลคะแนนรวมของข้อที่เหลืออื่นๆ	ไม่รวมรายข้อนี้		๙

    

  

 ๘	บุญเชิด		ภิญโญอนันตพงษ์.	การวัดประเมินการเรียนรู้(การวัดประเมินแนวใหม่),	(กรุงเทพมหานคร:.	คณะ

ศึกษาศาสตร์.	มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ.,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๗๙.

 ๙	อรพินทร์	ชูชม,	แผนการสอนวิชา	วป๕๐๒	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์,.

(กรุงเทพมหานคร:.	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	๒๕๔๕),	หน้า	๒๙๑.
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เมื่อ		 r
XY
	 แทน		สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

	 X	 แทน	คะแนนรวมรายข้อของแต่ละคน

	 Y	 แทน		คะแนนรวมของแต่ละคน

	 N	 แทน		จ�านวนคนค่าสถิติไค	–สแควร์(Chi-square	statistic:					)	๑๐  

เมื่อ	 n	 แทน			ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง																												

	 d	 แทน			องศาอิสระ

	 k	 แทน			จ�านวนตัวแปรสังเกตได้

		 	 แทน			ค่าต่�าสุดของฟังก์ชั่นความกลมกลืนของโมเดลจาก

	 	 									พารามิเตอร์			

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	GFI	(Goodness	–	of	–	Fit	Index)	๑๑

	 	 													แทน						ค่า	F	ของโมเดลที่ไม่มีพารามิเตอร์ในโมเดล

	 							 													แทน						ค่าต�า่สุดของฟังก์ชั่นความกลมกลืนของโมเดลจา

	 	 	 													พารามิเตอร	์		

	 ดัชนีค่ารากก�าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการแปรปรวน	RMSEA	(Root	Mean	Square	

Error	of	Approximation)	๑๒

										ดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของเศษที่เหลือ	RMR	(Root	Mean	Squared	Residuals)	๑๓

 ๑๐	 	นงลักษณ์	 วิรัชชัย,	ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง	 (LISREL)	สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์	,(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๘.
 ๑๑		Jöreskog,	K.	and	Sörbom,	D.),	LISREL	๘:	Structural	Equation	Modeling	with	the	SIMPLISCom-
mand	Language.,	(Chicago,	IL:	Scientific	Software	International	Inc.,	๑๙๙๓),p	๑๒๓..
 ๑๒	 	Jöreskog,	K.	 and	Sörbom,	D.),	LISREL	๘:	 Structural	 Equation	Modeling	with	 the	SIMPLIS	
Command	Language.,	(Chicago,	IL:	Scientific	Software	International	Inc.,	๑๙๙๓),	p	๑๒๔.
   ๑๓	Bollen,	K.A.,Structure	equations	with	latent	variables,	(	New	York:	John	Wiley	&	Sons,	๑๙๘๙),p:	
๒๕๗.
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	 ดชันรีากของก�าลงัสองเฉลีย่ของเศษทีเ่หลอืในรปูคะแนนมาตรฐาน	SRMR	(Standard	Root	Mean	

squared	Residual)	

ดัชนี	CFI	(Comparative	Fit	Index)		๑๔

ดัชนี	AGFI	(Adjusted	Goodness	–	of	–	Fit	Index)

	 	 เมื่อ	 k	 แทน		จ�านวนตัวแปรที่สังเกตได้

	 	 	 GFI	 แทน		ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

	 	 	 d	 แทน		องศาอิสระ

ดัชนีวัดความพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง	(Critical	N:	CN)	๑๕

ดัชนีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง	(Construct	Reliability/Composite	Reliability)	๑๖

	 เมื่อ		std.loading	 คือ		ค่าน�้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน

	 	 	 คือ		ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของแต่ละตัวแปรสังเกตได้

ดัชนีค่าความแปรปรวนที่สกัดได	้(Variance	Extracted)	๑๗

	 เมื่อ		std.loading	 คือ		ค่าน�้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน

	 	 	 คือ		ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของแต่ละตัวแปรสังเกตได้

 ๑๔	Jöreskog,	K.	and	Sörbom,	D.),	LISREL	๘:	Structural	Equation	Modeling	with	the	SIMPLIS	Com-

mand	Language.,	(Chicago,	IL:	Scientific	Software	International	Inc.,	๑๙๙๓),	p	๑๒๕.

 ๑๕	 Jöreskog,	 K.	 and	 Sörbom,	D.),	LISREL	๘:	 Structural	 Equation	Modeling	with	 the	 SIMPLIS	

Command	Language.,	(Chicago,	IL:	Scientific	Software	International	Inc.,	๑๙๙๓),	p	๑๒๖.

  ๑๖		Hair,	J.	F.,	Jr.,	Anderson,	R.	E.,	Tatham,	R.	L.	and	Black,	W.	C.,	Multivariate	Data	Analysis,	๓rd	

ed,	(Macmillan	Publishing	Company,	New	York.	,๑๙๙๕),:p.๖๔๒.

 ๑๗		Hair,	J.	F.,	Jr.,	Anderson,	R.	E.,	Tatham,	R.	L.	and	Black,	W.	C.,	Multivariate	Data	Analysis,	๓rd	

ed,	(Macmillan	Publishing	Company,	New	York.	,๑๙๙๕),:p.๖๔๒.
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	 ในการวจิยัคร้ังนีใ้ช้โปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์สถติ	ิ๒โปรแกรม	ได้แก่	SPSS	version	

๒๐	และ	Lisrel	version	๘.๗๒

	 ๕.๒.๒	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

	 	 ๕.๒.๒.๑	การแจกแจงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยตัวแปรเพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือนและภูมิภาค	รวมทั้งค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งสองกลุ่ม	ซึ่งมีราย

ละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	๕.๔	แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตัวแปร ข้อมูลพื้นฐาน จ�านวน ร้อยละ

เพศ เพศชาย ๒๐๐ ๔๗.๕

เพศหญิง ๒๑๕ ๕๑.๑

เพศที่	๓	(ชาย-หญิงข้ามเพศ) ๖ ๑.๔

รวม ๔๒๑ ๑๐๐.๐

อายุ ๑๘	–	๒๕	ปี ๑๔๖ ๓๔.๗

๒๖–	๓๕	ปี ๑๓๗ ๓๒.๕

๓๖	–	๔๕	ปี ๖๖ ๑๕.๗

๔๖	–	๕๕	ปี ๕๒ ๑๒.๔

๕๖	–๖๕	ปี ๑๕ ๓.๖

มากกว่า	๖๖			ปี ๕ ๑.๒

รวม ๔๒๑ ๑๐๐.๐

สถานะ โสด ๒๘๘ ๖๘.๔

สมรส ๑๑๘ ๒๘.๐

หย่าร้าง ๙ ๒.๑

แยกกันอยู่ ๖ ๑.๔

รวม ๔๒๑ ๑๐๐.๐
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ตัวแปร ข้อมูลพื้นฐาน จ�านวน ร้อยละ

การศึกษา ประถมศึกษา ๖ ๑.๔

มัธยมศึกษา ๑๓๑ ๓๑.๑

ปริญญาตรี ๑๗๗ ๔๒.๐

ปริญญาโท ๗๗ ๑๘.๓

ปริญญาเอก ๑๓ ๓.๑

อื่นๆ ๑๗ ๔.๐

รวม ๔๒๑ ๑๐๐.๐

อาชีพ รับราชการ ๙๓ ๒๒.๑

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๕ ๕.๙

เกษตรกร/ท�าไร/ท�าสวน ๑๓ ๓.๑

นักศึกษา ๑๑๕ ๒๗.๓

พนักงานบริษัท ๒๙ ๖.๙

ธุรกิจส่วนตัว ๒๖ ๖.๒

พระภิกษุ/สามเณร ๕๓ ๑๒.๖

รับจ้างทั่วไป ๑๘ ๔.๓

แม่บ้าน/ข้าราชการบ�านาญ ๑๐ ๒.๔

อื่นๆ ๓๙ ๙.๓

รวม ๔๒๑ ๑๐๐

รายได้ของครัวเรือน ต�่ากว่า	๑๐,๐๐๐	บาท ๑๗๐ ๔๐.๔

๑๐,๐๐๐–	๑๕,๐๐๐	บาท ๑๐๒ ๒๔.๒

๑๕,๐๐๑–	๒๐,๐๐๐	บาท ๕๒ ๑๒.๔

๒๐,๐๐๐–	๒๕,๐๐๐	บาท ๓๗ ๘.๘

๒๕,๐๐๐–	๓๐,๐๐๐	บาท ๒๗ ๖.๔

๓๐,๐๐๐–	๓๕,๐๐๐	บาท ๑๖ ๓.๘

มากกว่า	๓๕,๐๐๑	บาทขึ้นไป ๑๗ ๔

รวม ๔๒๑ ๑๐๐
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ตัวแปร ข้อมูลพื้นฐาน จ�านวน ร้อยละ

ภูมิภาค ภาคเหนือ ๑๒๙ ๓๐.๖

ภาคกลาง ๖๕ ๑๕.๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๐ ๑๖.๖

ภาคใต้ ๗๕ ๑๗.๘

กรุงเทพมหานคร ๘๒ ๑๙.๕

รวม ๔๒๑ ๑๐๐

อ

	 จากตารางที่	๕.๔	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	๕๑.๑	รองลงมาเป็นเพศชาย

และเพศที่	๓		ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง	๑๘	–	๒๕	ปี	ร้อยละ	๓๔.๗	และ	๒๖–	๓๕	ป	ีร้อยละ	๓๒.๕	ส่วน

มากมีสถานภาพโสดร้อยละ	๖๘.๔	และสถานภาพสมรส	ร้อยละ	๒๘.๐	ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีร้อยละ	๔๒.๐	รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาร้อยละ	๓๑.๑.	เป็นนักศึกษาร้อยละ	๒๗.๓	และรับ

ราชการร้อยละ	๒๒.๑	และพระภิกษุ/สามเณร	ร้อยละ	๑๒.๖	จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้อยู่ที่ต�า่

กว่า	๑๐,๐๐๐	บาทต่อเดือนร้อยละ	๔๐.๔	และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได	้๑๐,๐๐๑–	๑๕,๐๐๐	บาทต่อเดือน

ร้อยละ	 ๒๔.๒	 โดยข้อมูลท่ีเก็บได้ส่วนมากเป็นกลุ่มตัวอย่างจากภาคเหนือร้อยละ	 ๓๐.๖	 รองลงมาได้แก่	

กรุงเทพมหานครร้อยละ	๑๙.๕	และภาคใต้ร้อยละ	๑๗.๘	ตามล�าดับ

ตารางที่	๕.๕	แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

ประสบการณ์ด้านความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ร้อยละ

			การมีครอบครัวที่ดี ๒๔๑ ๕๗.๒

			การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๒๔๑ ๕๗.๒

			การมีเพื่อนที่ดี ๒๒๓ ๕๓.๐

			การประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน ๒๑๓ ๕๐.๖

			การมีสุขภาพจิตที่ดี ๒๑๓ ๕๐.๖

			การประสบความส�าเร็จการศึกษา ๒๐๑ ๔๗.๗

			การมีคนรักที่ดี ๑๖๗ ๓๙.๗

			การได้รับการยอมรับที่ดี ๑๕๓ ๓๖.๓

			การได้ขึ้นเงินเดือน ๑๑๔ ๒๗.๑

			การได้เลื่อนต�าแหน่ง ๙๒ ๒๑.๙

			อื่น	ๆ	เช่น	การได้ปฏิบัติธรรม	เป็นต้น ๒๒ ๕.๒

หมายเหต	ุ:	กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายข้อ
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	 จากตารางที่	๕.๕	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เกี่ยวข้อกับความสุขในชีวิตมากที่สุดคือ	การ

มีครอบครัวที่ดีและการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดเป็นร้อยละ	๕๗.๒	รองลงมาได้แก่	การมีเพื่อนที่ด	ีคิด

เป็นร้อยละ	๕๓.๐	การประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๖	การประสบความส�าเร็จ

การศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	๔๗.๗	และการมีคนรักที่ด	ีคิดเป็นร้อยละ	๓๙.๗	ตามล�าดับ	โดยประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตน้อยที่สุดคือ	การได้เลื่อนต�าแหน่ง	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๙

ตารางที่	๕.๖	แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

ประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิต จ�านวน ร้อยละ

การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด ๑๘๔ ๔๓.๗

การเสียดายเวลาที่เสียไป ๑๕๘ ๓๗.๕

การมีปัญหาด้านการเงิน	มีหนี้สิน ๑๒๘ ๓๐.๔

การไม่ได้ท�าในสิ่งที่อยากจะท�า ๑๒๔ ๒๙.๕

การมีสุขภาพไม่ดี ๑๒๓ ๒๙.๒

การไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ปรารถนา ๑๐๕ ๒๔.๙

การมีปัญหาครอบครัว ๙๗ ๒๓.๐

การไม่ประสบความส�าเร็จในอาชีพ ๗๙ ๑๘.๘

การถูกโกง ๕๖ ๑๓.๓

การไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม ๔๘ ๑๑.๔

อื่นๆ	เช่น	การไม่สมหวังเรื่องความรัก ๑๙ ๔.๕

หมายเหต	ุ:	กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายข้อ

	 จากตารางที่	๕.๖	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความทุกข์ใน

ชีวิตว่า	 การสูญเสียบุคคลใกล้ชิดเป็นความทุกข์มากในชีวิต	 โดยคิดเป็นร้อยละ	๔๓.๗	 รองลงมาได้แก่	 การ

เสียดายเวลาที่เสียไป	คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๕	การมีปัญหาด้านการเงิน	มีหนี้สิน	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๔	การไม่

ได้ท�าในสิ่งที่อยากจะท�า	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๕	การมีสุขภาพไม่ด	ีร้อยละ	๒๙.๒	การไม่สามารถเรียนรู้ได้ตาม

ที่ปรารถนา	ร้อยละ	๒๔.๙	การมีปัญหาครอบครัว	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๐	โดยมีกลุ่มตัวอย่างระบุว่า	สิ่งที่ก่อให้

เกิดความทุกข์ในชีวิตที่น้อยที่สุด	คือ	การไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม	โดยคิดเป็นร้อยละ	๑๑.๔	เท่านั้น	

	 จากข้อมูลดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า	 การสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดเป็น

ความทุกข์ในชีวิต	และเสียดายเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปที่ไม่สามารถแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้	ส่วนเรื่องการไม่

ประสบผลส�าเรจ็ในอาชพี	หรอืการยอมรบัทางสงัคมนัน้กลุ่มตวัอย่างถอืว่ามไิด้เป็นเรือ่งส�าคัญมาก	ดงันัน้	ความ

สุข	 ความทุกข์มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดและเวลาของบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาตาม

ศักยภาพของตนเอง
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ตารางที่	๕.๗	แนวทางการแก้ไขปัญหาในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

แนวทางการแก้ไขปัญหาในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ร้อยละ

			การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ๒๔๔ ๕๘.๐

			การปรึกษาคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้าง ๒๒๗ ๕๓.๙

			การตั้งสมาธิและพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุผล ๑๗๗ ๔๒.๐

			การใช้หลักธรรมะในการแก้ไขปัญหา ๑๗๑ ๔๐.๖

			การเข้าวัดท�าบุญ	ท�าบุญให้ทานเพื่อให้สบายใจ ๑๔๒ ๓๓.๗

			การถือคติ	ชีวิตคือการเรียนรู้ ๑๑๒ ๒๖.๖

			การเดินทางท่องเที่ยว/พักผ่อน ๑๑๐ ๒๖.๑

		การแสวงหาความรู้ใหม่จากเทคโนโลยี ๗๕ ๑๗.๘

			การแก้ดวง/เสริมชะตา ๒๕ ๕.๙

			การปรึกษาจิตแพทย์ ๑๓ ๓.๑

			อื่นๆ	เช่น	การสังสรรค์กับเพื่อน ๗ ๑.๗

หมายเหต	ุ:	กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายข้อ

	 จากตารางที่	 ๕.๗	 แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเมื่อประสบปัญหาในชีวิตจนเกิด

ความเครียด	โดยมีแนวทางการแก้ไขหรือค้นหาทางออกของปัญหาโดยวิธีต่างๆ	ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของ

กลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุด	คือ	การคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๐	รองลงมา	ได้แก	่การปรึกษา

คนใกล้ชิดหรือคนรอบข้าง	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๙	การตั้งสมาธิและพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลคิดเป็นร้อยละ	

๔๒.๐	การใช้หลักธรรมะในการแก้ไขปัญหา	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๖	และการเข้าวัดท�าบุญ	ท�าทานเพื่อให้สบายใจ	

คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๗	ตามล�าดับ		โดยแนวทางแก้ไขหรือการค้นหาทางออกของปัญหาชีวิตซึ่งวิธีที่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกน้อยที่สุดคือ	การปรึกษาจิตแพทย์	คิดเป็นร้อยละ	๓.๑	เท่านั้น
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ตารางที	่๕.๘	บุคคลที่ไว้วางใจในการปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตหรือของกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจในการ

ปรึกษาหารือ
จ�านวน ร้อยละ

			พ่อ	–	แม่ ๓๐๓ ๗๒.๐

			เพื่อน ๒๑๐ ๔๙.๙

			คนรัก ๑๘๘ ๔๔.๗

			ญาติ/ในครอบครัว ๑๗๙ ๔๒.๕

			พระสงฆ์/ผู้น�าศาสนา ๘๑ ๑๙.๒

			ผู้บริหาร/ผู้น�าองค์กร ๓๔ ๘.๑

			แพทย์ ๒๔ ๕.๗

			กลุ่มคนในชุมชน/องค์กร ๒๒ ๕.๒

			หมอดู/โหร ๑๕ ๓.๖

			อื่นๆ	เช่น	ปรึกษาผ่านสื่อออนไลน์ ๑๕ ๓.๖

หมายเหตุ	:	กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบได้หลายข้อ

	 จากตารางที	่๕.๘	พบว่า	บคุคลทีก่ลุม่ตวัอย่างไว้วางใจในการปรกึษาหรอืแก้ไขปัญหาชวีติหรอืปรกึษา

เพื่อเพิ่มความสุขของชีวิตมากที่สุดคือ	พ่อ-แม่	 คิดเป็นร้อยละ	๗๒.๐	 รองลงมาได้แก	่ เพื่อน	 คิดเป็นร้อยละ	

๔๙.๙	คนรัก	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๗	และญาติในครอบครัว	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๕	ตามล�าดับ	ส่วนบุคคลที่กลุ่ม

ตัวอย่างไว้วางใจในการปรึกษาหารือน้อยที่สุด	คือ	หมอดู/โหร	โดยคิดเป็นร้อยละ	๓.๖	พอกับการปรึกษาทาง

ออนไลน์

บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจในการปรึกษาหารือ จ�านวน ร้อยละ

			พระสงฆ์/ผู้น�าศาสนา ๘๑ ๑๙.๒

			ผู้บริหาร/ผู้น�าองค์กร ๓๔ ๘.๑

			แพทย์ ๒๔ ๕.๗

			กลุ่มคนในชุมชน/องค์กร ๒๒ ๕.๒

			หมอดู/โหร ๑๕ ๓.๖

			อื่นๆ	เช่น	ปรึกษาผ่านสื่อออนไลน์ ๑๕ ๓.๖

หมายเหต	ุ:	กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบได้หลายข้อ

	 จากตารางที	่๕.๘	พบว่า	บคุคลทีก่ลุม่ตวัอย่างไว้วางใจในการปรกึษาหรอืแก้ไขปัญหาชวีติหรอืปรกึษา

เพื่อเพิ่มความสุขของชีวิตมากที่สุดคือ	พ่อ-แม่	 คิดเป็นร้อยละ	๗๒.๐	 รองลงมาได้แก	่ เพื่อน	 คิดเป็นร้อยละ	

๔๙.๙	คนรัก	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๗	และญาติในครอบครัว	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๕	ตามล�าดับ	ส่วนบุคคลที่กลุ่ม

ตัวอย่างไว้วางใจในการปรึกษาหารือน้อยที่สุด	คือ	หมอดู/โหร	โดยคิดเป็นร้อยละ	๓.๖	พอกับการปรึกษาทาง

ออนไลน์
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ตารางที่	๕.๙		แสดงวิธีการสร้างความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการสร้างความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ร้อยละ

			การท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นธรรม ๒๖๘ ๖๓.๗

			การอยู่ให้เป็นสุข	สนุกกับสิ่งที่ท�า ๒๖๔ ๖๒.๗

			การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ๒๓๔ ๕๕.๖

			การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒๐๗ ๔๙.๒

			การมองและเข้าใจสิ่งต่างๆความความเป็นจริง ๒๐๕ ๔๘.๗

			การลงมือท�าในสิ่งที่อยากจะท�า ๒๐๑ ๔๗.๗

			การลดการฟุ่มเฟือย/ใช้จ่ายเกินตัว ๑๙๔ ๔๕.๘

			การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ๑๗๘ ๔๒.๓

			การเดินทางพักผ่อน/ท่องเที่ยว/อ่านหนังสือ ๑๕๔ ๓๖.๖

			การอยู่กับครอบครัว ๑๔๕ ๓๔.๔

			การตั้งมั่นท�าสมาธิให้จิตใจสงบ ๑๔๑ ๓๓.๕

			การหาเพื่อนช่วยคิด	หามิตรช่วยท�า ๑๒๙ ๓๐.๖

			การออกไปปาร์ตี้/หาเรื่องสนุกๆท�า ๙๗ ๒๓.๐

			อื่นๆ	เช่น	การพึ่งพาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ	 ๒๑ ๕.๐

หมายเหตุ	:	กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบได้หลายข้อ

	 จากตารางที	่๕.๙	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง	มีวธิกีารสร้างความสขุในชวีติทีห่ลากหลาย	โดยวธิกีารทีเ่ลือก

มากที่สุด	คือ	การท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นธรรม	คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๗		รองลงมาได้แก่	การอยู่ให้

เป็นสุข	สนุกกับสิ่งที่ท�า	คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๗	การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๖	การพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๒	การมองและเข้าใจสิ่งต่างๆ	ตามความเป็นจริง	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๗	การ

ลงมือท�าในสิ่งที่อยากจะท�า	คิดเป็นร้อยละ	๔๗.๗	การลดการฟุ่มเฟือย/ใช้จ่ายเกินตัว	คิดเป็นร้อยละ	๔๕.๘	

และใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสม	คดิเป็นร้อยละ	๔๒.๓	ตามล�าดบั	โดยวธิกีารสร้างความสุขในชวีติทีก่ลุ่มตวัอย่าง

ท�าน้อยที่สุดคือ	การออกไปปาร์ตี้/หาเรื่องสนุกๆ	ท�า	โดยคิดเป็นร้อยละ	๒๓.๐	เท่านั้น
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	 ๕.๒.๒.๒	ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรและตัวชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

												ตัวแปรแฝงและตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

ตารางที	่๕.๑๐	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	( )		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD.)		ค่าความเบ	้(Skewness)	

ค่าความโด่ง	(Kurtosis)	ตัวบ่งชี้ของตัวแปรการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  N Mean SD. Sk. Ku.

ตัวชี้วัดความสุขทางกายภาพ

สุขทางกาย

๑.	การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ๔๒๑ ๔.๔๒ ๐.๘๓๐ -๑.๖๒๕ ๒.๘๖๐

๒.	การมีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์ ๔๒๑ ๔.๓๔ ๐.๘๐๓ -๑.๑๘๗ ๑.๔๒๐

๓.	การดูแลสุขภาพร่างกาย ๔๒๑ ๓.๙๕ ๐.๘๒๙ -.๓๕๓ -.๔๒๗

๔.	การบริโภคอาหารแบบพอดี ๔๒๑ ๓.๙๔ ๐.๘๐๖ -.๔๙๑ .๒๘๕

ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ

๑.	การรู้เท่ากันการใช้เทคโนโลยี ๔๒๑ ๓.๙๙ ๐.๗๓๙ -.๔๘๗ .๕๖๖

๒.	การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอย	สิ่งของ

ในชีวิตประจ�าวัน

๔๒๑ ๔.๐๐ ๐.๗๔๙ -.๕๘๖ .๗๓๔

สภาพแวดล้อมที่ดี

๑.	อาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อม	ดนิฟ้าอากาศทีด่	ีและ

เหมาะสม		

๔๒๑ ๔.๒๒ ๐.๗๕๙ -.๗๘๐ .๖๘๒

๒.	สมาชิกในสังคมเป็นคนดี ๔๒๑ ๓.๘๒ ๐.๘๕๑ -.๓๙๖ .๐.๔๘

๓.	การมีปัจจัย	๔	 (อาหาร	 เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	 ยา

รักษาโรคเพียงพอในการด�ารงชีวิต)

๔๒๑ ๔.๑๔ ๐.๘๑๓ -.๗๗๒ .๕๘๒
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  N Mean SD. Sk. Ku.

การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม

๑.	การหาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่	

เบียดเบียนผู้อื่น

๔๒๑ ๔.๓๕ ๐.๗๗๑ -๑.๐๖๔ .๘๓๙

๒.	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อตนเอง ๔๒๑ ๔.๑๖ ๐.๘๕๘ -.๙๐๘ .๕๙๓

๓.	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อครอบครัว ๔๒๑ ๔.๑๔ ๐.๘๙๒ -.๙๐๑ .๓๙๖

๔.	การไม่มีภาระหนี้สิน ๔๒๑ ๓.๙๙ ๑.๐๔๓ -.๘๘๔ .๑๖๓๐

ตัวชี้วัดความสุขทางสังคม

ครอบครัวเป็นสุข

๑.	การเสียสละ	มีน�า้ใจ	เกื้อกูลกัน ๔๒๑ ๔.๒๗ ๐.๘๐๑ -.๘๙๖ .๑๖๙

๒.	การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใน ๔๒๑ ๔.๒๗ ๐.๗๗๔ -.๘๕๕ .๓๗๘

๓.	การมีความอดทนและให้อภัยกัน ๔๒๑ ๔.๓๔ ๐.๗๗๓ -๑.๑๔๒ ๑.๓๖๕

ความรักสามัคคีในสังคม

๑.	ความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัยในการอยู่	ร่วมกัน ๔๒๑ ๔.๑๖ ๐.๗๕๐ -.๗๔๕ ๑.๐๕๖

๒.	การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้อง	มี

ประโยชน์ต่อสังคม

๔๒๑ ๔.๐๘ ๐.๗๘๓ -.๗๑๑ .๖๖๑

สุขในสงเคราะห์ต่อผู้อื่น

๑.	การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือ	เกื้อกูลผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๓๓ ๐.๗๒๔ -.๘๑๐ .๑๓๓

๒.	การพูดจาปลอบโยน	ให้ก�าลังใจผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๒๔ ๐.๗๒๔ -.๖๒๑ -.๐๙๐

๓.	การเป็นคนดี	ท�าประโยชน์ต่อสังคม ๔๒๑ ๔.๓๐ ๐.๗๔๗ -.๘๙๔ .๖๕๐

๔.	การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๑๔ ๐.๗๓๒ -.๕๔๕ .๒๔๐

๕.	ความเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ๔๒๑ ๓.๘๗ ๐.๘๖๐ -.๔๕๖ .๐๕๑

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.	การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๓๙ ๐.๖๗๗ -.๘๖๐ .๓๓๖

๒.	การไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๔๑ ๐.๗๐๗ -๑.๑๐๔ ๑.๒๗๔

๓.	การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน ๔๒๑ ๔.๒๒ ๐.๗๘๖ -.๘๑๖ .๕๕๔
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  N Mean SD. Sk. Ku.

ตัวชี้วัดความสุขทางจิตใจ

สุขภาพจิตเข็มแข้ง

๑.	การมีอารมณ์แจ่มใส	จิตใจเบิกบาน ๔๒๑ ๔.๑๖ ๐.๗๔๐ -.๕๙๐ .๐๒๔

๒.	การมองโลกในแง่ดี ๔๒๑ ๔.๑๘ ๐.๗๘๖ -.๗๓๙ .๔๓๐

๓.	การมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย	ไม่เศร้า

หมอง

๔๒๑ ๔.๑๐ ๐.๗๕๒ -.๕๗๐ .๒๖๕

๔.	การควบคุมต้นเองในการกระท�าสิ่งไม่ดีงาม ๔๒๑ ๔.๑๒ ๐.๘๑๗ -.๖๑๗ -.๑๒๗

๕.	การมีความเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ๔๒๑ ๔.๓๓ ๐.๗๔๕ -.๘๖๒ .๑๓๓

สมรรถภาพจิตดี

๑.	ความขยันหมั่นเพียรในการท�างาน ๔๒๑ ๔.๒๒ ๐.๗๓๒ -.๗๔๑ .๕๙๗

๒.	ความอดทนในการด�าเนินชีวิต ๔๒๑ ๔.๓๑ ๐.๗๑๓ -.๗๒๒ -.๐๐๑

๓.	การมีสมาธิแน่วแน่ในการท�างาน ๔๒๑ ๔.๑๙ ๐.๗๕๙ -.๕๕๘ -.๓๖๓

๔.	การมีสติที่ดีในการด�าเนินชีวิต ๔๒๑ ๔.๒๑ ๐.๗๓๑ -.๔๙๘ -.๔๙๐

คุณภาพจิตดี

๑.	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๓๐ ๐.๗๒๗ -.๘๒๐๐ .๓๖๐

๒.	ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ๔๒๑ ๔.๒๙ ๐.๗๔๙ -.๘๖๑ .๕๗๑

๓.	การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น ๔๒๑ ๔.๕๒ ๐.๖๕๖ -๑.๒๐๙ .๙๐๕

๔.	การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการกระ

ท�าความดีของผู้อื่น

๔๒๑ ๔.๔๐ ๐.๖๕๗ -.๘๕๕ .๕๑๗

๕.	การใช้วาจาแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าความดี ๔๒๑ ๔.๒๙ ๐.๗๒๔ -.๖๘๖ -.๑๓๙

ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของตนเอง

๑.	การมีคุณค่าต่อสังคม ๔๒๑ ๔.๒๕ ๐.๖๖๘ -.๔๘๔ -.๑๓๕

๒.	ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา ๔๒๑ ๔.๑๔ ๐.๗๕๐ -.๔๘๒ -.๓๖๑

๓.	ความพอใจในสถานะทางสังคม	เช่น	เกียรติยศ	

ฐานะต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	บริวารที่ตนเองได้

มาอย่างชอบธรรม

๔๒๑ ๔.๒๒ ๐.๘๐๐ -.๙๕๖ ๑.๑๙๑
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  N Mean SD. Sk. Ku.

ตัวชี้วัดความสุขทางปัญญา

คุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.	การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ ๔๒๑ ๔.๒๖ ๐.๗๒๓ -.๕๙๘ -.๓๔๘

๒.	การเร่งขวนขวายท�าความดี ๔๒๑ ๔.๒๐ ๐.๗๐๕ -.๔๖๒ -.๓๑๐

๓.	การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท ๔๒๑ ๔.๒๘ ๐.๖๙๕ -.๖๕๕ .๐๙๐

การเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม

๑.	การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน	เพื่อส่วนรวม ๔๒๑ ๔.๒๖ ๐.๖๘๐ -.๕๕๒ -.๐๒๐

๒.	การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ๔๒๑ ๔.๓๑ ๐.๗๐๓ -.๖๗๔ -๑๐๙๐

๓.	การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ๔๒๑ ๔.๓๘ ๐.๖๗๔ -.๗๖๕ .๐๕๓

การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต

๑.	การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกินความ

พอดี

๔๒๑ ๔.๒๓ ๐.๗๐๐ -.๔๖๘ -.๔๐๔

๒.	การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่ง

ต่างๆตามความเป็นจริง

๔๒๑ ๔.๒๕ ๐.๖๘๗ -.๔๐๘ -.๖๗๖

๓.	การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง ๔๒๑ ๔.๑๓ ๐.๗๓๓ -.๔๒๗ -.๓๖๐

การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง

๑.	การรู้จักพิจารณา	รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการด�าเนิน

ชีวิตแบบพอเพียง

๔๒๑ ๔.๑๖ ๐.๗๕๙ -.๕๓๓ -.๒๙๙

๒.	การไม่ยึดติดกับวัตถ	ุไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ๔๒๑ ๔.๑๒ ๐.๗๖๘ -.๕๐๐ -.๓๓๙

๓.	ความพอประมาณในการบริโภคปัจจัย	๔ ๔๒๑ ๔.๒๑ ๐.๗๒๕ -.๕๒๕ -.๓๑๑

การมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต

๑.	การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิต ๔๒๑ ๔.๒๔ ๐.๗๒๑ -.๖๒๑ -.๐๖๐

๒.	การประพฤติตนในกรอบศีล	๕ ๔๒๑ ๔.๑๗ ๐.๗๗๘ -.๖๗๘ .๑๔๘

๓.	การฝึกอบรมสมาธิ ๔๒๑ ๔.๐๐ ๐.๘๕๘ -.๕๕๐ -.๒๔๔

๔.	การไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจ ๔๒๑ ๔.๑๕ ๐.๗๖๗ -.๕๕๗ -.๒๖๘
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  N Mean SD. Sk. Ku.

ความสุขสงบในทางธรรม

๑.	การศรัทธาเลื่อมใสในค�าสอนของพระพุทธเจ้า ๔๒๑ ๔.๓๑ ๐.๗๖๕ -.๘๔๕ .๑๙๙

๒.	ความซาบซึ้งในการกระท�าความดี ๔๒๑ ๔.๔๕ ๐.๖๔๔ -.๘๔๙ .๑๕๘

๓.	การไม่ยึดถือยึดติดกับสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ชัง ๔๒๑ ๔.๑๒ ๐.๗๔๗ -.๔๗๒ -.๐๗๓

๔.	การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ ๔๒๑ ๔.๒๕ ๐.๗๔๕ -.๕๘๓ -.๕๒๓

๕.	การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ	ที่เข้ามากระทบ ๔๒๑ ๓.๘๙ ๐.๙๒๓ -.๕๘๐ .๐๕๑

๖.	การมีจิตใจอิสระ	สงบเย็นไม่พึ่งพาวัตถุภายนอก ๔๒๑ ๔.๐๑ ๐.๘๘๔ -.๕๓๙ -.๔๑๖

 จากตารางที่	๕.๙	พบว่า	ตัวแปรที่สังเกตอันเป็นตัวบ่งชี้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๓.๘๒	

ถึง	 ๔.๕๒	 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง	 ๐.๖๔๔	 ถึง	 ๑.๐๔๓	 มีค่าความเบ้ระหว่าง	 -๑.๖๒๕	 ถึง	

-๐.๓๕๓	มีค่าความโด่งระหว่าง	–๐.๖๗๖	ถึง	๒.๘๖๐	โดยจ�าแนกเป็นตัวแปรสังเกตตามตัวแปรแฝงที่ก�าหนด

ไว้ต่างๆ	ดังนี้

	 ๑)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	สุขทางกาย	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๓.๙๔	ถึง	๔.๔๒	โดยมีตัวแปร

สังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	 และตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 การบริโภค

อาหารแบบพอดี	 โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	 -๑.๖๒๕	 ถึง	 -๐.๓๕๓	 	 และมีค่าความโด่งระหว่าง	 -๐.๔๒๗															

ถึง	๒.๘๖๐

	 ๒)	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	ความสัมพันธ์ต่อส่ิงแวดล้อมทางวัตถุมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 

๓.๙๙	ถึง	๔.๐๐	โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของ

ในชีวิตประจ�าวันและตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี	 โดยมีค่าความเบ้

ระหว่าง	-๐.๔๘๗	ถึง	-๐.๕๘๖	และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๕๖๖	ถึง	๐.๗๓๔

	 ๓)	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	สิ่งแวดล้อมที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 ๓.๘๒	 ถึง	 ๔.๒๒	 โดยมี

ตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม	 ดินฟ้า	 อากาศท่ีดีและเหมาะสม	 และ

ตวัแปรสังเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื	สมาชิกในสงัคมเป็นคนด	ีโดยมค่ีาความเบ้ระหว่าง	-๐.๗๘๐	ถงึ	-๐.๓๙๖		

และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๐๔๘	ถึง	๐.๖๘๒

	 ๔)	ตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรแฝง	การจัดการทรพัย์สินโดยชอบธรรม	มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	๓.๙๙	

ถึง	๔.	 โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	การหาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ไม่เบียดเบียนผู้

อื่น	และตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การไม่มีภาระหนี้สิน	โดยมีค่า			ความเบ้ระหว่าง	-๐.๙๐๘	ถึง	

-๐.๘๘๔		และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๑๖๓	ถึง	๐.๘๓๙

	 ๕)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	ครอบครัวเป็นสุข	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๒๗	ถึง	๔.๓๔	โดยมี

ตวัแปรสังเกตทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	การมีความอดทนและให้อภยักนั	และตวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

คือ	การเสียสละ	มีน�า้ใจ	เกื้อกูลกัน	และการมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว	โดยมีค่าความเบ้

ระหว่าง	-๑.๑๔๒	ถึง	-๐.๘๕๕		และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๑๖๙	ถึง	๑.๓๖๕
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	 ๖)	ตัวแปรสังเกตได้ของตวัแปรแฝง	ความรกัสามคัคใีนสงัคม	มค่ีาเฉลีย่อยูร่ะหว่าง	๔.๐๘	ถงึ	๔.๑๖	

โดยมตีวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ความประพฤตดิงีาม	มรีะเบยีบวนิยัในการอยูร่่วมกัน	และตัวแปร

สังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อสังคม	 โดยม	ี								

ค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๗๔๕	ถึง	-๐.๗๑๑		และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๖๖๑	ถึง	๑.๐๕๖

	 ๗)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	สุขในสงเคราะห์ผู้อื่น	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๓.๘๗	ถึง	๔.๓๓	

โดยมตีวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคือ	การแบ่งปันสิง่ของและให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่	และตวัแปร

สงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ความเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่	โดยมค่ีาความเบ้ระหว่าง	-๐.๘๙๔	

ถึง	-๐.๔๕๖		และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๐๙๐	ถึง	๐.๖๕๐

	 ๘)	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	

๔.๒๒	ถึง	๔.๔๑	โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น	และตัวแปรสังเกตที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน	โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๑.๑๐๔	ถึง	-๐.๘๑๖		

และมีค่าความโด่งระหว่าง	๐.๓๓๖	ถึง	๑.๒๗๔

	 ๙)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	สุขภาพจิตเข้มแข็ง	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๑๐	ถึง	๔.๓๓	โดย

มีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 การมีความเช่ือม่ันว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้	 	 และตัวแปรสังเกตที่มี			

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย	ไม่เศร้าหมอง	โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๘๖๒	ถึง	

-๐.๕๗๐		และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๑๒๗	ถึง	๐.๔๓๐

	 ๑๐)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	สมรรถภาพจิตด	ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๑๖	ถึง	๔.๓๑	โดย

มตีวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุคอื	ความอดทนในการด�าเนนิชีวิต	และตวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

คอื	การมีสมาธแิน่วแน่ในการท�างาน	โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๗๔๑	ถงึ	-๐.๔๙๘	และมีค่าความโด่งระหว่าง	

-๐.๔๙๐	ถึง	๐.๕๙๗

	 ๑๑)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	คุณภาพจิตด	ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๒๙	ถึง	๔.๕๒	โดยมี

ตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น	และตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ	ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และการใช้วาจาแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าความด	ีโดยมี

ค่าความเบ้ระหว่าง	-๑.๒๐๙	ถึง	-๐.๖๘๖		และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๑๓๙	ถึง	๐.๙๐๕

	 ๑๒)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๑๔	ถึง	๔.๒๕	โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	การมีคุณค่าต่อสังคม	และ

ตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา	โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๙๕๖	ถึง	

-๐.๔๘๒และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๑.๑๙๑	ถึง	-๐.๑๓๕

	 ๑๓)	ตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรแฝง	คณุค่าในการพฒันาคณุภาพชวีติ	มค่ีาเฉล่ียอยูร่ะหว่าง	๔.๒๐	

ถึง	๔.๒๘	 โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท	และตัวแปรสังเกตที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การเร่งขวนขวายท�าความด	ีโดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๖๕๕	ถึง	-๐.๔๖๒	และมีค่าความ

โด่งระหว่าง	-๐.๓๔๘	ถึง	๐.๐๙๐

	 ๑๔)	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	 การเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม	 มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	

๔.๒๖	ถึง	๔.๓๘	โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สดุคือ	การช่วยเหลือผูอ้ื่นใหพ้้นทุกข์	และตัวแปรสังเกต

ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	การเสยีสละผลประโยชน์ส่วนตน	เพือ่ส่วนรวม	โดยมค่ีาความเบ้ระหว่าง	-๐.๗๖๕	ถงึ	

-๐.๕๕๒	และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๑๐๙	ถึง	๐.๐๕๓
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	 ๑๕)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๑๓	ถึง	

๔.๒๕	โดยมตีวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื	การยอมรบัความเปลีย่นแปลงของชวีติและการรบัรูส้ิง่ต่างๆ	

ตามความเป็นจริง	และตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง	โดยมีค่า

ความเบ้ระหว่าง	-๐.๔๖๘	ถึง	-๐.๔๐๘		และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๖๗๖	ถึง	-๐.๓๖๐

	 ๑๖)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๔.๒๑	

ถึง	๔.๑๒	โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ความพอประมาณในการบริโภคปัจจัย	๔	และตัวแปร

สงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	การไม่ยดึตดิกับวตัถุ	ไม่ตกเป็นทาสของวัตถ	ุโดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๖๒๑	

ถึง	-๐.๕๐๐		และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๓๓๙	ถึง	-๐.๒๙๙

	 ๑๗)	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	การมีหลักธรรมะในการด�าเนินชีวิต	 มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง	

๔.๒๔	ถงึ	๔.๐๐	โดยมตีวัแปรสงัเกตทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	การมคีณุธรรมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วในการด�าเนนิ

ชีวิต	 และตัวแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 การฝึกอบรมสมาธิ	 โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	 -๐.๖๗๘	 ถึง	

-๐.๕๕๐	และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๒๖๘	ถึง	๐.๑๔๘

	 ๑๘)	ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง	ความสุขสงบในทางธรรม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	๓.๘๙	ถึง	

๔.๔๕	 โดยมีตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ความซาบซึ้งในการกระท�าความดี	 และตัวแปรสังเกตที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ	โดยมีค่าความเบ้ระหว่าง	-๐.๘๔๙	ถึง	-๐.๔๗๒		

และมีค่าความโด่งระหว่าง	-๐.๕๒๓	ถึง	๐.๑๙๙



217

ตา
รา

งท
ี่	๕

.๑
๑	

เม
ทร

ิกซ
์สห

สัม
พ
ันธ

์ระ
หว

่าง
ตัว

แป
รส

ังเ
กต

ที่ใ
ช้ใ

นก
าร

วิจ
ัย

ตัว
แป

ร
๑

๒
๓

๔
๕

๖
๗

๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

สุข
ทา

งก
าย

	(A
๑)

๑

คว
าม

สมั
พนั

ธ์ต่
อส

ิง่แ
วด

ล้อ
มท

าง
วัต

ถ	ุ
(A

๒)
.๕

๑๕
**

๑

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ที่ด

ี(A
๓)

.๔
๒๗

**
.๕

๑๘
**

๑

กา
รจ

ัดก
าร

ทร
ัพย

์สิน
โด

ยช
อบ

ธร
รม

	(A
๔)

.๔
๘๑

**
.๔

๘๐
**

.๕
๒๗

**
๑

คร
อบ

คร
ัวเ
ป็น

สุข
(B

๑)
.๔

๕๒
**

.๔
๔๔

**
.๔

๕๐
**

.๕
๔๐

**
๑

คว
าม

รัก
สา

มัค
คีใ

นส
ังค

ม	
(B

๒)
.๔

๔๔
**

.๔
๐๘

**
.๕

๐๕
**

.๔
๗๑

**
.๕

๒๔
**

๑

สุข
ใน

สง
เค

รา
ะห

์ต่อ
ผู้อ

ื่น	
(B

๓)
.๔

๗๖
**

.๔
๘๑

**
.๕

๒๖
**

.๕
๐๑

**
.๕

๓๘
**

.๖
๙๒

**
๑

คว
าม

ปล
อด

ภัย
ใน

ชีว
ิตแ

ละ
ทร

ัพย
์สิน

	(B
๔)

.๔
๖๗

**
.๔

๑๔
**

.๔
๑๑

**
.๔

๕๗
**

.๔
๙๙

**
.๔

๗๘
**

.๖
๘๒

**
๑

สุข
ภา

พจ
ิตเ
ข้ม

แข
็ง	
(C

๑)
	

.๔
๘๔
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.๔

๕๕
**

.๔
๙๒

**
.๕

๑๐
**

.๔
๗๑

**
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๕๑
**

.๗
๐๓

**
.๖

๖๐
**

๑

สม
รร

ถภ
าพ
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ด	ี

(C
๒)

.๔
๔๙
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๒๒
**

.๔
๔๗
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๒๓
**

.๔
๕๐
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๙๗
**
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๖๓

**
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๑๙
**
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๔๘
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๑
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	ี(C
๓)

.๔
๕๙

**
.๓

๘๔
**

.๔
๕๗

**
.๕

๑๐
**

.๕
๒๐

**
.๔

๙๔
**
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๘๙

**
.๖

๑๐
**

.๖
๖๓

**
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๓๑
**

๑
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ละ
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เช
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ั่นใ
น	
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๔)

	
.๔

๔๘
**

.๔
๔๒

**
.๔

๗๑
**

.๕
๗๕

**
.๔

๗๔
**

.๕
๒๔

**
.๖

๓๒
**

.๕
๔๖

**
.๖

๓๔
**

.๖
๕๘

**
.๖

๗๗
**

๑

คุณ
ค่า

ใน
พัฒ

นา
คุณ

ภา
พช

ีวิต
	(D

๑)
.๔

๖๗
**

.๔
๓๘

**
.๔

๖๗
**

.๕
๑๘

**
.๕

๐๙
**

.๔
๙๗

**
.๖

๑๘
**

.๕
๒๓

**
.๖

๒๘
**

.๖
๓๒

**
.๖

๙๕
**

.๖
๙๒

**
๑

กา
รเ
สีย

สล
ะเ
พื่อ

คว
าม

สุข
ส่ว

นร
วม

	(D
๒)

.๔
๖๐

**
.๔

๒๕
**

.๕
๑๕

**
.๕

๔๑
**

.๔
๙๔

**
.๕

๑๓
**

.๖
๖๔

**
.๕

๗๔
**

.๖
๒๕

**
.๖

๒๕
**

.๗
๔๓

**
.๖

๕๕
**

.๗
๐๖

**
๑

กา
รร

ู้เท
่าท

ันใ
นก

าร
ใช

้ชีว
ิต	

(D
๓)

.๔
๐๑

**
.๓

๙๙
**

.๔
๗๑

**
.๔

๘๒
**

.๔
๖๕

**
.๕

๐๒
**

.๕
๘๕

**
.๕

๒๕
**

.๖
๐๔

**
.๕

๗๕
**

.๖
๐๔

**
.๖

๐๙
**

.๖
๗๓

**
.๗

๐๗
**

๑

กา
รร

ู้จัก
ใช

้ชีว
ิตแ

บบ
พอ

เพ
ียง

	(D
๔)

.๔
๖๑

**
.๔

๖๑
**

.๔
๙๑

**
.๕

๔๖
**

.๔
๗๔

**
.๔

๘๐
**

.๕
๙๗

**
.๕

๐๙
**

.๕
๙๑

**
.๖

๑๒
**

.๖
๑๕

**
.๖

๐๒
**

.๖
๓๗

**
.๖

๘๙
**

.๗
๒๙

**
๑

**
	ร
ะด

ับน
ัยส

�าค
ัญ
ที่ร

ะด
ับ	

.๐
๑
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ตา
รา

งท
ี่	๕

.๑
๑	

เม
ทร

ิกซ
์สห

สัม
พ
ันธ

์ระ
หว

่าง
ตัว

แป
รส

ังเ
กต

ที่ใ
ช้ใ

นก
าร

วิจ
ัย	

(ต
่อ)

ตัว
แป

ร
๑

๒
๓

๔
๕

๖
๗

๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

กา
รม

ีหล
ักธ

รร
มะ

ใน
กา

รด
�าเ
นิน

ชีว
ิต	

(D
๕)

.๔
๙๗

**
.๔

๒๐
**

.๔
๔๓

**
.๕

๑๖
**

.๔
๕๖

**
.๔

๙๘
**

.๖
๑๓

**
.๕

๑๔
**

.๕
๘๑

**
.๕

๗๐
**

.๖
๑๕

**
.๕

๙๖
**

.๖
๕๗

**
.๖

๓๙
**

.๖
๕๓

**
.๗

๖๙
**

คว
าม

สุข
สง

บใ
นท

าง
ธร

รม
	(D

๖)
.๔

๗๑
**

.๔
๓๙

**
.๔

๗๑
**

.๕
๐๗

**
.๔

๘๔
**

.๕
๓๗

**
.๖

๔๒
**

.๕
๓๐

**
.๖

๒๕
**

.๖
๑๘

**
.๖

๖๖
**

.๖
๐๘

**
.๖

๒๓
**

.๖
๒๑

**
.๖

๑๙
**

.๖
๕๕

**

 
๔.

๑๕
๔.

๐๐
๔.

๐๖
๔.

๑๖
๔.

๓๐
๔.

๑๒
๔.

๑๗
๔.

๓๔
๔.

๑๘
๔.

๒๓
๔.

๓๖
๔.

๒๑
๔.

๒๕
๔.

๓๑
๔.

๒๐
๔.

๑๖

SD
.	

๐.
๖๕

๖
๐.

๖๕
๒

๐.
๖๓

๗
๐.

๖๙
๖

๐.
๖๕

๕
๐.

๖๖
๒

๐.
๕๕

๕
๐.

๕๘
๒

๐.
๖๑

๔
๐.

๖๑
๑

๐.
๕๕

๔
๐.

๖๐
๕

๐.
๖๐

๙
๐.

๕๘
๐

๐.
๕๙

๙
๐.

๖๔
๕

**
	ร
ะด

ับน
ัยส

�าค
ัญ
ที่ร

ะด
ับ	

.๐
๑

	
จา

กต
าร

าง
ที	่
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สด
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ซ์ส

หส
ัมพ

ันธ
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แป
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ง	
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ถึง
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ธ์ท
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งส
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.๐
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โด

ยต
ัวแ
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ที่ม

ีคว
าม

สัม
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ธ์ก
ันส

ูงส
ุด	

๓	
ล�า
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แร
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ได

้แก
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ช้ช
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(D
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ับก
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มีห
ลัก
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นก
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ินช
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	(r
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๒)
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	๐
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ุณ
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ุณ
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๕.๓   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความสุขเชิงพุทธ

	 ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความสุขเชิงพุทธ	 ด้วยการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	๒	(Second-order	Confirmatory	Factor	Analysis	:	CFA)	ด้วยโปรแกรมการ

วเิคราะห์โมเดลลสิเรล	(Linear	Structural	Relationship	Model:	LISREL)	ส�าหรบังานวจิยันี	้ผูว้จิยัได้ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและโมเดลสมมุติฐานการวิจัยเป็นล�าดับแรก	และเมื่อท�าการทดสอบแล้วพบ

ว่า	 แบบจ�าลองโครงสร้างที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผู้วิจัยจะท�าการปรับแบบจ�าลอง

โดยอาศยัพืน้ฐานของแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องมาเป็นข้อมลูพิจารณาประกอบการปรบัแบบจ�าลอง

การวัดตัวแปรความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	โดยมีรายละเอียดต่างๆ	ดังนี้

ตารางที่	๕.๑๒	แสดงการประเมินความสอดคล้องของโมเดล

การวัดของโครงสร้างการวัดความสุขเชิงพุทธ

L a t e n t	
Construct

O b s e r v e d	
Variables

Latent	Construct Observed	Variables

Construct	
Reliability

Va r i ance	
Extracted

Standardized	
Loading

Measurement	
Error๒

Reliability	
(Cronbach					)

PHY ๐.๘๐ ๐.๕๐ ๐.๗๙๖

A๑ ๐.๖๙ ๐.๕๓

A๒ ๐.๖๙ ๐.๕๓

A๓ ๐.๗๐ ๐.๕๐

A๔ ๐.๗๕ ๐.๔๔

SOCIAL ๐.๘๕ ๐.๕๘ ๐.๘๓๖

B๑ ๐.๖๕ ๐.๕๗

B๒ ๐.๗๔ ๐.๔๕

B๓ ๐.๘๙ ๐.๒๑

B๔ ๐.๗๕ ๐.๔๓

MIND ๐.๙๐ ๐.๖๙ ๐.๘๙๖

C๑ ๐.๘๓ ๐.๓๑

C๒ ๐.๘๔ ๐.๒๙

C๓ ๐.๘๕ ๐.๒๙

C๔ ๐.๘๑ ๐.๓๕

INTEL ๐.๙๕ ๐.๖๘ ๐.๙๒๕

D๑ ๐.๘๑ ๐.๓๔

D๒ ๐.๘๓ ๐.๓๑

D๓ ๐.๘๒ ๐.๓๓

D๔ ๐.๘๕ ๐.๒๘

D๕ ๐.๘๓ ๐.๓๑

D๖ ๐.๘๐ ๐.๓๖
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	 จากตารางท่ี	 ๕.๑๒	 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	 ๒	 (Second	 order	 -							

Confirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ในการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง	(Construct	Validity)	

ของตวัแปรความสขุเชงิพทุธ	ผลการทดสอบพบว่า	องค์ประกอบของการวดัความสขุเชิงพทุธมด้ีวยกนั	๔	องค์

ประกอบได้แก่	 สุขทางกายภาพ	 (PHY)	สุขทางสังคม	 (SOCIAL)	 	สุขทางจิตใจ	 (MIND)	และสุขทางปัญญา	

(INTEL)	 โดยผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในแต่ละองค์ประกอบ	ด้วยการวิเคราะห์

ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง	(Construct	Reliability)	พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง	๐.๘๐	ถึง	๐.๙๕	

และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได	้(Average	Variance	Extract)	อยู่ระหว่าง	๐.๕๐	ถึง	๐.๖๙	ในส่วนของ

คุณภาพเครื่องมือวัดทั้งฉบับพบว่า	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ครอนบาร์คแอลฟ่า	(Cronbach	Alpha	:					)	

เท่ากับ	๐.๙๗๔	และมีค่าสัมประสิทธิ	์สหสัมพันธ์ของเครื่องมือแต่ละชุดอยู่ระหว่าง	๐.๗๙๖	ถึง	๐.๙๒๕

ตารางที่	๕.๑๓	แสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ�าลองโครงสร้าง

การวัดโครงสร้างความสุขเชิงพุทธ

ดัชนีที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ค่าสถิติ แปลผล

ดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์	

(Absolute	Fit	Index)

๑.	Chi-Square	(						) ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 			=	๔๑๖.๐๙;	df	

=	๑๓๑;	P	<.๐๑

ไม่กลมกลืน

๒.	RMSEA <	.๐๘ ๐.๐๗๒ มีความกลมกลืน

๓.	GFI >	.๙๐ ๐.๙๐ มีความกลมกลืน

ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ	

(Comparative	Fit	Indexes)

๑.	CFI >	.๙๐ ๐.๙๙ มีความกลมกลืน

๒.	NNFI >	.๙๐ ๐.๙๘ มีความกลมกลืน

ดัชนีในกลุ่มเศษที่เหลือ	

(Comparative	fit	Index)

๑.	RMR <	.๐๕ ๐.๐๑๕ มีความกลมกลืน

๒.	SRMR <	.๐๕ ๐.๐๓๗ มีความกลมกลืน

ดัชนีโมเดลเชิงประหยัด	(Parsimony	

fit	Indices)

๑.	PGFI มีค่าใกล	้๑ ๐.๖๙ มีความกลมกลืน
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 จากตารางที่	๕.๑๓	การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจ�าลองการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า

แบบจ�าลองการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ	์ (	 	 	 	=	๔๑๖.๐๙;	df	=	๑๓๑;	<.๐๑,	RMSEA	=	

๐.๐๗๒,	GFI	=	๐.๙๐,	CFI	=	๐.๙๙,	NNFI	=	๐.๙๘)		ในส่วนของค่าไค	–	สแควร	์(Chi-Square)	พบว่า	ไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติเนื่องจากได้รับอิทธิพลความแปรปรวนจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่	 ผู้วิจัยจึง

พิจารณาดัชนีชี้วัดความกลมกลืนอื่นพบว่า	 มีแบบจ�าลองการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุก

ดัชน	ีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานในอันดับที่	๒	อยู่ระหว่าง	๐.๘๙	ถึง	๐.๙๕	และมีค่า

สัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง	๐.๖๕	ถึง	๐.๘๙	ดังแสดงในแผนภูมิ

ต่อไปนี้

แผนภาพที่	๕.๔	แสดงแบบจ�าลองการวัดความสุขเชิงพุทธ

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที	่๒

A1

B1

C1

D1

HAPPY

A2

B2

C2

D2

A3

B3

C3

D3

D5

A4

B4

C4

D4

D6

INTEL

PHY

SOCIAL

MIND

0.53

0.57

0.31

0.34

0.53

0.45

0.29

0.31

0.50

0.21

0.29

0.33

0.31

0.44

0.43

0.35

0.28

0.36
0.80

0.83

0.85

0.82

0.83

0.81

0.81

0.85

0.84

0.83

0.75

0.96

0.94

1.00

0.89

0.89

0.74

0.65

0.75

0.70

0.69

0.69
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	 จากแผนภาพที่	๕.๓		จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที	่๒	พบว่า	ตัวแปรแฝงความ

สุขทางจิตใจ	 มีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด	λMIND	 =	๐.๙๕	 รองลงมาได้แก่	

ตัวแปรแฝงความสุขทางปัญญา	มีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน	λINTEL	=	๐.๙๔	ความ

สุขทางสังคม	มีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน	λSOCIAL	=	๐.๙๒	และความสุขทางกาย	มี

ค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	λPHY	=	๐.๘๙	ตามล�าดับ

	 ในล�าดับต่อไปเป็นการวิเคราะห์ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรแฝงในแต่ละองค์

ประกอบ	โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในอันดับที	่๑	พบว่าตัวแปรแฝงความสุขทางกาย	(PHY)	

ประกอบไปด้วยตวัแปรสงัเกตทีเ่ป็นตวับ่งชี	้๔	ตวัซึง่ตวัแปรแฝงความสุขทางกาย	มค่ีาความเชือ่มัน่ของตวัแปร

แฝงเท่ากับ	๐.๘๐	และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เท่ากับ	๐.๕๐	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบ

มาตรฐานของตวัแปรสงัเกตได้ทีเ่ป็นตวับ่งชีม้ค่ีาตัง้แต่	๐.๖๙	ถงึ	๐.๗๕	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.๐๑	

ทุกค่า	ตัวแปรสังเกตที่ค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ	ตัวแปรการจัดการทรัพย์สินโดยชอบ

ธรรม	(λA๔	=	๐.๗๕)	และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ	ตัวแปรสุขทางกาย

และความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถ	ุ(λA๑	และ	λA๒	=	๐.๖๙)

	 ๑)	ตัวแปรแฝงความสุขทางสังคม	(SOCIAL)	ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้	๔	ตัว	ซึ่ง

ตัวแปรความสุขทางสังคม	มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเท่ากับ	๐.๘๕	และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้

เท่ากบั	๐.๕๘	โดยมค่ีาสมัประสทิธิน์�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตได้ทีเ่ป็นตัวบ่งชีม้ค่ีาตัง้แต่	

๐.๖๕	 ถึง	 ๐.๘๙	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .๐๑	 ทุกค่าตัวแปรสังเกตที่ค่าสัมประสิทธ์ิน�้าหนักองค์

ประกอบมากที่สุดคือ	ตัวแปรสุขในการสงเคราะห์ต่อผู้อื่น	(λB๓	=	๐.๘๙)และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น�า้

หนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ	ตัวแปรครอบครัวเป็นสุข	(λB๑	=	๐.๖๕)

	 ๒)	 ตัวแปรแฝงความสุขทางจิตใจ	 (MIND)	 ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้	 ๔ตัว	 ซึ่ง

ตัวแปรความสุขทางจิตใจ	มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเท่ากับ	๐.๙๐	และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้

เท่ากบั	๐.๖๙	โดยมค่ีาสมัประสทิธิน์�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตได้ทีเ่ป็นตัวบ่งชีม้ค่ีาตัง้แต่	

๐.๘๑	 ถึง	 ๐.๘๕	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .๐๑	 ทุกค่า	 ตัวแปรสังเกตที่ค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์

ประกอบมากท่ีสุดคือ	 ตัวแปรคุณภาพจิตดี	 (λC๓	 =	 ๐.๖๕)	 และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน�้าหนักองค์

ประกอบน้อยที่สุดคือ	ตัวแปรความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	(λC๔	=	๐.๘๑)

	 ๓)	ตัวแปรแฝงความสุขทางปัญญา	(INTEL)	ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้	๖ตัว	ซึ่ง

ตวัแปรความสขุทางปัญญา	มค่ีาความเชือ่มัน่ของตัวแปรแฝงเท่ากบั	๐.๙๕	และมีค่าความแปรปรวนทีส่กดัได้

เท่ากบั	๐.๖๘	โดยมค่ีาสมัประสทิธิน์�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตได้ทีเ่ป็นตัวบ่งชีม้ค่ีาตัง้แต่	

๐.๘๐ถึง	 ๐.๘๕	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .๐๑	 ทุกค่า	 ตัวแปรสังเกตท่ีค่าสัมประสิทธ์ิน�้าหนักองค์

ประกอบมากท่ีสุดคือ	 ตัวแปรคุณภาพจิตดี	 (λD๔	 =	 ๐.๘๕)	 และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์

ประกอบน้อยที่สุดคือ	ตัวแปรความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	(λD๖	=	๐.๘๐)



223

ตารางที่	๕.๑๔	เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงใน

ล�าดับที่	๒	กับตัวแปรความสุขเชิงพุทธ

PHY SOCIAL MIND INTEL HAPPY

PHY ๑.๐๐

SOCIAL ๐.๘๒ ๑.๐๐

MIND ๐.๘๖ ๐.๘๙ ๑.๐๐

INTEL ๐.๘๓ ๐.๘๗ ๐.๙๑ ๑.๐๐

HAPPY ๐.๘๙ ๐.๙๒ ๐.๙๖ ๐.๙๔ ๑.๐๐

	 ตารางที่	๕.๑๔	จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในล�าดับที่	๒	พบว่า	ตัวแปรแฝง

ภายในทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความสุขเชิงพุทธทุกคู	่อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .๐๑	โดยคู่ความสัมพันธ์ของ

ตวัแปรแฝงภายในทีม่ค่ีาสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์มากทีส่ดุได้แก่	ความสขุทางใจกบัความสขุเชงิพทุธ	(r	=	๐.๙๖)	

รองลงมาได้แก่	 ความสุขทางปัญญากับความสุขเชิงพุทธ	 (r	 =	 ๐.๙๔)	 และความสุขทางใจกับความสุขทาง

ปัญญา	(r	=	๐.๙๑)	ตามล�าดับ	โดยคู่ของตัวแปรแฝงภายในที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ	ความสุขทางกาย

กับความสุขทางสังคม	(r	=	๐.๘๒)	

 สรุป	ผลการจากการศึกษาแนวคิด	กระบวนการสร้างและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขตามหลัก

พระพทุธศาสนาของชมุชนและองค์กรกรณศีกึษาทัง้ในระดบันโยบายและองค์กรในพืน้ทีท่ีเ่ป็นกรณศีกึษาของ

ประเทศไทย	จ�านวน	๓	ชุมชนและองค์กร	ได้แก่	๑)	กลุ่มธนาคารความด	ีวัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัด

เชยีงราย	๒)	สถาบนัวมิตุตยาลยัและศนูย์วปัิสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชญิตะวนั)	โดย	ว.วชริเมธี	๓)	ส�านกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ (สศช.)	 พบว่ามีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริม

สร้างความสุข	ดังนี้	

	 ๑)	กลุ่มธนาคารความด	ีวัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	กลุ่มธนาคารความด	ีของวัดศรี

เมืองมูล	 ชุมชนต้นแบบธนาคารความดีแห่งการสร้างสังคมด้วยคุณธรรมและความสุข	 กลุ่มธนาคารความดี	

ท�างานภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า		“ท�าความดีสร้างค่าความเป็นคน	ยามขัดสนเราให้แลกเป็นสิ่งของ”	โดยจุด

มุง่หมายของการเสรมิสร้างความดแีละความสขุ	กลุ่มธนาคารความด	ีมแีนวความคิดทีม่คีวามมุง่หมายเพือ่น�า

ธรรมะมาใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวันเพื่อส่งเสริมให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม	 มีความสุข	 สามารถน�าธรรมะที่เป็น

นามธรรมทีไ่ม่สามารถจับต้องสมัผสัได้อย่างวตัถทุัว่ไป	ให้สามารถจบัต้องสมัผสัได้อย่างเป็นรปูธรรม	โดยผ่าน

ขบวนการแห่งธนาคารความดี	 ซึ่งมีรูปแบบการท�างานคล้ายๆ	กับธนาคารพาณิชย์ที่มีการฝาก	การถอนเงิน

กับการฝาก-ถอนความดีที่เป็นรูปธรรม	โดยสิ่งที่มีความแตกต่าง	คือ	การน�าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

มาบรูณาการกบัการบรหิารจดัการในเชงิโครงการ	โดยผ่านแนวคิดการสร้างความด	ี๒	ประการ	คอื	๑)	ป้องกนั

สิง่ไม่ดมีุง่เน้นการพฒันาคนให้เป็นผูม้คีณุภาพ		สามารถทีจ่ะด�าเนนิชวีติไปได้อย่างสงบสขุ	เกดิความเรยีบร้อย

ดีงามในสังคมโดยส่วนรวม	จึงท�าให้ธนาคารความดีได้คิดค้นวิธีการเพื่อป้องกันสิ่งไม่ด	ีไม่เหมาะสมให้น้อยลง	

หรือให้หายไปจากพฤติกรรมของคน	ในสังคมโดย	ส่วนรวม	เช่น	การดื่มสุรา	สูบบุหรี่	ยาเสพติด	การพนัน	ชิง

สุกก่อนห่าม		เป็นต้น	๒)	การขับเคลื่อนความดีและความสุข	ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	โดยมีการ

ขับเคลื่อนความดีที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรูปธรรม	เช่น	การช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน	การดูแลผู้สูงอายุ	การเสริมสร้าง

จิตอาสา	การช่วยเหลือคนจน	การสมาทานรักษาศีล	๕	ศีล	๘	การอธิษฐานจิตในเชิงการปฏิบัติเพื่อความสุข	

เป็นต้น
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	 ๒)	สถาบันวิมุตตยาลัยและศูนย์วิปัสสนานานาชาติ	(ไร่เชิญตะวัน)	โดยพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธีหรือ

รู้จักกันดีในนามปากกา	 ว.วชิรเมธี	 เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในฐานะพระนักวิชาการ	 นักคิด	 นักเขียน	

และนักบรรยายธรรม	ท่าน	ว.วชิรเมธี	 ได้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยโดยมีวัตถุประสงค	์๗	ประการ	คือเพื่อส่ง

เสริมการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นขุมคลังทางปัญญาส�าหรับ

มนษุยชาต	ิเพือ่ส่งเสรมิการเจรญิสมาธภิาวนาอนัเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สนัติภาพโลกอย่างยัง่ยนื	เพ่ือ

ประยุกต์พุทธธรรมน�ามาแก้ปัญหาของสังคมไทย	สิ่งแวดล้อม	มนุษยชาต	ิและของโลกได้อย่างร่วมสมัย	 เพื่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์การท�างานเชิงรุกทุกรูปแบบ	 เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และก้าว

ข้ามความขัดแย้งระหว่างลัทธินิกายในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น	 เพื่อน�ามนุษยชาติให้เป็นอิสระจาก

พันธนาการแห่งความโลภ	(ความอยาก)	ความโกรธ	(ความรุนแรง)	และความหลง	(ความด้อยการศึกษา)	และ

เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู	้ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ที่พร้อมอุทิศตนท�างานเพื่อ	สันติสุขของมวลมนุษยชาติ	

	 ๓)	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	(สศช.)	ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่อคณะรฐัมนตรีพจิารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตกิบัข้อเสนอ

อ่ืนๆของ	 สศช.	 ในการจัดท�าตัวช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิได้ด�าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันากรอบแนวคดิและจัดท�าดชันช้ีีวดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุในสงัคมไทยขึน้	บนพ้ืนฐาน

การม	ีส่วนร่วมของภาคกีารพัฒนาทีเ่ก่ียวข้อง	ให้เป็นทีย่อมรบั	เห็นความส�าคัญ	และเกดิการน�าไปใช้ประโยชน์

ร่วมกัน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งช้ีสถานะของประเทศ	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและใช้ติดตามประเมินผล

การพัฒนา	 รวมทั้งสามารถน�าไปใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและก�าหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็น

เป็นสุข	 	 ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างกระแสหลักในสังคม	 ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด

และค่านยิมของคนไทยเพือ่ให้เกดิคณุค่าใหม่ในการด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ	และวางแนวทางการพฒันาฐาน

ข้อมูลและตัวชี้วัดที่จ�าเป็นต่อการจัดท�าดัชนีช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุข	 ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์	 วางแผน	

ติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่อง	ทันต่อสถานการณ์	โดยมีการพัฒนาองค์ประกอบดัชนีชี้วัด

ความอยู่เย็นเป็นสุขม	ี๖	องค์ประกอบ	เช่น	การมีสุขภาวะ	ได้แก่	สุขภาพกายดี	สุขภาพจิตดี	และคิดเป็นท�า

เป็น	การมเีศรษฐกจิเป็นธรรมและเข้มแขง็	ได้แก่	การมีสัมมาชพีเศรษฐกจิเข้มแขง็	มคีวามเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ	

เป็นต้น

	 การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและองค์กรท่ีเป็นกรณีศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความ

เก่ียวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา	 โดยมีการน�าหลักพุทธธรรมที่เน้นการพัฒนาคนและสังคมสันติสุข	

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความสุขและกระบวนการพัฒนาสังคมท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีการน�าหลัก

พุทธธรรมมาขยายและสรุปเป็นผลการด�าเนินการ	 โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ความสุขและการพัฒนาตามหลัก				

ภาวนา	๔	ได้แก่	การพัฒนาด้านกายภาพ	(กายภาวนา)	การพัฒนาด้านสังคม	(ศีลภาวนา)	การพัฒนาด้านจิตใจ	

(จิตตภาวนา)	และการพัฒนาสังคมแห่งอุดมปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	ซึ่งผลการด�าเนินการก็พบว่า	ชุมชนและ

องค์กรสามารถเสริมสร้างความสุขและการพัฒนาสังคมโดยมีเกณฑ์บ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ส่งผลให้

ประชาชน	ชุมชน	มีความสุขและการเกื้อกูลกันมากขึ้น	และท�าให้ภาพรวมของการพัฒนาประเทศมีทิศทางที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น



การวิเคราะห์รูปแบบ

การเสริมสร้างความสุข

ตามหลักพระพุทธศาสนา
บทที่

 

๖
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	 ในบทนี	้เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ทีว่่า	เพือ่เสนอรปูแบบและวธิกีารเสรมิสร้างความสขุตามองค์ประกอบ

และตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา	อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความสุขของประชาชน	องค์กร	ชุมชน

และสังคม	 โดยมีแบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการพัฒนา	ดังนั้น	 จึงจะน�าเสนอรูป

แบบการเสริมสร้างความสุขออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	

	 ๑)	การเสริมสร้างความสุขตามพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ

	 ๒)	การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนของพระมหาเถระและองค์กรกรณีที่ศึกษา

๖.๑ การเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ

	 จากการศึกษาแนวคิด	องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด	และการสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาที่พบว่า	ความสุขนั้นม	ี๒	ประเทภ	คือ	โลกิยสุขและโลกุตตรสุข	โดยมีระดับชั้นของความสุขที่แตกต่าง

กันไปเช่น	กามสุข	ทิพยสุข	ฌานสุข	ไปจนถึงนิพพานสุข	แต่เมื่อจ�าแนกย่อยลงไปถึงความสุขในสังคมมนุษย์ก็

พบว่า	ความสุขของมนุษย์สามารถวัดใน	๔	ระดับ	คือ	ความสุขทางกายภาพ	ความสุขทางสังคม	ความสุขทาง

จติใจ	และความสขุทีเ่กดิขึน้จากปัญญา	แต่เนือ่งจากการศกึษาครัง้นี	้คณะผู้วจิยั	ได้ศึกษาก�าหนดองค์ประกอบ

และตัวชี้วัดความสุขจ�านวน	๔	องค์ประกอบ	๑๘	เกณฑ์ชี้วัดหลัก	๖๕	ตัวชี้วัดย่อย	ที่สรุปมาจากหลักค�าสอน

ทางพระพทุธศาสนาเพือ่น�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ในสงัคมปัจจบุนั	ดงันัน้	วธิกีารเสรมิสร้างความสขุตามหลกัค�า

สอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นลักษณะของการบูรณาการที่ผสมผสานหลักการทางพระพุทธศาสนากับการ

พฒันาบคุคลและสงัคม	ดงันัน้	จงึจะเสนอรปูแบบและวธีิการเสรมิสร้างความสขุตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธ

ศาสนา	โดยนัยต่างๆ	ดังนี้

 ๖.๑.๑ การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับความทุกข์ 

	 วิธีการเสริมสร้างความสุขโดยนัยนี้	 เป็นการเปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์ตามหลักที่ว่า											

เมื่อพบพานกับความทุกข	์จึงท�าให้เห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ภายใน	เหมือนดังพระพุทธองค์ในคราวเป็นเจ้าชาย

สิทธัตถะได้พบเห็นความทุกข์ใน	๔	ประเภท	คือ	ความแก	่ความเจ็บ	ความตาย	และเห็นสมณะ	จึงตั้งใจที่จะ

แสวงหาการหลดุพ้นจากความทกุข์เหล่านัน้	หลงัจากนัน้พระพทุธองค์จงึได้ค้นพบมรรคมีองค์	๘	ทีเ่ป็นหนทาง

แห่งความดับทุกข์	เช่นเดียวกับบุคคลหลายคนในโลกนี้ส่วนหนึ่งได้ประสบกับความทุกข	์ความยากล�าบากใน

ชวีติจงึมีความพยายามทีแ่สวงหาความสขุ	ความหลดุพ้นไปจากวงจรแห่งความทกุข์	ดงันัน้	ความสขุของบคุคล

และสังคมจะเกิดขึ้นได้	 อาจจะกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับความทุกข์ท่ีเกิดกับตนเองก่อนท่ีจะแสวงหา

แนวทางของความสุข	เพราะเห็นความทุกข์ในชีวิตจึงเกิดความเข้าใจในความสุขและแนวทางการพัฒนาชีวิต

บนเส้นทางของความสุขท่ีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ความ

สขุทีป่ระกอบด้วยปัญญา	โดยนยันี	้ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาได้กล่าวถงึแนวทางการเสรมิสร้างความ

สขุว่า	จะต้องมาจากการพิจารณาแบบโยนโิสมนสกิาร	คอื	การพจิารณาและมองเหน็ความสขุ	ความทกุข์ตาม

ความเป็นจริงด้วยการพิจารณาตามหลักอริยสัจ	๔	ที่ว่า
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	 ๑)	ทุกข์			พิจารณาว่า	อะไร	คือ	ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม

	 ๒)	สมุทัย	พิจารณาหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์

	 ๓)	นิโรธ		พิจารณาถึงความดับทุกข์	แนวทางการและเป้าหมายที่จะดับความทุกข์

	 ๔)	มรรค		ลงมือปฏิบัติการเพื่อดับทุกข์	ปรับปรุงวิธีการจนดับทุกข์แล้วจึงจะเกิดสุขได้

	 การเสริมสร้างความสุขโดยการน�าเอาหลักอริยสัจ	๔	และปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค	์๘	มาปฏิบัติ

เพือ่ลดความทกุข์สร้างความสขุนี	้เป็นแนวปฏบิตัหิรอืหนทางอนัประเสรฐิทีจ่ะน�าไปสู่ความพ้นทกุข์และท�าให้

เกิดสุขนั้น	พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงมรรคมีองค	์๘	ว่า	ประกอบด้วย

		 ๑)	สมัมาทฏิฐ	ิหมายถงึ	การมีความเหน็ชอบในส่ิงทีถ่กูต้องเป็นธรรม	มคีวามคิดเหน็ทีเ่ป็นตามความ

เป็นจริงของสรรพสิ่ง	เช่น	มีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม	บาป-บุญ	คุณ-โทษ	เห็นว่าอะไรคือทุกข์	อะไรคือเหตุ

แห่งทุกข์	วิธีการใดคือทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และเพื่อให้เกิดความสุข	มองเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยใช้ปัญญา

เป็นเครื่องประกอบ

		 ๒)	สัมมาสังกัปปะ	หมายถึง	การด�าริชอบ	คิดชอบ	โดยการคิดที่จะออกจากการปรุงแต่งของจิตใจ

ที่มีความปรารถนาในกามารมณ์	 ความพยาบาท	 การเบียดเบียนที่เผาผลาญภายในจิตใจของมนุษย์หรือการ

คิดที่แสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน	มุ่งสู่การคิดเพื่อการสร้างสรรค	์การท�าความดีงาม	การช่วยเหลือแบ่งปัน	

		 ๓)	สัมมาวาจา	หมายถึง	การเจรจาที่ชอบ	คือ	เป็นการพูดที่ปราศจากการพูดปด	พูดส่อเสียด	พูด

ค�าหยาบ	พูดเพ้อเจ้อที่ไม่ก่อประโยชน์	มุ่งมั่นการพูดด้วยค�าจริง	ค�าแท้	ค�าที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และ

ความสุข

		 ๔)	สัมมากัมมันตะ	หมายถึง	การท�างานชอบ	โดยประพฤติชอบทางกาย	มีความรับผิดชอบในสิ่งที่

ตนเองได้กระท�าลงไป	 เช่น	การไม่เบียดเบียนซึ่งกัน	การฆ่า	การประหัตประหาร	ท�าลาย	ท�าร้าย	ประกอบ

อาชีพที่ผิดไปจากท�านองคลองธรรม	เป็นต้น

		 ๕)	 สัมมาอาชีวะ	 หมายถึง	 การเลี้ยงชีพชอบ	 โดยการประกอบอาชีพที่สุจริต	 ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิด

กฎหมายบ้านเมอืง-จารตีประเพณขีองท้องถิน่	และรับผดิชอบในการงานของตนเองทีไ่ม่ก่อให้เกิดความเดอืด

ร้อนมีผลกระทบต่อบุคคล	สิ่งของสาธารณะ	สิ่งแวดล้อม	และทรัพยากรต่างๆ

		 ๖)	สมัมาวายามะ	หมายถงึ	การมคีวามเพียรพยายามชอบ	มคีวามตัง้มัน่	มัน่ใจในการทีจ่ะสร้างสรรค์

ในสิ่งที่ดีงาม	 ท�าการงานด้วยความรับผิดชอบ	 ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่อให้การงานประสบผลส�าเร็จ	

และมีความเพียรระวังมิให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	 เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว	 เพียรท�า

กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	ให้เกิดขึ้น	และเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว	

		 ๗)	สัมมาสติ	หมายถึง	มีสติระลึกชอบ	โดยการมีสติในการด�าเนินชีวิต	มีสติในการประกอบการงาน	

การพัฒนาตนเอง	หรือเป็นการมีสติตามระลึกรู้ความเป็นไปของกาย	 เวทนา	จิต	ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของมนุษย์	

	 ๘)	สมัมาสมาธ	ิหมายถงึ	การมคีวามตัง้ใจมัน่ชอบในการทีจ่ะสร้างสรรค์ความดงีามให้เกดิขึน้	มสีมาธิ

ในระดับต่างๆ	อันเป็นไปเพื่อประกอบกิจการน้อยใหญ่ให้ส�าเร็จ		การมีสมาธิเพื่อการควบคุมจิตใจของตนเอง	

มีสมาธิเพื่อการก�าจัดกิเลสภายในตัวตนของมนุษย์	เป็นต้น

	 เมื่อบุคคลประกอบความเพียร	 กระท�า	 และรับผิดชอบในสิ่งที่ท�า	 ตามหลักมรรคมีองค์	 ๘	 และ

พิจารณาด้วยดีแล้วย่อมจะเกิดความสุข	 เพราะรู้	 เห็น	คิด	ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	สามารถพิจารณาเห็นความสุข	

ความทุกข์ในชีวิตได้	 ซ่ึงความสุขกับความทุกข์นั้นมีความสัมพันธ์กันในมิติของการการด�าเนินชีวิตและการ

พิจารณาการโดยหลักโยนิโสมนสิการอย่างต่อเนื่อง			



228

แผนภาพที่ ๖.๑ แสดงวิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับความทุกข์ตามหลักมรรคมีองค์ ๘

	 การท่ีบุคคลและสังคมจะเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและองค์กรหรือสังคมบุคคลและ

สังคมนั้นจะต้องมองเห็นความทุกข์หรือปัญหาที่มีอยู่ในตัวมนุษย์หรือในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์ชีวิต	จากนั้นจึงลงมือค้นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขความทุกข์นั้น	โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย	

แต่ยึดหลักหลักโยนิโสมนสิการ	คือ	คิดที่แยบคาย	ละเอียดรอบคอบ	มีเหตุมีผล	เชื่อมโยงและมองสิ่งต่างๆ	ตาม

ความเป็นจริง	 และใช้หลักมรรคมีองค์	 ๘	 คือ	 การวางจิต	 คิดให้ตรง	 มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรม	 มีความ

พยายาม	 และลงมือกระท�าทางกาย	 วาจา	 ที่ถูกต้องเหมาะสม	 รับผิดชอบในสิ่งที่กระท�าลงไปด้วยความชอบ

ธรรม		พร้อมทัง้มีจิตใจทีม่ั่นคง	มสีมาธ	ิการพัฒนาจิตใจของตนเองอย่างต่อเนือ่ง	เม่ือบคุคลมแีนวทางการด�าเนนิ

ชีวิตตามหลักการดังกล่าว	ย่อมจะประสพกับความสุข	สามารถแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

และสังคมได้

 ๖.๑.๒ การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนของบุคคลและสังคม

	 วิธีการเสริมสร้างความสุขโดยนัยนี้	 เป็นการสาวไปถึงสาเหตุของการที่ให้เกิดความทุกข์ของบุคคล

และสังคม	 จากผลการศึกษาที่พบว่า	 ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดข้ึนกับบุคคลนั้น	 มีความสัมพันธ์กับการมี

พฤติกรรมทางกาย	วาจา	ใจหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น	ดังนั้น	บุคคลจะต้องก�าหนดบทบาทและ

ท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 รับผิดชอบในหน้าท่ีและการกระท�าของตนเอง	 ไม่ประพฤติในสิ่งที่

เป็นอกุศลมูล	ไม่ประพฤติล่วงละเมิดกฎเกณฑ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน	คือ	ศีล	๕	หรือศีลของอารยชนเป็น

ปกติ	มีความสุจริตเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	เมื่อบุคคลละเว้นสิ่งที่เป็นอกุศล	ประพฤติ	ปฏิบัติในสิ่งที่เป็น

กุศล	บุคคลนั้นย่อมพบกับความสุข	ปิดกั้นทางแห่งความทุกข์ได	้ฉะนั้น	บุคคลจึงจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้

อยู่ในฐานแห่งความดีงาม	เช่น	การมีความสุจริตธรรม	มีศีล	เป็นพื้นฐานจึงจะท�าให้เกิดความสุขในระดับโลกิย

สุขและเป็นฐานให้เข้าถึงความสุขในระดับโลกุตตระได	้ดังนี้

ประสบการณ์ในชีวิต ความทุกข์

มรรคมีองค์	๘

โยนิโสมนสิการ

ความสุข
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แผนภาพที่ ๖.๒ แสดงวิธีการเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์การปฏิบัติของบุคคล

เงื่อนไข

พฤติกรรมและจิตใจ

เงื่อนไข

พฤติกรรมและจิตใจ

เงื่อนไข

พฤติกรรมและจิตใจ
เงื่อนไข

พฤติกรรมและจิตใจ

การประพฤติตนในการที่จะพัฒนา

จิตใจของตนให้เข้าถึงความดีงาม	

ความจริง	โดยหลักวิปัสสนา	

การประพฤติตนในการที่จะ

เสริมสร้างความสุข	ด้วยความดี

งาม	มีศีลธรรมและ	จริยธรรมใน

การด�าเนินชีวิต

การประพฤติตนในการที่จะ

ลดละจากอกุศลมูล	ความโลภ	ความ

โกรธ	ความหลง	ความไม่สุจริตทั้ง

การประพฤติตนด้วยการท�า

หน้าที่ของตนเองตามบทบาท

สมมติให้ดี	ขยันท�าหน้าที่และ

การงานให้มีความสุข	

ความสุข

 จากแผนภาพดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลจะมีความสุขได้นั้น	 บุคคลจะต้องมีความประพฤติที่

เหมาะสม	โดยเริ่มต้นจากการเพียรละหรืองดเว้นจากอกุศลมูล	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ความไม่สุจริต

ทั้งปวง	 อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในการด�ารงชีวิตพยายามประพฤติตนด้วยการท�าหน้าที่ของตนเองตาม

บทบาทที่ได้รับสมมติให้ดี	เช่น	รับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง	ท�าหน้าที่ของพ่อ	แม่	ลูก	คร	ูอาจารย์	ศิษย์	

หรอืตามต�าแหน่งการงานให้ถกูต้อง	มีความขยนัในการประกอบอาชพี	พยายามท�าหน้าทีแ่ละบรหิารการงานให้

มีความสุข	และมีการประพฤติตนในการที่จะเสริมสร้างความสุข	ด้วยความดีงาม	มีศีลธรรม	และจริยธรรมใน

การด�าเนินชีวิต	เพ่ือเพ่ิมพูนทางกศุล	ทางแห่งการท�าดีให้เพิม่ขึน้	เม่ือบคุคลได้ประกอบกิจอนัเป็นฝ่ายดีอย่างต่อ

เนื่อง	ความสุขที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดขึ้น	ดังที่ปรากฏใน	ทีฆชาณุสูตร	๑		ที่พระพุทธองค์ได้ให้แนว

ปฏิบัติแก่มนุษย์เพื่อยึดถือปฏิบัติส�าหรับแสวงหาความสุขไว้ว่า	“ท่านทั้งหลาย	คหบดีธรรม	๔	ประการนี	้ย่อม

เป็นไปเพื่อประโยชน์	เพื่อความสุขในปัจจุบัน	๔	ประการ	คือ	อุฏฐานสัมปทา		อารักขสัมปทา	กัลยาณมิตตตา	

และสมชีวิตา..”	 ตามพุทธพจน์นี้	 จะเห็นได้ว่าความสุขในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้โดยการมีความเพียรพยาม

ยามในการแสวงหาทรัพย์สินเงนิทอง	ความเพยีรพยายามเป็นเหตุให้มนษุย์ประสบความส�าเรจ็เมือ่ประสบความ

ส�าเร็จความสุขกเ็กดิขึน้	ทรัพย์สินเงนิทองท่ีหามาได้ควรเกบ็รกัษาไว้ให้ปลอดภยัและน�าออกมาใช้จ่ายเท่าท่ีจ�าเป็น

ควรเกบ็ออมไว้เพ่ือใช้จ่ายในยามฉกุเฉนิหรือในคราวทีจ่�าเป็น	การเกบ็ออมทรพัย์ไว้จงึเป็นหลกัประกนัชวีติอย่าง

หนึง่ซึง่ช่วยให้มนษุย์มทีรพัย์สนิส�ารองส�าหรบับรรเทาทกุข์หรือดับทกุข์ทีเ่กิดขึน้ในชวีติ	เนือ่งจากมนษุย์เป็นสตัว์

สังคมจึงมักได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นๆ	 ท่ีมีอยู่ในสังคม	 การคบบุคคลที่เป็นบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรโดยหลีก

เลี่ยงการคบคนพาลย่อมเป็นมงคลแก่ตัวเองและมีความสุขเพราะว่ากัลยาณมิตรจะไม่น�าความทุกข์ความเดือด

ร้อนมาให้	 และเมื่อมีทุกข์เกิดข้ึนกัลยาณมิตรก็จะให้ความช่วยเหลือ	 เม่ือเรามีสุขกัลยาณมิตรก็มีมุทิตาจิตไม่

คิดเบียดเบียนเรา	ประการสุดท้าย	คือ	การประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองซึ่งจะต้องด�าเนินชีวิตโดยยึดถือหลัก

ความสมดุลพอดี	 ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตระหน่ีจนเกินไป	 ต้องรู้จักประมาณตนและด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักทาง

สายกลางเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชีวิตก็จะมีความสุข
 ๑	องฺ.อฏฺฐก.	๒๓	/	๕๔	/	๓๒๑	-	๓๒๒
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	 ในขณะที่การปฏิบัติตนเพื่อลดละจากอกุศลมูล	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ความไม่สุจริตทั้ง

ปวง	และการประพฤติตนด้วยความดีงาม	มีศีลธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	รวมทั้งการประพฤติตน

ในการที่จะพฒันาจิตใจของตนให้เข้าถึงความดีงาม	ความจริง	โดยหลักใช้วปิัสสนากมัมัฏฐานหรือการบ�าเพ็ญ

เพยีรทางจติใจ	ย่อมจะท�าให้บคุคลเข้าถงึความสขุมากขึน้	เพราะว่า	เป็นการละต้นเหตุแห่งความทกุข์ทีม่าจาก

การกระท�าของตนเอง	โดยเฉพาะการละพื้นฐานของความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ที่ท�าให้บุคคลประพฤติ

ปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสม	มีความทุจริต	เป็นต้น	ส่วนการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อขจัดความรู้สึกสุข-ทุกข์	หรือ

เวทนาท่ีเข้ามาในชวิีตย่อมจะท�าให้เกดิการคลายความยดึมัน่ถอืมัน่ทีท่�าให้เกดิความสขุ	ความทกุข์ภายในจติใจ

ของบคุคล	เป็นการปฏบิตัเิพือ่ลด	“อตัตา”	ทีท่�าให้เกดิความสขุและความทกุข์	ดงันัน้	ความสขุของบคุคลและ

สังคม	 ย่อมสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนของบุคคลและสังคมโดยเฉพาะการปฏิบัติที่มีมาจากการด�ารงชีวิตและ

จิตใจของตนเอง

๖.๑.๓ การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับความเข้าใจในวิถีแห่งสังขารธรรม

	 การทีบุ่คคลจะเข้าใจและพบกบัความสขุและความทกุข์นัน้	บคุคลจะต้องเข้าใจถงึวถิแีห่งสังขารธรรม

ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	คือ	มีความเข้าใจถึงการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ของสรรพสิ่งที่ปรุงแต่งจากรูปและนาม	โดย

พระพทุธองค์ได้ทรงชีใ้ห้เหน็ว่า	ความสขุและความทกุข์สามารถเกดิขึน้ภายในจติใจได้เพราะความไม่เทีย่งแท้

และความแปรปรวนของรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	การที่บุคคลไปอิงอาศัยขันธ์ทั้ง	๕	ประการ

ข้างต้นจงึท�าให้เกดิทกุข์มากกว่าเกดิสขุ	ดงัตวัอย่างบทสนทนาระหว่างพระพทุธองค์กบัภิกษทุัง้หลายเก่ียวกบั

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขทุกข์กับขันธ	์๕	มีดังนี้

 	 “ภิกษุทั้งหลาย	 เม่ือมีรูป	 เพราะอาศัยรูป	 สุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้น	

เมื่อมีเวทนา	 ฯลฯ	 เม่ือมีสัญญา	 ...	 เมื่อมีสังขาร	 ...เมื่อมีวิญญาณ	 เพราะอาศัย

วญิญาณ	สขุและทกุข์ภายในจงึเกดิขึน้		ภิกษทุัง้หลาย	เธอท้ังหลายจะเข้าใจความ

ข้อนั้นว่าอย่างไร	รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง”	

	 “ไม่เที่ยง	 พระพุทธเจ้าข้า’	 “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	 สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”	

“เป็นทุกข์	พระพทุธเจ้าข้า”	“ก็สิง่ใดไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา	

เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสุขและทุกข์ในภายในจะพึงเกิดขึ้นหรือ”

	 “ไม่ใช่อย่างนัน้	พระพทุธเจ้าข้า”		“เวทนา	ฯลฯ	สญัญา	...	สงัขาร	...	วญิญาณ

เที่ยงหรือไม่เที่ยง”	“ไม่เที่ยง	พระพุทธเจ้าข้า”		“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	สิ่งนั้นเป็นทุกข์

หรือเป็นสุข”	“เป็นทุกข์	พระพุทธเจ้าข้า”

	 “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	เป็นทุกข	์มีความแปรผันเป็นธรรมดา	เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น

สขุและทุกข์ในภายในจะพงึเกดิขึน้หรอื”	“ไม่ใช่อย่างนัน้	พระพุทธเจ้าข้า”	“ภิกษุ

ทัง้หลาย	อรยิสาวกผูไ้ด้สดบัเหน็อยูอ่ย่างนี	้ฯลฯ	รูช้ดัว่า...ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น

อย่างนี้อีกต่อไป”	๒

              ๒		องฺ.ทสก.	(ไทย)	๑๕๐	/	๑๗	/	๒๓๙
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เนื่องจากความไม่เที่ยง	ความไม่ยั่งยืน	ความแปรปรวน	หรือความเป็นอนิจจังของ	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	

และวิญญาณ	ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลที่แสวงหาความสุขโดยอิงอาศัย	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และ

วิญญาณ	โดยทั่วไปสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมท�าให้บุคคลผิดหวัง	เป็นทุกข์	โทมนัส		เศร้าโศกเสียใจและร�่าให้	อันเกิด

จากการไม่ได้หรือเกิดจากการพลัดพรากหรือการสูญเสียส่ิงน้ันไป	 การด�าเนินชีวิตและการแสวงหาความสุข

ไม่อิงอาศัยรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	จึงเป็นแนวปฏิบัติที่จะท�าให้เกิดสุข	ดังนั้น	การเสริมสร้าง

ความสุขจึงมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในวิถีแห่งการเกิดขึ้น	การปรุงแต่งของสังขารธรรม	และการด�าเนิน

ชีวิตที่ไม่อิงอาศัยรูปนาม

 ๖.๑.๔ การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับการเจริญจิตใจและปัญญา

	 วธิกีารเสรมิสร้างความสขุทีส่มัพนัธ์กบัการเจรญิจติใจและปัญญานี	้เป็นหลกัการส�าคญัในพระพทุธ

ศาสนา	 ด้วยพระพุทธศาสนามองว่า	 การที่บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกข์นั้น	 เกิดจากการปรุงแต่งทาง

จติใจและการมปัีญญารูเ้ท่าทนัความสขุกบัความทกุข์	หากปราศจากการปรงุแต่ง	ยดึมัน่ถอืมัน่ในจติใจ	มคีวาม

อิสระแห่งจิตใจ	 มีความเกษม	 เบิกบานและมีปัญญารู้เท่าทันในธรรมชาติของสรรพส่ิง	 รู้เหตุ	 รู้ผล	 รู้ตน	 รู้

ประมาณ	 รู้ปัจจัยที่เชื่อมโยงความสุขกับความทุกข์แล้ว	 ความสุขย่อมจะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกิยสุขและโลกุ

ตตรสุข	ในขุททกนิกาย	มุจจลินทสูตร	พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขไว้	๔	ประการ

ใจความว่า

		 ๑.	ความยินดีในวิเวก	ย่อมมีความสุข

		 ๒.	การไม่เบียดเบียน	คือ	การระมัดระวังไม่ท�าร้ายสัตว์มีชีวิต	เป็นความสุขในโลก

		 ๓.	การละกามทั้งหลายเสียได้เป็นความสุขในโลก

		 ๔.	การก�าจัดความถือตัว	(อัสมิมานะ)	เสียได้นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง

	 ฉะนัน้	ถ้าบุคคลมกีารจ�ากดัความถอืตวั	ลดอตัตา	มคีวามอสิระแห่งจติใจ	ปราศจากกเิลสเครือ่งร้อย

รดัทัง้หลาย	ย่อมก่อจะเกดิความสขุภายในจติใจเป็นความสขุทีย่ัง่ยนืกว่าการพึง่พาความสขุจากวตัถภุายนอก

ที่มีการเปลี่ยน	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่และดับไป	และถ้าบุคคลมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขอย่างยิ่ง	คือ	ความ

สขุระดบั	โลกุตตระ	บุคคลสามารถเข้าถงึความสขุระดบันัน้ได้	โดยการบ�าเพญ็ตามหลกัไตรสกิขา	ลด	ละกิเลส	

หรือสามารถขจัดกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ได้โดยล�าดับตามหลักสังโยชน	์๑๐	ประการ	คือ			

		 ๑.	สักกายทิฏฐ	ิคือ	การขจัดความเห็นว่าเป็นตัวของตน	เป็นอัตตา	หรือเป็นเราเป็นเขา	ที่ก่อให้เกิด

ความทุกข์เพราะยึดถือในสิ่งนั้นๆ	มากเกินไป	เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆ	ที่รับรู้หรือสัมผัสนั้นว่าเป็นเพียงองค์

ประกอบของรูปและนามต่างๆ	มาประชุมกันรวมกัน

		 ๒.	 วิจิกิจฉา	 การขจัดความลังเลสงสัยในเรื่องของการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือตามหลัก

พุทธธรรม	มั่นใจว่าการด�าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมจะน�าไปสู่การลดทุกข์	สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับ

ตนเอง

	 ๓.	สีลัพพตปรามาส	การขจัดความยึดถือที่ไม่ถูกต้อง	หรือการยึดถือในศีล	ระเบียบ	แบบแผนจนถึง

ข้อปฏิบัติต่างๆ	ที่ท�าตามๆ	กันไปอย่างงมงาย	ไม่มีเหตุผล	ไม่เป็นหนทางเข้าสู่อริยมรรค

		 ๔.	 กามราคะ	คือ	 การขจัดความก�าหนัด	 การลุ่มหลงในกามราคะในรูปสัมผัสทั้งหลายที่ก่อให้เกิด

ความผูกพันและการหลงสติในการเสพหรือการบริโภค

		 ๕.	ปฏิฆะ	การขจัดความกระทบกระทั่ง	ความหงุดหงิดขัดเคืองใจที่ท�าให้จิตใจขุ่นมัว

 ๓	ส�.ม.	๑๙	/	๒๕๘	-	๒๖๙	/	๒๑๔
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	 ๖.	รูปราคะ	การขจัดความติดใจในรูปธรรมอันประณีต	 เช่น	ติดใจในรสของความสุข	ความสงบที่

เกิดจากการท�าสมาธิ	เป็นต้น

		 ๗.	อรูปราคะ	การขจดัความตดิใจในอรปูธรรม	เช่น	ตดิใจในอารมณ์แห่งอรปูฌาน	ปรารถนาในอรปู

ภพ	เป็นต้น

		 ๘.	มานะ	การขจัดความถือตัวหรือการส�าคัญตนเป็นนั่นเป็นนี	่เช่น	สูงกว่าเขา	เท่าเทียมเขา	ต�่ากว่า

เขา	เป็นต้น

		 ๙.	อุทธัจจะ	การขจัดความฟุ้งซ่าน	จิตใจไม่สงบ	ว้าวุ่น	ซัดส่าย	คิดพล่านไป

	 ๑๐.	อวิชชา	การขจัดความไมรู่้จรงิ	ไมรู่้ในทุกขอรยิสัจ	การไมรู่้เท่าทนัสภาวะ	ไมเ่ขา้ใจกฎธรรมชาติ	

การไม่รู้ในอริยสัจ	เป็นต้น

	 เมือ่บคุคลเจรญิจติภาวนาและปัญญาเพือ่ยนิดใีนความวเิวก	ไม่เบียดเบยีนตนเองและผู้อืน่	ระมัดระวงั

ไม่ท�าร้ายสัตว์มีชีวิต	 การละกามทั้งหลาย	 รวมทั้งการก�าจัดความถือตัว	 (อัสมิมานะ)	 การละสังโยชน์	 ๑๐	

ประการได	้ย่อมเป็นความสุขอย่างยิ่ง	สามารถเข้าถึงทั้งโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	ซึ่งจะต้องบ�าเพ็ญเพียรด้วย

การเจริญจิตภาวนา	การปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักอานาปานสต	ิคือการก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก	หรือหลัก

สติปัฏฐาน	๔	ดังแผนภาพนี้

	 จากแผนภาพดังกล่าว	แสดงให้เห็นถึงความสุขที่สัมพันธ์กับการพัฒนาจิตใจและปัญญา	ถ้าบุคคลมี

การพฒันาจติใจและปัญญาเพือ่ๆไปสูค่วามหลดุพ้น	มคีวามอสิระแห่งจติ	ปราศจากกเิลสเครือ่งร้อยรดัทัง้ปวง	

ไม่มีการอิงอาศัยความสุขภายนอกจากรูป-นาม	 และมีปัญญารู้เห็นส่ิงต่างๆ	 ตามความเป็นจริงหรือเข้าสู่

ไตรลักษณ์	เมื่อนั้นปัญญาย่อมเกิด	และความสุขก็จะตามมา	โดยจะเป็นความสุขที่ยั่งยืน

การเจริญจิตภาวนา พัฒนาและ

ยกระดับจิตเข้าสู่อิสรภาพ

ความสุขและความ

สงบจากกิเลสการไม่อิงอาศัยรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณใน

การด�าเนินชีวิต

การมีปัญญา รู้เท่าทัน

กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม

ความเป็นจริง
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๖.๑.๕ การเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธบูรณาการแบบองค์รวม

	 ในการศกึษาครัง้นี	้นอกจากจะวเิคราะห์องค์ประกอบและตวัชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา	

ยงัมคีวามมุง่หมายเพือ่น�าเอาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความสุขนัน้ไปประยกุต์ใช้สู่สังคม	ดงันัน้	การเสรมิสร้าง

ความสุขเชิงพุทธบูรณาการจึงมีนัยของการเสนอมุมมองจากหลักการทางพระพุทธศาสนากับการบูรณาการ

แนวคิดการสร้างตัวชี้วัดทางสังคม	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคมได	้โดยเฉพาะการน�าเสนอวิธีการ

เสรมิสร้างความสขุของพระมหาเถระ	นกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาทีท่่านได้ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการสร้างความสุข	ดังนี้

ตาราง ๖.๑ การเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบ

หลัก
ตัวชี้วัดย่อย หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

สุขทาง

กายภาพ

๑)	การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ -	 การรู้จักประมาณในการบริโภค	 การรู้จัก

สาเหตุของโรค	และวิธีการป้องกันโรค	

๒)การมีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์ -	การพักผ่อน	การออกก�าลังกาย	

-	 การพัฒนาทางกาย	 ได้แก่	 การดูแล

สุขภาพกาย	 มีความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่ง

เสพบริโภค	เช่น	การรู้จักกินรู้จักใช้	การ

บ�ารุงสุขภาพให้แข็งแรง

-	การพักผ่อน	การออกก�าลังกาย	

-	 การพัฒนาทางกาย	 ได้แก่	 การดูแลสุขภาพ

กาย	มีความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพบริโภค	เช่น	

การรูจ้กักนิรูจ้กัใช้	การบ�ารงุสขุภาพให้แขง็แรง

๓)	การดูแลสุขภาพร่างกาย -	การใช้สตปัิญญาพจิารณาปัจจยัสีแ่ละการรูจ้กั

การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

๔)	การบริโภคอาหารแบบพอดี	 -	 การใช้หลักโภชเนมัตตัญญุตา	 คือ	 การรู้จัก

ประมาณในการบรโิภค	รูเ้ห็นคณุค่าของอาหาร

และการแบ่งปัน

๕)	การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี -การใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาและใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

๖)การรู ้ จักพิจารณาก่อนการบริโภค

ใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจ�าวัน

-	เข้าใจพิจารณาการอยู่	การนุ่งห่ม	การใช้สอย	

การปฏิบัติหน้าที่	การท�างานด้วยความพอใจ

๗)	 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม	 ดินฟ้า

อากาศที่ดีและเหมาะสม

-	การสร้างบรรยากาศเพื่อให้สัปปายะ	๗

-	 การใช้หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธในการพัฒนา

สภาพแสดล้อมที่เหมาะสม

๘)	สมาชิกในสังคมเป็นคนดี -	 การมีศีล	 ๕	 และการประยุกต์ใช้หลักทิศ	 ๖	

เพื่อการเกื้อกูลต่อกัน

๙)	 การมีปัจจัยสี่	 (อาหาร	 เส้ือผ้า	 ที่อยู่

อาศัย	 ยารักษาโรค)	 เพียงพอในการอยู่

ร่วมกัน

-	 การใช้หลักอิทธิบาท	 ๔	 ในการแสวงหา

ทรัพย์สิน	 และการใช้หลักอาทิโภคิยะ	๕	 เพื่อ

ให้สอยทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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๑๐)	 การหาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่น

เพียร	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

-	การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์	๔	ใน

การพัฒนาชีวิตและการสร้างฐานะตามหลัก

ฆราวาสธรรม

๑๑)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อตนเอง -	 การใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ในวิถีปฏิบัติ

และการคิดเพื่อการด�ารงชีวิต

๑๒)	การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อครอบครัว -	การแบ่งปันทรพัย์ตามหลักโภควภิาค	๔	และ

การดูแลคนในครอบครัวตามหลักมงคล	๓๘	

ประการ

๑๓)	การไม่มีภาระหนี้สิน -	การใช้หลักความสุขของคฤหัสถ	์๔	ประการ

เพื่อลดภาระหนี้สิน

สุขทางสังคม ๑๔)	การเสยีสละ	มนี�า้ใจและเกือ้กลูต่อกนั -	การใช้หลักทาน	๒	

-	การใช้หลักสังคหวัตถ	ุ๔

๑๕)	 การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจในครอบครัว

-	การใช้หลักทิศ	๖	

-	 การใช้หลักที่ว่า	 มีความสุขเริ่มต้นด้วยการ

ท�าความดี	 หรือการท�าบุญ	 “บุญเป็นช่ือของ

ความสุข”	 การบ�าเพ็ญเพียรทางจิตหรือการ

เจริญภาวนา	“ผู้มีสุข	จิตย่อมตั้งมั่น”

๑๖)	การมีความอดทนและอภัยกัน -	การใช้หลกัขนัติธรรมในการท�าการงานและ

การใช้ชีวิตประจ�าวัน

๑๗)	การเสียสละ	มีน�า้ใจ	และ	เกื้อกูลกัน -	 การใช้หลักสาราณิยธรรม	 ๖	 เพื่อให้เกิด

ความปรารถนาดต่ีอกนัทัง้กายกรรม	วจกีรรม	

มโนกรรม

๑๘)	ความประพฤตดิงีามมีระเบยีบวินยัใน

การอยู่ร่วมกัน

-	การใช้หลักสุจริต	๓	ในการด�าเนินชีวิต

-	การใช้หลักศีล	๕	ในการสร้างสังคม

๑๙)	การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น

ที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อสังคม

-	 การใช้หลักอธิปไตย	๓	 ในการพิจารณาถึง

การใช้อ�านาจและหน้าที่

๒๐)	 การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วย

เหลือเกื้อกูลผู้อื่น

-	การใช้หลักทาน

-	การใช้หลักสังคหวัตถ	ุ๔

๒๑)	การพูดจาปลอบโยน	ให้ก�าลังใจผู้อื่น -	 การใช้หลักวาจาสุภาษิตในการสื่อสารโดย

ยดึหลักค�าจรงิ	ค�าแท้	ค�าทีเ่ป็นประโยชน์	และ

ถูกต้องกับกาลเวลาที่จะพูด
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๒๒)	การเป็นคนดี			

ท�าประโยชน์ต่อสังคม	

-	การสร้างประโยชน์ตามหลักพุทธจริยา	คือ	

การดแูลญาต	ิสงัคม	มวลมนษุย์และสรรพสิง่

ในโลก

๒๓)	การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น -	การเว้นจากการใช้วาจาทุจริต	ค�าหยาบ	ค�า

เพ้อเจ้อ	เป็นต้น

๒๔)	 มีความเป็นธรรม	 ยึดหลักเสมอ

ภาค	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

-	การยึดมั่นในธรรมะ

-	 การใช้หลักสันติสุขและความเมตตาที่มา

จากภายในจิตใจของตนเอง

๒๕)	การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น -	การใช้หลักศีล	

-	การใช้พรหมวิหารธรรม

๒๖)	การไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น -	การใช้หลักศีลในการด�าเนินชีวิต

-	การยึดมั่นในบทบัญญัติของสังคม

๒๗)	 การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวง

ต่อกัน

-	 การมีมรรควิธีในการสร้างให้สังคมสงบสุข

และมีสันติภาพ	มีความสามัคค	ีมีความเสมอ

ภาค	มคีวามยตุธิรรมในการพฒันาสงัคมตาม

หลักสาราณียธรรม

สุขทางจิตใจ ๒๘)	การมีอารมณ์แจ่มใส	จติใจเบกิบาน -	การปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน	๒	คือ	

๑)	สมถะ	คือ	ความสงบใจ	การฝึกสมาธิ

๒)	วปัิสสนา	คือ	การเห็นแจ้ง	ปัญญาเหน็แจ้ง	

คือการฝึกอบรมเจริญปัญญา

๒๙)	การมองโลกในแง่ดี -	 การมีพรหมวิหาร	 ๔	 	 คือ	 เมตตา	 กรุณา	

มทุติา	อเุบกขา	การด�าเนนิชวีติสายกลาง	คอื	

อริยมรรคมีองค	์ ๘	 การมีศีล	 สมาธ	ิ ปัญญา	

โดยศีลเป็นบาทฐานในการเจริญสมาธิและ

ปัญญา	 เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิดีแล้ว	 ความรักกัน	

ความซือ่สตัย์	การไม่เบียดเบยีนกนัเป็นความ

สุข

๓๐)	การมีจิตใจปลอดโปร่ง	ผ่อนคลาย		

ไม่เศร้าหมอง

-	การฝึกจิตให้มีความเป็นสมาธิ

๓๑)	 การควบคุมตนเองในการกระท�า

สิ่งไม่ดีงาม

-การฝึกจิต	รักษาจิต	คุ้มครองจิตให้เป็นสุข

๓๒)	 การมีความเช่ือมั่นว่าตนเป็นที่พึ่ง

แห่งตนได้

-	การยึดหลักประโยชน์	๓	คือ	ประโยชน์ตน	

ประโยชน์ผู้อื่น	และประโยชน์ส่วนรวม
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๓๓)	 ความขยันหมั่นเพียรในการ

ท�างาน

-	การใช้หลักอิทธิบาท	๔

๓๔)	ความอดทนในการด�าเนนิชวีติ -	การใช้หลักบารม	ี๑๐	ในการด�าเนินชีวิต

๓๕)	 การมีสมาธิแน่วแน่ในการ

ท�างาน

-	มีวิธีปฏิบัติต่อความสุข	ได้แก่	

๑)	ไม่เอาทุกข์ทับถมตน

๒)	ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม

๓)	ไม่หมกมุ่นสยบในอ�านาจของกิเลส

๔)	เพียรท�าเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป

๓๕)	การมสีตทิีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ -	 การใช้หลักอปัสเสนธรรมหรือธรรมที่เป็นที่พึ่งแห่งตน	

๔	ประการ	ได้แก่

๑)	รู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย

๒)	รู้จักพิจารณาแล้ว	อดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ

๓)	รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่เป็น	โทษกับตนเอง

๔)	รู้จักคิดพิจารณาแล้วเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นโทษ

๓๖)	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบ

อ้อมอารีต่อผู้อื่น

-	 มีวิธีสร้างสุขแบบโลก	 คือ	 ความสุขจากการสร้างและ

การมีทรัพย์	 สุขจากการใช้จ่าย	 สุขจากความเป็นอิสระ	

สุขจากการด�าเนินชีวิตไม่ผิดพลาด	รู้จักกินรู้จักใช้	

-	มีวิธีการสร้างความสุขที่เกิดจากศีลธรรมและคุณธรรม	

ได้แก่	การมีความสามัคคี	การท�าบุญ	การไม่เบียดเบียน

ชีวิต	ทรัพย์สิน	หรือคนรักของคนอื่น	

๓๗)	ความกรณุาอยากช่วยเหลือให้

ผู้อื่นพ้นทุกข์

-	การใช้พรหมวิหารธรรม

๓๘)	การระลกึถงึและตอบแทนบญุ

คุณผู้อื่น

-	การใช้หลักความกตัญญู

๓๙)	 การยกย่องและช่ืนชมคุณค่า

แห่งการกระท�าความดีของผู้อื่น

-	การให้อภัยและแบ่งปัน	

-	การใช้วาจาสุภาษิต

๔๐)	 การใช้วาจาแนะน�าให้ผู้อื่น

กระท�าความดี

-	 การสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้ค�าพูด

เพื่อโน้มน้าวใจไปสู่การสร้างสรรค์ความดีงาม

ร่วมกัน

๔๑)	การมีคุณค่าต่อสังคม -	การมีความสงบ	มีความสันโดษ

-	การใช้ปัญญาและพฒันาด้านจติใจให้มอีปุนสิยั

พอเพียง	 คือ	 การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง	 และการ

พัฒนาให้เป็นคนดี
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๓๓)	 ความขยันหมั่นเพียรในการ

ท�างาน

-	การใช้หลักอิทธิบาท	๔

๓๔)	ความอดทนในการด�าเนนิชวีติ -	การใช้หลักบารมี	๑๐	ในการด�าเนินชีวิต

๓๕)	 การมีสมาธิแน่วแน่ในการ

ท�างาน

-	มีวิธีปฏิบัติต่อความสุข	ได้แก่	

๑)	ไม่เอาทุกข์ทับถมตน

๒)	ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม

๓)	ไม่หมกมุ่นสยบในอ�านาจของกิเลส

๔)	เพียรท�าเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป

๓๕)	การมสีตทิีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ -	 การใช้หลักอปัสเสนธรรมหรือธรรมท่ีเป็นที่พึ่งแห่งตน	

๔	ประการ	ได้แก่

๑)	รู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย

๒)	รู้จักพิจารณาแล้ว	อดกลั้นต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ

๓)	รู้จักคิดพิจารณาแล้วบรรเทาสิ่งที่เป็น	โทษกับตนเอง

๔)	รู้จักคิดพิจารณาแล้วเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นโทษ

๓๖)	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบ

อ้อมอารีต่อผู้อื่น

-	 มีวิธีสร้างสุขแบบโลก	 คือ	 ความสุขจากการสร้างและ

การมีทรัพย์	 สุขจากการใช้จ่าย	 สุขจากความเป็นอิสระ	

สุขจากการด�าเนินชีวิตไม่ผิดพลาด	รู้จักกินรู้จักใช้	

-	มีวิธีการสร้างความสุขที่เกิดจากศีลธรรมและคุณธรรม	

ได้แก่	การมีความสามัคคี	การท�าบุญ	การไม่เบียดเบียน

ชีวิต	ทรัพย์สิน	หรือคนรักของคนอื่น	

๓๗)	ความกรณุาอยากช่วยเหลอืให้

ผู้อื่นพ้นทุกข์

-	การใช้พรหมวิหารธรรม

๓๘)	การระลกึถงึและตอบแทนบญุ

คุณผู้อื่น

-	การใช้หลักความกตัญญู

๓๙)	 การยกย่องและชื่นชมคุณค่า

แห่งการกระท�าความดีของผู้อื่น

-	การให้อภัยและแบ่งปัน	

-	การใช้วาจาสุภาษิต

๔๐)	 การใช้วาจาแนะน�าให้ผู ้อื่น

กระท�าความดี

-	 การสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้ค�าพูด

เพื่อโน้มน้าวใจไปสู่การสร้างสรรค์ความดีงาม

ร่วมกัน

๔๑)	การมีคุณค่าต่อสังคม -	การมีความสงบ	มีความสันโดษ

-	การใช้ปัญญาและพฒันาด้านจติใจให้มอีปุนสิยั

พอเพียง	 คือ	 การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง	 และการ

พัฒนาให้เป็นคนดี

องค์ประกอบหลัก ตัวชี้วัดย่อย หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

๔๒)	มีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา -	โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหัวใจ

ส�าคัญ	คือ	ทางสายกลางและความพอเพียง	 เน้น

ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศีลธรรมและ

คุณธรรมให้เกดิขึน้ในสังคมไทยทกุระดบั	มีหลักยดึ

เหนี่ยวทางจิตใจ	และเป็นภูมิคุ้มกันจากเหตุปัจจัย

ทั้งภายนอกและภายใน

๔๓)	ความพอใจในสถานะทางสังคม	

เช่น	เกียรติยศ	ฐานะต�าแหน่ง	หน้าที่

การงาน	บริวาร	ที่ตนเองได้มาอย่าง

ชอบธรรม

-	 การใช้หลักสัปปุริสธรรม	 ๗	 ในการพิจารณาส่ิง

ต่างๆ	ที่เข้าในชีวิตของตนเอง

สุขทางปัญญา ๔๔)	 การแสวงหาความรู้และการ

เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

-	 การใช้หลักปริเยสนา	 คือ	 การแสวงหาที่เหมาะ

สม

-	การใช้หลกัโกศล	๓	คอื	ฉลาดในในการสร้างความ

ดีงามและการพัฒนาจิตใจ

๔๕)	การเร่งขวนขวาย			ท�าความด	ี -	การใช้สติและปัญญาในการพัฒนาตนเอง

๔๖)	การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท -	การใช้สติตามพิจารณาสิ่งต่างๆ	ที่ได้คิด	พูด	ท�า

ทั้งก่อนและหลังการกระท�า

-	การใช้หลักวุฒิธรรม	๔

๔๗)	 การเสียสละผลประโยชน์ส่วน

ตนเพื่อส่วนรวม

-	 การใช้หลักพละ	 ๔	 เพื่อสร้างก�าลังแห่งความ

ศรัทธา	ความเพียรในการพัฒนา

๔๘)	 การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วน

รวม

-	การใช้เวสารชัชกรณธรรม	๕	เพือ่ให้เกดิเครอืข่าย

ความดี

๔๙)	การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ -	การใช้หลักสังคหวัตถ	ุ๔	ในการเกื้อกูลต่อบุคคล

และสังคม

๕๐)	การรูเ้ท่าทนัและเหน็โทษในการ

เสพความสุขเกินความพอดี

-	การใช้หลักไตรลักษณ์ในการพิจารณาความเป็น

ไปของชวีติและการใช้หลกัอรยิสจั	๔	ในการพฒันา

ตนเองและสังคม

๕๑)การยอมรับความเปล่ียนแปลง

ของชีวิตและการรับรู ้ส่ิงต่างๆตาม

ความเป็นจริง

-	 การใช้วิปัสสนาภาวนาในการดูแลจิตใจของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕๒)	 การรักษาใจให้นิ่งสงบและ

ปล่อยวาง

-	 การใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆ	 ที่เกิด

ขึ้นหรือเข้ามาในชีวิตตามความเป็นจริง
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องค์ประกอบหลัก ตัวชี้วัดย่อย หลักธรรมและวิธีการเสริมสร้างความสุข

๕๓)	 การรู้จักพิจารณา	 รู้จักคิดอย่างมี

เหตุผลในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง

-	 การใช้หลักปฏิจจสมุปปบาทในการตัด

วงจรแห่งกิเลส	กรรม	และวิบาก

๕๔)	การไม่ยึดติดกับวัตถ	ุไม่ตกเป็นทาส

ของวัตถุ

-	การใช้หลักอบายมุข	๖

-	การใช้หลักอุบาสกธรรม	๗

๕๕)	 ความพอประมาณในการบริโภค

ปัจจัย	๔

-	การใช้หลักมงคลชีวิต	๓๘

๕๖)	การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ในการด�าเนินชีวิต

-	การใช้หลักสุจริต	๓	เป็นฐานการด�าเนิน

ชีวิตและการพัฒนาสังคม

๕๗)	การประพฤติตนในกรอบศีล	๕ -	การมีศีล	๕	เป็นฐานการด�าเนินชีวิต

๕๘)	การฝึกอบรมสมาธิ -	การละเว้นอกุศลกรมบถ	๑๐

๕๙)	 การไม่กระท�าบาปท้ังทางกายและ

ทางใจ

-	การใช้หลักศรัทธา	๔

-	การใช้หลักไตรสิกขา

๖๐)	 การมีความศรัทธาเลื่อมใสในค�า

สอนของพระพุทธเจ้า

-	การใช้หลักศรทัธ	๔	และหลกัอนปุพุพกิถา	

ในการพัฒนาบุคคลและสังคม

๖๑)	ความซาบซึ้งในการกระท�าความด	ี -	 การใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาชีวิต

และการใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการ

เสริมสร้างความดีงามของบุคคล

๖๒)	การไม่ยึดถือ	ยึดติดกับสิ่งที่ชื่น

ชอบหรือสิ่งที่ชัง

-	 การใช้ชีวิตตามหลักโพธิปักขิยธรรม							

๓๗	ประการ	เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่

เส้นทางแห่งอริยบุคคล

๖๓)	การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่าง

สงบ

-การเข้าใจถงึโลกธรรม	๘	ไม่หวัน่ไหวกบัส่ิง

ต่างๆ	ที่เข้ามาในชีวิตประจ�าวัน

๖๔)	การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างที่มา

กระทบ

-	การเข้าใจกฎไตรลักษณ์

-	การเข้าใจถึงหลักปฏิจจสมุปบาท
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		 วิธีการเสริมสร้างความสุขโดยใช้ตัวชี้วัดความสุขดังกล่าว	 แล้วเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติตามหลักค�า

สอนทางพระพุทธศาสนา	จะท�าให้ผู้ปฏิบัติหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความสุขในชีวิตประจ�าวันได้	 เพราะ

ทั้งสองสิ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุผล-ปัจจัยและเป็นตามหลัก	 “อิทัปปัจจยตา”				

ที่ว่า	เพราะมีสิ่งนี	้คือ	การวิธีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอน	จึงมีสิ่งนี	้คือ	ความสุขทั้งในโลกและเหนือ

โลก	 ดังน้ัน	 การที่บุคคลจะมีความสุขในการด�าเนินชีวิตได้จะต้องมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไข	 คือ	 การตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม	ดังแผนภาพต่อไปนี้

เหตุปัจจัย/เงื่อนไข

-	การประพฤติปฏิบัติตาม

		หลักพุทธธรรม

-	การใช้สติปัญญาแห่งตน

ผลลัพธ์

-	ความสุขที่อิงอาศัยวัตถุธรรม

-	ความสุขภายในจิตใจ

	(โลกิยสุขและโลกุตตรสุข)

มรรควธิแีห่งการเข้าถงึความ

สุขและธรรม

	 จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้น	สรุปได้ว่า	วิธีการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธแบบบูรณาการนั้น	เป็น

มรรควิธีที่ส�าคัญในพระพุทธศาสนา	โดยพระพุทธศาสนามองว่า	ความสุขและความทุกข์เป็นของเกิดขึ้นคู่กัน

และเกิดจากการเปรียบเทียบ	 ซ่ึงจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมตามระดับของความสุขทั้งที่เป็นโลกิยสุข

และโลกุตตรสุข	นอกจากนี	้บุคคลจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาทางจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากการปรุงแต่งใน

สุขในทุกข์หรืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข	์ย่อมจะพบกับความอิสระและความดับทุกข์อย่างยิ่ง	คือ	นิพพาน	ได้

๖.๒ การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ   
    ศาสนาขององค์กรกรณีศึกษา
	 ในทีจ่ะกล่าวถงึวธิกีารเสรมิสร้างความสขุในมมุมองของพระมหาเถระ	ชมุชน	องค์กรกรณศีกึษาและ

จากแบบสอบถามของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง	 ว่ามีวิธีการเสริมสร้างความสุขให้เกิดข้ึนกับตนเองและสังคม

อย่างไร	ดังนี้

 ๖.๒.๑ วิธีการเสริมสร้างความสุขของพระมหาเถระ

 ในส่วนกล่าวถึงผลการอธิบายวิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาของพระมหา

เถระ	นักปราชญ์ในสังคมจ�านวน	๘	รูป	ดังนี้

พระมหาเถระ วิธีการเสริมสร้างความสุขตามทัศนะของ

พระมหาเถระ

หมายเหตุ

องค์ทะไลลามะท่ี	 ๑๔	 ผู้น�าจิต

วิญญาณของชาวทิเบต

องค์ทะไลลามะได้ตรัสถึงการเสริมสร้างความ

สุขว่า	 การเสริมสร้างศิลปะแห่งความสุขนั้น	

มิใช่เรื่องยากเกินความสามารถของมนุษย	์ทุก

คนสามารถสร้างให้เกดิขึน้	มขีึน้ได้หากรูว้ธิกีาร

ที่เหมาะสม	

วิธีการสร้างสุขขององค์

ทะไลลามะเน ้นการ

สร้างสขุทีเ่กดิขึน้ในชีวิต

ประจ�าวัน
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พระมหาเถระ วิธีการเสริมสร้างความสุขตามทัศนะของพระมหาเถระ หมายเหตุ

								วิธีการสร้างสุข	องค์ทะไลลามะได้ตรัสถึงศิลปะของความสุข

ว่า	มนุษย์จะบรรลุความสุขได้ก็โดยผ่านการฝึกจิต	ซึ่งการฝึกจิตนั้น

ไม่ได้หมายถึงเพียง	“จิต”	ที่เป็นสติปัญญาความสามารถในการคิด

อ่านเท่านั้น	 แต่หมายถึง	 “จิตวิญญาณ”	 รวมทั้งปัญญาและความ

รู้สึกเข้าด้วยกัน	 การฝึกฝนภายในจิตใจแห่งความเป็นมนุษย์นี้จะ

ท�าให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองต่อส่ิงต่างๆ	

รวมถงึวธิกีารด�าเนนิชวีติทัง้หมด	เพือ่ไปสู่ทางทีถู่กต้องดงีาม	ส่ิงเหล่า

นี้จะหล่อหลอมรวมเป็นที่มาของความสุขอันยิ่งใหญ่ของชีวิต

								การฝึกฝนภายในจิตใจนั้นมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมากมายหลายอย่าง	

แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องเริ่มรู้จักแยกแยะเหตุปัจจัยต่างๆ	 ที่จะน�า

ความสุขมาให้	และเหตปัุจจยัต่างๆทีจ่ะน�าความทกุข์มาให้	เมือ่แยก

เหตุปัจจัยต่างๆ	 ได้ดังน้ีแล้วก็ค่อยลงมือจัดเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความทกุข์	ซ่ึงกค็อืวธิกีารส�าคญัทีจ่ะท�าให้มนษุย์ได้พบความสขุด้วย

ตนเอง

								องค์ทะไลลามะมองเห็นว่า	การมีความสุขที่แท้จริง	นั้น	บุคคล

จะต้องมีปัญญาเข้าใจถึงเหตุปัจจัยต่างๆ	 อันเป็นที่มาของความสุข

และความทกุข์	เม่ือรูถ้งึเหตปัุจจยัอนัแท้จรงิแล้วกย่็อมสามารถทีจ่ะ

ก�าจดัเหตแุห่งความทกุข์และสร้างเฉพาะเหตปัุจจยัทีน่�าความสขุมา

ให้ได้	การรูแ้ละเข้าใจเหตปัุจจยัต่างๆ	จงึเป็นส่ิงส�าคัญยิง่หากเราไม่รู้

ไม่เข้าใจสาเหตแุห่งทกุข์และสขุอย่างทีแ่ท้จรงิกย่็อมท�าให้เรากระท�า

สิง่ผดิๆ	ต่อไป	และสิง่เหล่านัน้ทีม่นษุย์นกึว่ามนัจะน�าความสขุมาให้

แต่สุดท้ายมันก็จะน�าความทุกข์มาสู่ตัวเรานั่นเอง       

วิธีการการแก้ไขความทุกข์	 องค์ทะไลลามะได้ทรงแนะน�าว่า	 ใน

เบื้องต้นนั้นมนุษย์เราจะต้องเชื่อมั่นว่า	 มีความเป็นไปได้ที่มนุษย์

จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้หรือสามารถที่จะก�าจัดความทุกข์

ให้หมดสิ้นไปได้	 วิธีรับมือกับความทุกข์นั้น	 เริ่มต้นมนุษย์จะต้อง

ยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสียก่อนแล้วจึงเดิน

หน้าฝ่าฟันปัญหาอย่างกล้าหาญ	ท่านได้กล่าวว่าปัญหาย่อมเกิด

ขึ้นได้เสมอในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 ปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดใน

ชีวิต	คือ	ปัญหาที่มนุษย์เราต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น	เช่น	

ความแก่ชรา	ความเจ็บไข้ได้ป่วย	และความตาย	การพยายามหนี

ปัญหาหรอืเพยีงแค่ไม่ไปคดิถงึมนัอาจช่วยบรรเทาได้ชัว่ครู	่แต่มนั

น่าจะมีวิธีการท่ีดีกว่าน้ัน	 ถ้ามนุษย์กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์

ซึ่งๆ	หน้า	เราจะเป็นผู้ได้เปรียบและอยู่เหนือมันเพราะเท่ากับได้

รับรู้ถึงธรรมชาต	ิและความตื้น	ลึก	หนา	บางของปัญหานั้นๆ
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เมื่อเรารู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงควร

เตรียมตัวท่ีจะเผชิญหน้ากับมัน	 เพ่ือให้รู้และเข้าใจมัน

อย่างลึกซึ้ง	เช่น	ความแก่	ความตาย	การเปลี่ยนแปลง	

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องประสบอย่างแน่นอนไม่ว่าวัน

ใดก็วันหนึ่ง	หากเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่นึกถึงมัน	ไม่พูดถึง

มัน	 และพยายามท่ีจะลืมมัน	 แต่ในที่สุดสักวันหนึ่งส่ิง

เหล่าน้ันก็ย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ดีการหลีกเลี่ยงที่จะ

นึกถึงมันอยู่อย่างนั้นเมื่อวันที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่งเกิดขึ้นมันจะท�าให้เราสะดุ้งหวาดกลัว	 สร้างความ

อึดอัดไม่สบายแก่จิตใจจนไม่อาจทนได้

สมเด็จพระพฒุาจารย์	

(อาจ	อาสภมหาเถระ)
    				ในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย	์(อาจ	อาสภมหา

เถระ)	กล่าวถึง	วิธีการเสริมสร้างความสุขในระดับจิตใจว่า	

บุคคลจะต้องปฏบัิติสมาธอิย่างตัง้มัน่ภายในจติของตนเอง

ในทุกขณะของการด�าเนินชีวิตและการเจริญวิปัสสนา	เมื่อ

บุคคลเกิดปีต	ิ5	อย่างแล้ว	ความสุขย่อมจะเกิดขึ้น	ดังนั้น	

ปีติจึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดความสุขซึ่งมาจากการ

บ�าเพ็ญภาวนาทางจิต	และการปฏิบัติธรรม	เมื่อปีติเกิดขึ้น

ย่อมเป็นเหตุท�าให้ความสงบ	 (ปัสสัทธิ)	 เกิดขึ้น	 เมื่อความ

สงบเกดิขึน้ความสขุกเ็กดิขึน้และเม่ือความสุขเกดิขึน้สมาธิ

ก็เกิดขึ้น	 ซ่ึงทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง

การปฏบิตัทิางจติใจหรอืการเจรญิจติภาวนา	เพ่ือให้เกดิปีต	ิ

ปัสสัทธิ	ความสุข	และสมาธิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์เน้น

การสร้างความสุขที่เกิด

ภายในจิตใจจากการเจริญ

จิตภาวนา

พระธรรมโกษาจารย์

(พุทธทาสภิกขุ)
	 พระธรรมโกษาจารย์กล่าววิธีการเสริมสร้างความสุข	 ว่า

ปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดสุข	 ก็คือ	 การท�าหน้าที่ให้ถูกต้อง

เพราะว่าการท�าหน้าทีใ่ห้ถกูต้องเป็นอนัเดยีวกนักับปฏิบตัิ

ธรรมเมือ่แต่ละคนท�าหน้าทีข่องตนเองได้อย่างถกูต้องย่อม

รู้สึกพอใจและเป็นสุข	 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดลง

ไปพบว่า	 การท�าหน้าที่ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็น

สาเหตุที่ท�าให้เกิดความสุขม	ี๓	ประเด็น	คือ	๑)	สุขเพราะ

ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อืน่	๒)	สขุเพราะอยูเ่หนอือ�านาจ

กาม	๓)	สุขเพราะละตัวตนเสียได้		

พุทธทาสอธิบายการสร้าง

สุขด้วยการท�าหน้าที่อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม
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มหาเถระ
หมายเหตุ

พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตฺโต)

								พระพรหมคุณาภรณ์	กล่าวถึงวิธีการเสริม

สร้างความสุขว่าบุคคลจะต้องพัฒนาตนเองตาม

หลกัภาวนา	๔	เมือ่บคุคลปฏบิัติไดด้ังนัน้แล้วย่อม

จะได้รับความสุข	คือ	๑)	พัฒนาด้านร่างกาย	ให้มี

สุขภาพกายท่ีดี	 รู้จักกินรู้จักใช้	 ไม่เห็นแก่ความ

อร่อย	ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือย		๒)	พฒันาด้านศีล	โดยการ

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือนร้อน	 และ

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นๆ	 ๓)	

พฒันาด้านจติใจ	โดยการประพฤตปิฏบิติัตนอย่าง

มีคุณธรรม	มีเมตตา	กรุณา	มีสติและสมาธ	ิพัฒนา

จติใจให้เบกิบานแจ่มใส	ไม่เครยีดไม่หม่นหมอง	๔)	

พัฒนาด้านปัญญา	 โดยการพัฒนาความหยั่งรู้ใน

ความจริง	 รู้จักแก้ปัญหา	 รู้เท่าทันกับส่ิงต่างๆ	 ที่

เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

อธิบายวิธีการสร้างสุขด้วย

หลักภาวนา	 ๔	 ส�าหรับการ

ด�าเนินชีวิตในทุกระดับ

พระธรรมธีรราช

มหามุนี

(โชดก	ญาณสิทฺธิ)

								พระธรรมธีรราชมหามุนี	กล่าวว่าสาเหตุ

หลักท่ีท�าให้เกิดสุขหลายประการ	 เช่น	 การไม่

ท�าบาปทางกายและทางใจ	การรักษาศีล	การฝึก

จติให้มสีมาธ	ิและการมปัีญญา	การปฏิบตัดิปีฏบิตัิ

ชอบต่อบุคคลอื่น	 เช่น	 บิดามารดา	 และสมณะ	

ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนม	ีไม่ยินดีกับความชนะ

และความแพ้	มีทรัพย์และรู้จักใช้ทรัพย์	ท�างานที่

สุจริตและไม่มีโทษ	 การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า	

การเผยแพร่ธรรม	 และความสามัคคีกันของหมู่

คณะ	การมีศีล	มีสมาธิ	และมีปัญญา	การฝึกหัด

ขัดเกลาจิตใจให้หนักแน่น	 ไม่ยินดียินดี	 สันโดษ	

และมีสมาธิ	 ส่วนปัญญาเกี่ยวข้องกับการหยั่งรู้

ความจริงแล้วลดละเลิกกิเลสตัณหาต่าง	 ๆ	 จน

กระทั่งบรรลุพระนิพพาน

การอธิบายวิธีการสร้างสุข

ด้วย	

การใช้หลักพุทธธรรม
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พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)

        พระพรหมบัณฑิต	กล่าวถึงปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดสุข	

ได้แก่	สติสัมปชัญญะ	สังวร	ปราโมทย	์ปีต	ิและปัสสัทธ	ิโดย

ท่านมองว่า	จิตใจเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดสุข	เพราะว่าใจ

เป็นใหญ่	 ใจเป็นหัวหน้า	สุขทุกข์อยู่ที่ใจ	ถ้าใจเอนเอียงไปใน

ทางอกศุลก็ท�าให้เกดิทกุข์	ถ้าใจเอนเอยีงไปในทางกุศลก็ท�าให้

เกิดสุข	 ถ้าบุคคลฝึกจิต	 พัฒนาจิต	 และคุ้มครองรักษาจิตได้	

ชีวิตก็เป็นสุขมีความสุขที่เพิ่มพูน

อธิบายวิธีการสร ้าง

ความสุขที่สัมพันธ์กับ

ก า ร พั ฒ น า จิ ต ใ จ -

ปัญญา

พระโพธิญาณเถระ	

(ชา	สุภทฺโท)

								พระโพธิญาณเถระได้กล่าวถึง	วิธีการเสริมสร้างความ

สุขว่า	 จะต้องมีการด�าเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง	 ได้แก	่

มรรคมีองค	์๘	และการมีพรหมวิหาร	๔	 	บุคคลควรจะเดิน

ทางสายกลางโดยไม่ยดึติดในสขุและทกุข์	แท้จริงแล้วสขุทกุข์

อยู่ที่ใจ	ใจคิดทุกข์ชีวิตก็เป็นทุกข์	ใจคิดสุขชีวิตก็เป็นสุข	การ

ฝึกจิตพัฒนาจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น	 (ไม่มีอุปาทานและไม่มี

อัตตา)	 จึงเป็นหนทางที่จะท�าให้ได้รับความสุขที่ยั่งยืนคือ

นิพพานสุข	 ซ่ึงเป็นสุขอันแท้จริงและเหนือกว่าความสุขใดๆ	

ในโลก

อธิบายการสร ้างสุข

ด้วยมรรค	๘	และการ

ฝึกจิตให้อยู ่เหนือสุข

และทุกข์

พระมหาวุฒิชัย	

วชิรเมธี

(ว.วชิรเมธี)

							ท่านกล่าวถึงวิธีการสร้างความสุขในตอนหนึ่งว่า	ความ

ทุกข์ท่ีมนุษย์พบเจอมาจากผลผลิตของจิตใจ	 โดยการเผลอ

คิด	ย�้าคิด	เสพติดความคิด	เช่น	โรคซึมเศร้า	หากเเก้ไขอย่าง

ผิดๆ	 โดยใช้ยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ	 วิธีออกจาก

โรคซึมเศร้าที่ดี	 วิธีหนึ่งก็คือ	 การอยู่กับปัจจุบัน	 จิตจะหลุด

ออกมาจากโลกของความคิด	 เม่ือบุคคลออกจากความคิด

แบบน้ันได้จึงจะมีชีวิตสดใสอยู่ในขณะนี้เท่านั้น	 ไม่มีอดีต	

ไม่มีอนาคต	นีค่อื	จุดจบของความทกุข์	เเละจุดเริม่ของความ

สุข	“เป็นทุกข	์เห็นทุกข์	จึงพ้นทุกข์”

							นอกจากนี	้ท่าน	ว.วชิรเมธ	ียังได้กลา่วถึงการสร้างความ

สุขว่า	ควรยึดหลัก	“สันติส่วนบุคคล	คือ	สันติภาพสากลของ

มนุษยชาติ”	 โดยการส่งเสริมการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และ

พัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นขุมคลังทาง

ปัญญาส�าหรบัมนษุยชาต	ิการส่งเสรมิการเจรญิสมาธภิาวนา

อันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน	

การประยุกต์พุทธธรรมน�ามาแก้ปัญหาของสังคมไทย	 ส่ิง

แวดล้อม	มนุษยชาต	ิและของโลกได้อย่างร่วมสมัย	การแลก

เปลีย่นเรยีนรูแ้ละก้าวข้ามความขดัแย้งระหว่างลทัธนิกิายใน

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

อธิบายการสร้างความ

สุขด้วยการเรียนรู้กับ

ทุกข์	เห็นทุกข์	จึงพบ

ความสุข	และการ

สร้างสุขด้วย

ภูมิปัญญาที่มาจาก

สันติภายในของ

บุคคล/สังคม
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พระมหาเถระ วิธีการเสริมสร้างความสุขตามทัศนะของพระมหาเถระ หมายเหตุ

	 	 	 	 	 	 การน�ามนุษยชาติให้เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความโลภ	

(ความอยาก)	 ความโกรธ	 (ความรุนแรง)	 และความหลง	 (ความด้อย

การศึกษา)	และการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู	้ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	

ทีพ่ร้อมอทุศิตนท�างานเพือ่	สันตสิขุของมวลมนษุยชาต	ินอกจากนี	้ยัง

ได้เสนอมมุมองการสร้างสขุด้วยหลกัการสากลทีจ่ะสร้างสนัตภิาพให้

แก่โลก	๗	หลักการ	ได้แก่

						๑)	ปัญญาท่ีสากล	คอื	ปัญญาทีไ่ม่แฝงด้วยประโยชน์	ซึง่คนจ�านวน

มากมักใช้ปัญญาในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้อง	

						๒)	สัจธรรมที่สากล	คือ	การที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องเกิด	แก่	

เจ็บตายเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่า

เทียมกัน	มีความรู้สึกมีความต้องการพื้นฐาน	คือ	รัก	สุข	เกลียด	ทุกข์	

เหมือนกันจึงไม่มีใครเหนือกว่าใคร

						๓)	การศึกษาที่สากล	คือ	การศึกษาที่ท�าให้มนุษย์ทั่วทั้งโลกมี

ความรู้ที่ถูกต้องว่า	มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นมนุษย์ที่มีเกียรต	ิมีศักดิ์ศร	ีมี

คุณค่าแห่งความเป็นคนเหมือนกัน	 เกณฑ์วัดคุณค่าของคนไม่ใช่ชาติ

ก�าเนดิ	ผิวพรรณ	ชนชัน้	ศาสนา	อารยธรรม	นามสกลุ	สภาพภูมศิาสตร์	

						๔)	เมตตาที่สากล	คือ	การเกิดความรัก	ความเมตตา	และ

ปรารถนาดีต่อคนอื่น	เมื่อคนมีความรู้สึกเช่นนี้ก็จะไม่ไปท�าร้ายคน

อื่น	ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่น	เมื่อมีเมตตาที่สากลสันติภาพก็

จะเกิด

						๕)	ปฏิสัมพันธ์ที่สากล	คือ	การที่คนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน	

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยไม่ต้องอ้างกฎหมายต่างๆ	การที่จะท�าเช่น

นี้ได้คนทุกคนต้องมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันหรือเป็น

เสมือนญาติ

						๖)	ประเทศที่สากล	คือ	พื้นที่ที่คนทุกคนมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม

กัน	ท�าให้คนที่มาอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะมีความหลากหลายและแตก

ต่างกันทางชาติพันธุ์	ศาสนาและวัฒนธรรมเพียงใดก็จะสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีสันติภาพ

						๗)	กฎหมายที่สากล	คือ	กฎหมายที่อยู่บนรากฐานของการ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เมื่อมีกฎหมายรูปแบบนี้แล้วก็จะ

ท�าให้สังคมเกิดสันติภาพ
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 ๖.๒.๒ วิธีการเสริมสร้างความสุขของชุมชนและองค์กรกรณีศึกษา

	 จากการศึกษากรณีชมุชนและองค์กรตวัอย่างทัง้ประเทศไทยจ�านวน	๒	องค์กร	ได้แก่	๑)	กลุม่ธนาคาร

ความด	ีวัดศรีมูลเมือง	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชยีงราย	ซึง่เป็นชมุชนทีม่กีารน�าหลกัพทุธธรรมไปประยกุต์ใช้ร่วมกบั

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความดีและความสุขของสังคม	๒)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	กรุงเทพมหานคร	ซึง่เป็นองค์กรในการก�าหนดนโยบายของภาครฐัในสงัคม

ไทย	ผลการศึกษาวเิคราะห์พบว่า	ชุมชนและองค์กรมีวธีิการสร้างความสขุในหลายมิติ	โดยมกีารประยกุต์ใช้หลกั

พุทธธรรม	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และหลักภูมิปัญญาบูรณาการ	ในการเสริมสร้างความสุข	ดังนี้

	 ๑)	 การเสริมสร้างความสุขด้วยหลักพุทธธรรม	 ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า	 ชุมชนและองค์กรได้มี

การน�าหลักพุทธธรรม	เช่น	มรรค	๘	ไตรสิกขา	หลักพุทธเศรษฐศาสตร์	หลักอริยสัจ	๔	การเจริญสติภาวนา	การ

ใช้ปัญญารูเ้ท่าทนั	มาพฒันาบคุคล	องค์กร	และระบบการท�างานให้เกิดความสขุในระดับต่างๆ	นบัต้ังแต่คุณภาพ

ชีวิตในวิถีของมนุษย์โลกไปจนถึงการพัฒนาด้านจิตใจภายใน	 เพื่อให้สังคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 แต่

ชุมชนและองค์กรใช้กระบวนการตามระบบของการพัฒนา	เช่น	มีการก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม	การมุ่งแนะน�าการรู้จักคุณค่าของชีวิต	การท�างานที่ถูกต้องเป็นธรรม	

การท�างานแบบมีความสุขเพื่อสร้างสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า	มีประโยชน์เกื้อกูลและมีความสุขร่วมกัน		

	 ๒)	 การเสริมสร้างความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

หัวใจส�าคัญ	คือ	ทางสายกลางและความพอเพียง	ผลการวิเคราะห์ก็พบว่า	ชุมชนและองค์กรให้ความส�าคัญกับ

การเสริมสร้างศีลธรรมและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกระดับ	โดยให้มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสร้าง

ภมูคิุม้กนัจากเหตปัุจจยัทัง้ภายนอกและภายในแล้วน�าไปสูก่ารสร้างประโยชน์และความสขุได้	โดยมุง่การพฒันา

คนและสังคมที่มีความสุข	ดังที่ปรากฏในพระราชด�าริ	เศรษฐกิจพอเพียงและความสุขในการด�าเนินชีวิต	คือ	๑)	

พัฒนาด้านจิตใจให้มีอุปนิสัยพอเพียง	๒)	การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง	มีสติปัญญาในการใช้ชีวิต	๓)	การปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม	และ	๔)	พัฒนาตนให้เป็นคนดี	เป็นต้น	

	 ๓)	การเสริมสร้างความสุขตามหลักภูมิปัญญาบูรณาการ	ผลการศึกษาพบว่า	ชุมชนและองค์กรได้ส่ง

เสริมให้มีการน�าภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และภูมิปัญญา

สากลมาบูรณาเพื่อให้เกิดความสุขของบุคคลและสังคม	 เช่น	 มีการจัดการและการบริหารตามหลักการบริหาร

ในระดับสากล	ในขณะเดียวกันก็วางแนวคิด	หลักการตามหลักพระพุทธศาสนา	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

และก็ใช้ภมิูปัญญาท้องถิน่มาด�าเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันาและการสร้างประโยชน์และความ

สุขของสังคม

การประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาบูรณ

าการด้วยการสร้างสันติสุขของ

บุคคลสู่สันติภาพสังคม

การประยุกต์ใช้หลัก

พุทธธรรมในการพัฒนา

ชีวิตและสังคม

การประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน

การพัฒนาบุคคลและสังคม
ความสุข

ของบุคคล
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๖.๒.๓ การเสริมสร้างความสุขของกลุ่มตัวอย่างในสังคมไทย

	 จากการศึกษาความคิดเห็นและวิธีการสร้างสุขของกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งได้แก่	 พระสงฆ์	 นิสิต	 และ

ประชาชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักระบวนการศกึษาเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบรูณาการกบัศาสตร์สมัย

ใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ�านวน	๔๒๑	ราย	ทั่วประเทศ

พบว่า	มีวิธีการเสริมสร้างความสุข	โดยนัยที่เรียบง่ายดังนี้

	 ๑)	การอยู่ให้เป็นสุข	สนุกกับสิ่งที่ท�ามากที่สุด		

	 ๒)	การท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นธรรม	

	 ๓)	การเดินทางพักผ่อน	การเดินทางท่องเที่ยว	การอ่านหนังสือ	เป็นต้น	

	 ๔)	เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ		

	 ๕)	การระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนบุญคุณ

	 ๖)	 การมีความอิ่มเอมใจเม่ือมีโอกาสแบ่งปันสิ่งของและการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อื่นที่ด้อย

โอกาส	

	 ๗)	การสร้างความสุขด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้	โดยพยายามท�าหน้าที่ของตนให้ดี

ที่สุด	ถูกต้องเป็นธรรม	และพักผ่อน	ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม																																															

	 นอกจากน้ี	ยงัมวีธิกีารสร้างสขุ	เช่น	การพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	การลงมือท�าในสิง่ทีอ่ยากจะท�า	

การมองและเข้าใจสิง่ต่างๆ	ตามความเป็นจรงิ	การแสวงหาเพือ่นช่วยคิด	หามติรช่วยท�า	การออกไปท�ากจิกรรม

เพือ่สงัคมช่วยเหลอืชาวบ้านหรือพฒันาชมุชนและสงัคม	การตัง้มัน่ท�าสมาธใิห้จติใจสงบพร้อมต่อสูก่บัปัญหา	

การเดินทางพักผ่อน	การเดินทางท่องเที่ยว	การอ่านหนังสือ		ลดการฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายเกินตัว	รู้จักและ

เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม	และการอยู่กับครอบครัว	เป็นต้น



สรุปและข้อเสนอแนะบทที่

 

๗
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	 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนตามหลักค�าสอนทาง

พระพทุธศาสนา”	เป็นการศกึษาวิจัยในลกัษณะของโครงการชุดแบบบรูณาการท่ีสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ได้ด�าเนิน

การในฐานะโครงการยุทธศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความสุขตามหลักค�าสอนพระพุทธศาสนาโดยมี

วัตถุประสงค์	 ๓	 ประการ	 คือ	 ๑)	 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนา	๒)	เพือ่สร้างและทดสอบแบบวดัความสขุของประชาชนตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	๓)	เพ่ือเสนอ

รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา	

 ขอบเขตการวจิยั	การศึกษาครัง้นีมุ้ง่เน้นการศกึษาเรือ่งความสขุ	สาเหตขุองความสุข	ประเภทและระดับ

ของความสุข	 องค์ประกอบ	 ตัวชี้วัดความสุข	 และวิธีการปฏิบัติเพ่ือได้รับความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนา	ศึกษาทัศนะและวิธีการเสริมสร้างความสุขของพระมหาเถระในสังคมไทย	รวมทั้งกลุ่ม	องค์กร	ชุมชนที่มี

การประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข	 เช่น	 กลุ ่มธนาคารความดี	 วัดศรีมูลเมือง	 อ�าเภอพาน																

จังหวัดเชียงราย	สถาบันวิมุตตยาลัยของพระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.	วชิรเมธี)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 และองค์กรการพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขหรือ	 GNH	 ของประเทศภูฎาน									

นอกจากนี้	ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบักระบวนการศึกษาเรียนรู้ตาม

หลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยัในพืน้ทีท่ัว่ประเทศจ�านวน	๔๒๑	ราย	และมกีารสนทนากลุม่กบัพระสงฆ์	นักปราชญ์ทางพระพทุธ

ศาสนาอีก	จ�านวน	๑๕	รูป/คน	โดยท�าศึกษาระหว่างปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗

 วิธีด�าเนินการวิจัย	การศึกษาวิจัยครั้งนี้	เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน	(Mix	Research)	ระหว่าง

การศกึษาเชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	การวจิยัในเชงิปริมาณและคณุภาพ	(Quantitative	Research	

&	Qualitative	Research)	โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	

	 ๑)	การศึกษาในเชิงเอกสาร	(Documentary	Study)	โดยท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล	จากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องความสุข	 เกณฑ์ชี้วัดความสุขจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยปี	๒๕๓๕		อรรถกถา	หนังสือ	รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๒)	การศึกษาในเชิงคุณภาพ	ท�าการศึกษาและคัดเลือกวัด	พระสงฆ์	องค์กร/ชุมชน	และองค์กรในระดับ

นโยบาย	โดยการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ตามความส�าคัญของเรื่อง	จ�านวน	๔	องค์กร	ซึ่งเป็น

องค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความสุขและมีแนวทางในการสร้างตัวชี้วัด

ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	 ประกอบด้วย	 (๑)	 กลุ่มธนาคารความดี	 วัดศรีมูลเมือง	 อ�าเภอพาน																			

จังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง	(๒)	สถาบัน

วิมุตตายาลัย	มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์	ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ	ไร่เชิญตะวัน	ของท่าน	ว.วชิรเมธ	ีจังหวัด

เชียงราย	ที่มีกระบวนการเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกเพศ	วัย	ศาสนา	โดยใช้แนวคิด	หลักค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนา	 (๓)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ (สศช.)	กรุงเทพมหานคร	

ซึ่งองค์กรในการก�าหนดนโยบายของภาครัฐในสังคมไทย	(๔)	ประเทศภูฏาน	ได้แก่	ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข	หรือ	Program	Service	Division	&	Administration	and	Finance	

Division	Gross	National	Happiness	Commission	of	Phutan	นอกจากน้ียงัได้มกีารศกึษาสมัภาษณ์และ

การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key-informant)	 ประกอบด้วยกลุ่มพระสงฆ์	 นักปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา	นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	๑๙	รูป/คน		
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	 ๓)	 การศึกษาในเชิงปริมาณ	 ได้เก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พระสงฆ์	 และ

ประชาชนที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาเรียนรู ้ตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ																		

จ�านวน	๔๒๑	ราย	โดยใช้วิธีการสุ่มจากตารางสุ่มของทาโร่	ยามาเน	่(Taro	Yamane)	ในพื้นที่ทั้ง	ภาคเหนือ	

ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้	และกรุงเทพมหานคร	

	 ๔)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	ประกอบด้วย	๑)	แบบวัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา		ส�าหรับ

ข้อมูลในเชิงปริมาณ	๒)	แบบสัมภาษณ	์ส�าหรับพระเถระ	ผู้บริหาร	ผู้น�า	นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา	๓)	

การจัดประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 จากองค์กรกรณีที่ศึกษา	 และ	 ๔)	 การสังเกตถึงพฤติกรรมและ

กระบวนการเสริมสร้างความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

	 ๕)	การวิเคราะห์ข้อมูล	ในเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส�าคัญด้านเนื้อหา

ทีก่�าหนดไว้โดยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	analysis)	ในเชงิปรมิาณ	เน้นการวิเคราะห์ด้วยสถติพิืน้ฐาน	

คือ	ค่าร้อยละ	(percentage)	ค่าคะแนนเฉลี่ย	(mean)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

การใช้	 t-test	 independent	 	 ในการวิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวม	วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อ

อื่นๆ	ที่เหลือ	(ItemTotal	Correlation)	โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน		(Pearson	Product	Moment	

Correlation)	 การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความสุขเชิงพุทธ	 ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที	่๒	(Second-order	Comfirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ด้วยโปรแกรมการ

วิเคราะห์โมเดลลิสเรล	(Linear	Structural	Relationship	Model	:	LISREL)	รวมทั้ง	การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณทั่วไป

๗.๑ สรุปผลการวิจัย

 ๗.๑.๑ แนวคิด ความหมาย ประเภท และวิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนา จากการศึกษาพบว่า	ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น	มองว่าชีวิตมนุษย์นั้นย่อมจะประสบทั้งความ

สุขและความทุกข์	ให้มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความทุกข	์สาเหตุแห่งทุกข์	แสวงหาความสุขที่แท้

จรงิ	โดยมองว่าความสุขทีอ่าศยัวตัถสุิง่ของหรอืความสขุจากกามสขุในโลกนีน้ัน้ไม่มคีวามยัง่ยนื	เปล่ียนแปลง

ได้ง่าย	 การจะค้นพบความสุขท่ีแท้จริงนั้นจะต้องมาจากภายในจิตใจที่มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลส	 ตัณหา	

เครื่องปรุงแต่งทางรูปธรรมทั้งปวง		

	 ความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนามคีวามหมายทีส่�าคญั	๓	นยั	ได้แก่	๑)	สภาวะแห่งความสุข	ความ

สบาย	๒)	สภาวะที่ปราศจากความทุกข	์ไม่มีความทุกข	์ขจัดหรือท�าลายความทุกข	์และ	๓)	สภาวะที่สามารถ

ทนต่อความทุกข์ได้ง่าย	และมองว่าความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันเพราะต่างก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง	เมื่อ

ความสขุเป็นเวทนา	ความสขุจงึเป็นส่วนหนึง่ของขนัธ์	และเม่ือเป็นขนัธ์	๕	ความสขุจงึตกอยูภ่ายใต้กฎธรรมชาติ

หรือกฎไตรลักษณ์	อันเป็นลักษณะประจ�าแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย	คือ	ความเป็นของไม่เที่ยง	ไม่ยั่งยืน	มีการ

แปรเปลีย่นไปตามกาลเวลา	ความเป็นทุกข์	และเป็นอนัตตา	และมองว่าความสุขทีส่งูขึน้ไปนัน้	หมายถึง	สภาวะ

ทีส่ิน้กเิลสทัง้ปวงหรอืภาวะท่ีปราศจากตณัหา	ได้แก่	กามตณัหา	ภวตณัหา	และวภิวตณัหา	ไม่ถกูครอบง�าด้วย

สิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย	หรือเรียกว่า	“นิพพานสุข”	ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์จะพึงเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติ

ตามธรรม
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 ประเภทของความสุข	พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของความสุขไว้เป็นประเภทต่างๆ	ตามหลัก

พุทธธรรมและเกณฑ์ที่ปรากฏในวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์จ�าแนกได้หลายประเภท	

ดังนี้

	 ๑)	ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์ขันธ์	๕	(กายและใจ)	โดยนัยนี้เป็นการแบ่งประเภทของความสุข

ตามลักษณะองค์ประกอบของชีวิตมนุษย	์คือ	กายและใจ	หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	ตามหลักองค์

ประกอบของ		“ขันธ์	๕”	โดยแบ่งเป็นกายิกสุข	ความสุขทางกาย	และ	เจตสิกสุข	ความสุขทางใจ	

	 ๒)	ประเภทของความสขุทีส่มัพันธ์กบัหลกัแห่งการพฒันาชวีติ	(หลกัภาวนา	๔)	โดยพระพทุธศาสนา

ได้อธิบายหลักการพัฒนาชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจ	ปัญญาและสังคม	ตามหลักภาวนา	๔	ได้แก่	ความสุข

ทางกาย	(physical)	ความสุขทางสังคมหรือศีล	(moral)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	และความสุขทาง

ปัญญา	(intellectual)	

	 ๓)	 ประเภทความสุขเชิงเปรียบเทียบในวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 โดยพระพุทธศาสนาได้แบ่ง

ประเภทของความสุขตามล�าดับของการด�าเนินชีวิต	เริ่มต้นตั้งแต่ความสุขแบบง่ายหรือหยาบๆ	ของฆราวาส

ทั่วไปของนักบวช	ไปจนถึงความสุขแบบประณีต	โดยจ�าแนกความสุขออกเป็นคู่ๆ	ไว	้๑๓	คู่	แต่ละคู่มีลักษณะ

ตรงกันข้าม	เช่น	คิหิสุข	สุขของคฤหัสถ์	ส่วนบรรพชาสุขที่หมายถึงสุขจากการบวช	กามสุข	สุขที่เกิดจากกาม	

ส่วนเนกขัมมสุข	สุขที่เกิดจากความปลอดโปร่งจากกาม	เป็นต้น		

	 ประเภทความสุขโดยภาพรวมนั้น	สามารถแบ่งระดับใหญ่ๆ	คือ	 โลกิยสุขและโลกุตตรสุข	ที่หมาย

ถึงความสุขในโลกกับสุขเหนือโลก

 มรรควิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขตาม

หลักพระพุทธศาสนานั้น	มีวิธีการที่หลากหลายตามระดับขั้นของความสุขนับตั้งแต่กามสุข	คิหิสุข	โลกิย

สุข	ฌานสุข	ไปจนถึงโลกุตตรสุขและนิพพานสุข	โดยมีวิธีการเข้าถึงความสุขในแต่ละระดับ	ดังนี้

	 ๑)	มรรควิธีแห่งกามสุข	อันดับแรกเป็นความสุขในระดับปัจเจกที่เกิดขึ้นจากการเสพผ่านอายตนะ

ภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็นการเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนา	น่าใคร	่น่าพอใจ	หรือเกิดความสุข

กายและความสุขใจนั้น	มรรควิธีในการเสพกามคุณเพื่อเสวยกามสุขให้มีโทษน้อยที่สุด	และเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้	 คือ	 การเสพหรือรับรู้ด้วยอย่างมีสติ	 รู้จักพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ

เป็นโทษ	หากสิง่ใดเป็นประโยชน์	กเ็สพหรอืรบัสิง่นัน้ด้วยสตปัิญญา	หากส่ิงใดมโีทษ	กร็ูจ้กัอดทนอดกล้ัน	หลีก

เลี่ยงหรืองดเว้นจากสิ่งน้ันๆ	 จะเป็นวิธีการท่ีเรียบง่าย	 พร้อมท้ังเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจะท�าให้

ปัจเจกบุคคลมีความสุขในการด�าเนินชีวิต	อันดับสองความสุขในระดับครอบครัวนั้น	ควรสร้างครอบครัวให้มี

คุณธรรม	เช่น	มีฆราวาสธรรม	๔	มีสัจจะ	ความจริงใจ	ทมะ	ความข่มใจ	ขันติ	ความอดทน	และจาคะ	เสียสละ	

มนี�า้ใจต่อกัน	มพีรหมวหิารธรรม	และการประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูต่อกนัด้วยการท�าหน้าทีอ่ย่างถกู

ต้องเป็นธรรมตามหลกัทศิ	๖	ในขณะทีค่วามสขุของสงัคมนัน้	สามารถสร้างขึน้ได้การมคีวามสามคัค	ีการมีศีล	

การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค	ยุติธรรม	(ทิฏฐิสามัญญตา-สีลสามัญญตา)	เป็นต้น	

	 ๒)	มรรควิธีแห่งทิพยสุข	ความสุขอันเป็นทิพย์หรือความสุขในสวรรค์เป็นความสุขที่เหนือกว่ากาม

สุขของมนุษย์	 มีมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขด้วยการม	ี “เทวธรรม”	 (ธรรมของเทวดา)	 มี	 ๓	

ประการ	คือ	หิริ	คือ	ความละอายต่อบาป	โอตตัปปะ	มีความเกรงกลัวบาป	และมีกุศลกรรมบถ	๑๐	รวมทั้งมี

ทาน	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	หรือใช้อริยทรัพย์	๗	ในการสร้างสุข

	 ๓)	 มรรควิธีแห่งฌานสุข	 ความสุขในระดับฌานน้ี	 สามารถปฏิบัติและเข้าถึงได้ด้วย	 การเจริญ

กรรมฐานซึ่งวิธีการฝึกฝนและปฏิบัติอยู	่๔๐	วิธ	ีเช่น	กสิน	๑๐	อสุภะ	๑๐	อนุสติ	๑๐	การเจริญวิปัสสนา
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ในสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น	เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติในจิตภาวนาอย่างดีแล้วย่อมจะได้รับความสุขในระดับฌาณสุขนี้

	 ๔)	มรรควิธีแห่งนิพพานสุข	บุคคลสามารถใช้วิธีทางจิตภาวนาเพื่อการเข้าสู่นิพพานสุข	ด้วยการลง

ปฏิบัติได้ในวิปัสสนากรรมฐาน	เช่น	การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน	๔	การพิจารณาในกาย	เวทนา	จิต	และ

ธรรม	 รวมทั้งใช้หลักอริยมรรคมีองค	์ ๘	 เพื่อสร้างฐานแห่งการปฏิบัติเพื่อละสังโยชน	์ ๑๐	 เพื่อเข้าสู่เส้นทาง

อริยบุคคล	เป็นต้น

 ๗.๑.๒ แนวคดิและการประยกุต์ใช้ตัวชีว้ดัความสุขเชงิพทุธกบัการพฒันาประเทศ	จากการศึกษา

พบว่า	 หลายประเทศได้มีการแนวคิดการจัดท�าดัชนีชี้วัดเรื่องความสุขมาใช้ในการพัฒนาประเทศ	 โดยมองว่า	

“ความสุข”	คือ	 ความต้องการของมนุษย์ทุกคน	ดังนั้น	 เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาจึงควรมุ่งตอบสนอง

ความสขุแก่มวลมนษุย์ทัง้หลาย	แต่ทีผ่่านมายทุธศาสตร์การพัฒนาส่วนหนึง่เกดิจากการเลอืกปฏบิตัใินการเข้า

ถึงทรัพยากรและขาดการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียม	ท�าให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวยและ

คนจนเพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลให้คนจนจ�านวนมากยังคงตกอยู่ในภาวะความทุกข์ยาก	 ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน	

รวมถึงปัญหาสังคมอื่นๆ	 ตามมาอีกมากมาย	 การส�ารวจข้อมูลทางสถิติทางสังคมชี้ชัดว่าการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม	 ไม่ได้มีส่วนช่วยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	 (Social	Well	

Being)	 	 หรือความสุขแต่อย่างใด	 ในหลายกรณีกลับเป็นตัวสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น	 ดังเช่นสังคมในประเทศ

อเมรกินัพบว่า	คนมคีวามทุกข์เพิม่มากขึน้	อตัราการฆ่าตวัตาย	ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงเพ่ิมสงูขึน้

เป็นเท่าตัว	 	 ฉะน้ัน	 หลายประเทศและองค์กรแห่งสหประชาชาติ	 จึงได้พัฒนาความอยู่ดีมีสุขเพื่อให้ได้มาซ่ึง	

“ภาวะแห่งความเป็นสุข”	หรือ	“สุขภาวะ”	ของมนุษย์อย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยสุขภาวะทางกาย	(Physical	

Health)	สุขภาวะทางจติ	(Mental	Health)		สุขภาวะทางสงัคม	(Social	Health)	และสขุภาวะทางจติวญิญาณ	

(Spiritual	 Health)	 จากการศึกษากรณีของประเทศภูฏานและไทยพบว่า	 มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของ

ประเทศทั้งสองโดยอาศัยแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงมาด�าเนินการซึ่งมีผลการศึกษา

โดยสรุป	ดังนี้

 ๑) แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประเทศภูฏาน	ภูฎาน	เป็นประเทศแรกที่ได้

ริเริมจัดท�าดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross	National	Happiness	:	GNH)	มาเป็นแนวทางหลักใน

การพัฒนาประเทศ	โดยสมเด็จพระราชาธิบดี	 Jigme	Singye	Wangchuck	กษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน	ได้

แสดงพระราชประสงค์ท่ีจะให้ภูฏานได้ใช้หลักแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา	 วัฒนธรรมของภูฏาน	

และข้อชี้แนะของบุคคลและองค์กรในระดับนานาชาติ	 เช่น	 องค์ดาไล	 ลามะ	 และสหประชาชาติ	 เป็นต้น	

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ	เป็นการมองการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลขในการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	(Gross	Domestic	Product,	GDP)	แต่เน้นมุมมองเรื่อง	“ความสุข”	ที่แท้จริงของสังคมเป็นหลัก	

โดยเป็นความสุขที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทางกายภาพและความรู้สึกทางจิตใจ	 สติปัญญา	 และรากฐานทาง

วฒันธรรม	แนวคดิการพฒันาบนพืน้ฐานความสขุของประเทศภฏูานดงักล่าว	ได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	ทีไ่ด้ร่วมก�าหนดนโยบายการพฒันาอนัตัง้อยูบ่นหลักการส�าคัญ	๔	ประการ	

คอื	ส่งเสรมิการรกัษาระดบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมให้สม�า่เสมอโดยพืน้ฐานของการแบ่งสรรทรพัยากร

ให้เท่าเทียมและยุติธรรม	การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาต	ิการส่งเสริมการพัฒนาด้านวัฒนธรรม	(อันมี

รากฐานมาจากพระพทุธศาสนา)	และการสถาปนาเส้นทางการปกครองประเทศอันดงีาม	ซึง่แนวคดิ	GNH	ได้

รับ	ความสนใจจากนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมในหลายๆ	ประเทศ	เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจที่ม	ีGDP	(ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)	เป็นเกณฑ์นั้นมักน�ามาซึ่งผลกระทบ
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ในทางลบมากขึ้นทุกทีความคิด	GNH	นั้นค�านึงถึงความเป็นองค์รวมด้วยการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจควบคู่

ไปกับมิติอื่นๆได้แก่	 สิ่งแวดล้อม	 วัฒนธรรม	 และการปกครองที่ดี	 โดยภูฏานได้ก�าหนดเกณฑ์เพื่อใช้วัด											

ความสุขจาก	๔	หลักการเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างดัชนีความสุขซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผล

กระทบใน	๔	ด้าน	คือ	 (๑)	ด้านสุขภาพ	 (Health	 Impact)	 โดยพิจารณาจากคนที่มีความสุขทั้งกาย	จิตใจ								

มแีนวโน้มทีจ่ะมอีายยุนื	(๒)	ด้านวสิาหกจิ	(Enterprise	Impact)	การพฒันาบคุคลสนบัสนนุให้เกดิการพัฒนา

เศรษฐกจิบนฐานของความคดิสร้างสรรค์	(๓)	ด้านความเป็นพลเมอืง	(Citizen	Impact)	ความสขุจะท�าให้เกดิ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เกิดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นรวมถึงการมีมิตรไมตรีต่อกัน	 (๔)	ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม	มุ่งพัฒนาคนที่มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะมีแรงขับเคลื่อนความ

ต้องการน้อย	รวมทัง้จะท�าให้ความส�าคญักบัการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม	แทนการบริโภคทีเ่พิม่ขึน้	การสร้างเกณฑ์

ชีว้ดัความสขุของประเทศภฏูานจงึเป็นการสร้างความสมดลุระหว่างวตัถนุยิม	(materialism)	และจิตวญิญาณ	

(spiritualism)	 โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีสติ	 อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่

ครอบคลมุการบรูณาการอย่างรอบด้าน	โดยเป็นการพฒันาด้านเศรษฐกิจ	การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การส่งเสรมิ

วัฒนธรรม	และธรรมาภิบาลรวมเข้าด้วยกัน	โดยมีหลักฐานคิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนา	คือ	ทางสาย

กลาง	ความพอด	ีพอเพียง	

 ๒) แนวคิดและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของประเทศไทย	 ในสังคมไทยได้มีหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนได้พยายามสร้างเกณฑ์ชีว้ดัความสขุทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทยหลายองค์ประกอบและมเีกณฑ์

วัดที่หลากหลาย	แต่หน่วยงานที่มีบทบาทในการน�าแนวคิดเรื่องตัวชี้วัดความสุขไปประยุกต์ในระดับนโยบาย

ได้แก่	ส�านกังานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	โดยมีการพัฒนากรอบแนวคิด

และตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยจากแนวคิดพื้นฐานส�าคัญ	 ๓	 ประการ	 คือ	 ๑)	 มีความ

สอดคล้องกับ“วิสัยทัศน์ประเทศไทย”	 ท่ีมุ่งพัฒนาสู่	 “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	๒)	 ยึดหลักปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	๓)	ยึดแนวคิดในการพัฒนาที่มีเป็นองค์รวมมีคนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา	 โดยมีหลักการจัดท�าดัชนีที่ก�าหนดจากปัจจัยร่วมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกัน	 และเห็นถึง

ความส�าคัญยอมรับที่จะใช้	ความสุขเป็นค่านิยมร่วม	โดยที่การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	เป็นการ

สะท้อนเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา	 (Ends)	 และต้องพิจารณาเชื่อมโยงให้สะท้อนถึงวิธีการ	 (Means)	

ต่างๆ	 ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขด้วย	 โดยแบ่งดัชนีช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็น											

๓	ระดับ	ระดับสงัคมไทย	ระดบัชมุชน	และระดับครอบครวั	/	บคุคล	โดยมอีงค์ประกอบดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็

เป็นสุข	มี	๖	องค์ประกอบ	 เช่น	องค์ประกอบที	่๑	การมีสุขภาวะ	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	

สุขภาพกายด	ีสุขภาพจิตดี	และคิดเป็นท�าเป็น	องค์ประกอบที่	๒	เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	

๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	การมสีมัมาชพี	เศรษฐกิจเข้มแขง็	และมคีวามเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ	องค์ประกอบ

ที	่๓	ครอบครวัอบอุน่	แยกได้เป็น	๒	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	บทบาทครอบครวัทีเ่หมาะสม		และสัมพนัธภาพ

ที่ดีในครอบครัว	องค์ประกอบที	่๔	ชุมชนเข้มแข็ง	แยกได้เป็น	๓	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	ชุมชนพึ่งตนเองได	้	

ชุมชนเกื้อกูลกัน	และการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์ประกอบที	่๕	สภาพแวดล้อมด	ีมีระบบนิเวศที่สมดุล	แยก

ได้เป็น	 ๔	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 มีปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 มีความปลอดภัยในชีวิตมีคุณภาพส่ิง

แวดล้อมที่ดี	และมีระบบนิเวศสมดุล	องค์ประกอบที่	๖	สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล	แยกได้เป็น	๓	

องค์ประกอบย่อย	ได้แก	่การมีจิตส�านึกประชาธิปไตย	และสังคมที่มีธรรมาภิบาล	และความสมานฉันท์ทาง

สังคมจากแนวคิดและการจัดท�าตัวชี้วัดข้างต้นสามารถสรุปลักษณะส�าคัญของตัวชี้วัดการพัฒนา	ได้ดังนี้
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										๑)	การมีสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอ	

										๒)	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนอย่างทั่วถึง

										๓)	ชุมชนมีความสงบ	ปลอดภัย	สามารถป้องกันภัยและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้

										๔)	ส่งเสริมด้านสุขภาพและให้บริการสาธารณสุขอย่างพอเพียง

										๕)	การมีงานท�าและมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดี

										๖)	การให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้

										๗)	บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว	ดูแลเอาใจใส่สมาชิก

										๘)	การมีเวลาว่างให้กับครอบครัวและการพักผ่อนหย่อนใจ	

										๙)	การปลูกฝัง	“ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน”

										๑๐)	ความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชนและเครือข่าย

										๑๑)	ความเสมอภาคและการอดทนยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายได้

										๑๒)	สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็ง

										๑๓)	การปรับตัวและด�ารงอยู่รอดได้ทางเศรษฐกิจ

										๑๔)	การมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี	และสะอาด	น่าอยู่

										๑๕)	การปกป้องและดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ความสุขในมิติต่างๆ	ดังกล่าว	สามารถจ�าแนกความสุขออกเป็น	๒	ประเภท	คือ	๑)	ความสุขภายใน

เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจและปัญญาไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยภายนอกโดยตรง	 ซึ่งประกอบด้วยดัชนีชี้วัด	

เช่น	ความสุขจากการมีอิสรภาพจากการถูกครอบง�าความคิด	และการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกความสุข

จากความภาคภมูใิจในส่ิงทีม่อียู	่สามารถชนะใจตนเองให้ท�าแต่ความด	ีละเว้นความชัว่ความสขุจากการเข้าถงึ

หลกัศาสนา	(ศลี)	คอื	การเข้าถงึธรรมะ	ยดึถือคุณธรรม	ปฏิบตัติามหลักศาสนา	ความสุขจากความสงบ	(สมาธ)ิ	

คือ	ความสงบในจิตใจ	ไม่ฟุ้งซ่านความสุขจาก	ความไม่ยึดมั่นถือมั่น	 (ปัญญา)	คือ	ความไม่ยึดติดตัวตนและ

วัตถุ	เข้าใจความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและโลก	๒)	ความสุขภายนอก	เป็นความสุขที่มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง	

ๆ	ในการด�ารงชีวิต	ประกอบด้วยดัชนีชี้วัด	เช่น	ความสุขจากการมีปัจจัยสี่พอเพียงมีอาหารบริโภค	ปลอดภัย	

ที่อยู่อาศัยมั่นคง	มีรายได้เพียงพอ	ความสุขจากการมีความมั่นคงในชีวิตมีหลักประกันในชีวิต	ปราศจากหนี้

สนิ	มคีวามปลอดภยัในชีวติความสขุจากการมคีรอบครวัทีอ่บอุน่สมาชกิครอบครวัสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	เอาใจใส่

เอื้ออาทรต่อกันปราศจากความรุนแรงในครอบครัวความสุขจากการมีชุมชนเข้มแข็ง	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 มี

กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	 	 ความสุขจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีการมีธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์	สิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะ

 ๗.๑.๓ การวเิคราะห์องค์ประกอบตวัชีว้ดัและการสร้างตวัชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา 

จากการศึกษาพระพุทธศาสนามองว่า	ชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาใน	๔	ส่วน	การพัฒนาด้ายกาย	ศีล	

จิต	และปัญญา	ถ้าบุคคลพัฒนาใน	๔	ด้านแล้วย่อมจะได้ความสุขหรือความเจริญตามการพัฒนาของชีวิต	ดัง

นั้น	การวิเคราะห์องค์ประกอบและการสร้างตัวชี้วัดความสุขจึงเป็นไปตามหลักภาวนา	๔	คือ

	 ๑)	ความสุขทางกาย	(physical)		มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น	การมีร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์	ปราศจากโรค

ภัยไข้เจ็บและมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดี	 สะอาด	 ปลอดภัย	 เช่น	 มีน�้าสะอาด	 อากาศบริสุทธ์ิ	 ป่าไม้สมบูรณ์

สวยงาม	ท่ีอยูอ่าศัยสะอาด	เป็นระเบยีบ	ไม่มขียะมูลฝอยเน่าเหมน็	อาหารสะอาดถกูหลกัอนามยั	มีการจดัการ

สุขาภาวะทางกายได้	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตกายบุคคล”	หรือบุคคลผู้มีกายเจริญแล้ว
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	 ๒)	ความสุขทางสังคม	หรือศีล	(moral)	มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น	การมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ด	ีมีคุณภาพ	

มคีณุธรรม	จริยธรรม	มกีารจดัการเพือ่ความสขุความเจรญิของบคุคลในสงัคม	การสร้างสังคมทีป่ราศจากการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	การมีกฎกติกาของสังคม	เช่น	ศีล	๕	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตสี

ลบุคคล”	บุคคลผู้มีศีลเจริญแล้ว

	 ๓)	ความสุขทางจิตใจ	(emotional)	มีเกณฑ์ชี้วัด	เช่น		การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมความ

ดีงามทั้งหลายภายในจิตใจ	ได้แก	่ความมีเมตตากรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิและสดชื่น	เบิก

บาน	เป็นสุข	ผ่องใส	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตจิตบุคคล”	บุคคลผู้มีจิตใจเจริญแล้ว

	 ๔)	ความสุขทางปัญญา	(intellectual)	ได้แก	่การมีสติปัญญา	ความเชื่อ	ความรู	้ความนึกคิด	ความ

เห็น	ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้อง	ตามความเป็นจริง	สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิต

ได้อย่างปกติสุขและอย่างเข้าใจ	การมีสันติภาพภายในใจ	เป็นต้น	ผู้ที่มีความสุขด้านนี้เรียกว่า	“ภาวิตปัญญา

บุคคล”บุคคลผู้มีปัญญาเจริญแล้ว	ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพหรือกรอบ

ความสุขทางกาย

(สุขภายนอก)

ความสุขทางใจ

(สุขภายใน)

ความสุขทางกายภาพ

ความสุขทางสังคม

ความสุขทางจิตใจ

ความสุขทางปัญญา

	 ดังนั้น	องค์ประกอบ	ตัวชี้วัดความสุขตามหลักพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์กับหลักภาวนา	๔	โดย

มุง่เน้นวดัความสขุในระดบัปัจเจก	ความสขุในระดบัครอบครวั	ความสขุระดบัสงัคมความสขุในด้านจติใจและ

ปัญญาจนถึงโลกุตตรสุข	ดังนี้

 ๑. ความสุขทางกายภาพ (Physical Happiness) หมายถึง	ภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ	เพื่อตอบสนองความสุข	สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา	น่ารัก	

น่าใคร่	น่าพอใจต่างๆ	เช่น	ได้เห็นภาพที่สวยงาม	ได้ยินเสียงที่ไพเราะ	โดยเป็นการเสพอารมณ์ผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง	๕	ได้	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	การบริโภคใช้สอยปัจจัย	๔		อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	

การใช้เทคโนโลย	ีเป็นไปด้วยสติและเพือ่ปัญญา	ซึง่จดัเป็นความสขุอนัเป็นวิสยัของโลก		แบ่งเป็นองค์ประกอบ	

๔	องค์ประกอบย่อย	คอื	สุขทางกาย	ความสมัพนัธ์ต่อสิง่แวดล้อมทางวัตถ	ุการมสีภาพแวดล้อมท่ีด	ีการจดัการ

ทรัพย์สินโดยชอบธรรม
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 ๒. ความสุขทางสังคม (Moral Happiness)	หมายถึง	ความรู้สึก	ความสะดวก	ปลอดภัยในการ

ด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว	และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน	ท�าร้ายซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูล

กันสร้างสรรค์สังคมอันเป็นพื้นฐานของการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสัมพันธ์ในสังคมที่เอื้อต่อการ

พัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	แบ่งเป็นองค์ประกอบ	๔	องค์ประกอบ

ย่อย	คอื	ครอบครัวเป็นสขุ	ความรักสามคัคใีนสงัคมสขุในสงเคราะห์ต่อผูอ้ืน่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

 ๓. ความสขุทางจติใจ (Emotional Happiness) หมายถงึ	การมีส่วนประกอบทางด้านคณุธรรม	

ความดีงามภายในจิตใจ	เช่น	มีความเมตตา	กรุณา	ความขยันหมั่นเพียร	อดทน	มีสมาธ	ิผ่องใส	สดชื่น	เบิก

บาน	เป็นสุข	ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ	ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการมี

สภาวะแห่งจิตใจที่มีความส�าราญ	แช่มชื่น	ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจของความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อันเป็น

เหตแุห่งความเศร้าหมองหรอืความทกุข์ภายในจติใจของตนเองซ่ึงสามารถแบ่งระดบัของความสขุออกมาเป็น

เชิงปริมาณที่วัดค่าจากความรู้สึกภายในจิตใจได้	 สามารถแบ่ง	 ๔	 องค์ประกอบย่อย	 คือ	 สุขภาพจิตเข้มแข็ง	

สมรรถภาพจิตดี	คุณภาพจิตดี	ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	

 ๔. ความสุขทางปัญญา (Intellectual Happiness)	หมายถึง	การมีสติปัญญา	ความเชื่อ	ความ

รู	้ความเหน็	ความเข้าใจชีวติและโลกอย่างถกูต้องตามความเป็นจรงิ	สามารถอยู่กบัความเป็นจรงิของโลกและ

ชีวิตได้อย่างปกติสุข	 มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง	 มีเหตุผล	 สามารถพิจารณา

เห็นปัจจัยต่างๆ	อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดับ

ทกุข์ได้	นอกจากน้ียงัรวมถงึ	ผลทีเ่กดิขึน้จากการใช้ปัญญาในระดบัต่างๆ	นบัตัง้แต่การด�ารงชวีติ	ไปจนถงึการ

เข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งท่ีถูกต้อง	 เป็นธรรม	 หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่ิงต่างๆ								

ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม	แบ่งเป็น	๖	ประกอบย่อย	คุณค่าในพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวม	 การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต	 การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 การมีหลัก

ธรรมะในการด�าเนินชีวิต	ความสุขสงบในทางธรรม	จากกรอบแนวคิดขององค์ประกอบตัวชี้วัด	๔	ด้าน	คือ	

สุขทางกายภายภาพ	สุขทางสังคม	สุขทางจิตใจ	และสุขทางปัญญา	ผู้วิจัยได้ก�าหนดประกอบตัวชี้วัดความสุข

ประกอบด้วย	๑๘	ตัวชี้วัดหลักและ	๖๕	ตัวชี้วัดย่อยตามที่กล่าวแล้ว

 ๗.๑.๔ การประยกุต์ใช้ตวัชีว้ดัความสุขตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาของชมุชนและองค์กร

กรณีศกึษา	จากการศกึษาแนวคดิ	กระบวนการสร้างและการประยกุต์ใช้ตวัชีวั้ดความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา

ของชมุชนและองค์กรกรณศีกึษาทัง้ในระดบันโยบายและองค์กร	ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นกรณศึีกษาของประเทศไทย	จ�านวน	

๓	ชุมชนและองค์กร	ได้แก่	๑)	กลุ่มธนาคารความดี	วัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	๒)	สถาบันวิมุต

ตยาลยัและศนูย์วปัิสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชิญตะวนั)	โดย	ว.วชิรเมธี	๓)	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	พบว่ามีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความสุข	ดังนี	้

	 ๑)	กลุ่มธนาคารความดี	วัดศรีเมืองมูล	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	กลุ่มธนาคารความด	ีวัดศรีเมือง

มูล	 ชุมชนต้นแบบธนาคารความดีแห่งการสร้างสังคมด้วยคุณธรรมและความสุขมีแนวคิดในการจัดต้ังธนาคาร

ความดเีพือ่สร้างสงัคมคณุธรรมและความสขุของวดัศรเีมอืงมลูได้เกดิขึน้ภายใต้หน่วยงานทีเ่รยีกว่า	“หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล”	 หรือที่เรียกย่อๆ	 ว่า	 อปต.	 ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของมหาเถรสมาคมที่มอบให้เจ้า

อาวาสได้ช่วยเหลอืดแูลและพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในต�าบลนัน้ๆ	ด้วยนโยบายดงักล่าวท�าให้คณะสงฆ์

ต�าบลหัวง้ม	ได้สร้างงานขึ้นเพื่อสงเคราะห์ประชาชน	ได้มีความสุขกาย	สุขใจ	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยเรียกว่า		

“ธนาคารความด”ี		ภายใต้กรอบแนวคดิทีว่่า	“ท�าความดสีร้างค่าความเป็นคน	ยามขดัสนเราให้แลกเป็นสิง่ของ”	

โดยจุดมุ่งหมายของการเสริมสร้างความดีและความสุข	กลุ่มธนาคารความด	ีเป็นแนวความคิดที่มีความมุ่งหมาย
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เพื่อน�าธรรมะมาใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวัน	 	 เพื่อส่งเสริมให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม	มีความสุข	 สามารถน�าธรรมะที่

เป็นนามธรรมทีไ่ม่สามารถจบัต้องสมัผสัได้อย่างวตัถทุัว่ไป	ให้สามารถจับต้องสมัผัสได้อย่างเป็นรปูธรรม	โดยผ่าน

ขบวนการแห่งธนาคารความดี	 ซึ่งมีรูปแบบการท�างานคล้ายๆ	 กับธนาคารพาณิชย์ที่มีการฝาก	 การถอนเงินกับ

การฝาก-ถอนความดทีีเ่ป็นรปูธรรม	โดยส่ิงทีม่คีวามแตกต่าง	คอื	การน�าหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนามาบรูณ

าการกับการบริหารจัดการในเชิงโครงการ	 โดยผ่านแนวคิดการสร้างความด	ี๒	ประการ	คือ	๑)	ป้องกันสิ่งไม่ด	ี	

มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ		สามารถที่จะด�าเนินชีวิตไปได้อย่างสงบสุข	เกิดความเรียบร้อยดีงามใน

สงัคมโดยส่วนรวม	จงึท�าให้ธนาคารความดไีด้คดิค้นวธิกีารเพ่ือป้องกนัสิง่ไม่ด	ีไม่เหมาะสมให้น้อยลง	หรือให้หาย

ไปจากพฤติกรรมของคน	ในสังคมโดยส่วนรวม	เช่น	การดื่มสุรา	สูบบุหรี่	สารเสพติด	การพนัน	ชิงสุกก่อนห่าม		

เป็นต้น		๒)		การขับเคลื่อนความดีและความสุข	ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง		โดยมีการขับเคลื่อนความ

ดีที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 เช่น	การช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน	การดูแลผู้สูงอายุ	 การเสริมสร้างจิตอาสา	การช่วย

เหลือคนจน	 การสมาทานรักษาศีล	๕	 ศีล	๘	 การอธิษฐานจิตในเชิงการปฏิบัติเพื่อความสุข	 เป็นต้น	 โดยถือว่า

เป็นการสะสมความด	ีการเสรมิสร้างคุณธรรมของบุคคลและสงัคมการสร้างสงัคมสขุภาวะและการสร้างความสขุ	

	 ส�าหรับหลักการในการพัฒนาธนาคารความดีเพื่อความสุข	 กลุ่มธนาคารความดีของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลหัวง้มได้น�าแนวคิดของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลของคณะสงฆ์มาเป็นแนวทาง

ในด�าเนินกิจกรรมทั้ง	๘	ประการ	คือ	ศีลธรรมและวัฒนธรรม	สุขภาพอนามัย	สัมมาชีพ	สันติสุข	ศึกษาสงเคราะห	์	

สาธารณสงเคราะห์		กตัญญูกตเวที		และสามัคคีธรรม	รวมทั้งด�าเนินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาบุคคลและสังคม	เช่น	หลักการประยุกต์ใช้ศีล		๕		เบญจธรรม	๕	ไตรสิกขา	อิทธิบาท	๔	สามัคคีธรรม	

สังคหวัตถ	ุ๔	อปริหานิยธรรม	เป็นต้น	มาเป็นกรอบในการปฏิบัติเพื่อการท�าความดีของสมาชิก	โดยมีเมนูความ

ดี	 ให้สมาชิกได้เลือกท�าเป็นระยะควบคู่ไปกับการบริหารจัดงานของธนาคารความดี	 ยึดหลักของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล	 	 เพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขแก่ประชาชน	 ซึ่งผลจากการท�าความดีภายใต้แนวคิดของ

ธนาคารความดีนั้น		ย่อมท�าให้บุคคลผู้ท�าความดี	ย่อมได้รับผลแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม	มีความสุข		ผลทาง

กาย	คือ	มีสุขภาพแข็งแรง		บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยปัจจัย		๔		มีครอบครัวอบอุ่น		เป็นที่ยอมรับในทุกด้านทางสังคม 

	 ผลทางใจ		ก็คือ		มีความสุขทางใจที่เกิดมามีศรัทธาในพระรัตนตรัย		มีความมั่นใจในการประพฤติ

สุจริตของตน	มีความภูมิใจในความมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมือง	มี

ความแกล้วกล้ามั่นใจในความดีของตนที่ได้ท�าไว้ดีแล้ว	 และมีความโปร่งใจเบิกบานใจ	 มีความสุขทางปัญญา	

เนื่องด้วยมีความรู้	 มีปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเรียบร้อยดีงาม	 และผลความสุข

ทางสังคม	ท�าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม		ได้รับเกียรติ		ความยกย่องอยู่ในสังคมด้วยด	ี		สิ่งทั้งปวงนี้	ย่อมเป็น

ผลมาจากความดีที่ได้สร้างไว้ดีแล้ว	 ย่อมส�าเร็จประโยชน์ให้แก่ปัจเจกบุคคลให้มีความสุขความเจริญ	ตั้งแต่

ความต้องการพ้ืนฐานถึงเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง	 นับว่าเป็นเกณฑ์ช้ีวัดความสุขและ

วิธีการสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง

	 ๒)	สถาบนัวมิตุตยาลยัและศนูย์วิปัสสนานานาชาต	ิ(ไร่เชญิตะวนั)	โดยพระมหาวุฒชิยั	วชริเมธ	ีหรือ

รู้จักกันดีในนามปากกา	ว.วชิรเมธ	ี เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในฐานะพระนักวิชาการ	นักคิด	นักเขียน	

และนักบรรยายธรรม	ท่าน	ว.วชิรเมธ	ีได้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยโดยมีวัตถุประสงค	์๗	ประการ	คือเพื่อส่ง

เสริมการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เป็น	 ขุมคลังทางปัญญาส�าหรับ

มนษุยชาต	ิเพ่ือส่งเสรมิการเจรญิสมาธภิาวนาอนัเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สนัตภิาพโลกอย่างยัง่ยนื	เพือ่

ประยุกต์พุทธธรรมน�ามาแก้ปัญหาของสังคมไทย	สิ่งแวดล้อม	มนุษยชาต	ิและของโลกได้อย่างร่วมสมัย	เพื่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์การท�างานเชิงรุกทุกรูปแบบ	เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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และก้าวข้ามความขดัแย้งระหว่างลทัธนิกิายในพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่เพือ่น�ามนษุยชาติให้เป็นอสิระ

จากพันธนาการแห่งความโลภ	(ความอยาก)	ความโกรธ	(ความรุนแรง)	และความหลง	(ความด้อยการศึกษา)	

และเพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู้	 ผู้ตื่น	 ผู้เบิกบาน	 ที่พร้อมอุทิศตนท�างานเพื่อ	 สันติสุขของมวล

มนุษยชาติ	

	 พระมหาวฒุชิยั	วชริเมธ	ีพยายามสือ่สารกบัสงัคมให้เหน็ว่ามนษุย์ทกุคนล้วนมศีกัดิศ์รแีห่งความเป็น

มนษุย์ทีเ่สมอภาคเท่าเทยีมกนั	มคีวามต้องการพืน้ฐานเหมอืนกนั	และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงมชีวีติในชมุชน

โลกนี้เช่นเดียวกัน	ภายใต้แนวทางการสร้างสุขดังกล่าว	พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธ	ีได้สื่อสารกับสังคมเพื่อเสนอ

หลักการสากลที่จะสร้างสันติภาพให้แก่โลก	๗	หลักการ	ได้แก่	ปัญญาที่สากล	สัจธรรมที่สากล	การศึกษาที่

สากล	เมตตาที่สากล	ปฏิสัมพันธ์ที่สากล	ประเทศที่สากล	และกฎหมายที่สากล	ท่าน	ว.วชิรเมธ	ีได้มีมุมมอง

ว่า	ความสุขและความทุกข์ที่มนุษย์พบเจอนั้น	มาจากผลผลิตของจิตใจ	โดยการเผลอคิด	ย�้าคิด	เสพติดความ

คิด	วิธีออกจากทุกข์คือ	การอยู่กับปัจจุบัน	จิตจะหลุดออกมาจากโลกของความคิด	เมื่อบุคคลออกจากความ

คิดแบบนั้นได้จึงจะมีชีวิตสดใสอยู่ในขณะนี้เท่านั้น	ไม่มีอดีต	ไม่มีอนาคต	นี่คือ	จุดจบของความทุกข์เเละจุด

เริ่มของความสุข	“เป็นทุกข	์เห็นทุกข	์จึงพ้นทุกข์”	โดยมีการประยุกต์พุทธธรรมน�ามาแก้ปัญหา	เน้นการน�า

มนุษย์ให้เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความโลภ	 (ความอยาก)	 ความโกรธ	 (ความรุนแรง)	 และความหลง	

(ความด้อยการศึกษา)	และการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู	้ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	ที่พร้อมอุทิศตนท�างานเพื่อ

สันติสุขของมวลมนุษยชาติ	 โดยวิธีการเสริมสร้างความสุขนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการวางเป้าหมายชีวิตว่า	 จะ

ต้องมีเป้าหมายเพื่อตนเอง	คนอื่น	สังคม	หรือมีเป้าหมายเพื่อโลก	ซึ่งจะท�าให้เกิดความสุขใน	๒	ระดับ	คือ	

ความสุขสามัญ	ที่เป็นสุขของชาวบ้าน	เช่น	การไม่มีหนี้สิน	การมีทรัพย์	ไม่มีการทุจริต	เป็นต้น	และมีความสุข

แบบพัฒนา	คือ	มีความสุขทางกาย	ใจ	และปัญญา	หรือมีทั้งโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	โดยใช้วิธีการตามหลัก

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	๔	คือ	ถึงพร้อมด้วยความขยัน	(ขยันหา)	(อุฏฐานสัมปทา)	รักษาดี	(อารักขาสัมปทา)	

คบเพือ่นด	ี(กลัยาณมติตตา)	และใช้ชวีติท่ีเหมาะสม	(สมชวีติา)	ตามหลักมรรคมอีงค์	๔	บรโิภคอย่างมสีต	ิจาก

นั้น	จึงพัฒนาตนเองจากปุถุชน	เป็นกัลยาณชน	และเข้าถึงความเป็นอริยชน	คือ	การพึ่งพาตนเองให้อยู่รอด	

อยู่ได้เพื่อตนเองและสังคม	และอยู่ดี	มีคุณธรรมเพื่อโลกและความดีงามในระดับสากล

	 ๓)	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตร	ีพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติกบัข้อเสนอ

อืน่ๆของ	สศช.	แล้วท�าความเห็นเสนอต่อ	คณะรัฐมนตร	ีเสนอความเห็นต่อนายกรฐัมนตรใีนกจิการเกีย่วกบัการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ตามที	่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา	จัดให้มีการประสานงานระหว่าง	

สศช.	 กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดท�าแผนงาน	 โครงการพัฒนาและในด้านการ

ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ของประเทศ	ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า	“เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน	

และจัดท�ายุทธศาสตร์การพฒันาประเทศสู่ความสมดลุและยัง่ยนื	ทีย่ดึประโยชน์ส่วนรวม	ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	

และมีประสิทธิภาพสูง”	โดยเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ		(Dedicate	to	Excellence)	เป็น

องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม	มีระบบธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	บุคลากรของ

ส�านกังานฯ	เป็นทรัพยากรอันมีค่าทีสุ่ดของ	ตามนโยบายหลกัคอื	“มุง่มัน่	ทุ่มเทเพือ่พฒันาประเทศและประโยชน์

สุขแก่สังคม	ด้วยคุณธรรม	ตามหลักวิชาการ	อย่างมืออาชีพ”
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	 การจัดท�าตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและจัดท�าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยขึ้น	บนพื้นฐานการมี

ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นที่ยอมรับเห็นความส�าคัญ	และเกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

ใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานะของประเทศ	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและใช้ติดตามประเมินผลการพัฒนา	

รวมทั้งสามารถน�าไปใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและก�าหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข	 ใช้เป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างกระแสหลักในสังคม	 ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยมของ

คนไทยเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	และวางแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้

วัดที่จ�าเป็นต่อการจัดท�าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข	ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์	วางแผน	ติดตามประเมิน

ผลและรายงานผลได้อย่างต่อเน่ือง	ทนัต่อสถานการณ์	โดยมกีารพฒันาองค์ประกอบดชันชีีว้ดัความอยูเ่ยน็เป็นสขุ

มี	๖	องค์ประกอบ	เช่น	การมีสุขภาวะ	ได้แก่	สุขภาพกายด	ีสุขภาพจิตด	ีและคิดเป็นท�าเป็น	การมีเศรษฐกิจเป็น

ธรรมและเข้มแข็ง	ได้แก่	การมีสัมมาชีพ	เศรษฐกิจเข้มแข็ง	และมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น

	 โดยมกีารพฒันาตวัช้ีวัดความสุขแบบผสมผสานองค์รวมเข้าด้วยกนัครบทัง้สามมติิ	คอื	เศรษฐกจิ	สังคม	

และทรัพยากรธรรมชาติ	 เป็นสามมิติของการพัฒนา	 มุ่งการเปลี่ยนแปลงให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	

และมีวิธีการพัฒนาเป็นแบบบูรณาการและเป็นองค์รวมสามมิติ	 นอกจากนี้	 ยังได้น้อมน�ารับเอาปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้	โดยมีข้อเสนอแนะทีจ่�าเป็นต้องให้ความส�าคญั	๑)	พัฒนาคนให้มคีณุธรรมน�าความ

รอบรูแ้ละมสีขุภาพแขง็แรง	โดยพัฒนาจติใจของคนไทยให้ส�านกึในศลีธรรมและคณุธรรม	ปฏริปูระบบการศกึษา

และกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต	 และบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู	้

ตลอดจนพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจรและมุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	๒)	 สร้างหลักประกันความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายประเภทอย่างทั่วถึง	๓)	 เสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งบนบริบท

ทางสงัคมและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย	โดยเสรมิสร้างพ่อแม่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกับการใช้ชีวติอย่างมคีวามสขุ	

ปลอดภัย	และมั่นคงภายในครอบครัว	๔)	ขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งต่อเนื่อง	

โดยการส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในรูปแบบที่หลากหลาย	 ๕)	 อนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างจริงจังต่อเนื่อง	 โดยสร้างความ

มัน่คงและปกป้องฐานทรพัยากรของประเทศให้ย่ังยืน	ยดึหลกักระบวนการมส่ีวนร่วม	และการสร้างองค์ความ

รู้ในการจัดการฐานทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์	 และ	๖)	 สร้างสังคมที่ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย

และมีธรรมาภิบาล	โดยส่งเสริมความรักความสามัคค	ีความสมานฉันท์ของคนในชาต	ิเสริมสร้างมาตรการใน

การป้องกันในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และสร้างจิตส�านึกด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมือง							

ตลอดจนส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน

	 การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา	 โดยมีการน�าหลักพุทธธรรมที่เน้นการพัฒนาคนและสังคมสันติสุข				

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความสุขและกระบวนการพัฒนาสังคม	ที่เป็นรูปธรรม	โดยมีการน�าหลัก

พุทธธรรมมาขยายและสรุปเป็นผลการด�าเนนิการ	โดยมุง่เป้าหมายไปทีค่วามสขุและการพฒันาตามหลกัภาวนา	

๔	 ได้แก่	 การพัฒนาด้านกายภาพ	 (กายภาวนา)	 การพัฒนาด้านสังคม	 (ศีลภาวนา)	 การพัฒนาด้านจิตใจ	

(จิตตภาวนา)	 และการพัฒนาสังคมแห่งอุดมปัญญา	 (ปัญญาภาวนา)	 ซ่ึงผลการด�าเนินการก็พบว่า	 ชุมชนและ

องค์กรสามารถเสรมิสร้างความสขุและการพัฒนาสงัคมโดยมเีกณฑ์บ่งชีที้เ่ป็นรปูธรรมมากขึน้	ส่งผลให้ประชาชน	

ชุมชน	มีความสุขและการเกื้อกูลกันมากขึ้น	และท�าให้ภาพรวมของการพัฒนาประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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 ๗.๑.๕ ผลการศึกษาการด�าเนินชีวิตตามตัวชี้วัดความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์	 นิสิต	 และประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการศึกษา

เรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา	 จ�านวน	๔๒๑	

รายทั่วประเทศ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตมากที่สุดคือ	การมีครอบครัว

ที่ดีและการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดเป็นร้อยละ	๕๗.๒	 รองลงมาได้แก	่ การมีเพื่อนที่ดี	 คิดเป็นร้อยละ	

๕๓.๐	การประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๖	การประสบความส�าเร็จการศึกษา	คิด

เป็นร้อยละ	๔๗.๗	และการมีคนรักที่ดี	คิดเป็นร้อยละ	๓๙.๗	ตามล�าดับ	ในขณะเดียวกันมองว่า	การสูญเสีย

บุคคลใกล้ชิดเป็นความทุกข์มากในชีวิต	โดยคิดเป็นร้อยละ	๔๓.๗	รองลงมาได้แก่	การเสียดายเวลาที่เสียไป	

คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๕	การมีปัญหาด้านการเงิน	มีหนี้สิน	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๔	การไม่ได้ท�าในสิ่งที่อยากจะท�า	

คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๕	การมีสุขภาพไม่ดี	ร้อยละ	๒๙.๒	การไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ปรารถนา	ร้อยละ	๒๔.๙	

การมปัีญหาครอบครวั	คดิเป็นร้อยละ	๒๓.๐	โดยมกีลุม่ตวัอย่างระบวุ่า	ส่ิงทีก่่อให้เกดิความทกุข์ในชวีติทีน้่อย

ที่สุด	คือ	การไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม	โดยคิดเป็นร้อยละ	๑๑.๔	เท่านั้น	ส�าหรับวิธีการสร้างความสุขของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการสร้างความสุขที่หลากหลาย	คือ	การท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็น

ธรรม	คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๗		รองลงมาได้แก่	การอยู่ให้เป็นสุข	สนุกกับสิ่งที่ท�า	คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๗	การเรียน

รู้กับสิ่งใหม่ๆ	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๖	การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๒	การมองและเข้าใจ

สิ่งต่างๆ	 ตามความเป็นจริง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๘.๗	 การลงมือท�าในส่ิงที่อยากจะท�า	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๗.๗							

การลดการฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายเกินตัว	คิดเป็นร้อยละ	๔๕.๘	และใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม	คิดเป็นร้อย

ละ	๔๒.๓ตามล�าดับ	โดยวิธีการสร้างความสุขในชีวิตที่กลุ่มตัวอย่างท�าน้อยที่สุดคือ	การออกไปปาร์ตี้หาเรื่อง

สนุกๆ	ท�า	โดยคิดเป็นร้อยละ	๒๓.๐	เท่านั้น

	 ส่วนการวิเคราะห์ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรแฝงในแต่ละองค์ประกอบ	 โดยผล

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในอันดับที่	๑	พบว่าตัวแปรแฝงความสุขทางกาย	(PHY)	ประกอบไปด้วย

ตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้	 ๔	 ตัวซึ่งตัวแปรแฝงความสุขทางกาย	 มีค่าความเช่ือม่ันของตัวแปรแฝงเท่ากับ	

๐.๘๐	 และมีค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได้เท่ากับ	๐.๕๐	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

ของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่	๐.๖๙	ถึง	๐.๗๕	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .๐๑	ทุกค่า	

ตัวแปรสังเกตที่ค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ	 ตัวแปรการจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม	

(λA๔	=	๐.๗๕)	 และตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ	 ตัวแปรสุขทางกายและ

ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ	(λA๑	และ	λA๒	=	๐.๖๙)	และพบว่า	๑)	ตัวแปรแฝงความสุขทาง

สังคม	(SOCIAL)	ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี	้๔	ตัว	ซึ่งตัวแปรความสุขทางสังคม	มีค่าความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเท่ากับ	๐.๘๕	และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เท่ากับ	๐.๕๘	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น�า้

หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต	่ ๐.๖๕	ถึง	 ๐.๘๙	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติท่ีิระดบั	.๐๑	ทุกค่าตวัแปรสงัเกตทีค่่าสัมประสิทธิน์�า้หนกัองค์ประกอบมากทีสุ่ดคือ	ตวัแปรสุขในการ

สงเคราะห์ต่อผูอ้ืน่	(λB๓	=	๐.๘๙)	และตัวแปรทีม่ค่ีาสมัประสิทธิน์�า้หนกัองค์ประกอบน้อยทีส่ดุคอื	ตวัแปร

ครอบครัวเป็นสุข	(λB๑	=	๐.๖๕)	๒)	ตัวแปรแฝงความสุขทางจิตใจ	(MIND)	ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต

ที่เป็นตัวบ่งชี้	 ๔	 ตัว	 ซึ่งตัวแปรความสุขทางจิตใจ	 มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเท่ากับ	 ๐.๙๐	 และมีค่า

ความแปรปรวนทีส่กดัได้เท่ากบั	๐.๖๙	โดยมีค่าสมัประสทิธิน์�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกต

ได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่	๐.๘๑	ถึง	๐.๘๕	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.๐๑	ทุกค่า	ตัวแปรสังเกตที่ค่า

สัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ	ตัวแปรคุณภาพจิตด	ี(λC๓	=	๐.๖๕)	
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และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ	ตัวแปรความภาคภูมิใจและความเช่ือม่ันใน

ศักยภาพของตนเอง	(λC๔	=	๐.๘๑)	๓)	ตัวแปรแฝงความสุขทางปัญญา	(INTEL)	ประกอบไปด้วยตัวแปร

สังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้	๖ตัว	ซึ่งตัวแปรความสุขทางปัญญา	มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเท่ากับ	๐.๙๕	และ

มีค่าความแปรปรวนท่ีสกัดได้เท่ากับ	 ๐.๖๘	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตได้ที่เป็นตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่	๐.๘๐	ถึง	๐.๘๕	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.๐๑	ทุกค่า	ตัวแปรสังเกต

ที่ค่าสัมประสิทธิ์น�า้หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ	ตัวแปรคุณภาพจิตด	ี(λD๔	=	๐.๘๕)	และตัวแปรที่มีค่า

สมัประสทิธ์ิน�า้หนกัองค์ประกอบน้อยทีส่ดุคอื	ตัวแปรความภาคภูมิใจและความเช่ือม่ันในศกัยภาพของตนเอง	

(λD๖	=	๐.๘๐)	จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในล�าดับที่	๒	พบว่า	ตัวแปรแฝงภายใน

ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความสุขเชิงพุทธทุกคู	่อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.๐๑	โดยคู่ความสัมพันธ์ของตัวแปร

แฝงภายในที่มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มากที่สุดได้แก่	ความสุขทางใจกับความสุขเชิงพุทธ	(r	=	๐.๙๖)	รอง

ลงมาได้แก่	ความสุขทางปัญญากับความสุขเชิงพุทธ	(r	=	๐.๙๔)	และความสุขทางใจกับความสุขทางปัญญา	

(r	=	๐.๙๑)	ตามล�าดับ	โดยคู่ของตัวแปรแฝงภายในที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ	ความสุขทางกายกับความ

สุขทางสังคม	(r	=	๐.๘๒)

 ๗.๑.๖ การวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา	จากการศึกษาถึง

รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา	ที่จะน�าไป

สู่การเสริมสร้างความสุขของประชาชน	องค์กร	ชุมชนและสังคมนั้นพบว่า	ม	ี๒	รูปแบบใหญ่	คือ		๑)	การเสริม

สร้างความสขุตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาแบบบรูณาการ๒)	การเสรมิสร้างความสขุตามหลักค�าสอน

ของพระมหาเถระและองค์กรกรณีที่ศึกษา

 ๑)การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ	 ความสุขทาง

พระพุทธศาสนานั้นมี	๒	ประเภท	คือ	โลกิยสุขและโลกุตตรสุข	โดยมีระดับชั้นของความสุขที่แตกต่างกันไปเช่น	

กามความสุข	ทิพยสุข	ฌานสุข	ไปจนถึงนิพพานสุข	แต่เมื่อจ�าแนกย่อยลงไปถึงความสุขในสังคมมนุษย์ก็พบว่า	

มีความสุขของมนุษย์สามารถวัดใน	๔	ระดับ	คือ	ความสุขทางกายภาพ	ความสุขทางสังคม	ความสุขทางจิตใจ	

และความสขุท่ีเกดิขึน้จากปัญญา	ซ่ึงสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบและตัวชีว้ดัความสขุจ�านวน	๔	องค์ประกอบ	

๑๘	 เกณฑ์ชี้วัดหลัก	๖๕	ตัวชี้วัดย่อย	ส่วน	วิธีการเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาจึง

เป็นลักษณะของการบูรณาการที่ผสมผสานหลักการทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคคลและสังคม	ดังนี้

	 (๑)	 การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับความทุกข์	 วิธีการเสริมสร้างความสุขโดยนัยน้ี	 เป็นการ

เปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์ตามหลักท่ีว่า	 เมื่อพบพานกับความทุกข์	 จึงท�าให้เห็นความสุขที่ซ่อนอยู่

ภายใน	โดยจะต้องมาจากการพจิารณาแบบโยนโิสมนสิการ	คือ	การพจิารณาและมองเหน็ความสุข	ความทกุข์

ตามความเป็นจรงิด้วยการพิจารณาตามหลกัอริยสัจ	๔	และมรรคมีองค์	๘	โดยเมือ่บคุคลประกอบความเพียร	

กระท�า	และรับผิดชอบในสิ่งที่ท�า	ตามหลักมรรคมีองค์	๘	และพิจารณาด้วยดีแล้วย่อมจะเกิดความสุข	เพราะ

รู	้เห็น	คิด	ท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	สามารถพิจารณาเห็นความสุข	ความทุกข์ในชีวิตได	้ซึ่งความสุขกับความทุกข์นั้น

มีความสัมพันธ์กันในมิติของการการด�าเนินชีวิตและการพิจารณาการโดยหลักโยนิโสมนสิการอย่างต่อเนื่อง			

การทีบ่คุคลและสงัคมจะเสรมิสร้างความสขุให้เกิดขึน้กบัตวับคุคลและองค์กรหรอืสงัคม	บคุคลและสงัคมนัน้	

จะต้องมองเหน็ความทกุข์หรอืปัญหาทีม่อียูใ่นตวัมนษุย์หรอืในองค์กรซึง่ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของประสบการณ์

ชีวิต	จากนั้นจึงลงมือค้นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขความทุกข์นั้น	โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย	แต่ยึดหลัก

หลกัโยนโิสมนสกิาร	คอื	คดิทีแ่ยบคาย	ละเอยีดรอบคอบ	มีเหตมุผีล	เชือ่มโยงและมองสิง่ต่างๆ	ตามความเป็น

จริง	และใช้หลักมรรคมีองค	์๘	คือ	การวางจิต	คิดให้ตรง	มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรม	มีความพยายาม	และ
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ลงมือกระท�าทางกาย	วาจา	ที่ถูกต้องเหมาะสม	รับผิดชอบในสิ่งที่กระท�าลงไปด้วยความชอบธรรม		พร้อมทั้ง

มจีติใจทีม่ัน่คง	มสีมาธ	ิการพฒันาจติใจของตนเองอย่างต่อเนือ่ง	เมือ่บคุคลมแีนวทางการด�าเนนิชวีติตามหลัก

การดังกล่าว	ย่อมจะประสพกับความสุข	สามารถแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้

	 (๒)	การเสริมสร้างความสุขที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนของบุคคลและสังคม	วิธีการเสริมสร้างความ

สุขโดยนัยนี้	เป็นการสาวไปถึงสาเหตุของการที่ให้เกิดความทุกข์ของบุคคลและสังคม	จากผลการศึกษาที่พบ

ว่า	 ความสุขหรือความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น	 มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมทางกาย	 วาจา	 ใจหรือ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคลน้ัน	 ดังน้ัน	 บุคคลจะต้องก�าหนดบทบาทและท�าหน้าท่ีของตนเองให้ถูกต้อง	

เป็นธรรม	 รับผิดชอบในหน้าที่และการกระท�าของตนเอง	 ไม่ประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศลมูล	 ไม่ประพฤติล่วง

ละเมิดกฎเกณฑ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน	คือ	ศีล	๕	หรือศีลของอารยชนเป็นปกต	ิมีความสุจริตเป็นพื้นฐาน

ของการด�ารงชวีติ	เม่ือบคุคลละเว้นส่ิงทีเ่ป็นอกศุล	ประพฤตปิฏบิติัในส่ิงท่ีเป็นกศุล	บคุคลนัน้ย่อมพบกับความ

สุข	ปิดกั้นทางแห่งความทุกข์ได้	

	 (๓)	การเสริมสร้างความสขุทีส่มัพนัธ์กบัความเข้าใจในวถิแีห่งสังขารธรรม	การทีบ่คุคลจะเข้าใจและ

พบกับความสุขและความทุกข์นั้น	 บุคคลจะต้องเข้าใจถึงวิถีแห่งสังขารธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเอง	 คือ	 มีความ

เข้าใจถึงการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ของสรรพสิ่งที่ปรุงแต่งจากรูปและนาม	โดยพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นว่า	

ความสุขและความทุกข์สามารถเกิดขึ้นภายในจิตใจได้เพราะความไม่เที่ยงแท้และความแปรปรวนของรูป	

เวทนา	สญัญา	สงัขาร	และวญิญาณ	การทีบ่คุคลไปอิงอาศยัขนัธ์ทัง้	๕	ประการข้างต้นจึงท�าให้เกดิทกุข์มากกว่า

เกิดสุข	 และเนื่องจากความไม่เที่ยง	 ความไม่ย่ังยืน	 ความแปรปรวน	 หรือความเป็นอนิจจังของ	 รูป	 เวทนา	

สัญญา	สังขาร	 และวิญญาณ	ความทุกข์ย่อมเกิด	 ขึ้นกับบุคคลที่แสวงหาความสุข	 โดยอิงอาศัย	 รูป	 เวทนา	

สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	โดยทั่วไปสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมท�าให้บุคคลผิดหวัง	เป็นทุกข์	โทมนัส		เศร้าโศกเสียใจ

และร�่าให้	 อันเกิดจากการไม่ได้หรือเกิดจากการพลัดพรากหรือการสูญเสียสิ่งนั้นไป	การด�าเนินชีวิตและการ

แสวงหาความสุขไม่อิงอาศัยรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	จึงเป็นแนวปฏิบัติที่จะท�าให้เกิดสุข	ดัง

นัน้	การเสริมสร้างความสขุจงึมคีวามสมัพนัธ์กับความเข้าใจในวถิแีห่งการเกดิขึน้	การปรงุแต่งของสงัขารธรรม	

และการด�าเนินชีวิตที่ไม่อิงอาศัยรูปนาม

	 (๔)	 การเสริมสร้างความสุขท่ีสัมพันธ์กับการเจริญจิตใจและปัญญา	 วิธีการเสริมสร้างความสุขที่

สัมพันธ์กับการเจริญจิตใจและปัญญาน้ี	 เป็นหลักการส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 ด้วยพระพุทธศาสนามองว่า	

การที่บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกข์นั้น	เกิดจากการปรุงแต่งทางจิตใจและการมีปัญญารู้เท่าทันความสุข

กับความทุกข์	หากปราศจากการปรุงแต่ง	ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ	มีคาวมอิสระแห่งจิตใจ	มีความเกษม	เบิกบาน

และมีปัญญารู้เท่าทันในธรรมชาติของสรรพส่ิง	 รู้เหตุ	 รู้ผล	 รู้ตน	 รู้ประมาณ	 รู้ปัจจัยที่เช่ือมโยงความสุขกับ

ความทุกข์แล้ว	ความสุขย่อมจะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกิยสุขและโลกุตตรสุข	

	 (๕)	การเสริมสร้างความสขุเชงิพทุธบรูณาการแบบองค์รวม	วธิกีารเสรมิสร้างความสุขโดยใช้ตวัชีว้ดั

ความสขุในการศกึษานีแ้ล้วเช่ือมโยงไปสูก่ารปฏบิตัติามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	จะท�าให้ผูป้ฏบิตัหิรอื

ประชาชนท่ัวไปได้เข้าถึงความสุขในชีวิตประจ�าวันได้	 เพราะทั้งสองส่ิงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เช่ือมโยงกันใน

ลกัษณะของเหตผุล-ปัจจยัและเป็นตามหลกั	“อทิปัปัจจยตา”	ทีว่่า	เพราะมสีิง่นี	้คือ	การวธิกีารปฏบิตัตินตาม

หลกัธรรมค�าสอน	จงึมสีิง่นี	้คือ	ความสุขทัง้ในโลกและเหนอืโลก	ดงันัน้	การทีบ่คุคลจะมคีวามสุขในการด�าเนนิ

ชีวิตได้จะต้องมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไข	 คือ	 การตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม	 วิธีการเสริมสร้าง

ความสุขเชิงพุทธแบบบูรณาการน้ัน	 เป็นมรรควิธีที่ส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 โดยพระพุทธศาสนามองว่า					

ความสุขและความทุกข์เป็นของเกิดขึ้นคู่กันและเกิดจากการเปรียบเทียบ
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ซึ่งจะต้องมีวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามระดับของความสุขท้ังที่เป็นโลกิยสุขและ	 โลกุตตรสุข	 นอกจากน้ี	

บุคคลจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาทางจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากการปรุงแต่งในสุขในทุกข์หรืออยู่เหนือสุข

เหนือทุกข์	ย่อมจะพบกับความอิสระและความดับทุกข์อย่างยิ่ง	คือ	นิพพานได้

 ๒) การเสริมสร้างความสุขตามหลักค�าสอนของพระมหาเถระและองค์กรกรณีศึกษา	พบว่ามีวิธี

การเสริมสร้างที่หลากหลายดังนี	้

	 ๑)	การเสริมสร้างความสุขด้วยหลักพุทธธรรม	ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า	ชุมชนและองค์กรได้มี

การน�าหลกัพทุธธรรม	เช่น	มรรค	๘	ไตรสิกขา	อรยิสจั	๔	การเจรญิสตภิาวนา	การใช้ปัญญารูเ้ท่าทนั	มาพฒันา

บุคคล	องค์กร	และระบบการท�างานให้เกิดความสุขในระดับต่างๆ	นับตั้งแต่คุณภาพชีวิตไปจนถึงการพัฒนา

ด้านจิตใจภายใน	เพื่อให้สังคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	แต่ชุมชนและองค์กรใช้กระบวนการตามระบบ

ของการพัฒนา	เช่น	มีการก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม	

การมุง่แนะน�าการรูจ้กัคณุค่าของชวีติ	การท�างานทีถ่กูต้องเป็นธรรม	การท�างานแบบมคีวามสขุเพือ่สร้างสงัคม

ที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขร่วมกัน		

	 ๒)	การเสริมสร้างความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีหัวใจส�าคัญ	คือ	ทางสายกลางและความพอเพียง	ผลการวิเคราะห์ก็พบว่า	ชุมชนและองค์กรให้ความส�าคัญ

กบัการเสรมิสร้างศลีธรรมและคณุธรรมให้เกดิขึน้ในสงัคมไทยทกุระดบั	โดยให้มหีลกัยดึเหนีย่วทางจติใจและ

สร้างภูมิคุ้มกันจากเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในแล้วน�าไปสู่การสร้างประโยชน์และความสุขได้	 โดยมุ่ง

การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีวามสขุ	ดังทีป่รากฏในพระราชด�าร	ิเศรษฐกจิพอเพยีงและความสขุในการด�าเนนิ

ชีวิต	 คือ	 ๑)	 พัฒนาด้านจิตใจให้มีอุปนิสัยพอเพียง	 ๒)	 การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง	 มีสติปัญญาในการใช้ชีวิต											

๓)	การปฏิบัติตามหลักปรัชญา	เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง	๔)	พัฒนาตนให้เป็นคนด	ีเป็นต้น	

	 ๓)	การเสรมิสร้างความสขุตามหลกัภูมิปัญญาบรูณาการ	ผลการศึกษาพบว่า	ชุมชนและองค์กรได้ส่ง

เสริมให้มีการน�าภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และภูมิปัญญา

สากลมาบูรณาเพื่อให้เกิดความสุขของบุคคลและสังคม	เช่น	มีการจัดการและ	การบริหารตามหลักการบริหาร

ในระดับสากล	ในขณะเดียวกันก็วางแนวคิดหลักการตามหลักพระพุทธศาสนา	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

และกใ็ช้ภูมปัิญญาท้องถิน่มาด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันาและการสร้างประโยชน์และความ

สุขของสังคม

	 ๔)	 การเสริมสร้างความสุขในเชิงปัจเจกบุคคล	สามารถใช้วิธีการเสริมสร้างความสุข	 โดยนัยที่เรียบ

ง่าย	เช่น	การอยู่ให้เป็นสุข	สนุกกับสิ่งที่ท�ามากที่สุด	การท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นธรรม	การเดินทาง

พักผ่อน	การเดินทางท่องเที่ยว	การอ่านหนังสือ	เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ	การระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนบุญคุณ	

การมีความอิ่มเอมใจเมื่อมีโอกาสแบ่งปันสิ่งของและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นที่ด้อยโอกาส	การสร้าง

ความสุขด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้	 โดยพยายามท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 ถูกต้องเป็นธรรม	

และพกัผ่อน	ท่องเทีย่วตามความเหมาะสม	นอกจากนี	้ยงัมีวธิกีารสร้างสุข	เช่น	การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	

การลงมือท�าในสิ่งที่อยากจะท�า	การมองและเข้าใจสิ่งต่างๆ	ตามความเป็นจริง	การแสวงหาเพื่อนช่วยคิด	หา

มติรช่วยท�า	การออกไปท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมช่วยเหลือชาวบ้านหรอืพัฒนาชุมชน/สังคม	การตัง้ม่ันท�าสมาธใิห้

จิตใจสงบพร้อมต่อสู่กับปัญหา	การเดินทางพักผ่อน	การเดินทางท่องเที่ยว	การอ่านหนังสือ		ลดการฟุ่มเฟื่อย

และการใช้จ่ายเกินตัว	รู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม	และการอยู่กับครอบครัว	เป็นต้น
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๗.๒ ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศกึษาทัง้ในเชงิเอกสาร	เชงิปรมิาณ	และเชงิคณุภาพเกีย่วกับความสขุในมิตขิองพระพทุธ

ศาสนา	การพัฒนาบุคคล	สังคมและประเทศ	พบว่า	ความสุขมีมิติของการพัฒนาที่หลากหลาย	ดังนั้น	จากผล

การศึกษาครั้งนี้	จึงมีข้อเสนอแนะในระดับต่างๆ	ดังนี้

 ๗.๒.๑ ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย

	 ๑.	จากการศึกษาที่พบว่า	การก�าหนดนโยบายและเสริมสร้างตัวชี้วัดความสุขเพื่อการพัฒนาบุคคล

และสังคมนั้น	สามารถสร้างขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนาแห่งรัฐ	องค์กรและภาคีที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	ภาครัฐ	

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงก�าหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างการน�าแนวคิด	หลักการแห่งความสุขตาม

หลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ	สังคม	องค์กร	และตัวปัจเจกบุคคล

	 ๒.	จากผลการวิจัยหรือประสบการณ์ของประเทศภูฏานและไทย	จะพบว่า	ประเทศภูฏานมีการขับ

เคลื่อนตัวชี้วัดความสุขเพื่อการพัฒนาในภาพรวมทั้งในระดับนโยบาย	 องค์กร	 และภาคประชาชน	 จึงท�าให้

สามารถวัดค่าความสุขและผลการพัฒนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรม	 แต่ส�าหรับสังคมไทยยังไม่มีกระบวนการ

ขับเคล่ือนเพื่อสร้างสังคมท่ีมีความสุขเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 ภาครัฐในสังคมไทยจึงควรน�าประเด็นการการเสริม

สร้างความสขุมาเป็นแนวปฏบิตัขิององค์กรและชมุชนเพือ่ให้เกดิการขยายผลของความสขุตามหลกัพระพทุธ

ศาสนาให้มากขึ้น

	 ๓.	ควรมีการน�าหลักการ	องค์ประกอบและตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจ�านวน	๔	

องค์ประกอบ	๖๕	ตวัชีว้ดัย่อยไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม	เพือ่สร้างสังคมแห่งความดงีามและ

ความสุข	โดยแปลงองค์ประกอบเป็นแนวปฏิบัติขององค์กร	ชุมชน	และบุคคล	เพื่อให้เห็นขั้นการพัฒนาตาม

ล�าดับ	และใช้ตัวชี้วัดเป็นการประเมินผลอย่างเหมาะสม

	 ๔.	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยตรง	เช่น	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิกรมการศาสนา	คณะสงฆ์	

และองค์กรทีท่�างานด้านการพฒันามนษุย์และสงัคม	ควรน�าหลกัการเสรมิสร้างความสขุเชิงพทุธไปส่งเสรมิให้

เกิดการพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์และความสุขของบุคคลและสังคม

 ๗.๒.๒ ข้อเสนอแนะระดับองค์กรและชุมชน

	 ๑.	 จากการศึกษาท่ีพบว่า	 องค์และชุมชนสามารถสร้างกระบวนการและเป้าหมายของตนเองเพื่อ

เสริมสร้างความสุขได้	 ดังน้ัน	 องค์กรและชุมชน	 ควรมีการก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของ

ความสุขและพัฒนากระบวนการที่ประกอบด้วยความดีงามและความสุขทั้งต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง

หรือเป้าหมายของการพัฒนาบุคคลและสังคม

	 ๒.	องค์กรและชุมชนควรมีการพัฒนาบนพื้นฐานขององค์ประกอบความความสุขใน	๔	ด้าน	หรือ

หลักภาวนา	๔	คือ	ความสุขทางกายภาพ	ความสุขทางสังคมหรือศีลธรรม	ความสุขทางจิตใจ	และความสุข

ทางปัญญา	ในการพัฒนาบุคคลและสังคม

	 ๓.	 องค์กรและชุมชนควรมีการเสนอแนวคิด	 กระบวนการและผลลัพธ์ของการเสริมสร้างความสุข

ตามหลักพระพุทธศาสนาของตนเองสู่สาธารณะและเสริมสร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อสร้าง

ประโยชน์และความสุขของสังคมโดยภาพรวม

	 ๔.	องค์กรและชุมชน	ควรพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป

ด้วยการน�าเป้าหมายของความสขุมาประยกุต์ใช้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมองความสุขว่าเป็นเป้าหมายหลกัของการ

พัฒนา
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 ๗.๒.๓ ข้อเสนอแนะในระดับปัจเจกบุคคล

	 ๑.	 ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาม	ี ๒	ประการใหญ่ๆ	 คือ	 โลกิยสุขและโลกุตตรสุข	 ในฐานะ

บคุคลท่ีอยูใ่นสังคมพงึปฏบิตัตินให้เข้าถงึโลกยิสขุด้วยการปฏบิติัตนตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	เช่น	

ปฏิบัติ	ตามหลักไตรสิกขา	อริยสัจ	๔	เป็นต้น	และเสริมสร้างวิธีการของตนเองเพื่อเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและ

สังคมทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความสุขของตนเอง

	 ๒.	 พึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงโลกุตตรสุขด้วยการปฏิบัติด้านจิตภาวนาและหลัก

อริยมรรคมีองค์	๘	และสร้างพลังแห่งความสุขด้วยการใช้เมตตาคู่กับปัญญาภายในจิตใจตนเอง

	 ๓.	 ปัจเจกบุคคลในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมพึงสร้างความสุขของสังคมด้วยการแบ่งปัน	ความรัก	

ความสามัคคี	สร้างความสันติของบุคคลและสังคม	

	 ๔.	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งบนฐานพุทธธรรม	พจิารณาและบรโิภคสิง่ต่างๆ	ด้วยเหตแุละผลตาม

หลักโยนิโสมนสิการ	บ�าเพ็ญเพียรทางจิตใจให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิตตามหลักไตรลักษณ์

 ๗.๒.๔ ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ

													๑.	ควรมีการศึกษาความสุขในมิติของการพัฒนาด้านจิตใจและประสบการณ์ของพระเถระ

											๒.	ควรมีการศึกษาความสุขทางจิตที่สัมพันธ์กับสมองและกายภาพอื่นๆ	

											๓.	ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความสุขที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม/เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามและแบบวัดความสุขเชิงพุทธ

โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ค�าชี้แจง
 ๑. แบบสอบถามและแบบวัดความสุขนี้ จัดท�าขึ้นตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างและพัฒนา
แบบวัดความสขุของประชาชนตามหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนา” ซึง่เป็นโครงการวจิยัของสถาบนัวจิยัพทุธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๒. การให้ข้อมลูความคดิเหน็ตามแบบวัดนี ้กรณุาตอบค�าถามตามความเป็นจรงิหรอืตามประสบการณ์
ของท่านมากท่ีสุด ค�าตอบของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์เฉพาะตัว ท้ังนี้ข้อมูลของท่านจะ
เก็บรักษาเป็นความลับ โดยน�าไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมและไม่มีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด
 ๓. แบบสอบถามและแบบวัดความสุขนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน โปรดท�าเครื่องหมาย √  ลงในช่องว่าง
ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป (โปรดท�าเครื่องหมาย √   ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด)

๑. เพศ  O ชาย O หญิง O ชาย/หญิงข้ามเพศ

๒. อายุ   O อายุ ๑๘-๒๕ ปี  O อายุ ๒๖-๓๕ ป ี O อายุ ๓๖-๔๕ ปี

    O อายุ ๔๖-๕๕ ปี O อายุ ๕๖-๖๕ ป ี O อายุ ๖๖ ปีขึ้นไป

๓. สถานภาพ        O โสด    O สมรส   O หย่าร้าง O  แยกกันอยู่

๔. การศึกษา O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษา O ปริญญาตรี

  O ปริญญาโท O ปริญญาเอก O อื่นๆ (ระบุ)................................... 

๕. อาชีพ            O รับราชการ O พนักงานรัฐวิสาหกิจ O เกษตรกร/ท�าไร่/ท�าสวน

            O นักศึกษา O พนักงานบริษัท    O ธุรกิจส่วนตัว

              O แม่บ้าน  O รับจ้างทั่วไป     O อื่นๆ ระบุ………………………

๖.รายได้/เดือน O ต�่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท O ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท   O ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท

  O ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท O ๒๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท   O ๓๐,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท

   O มากกว่า ๓๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๗. ภูมิภาค  O ภาคเหนือ O ภาคกลาง O ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

  O ภาคใต้   O กรุงเทพมหานคร O ภาคตะวันออก/ตะวันตก

๘. ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตของท่าน (ท่านสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

    O ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน O ประสบความส�าเร็จการศึกษา

    O ได้เลื่อนต�าแหน่ง   O ได้ขึ้นเงินเดือน
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   O มีครอบครัวที่ดี   O มีคนรักที่ดี

 O มีเพื่อนดี   O มีสุขภาพจิตดี 

 O ได้รับการยอมรับที่ด ี  O มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 O อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………..

๙. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ในชีวิตของท่าน (ท่านสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

 O การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด  O มีปัญหาด้านการเงิน มีหนี้สิ้น

 O ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม  O ถูกโกง 

 O ไม่ประสบความส�าเร็จในอาชีพ O มีปัญหาครอบครัว

 O มีสุขภาพไม่ดี   O ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ปรารถนา 

 O ไม่ได้ท�าในสิ่งที่อยากจะท�า  O เสียดายเวลาที่เสียไป

 O อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………..

๑๐. เมื่อท่านประสบปัญหาในชีวิตจนเกิดความเครียดในชีวิต ท่านเลือกหาทางแก้ไขหรือทางออก

ของปัญหาอย่างไร (ท่านสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

 O คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  O ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้าง

 O ใช้หลักธรรมะในการแก้ปัญหา O เข้าวัดท�าบุญ ท�าทานให้สบายใจ

 O ถือคติ ชีวิตคือการเรียนรู้  O ตั้งสมาธิและพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผล 

 O แก้ดวง/เสริมชะตา  O เดินทางท่องเที่ยว/พักผ่อน

 O ปรึกษาจิตแพทย์   O แสวงหาความรู้ใหม่จากเทคโนโลย ี  

 O อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………......................................

๑๑. บุคคลที่ท่านไว้วางใจในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตหรือเพิ่มความสุขของชีวิต

         (ท่านสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

 O พ่อ-แม่   O เพื่อน

 O คนรัก   O ญาติ/คนในครอบครัว

 O พระสงฆ์/ผู้น�าศาสนา O แพทย์  

 O ผู้บริหาร/ผู้น�าในองค์กร O กลุ่มคนในชุมชน/องค์กร     O หมอดู/โหร

 O อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………......................................

ตอนที่ ๒ ความสุขในการด�าเนินชีวิต 

 ค�าชีแ้จง : ในส่วนนีม้วีตัถปุระสงค์ให้ “ท่าน” ได้ระบถุงึความรูสึ้ก ความคิดเหน็ของท่าน และ

สิ่งที่ท่านปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีความสุขมาก

น้อยเพียงใด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขอให้ท่านพิจารณาและท�าเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค�าตอบเดียวเท่านั้น 

    ๕ =เห็นด้วยมากที่สุด      หมายถึง ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านอยู่ในระดับมากที่สุด

    ๔ =เห็นด้วยมาก            หมายถึง ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านอยู่ในระดับมาก

    ๓ =เห็นด้วยปานกลาง     หมายถึง ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านในระดับปานกลาง

    ๒ =เห็นด้วยน้อย หมายถึง ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านอยู่ในระดับน้อย

    ๑ =เห็นด้วยน้อยที่สุด      หมายถึง ข้อความนี้ตรงกับความเป็นจริงของท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของท่าน
ระดบัความคดิเหน็/ความรูส้กึ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑) ฉันสุขใจที่เป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน 

๒) ฉันภูมิใจที่เป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

๓) ฉันดูแลสุขภาพของฉันเป็นอย่างดี ไม่บริโภคสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย

๔) ฉันบริโภคอาหารอย่างพอดี โดยค�านึงถึงสุขภาพและประโยชน์ต่อร่างกาย 

๕) ฉันภูมิใจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมองคุณและโทษของสิ่งนั้นเสมอ

๖) ฉันรู้สึกพอใจที่ได้พิจารณาคุณประโยชน์ของสิ่งของบริโภคในชีวิตประจ�าวันก่อนการ

ตัดสินใจเลือกใช้สอยทุกครั้ง

๗) ฉันสบายใจที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศที่ดีและเหมาะสม

๘) สมาชิกในชุมชน/องค์กรหรือสังคมของฉัน ล้วนเป็นคนดี มีศีลธรรม 

๙) ในชุมชน/สังคมที่ฉันอยู่ เป็นสถานที่ที่มีปัจจัย ๔ (อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษา

โรค) อย่างเพียงพอ และสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย

๑๐) ฉันภูมิใจที่หาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียรและไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๑๑) ฉันอิ่มเอมใจที่หาทรัพย์มาเพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตนเองได้อย่างเป็นสุข

๑๒) ฉันภูมิใจที่หาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเป็นสุข

๑๓) ฉันสุขใจที่เป็นคนไม่มีภาระหนี้สิ้น 

๑๔) สมาชิกในครอบครัวของฉันมีความเสียสละ มีน�า้ใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

๑๕) ครอบครัวของฉันมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

๑๖) สมาชิกในครอบครัวของฉันมีความอดทนต่อกันและให้อภัยซึ่งกันและกัน 

๑๗) สมาชิกในสังคมของฉัน มีความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่าง

เป็นสุข

๑๘) ฉันภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้อง มีประโยชน์ เพื่อหาทางออก

ของปัญหาต่างๆของสังคม

๑๙) ฉันอิ่มเอมใจ เมื่อมีโอกาสแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นที่ด้อย

โอกาส 

๒๐) เมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหาทุกข์ใจ ฉันจะพูดจาปลอบโยน แนะน�าวิธีแก้ปัญหา ให้ก�าลังใจ

ด้วยปรารถนาดีเสมอ

๒๑) ฉันภูมิใจที่ประพฤติตนเป็นคนดีและท�าประโยชน์ต่อสังคม 

๒๒) ฉันสุขใจที่คนในชุมชน/องค์กร/สังคมของฉัน มีการพูดจาดี น่านับถือและให้เกียรติ

ซึ่งกันและกัน

๒๓) สมาชิกในชุมชน/สังคมของฉันมีความเป็นธรรมเสมอภาคและไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

๒๔) ฉันภูมิใจที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น หรือท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

๒๕) ฉันภูมิใจที่ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น
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ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของท่าน
ระดบัความคดิเหน็/ความรูส้กึ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒๖) ฉันสบายใจที่อาศัยอยู่ในชุมชน/สังคมที่ปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวงกับความ

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

๒๗) ฉันเป็นคนมีอารมณ์แจ่มใสและเบิกบานใจอยู่เสมอ

๒๘) ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี

๒๙) ฉันเป็นคนมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ไม่เศร้าหมอง

๓๐) ฉันควบคุมตนเองได้ เมื่อมีเหตุการณ์ให้กระท�าสิ่งไม่ดีงาม

๓๑) ฉันเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้

๓๒) ฉันเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการท�างานอย่างเป็นสุข

๓๓) ฉันรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนมีความอดทนในการด�าเนินชีวิต

๓๔) ฉันมีสมาธิแน่วแน่ในการท�างานอย่างเป็นสุข

๓๕) ฉันมีสติในการด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

๓๖) ฉันเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น

๓๗) ฉันมีความสุขกับการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

๓๘) ฉันมักจะระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเมื่อมีโอกาส

๓๙) ฉันชื่นชมและยกย่องผู้ที่กระท�าความดีอย่างสม�า่เสมอ

๔๐) ฉันแนะน�าให้ผู้อื่นกระท�าแต่ความดี เมื่อมีโอกาส

๔๑) ฉันมีความภาคภูมิใจว่า ตนเองเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม

๔๒) ฉันมีความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถคิดหาทางออกของปัญหาได้ด้วยตนเอง

๔๓) ฉันพอใจในสถานะทางสังคมที่เป็นอยู่ เช่น เกียรติ ฐานะ ต�าแหน่ง หน้าที่การงาน 

บริวาร ที่ตนเองได้มาอย่างชอบธรรม

๔๔) ฉันมีความสุขกับการแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า

๔๕) ฉันกระตุ้นตนเองให้เร่งรัดขวนขวายท�าสิ่งที่ควรท�า และงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรท�า โดยไม่

ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า

๔๖) ฉันภูมิใจที่ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท ไม่ปล่อยให้ตัวเองถล�าลงในทางที่เสื่อมเสีย

๔๗)  ฉันพอใจในการเสียสละผลประโยชน์ของตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

๔๘) ฉันสุขใจ เมื่อมีโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

๔๙) ฉันรู้สึกปลาบปลื้มใจ เมื่อมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้

๕๐) ฉันรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกินความพอดี

๕๑) ฉันยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง

๕๒) ฉันรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางได้ เมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิต

๕๓) ฉันพิจารณาและคิดอย่างมีเหตุผลในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง

๕๔) ฉันภูมิใจที่เป็นคนไม่ยึดติดกับวัตถุหรือสิ่งของนอก/ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ
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ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของท่าน
ระดบัความคดิเห็น/ความรูส้กึ

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕๕) ฉันมีความพอประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ (อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค) อย่างเหมาะสม

๕๖) ฉันมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

๕๗) ฉันมีความสุขใจในการประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีล ๕ 

๕๘) ฉันมีความสุขใจจากการฝึกอบรมสมาธิอยู่เป็นประจ�า

๕๙) ฉันหลีกเลี่ยงและไม่กระท�าบาปทั้งทางกายและทางใจต่อผู้อื่น

๖๐) ฉันศรัทธาเลื่อมใสในค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง

๖๑) ฉันมีความซาบซึ้งในการกระท�าความดี 

๖๒) ฉันไม่ยึดถือ ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือสิ่งที่ชัง ที่เกิดขึ้นในจิตใจ

๖๓) ฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจในการใช้ชีวิตอย่างสงบ

๖๔) ฉันไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ เช่น ความพลัดพรากสูญเสียที่เกิดขึ้นใน

ชีวิต

๖๕) ฉันมีจิตใจอิสระ สงบเย็นในใจ ไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอก

ตอนที่ ๓ การสร้างความสุขในชีวิตของท่าน

 จากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างไร

 (ท่านสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

 O ท�าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นธรรม    O อยู่ให้เป็นสุข สนุกกับสิ่งที่ท�า

 O เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ   O พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 O ลงมือท�าในสิ่งที่อยากจะท�า  O มองและเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง 

 O หาเพื่อนช่วยคิด หามิตรช่วยท�า  O ออกไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชน/สังคม 

 O ตั้งมั่นท�าสมาธิให้จิตใจสงบ  O เดินทางพักผ่อน/ท่องเที่ยว/อ่านหนังสือ

 O ลดการฟุ่มเฟื่อย/ใช้จ่ายเกินตัว  O ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม  

 O อยู่กับครอบครัว   O ออกไปปาร์ตี้/หาเรื่องสนุกๆ ท�า

 O อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………..

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ
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ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการวิจัย

แบบสัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง

ความสุขและกระบวนการเสริมสร้างความสุขเชิงพุทธ

๑. ขอความกรุณาท่านได้อธิบายเรื่องความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาให้พอเข้าใจ

๒. หน่วยงานของท่านได้น�าหลักความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้อย่างไร

๓. ท่านและหน่วยงานของท่านได้มกีารส่งเสรมิให้มกีารจดัท�ากรอบตวัชีว้ดัความสขุตามหลกัพระพทุธศาสนา

หรือไม่อย่างไร (กรณีภูฎานน�าหลัก GNH มาใช้อย่างไร)

๔. เป้าหมายหลักของการน�าหลักความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลและ

สังคม คืออะไร

๕. ท่านและหน่วยงานของท่านมีกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบายและกระบวนการเสริมสร้างความสุขเชิง

พุทธหรือมีการสร้างกรอบตัวชี้วัดความสุขในการพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างไร

๖. จากการด�าเนินการนโยบายด้านความสุขกับการพัฒนา ผลที่เกิดขึ้นต่อบุคคลและสังคมเป็นอย่างไร

๗. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบุคคลและสังคม โดยหลักการตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธ

๘. ขอท่านได้ให้เสนอแนะรูปแบบและวิธีการเสริมสร้างความสุขตามตัวชี้วัดความสุขทางพระพุทธศาสนา

๙. ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมด้วยตัวชี้วัดความสุข 
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ภาพการลงศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาในประเทศไทย
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ภาพการลงศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาในประเทศภูฎาน
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ประวัติผู้วิจัย
	 คณะที่ปรึกษาโครงการ
	 	 พระพรหมบัณฑิต	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 พระศรีคัมภีรญาณ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

	 	 พระสุวรรณเมธาภรณ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

	 	 พระโสภณวชิราภรณ์	 รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

	 	 ผศ.ดร.สุรพล	สุยะพรม	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

	 	 ศ.ดร.จ�านงค์	อดิวัฒนสิทธิ	์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการวิจัย

	 	 ดร.อ�านาจ	บัวสิริ	 	 กรรมการประจ�าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

	 คณะนักวิจัย
	 	 ๑.	พระมหาสุทิตย์		อาภากโร			 (หัวหน้าคณะท�างาน/โครงการวิจัย)

	 	 							 	 	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร	์

	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 ๒.	พระครูวิมลธรรมรังสี	 	 อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร	์	 	

	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 ๓.	ดร.กมลาศ	ภูวชนาธิพงศ์	 	 นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
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