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บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัครั� งนี�   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้
ดงัต่อไปนี�  
 1. แนวคิดเกียวกบัความสุขในโลกิยธรรม 
  1.1  ความสุขของคฤหสัถ ์
  1.2  ระดบัของความสุขในพุทธศาสนา 
 2. แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัความสุข 
  2.1 ความหมายของความสุข 
  2.2  ประเภทของความสุข 
  2.3  องคป์ระกอบของความสุข 
  2.4  แบบแผนแหล่งของความสุข 
 3. ความสุขในทศันะของนกัศาสนา และนกัปรัชญาในซีกโลกตะวนัออก 
  3.1  ความสุขในทศันะของนกัปรัชญาตะวนัออก : อินเดีย 
  3.2  ความสุขในทศันะของนกัปรัชญาตะวนัออก : จีน 
 4.  ความสุขในทศันะของนกัศาสนา และนกัปรัชญาในซีกโลกตะวนัตก 
  4.1  ความสุขในทศันะของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
  4.2  ความสุขในทศันะของนกัปรัชญาตะวนัตก 
 5.  แนวคิดความอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 6.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
แนวคิดเกี
ยวกบัความสุขในโลกยิธรรม 

 ความสุขของคฤหัสถ์ 
 จากการศึกษา แนวคิดเกียวกบัความสุขในโลกิยธรรม ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมขอ้มูลได ้
ดงันี�  
 พระสุริยนั  ชูช่วย  (2548 : 25) ไดก้ล่าววา่ ความสุขของคฤหสัถ ์หรือเรียกวา่โลกียสุข คือ 
ความสุขแบบชาวโลก ทีมีความอยาก ความปรารถนา ทีจะให้ไดม้าในสิงทีตอ้งการ เป็นความสุข        
ทีพระพุทธศาสนาสอนแก่ผูที้มีชีวติอยูเ่ป็นคฤหสัถห์รือผูที้ครองเรือนมีอยู ่4 ประการ ดงันี<  
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 1. อตัถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย ์คือความภูมิใจ เอิบอิมใจ วา่ตนมีโชคทรัพยที์ไดม้า
ดว้ยนํ<าพกันํ<าแรงความขยนัหมันเพียรของตนและโดยชอบธรรม 
 2. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจ ว่าตนไดใ้ช้ทรัพยที์
ได้มาโดยชอบธรรมนั<น เลี< ยงชีพ บาํรุงบิดามารดา สามีภรรยา บุตร มิตร และบาํเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 
 3. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี<  คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจวา่ ตนเป็นอิสระไม่มี
หนี< สินติดคา้งใคร 
 4. อนวชัชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจว่า ตนมี
ความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไม่ไดท้ั<งทางกาย วาจา และใจ 
 ความสุขระดบันี<  ถึงแมว้่าจดัเป็นโลกียสุข แต่ก็ถือว่าเป็นความสุข ทีควรแสวงหาตาม
โลกียวิสัยของมนุษย์ปุถุชนคนทัวไป เพราะเป็นความสุขทีชอบธรรมไม่มีการเบียดเบียนกัน          
การแสวงหาความสุขแบบนี<ทาํใหชี้วติมีคุณค่า มีสุขภาพจิตดี และมีผลเป็นสุขตามแบบชาวโลก 
 สมหวงั  วิทยาปัญญานนท์ (2545 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ สุขของคฤหัสก์หรือปุถุชน            
ทัว ๆ ไป ในปัจจุบนันี< จะทาํอะไรก็ตอ้งใช้ทรัพยใ์นการแลกเปลียน (หรือเงินตรานันเอง) เพือนาํ
สิงของต่างๆ มาบริโภคอุปโภคในชีวติประจาํวนั 
 1. สุขจากการมีทรัพย์  ถึงแม้ไม่ได้ใช้เงิน ก็รู้สึกอบอุ่นใจ  เพราะมีเงินอยู่ในมือเรา           
มีทรัพยสิ์น บา้นเรือน ทีดิน รถยนต ์สิงอาํนวยประโยชน์อยู่ในตวัเรา การทีเราจะมีทรัพยเ์ราก็ตอ้ง
รู้จกัหามาเก็บดว้ย 
 2. สุขจากการใช้ทรัพย ์เพือนาํทรัพยที์เรามีอยู่ไปใช้ เพือเลี< ยงดูตนเองและครอบครัว 
บริวาร เลี< ยงดูพ่อแม่  บุพการี เลี< ยงเพือนฝงู ญาติมิตร เอาไปทาํทาน ช่วยเหลือคนยากจน  ทุกขเ์ข็ญ 
เอาไปทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา เอาไปปลดหนี<  เอาไปทาํธุรกิจ และเอาไปเสียภาษีต่างๆ 
 3. สุขจากการไม่เป็นหนี<  เมือเราใช้เงินเกินตวั สุรุ่ยสุร่าย ใช้มากกว่าทีหามา ไม่รู้จกั
ประมาณในการใชจ่้าย หรือไม่รู้จกับริหารเงินของตนเอง ก็จาํเป็นตอ้งไปกูห้นี< ยืมสิน ทรัพยข์องคน
อืนมาใช ้แมว้า่จะเป็นสุขจากการเอาเงินคนอืนมาใช้จ่ายในขณะนั<น แต่ในทีสุดก็ตอ้งทุกข ์สุดทา้ย
คือตอ้งหาเงินไปใชเ้ขาทั<งเงินตน้ และดอกเบี<ย สมคาํทีกล่าววา่ การเป็นหนี<  เป็นทุกขใ์นโลก ยิงหา
เงินมาใชเ้ขาไม่ทนั หนี< เก่าก็ยงัใชคื้นเขาไม่หมดก็ตอ้งมากูห้นี< ใหม่อีก เจา้หนี< เก่าไม่ให้ยืม ก็หนัไปกู้
เจา้หนี<รายใหม่ บางคนก็หนัไปเล่นแชร์ ก็ถูกบางคนเชิดเงินหนีแชร์ไปเลย ก็ยงัเห็นบ่อยๆ 
 4. สุขจากการประกอบอาชีพทีไม่มีโทษ ถึงแมจ้ะมีทรัพย ์ใชท้รัพย ์และไม่เป็นหนี<  แต่ก็
หาความสุขไม่ได้ เพราะเงินทีไดม้าไม่สุจริต ไปโกงเขามา ไปลกัขโมยของคนอืนเขามา ไปขาย
ยาบา้ไดเ้งินมา ไปปลอมปนสินคา้ได้กาํไรเพิมเติมเขามา ไปรับจา้งฆ่าคน ฆ่าสัตว ์เหล่านี< เป็นตน้           
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ก็ยงัเป็นทุกขอ์ยู ่เพราะตอ้งหลบๆ ซ่อนๆ กลวัตาํรวจจบั เวลาจะใชท้รัพยก์็ตอ้งแอบๆ กลวัคนอืนจะ
มาทาํร้ายและกลวัถูกตาํรวจจบั 
 พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) (2551 : ออนไลน์) กล่าววา่ สุขของคฤหสัถ์ หรือ คิหิสุข 
หรือ กามโภคีสุข 4 สุขของชาวบา้น สุขทีชาวบา้นควรพยายามเขา้ถึงให้ไดส้มําเสมอ สุขอนัชอบ
ธรรมทีผูค้รองเรือนควรมี  
 1. อตัถิสุข คือ สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจ ว่าตนโภคทรัพย ์         
ทีไดม้าดว้ยนํ<าพกันํ<าแรงความขยนัหมันเพียรของตน และโดยชอบธรรม 
 2. โภคสุข คือ สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจ วา่ตนไดใ้ชท้รัพย์
ทีไดม้าโดยชอบนั<น เลี<ยงชีพ เลี<ยงผูค้วรเลี<ยง และบาํเพญ็ประโยชน์  
 3. อนณสุข คือ สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี<  คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจ วา่ตนเป็นไท ไม่มี
หนี< สินติดคา้งใคร  
 4. อนวชัชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิมใจ ว่าตนมี
ความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได ้ทั<งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
 พระราชภาวนาวิสุทธิF  (ไชยบูลย ์ธมฺมชโย) (2552 : ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า สุขคฤหัสถ ์
ผูบ้ริโภคกามไดค้วามสุข 4 ประการ คือ อตัถิสุขงั สุขเกิดจากการมีทรัพย ์โภคะสุขงั สุขเกิดแต่การ
จ่ายทรัพย ์อะนะณะสุขงั สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี<  อะนะวชัชะสุขงั สุขเกิดจากการประกอบการ
งานทีปราศจากโทษ ยอ่มไดรั้บความสุขตามกาลสมยั 
 1. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย ์หมายถึง โภคทรัพย ์ทั<งหลายทีกุลบุตรตอ้งขยนัหมันเพียร 
ใช้กาํลงัเรี ยวแรงอาบเหงือต่างนํ< า จึงได้โภคทรัพยม์า และโภคทรัพยที์ได้มานี< ตอ้งประกอบด้วย
ความชอบธรรม ฉะนั< น เมือกุลบุตรพิจารณาเห็นว่า โภคทรัพย์ทั< งหลายทีตนได้มาด้วยความ
ขยนัหมันเพียร ประกอบดว้ยความชอบธรรมนี<  ยอ่มไดรั้บความสุขโสมนสั ความสุขเช่นนี< เรียกว่า 
ความสุขเกิดจากการมีทรัพย ์
 2. ความสุขทีเกิดจากการใช้จ่ายทรัพยบ์ริโภค หมายถึง การได้ใช้สอยบา้ง ทาํบุญบา้ง 
ดว้ยโภคทรัพยที์หามาไดด้้วยความขยนัหมันเพียร อนัประกอบด้วยความชอบธรรม เมือกุลบุตร         
นึกยอ้นถึงการใชท้รัพยข์องตน ยอ่มโสมนสัยนิดี ความสุขเช่นนี< เรียกวา่ ความสุขทีเกิดจากการไดใ้ช้
จ่ายทรัพย ์
 3. ความสุขเกิดจากการไม่ตอ้งเป็นหนี<  หมายถึง การทีกุลบุตรไม่ตอ้งไปกูย้ืมทรัพยจ์ากใคร 
ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม ฉะนั<น กุลบุตรจึงปลอดกงัวล และได้รับความสุขโสมนัสจากการ         
ไม่ตอ้งเป็นหนี<  เช่นนี< เรียกวา่ ความสุขทีเกิดจากการไม่ตอ้งเป็นหนี<  
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 4. ความสุขทีเกิดจากการประกอบการงานทีปราศจากโทษ คือ การเป็นผูป้ระกอบการ
งานทางกาย ทางวาจา และทางใจทีไม่มีโทษ  ดงันั<น เมือพิจารณาเห็นวา่ ตนไดป้ระกอบการงานทาง
กาย ทางวาจา และทางใจทีไม่มีโทษเช่นนี<  ย่อมได้รับความสุขโสมนัส  ความสุขเช่นนี< เรียกว่า  
ความสุขทีเกิดจากการประกอบการงานอนัปราศจากโทษ 
 ระดับของความสุขในพุทธศาสนา 

 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ตาํราต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแนวคิดเกียวกบัความสุข        
ซึ� งมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห ้ระดบัของความสุขผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งันี�  
 พระธรรมปิฏก (2536 : 121-122) ไดก้ล่าวแบ่งความสุขออกเป็น 3 ระดบัดงันี<  
 สุขระดบัที 1 ดา้นรูปธรรมทีตามองเห็นหรือไดเ้ห็นกบัตา คือ การมีสุขภาพดี การมี
ทรัพยสิ์นเงินทอง การมีอาชีพการงานเป็นหลกัเป็นฐาน การมียศ มีฐานะ มีตาํแหน่ง เป็นทียอมรับ
ในสังคม มีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวติครอบครัวทีดี 
 สุขระดบัที 2 ดา้นนามธรรมทีตามองไม่เห็น คือ เรืองของคุณธรรมความดีงาม การมี
ความสุขทีเกิดจากความมันใจในคุณค่าของชีวิต การไดบ้าํเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื<อกูลเพือน
มนุษย ์ มีความศรัทธาในสิงดีงามเป็นหลกัของจิตใจ และการมีปัญญาทีทาํให้รู้จกัการปฏิบติัต่อสิง
รอบขา้งหรือคนรอบขา้งอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ<นได ้ ทาํให้มีชีวิต
ความเป็นอยูที่ดี 
 สุขระดบัที 3 ดา้นนามธรรมขั<นโลกุตตระทีอยูใ่นทางธรรม คือ ความเป็นผูมี้จิตใจทีเป็น
อิสระดว้ยความรู้เท่าทนัต่อสิงทั<งหลาย รู้และเขา้ใจถึงความเป็นไปของโลกและชีวิตตามความเป็น
จริงจนไม่หว ันไหวเมือมีสิงใดมากระทบ วางใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเหตุปัจจยั ปล่อยให้สิง
ต่างๆ เป็นไปตามธรรมชาติทีควรจะเป็นโดยไม่เขา้มากระทบกระทังบีบคั<นจิตใจ เป็นผูที้มีความสุข
กบัตนเองตลอดเวลา ถือวา่มีชีวติทีสมบูรณ์ 
 นอกจากนี< พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2538 ก : 561-563) ไดก้ล่าวว่าระดบัของ
ความสุขในพุทธศาสนา แบ่งเป็น 3 ระดบั  คือ 
 1. ขั<นทราม เป็นการเสวยความสุขอยา่งหมกมุ่นมวัเมา มุ่งแสวงหาและปรนเปรอตน
ดว้ยสิงเสพเสวยต่าง ๆ มีการปลุกเร้าและกระตุน้ระดบัปกติ  
 2. ขั<นดี เป็นการเสวยสุขทีมีศีลธรรม คือ การเสวยสุขตามปกติอบายมุขโดยยอมรับและ
รู้เท่าทนัตามจริง เมือมีความสุขมกัมีทุกขม์าคู่ ดงันั<น ไม่หมกมุ่น ไม่ประมาท  
 3. ขั<นดีเลิศ เป็นการเสวยสุขอย่างประณีต ดีงาม ไม่ก่อปัญหาทั<งแก่ตนและสังคม 
สันโดษ อยูร่่วมกนัโดยธรรม ชกัจูงไปในทางเจริญดีงามทีประณีตสุข 
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 พุทธทาสภิกข ุ(2542 : 8 – 10)  ไดก้ล่าวถึงความสุขมี 3 ระดบั คือ 
 1. สุข เพราะไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตวั 
 2. สุข เพราะอยูเ่หนืออาํนาจกามหรือเป็นความสุขเป้นความสุขเพราะอยูเ่หนือกิเลสทีจะ
มากระทบตวัเรา เป็นความรักหลงใหลในสิงต่างๆ 
 3. สุข เพราะละตวัตนเสียได ้เพราะ ถา้ละเรืองนี< ไดก้็จะไม่ยึดมันวา่ตวักูของกู อยากจะ
เหนือผูอื้น 
 จากการให้ระดับของความสุขให้ดงักล่าวสรุปได้ว่า ระดบัของความสุข คือ ขั<นทราม           
ขั<นดี  ขั<นดีเลิศ 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2549 : ออนไลน์) ไดก้ล่าว ถึงความสุข 5 ชั<น ว่าฝึกตน
ยิงขึ<นไป ดาํเนินชีวิตให้ถูก ความสุขยิงเพิมพูน เมือทาํตวัเป็นพระพรหมไดค้รบถว้นสมบูรณ์แลว้ก็
มาทาํชีวติใหเ้ขา้ถึงความสุข  ความสุข 5 ชั<น คือ 

 ขั<นที 1 คือ ความสุขจากการเสพวตัถุ หรือสิงบาํรุงบาํเรอภายนอกทีนาํมาปรนเปรอ ตา หู 
จมูก ลิ<น กาย ของเรา ขอ้นี< เป็นความสุขสามญัทีทุกคนในโลกปรารถนากนัมาก  
 ความสุขประเภทนี< ขึ<นต่อสิงภายนอก เพราะวา่เป็นวตัถุ หรืออามิสภายนอก เมือเป็นสิง
ภายนอก อยูน่อกตวั ก็ตอ้งหา ตอ้งเอา เพราะฉะนั<นสภาพจิตของคนทีหาความสุขประเภทนี< จึงเตม็
ไปดว้ยความคิดทีจะไดจ้ะเอา แลว้ก็ตอ้งหา และดิ<นรนทะยานไป เมือไดม้าก ก็มีความสุขมาก แลว้ก็
เพลิดเพลินไปกบัความสุขเหล่านั<น พอไดม้าก ๆ เขา้ ต่อมาก็นึกวา่ตวัเองเก่งมาก ๆ ไป ๆ มา ๆ          
โดยไม่รู้ตวัก็มีภาวะอยา่งหนึงเกิดขึ<น คือ ชีวติและความสุขของตวัเองตอ้งไปขึ<นกบัวตัถุเหล่านั<น  
อยูล่าํพงัง่าย ๆ อยา่งเก่า ไม่สุขเสียแลว้ ตอนทีเกิดมาใหม่ ๆ นี<  ไม่ตอ้งมีอะไรมากก็พอจะมีความสุข
ได ้ต่อมามีวตัถุมาก เสพมาก ทีนี<ขาดวตัถุเหล่านั<นไม่ไดเ้สียแลว้ กลายเป็นวา่สูญเสียอิสรภาพ ชีวติ
และความสุขตอ้งไปขึ<นกบัวตัถุภายนอก แต่เขา้ใจผิดคิดวา่ตวัเองเก่ง อนันี< เป็นขอ้สาํคญัทีคนเรา
หลงลืมไป ทางธรรมจึงเตือนไวเ้สมอวา่เรา อยา่สูญเสียอิสรภาพนี<ไป พร้อมทั<งอยา่สูญเสีย
ความสามารถทีจะเป็นสุข  
 สิ งทีคนเราจะพฒันากันมากก็คือ การพัฒนาความสามารถทีจะหาสิ งเสพมาบาํเรอ
ความสุข แมแ้ต่การศึกษา ทาํไปทาํมาก็ไม่รู้ตวัว่ากลายเป็นการพฒันาความสามารถทีจะหาสิงเสพ
บาํเรอความสุข แต่อีกดา้นหนึงของชีวติทีลืมไปคือการพฒันาความสามารถทีจะมีความสุข ถา้เราไม่
พฒันาความสามารถทีจะมีความสุข หรือแม้แต่ไม่รักษามนัไวเ้ราก็สูญเสียความสามารถทีจะมี
ความสุข  
 อาการของคนทีสูญเสียความสามารถทีจะมีความสุข ก็คือยิงอยู่ในโลกนานไปก็ยิง
กลายเป็นคนทีสุขยากขึ<น คนจาํนวนมากสมยันี< มีลกัษณะอย่างนี<  คืออยู่ในโลกนานไป เติบโตขึ<น 
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กลายเป็นคนทีสุขไดย้ากขึ<น ต่างจากคนทีรักษาดุลยภาพของชีวิตไวไ้ด ้โดยพฒันาความสามารถ        
ทีจะมีความสุขควบคู่ไปดว้ย จะเป็นคนทีมีมีลกัษณะตรงขา้ม คือยิงอยูใ่นโลกนานไป ก็ยิงเป็นคนที
สุขไดง่้ายขึ<น  
 ถ้าเป็นคนทีสุขได้ง่ายขึ< น ก็ดี 2 ชั< น คือ เราพัฒนาสองด้านไปพร้อมกัน ทั< งพัฒนา
ความสามารถทีจะหาสิงเสพบาํเรอความสุขดว้ย และพฒันาความสามารถทีจะมีความสุขดว้ย ผลก็
คือ เราหาสิงมาบาํเรอความสุขไดเ้ก่ง ไดม้ากดว้ย และพร้อมกนันั<นเราก็เป็นคนทีสุขไดง่้ายดว้ย เราก็
เลยสุขซอ้นทวคูีณ  
 ส่วนคนทีสูญเสียความสามารถทีจะมีความสุข แมจ้ะหาสิงเสพบาํเรอความสุขไดม้าก แต่
ความสุขก็ที เดิมเรื อยไป เพราะข้างนอกได้มา 1 แต่ข้างในก็ลดลงไป 1 เลยเหลือ 0 ที เดิม 
กระบวนการวิงหาความสุขจึงดาํเนินไปไม่รู้จกัจบสิ<น เพราะความสุขวิงหนีเราไปเรือย ๆ  
 เพราะฉะนั<น จะตอ้งพฒันาความสามารถทีจะมีความสุขไวด้ว้ยคู่กนั เป็นคนทีสุขไดง่้ายก็
เป็นอนัวา่สบาย อยา่งนอ้ยก็ฝึกตวัเองไว ้อยา่ใหค้วามสุขตอ้งขึ<นกบัวตัถุมากเกินไป  
 ศีล 5 เป็นตวัอย่างของวิธีฝึกไม่ให้เราสูญเสียอิสรภาพ โดยไม่เอาความสุขไปขึ<นต่อวตัถุ
มากเกินไป แปดวนัก็รักษาศีล 8 ครั< งหนึ ง ลองหดัดูซิว่าให้ความสุขของเราไม่ตอ้งขึ<นกบัการบาํรุง
บาํเรอทางกายดว้ยวตัถุ เริมดว้ยขอ้วิกาลโภชนาฯ ไม่ตอ้งบาํเรอลิ<นดว้ยอาหารอร่อยอยูเ่รือย ไม่คอย
ตามใจลิ<น กินแค่เทียง เพียงทีทีร่างกายตอ้งการเพือให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ตลอดจนขอ้ อุจจาระฯ 
ไม่บาํเรอตวัดว้ยการนอน ไม่ตอ้งนอนบนฟูก ลองนอนง่าย ๆ บนพื<น บนเสือธรรมดา ลองไม่ดูการ
บนัเทิงซิ ทุก 8 วนั เอาครั< งเดียว จะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว ้และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้
โดยไม่ตอ้งขึ<นกบัวตัถุมากเกินไป  
 พอฝึกได้แล้วต่อมาเราจะพูดถึงวตัถุหรือสิงบาํรุงความสุขเหล่านั<นว่า "มีก็ดี ไม่มีก็ได้" 
ต่างจากคนทีไม่พฒันาความสามารถทีจะมีความสุข ซึ งจะเอาความสุขไปขึ<นต่อวตัถุ ถา้ไม่มีวตัถุ
เหล่านั<นเสพแลว้อยูไ่ม่ได ้ทุรนทุราย ตอ้งพูดถึงวตัถุหรือสิงเสพเหล่านั<นวา่ "ตอ้งมีจึงจะอยูไ่ด ้ไม่มี
อยูไ่ม่ได"้ คนทีเป็นอยา่งนี< จะแย ่ชีวิตนี< สูญเสียอิสรภาพ คนยิงอายุมากขึ<นสถานการณ์ก็ไม่แน่นอน 
ถึงเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ร่างกายเสพความสุขจากสิงเหล่านั<นไม่ได ้เช่น ลิ<นไม่รับรู้รส กินอาหารก็ไม่
อร่อย ถา้ไม่ฝึกไว ้ความสุขของตวั ไปอยูที่วตัถุเหล่านั<นเสียหมดแลว้ และตวัก็เสพมนัไม่ได ้จิตใจก็
ไม่มีความสามารถทีจะมีความสุขดว้ยตนเอง ก็จะลาํบากมาก ทุกขม์าก เพราะฉะนั<นท่านจึงสอนให้
ฝึกไว ้รักษาศีล 8 นี<แปดวนัครั< งหนึง จะไดไ้ม่สูญเสียอิสรภาพนี<ไป  
 เพราะฉะนั<นเอาคาํว่า "มีก็ดี ไม่มีก็ได้" นี< ไว ้ถามตวัเอง เป็นการตรวจสอบอยู่เสมอว่า            
เราถึงขั<นนี<หรือยงั หรือตอ้งมีจึงจะอยูไ่ด ้ถา้ยงัพดูไดว้า่ มีก็ดีไม่มีก็ได ้ก็เบาใจไดว้า่ เรายงัมีอิสรภาพ
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อยู ่ต่อไปถา้เราฝึกเก่งขึ<นไปอีก อาจจะมาถึงขั<นทีพดูไดใ้นบางเรืองวา่ "มีก็ได ้ไม่มีก็ดี" ถา้ไดอ้ยา่งนี<
ก็ยิงดีขึ<นไปอีก  
 คนทีพดูไดอ้ยา่งนี<  จะมีความรู้สึกวา่ของพวกนี< เกะกะ เราอยูข่องเราง่าย ๆ ดีแลว้ มีก็ไดไ้ม่
มีก็ดี ไม่มีเราก็สบาย ชีวิตเป็นอิสระโปร่งเบาความสุขเริ มไม่ขึ< นต่อวตัถุอามิสสิ งเสพภายนอก 
ความสุขเริมไม่ตอ้งหา  
 ความสุขทีต้องหา แสดงว่าเราขาด คือยงัไม่มีความสุขนั< นเราหาได้ที เสพทีก็มีสุขที        
แต่ระหวา่งนั<นตอ้งอยูด่ว้ยการรอ อยูด่ว้ยความหวงั บางทีก็ถึงกบัทุรนทุราย กระวนกระวาย เพราะฉะนั<น 
จะตอ้งทาํตวัให้มีความสุขดว้ยตนเองสํารองไวใ้ห้ได ้ดว้ยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพของชีวิต และรักษา
ความสามารถทีจะมีความสุขไว ้ 

 ขั<นที 2 พอเจริญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา เราก็มีความสุขเพิมขึ<นอีกประเภทหนึง 
แต่ก่อนนี< ชีวติเคยตอ้งไดว้ตัถุมาเสพตอ้งได ้ตอ้งเอา เมือไดจึ้งจะมีความสุข ถา้คือเสียก็ไม่มีความสุข 
แต่คราวนี<  คุณธรรมทาํให้ใจเราเปลียนไป เหมือนพ่อแม่ทีมีความสุขเมือให้แก่ลูก เพราะรักลูก    
ความรักคือเมตตา ทาํใหอ้ยากใหลู้กมีความสุขพอใหแ้ก่ลูกแลว้เห็นลูกมีความสุข ตวัเองก็มีความสุข 
เมือพฒันาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คนนั<น ก็ทาํให้ตวัเองมีความสุขศรัทธาในพระศาสนา
ในการทาํความดี และในการบาํเพญ็ประโยชน์เป็นตน้ ก็เช่นเดียวกนั เมือให้ดว้ยศรัทธา ก็มีความสุข
จากการใหน้ั<น ดงันั<นคุณธรรมทีพฒันาขึ<นมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงทาํให้เรามีความสุข
จากการให ้การใหก้ลายเป็นความสุข  

 ขั<นที 3 ความสุขเกิดจากการดาํเนินชีวิตถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธรรมชาติ 
ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ ทีผ่านมานั<นเราอยู่ในโลกของสมมติมาก และบางทีเราก็หลงไปกบั
ความสุขในโลกของสมมตินั<น แล้วก็ถูกสมมติ ล่อหลอกเอา อยู่ดว้ยความหวงัสุขจากสมมติทีไม่
จริงจงัย ังยนื และพาใหต้วัแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติ และขาดความสุขทีพึงไดจ้ากความ
เป็นจริงในธรรมชาติเหมือนคนทาํสวนทีมีหวงัความสุขจากเงินเดือน เลยมองข้ามผลทีแทจ้ริง        
ตามธรรมชาติจากการทาํงานของตวั คือความเจริญงอกงามของตน้ไม ้ทาํให้ทาํงานดว้ยความฝืนใจ
เป็นทุกข ์ความสุขอยูที่การไดเ้งินเดือนอยา่งเดียว ไดแ้ต่รอความสุขทีอยูข่า้งหนา้ แต่พอใจมาอยูก่บั
ความเป็นจริงของธรรมชาติ อยากเห็นผลทีแทจ้ริงตามธรรมชาติของการทาํงาน ของตน คือ อยากเห็น
ตน้ไมเ้จริญงอกงาม หายหลงสมมติ ก็มีความสุขในการทาํสวน และได้ความสุข จากการชืนชม
ความเจริญงอกงามของตน้ไมอ้ยูต่ลอดเวลา ดงันั<น คนทีปรับชีวิตได ้เขา้ถึงความจริงของธรรมชาติ 
จึงสามารถหาความสุขจากการดาํเนินชีวติทีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ไดเ้สมอ พอปัญญา
มาบรรจบใหว้างใจถูก ชีวติและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์  
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 ขั<นที 4 ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง คนเรานี< มีความสามารถในการปรุงแต่ง            
ซึ งเป็นลกัษณะพิเศษของมนุษย ์ปรุงแต่งทุกข์ก็ได ้ปรุงแต่งสุขก็ได ้โดยเฉพาะทีเห็นเด่นชดัก็คือ      
ปรุงแต่งความคิดมาสร้างสิงประดิษฐ ์จนมีเทคโนโลยต่ีาง ๆ มากมาย  
 ทีสําคญัก็คือในใจของเราเอง เรามกัจะใช้ความสามารถในทางทีเป็นผลร้ายแก่ตนเอง 
แทนทีจะปรุงแต่งความสุข เรามกัจะปรุงแต่งทุกข์ คือเก็บเอาอารมณ์ทีไม่ดี ทีขดัใจ ขดัหู ขดัตา      
เอามาครุ่นคิดใหไ้ม่สบายใจ ขุ่นมวั เศร้าหมอง โดยเฉพาะคนทีสูงอายนีุ ตอ้งระวงัมาก ใจคอยจะเก็บ
อารมณ์ทีกระทบกระเทือน ไม่สบาย แลว้ก็มาปรุงแต่ง ให้เกิดความกลุ้มใจ วา้เหว่ เหงา เรียกใช้
ความสามารถไม่เป็น  
 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จกัใช้ความสามารถในการปรุงแต่งแทนทีจะปรุงทุกข ์            
ก็ปรุงสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ทีดีมาปรุงแต่งใจใหส้บาย แมแ้ต่หายใจ ทียงัให้ปรุงแต่งความสุขไปดว้ย 
ลองฝึกดูก็ไดเ้วลาหายใจเขา้ ก็ทาํใจให้เบิกบาน เวลาหายใจออก ก็ทาํใจให้โปร่งเบาทานสอนไวว้่า
สภาพจิต 5 อยา่งอยา่งนี<  ควรปรุงแต่งใหมี้ในใจอยูเ่สมอ คือ  

 1. ปราโมทย ์ความร่าเริงเบิกปานใจ 
 2. ปีติ ความอิมใจ 
 3. ปัสสัทธิ ความสงบเยน็ ผอ่นคลายกายใจ ไม่เครียด 
 4. ความสุข ความโปร่งโล่งใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มีอะไรมาบีบคั<น หรือติดขดัคบั

ขอ้ง และ 
 5. สมาธิ ภาวะทีจิตอยู่กบัสิงทีตอ้งการ ไดต้ามตอ้งการ ไม่มีอะไรมารบกวน จิตอยู่ตวั

ของมนั 
 ขอย ํ< าว่า 5 ตัวนีสร้างไว้ประจําใจให้ได้ เป็นสภาพจิตที ดีมาก ผูเ้จริญในธรรมจะมี
คุณสมบติัของจิตใจ 5 ประการนี<  พระพุทธเจา้ตรัสว่า ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต ํกริสฺสติ
แปลวา่ ภิกษุปฏิบติัถูกตอ้งแลว้ มากดว้ยปราโมทย ์มีจิตใจร่าเริงเบิกบานอยูเ่สมอ จกัทาํทุกขใ์ห้หมด
สิ<นไป ท่านพดูไวถึ้งอยา่งนี<  
 ฉะนั<น ท่านผูเ้กษียณอายนุั<น ถึงเวลาแลว้ ควรจะใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ถือเป็นโอกาสดี 
มาปรุงแต่งใจ แต่ก่อนนี< ปรุงแต่งแต่ทุกข์ทาํให้ใจเครียด ขุ่นมวั เศร้าหมอง ตอนนี< ปรุงแต่งใจให้มี
ธรรม 5 อย่างนี<  คือ ปราโมทย ์มีความร่าเริงเบิกบานใจ ปีติ ความอิมใจ ปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย 
สงบเยน็กายใจ สุข โล่งโปร่งใจ สมาธิ สงบใจตั<งมัน ไม่มีอะไรมารบกวน อยูต่วั สบายเลย ทาํใจให้
ไดอ้ยา่งนี<อยูเ่สมอ ท่องไวเ้ลย 5 ตวันี<  คือ ปราโมทย ์ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ พระพุทธเจา้ประทานไว้
แลว้ ทาํไมเราไม่เอามาใช้ นีแหละความสามารถในการปรุงแต่งจิต เอามาใช ้สบายแน่ และก็เจริญ
งอกงามในธรรมดว้ย  
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 โดยเฉพาะ ทีในผูสู้งอายุนั<นก็เป็นธรรมดาว่าจะตอ้งมีเวลาพกัและเวลาว่างทีว่างจาก
กิจกรรม มากกวา่คนหนุ่มสาวและคนวยัทาํงานทีเขายงัมีกาํลงัร่างกายแข็งแรงดี วา่งจากงานเขาก็ไป
เล่นไปทาํกิจกรรมอืน ๆ ได้มาก แต่ท่านทีสูงอายุ นอกจากออกกาํลังบริหารร่างกายบ้างแล้ว             
ก็ตอ้งการเวลาพกัผอ่นมากหน่อย จึงมีเวลาวา่ง ซึ งไม่ควรปล่อยใหก้ายวา่งแต่ใจวุน่  
 เพราะฉะนั<น ในเวลาทีว่าง ไม่มีอะไรทาํ และก็ยงัไม่พกัผ่อนนอนหลบั หรือนอนแล้ว
ก่อนจะหลบั ก็พกัผอ่นจิตใจใหส้บาย ขอเสนอวธีิปฏิบติัง่าย ๆ ไวอ้ยา่งหนึงวา่ ในเวลาทีวา่งอยา่งนั<น 
ใหสู้ดลมหายใจเขา้และหายใจออกอยา่งสบาย ๆ สมําเสมอ ให้ใจอยูก่บัลมหายใจทีเขา้และออกนั<น 
พร้อมกนันั<นก็พดูในใจไปดว้ย ตามจงัหวะลมหายใจเขา้และออกวา่  

 จิตใจเบิกบานหายใจเขา้ 
 จิตใจโล่งเบาหายใจออก 

 ในเวลาทีพูดในใจอย่างไร ก็ทาํใจให้เป็นอย่างนั<นจริง ๆ ด้วย หรืออาจจะเปลียนเป็น
สาํนวนใหม่ก็ไดว้า่  

 หายใจเขา้ สูดเอาความสดชืน 
 หายใจออก ฟอกใจใหส้ดใส 

 ถูกกบัตวัแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั<น หายใจพร้อมกบัทาํใจไปดว้ยอย่างนี< ตามแต่จะมี
เวลาหรือพอใจ ก็จะไดก้ารพกัผ่อนทีเสริมพลงัทั<งร่างกายและจิตใจ ชีวิตจะมีความหมาย มีคุณค่า 
และมีความสุขอยูเ่รือยไป  

 ขั<นที 5 สุดท้าย ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คราวนี< ไม่ต้องปรุงแต่ง คืออยู่ด้วยปัญญา              
ทีรู้เท่าทนัความจริงของโลกและชีวิต การเขา้ถึงความจริงดว้ยปัญญาเห็นแจง้ ทาํให้วางจิตวางใจ         
ลงตวัสนิทสบาย กบัทุกสิงทุกอยา่ง อยูอ่ยา่งผูเ้จนจบชีวติ  
 สภาพจิตนี<จะเปรียบเทียบไดเ้หมือนสารถีทีเจนจบการขบัรถ สารถีผูช้าํนาญในการขบัรถ
นั<น จะขบัม้าให้นํารถเข้าถนน และวิงด้วยความเร็วพอดี ตอนแรกต้องใช้ความพยายาม ใช้แซ่            
ดึงบงัเหียนอยู่พกัหนึ ง แต่พอรถมา้นั<นวิงเขา้ทีเขา้ทางดี ความเร็วพอดี อยู่ตวัแล้ว สารถีผูเ้จนจบ          
ผูช้าํนาญแล้วนั<น จะนังสงบสบายเลย แต่ตลอดเวลานั<นเขาไม่มีความประหวัน ไม่มีความหวาด          
จิตเรียบสนิท ไม่เหมือนคนทียงัไม่ชาํนาญ จะขบัรถนี ใจคอไม่ดี หวาดหวัน ใจคอยกงัวลโน่นนี          
ไม่ลงตวั แต่พอรู้เขา้ใจความจริงเจนจบดี ดว้ยความรู้นีแหละ จะปรับความรู้สึกให้ลงตวั เป็นสภาพ
จิตทีเรียบสงบสบายทีสุด  
 คนทีอยูใ่นโลกดว้ยความรู้เขา้ใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง จิตเจนจบกบัโลกและชีวิต วาง
จิตลงตวัพอดี ทุกอยา่งเขา้ทีอยูต่วัสนิทอยา่งนี<  ท่านเรียกวา่เป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตทีสบาย ไม่มีอะไร
กวนเลยเรียบสนิท เป็นตวัของตวัเอง ลงตวั เมือทุกสิงเขา้ทีของมนัแล้ว คนทีจิตลงตวัเช่นนี<  จะมี
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ความสุขอยูป่ระจาํตวัอยูต่ลอดเวลา เป็นสุขเตม็อิมอยูข่า้งใน ไม่ตอ้งหาจากขา้งนอก และเป็นผูมี้ชีวิต
ทีพร้อมทีจะทาํเพือผูอื้นไดเ้ตม็ที เพราะไม่ตอ้งห่วงกงัวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรทีจะตอ้ง
ทาํเพือตวัเองอีกต่อไป จะมองโลกดว้ยปัญญาทีรู้ความจริง และดว้ยใจทีกวา้งขวางและรู้สึกเกื<อกลู  
 
แนวคิดที
เกี
ยวข้องกบัความสุข 
 ความหมายของความสุข 
 การวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ตาํราต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแนวคิดเกียวกบัความสุขซึ� ง
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห ้ความหมายของความสุขผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งันี�  
 ดูพาย  (Dupuy. 1977 : 125) ไดใ้ห้ความหมายของความสุขวา่ เป็นความรู้สึกจากภายใน
ของแต่ละบุคคลต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที เป็นอยู่ เป็นความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
ชีวิตประจาํวนัและหน้าทีการงาน ความสุขในชีวิตเกิดจากความรู้สึกเฉพาะของแต่ละบุคคลที
ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่จริงในเวลานั<น แล้วแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกทีมีความสุข ซึ งเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลาในแต่ละบุคคลและมีความแตกต่างกนั
ไปตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล 

 ออล (Orem. 1991 : 15) ไดก้ล่าวถึงความสุขวา่ คือ ภาวะทีมีความสมบูรณ์ทั<งร่างกาย 
จิตใจ และสังคม นอกจากนี<ความสุขยงัเป็นความรู้สึกทีเกิดขึ<นภายในจิตใจของบุคคลเกียวกบัภาวะ
ของตนเองวา่มีความพึงพอใจ มีความยนิดีทีไดบ้รรลุถึงอุดมคติหรือเป้าหมายของตน 
 ว ู (Wu. 1992 : 141-145) ปรัชญาเมธีของจีนไดก้ล่าววา่  ความสุข หมายถึงการมีชีวิตทีดี  
ความสุข  คือการมีอายยุนืยาว  ความรุ่งเรือง  สุขภาพ  ความไม่มีโรค  ความสงบ  การรู้สึกผอ่นคลาย
จากความวิตกกงัวลเกียวกบัความตาย  สิงเหล่านี< นบัว่าเป็นสิงทีมีคุณค่าทีสุดสําหรับชีวิต คาํสอน
ขงจื<อนับว่ามีอิทธิพลทีสุดต่อวฒันธรรมความเชือของคนจีนโดยให้ความสําคญักับครอบครัว
ลูกหลาน  ชีวติของแต่ละคนเป็นการเชือมต่อกบับรรพบุรุษ การสืบต่อวงศต์ระกูล ครอบครัวจึงเป็น
ศูนยก์ลางของชีวิตของบุคคล  เพือให้บรรลุเป้าหมายบุคคลจึงตอ้งทาํงานหนกัเพือรักษาและขยาย
ครอบครัว    
 พระธรรมโกศาจารย ์(2545 : 57) ไดก้ล่าวถึงความสุขวา่ สภาพจิตทีเป็นปกติดีนันแหละ
เป็นความสุข สุขก็เพราะว่าจิตปกติไม่ขึ< น ไม่ลง ไม่เอียงขวา เอียงซ้าย ไม่มีอะไรผูกมดัจิตใจ        
เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตวั อยา่งนี< เรียกว่า ปกติใจทีปกติไม่มีอะไร รู้อะไรเกิดขึ<น อะไรตั<งอยู ่อะไรดบัไป 
แลว้ควรแกไ้ขสิงนั<นอยา่งไร อยา่งนี< จิตใจก็สบาย ไม่ค่อยมีปัญหา รวมความวา่ชีวิตของเราตอ้งการ
ความสุขทั<งกาย ทั<งใจ ทางอารมณ์ เราก็ตอ้งมีสติ มีปัญญา พยายามทีจะรักษาจิตใจไวใ้ห้ปกติอยู่
ตลอดเวลา รู้จกัประมาณในการกิน การอยู่ การนุ่งห่มใช้สอย การปฏิบติัหน้าทีและการผกัผ่อน 
สภาพร่างกาย จิตใจก็จะมีความสุขสมบรูณ์ปรารถนา 
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 ยงยทุธ์ วงศภิ์รมศานต ์(2550 : ออนไลน์) กล่าววา่ ความสุข หมายถึง การทีเราไดรั้บความ
พึงพอใจ ความหวงัจากสิงต่างๆรอบตวั 
 กรมสุขภาพจิต (2549 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัหลายอยา่งทั<งจากปัจจยัภายนอกและ
ภายในตวับุคคลมีผลต่อความสุขของตวับุคคล ความสุขของคนนั<นมีปัจจยัมากกว่าเรืองเงินและ
เสรีภาพ โดยความจริง 12 ขอ้ของความสุขนั<นมีดงันี<  
 1. ความสุขเป็นประสบการณ์ทีเป็นรูปธรรมและสามารถวดัได ้ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การสอบถาม การวดักระแสคลืนไฟฟ้าในสมอง เป็นตน้ นอกจากนั<นความสุขคือสิงทีผกผนัโดยตรง
กบัความทุกขเ์มือความสุขมากขึ<นความทุกขล์ดลง 
 2. การแสวงหาความสุขนั<นเป็นธรรมชาติของคน โดยคนจะหาวิธีสร้างความสุขโดย
เปรียบเทียบตน้ทุนทีลงไปและผลทีจะไดรั้บจากวธีิต่าง ๆ 
 3. สังคมทีดีทีสุดคือสังคมทีมีคนทีมีความสุขมากทีสุด ดงันั<นนโยบายสาธารณะควรมี
เป้าหมายเพือสร้างความสุขและลดความทุกขใ์หม้ากทีสุด 
 4. สังคมจะมีความสุขหากคนในสังคมมีเป้าหมายร่วมกนั เนืองจากความสุขของคน
ขึ<นอยู่กบัพฤติกรรมของผูอื้น ๆ ถา้ทุกคนยอมรับเป้าหมายของความสุขในสังคม จึงจะสามารถ
ร่วมกนัจดัระบบของสังคมใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะขึ<นได ้
 5. การมีเพือน มีครอบครัว มีงานทาํ เป็นความสุขทีนอกเหนือจากเรืองเงิน ดงันั<น
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการสู่เป้าหมายแต่เป็นสิงสําคญัทีสร้างความสุข
ของคนดว้ย 
 6. คนมกัมีความทุกขก์บัการเปลียนแปลงต่าง ๆ เพราะคนมีความยึดติดกบัสถานภาพ
ปัจจุบนั ชอบสภาพแวดลอ้มทีคุน้เคย เพราะขอ้เท็จจริงชี< วา่ความปลอดภยัในสังคมและสุขภาพจิต
จะดอ้ยลงในสภาพสังคมทีมีการเปลียนแปลงสูง 
 7. คนมกัใส่ใจกบัสถานะทางสังคมของตนอย่างยิง โดยคนมีธรรมชาติทีตอ้งการจะ
ดีกวา่ผูอื้น นีคือสาเหตุสําคญัทีทาํให้สังคมไม่ไดมี้ความสุขเพิมขึ<นถึงแมจ้ะมีความกา้วหนา้ในการ
พฒันาไปมาก เมือมีคนรู้สึกดีขึ<นก็จะมีคนอืนทีรู้สึกแยล่งโดยเปรียบเทียบ การทีคนทาํงานเพิมขึ<นมี
รายไดเ้พิมขึ<นก็ทาํใหค้นอืนมีความทุกขม์ากขึ<น 
 8. คนมีการปรับตวักบัสิงใหม่อยูเ่สมอ เมือไดสิ้งทีดีขึ<นแลว้ระยะหนึงก็จะรู้สึกเคยชิน
ดงันั<นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ทาํให้คนรู้สึกมีความสุขยาวนาน รายไดใ้นปีต่อไปจะตอ้ง
เพิมขึ<นมากกวา่ทีเคยไดรั้บคนจึงจะรู้สึกมีความสุข 
 9. ความสุขขึ<นอยูก่บัปัจจยัภายในของบุคคลมากพอกบัปัจจยัภายนอก 
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 สุมน อมรววิฒัน์ (2549 : ออนไลน์) ความสุขมี 4 ประการคือ 
 1.  มีความรักและการแบ่งปัน 
 2. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งความจริง ความงาม และความเป็นธรรม 
 3.  ประพฤติชอบมีความสงบสุข สันติ และไม่เบียดเบียน 
 4.  บริโภคสิงต่างๆดว้ยปัญญาไม่ตกอยูใ่นอิทธิพลของกระแส 
 ศิริบูรณ์  สายโกสุม (2550 : 5) ไดก้ล่าววา่ ความสุข (Filed in Happy health) เป็นคาํธรรมดา
สามญัทีสุดเท่าทีเราจะนึกไดเ้มืออยากจะอวยพรหรือมอบสิงๆ ดีๆ ให้แก่กนั จากรายงานการศึกษา
เรื องความสุขทาํให้ไดท้ราบความหมายทีลึกซึ< งและวิธีการอนัจะนาํมาซึ งความสุขตามทีหลายๆ         
คนปรารถนา ลองมาร่วมกนัคน้หาความหมายของความสุข มีการศึกษาเกียวกบัความสุขสืบต่อ
กนัมาหลายศตวรรษและมีคาํมากมายทีให้เรียกความสุข ไดแ้ก่ ความเป็นอยู่อนัดี คุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจในชีวติ แบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ 

 1. ภาวะทางอารมณ์ทางบวกความร่าเริงสนุกสนาน 
 2. ความพึงพอใจในชีวติทั<งมวลหรือบางส่วนของชีวติ 
 จากความหมายความสุขดงักล่าวสรุปได้ว่า ความหมายความสุข คือความสุขภายใน 

ความสุขภายนอก 
 ประเภทของความสุข 

 การวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ตาํราต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแนวคิดเกียวกบัความสุขซึ� ง
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห ้ประเภทของความสุขผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งันี�  
 พระธรรมปิฏก (2538 ข : 58 - 61) ไดก้ล่าวถึงความสุขว่ามี 2 แบบ เป็นความสุขจาก
ภายใน หมายถึง มีความสงบในใจตนเอง หรือ มีความสุข จากการรู้เท่าทนัเขา้ใจความจริงของสิง
ทั<งหลายเป็นความสุขทางปัญญา เนืองจากเห็นความจริง เนืองจากเห็นแจง้ความจริงเป็นความ
โปร่งใส ไม่มีความติดขดับีบคั<น 
 อภิสิทธิF   ธาํรงวรางกูร (2542 : 21-53) ไดก้ล่าววา่ สุขภาพจิตคือสุขประกอบดว้ยภาวะจิต
และร่างกายมีความสุข และสิงแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัก็เป็นปัจจยัสําคญั โดยแบ่งความสุขของคนเรามี           
8 เรืองใหญ่ๆ ซึ งเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของสุขภาพจิต คือ 
 1. ความสุขจากการมีหลกัประกนัชีวิต ซึ งหมายถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีผูดู้แลไม่เป็นไป
ตามบุญตามกรรม และการมีทรัพยสิ์น ทีดินทีทาํกิน 
 2. ความสุขจากการมีสุขภาพกายและทางใจดี 
 3. ความสุขจากการมีชุมชนทีเขม้แขง็ 
 4. ความสุขจากการทีมีครอบครัวอบอุ่น 
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 5. ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจ การทีลูกหลานไดดี้พึงตนเองไดก้ารมีภูมิปัญญา          
ทีจะถ่ายทอดสู่ลูกหลานและผูส้นใจ 
 6. ความอิสรภาพ การมีอิสระในการคิด การพูดและทาํโดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อ
ผูอื้นและสิงแวดลอ้ม 
 7. ความสุขจากการบรรลุธรรม ซึ งหมายถึงการมีปัญญาทีจะรู้เท่าทนัความเปลียนแปลง
ทั<งภายในตนเองและสิงแวดลอ้ม 
 8. มีสิงแวดลอ้ม ดิน นํ<า ป่า ตน้ไมใ้หญ่ 
 จากประเภทของความสุขดงักล่าวสรุปไดว้า่ ประเภทของความสุข คือ ความสุขจากภายใน 

 องค์ประกอบของความสุข 
 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ตาํราต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแนวคิดเกียวกบัความสุข        

ซึ� งมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห ้องคป์ระกอบของความสุขผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งันี�  
 แอนดรูว ์และวิทธี (Andrews and Whithey. 1978 : 43-47) ไดก้ล่าววา่ ความสุขมีองคป์ระกอบ
ดงันี<  

 1. อารมณ์ทางบวก 
 2. ความพึงพอใจในชีวติ 
 3. ปราศจากอารมณ์ทางลบหรือความเศร้าโศก 
 ขอ้เสนอนี< ได้รับการสนับสนุนจากการวิจยัเพิมมากขึ<นในปัจจุบนั อาจมีองค์ประกอบ

เพิมเติมเกียวกบัความสุขอีกไดแ้ก่  การบรรลุความปรารถนาแห่งตน  เช่น บรรลุยงัเป้าหมายในชีวิต  
การมีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายในจิตใจทีมีความใกลเ้คียงกนัคือ การไดใ้ชเ้วลาว่าง   
การมีความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลอนัเป็นทีรัก เช่น สามี ลูก เป็นตน้ หรือการดืมดําไปกบัความงาม
ของธรรมชาติ 
 ว ู (Wu. 1992 : 141-145) ปรัชญาเมธีของจีนไดก้ล่าววา่ ระบบค่านิยมของขงจื<อแบ่ง
ความสุขเป็นองคป์ระกอบเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบของครอบครัว ความรับผดิชอบต่อครอบครัว การเชือฟังผูใ้หญ่ 
 2. องคป์ระกอบของกลุ่ม ยอมรับโครงสร้างของลาํดบัชั<นทางสังคม ไวว้างใจผูมี้อาํนาจ  
ทาํใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ ความกลมกลืนและเป็นไปตามบรรทดัฐานของกลุ่ม 
 3.  องคป์ระกอบการทาํงาน คือ การศึกษา การเรียนรู้ ทกัษะการทาํงานหนกั การอดออม   
 4.  องค์ประกอบในการประพฤติปฏิบติั ความสงบสุข ความถ่อมตนและความมีวินัย  
ความสุขตามปรัชญาของขงจื<อ  เน้นทีความเป็นอยู่อนัดีของครอบครัว สังคมมากกว่าความสุข          
ส่วนบุคคล  
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         วฒันธรรมจีนจึงเนน้การแบ่งปันความสาํเร็จใหแ้ก่กลุ่ม  การทาํประโยชน์ ให้แก่สังคมถือ
เป็นความสุขสูงสุด ความพยายามหาความสุขใส่ตนถือเป็นสิงไม่มีคุณค่า น่าละอาย 
 ดูพาย (Dupuy. 1997 : 125) องคป์ระกอบของความสุขทั<ง 6 ดา้น เกิดจากการประมวลจาก
ความรู้สึกในภาพรวมของบุคคลแลว้สะทอ้นออกมา องคป์ระกอบแต่ละดา้นสรุปไดด้งันี<  
 1. ความวิตกกงัวล  (Anxiety)  เป็นผลมาจากการคิดประเมิน ตดัสินสถานการณ์ต่าง ๆ   
ทีเกิดขึ<นวา่ทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลมากนอ้ยเพียงใด ความแตกต่างในการคิดประเมินขึ<นอยูก่บั
การรับรู้ กระบวนการคิดตดัสินของแต่ละบุคคลในสถานการณ์หนึ ง ๆ โดยบุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองในลกัษณะของความรู้สึกวา่เครียด หงุดหงิด กลวั หวันวิตก ซึ งจากลกัษณะการประเมิน
ความวิตกกงัวลของดูพาย ประเมินเกียวกบัอาการกระสับกระส่าย ความตึงเครียด ความเครียด           
แรงกดดนั ความวิตกกงัวล และ ความห่วงใย ลกัษณะของขอ้คาํถามในแบบวดันั<นจะวดัถึงระดบั
ความรุนแรงของความวติกกงัวลในการดาํเนินชีวติ 
 2. ภาวะซึมเศร้า (Depressed Mood) เป็นภาวะจิตใจทีหม่นหมอง หดหู่ เศร้า รวมถึง
ความรู้สึกทอ้แท ้ หมดหวงั มองโลกในแง่ร้าย ตาํหนิตวัเอง รู้สึกตนเองไร้ค่า ซึ งส่วนใหญ่มกั
เกียวขอ้งกบัอาการสูญเสีย ระดบัความรุนแรงแบ่งออกเป็น 3 แบบ แบบแรก คือ ซึมเศร้าในระดบัตํา
(Mind Depression) มีลกัษณะของภาวะอารมณ์ทีไม่สดชืน จิตใจหม่นหมอง ซึ งอาจเกิดเป็นครั< ง
คราวเมือมีเหตุการณ์ เช่น สูญเสียบุคคลหรือสิงของทีมีค่า เมือพน้ระยะนี<แลว้ก็สามารถดาํเนินชีวิต
ไดต้ามปกติได ้ แบบทีสอง คือ ซึมเศร้าระดบัปานกลาง (Moderate Depression) เป็นภาวะอารมณ์        
ทีรุนแรงกวา่แบบแรก ทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานลดลงกวา่เดิม ซึ งอาจกระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัแต่ก็ยงัสามารถดาํเนินชีวติไดต้ามปกติ แบบทีสาม คือ ซึมเศร้าระดบัรุนแรง
(Severe Depression) เป็นภาวะอารมณ์ทีมีความเศร้าอยา่งมาก มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมทัวไป
อยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้มีอารมณ์เพอ้ฝัน หลงผดิ ประสาทหลอน 
แต่ในขอ้คาํถามในแบบวดัดา้นภาวะซึมเศร้ามกัถามเกียวกบัอารมณ์เสียใจ เศร้าหมอง หมดกาํลงัใจ
ทอ้แท ้สิ<นหวงั วา่รบกวนกบัชีวติประจาํวนับ่อยเพียงใด ซึ งถือวา่เป็นภาวะซึมเศร้าระดบัปานกลาง 
 3. ภาวะสุขภาพทัวไป (General Health) จากแนวคิดของดูพาย ภาวะสุขภาพถือเป็นดา้นหนึง
ของความสุขทางใจ เนืองจากการทาํงานของร่างกายและจิตใจมีความสัมพนัธ์กนัโดยความเจ็บปวด 
ความผิดปกติของร่างกาย ความเจ็บปวดทีเกิดขึ<นนั<นส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงทาํให้จิตใจมี
ความทุกขห์รือกงัวลต่ออาการเจบ็ป่วยทีกาํลงัประสบอยู ่ซึ งลว้นทาํใหไ้ม่มีความสุขไปดว้ย ลกัษณะ
ของขอ้คาํถามดา้นภาวะสุขภาพจะมีความหมายไปในทางลบ คือมีลกัษณะสภาพจิตใจทีถูกรบกวน 
หรือทาํใหไ้ม่สบายใจจากความเจบ็ป่วยหรือความผดิปกติทางกายนั<นๆ 
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 4. ความมีชีวิตชีวา (Vitality) เป็นความรู้สึกทีมีพลงักระชุ่มกระชวย มีขวญัและกาํลงัใจ
สนใจในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไม่รู้สึกวา่เหน็ดเหนือยหรือหมดแรงหมดพลงั กลางคืนนอนหลบั
พกัผอ่นไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการและตืนนอนดว้ยความรู้สึกทีสดชืน มีความรู้สึกเบิกบานใจ 
 5. ความผาสุกทางบวก (Sense of Positive Well-being) หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต
เป็นความรู้สึกว่าชีวิตมีความสุข สมบูรณ์ เป็นสิงทีบ่งบอกถึงความรู้สึกดา้นบวก เช่น ภูมิใจใน
ความสาํเร็จ มีความรู้สึกวา่ชีวติเตม็ไปดว้ยสิงทีน่าสนใจ 
 6. การควบคุมตนเอง (Self-control) เป็นการควบคุมพฤติกรรม ความคิด อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนให้มีความมันคง ทาํให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ใหค้วามเครียดหรือความวติกกงัวลเกียวกบัอุปสรรคในการดาํเนินชีวิตลดลง มีความสามารถในการ
ปรับตวักบัความเปลียนแปลงต่าง ๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งดี ในแบบวดัของดูพาย ผูที้สามารถควบคุม
ตนเองไดจ้ะมีความรู้สึกในดา้นบวก 
 ประเวศ  วะสี (2547 : ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ ความสุขนั<นประกอบไปดว้ยความผาสุก 
(Well-Being) ทั<ง 4 ประการ 
 1. ความผาสุกทางกาย (Physical Well–Being) ไดแ้ก่ ความจาํเป็นพื<นฐานหรือปัจจยั 4 
คือ อาหาร ทีอยูอ่าศยั สุขอนามยั เครืองนุ่งห่ม รวมทั<งความจาํเป็นอืน ๆ ตามแต่ฐานานุรูป อาทิ         
การขนส่ง การคมนาคมต่าง ๆ การท่องเทียวพกัผอ่นหยอ่นใจ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. ความผาสุกทางใจ (Mental Well–Being) ไดแ้ก่ ความมีอิสรเสรี ความสันโดษ ความพอดี 
การมีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส ปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของศาสนา มีความเครียดนอ้ย มีความสุข
ไดง่้าย เห็นความสาํคญัของคุณค่าและความดี 
 3. ความผาสุกทางสังคม (Social Well–Being) เช่น ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ความมันคงในชีวิต เช่น มีเงินออม มีสวสัดิการทีดี ความเอื<ออาทรมีนํ< าใจของชุมชน ชุมชนเขม้แข็ง
โรงเรียนดี ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาสูง มีการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทีดีงามมีสิงแวดลอ้ม 
ทีดีทั<งทางธรรมชาติและทางสังคม มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคมสังคมสันติธรรม 
ปราศจากอบายมุข และไม่มีการคอรัปชันในทุกระดบัของสังคม 
 4. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well–Being) เช่น การปฏิบติัตามระบบมชัฌิมาปฏิปทา
(ทางสายกลาง) หรือมรรค เพือการพน้ทุกข ์ การพฒันาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
พฒันาทางปัญญาจนรู้จริงแกไ้ขปัญหาได ้ลดความโลภ และความเห็นแก่ตวั 
 สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (2548 : ออนไลน์) ความสุขภายในของแต่ละคนมกัได้รับ
ผลกระทบมาจากปัจจยัภายนอก องคป์ระกอบของความอยูเ่ยน็เป็นสุขประกอบไปดว้ย 
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 1. ความสุขภายใน คือ ความสุขทีเกิดขึ<นภายในจิตใจ ไม่ไดขึ้<นกบัการมีหรือไม่มีปัจจยั
ภายนอกโดยตรง ความสุขภายในมกัเป็นในระดบัจิตและปัญญา แบ่งออกเป็นความสุขจากการมี
อิสรภาพ ความภาคภูมิใจ การเขา้ถึงหลกัศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมัน (ปัญญา) 
ความสุขภายในส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเกิดขึ< นเฉพาะตนแต่อาจจะต้องอาศยักลไกการมี
สนับสนุนจากระบบสังคมโดยเฉพาะเรื องของการมีอิสรภาพทีมกัผูกกับระบบสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ 
 2. ความสุขภายนอก คือ มกัสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆในการดาํรงชีวิตรวมทั<งความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัและปัจจยัทางสิงต่างๆ แบ่งออกไดเ้ป็น การมีปัจจยั 4 พอเพียง มีความมันคง
ในชีวติ ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเขม้แขง็ มีสิงแวดลอ้มทีดี 

จากองคป์ระกอบความสุขดงักล่าวสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบความสุข คือ ความผาสุกทางกาย  
ความผาสุกทางใจ  ความผาสุกทางสังคม  ความผาสุกทางจิตวญิญาณ 
 แบบแผนแหล่งของความสุข 

 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร ตาํราต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแนวคิดเกียวกบัความสุข     
ซึ� งมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หท้าํแบบแผนแหล่งของความสุข ผูว้จิยัสามารถรวบรวมไดด้งันี�   
 ลู และชิ (Lu and Shi. 1997 : 181-183) ไดท้าํแบบแผนแหล่งของความสุขโดยทาํกบั
ประชากรไตห้วนั  ไดแ้หล่งความสุข 9 ดา้นดงันี<  
 1. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  เช่น  คาํชมเชย  การใหเ้กียรติ 
 2. การมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีดี เช่น ครอบครัวอบอุ่น ลูกประสบความสําเร็จ
ในชีวติ 
 3. ความพึงพอใจจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางวตัถุ หาเงินไดม้ากมีเงิน
เพียงพอในการจบัจ่ายใชส้อย 
 4. ความสาํเร็จในการทาํงาน เช่น มีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน ทาํงานบรรลุเป้าหมาย 
 5. มีความสบายใจ รู้สึกผอ่นคลาย เช่น เขา้ใจความหมายของชีวิตหรือเชือในโชคชะตา
มนัเป็นเช่นนั<นเอง 
 6. มีความสุขจากการทีคนอืนยอมเสียสละ เช่น ไดห้ยดุพกัผอ่นในขณะทีคนอืนทาํงานหนกั 
 7. รู้สึกถึงการควบคุมตนเองและมีความประจกัษใ์นตน เช่น บรรลุเป้าหมายในชีวิตหรือ
พยายามใหดี้ทีสุดและไดรั้บคาํวจิารณ์ทีตนปรารถนา 
 8. อารมณ์ทางบวก  เบิกบานใจ  ผอ่นคลาย  ไม่มีอะไรทาํใหโ้กรธ 
 9. สุขภาพ เช่น ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ 
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          ศิริบูรณ์  สายโกสุม (2550 : 9) ไดก้ล่าว วิทเมอร์ สวีนีและมายเออร์ (Witmer, Sweeney 
and Myers. 1998 : 105)ไดเ้สนอ กงลอ้แห่งความผาสุก หรือ ความสุขสบาย (Wheel  and Wellness) 
เพือเป็นรูปแบบในการรักษาแบบองคร์วมโดยรวมเอาหลกัการ  ผลจากการศึกษาวิจยัทางการแพทย ์  
สังคมและจิตวิทยา มาเป็นพื<นฐานในการพฒันาความเป็นอยู่อนัดีของบุคคลตลอดทุกช่วงชีวิต     
เป็นการเน้นการป้องกนั การพฒันาแบบองค์รวม อนัเป็นทิศทางใหม่ในการดูแลสุขภาพ ตวัอย่าง 
เช่น ไม่เน้นการใช้ยาและการผ่าตดัในการรักษาโรคหัวใจ การบาํบดัยงัรวมถึงการจดัการความเครียด 
การปรับปรุงการสือสาร การปรับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การปรับแบบการดาํเนินชีวิต เช่น 
ออกกาํลังกาย โภชนาการ การฝึกสมาธิ กงล้อแห่งความผาสุกหรือความสุขสบายของบุคคล
ประกอบดว้ยงานชีวติ 5 ดา้น ดงันี<   
          1.  จิตวิญญาณ  เป็นการตระหนักรู้ เป็นความรู้สึกทีลึกซึ< งถึงความเป็นหนึ งเดียวหรือ
รู้สึกเชือมโยงกับจกัรวาล เป็นความเชือ ค่านิยม ศาสนา เป็นลักษณะทีเป็นแกนของบุคคลทีมี
สุขภาพดี  เป็นแหล่งของมิติต่างๆ ของความสุขสบายอืนๆ เช่น  การทาํกิจกรรมทางศาสนาหรือการ
ฝึกทางจิตวญิญาณอืนๆ 
 2.  การใหทิ้ศทางแก่ตนเองเพือไปสู่เป้าหมายระยะยาว  ประกอบดว้ย 
                  2.1  ความรู้สึกในคุณค่าแห่งตน ความนับถือตนเอง เห็นอตัมโนทศัน์ ปัจจยัสําคญั
ของการมีอตัมโนทศัน์ทางบวก คือ ความเป็นอิสระแก่ตน การสนับสนุนทางสังคม การควบคุม
ตนเองจากภายใน หรือความเชือในประสิทธิภาพแห่งตน ความนบัถือตนเองสูง เป็นปัจจยัสําคญัต่อ
การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และเสริมสร้างความเป็นอยูอ่นัดี 
                  2.2  การควบคุมตนเอง การควบคุมจากภายในตน (Internal Locus of Control)         
ความวติกกงัวลตํา  มีพฤติกรรมทีดูแลสุขภาพ เช่น สามารถควบคุมนํ<าหนกั ออกกาํลงักาย 
                  2.3  ความเชือสอดคล้องกบัความเป็นจริง  มนุษยเ์ราไม่ไดถู้กรบกวนจากสิงอืนแต่
เกิดจากความคิดของเรา คนทีมีสุขภาพดีจะสามารถประมวลผลขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและมีการรับรู้
ตามความเป็นจริง สามารถยอมรับตนเองวา่ไม่สมบูรณ์ไปหมดทุกอยา่ง 
                  2.4  ตระหนกัในอารมณ์ของตนเองและจดัการกบัสิงนี< ได ้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ 
อยา่งเหมาะสมรวมทั<งมีอารมณ์ทางบวก 
                  2.5  การแกแ้กปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์คนทีแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มกัควบคุมตนเองได ้ความคิดไร้เหตุผลนอ้ย วิพากษ์วิจารณ์ตนเองตํา ทนต่อความกดดนั การปรับ
ตนเหมาะสม คนทีมีความคิดสร้างสรรคสู์งมกัมีความนบัถือตนเองสูงและมีความพอใจในตนเอง 
                  2.6  อารมณ์ขนัโดยเฉพาะการได้หัวเราะทาํให้กล้ามเนื<อผ่อนคลายเพิมพูนระบบ             
ภูมคุม้กนัทนต่อความกดดนั การปรับตนเหมาะสม 
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                  2.7  โภชนาการ  มีความสัมพนัธ์ของการกินและสุขภาพ อารมณ์ การกระทาํและ
ความยนืยาวของชีวติ 
                  2.8  การออกกาํลงั เป็นสิงทีจาํเป็นต่อการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ ความแข็งแรง
และความเชือมัน 
                  2.9  การดูแลตนเอง มีนิสัยระมดัระวงัในความปลอดภยั ปกป้องตนเองจากอนัตราย  
เพิมพนู  คุณภาพชีวติ 
                  2.10  การจัดการความเครียด บุคคลทีสามารถจัดการกับความเครียด มีระบบ
ภูมิคุ้มกันความเครียด วิธีจัดการกับความเครียด เช่น การฝึกการสื อสารและพฤติกรรมกล้า
แสดงออก การแกปั้ญหา การสนบัสนุนทางสังคม 
  2.11 เอกลักษณ์ทางเพศ รู้ถึงความเป็นหญิงหรือชายของตนตามการนิยามและ
โครงสร้างทางวฒันธรรม มีความเชือมันหรือความสบายใจในความเป็นชายหรือหญิงของตน 
  2.12 เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นความคิดทีมีหลายมิติโดยรวมเอาเอกลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธ์ุ  ความประทบัใจในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทาํให้บุคคลมีความเขม้แข็งและมีความเจริญ
งอกงาม 
 3. งานและเวลาวา่ง เพศชายทีไดรั้บการยอมรับในการทาํงานเพิมพูนความเชือมันและ
การควบคุมตนเอง ในเพศหญิงการมีรายไดมี้ผลต่อความเป็นอยู่อนัดี ความรู้สึกว่ามีความสามารถ 
ในการทาํงานมีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต  เวลาว่างหรือการเล่น “ไดแ้ก่กิจกรรมทาง
กายภาพ  สังคม ปัญญา ทาํดว้ยความสมคัรใจ สร้างสรรค ์ช่วยเพิมพนูความรู้สึกถึงความเป็นอยูอ่นัดี 
 4.  มิตรภาพ รวมเอาความสัมพันธ์ทางสังคมทั< งหมดของบุคคลกับคนอืนทั< งเป็น
รายบุคคลหรือกบัชุมชน ความสนใจทางสังคมเป็นธรรมชาติภายในของมนุษย ์เป็นความห่วงใย
และการใหคุ้ณค่าแก่บุคคลอืน การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  ตอบสนองความตอ้งการพื<นฐาน
ทางสังคมของบุคคลทาํใหไ้ม่รู้สึกโดดเดียวสัมพนัธ์กบัความนบัถือตนเอง 
 5.  ความรัก ความรู้สึกว่าเป็นทีรัก เป็นความสัมพนัธ์ทีย ังยืน ผูกพนัใกล้ชิด เกื<อกูลกนั   
ความรักช่วยปกป้องบุคคลจากโรคทางกายและใจ เพิมอายใุหย้นืยาว 
 กงลอ้แห่งความผาสุกหรือความสุขสบายเป็นการรวบรวมลกัษณะของคนสุขภาพดีตลอด
ช่วงชีวติช่วยเป็นพื<นฐานในการพฒันามนุษยเ์พือใหมี้ความเป็นอยูอ่นัดีโดยมีพื<นฐานจากจุดแข็งและ
ทรัพยากรในตวับุคคลและอาจมีการปรับเปลียนแบบการดาํเนินชีวติบางดา้น 
 สรุปไดว้่ากระบวนทศัน์ของความสุขทีกล่าวมาทั<งหมดมีลกัษณะหลายอยา่งร่วมกนัและ 
มีความคล้ายคลึงกนัโดยการเน้นอารมณ์ทางบวก ความสามารถในการควบคุมตนเองและการมี
ความสัมพนัธ์ทีเหมาะสม เป็นตน้ มีขอ้แตกต่างระหว่างโลกตะวนัตกโลกและตะวนัออกเกียวกบั
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กระบวนทศัน์ทางความสุข ตะวนัออกจะเน้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมากกวา่โดยให้ความสําคญั 
กบัครอบครัวและสังคม ขณะทีกระบวนทศัน์ทางตะวนัตกเนน้ทีตวับุคคล 
 
ความสุขในทศันะของนักศาสนา และนักปรัชญาในซีกโลกตะวนัออก 

 ความสุขในทศันะของนักปรัชญาตะวนัออก : อนิเดีย 
 ปรัชญาตะวนัออกมีมากมายหลายสาํนกัทีสาํคญั ไดแ้ก่ ปรัชญา ยุคพระเวท ปรัชญาจารวาก 
และปรัชญาเซน เป็นตน้ 
 1. ปรัชญายุคพระเวท (เริมตน้ประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาล) ในคมัภีร์สุตตนิบาต 
พราหมณธัมมิกสูตร ไดพ้รรณนาให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนกัปราชญ์ไวว้่า ปราชญ์โบราณ
เหล่านี< เป็นนกัพรต พวกเขาฝึกการควบคุมตนเอง หลีกเลียงความสุขทางผสัสะทั<ง 5 ทรัพยส์มบติั
ของพวกเขามิไดป้ระกอบดว้ยฝงูสัตว ์ เงินทองหรือขา้วเปลือก แต่ประกอบดว้ยความบริสุทธิF และ
การศึกษาหาความรู้ (Dutt. 1960 : 2)  
  นกัปรัชญายุคพระเวท มิไดใ้ห้ความสําคญักบัความสุขทางผสัสะ แต่มุ่งทีจะทาํจิต
ของตนให้บริสุทธิF และการศึกษาหาความรู้อนัเป็นกิจกรรมทางปัญญา จุดประสงค์ของการปฏิบติั
เป็นไปเพือชีวติหนา้ กล่าวคือ เมือร่างกายดบัจากโลกนี<ไปแลว้ ก็จะไดไ้ปเกิดในสวรรค ์การปฏิบติัต่าง ๆ 
เช่น การบาํเพญ็พรตภาวนา การประกอบพิธีบูชายญั การศึกษาคมัภีร์ พระเวท ฯลฯ มีจุดมุ่งหมาย
เพือทาํใหว้ญิญาณบริสุทธิF  โดยความสุขสูงสุดอยูที่การไดไ้ปเกิดในสวรรค ์
 2. ปรัชญาจารวาก เป็นปรัชญาวตัถุนิยม (สันนิษฐานว่าเป็นลทัธิทีขึ<นเกิดก่อนพุทธ
ศาสนา ในประเทศอินเดีย) คาํสอนเนน้ถึงในเรืองความสุขความสําราญทางโลก กล่าวคือ สิงทีเรา
รับรู้ทางประสาทสัมผสัเท่านั<นทีเป็นจริง สิงต่าง ๆ ประกอบขึ<นจากธาตุ 4 (ดิน นํ< า ลม ไฟ) แมก้ระทัง 
จิตหรือวิญญาณของมนุษย ์ ไม่มีโลกหนา้ ไม่มีชีวิตหลงัตาย ความสุขคือจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
ความตายคือโมกษะ (หลุดพน้) ในขณะทีมีชีวิตอยูจึ่งควรแสวงหาความสุข ความบนัเทิงเริงรมยแ์ก่
ตวัเองใหม้ากทีสุด โดยเนน้ความสุขของแต่ละบุคคล (สุจิตรา อ่อนคอ้ม. 2523 : 21-22)  
 3. ปรัชญาเซน มีทศันะเกียวกบัความสุขว่า การทีบุคคลหมกมุ่นอยู่กบัความสุขความ
สําราญจะทาํให้วิญญาณหรือชีวะเสียสถานะดั<งเดิมของตน และตกอยูใ่ตอ้าํนาจของวตัถุ ซึ งกรรม
เป็นตวัสร้างขึ<นมาคุมขงัชีวะไวก้บัภพ กรรมเป็นวตัถุแทรกซึมอยู่ในชีวะทั<งหมด และทาํให้ชีวะ            
มีนํ< าหนกัตกลงสู่ระดบัโลกีย ์ (ชีวะมีพนัธะ) ทาํให้ตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอีก จุดมุ่งหมายของชีวิตจึง
ไดแ้ก่การทาํตนให้พน้จากกรรม (ชีวะเป็นอิสระ) ดว้ยมรณกรรมไดใ้นทีสุด ชีวะทีเขา้ถึงความหลุด
พน้หรือโมกษะ จะไปพาํนกัเสวยวิมุติสุขชัวนิรันดร ณ นิวาสสถานของผูบ้ริสุทธิF  (สุทธศิลา) ซึ งอยู่



31 

ยอดสุดของจกัรวาล จะเห็นไดว้า่ เซน สอนให้มนุษยห์ลีกเลียงความสุขสบายทางกาย และสอนให้
ทรมานตนใหล้าํบาก เพือการหลุดพน้กรรม เตม็ใจทรมานตน เพือบูชาศาสนาอยา่งมันคง 
 ความสุขในทศันะของนักปรัชญาตะวนัออก : จีน  
 นกัปรัชญายุคตน้และยุคกลางของจีนคนสําคญั ไดแ้ก่ ขงจื<อ เหลาจื<อ (Laotzu) บคัจื<อ        
(รับอิทธิพลมาจากลทัธิขงจื<อ และลทัธิเต๋า) และเม่งจื<อ ส่วนนกัปรัชญายุคสุดทา้ยของจีนทีสําคญั 
คือ จงัจื<อ เอี<ยงจื<อ ซุ่งจื<อ  
 ลกัษณะปรัชญาจีนมีความไม่สมบูรณ์ / บกพร่องในการอธิบายการเกิดของโลก (Theory 
of World) และการวิวฒันาการแห่งความรู้ (Theory of Knowledge) นกัปรัชญาของจีนมกัจะตั<ง
ปัญหาไวใ้ห้คิดแต่เพียงวา่ “จะทาํอยา่งไร” แต่มกัไม่คิดคน้ต่อวา่ “ทาํไมจึงเป็นเช่นนั<น” จึงทาํให้
ปรัชญาจีนไม่สมบูรณ์เหมือนปรัชญาอินเดีย อย่างไรก็ตามลทัธิปรัชญาจีนอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ
การเมือง  
 นกัปรัชญายคุตน้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
 1.  กลุ่มเนน้ฟื< นฟูนาํลทัธิธรรมเนียมการปกครองเก่ามาใช ้ไดแ้ก่ ขงจื<อ และเม่งจื<อ  
 2.  กลุ่มเนน้ปรับปรุงลทัธิธรรมเนียมใหม่ใหท้นัสมยั ไดแ้ก่ บคัจื<อ  
 3. กลุ่มธรรมชาตินิยม คือ ปล่อยให้สังคมเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่คิดแกอ้ะไร ไดแ้ก่ 
เหลาจื<อ  
 แมว้า่แนวคิดจะแตกต่างกนั แต่มีจุดมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั คือ ความสงบสุขของตนและ
สังคม  
 ขงจื<อ เมืออยูใ่นห้วงทุกข ์ประสบมรสุมชีวิตมกักล่าวคาํวา่ “สวรรค”์ เสมอ ถา้พระเจา้มีจริง 
โลกควรไดรั้บความยุติธรรมกวา่นี<  ถึงแมว้า่ท่านจะสอนให้ทาํพิธีบวงสรวงพระเจา้ตามจารีตประเพณี
ในสมยัโบราณ แต่ท่านก็สอนประชาชนวา่ “จงเคารพบูชาผีสางและพระเจา้ แต่ควรอยูใ่ห้ห่างๆ   
อยา่หลงงมงายในสิงเหล่านี< จนเกินไป” ขงจื<อเคยตอบเจา้ผูค้รองนครลู ้ วา่ความเจริญ ความเสือม 
ของรัฐ มิใช่เป็นบญัชาพระเจา้ แต่ ความเจริญและความเสือม สุขหรือทุกขย์อ่มสําคญัอยูที่ตวับุคคล        
(เสถียร โพธินนัทะ. 2514 : 117)  
 ขงจื<อ มีทศันะต่อการเมืองวา่ การเมืองควรมี “สากลนิยม” ไม่มีชาติชั<นวรรณะ ประชาชน
มีความเป็นอยูอ่ยา่งเสมอภาค ทุกคนทาํงานเป็นหลกัฐาน คนชรา ทุพลภาพ และเด็กไดรั้บการเลี<ยงดู
อยา่งดี ผูป้กครองตอ้งใชว้ิธีคดัเลือกเอาคนทีดีทีสุด มีความสามารถทีสุด จากประชาชนขึ<นมาเป็น
รัฐบาล อุดมการณ์ทางการเมืองของลทัธิขงจื<อ เรียก “ไตท้ง้” แปลวา่ ความเสมอภาคอนัยิงใหญ่          
ค่าของความเป็นมนุษย ์ คือ การมีชีวิต เพือตอ้งการใชชี้วิตให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยด์ว้ยกนั 
(ลาํดวน ศรีมณี. 2535 : 120)  
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โดยสรุปหลกัปฏิบติัเพือใหเ้กิดสุขของขงจื<อ เนน้ “ตง-สู่” หมายถึง ให้ประพฤติดีทางกาย และจิตใจ
งดงาม ดงันี<   
 1. ตง แปลวา่ มีจิตใจมันคง ไม่เอนเอียงไปทางชัวทางผดิ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีตั<งอยูใ่น
ความยติุธรรม มีความซือสัตยสุ์จริต  
 2.  สู่ แปลวา่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา หมายถึง การปฏิบติัต่อผูอื้น เหมือนกบัทีตอ้งการให้
คนอืนปฏิบติัต่อเรา  
 เหลาจื<อ (Laotzu) เป็นผูเ้ขียนวรรณกรรมสําคญั ไดแ้ก่ คมัภีร์เต๋าเต็กเก็ง (Tao Teh Ching) 
แปลวา่ คมัภีร์วา่ดว้ยคุณสมบติัของเต๋า เนื<อหาของเต๋า สอนใหค้รองชีวติอยา่งสงบ ไม่ให้ทาํอะไรฝืน
ธรรมชาติ ให้ใชชี้วิตแบบสันโดษ เหลาจื<อไดก้ล่าวเป็นสุภาษิตไวว้า่ (เต๋าเต็กเก็ง บทที 3) วา่ “คนที
ยนืเขยง่เทา้ เพือจะอยูเ่หนือผูอื้น ผูน้ั<นยอ่มยนือยูไ่ม่ไดน้าน คนทีกา้วขายาวเกินไป เพือจะลํ<าหนา้คน
อืน ยอ่มไปไดไ้ม่ไกล คนทีแสดงว่าตนเองมีพระเดชพระคุณ กลบัจะกลายเป็นคนถูกเขาเนรคุณ            
ไม่มีคนนบัถือ”  
 โดยสรุปกล่าวไดว้า่ ลทัธิเต๋า ยึดถือวา่สุขทุกขอ์ยูที่ใจ ให้ควบคุมจิตใจให้บริสุทธิF  ให้ถือ
สันโดษและสละโลกียว์ิสัย ดงัคาํกล่าววา่ “ตราบใดทีมนุษยฝื์นธรรมชาติ สันติสุขจะเกิดขึ<นไม่ได ้
ท่านไดว้างหลกัปฏิบติัเพือการดาํรงชีวติทีก่อสุขไว ้5 ประการ 
 1. รู้จกัพอ คือ สันโดษ มีชีวติเรียบง่ายไม่โลภจะเกิดสุข  
 2. ปฏิบติัตนตามหลกัปัญญาญาณ คือ  
  2.1 รู้จกัและเขา้ใจกฎธรรมชาติ  
  2.2 รู้จกัตนเอง  
  2.3 รู้จกัปรับตวัเหมือนนํ<าทีแปรสภาพไปตามลกัษณะของภาชนะ  
 3. มองโลกในแง่ดี  
 4. เป็นนายของความรู้ คือ ใชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์  
 5. ยึดเต๋าเป็นอุดมคติ คือ ดาํเนินชีวิตแบบเต๋า เพือพบกบัอิสระ ความสุข ความเรียบง่าย 
และมีความสุขแมใ้นสภาพทีน่าจะเป็นทุกข ์และเป็นทุกขใ์นสภาพทีน่าเป็นสุข เช่น ยิงรวยก็ยิงทุกข ์
ยิงเป็นภาระ / หวงแหนสมบติั ยามวิบติัก็โศกเศร้ารุนแรง ความรวยไม่อาจซื<อความสุขทางใจทีเป็น
อมตะได ้ควรใชชี้วติทีเรียบง่ายแต่ทาํจิตใจใหสู้ง (Simple Life and High Thinking)  
 บคัจื<อ เนน้ความสันโดษ มีชีวิตทีง่าย ๆ แผค่วามรักร่วมกนั (รักคนอืนให้เหมือนกบัรัก
ตนเอง) บูชายกยอ่งบณัฑิต ท่านไดเ้นน้ถึงความสุขในชีวติ ความสุขทีเม่งจื<อถือวา่ดีทีสุดมีอยู ่3 อยา่ง 
คือ  
 1. บิดามารดามีชีวติอยูบ่ริบูรณ์ พีนอ้งมีความรักสามคัคีต่อกนั  
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 2. สาํรวมระวงัไม่ทาํชัวเสียหาย  
 3. มีคนดี / มีความสามารถมาเลี<ยงดู  
 บคัจื<อ เนน้การแสวงหาความสุขในโลกนี<  มีความสุขจนถึงตายก็จบ  
 สําหรับลทัธิปรัชญายุคสุดทา้ยของจีนทีสําคญัคือ แนวคิดของจงัจื<อทีเนน้สุขทางจิตนิยม 
และเอี<ยวจื<อทีเนน้สุขทางวตัถุ / โลกียสุข คือ ความสุขในกามคุณ  
 จงัจื<อ ความสุขในทศันะของจงัจื<อ ถือวา่ความสุขทีชาวโลกไขวค่วา้ ไม่วา่จะเป็นอายุทียืนนาน 
รํ ารวยมันคง มียศศกัดิF สูง ร่างกายแข็งแรง นอนหลบัสบาย มีอาภรณ์เครืองประดบังดงาม ไดรั้บการ
บาํเรอดว้ยกามคุณอยา่งเต็มทีเป็น “ความสุขจอมปลอม” ลว้นเป็นสุขทีเกิดจากความกดดนัทั<งสิ<น 
จงัจื<อถือวา่ การครองชีพอยา่งสงบวเิวกไม่ไปยุง่เกียวกบัสิงใด เป็นสุขอยา่งแทจ้ริง ความสุขทีแทจ้ริง
ตอ้งมิไดม้าจากเนื<อหนงั เกียรติยศอนัแทจ้ริงตอ้งเป็น เกียรติยศทีพน้จากการสรรเสริญเยินยอ ไม่ผกูมดั
กบัการเปรียบเทียบ เพราะธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการแค่ปัจจยั 4 และความสงบไม่ทะยานอยาก
นอกเหนือธรรมชาติ หรือไม่พอใจในสภาวะทีตวัมี  
 เอี<ยงจื<อ ความสุขในทศันะของเอี<ยงจื<อ ลทัธิคาํสอนของเอี<ยงจื<อ เนน้หนกัในเรืองโลกียสุข 
คือ สุขในกามคุณ โดยเนน้การแสวงหาความสุขในโลกนี< เป็นสําคญั ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค ์ความสุข
ทีแทจ้ริง คือ ความสุขทางกายทีสัมผสักบัรูป รส กลิน เสียง เมือมีชีวิตตอ้งเสพสุขให้พอโดยการกิน 
การดืม การเสพกามให้มากทีสุด การใชชี้วิตแสวงหาความสุขในปัจจุบนัอยา่งเต็มที ไม่ตอ้งคิดถึง
อนาคต (เสถียร โพธินนัทะ. 2514 : 391) 
 

ความสุขในทศันะของนักศาสนา และนักปรัชญาในซีกโลกตะวนัตก 

 ความสุขในทัศนะของพระศาสนจักรคาทอลิก มนุษยถู์กกาํหนดไวเ้พือพระเป็นเจา้ และ
ถูกเรียกเขา้สู่ความบรมสุขนิรันดรทั<งวิญญาณและร่างกาย (พระสันตะปาปา เบเนดิก ที 16. 2550 : 
224-225)  
 ความบรมสุข ซึ งเป็นความสุขแท้จริง มนุษย์สามารถเข้าถึงได้โดยอาศยัคุณธรรม         
แห่งพระหรรษทานของพระคริสเจา้ ตามมโนธรรมทีถูกตอ้ง แสวงหาและรักความจริง ความดี และ
หลีกหนีความชัว การเห็นพระเป็นเจา้ในชีวิตนิรันดร ในทีซึ งเราจะเขา้มามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติ 
ของพระเป็นเจา้อยา่งเต็มที เขา้สู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสเจา้และในความชืนชมยินดีแห่งชีวิต
พระตรีเอกภาพ ความสุขนี< อยู่เหนือความสามารถของมนุษย ์ เป็นพระพรเหนือธรรมชาติของ             
พระเป็นเจา้ทีให้เปล่า เป็นเหมือนพระหรรษทานซึ งนาํไปสู่ความบรมสุขทีสัญญาไวน้ั<น ทาํให้เรา
ตอ้งตดัสินใจเลือกทางศีลธรรมอย่างมันใจเกียวกบัความดีงามของโลก และปลุกเร้าเราให้รัก             
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พระเป็นเจา้เหนือกว่าสิงอืนใดทั<งปวง (พระสันตะปาปา เบเนดิก ที 16. 2550 : 226) นบัเป็น
เป้าหมายสุดทา้ยของการกระทาํของมนุษย ์
 ฉะนั<น การปฏิบติัตามคาํสอนทีวา่ดว้ยบรมสุข จึงไม่เพียงแต่พบความสุขบนโลกนี< เท่านั<น 
แต่เป็นหนทางซึงนาํไปสู่พระอาณาจกัรสวรรค ์(ความบรมสุขนิรันดร) ดงัคาํสอนทีวา่  
 ผูมี้ใจยากจน ยอ่มเป็นสุข เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา  
 ผูเ้ป็นทุกขโ์ศกเศร้า ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดรั้บการปลอบโยน  
 ผูมี้ใจอ่อนโยน ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดรั้บแผน่ดินเป็นมรดก  
 ผูหิ้วกระหายความยติุธรรม ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะอิม  
 ผูมี้ใจเมตตา ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดรั้บพระเมตตา  
 ผูมี้ใจบริสุทธิF  ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดเ้ห็นพระเจา้  
 ผูส้ร้างสันติ ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดชื้อเป็นบุตรของพระเจา้  
 ผูถู้กเบียดเบียนข่มเหงเพราะความซือสัตยต่์อพระเจา้ ยอ่มเป็นสุข  
 เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา  
 ท่านทั<งหลายยอ่มเป็นสุข เมือถูกเขาดูหมิน ข่มเหง และใส่ร้ายต่าง ๆ นานา  
 พวกเราจงชืนชมยินดีเถิด เพราะบาํเหน็จรางวลัของท่านในสวรรค์นั< นยิงใหญ่นัก           
เขาไดเ้บียดเบียนบรรดาประกาศกทีอยูก่่อนท่านดงันี<ดว้ยเช่นเดียวกนั (ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ. 2546 : 442-443)  
 ความสุขในทศันะของนักปรัชญาตะวนัตก  
 นกัปรัชญาตะวนัตกมีทศันะเกียวกบัความสุขใน 2 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ  
 กลุ่มปัญญานิยม (Intellectualism) ทีถือว่าความสุขมิได้เป็นสิงทีดีทีสุดและมิไดมี้ค่า        
ในตวัเอง ค่าของมนัอยู่ที มนัเอื<ออาํนวยให้สิงอีกสิงหนึ งทีดีกว่า (ปัญญาหรือความรู้) เกิดขึ<น            
เพราะถือวา่ปัญญาหรือความรู้เป็นสิงดีทีสุดสําหรับมนุษย ์ เป็นจุดหมายของมนุษย ์ ส่วนความสุข
เป็นเพียงวถีิทีจะนาํไปสู่จุดหมายเท่านั<น โดยนกัปรัชญาในยุคนี< ทีกล่าวถึงความสุข ไดแ้ก่ โสคราตีส 
เพลโต  และอริสโตเติ<ล เป็นตน้ และ 2) กลุ่มสุขนิยม (Hedonism) ซึ งถือวา่ความสุขเป็นสิงทีดีทีสุด
และมีค่าในตวัเอง การกระทาํต่าง ๆ ของมนุษยมิ์ไดเ้ป็นไปเพือคุณค่าในตวัเองของการกระทาํนั<น 
แต่เป็นเพียงวิถี (Means) ทีจะนาํไปสู่จุดหมาย (End) คือ ความสุข โดยมีนกัปรัชญาตะวนัตกทีเป็น
ตวัแทนของสุขนิยม ไดแ้ก่ เอบีคิวรุส, เยอรเรมี เบน็ธมั และจอห์น สจว๊ต มิลล ์เป็นตน้ 
 1. ปัญญานิยม (Intellectualism) นักคิดฝ่ายปัญญานิยม ให้ความสําคญักบัปัญญา 
(ความสามารถในการใช้เหตุผล เพือแสวงหาความจริง) หรือความรู้วา่เป็นสิงดีสูงสุดและมีค่าใน
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ตวัเอง ความสุขเป็นเพียงวิถีทีจะนาํไปสู่กิจกรรมทางปัญญา ซึ งเป็นสิงทีแยกมนุษยอ์อกจากสัตว ์ 
นกัคิดกลุ่มปัญญานิยมทีควรกล่าวถึง คือ โสคราตีส เพลโต และอริสโตเติ<ล  
  2.1 โสคราตีส (Socrates) เป็นนกัปรัชญาชาว กรีก เขาเชือวา่ คนทุกคนตอ้งการทาํ
ความดี แต่เหตุผลทีทาํให้เขาทาํความชัว เพราะเขาไม่รู้ ซึ งในทีนี<หมายถึง การรู้จกัตวัเอง (Know 
Themselves) ในฐานะทีเป็นมนุษย ์ ถา้เราเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง เราก็จะเขา้ใจดีวา่
ในฐานะทีเป็นมนุษยเ์ราควรทาํอะไร เขาจึงพยายามสอนประชาชน มิให้หลงใหลอยูก่บัความสุข     
ทางกายเพราะจะทาํให้วิญญาณไม่บริสุทธิF  ตวัเขาเองก็พยายามปฏิบติัตามเป็นตวัอยา่ง ดงัจะเห็นได้
จากประวติัของเขาวา่ เขาดาํเนินชีวิตอยา่งง่าย ๆ ไม่สนใจต่อทรัพยส์มบติัหรือชือเสียงเกียรติยศ 
เพราะสิงเหล่านี< มีแต่ฉุดให้วิญญาณเกลือกกลั<วอยูก่บักิเลสตณัหา มนุษยจึ์งควรหลีกเลียงความสุข
ทางกาย และหนัมาปฏิบติักิจกรรมแห่งวิญญาณ นันคือการใชปั้ญญาไตร่ตรองหาสิงอนัเป็น สัจธรรม 
เพือจะไดย้ึดเป็นหลกัในการดาํรงชีวิต และเมือตายวิญญาณจะไดเ้ขา้สู่โลกแห่งความจริง (สุจิตรา    
อ่อนคอ้ม. 2523 : 15) 
  2.2  เพลโต (Plato) เป็นนกัปรัชญาร่วมสมยั และเป็นศิษยข์อง โสคราตีส ในทศันะของ
เพลโต คนดีมีคุณธรรมเท่านั<นทีจะมีความสุขได ้เพราะวิญญาณของเขาอยูใ่นสภาพทีสามารถสัมผสั
กบัความสุขได้ ซึ งความสุขในทีนี< มิได้หมายถึงความสุขทางกาย (เช่นเดียวกับโสคราตีส)             
โดยความสุขทีสูงส่ง คือ ความสุขทางวิญญาณ มนุษยจ์ะรู้จกัความสุขชนิดนี< ไดต่้อเมือวิญญาณ
สัมผสักบัโลกแห่งความจริง ซึ งอยูเ่ป็นอิสระจากโลกแห่งผสัสะ (World of Sense) อนัหมายถึงโลก
ของแบบ (World of Ideas) ดงันั<น ความสุขจึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ความสุขทางกาย ซึ งเป็น
ความสุขทางผสัสะ เช่น ความสุขทีไดจ้ากการกิน การดืม เป็นตน้ และ 2) ความสุขทางใจ ซึ งเป็น
ความสุขทีเกิดขึ<นเมือวิญญาณเป็นอิสระจากกิเลสตณัหาทางกาย อยา่งไรก็ดี เพลโต เชือวา่ความสุข
เป็นสภาพทีเปลียนแปลงและไม่คงที ความสุขเป็นเพียงกระบวนการ (Process) ทีจะทาํให้สิงหนึง
เป็นอีกสิงหนึงซึ งคงทีและไม่เปลียนแปลง ความสุขจึงมิใช่สิงทีมีค่าทีสุด  
  2.3  อริสโตเติ<ล (Aristotle) เป็นศิษยข์องเพลโต ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ ความสุข 
เป็นความดีอยา่งสมบูรณ์แบบ (Summum Bonum) เป็นความดีสูงสุด (Supreme good) มนุษยเ์ราทาํ
ทุกสิงก็เพือความสุข และความสุข ก็คือ กิจกรรมของจิตทีสอดคลอ้งกบัความดีงาม เป็นความรู้สึกทีดี 
เรียกวา่ สุขภาวะ (Well being) ซึ งเป็นการนิยามความสุขในแง่ของมาตรฐาน การทีมนุษยพ์ยายามทาํ
สิงทีดีให้กบัตนเองนั<น ก็เพราะทาํเพือเกียรติยศ ชือเสียง ความปรารถนา เหตุผล หรือเพือคุณธรรม
ความดีงาม แต่สิงเหล่านี<หาเป็นสิงทีดีสิงสุดทา้ยไม่ เพราะจริง ๆ แลว้ทุกๆ สิง ทีมนุษยท์าํมาทั<งหมด
ก็เพือความสุขนั<นเอง และเป็นแรงจูงใจสุดทา้ย (Final end) ของการกระทาํของมนุษย ์ เป็นความดี
สูงสุด (Highest good) หรือเป็นสิงดีสุดทา้ย (Final good) ความสุขเป็นสิงทีคนทัวไปยึดถือร่วมกนั
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วา่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต มนุษยทุ์กคนต่างทาํทุกสิงเพือความสุข ดว้ยเหตุผลทีวา่ความสุข
เป็นวิถีสําหรับจุดหมายในตวัของมนัเองไม่ไดเ้ป็นวิถีไปสู่สิงใดอีกแลว้ (กณัฐิกา ชยัสวสัดิF . 2546 : 
11) ความสุขในทศันะของอริสโตเติ<ล จึงจาํแนกเป็น 2 ระดบั คือ 1) ความสุขระดบัการรับรู้ 
(Perception) ทางผสัสะ เรียกวา่ Pleasure และ 2) ความสุขระดบัทีเกิดจากกิจกรรมทางปัญญา เรียกวา่ 
ศุภมงคล (Happiness) เป็นความสุขสูงสุด เป็นจุดหมายในตวัเอง เป็นผลจากการปฏิบติัคุณธรรม         
ของบุคคล เป็นสิงดีสุดทา้ย และเป็นสิงทีมนุษยแ์สวงหา  
 2. สุขนิยม (Hedonism) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
  2.1  สุขนิยมแบบอตันิยม (Egoistic Hedonism) เนน้ความสุขของ แต่ละบุคคลเป็น
สําคญั เชือวา่ ควรหาความสุขให้ตวัเองให้มากทีสุดโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผูอื้น หนา้ทีทีพึงมีต่อผูอื้น 
จะเป็นไปไดก้็ต่อเมือมนันาํความสุขมาสู่ตวัเรา อาจจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ถ้ามนัไม่นาํ
ความสุขมาสู่ตวัเราเลยก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปเกียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัผูอื้น (Ewing. 1997 : 16)                
นกัปรัชญาคนสาํคญัในกลุ่มนี<  คือ เอบีคิวรุส  
  เอปิคูรุส (Epicurus. 1967 : 341-270) เป็นนกัปรัชญาชาวกรีกทีไดรั้บอิทธิพลมาจาก 
เดโมคริตุส (Democritus) ผูใ้ห้กาํเนิดลทัธิอะตอม (Atomism) ในแง่ทีเป็นทฤษฎีเอบีคิวรุส เป็นผูใ้ห้
กาํเนิดลทัธิเอพิคคิวเรียน (Epicurianism) ซึ งมีลกัษณะเป็นสสารนิยม (Marterialism) โดยเชือว่า
สสารเท่านั<นทีเป็นจริง วิญญาณของมนุษยก์็มีลกัษณะเป็นสสาร จึงมีแตกมีดบัเช่นเดียวกบัสสาร  
ไม่มีโลกหน้า ทีมนุษยจ์ะไดรั้บการพิจารณาความดีหรือความชัว ขณะมีชีวิตอยู่จึงควรแสวงหา
ความสุขให้แก่ตนให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได ้ ดงัคาํขวญัทีวา่ “จงกิน ดืม และหาความสําราญเสีย 
เพราะพรุ่งนี< เราตาย” 
  โจเส็ฟ จีลาส และ เบอร์แมน (Joseph, Gerard, and Brennan. 1973 : 61) แมว้า่เอปิคูรุส 
จะเป็นสุขนิยมในแง่ทีวา่ความสุขและความสาํราญเท่านั<น เป็นสิงประเสริฐสุดของชีวิต แต่เขาก็มิได้
สอนให้มัวเมาในความสุข หากสอนให้ดาํเนินสายกลาง ให้ถือสันโดษ ไม่ทะเยอทะยาน ชีวิตที
ประเสริฐ คือ ชีวิตทีมีความเป็นอยูง่่าย ๆ และสงบ จึงควรปลีกตวัออกจากสังคม การเขา้ไปผกูพนั
กบัสังคมเท่ากบัขาดความเป็นอิสระ แต่ก็มิไดส้อนให้มนุษยใ์ชชี้วิตอยา่งโดดเดียว โดยไม่สัมพนัธ์
กบัผูใ้ดเลย เพราะจะทาํให้พบกบัความวา้เหว ่เขาจึงสอนให้เลือกทางสายกลาง คือ มิตรภาพ การมี
มิตรภาพต่อผูอื้น และมีชีวติอยูใ่นสังคมทีเป็นมิตร จึงเป็นสิงประเสริฐอีกสิงหนึง  
  2.2  สุขนิยมสากล (Universalistic Hedonism) เนน้ความสุขของทุก ๆ คนในสังคม 
(Ewing. 1975 : 35) ดงัคาํสอนของเยอรเรมี เบ็นธมั (Jeremy Bentham. 2009 : 1748-1832) เป็นนกั
ปรัชญาชาวองักฤษ เป็นผูใ้ห้กาํเนิดลทัธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) โดยในภายหลงัจอห์น 
สจว๊ต มิลล ์(John Stuart Mill) ไดป้รับปรุงใหเ้ป็นระบบรัดกุมยิงขึ<น  
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  เยอรเรมี เบ็นธมั (Jeremy Bentham. 2009 : 1748-1832) มีทศันะวา่การกระทาํทุกอยา่ง
ของมนุษย ์ มีจุดหมายอยู่ทีความสุขและหลีกเลียงความทุกข์หรือความเจ็บปวด แต่ความสุข                  
ทีบริสุทธิF  เป็นสิงทีหาไดย้าก ดงันั<น การเลือกทีจะกระทาํสิงใดสิงหนึงจึงตอ้งอาศยัความรอบคอบ 
โดยการคาํนวณความสุข ตอ้งพิจารณาจากความสุขของคนทุกคน มิใช่ความสุขของผูห้นึ งผูใ้ด
โดยเฉพาะ โดยขึ<นอยูก่บัปัจจยัสําคญั 7 ปัจจยั (Frankena. 1982 : 29) คือ ความเขม้ขน้ (Intensity) 
ระยะเวลา (Duration) ความแน่นอน (Certainty) ความใกล ้ (Propinquity) ผลิตภาวะ (Fecundity) 
ความบริสุทธิF  (Purity) และการแผข่ยาย (Extent) โดยทั<ง 7 ปัจจยันี< เป็นมิติ (Dimensions) ทีเกียวขอ้ง
กบัความสุขและความทุกข ์ (Quinton. 2002 : 33) สําหรับคุณภาพของความสุข เบ็นธัม เชือว่า
ความสุขทีสิง ต่างๆ ไดใ้ห้แก่มนุษย ์มีค่าเหมือนกนั สิงสองสิงถา้หกัเอาความทุกขอ์อกแลว้ มนัให้
ปริมาณความสุขเท่ากนั มนัก็ดีเท่ากนั โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงประเภท ลกัษณะ หรือธรรมชาติของ
ความสุขทีมนัให้เรา ถา้ความสุขไม่มีความแตกต่างกนัทางด้านคุณภาพ ความสุขของสัตวก์บั
ความสุขของคนก็ดีเท่ากนั  
  จอห์น สจ๊วต และมิลล์ (John, Stuart and Mill. 1949 : 1806-1873) นกัปรัชญาชาว
องักฤษ จึงไดป้รับปรุงลทัธิสุขนิยมเสียใหม่ โดยเขาถือวา่ความสุขทีสิงต่าง ๆ ไดใ้หแ้ก่เรานั<นมีความ
แตกต่างทางคุณภาพ จอห์น สจ๊วต และมิลล์ เป็นผูว้างรากฐานให้ประโยชน์นิยมเป็นระบบทีรัดกุม
ยิงขึ<น กล่าวคือ ความสุขของมนุษยมี์สองอยา่ง ประกอบดว้ย ความสุขทางกายกบัความสุขทางใจ 
ส่วนสัตวมี์แต่ความสุขทางกายเท่านั<น โดยมิลล์ถือว่าความสุขทางใจสูงกว่าความสุขทางกาย 
ความสุขของมนุษยแ์ละสัตวจึ์งต่างกนัในแง่นี<   
 กล่าวโดยสรุป สามารถเปรียบเทียบแนวความคิดเกียวกบัความสุขตามหลกัศาสนา และ
นกัปรัชญาของตะวนัตก-ตะวนัออกไดด้งันี<   
 1. แนวความคิดต่อความสุข ตามหลกัศาสนาทั<งตะวนัออกและตะวนัตกไม่แตกต่างกนันกั 
คือ เน้นสุขทางจิตใจ เพียงแต่ทางตะวนัตกเน้นการใช้เหตุผลทางปัญญาเพือสู่สุข ในขณะที           
โลกตะวนัออกเนน้การปล่อยวางเรียบง่าย  
 2. แนวความคิดต่อความสุข ตามนกัปรัชญาตะวนัออกและตะวนัตกมีความแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะทีสาํคญั คือ ต่างกนัในประเภทของความสุข 

 

แนวความคิดอยู่เยน็เป็นสุข 
 จากการศึกษา แนวความคิดอยูเ่ยน็เป็นสุขสามารถรวบรวมขอ้มูลได ้ดงันี�  
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มกราคม 2552 : 

ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่กรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัที 8 และ 9 และสร้าง
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สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 ฉะนั<นการใช ้เพียง GDP เป็นเครืองมือ         
ชี< วดัการพฒันาจึงไม่เพียงพอ เนืองจากไม่สามารถแสดงถึงสถานะของทรัพยากรธรรมชาติทีถูกใชไ้ป 
ระบบนิเวศและสิงแวดลอ้มทีเสือมโทรม ไม่สะทอ้นมิติการพฒันาดา้นจิตใจซึ งเป็นปัจจยัหลกัของ
ความสุขของมนุษยร์วมทั<งไม่สะทอ้นมูลค่าและตน้ทุนทางสังคมอืนๆ ทีสูญเสียไปจากการเร่งรัด
พฒันาเศรษฐกิจ 

 นอกจากนั<น เครืองชี<วดัทีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ไดพ้ฒันาเพิมเติมให้สามารถวดัครอบคลุมทั<งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที 8 และ 9 คือ ดชันีชี<  วดัความอยูดี่มีสุข ดชันีชี< วดั
ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ และดชันีชี< วดัการพฒันาทีย ังยืนนั<น ถึงแมจ้ะสามารถสะทอ้นมิติเชิง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมไดช้ดัเจนมากขึ<น แต่ก็ยงัไม่สามารถใชเ้ป็นเครืองมือวดั
สถานภาพ ระดบัการพฒันา ผลสาํเร็จและผลกระทบของการพฒันาประเทศทีมุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขร่วมกนัตามวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 เนืองจากขอบเขตของนิยามความสุขไดข้ยาย
จากมิติของการดาํรงชีวติและแนวปฏิบติัของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยไปสู่การ
วดัในดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอ้งดีงามต่างๆ ดว้ย ดงันั<น จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้ง
พฒันาดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยขึ<น 
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงไดด้าํเนินการพฒันา
ดชันีชี<วดัความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 
 1.  สร้างเครือข่ายการพฒันาดชันีชี< วดัความอยู่เยน็เป็นสุขในสังคมไทยขึ<น บนพื<นฐาน
การมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทีเกียวขอ้งให้เป็นทียอมรับ เห็นความสําคญั และเกิดการนาํไปใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 
 2.  ใชเ้ป็นเครืองมือในการบ่งชี<สถานะของประเทศ แนวโนม้การเปลียนแปลง และใช้
ติดตามประเมินผลการพฒันา รวมทั<ง สามารถนาํไปใชป้รับทิศทางการพฒันาประเทศ และกาํหนด
นโยบายใหเ้กิดความอยูเ่ยน็เป็นสุข  
 3.  ใชเ้ป็นเครืองมือในการขบัเคลือนแนวคิด และสร้างกระแสหลกัในสังคม ให้เกิดการ
ปรับเปลียนวธีิคิด และค่านิยมของคนไทยเพือใหเ้กิดคุณค่าใหม่ในการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข  
 4.  วางแนวทางการพฒันาฐานขอ้มูลและตวัชี< วดัทีจาํเป็นต่อการจดัทาํดชันีชี< วดัความอยู่
เยน็เป็นสุข ให้สามารถใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่ง
ต่อเนืองทนัต่อสถานการณ์ 

จากการพิจารณาทบทวนการพฒันาดชันีเกียวกบัความสุขทั<งในส่วนภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ ทั<งการสํารวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูที้เกียวขอ้งในระดบัหน่วยงาน
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และประชาชนในพื<นทีไดข้อ้สรุปทีสําคญัว่า ความสุขทีย ังยืนเกิดจาก การพฒันาทีมีความสมดุล
ระหวา่งจิตใจ และร่างกาย และมีความเชือมโยงในทุกระดบัจากระดบั บุคคล ไปสู่ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศ โดยมนุษยต์อ้งเรียนรู้ทีจะดาํรงชีวิต หรือมีวิถีชีวิตทีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม”           
ซึ งขอ้สรุปดงักล่าวสามารถนาํไปสู่การพฒันากรอบแนวคิดพื<นฐาน องคป์ระกอบของความอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยและการพฒันาดชันีชี<วดั ดงันี<  
 แนวคิดพื<นฐาน การพฒันาดชันีอยูบ่นแนวคิดพื<นฐานสาํคญั 3 ประการ คือ 
 1.  คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั “วิสัยทศัน์ประเทศไทย” ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที 10           
มุ่งพฒันาประเทศไทยสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทย                
มีคุณธรรมนาํความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจ           
มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิงแวดลอ้มมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติย ังยืน อยูภ่ายใต้
ระบบบริหารจดัการประเทศทีมีธรรมาภิบาล ดาํรงไวซึ้ งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัดิF ศรี” 
 2.  ยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ งชี< ถึง “แนวทางการดาํรง
อยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ตั<งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐให้ดาํเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลียนแปลง
อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั<งดา้นวตัถุ สังคม สิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็น
อยา่งดี” โดยยึดหลกั “ความพอเพียง” ซึ งมีคุณลกัษณะทีสําคญั 3 ประการ คือ “ความพอประมาณ” 
“ความมีเหตุผล” และ “ระบบภูมิคุม้กนั”โดยทีการขบัเคลือนกระบวนการพฒันาทุกขั<นตอนตอ้งใช ้
“คุณธรรม” และ “ความรอบรู้”นาํการพฒันา 
 ฉะนั<น ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัดุลยธรรม
คือการกระทาํทีนาํไปสู่ความสมดุลของทุกมิติทีเป็นองคป์ระกอบของสังคมและเชือมโยงกนัในทุก
ระดบั ตั<งแต่ระดบับุคคล (กาย ใจ สติปัญญา) ระดบัชุมชน (ส่วนกลางกระจายอาํนาจให้แก่ทอ้งถิน) 
และระดบัสังคม (การมีระบบเศรษฐกิจสังคมซึ งเป็นธรรม) ดงันั<นสามารถกล่าวไดว้า่ ค่านิยมของ
การดาํรงชีวิตและการพฒันาสังคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความสุข” หรือ 
“ความอยู่เย็นเป็นสุข”เนืองจากสะทอ้นความสมดุลและความเป็นธรรมในทุกมิติของการพฒันา 
และให้ความสําคญัในเชิงคุณค่าของความสุขมากกว่ารายไดห้รือความมังคัง เน้นคุณค่าทางจิตใจ
มากกวา่วตัถุ และเป็นสิงทีมีคุณค่าทีทุกคนสามารถแบ่งปันกนัได ้
 3.   ยดึแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมทียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
ซึ งเป็นแนวคิดการพฒันาสู่ความพอเพียงทีปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการ
พฒันาทียึด “คน” เป็นตวัตั<ง ให้ความสําคญักบัผลประโยชน์และความอยูดี่มีสุขของประชาชนเป็น
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หลกั และใชก้ารพฒันาเศรษฐกิจเป็นเครืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตทีดี ซึ งมี
หลกัการสาํคญั คือ 
  3.1 ปรับวิธีคิดและวิธีการพฒันาจากแยกส่วนตามภารกิจและหน้าทีมาเป็นแบบ
บูรณาการเชือมโยงทุกมิติ เป็นองคร์วมทีมีคนเป็นศูนยก์ลาง ซึ งสอดคลอ้งกบัการสร้าง “ความอยู่
เยน็เป็นสุข” ทีมีลกัษณะเป็นองคร์วม ในทุกปัจจยัทีเกียวขอ้งและตอบสนองต่อการรักษาสมดุล และ
การมีวถีิชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งสอดคลอ้งตามสภาพแวดลอ้ม ไม่รบกวนเบียดเบียนสิงแวดลอ้มให้เกิด
การเสียสมดุล 
  3.2 ยึดหลกั “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่างของความหลากหลายทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมตามสภาพแวดลอ้มของพื<นทีและวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั<นๆ 
โดยเฉพาะความแตกต่างระหวา่งภูมิภาค และระหวา่งชนบทกบัเมือง ดงันั<น การพฒันาดชันีชี< วดัใน
แต่ละองคป์ระกอบจึงตอ้งพิจารณาจาํแนกตามความแตกต่างเชิงพื<นทีระหวา่งชนบท เมือง ระหวา่ง
ภูมิภาคและจงัหวดั เพือใหด้ชันีสะทอ้นความแตกต่างของความอยูเ่ยน็เป็นสุขในแต่ละพื<นที 
  3.3 ปรับกระบวนการพฒันาจาก “บนลงล่าง” มาเป็นจาก “ล่างขึ<นบน” ยึดหลกั            
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในกระบวนการพฒันาและตดัสินใจ 
  3.4 พฒันาอยา่งเป็นไปตามลาํดบัขั<นตอน เริมตน้จากการพึงตนเองให้ไดก่้อนแลว้จึง
พฒันาไปสู่การรวมกลุ่มพึงพากนัและกนั และสร้างเครือข่ายการพฒันาเชือมโยงสู่ภายนอกเพือ
ความสุขและความเจริญกา้วหนา้ในลาํดบัต่อไป ซึ งเป็นแนวทางทีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดการ
สร้างความสุขทีมีหลายระดบั เริมตั<งแต่ระดบับุคคลและสามารถขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม
เพือสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัอยา่งย ังยนื 
 ความหมายและองคป์ระกอบความอยูเ่ยน็เป็นสุข จากกรอบแนวคิดพื<นฐานและหลกัการ
จดัทาํดชันีสามารถนาํไปสู่การกาํหนดความหมายและองคป์ระกอบการพฒันาความอยูเ่ยน็เป็นสุข
ในสังคมไทย รวมทั<งประเด็นในการพฒันาดชันีชี<วดัได ้ดงันี<  
 การกาํหนดความหมายและองคป์ระกอบ “ความอยูเ่ยน็เป็นสุข” ความหมาย มีดงันี<  
 ความอยูเ่ยน็เป็นสุข”หมายถึง “สภาวะทีคนมีคุณภาพชีวิตทีดี ดาํรงชีวิตอยา่ง มีดุลยภาพ
ทั<งจิต กาย ปัญญา ทีเชือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มอยา่งเป็นองคร์วมและสัมพนัธ์กนั
ไดถู้กตอ้งดีงาม นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติระหวา่งคนกบัคน และการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุล
ระหวา่งคนกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม” 
 ตามความหมายของความอยูเ่ยน็เป็นสุขดงักล่าวขา้งตน้ ไดค้รอบคลุมทุกมิติของวิถีการ
ดาํรงชีวิตของคนไทยทีบูรณาการเชือมโยงกนัจนเกิดภาวะแห่งความสุข มีสุขภาวะทีดี ทั<งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาอยา่งมีสมดุล ยึดมันในคุณธรรมจริยธรรม ดาํเนินชีวิตภายใตห้ลกั



41 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาํนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม คิดและทาํอยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล 
รวมทั<งมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ทีนาํมาซึ งรายได้ทีพอเพียงกบัการจดัหาปัจจยั
สาํหรับการดาํรงชีวติทีมีคุณภาพ และความมันคงของตนเองและครอบครัวภายใตร้ะบบเศรษฐกิจที
มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และกระจายการพฒันาอยา่งเป็นธรรม ครอบครัวอยูร่่วมกนัดว้ยความรัก 
และมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั อยูใ่นชุมชนทีเขม้แขง็ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัมีสภาพแวดลอ้ม
ทีดีมีความปลอดภยั มีระบบนิเวศทีสมดุลเอื<อต่อการดาํรงชีวิตทีมีคุณภาพทั<งร่างกายและจิตใจ 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ รวมทั<งศกัดิF ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกัน ภายใต้สังคมทีมี
วฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
 องค์ประกอบ “ความอยู่เย็นเป็นสุข” จากความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขขา้งตน้ 
สามารถแจกแจงปัจจยัพื<นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษยไ์ด ้6 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่  
 1.  การมีสุขภาวะ  
 2.  ครอบครัวอบอุ่น 
 3.  ชุมชนเขม้แขง็ 
 4.  เศรษฐกิจเขม้แขง็และเป็นธรรม 
 5.  สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล และ 
 6.  สังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล  
 ซึ งนิยามในแต่ละองค์ประกอบหลกัสามารถนาํไปสู่การกาํหนดเป็นองค์ประกอบย่อย 
ของความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยไดด้งันี<  
 1.  การมีสุขภาวะ ภาวะทีบุคคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว    
มีจิตใจดี ยดึมันในคุณธรรม จริยธรรม ดาํเนินชีวิตอยา่งมีสติสัมปชญัญะ และใฝ่รู้ สามารถ “คิดเป็น
ทาํเป็น” มีเหตุมีผล อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  1.1  สุขภาพกายดี หมายถึง การมีร่างกายทีแขง็แรง มีภาวะโภชนาการทีดีมีพฤติกรรม
การดาํรงชีวิตทีเหมาะสมไม่มีโรคประจาํตวัหรือโรคเรื<อรังส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บและ 
มีอายยุนืยาวอยา่งมีคุณภาพ 
  1.2  สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถของบุคคลทีจะใชก้ลไกในการ
ปรับตวัทีถูกตอ้ง สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลไดด้ว้ยตนเอง โดยทีตนเองและ
สภาวะแวดล้อมไม่เดือดร้อน มีความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลอืน ตลอดจนการมีจิตใจทีดีงาม                       
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื<อเฟื< อ เผือแผ ่มีจิตสาํนึกความเป็นไทย 
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  1.3  มีสติปัญญา และใฝ่รู้ รู้เท่าทนัและปรับตวัต่อการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
สังคมได้ และสามารถใช้ประสบการณ์ ศกัยภาพและทกัษะความสามารถของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 2.  ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมีความผูกพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ            
ในการดาํเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งมีจุดหมายในบรรยากาศทีสงบสุข ดว้ยการทาํหนา้ทีของครอบครัว
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมันคง โดยแยก
ไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ คือ บทบาทหนา้ทีของครอบครัว สัมพนัธภาพในครอบครัว และการพึงพิง
ตนเองของครอบครัว โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 3องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  2.1  บทบาทหน้าทีของครอบครัว หมายถึง การทาํหน้าทีของครอบครัวทีจะดูแล
ความตอ้งการและสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของสมาชิกในครอบครัวโดยสมาชิกตอ้งรู้จกัทาํมาหากิน         
มีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ทีต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว 
  2.2  สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยูร่่วมกนัของสมาชิกหลายช่วงวยัทีมี
ปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั มีความผกูพนั เคารพกนัและกนั และเอื<ออาทรต่อกนั 
  2.3  การพึงพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายไดพ้อเพียงเพือทีจะ
สามารถจดัการให้สมาชิกในครอบครัวดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมันคง มีทีอยู่อาศยัทีปลอดภยั
อยา่งสุขสบาย และสามารถเขา้ถึงปัจจยัพื<นฐานในการดาํรงชีวติ 
 3.  ชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง ชุมชนทีมีการรวมตวักนัเป็นปึกแผ่น มีศกัยภาพในการ
พึงตนเองและการเรียนรู้ในระดบัสูง มีองคก์รในชุมชน กลุ่มผูน้าํการเปลียนแปลง และภาคีเครือข่าย
การพฒันาทีเขม้แข็งของชุมชน รวมทั<งมีความสามคัคี เอื<ออาทร อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และธาํรง
ไวซึ้ งคุณค่าของประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน/ทอ้งถินหรือ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดอ้ยา่งต่อเนือง โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  3.1  ชุมชนพึงตนเองได ้คือ ชุมชนทีมีการรวมตวักนัอยา่งมันคง เป็นปึกแผน่ สามารถ
พึงพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชนไดเ้ป็นหลกั มีกลุ่มผูน้าํ องคก์รใน
ชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพฒันา เพือเพิมศกัยภาพและ               
ขีดความสามารถของชุมชนอยา่งต่อเนือง 
  3.2  ชุมชนเกื<อกูลกนั คือ ชุมชนทีมีความรัก ความเอื<ออาทร ความสามคัคี และมี
จิตสาํนึกหวงแหนความเป็นชุมชนของตนร่วมกนั 
  3.3  การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง คนในชุมชนไดร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ 
ร่วมรับผิดชอบดว้ยความผกูพนั และมีอิสระเพือแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาความเป็นอยู่ของชุมชน 
หรือรักษาคุณค่าของประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน/ทอ้งถินหรือ
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เอกลกัษณ์ความเป็นไทยใหดี้ขึ<นและอยา่งต่อเนือง กบักลุ่มต่างๆในชุมชน ซึ งองคป์ระกอบนี<จะเป็น
ส่วนหนึงทีสาํคญัอยา่งหนึงของชุมชนเขม้แขง็ 
 4.  เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม เศรษฐกิจทีเชือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลทีมี
สัมมาชีพทีมันคง มีความมันคงและปลอดภยัในการทาํงาน อยูภ่ายใตเ้ศรษฐกิจทีมีการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพและมีการกระจายรายไดแ้ละกระจายผลประโยชน์การพฒันาในกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม นาํไปสู่การลดความเหลือมลํ<าของรายไดแ้ละหลุดพน้
จากปัญหาความยากจน โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  4.1  การมีสัมมาชีพ คือการทาํงานทีสุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้นทาํงานอยา่ง
เตม็ความสามารถ โดยมีหลกัประกนัความมันคง และความปลอดภยัในการทาํงาน 
  4.2 เศรษฐกิจเขม้แข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจทีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพ ย ังยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจทีมันคงจากความสามารถในการพึงพาตนเองได ้             
มีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพการผลิต และสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปลียนแปลง
ของสถานการณ์โลก 
  4.3  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทีเปิดโอกาสการเขา้ถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัจจยัการผลิตทีจะนาํไปสู่การลดความยากจน ลดช่องว่างของการ
กระจายรายไดแ้ละกระจายความมังคังอยา่งทัวถึง 
 5.  สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล หมายถึง การดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมทีมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีสิงแวดลอ้มทีมีคุณภาพ และมีระบบนิเวศทีสมดุล เกื<อกูลต่อการ
ดาํรงชีวติใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขและย ังยนื โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  5.1  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น หมายถึง สภาพแวดลอ้มทีมีความปลอดภยั
ในการดาํรงชีวติตลอดจนการประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม 
  5.2 สิงแวดลอ้มมีคุณภาพดี หมายถึง การทีมลภาวะต่างๆ ไดรั้บการดูแลควบคุม และ
แกไ้ขใหฟื้< นคืนสู่สภาพทีดี ซึ งเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ
และความสุขของบุคคลและสังคม 
  5.3 ระบบนิเวศทีสมดุล เป็นระบบทีสรรพสิงต่างๆ พึงพิงและพึงพาอาศยักนัและกนั
อย่างไดดุ้ลทางธรรมชาติ การดาํเนินชีวิตทีพอเหมาะพอควรสอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ เป็นปัจจยัสําคญัทีจะไม่ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเสือม
โทรมลงส่งผลดีต่อคุณภาพชีวติและการประกอบอาชีพ 
 6. สังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล คนมีศกัดิF ศรี มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อ
กนับนพื<นฐานของความยุติธรรม ยอมรับเคารพและปฏิบติัต่อผูอื้นโดยคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนั 
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และร่วมบริหารจดัการประเทศกบัภาครัฐ เพือให้เกิดธรรมาภิบาลทีมีความโปร่งใส คุม้ค่า และเป็น
ธรรม นาํไปสู่สังคมสมานฉนัท ์ มีสันติสุขอยา่งย ังยืน สามารถอยู่ร่วมกบันานาอารยะประเทศได้
อยา่งเป็นมิตร สามารถแยกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  6.1  การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความตืนตวั รู้จกัรักษาสิทธิ 
หนา้ที และเสรีภาพในส่วนของตนเองและประพฤติปฏิบติัตามสิทธิหนา้ทีของตนเอง และเคารพ
สิทธิ หนา้ทีของบุคคลอืนตลอดจนมีความกระตือรือร้นเขา้ร่วมบริหารและพฒันาประเทศ 
  6.2  สังคมทีมีธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจดัการเศรษฐกิจการเมือง และสังคม
ทีดี มีระบบโครงสร้าง กฎเกณฑ์ กระบวนการและกลไกการดาํเนินงาน และการตรวจสอบทีมี
คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการมีส่วนร่วม และความคุม้ค่าในการ
ใชท้รัพยากร 
  6.3  ความสมานฉันทท์างสังคม สังคมทีอยู่ร่วมกนัฉนัท์กลัยาณมิตร มีความพอใจ
ร่วมกนั มีความเห็นพอ้งกนั พร้อมยอมรับความแตกต่างหลากหลายด้านเชื<อชาติ ความเชือ 
วฒันธรรม และศาสนาของกลุ่มคนในสังคม เพือประโยชน์ของส่วนรวม 
 จากการแนวความคิดอยู่เยน็เป็นสุขดงักล่าวสรุปไดว้่า อยู่เยน็เป็นสุข คือ การมีสุขภาวะ  
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล สังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล 
 
งานวจัิยที
เกี
ยวข้อง 
 พระมหาสุวรรณ เคลือบสุวรรณ (2540 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนคติที มีต่อการไปวัดในวันพระของพุทธศาสนิกชนกับการไปโบสถ์ในวนัอาทิตย์ของ
คริสต์ศาสนิกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์กบัคริสตจกัรแสงสว่าง โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นประชาชนทีไปวดัในวนัพระและไปโบสถ์ในวนัอาทิตย ์แห่งละ 100 คน รวม 200 คน 
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบติัธรรมในวนัพระและการไปโบสถ์ในวนัอาทิตย์มีวตัถุประสงค ์              
ในลกัษณะเดียวกนั คือ เพือสร้างโอกาสให้นกับวชและศาสนิกชนไดป้ฏิบติัตามหลกัคาํสอนของ
ศาสนาของตนมากยิงขึ<น เพือความสงบสุขในชีวิต โดยมุ่งปฏิบติัตามหลกัคาํสอนแบบดั<งเดิม แต่มี
การประยุกตรู์ปแบบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึ<น และยงัพบวา่ ในอนาคตจะมีคนไปปฏิบติั
ศาสนกิจในวนัสาํคญัตามหลกัคาํสอนในศาสนาของตนมากขึ<น 
 ปฬาณี  ฐิติวฒันา และคณะ (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง การพฒันาสันติสุขด้วย
กระบวนการศีลธรรม โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ฏิบติัธรรมอย่างต่อเนือง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
15,000 ชุด ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รักษาศีล 5 หรือศีล 8 และผู ้ได้รับ
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ประสบการณ์ศีลธรรมเป็นผูมี้เหตุผลเชิงศีลธรรม เป็นผูเ้ขา้ใจเรื องโลกและชีวิตถูกตอ้ง เป็นผูมี้
ทศันะทีดีต่อตนเองและผูอื้นในระดบัดีมาก จากคุณลกัษณะทั<ง 3 ประการดงักล่าว ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมศีลธรรมในระดบัดีมากตามมา นอกจากนี< พบว่า คุณลักษณะพื<นฐาน 3 ประการ คือ           
การไดรั้บประสบการณ์ศีลธรรม การรักษาศีล 5  และการนังสมาธิ แสดงอิทธิพลอยา่งเด่นชดัต่อการ
มีคุณลกัษณะสันติสุข โดยเฉพาะเมือมีอิทธิพลของการรักษาศีล 8 เพิมขึ<น ทาํให้ปัจจยัดา้นอายุ และ
การศึกษามีอิทธิพลนอ้ยมาก 
 ถนดั ตรัยเลิศวิเชียร (2546 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรืองศิลปะการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข          
ตามหลกัพุทธธรรมผลการศึกษาพบวา่ พุทธธรรมคือคาํสอนของพระพุทธเจา้เป็นคาํสอนทีมุ่งให้
เกิดประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภททั<งบรรพชิต (นกับวช) และคฤหสัถ์ (ผูค้รองเรือน) คือครอบคลุม
สังคมทั<งหมด เริมตน้พุทธธรรมแสดงให้เห็นธรรมชาติทีแทจ้ริงของชีวิตมนุษยเ์ท่าทีปรากฏใน
ปัจจุบนัโดยไม่สนใจทีจะแสวงหาคาํตอบทางอภิปรัชญาอนัเกียวกบัความเป็นมาของชีวิตมนุษย์
ก่อนหน้านี< เกินกว่าความจาํเป็นทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาชีวิตหรือการดับทุกข ์            
อนัเป็นจุดหมายของชีวติ 
 ยภุา  เทิดอุดมธรรม (2547 : บทคดัยอ่) การศึกษาหลกัพุทธธรรมทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใหก้ารพยาบาลตามบทบาทเชิงวชิาชีพ : ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  การวิจยัทีเกียวกบัหลกัพุทธธรรมทีนาํมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานการพยาบาล
พบว่า หลักพรหมวิหาร 4 และฆราวาสธรรม 4 ทาํให้พยาบาลเป็นผูที้ประพฤติเกื<อกูลต่อผูอื้น            
มีความอิมเอิบใจเมือผูอื้นมีความสุข สามารถวางใจเป็นกลางต่อปัญหาทีเกิดขึ<น มีความซือสัตย ์
เสียสละ อดทนและอดกลั<น นบัเป็นหลกัธรรมทีเกื<อกูลการปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาล ส่งผล
ใหพ้ยาบาลปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 2.  พฤติกรรมการให้การพยาบาลในบทบาทเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม             
อยู่ในระดบับ่อยครั< ง และเมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า พฤติกรรมการพยาบาลด้านการป้องกนั 
พฤติกรรมการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการพยาบาลด้านการฟื< นฟู
สมรรถภาพ อยูใ่นระดบับ่อยครั< ง ส่วนพฤติกรรมการพยาบาลดา้นการดูแลรักษาอยูใ่นระดบัทุกครั< ง 
 3.  ลกัษณะทางพระพุทธศาสนา พบว่า มีการปฏิบติัตนตามหลกัพรหมวิหาร 4 อยู่ใน
ระดับทุกครั< ง ส่วนการปฏิบติัตนตามหลักฆราวาสธรรม 4 และวิถีชีวิตแบบพุทธอยู่ในระดับ
บ่อยครั< ง 
 4.  พยาบาลวชิาชีพมีสุขภาพจิต อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
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 5. การปฏิบติัตนตามหลกัพรหมวหิาร 4 การปฏิบติัตนตามหลกัฆราวาสธรรม 4 วิถีชีวิต
แบบพุทธ และสุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการให้การพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ
โดยรวมและแต่ละดา้นทั<ง 4 ดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 6.  ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ อายุ สถานภาพ และประสบการณ์การทาํงานของพยาบาล                
ทีแตกต่างกนั ส่งผลใหพ้ยาบาลมีพฤติกรรมการพยาบาลในบทบาทเชิงวิชาชีพโดยรวมและรายดา้น
ทั<ง 4 ดา้น แตกต่างกนั อยา่งนี<นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท)์ (2547 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง  พุทธธรรมเพือการ
พฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ พระเทพวรคุณ(สมาน สุเมโธ) จากการศึกษา พบวา่ ผลการ
พฒันาคุณภาพชีวติของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) สงเคราะห์ลงเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลในดา้น
กายภาพทีมีต่อสังคมและชุมชน 2) ผลในดา้นจิตใจและปัญญาทีมีต่อสังคมและชุมชน ซึ งในขอ้แรก 
มีผลต่อการพึงตนเอง หน้าทีในครอบครัว การอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถินอีสาน การสืบสาน
ประเพณี โครงการและการพฒันาองคก์รสงฆแ์ละชุมชน ส่วนในขอ้ทีสอง เป็นการส่งเสริมความรู้
ดา้นปรัชญา และวชิาการทางพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมความรู้เชิงอนุรักษ ์
 มานิตา สุขสําราญ (2548 : บทคดัย่อ) การศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในการนาํหลกัพุทธธรรม
มาปฏิบติัภายในครอบครัว ผลการศึกษาพบวา่ 
 ตอนที 1 หลกัพุทธธรรมเกียวกบัครอบครัว ไดแ้ก่ หลกัสมชีวิธรรม 4 หลกัพรหมวิหาร 4 
หลกัฆราวาสธรรม 4 หลกักุลจิรัฎฐิติธรรม 4 หลกัสังคหวตัถุ 4 และหลกัทิศ 6  
 ตอนที 2 พฤติกรรมของผูป้กครองในการนาํหลกัพุทธธรรมมาปฏิบติั เพือครอบครัวของ
ผูป้กครอง นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
จากการศึกษาในตอนนี<พบวา่ มีการปฏิบติัตนและอบรมสังสอนบุตร ตามหลกัสมชีวิธรรม 4 หลกั
พรหมวหิาร 4 หลกัฆราวาสธรรม 4 หลกักุลจิรัฏฐิติธรรม 4 หลกัสังคหวตัถุ 4 และหลกัทิศ 6 อยูใ่น
ระดบัมาก ในทุกเรือง  
 ตอนที 3 แนวทางการนาํหลกัพุทธธรรมมาปฏิบติัภายในครอบครัว โดยการปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา จะสร้างความเขา้ใจภายในครอบครัว โดยปรับให้มี
ทศันคติทีดีต่อกนั มีความคิดเห็นตรงกนัยอมรับซึงกนัและกนัไม่ขดัแยง้กนั เมือทาํไดด้งันี<สมาชิกใน
ครอบครัวจะมีความปรารถนาดี ให้ความช่วยเหลือเอื<อเฟื< อเผือแผ่ต่อกัน การปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องนี< เป็นสิงสาํคญัต่อการอยูร่่วมกนัของสังคมและการดาํรงชีวิต ดงันั<นการปรับตนให้รู้จกั
ความจาํเป็นในเรือง การใช้จ่ายทรัพย ์การรู้จกัเก็บออม การรู้จกัหา เพือการใชจ่้ายทีถูกตอ้ง จะเป็น
การสร้างอุปนิสัยทีดีสาํหรับสมาชิกในครอบครัว  
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 เกรียงศกัดิF   เจริญวงศศ์กัดิF  (2549 : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรืองดชันีความสุขของประเทศ
ไทย พบวา่ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขของคนแบ่งออกเป็นตวัแปรดา้นจุลภาคและมหภาค 
ในกลุ่มตวัแปรจุลภาคประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา การมีงานทาํ และ 
ระดบัรายไดโ้ดยเพศหญิงจะมีความสุขมากกว่าเพศชาย คนทีแต่งงานแลว้อยูด่ว้ยกนัจะมีความสุข
มากกวา่คนโสดหรือหยา่ร้าง ระดบัการศึกษาและรายไดย้ิงสูงเท่าไหร่ ทาํให้คนมีความสุขมากขึ<น
เท่านั<น ส่วนในระดบัมหาภาค ความสุขของคนนั<นจะเกียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจซึ งสัมพนัธ์ทางบวก
กบัระดบัความสุข อตัราเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขมากทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อตัราการ
วา่งงานและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 โสภณ  ขาํทพั (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาการปฏิบติัอานาปานสติกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหาร โรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่  
 1. ดา้นขอ้มูลทางสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน รางวลัพระราชทาน  ซึ งมี 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ทีในโรงเรียน สังกดัของ
โรงเรียนและขนาดของโรงเรียนที ต่างกนั ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั  
 2. ดา้นระดบัพฤติกรรมทีแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ซึ งมี 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเชือทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ความเขา้ใจในหลกัการพฒันาจิต 
ดว้ยอานาปานสติ และคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตามแนวพุทธปรัชญา มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งยิง 
 แอนนา  สําราญ (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื องการวดัระดบัความสุขของประชาชน           
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกมลา อาํเภอกระทู ้จงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกมลา จาํนวน 370 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง        
ช่วงอาย ุ20-35 ปี มีอาชีพรับจา้ง ร้ายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,000-10,00 บาท การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา
และนับถือศาสนาอิสลาม ระดบัความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลกมลา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 นิศานาถ  ถินทะเล (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองการวดัระดบัความสุขของประชาชน : 
กรณีศึกษาเขตพื<นทีองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลเกาะยาวน้อย อาํเกาะยาวจงัหวดัพงังา ผลการศึกษา
พบวา่ระดบัความสุขของประชาชน ในเขตเขตพื<นทีองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลเกาะยาวนอ้ย อาํเภอ
เกาะยาวจงัหวดัพงังา อยูใ่นระดบัมากทีสุดจาํนวนหนึงดา้น คือดา้นชีวิตครอบครัว มีระดบัความสุขมาก 
จาํนวน 3 ดา้น คือดา้นการมีและการกระจายรายได้ ดา้นการมีงานทาํอย่างทัวถึงและดา้นสุขภาพ
อนามยัระดับความสุขปานกลาง จาํนวน 4 ด้านคือ ด้านการมีสาธารณูปโภค ด้านความรู้และ
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การศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารจดัการทีดีทั<งภาครัฐและเอกชน  เมือเฉลียใน
ภาพรวมแลว้ระดบัความสุขของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 พิสมยั  วฒันาวรสกุล  (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองปัจจยัพยากรณ์ความสุขในชีวิตของ
พนกังานองคก์ารรัฐบาลและเอกชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่พนกังานในองคก์าร
เอกชนนั< นมีแนวโน้มทีจะมีบุคลิกภาพแบบการรับรู้คุณค่าในตนเองกลวิธีการจัดการปัญหา                
เชิงสร้างสรรค ์
 จากการศึกษาความเป็นมา  เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม
ของพุทธศาสนิกชน ตามกรอบการการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม คือ ความสุขจากการเสพวตัถุ 
หรือสิงบาํรุงบาํเรอภายนอกทีนาํมาปรนเปรอ ตา หู จมูก ลิ<น กาย ของเรา ขอ้นี< เป็นความสุขสามญั         
ทีทุกคนในโลกปรารถนากนัมาก ความสุขประเภทนี< ขึ<นต่อสิงภายนอก เพราะวา่เป็นวตัถุ หรืออามิส 
เมือเป็นสิงภายนอก อยูน่อกตวั ก็ตอ้งหา ตอ้งเอา เพราะฉะนั<นสภาพจิตของคนทีหาความสุขประเภทนี<
จึงเตม็ไปดว้ยความคิดทีจะไดจ้ะเอา แลว้ก็ตอ้งหา และดิ<นรนทะยานไป เมือไดม้าก ก็มีความสุขมาก 
แลว้ก็เพลิดเพลินไปกบัความสุขเหล่านั<น พอไดม้าก ๆ เขา้ ต่อมาก็นึกวา่ตวัเองเก่งมากๆ ไปๆ มาๆ 
โดยไม่รู้ตวัก็มีภาวะอย่างหนึ งเกิดขึ<น คือ ชีวิตและความสุขของตวัเองตอ้งไปขึ<นกบัวตัถุเหล่านั<น  
อยูล่าํพงัง่ายๆ อยา่งเก่า ไม่สุขเสียแลว้ ตอนทีเกิดมาใหม่ๆ นี<  ไม่ตอ้งมีอะไรมากก็พอจะมีความสุขได ้
ต่อมามีวตัถุมาก เสพมาก ทีนี<ขาดวตัถุเหล่านั<นไม่ไดเ้สียแลว้ กลายเป็นวา่สูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและ
ความสุขตอ้งไปขึ<นกบัวตัถุภายนอก แต่เขา้ใจผิดคิดวา่ตวัเองเก่ง อนันี< เป็นขอ้สําคญัทีคนเราหลงลืม
ไป ทางธรรมจึงเตือนไวเ้สมอวา่เรา อยา่สูญเสียอิสรภาพนี< ไป พร้อมทั<งอยา่สูญเสียความสามารถที
จะเป็นสุข สิงทีคนเราจะพฒันากนัมากก็คือ การพฒันาความสามารถทีจะหาสิงเสพมาบาํเรอความสุข 
แมแ้ต่การศึกษา ทาํไปทาํมาก็ไม่รู้ตวัว่ากลายเป็นการพฒันาความสามารถทีจะหาสิงเสพบาํเรอความสุข 
แต่อีกด้านหนึ งของชีวิตที ลืมไปคือการพฒันาความสามารถทีจะมีความสุข ถ้าเราไม่พฒันา
ความสามารถทีจะมีความสุข หรือแมแ้ต่ไม่รักษามนัไวเ้ราก็สูญเสียความสามารถทีจะมีความสุข   
 ดงันั�น ถา้เป็นคนที�มีเงินพอประมาณ และใชชี้วิตที�พอประมาณ ก็น่าจะมีชีวิตที�มีความสุข
ไม่แพค้นรวยโดยทั�วไป ทุกคนตอ้งดิ�นรนแสวงหาให้ไดม้าซึ� งความตอ้งการขั�นพื�นฐาน คืออาหาร  
ที�อยูอ่าศยัเครื�องนุ่งห่ม และยารักษาโรค สิ�งเหล่านี� เป็นปัจจยัสาํคญัในความเป็นอยูข่องมนุษย ์และที�มนุษย ์
ตอ้งดิ�นรนแสวงหานั�น เพื�อความสุข เพื�อความอยูร่อด ทั�งตวัเองและครอบครัว ทุกคนตอ้งประกอบ
อาชีพเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งทุน คือ เงิน ในการที�จะตอ้งมีไวใ้ชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  พุทธศาสนิกชนในตาํบล
สีพยาก็มีสภาพไม่แตกต่าง จากพุทธศาสนิกชนที�อื�นๆ ทาํให้ผูว้ิจยั สนใจที�จะศึกษาว่าความสุข   
ในโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี นั�นเป็นอยา่งไรบา้ง 
เพื�อที�จะไดน้าํผลวจิยัที�ไดเ้ป็นขอ้มูลในการเสริมสร้างความสุขของชุมชนในโอกาสต่อไป 




