
๑ )  เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบและตัวชี้ วัด
ความสุขตามหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา  
๒) เพ่ือสรา้งและทดสอบแบบ
วดัความสขุของประชาชนตาม
ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา  

๓) เพ่ือเสนอรูปแบบและ
วิธีการเสริมสร้างความสุข
ตามตัวชี้วัดความสุขทาง
พระพุทธศาสนา  
 
 

 
 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของ
ประชาชนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

The creating and developing Buddhist happiness indicators 
according to the Buddha’s principle  

of teaching. 

บทน ำ 

ม นุ ษ ย์ ใ น โ ล ก ล้ ว น ป ร า ร ถ น า 
“ความสุข” ไม่ชอบ “ความทุกข์” ใน
สมัยอดีตนักปราชญ์ ศาสดาทั้งหลายก็
แสวงหาค าตอบเกี่ยวกับชีวิตและการ
แก้ไขความทุกข์ เช่นเดียวกับเจ้าชาย
สิทธิธัตถะเมื่อสมัยเสด็จออกผนวชก็
ทรงปรารภความทุกข์ของมนุษย์ โดย
พระองค์สนใจในความทุกข์ว่า เพราะ
เหตุใดคนทั้งหลาย จึงมีความแก่ ความ
เจ็บ และความตาย จะมีวิธีการอย่างไร
ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ พระองค์
ก็มุ่งมั่นในการศึกษาแสวงหาความพ้น
ทุกข์ด้วยอุบายที่ว่า เมื่อมีร้อนก็มีเย็น 
มีความมืดก็มีความสว่าง เมื่อมีความ
ทุกข์ก็ต้องมีทางแก้  ในที่สุดพระพุทธ
องค์ทรงออกผนวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็นศาสดาของ
พระพุทธศาสนา  

ปัจจุบันการพัฒนาของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก มักจะนิยมก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศ  คือ การน าพา
ประเทศไปสู่ภาวะความร่ ารวย ความ
มั่งค่ัง และความทันสมัย โดยใช้เกณฑ์
ชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นแนวทางการพัฒนา มีการใช้เงิน
งบประมาณ กลไกของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ โดยมองถึง “รายได้” ที่เป็นตัว
เงิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) 
ผลที่ได้จากกระบวนการพัฒนา จะ
เป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จ
และความล้มเหลวของการพัฒนา
ประเทศ  

ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหา
นับตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในทางพระพุทธศาสนา ได้ มี ก า ร
กล่าวถึงความสุขและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้เข้าถึงความสุขในหลากหลาย
ระดับ ในขณะที่แนวคิดการพัฒนา
ประเทศในระดับโลกปัจจุบันก็ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความสุขของประชาชนในประเทศ เริ่ม
ตั้งแต่ประเทศภูฏาน ไทย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในมิติของการพัฒนา
ดั ช นี ชี้ วั ด ค ว า ม ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนาอย่ า ง เป็นระบบ 
โดยเฉพาะการก าหนดเกณฑ์ชี้ วัด
ความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันนัน้
ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ที่แพร่หลาย  

พระมหาสุทติย์  อาภากโร และคณะ  

วตัถุประสงค์การวจิัย 1 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 2 

เคร่ืองมอืและวธิีการ 3 

ผลการวจิัย 4 

องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ 4 

วจิารณ์ 4 

  

    ภายในฉบบัน้ี: 

ภูฎานได้สร้างแนวคิดใหม่ใน
การนิยามความเจริญก้าวหน้า
แบบองค์รวม โดยการวัดความ
อยู่ดีมีสุขที่แท้จริงมากกว่าการ
บริโภค และกลายเป็นผู้น าใน
การ เผยแพร่ แนวคิ ด เ รื่ อ ง 
“ความสุขมวลรวมประชาชาติ  

    บทน า 

สังเคราะห์โดย: ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง    

                           สถาบันวจิยัพุทธศาสตร์ 
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พระพุทธศาสนากล่าวถึงชีวิตมนุษย์ว่า 
ประสบทั้งความสุขและความทุกข์ ให้มุ่งเน้นการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความทุกข์ สาเหตุแห่ง
ทุกข์  แสวงหาความสุขที่แท้จริง โดยมองว่า
ความสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของในโลกนี้นั้นไม่มีความ
ยั่งยืน เปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่มิได้หมายความว่า 
โลกนี้ไม่มีความสุข แต่ไม่มีความสุขใดในโลกที่หลุด
พ้นไปจากความทุกข์ไม่มีหรือเป็นเพียงมายาคติที่
ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีความสุข
ที่จีรังยั่งยืน การจะค้นพบความสุขที่แท้จริงนั้น
จะต้องมาจากภายในจิตใจที่มีความสุขหลุดพ้นจาก
กิเลส ตัณหา เครื่องปรุงแต่งทางรูปธรรมทั้งปวง  

พระพุทธศาสนาระบุว่า การที่บุคคล
จะมีความสุขได้นั้น สามารถมีได้ตั้งแต่การเริ่มต้น

ด้วยการท าความดี หรือการท าบุญ ซ่ึงมีพระพุทธ
พจน์ว่า “บุญเป็นชื่อของความสุข” หมายความ
ว่าการกระท าในสิ่ งที่ เป็นบุญท าให้บุคคลมี
ความสุข ส่วนในเรื่องการบ าเพ็ญเพียรทางจิต
หรือการเจริญภาวนา ความสุขก็เป็นปัจจัยที่
เกื้อหนุนให้จิตของผู้บ าเพ็ญภาวนาเกิดสมาธิได้
ง่าย  

ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้มีสุข  จิต
ย่อมตั้งมั่น”  

การมีความสุขย่อมส่งผลให้บุคคล
เอิบอิ่ ม  แลดูสดชื่นแจ่มใส มีก าลั ง ใจที่ จะ
ประกอบกิจที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ต่อไป                                   

ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามี
ความหมายที่ส าคัญอยู่ ๓ นัยด้วยกัน ได้แก่ ๑) 
สภาวะแห่งความสุข ความสบาย ๒) สภาวะที่

ปราศจากความทุกข์ ไม่มีความทุกข์ ขจัดหรือท าลาย
ความทุกข์ และ ๓) สภาวะที่สามารถทนต่อความ
ทุกข์ได้ง่าย  

เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ เกิดความสุขกาย (สุข) และความสุขใจ 
(โสมนัส) จากการใช้อายตนะของตนเอง สุขและ
โสมนัสที่เกิดจากอายตนะเหล่านี้พระพุทธศาสนา
เรียกว่า “กามคุณ” หรือ “กามสุข”  

๒) ความสุขในระดับครอบครัว  ความสุขใน
ครอบครัวเป็นความสุขในสังคมเล็กที่ประกอบด้วย
บิ ด า  ม า รดา  และบุ ต ร ธิ ด า  ชี วิ ต ครอบครั ว 
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ฆราวาส” แปลว่า การอยู่
ครองเรือน  

ในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขตามหลัก
พระพุทธศาสนานั้น มีวิธีการที่หลากหลายตาม
ระดับขั้นของความสุขนับตั้งแต่ กามสุข โลกิยสุข 
ฌานสุข ไปจนถึงโลกุตตรสุข และนิพพานสุข ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงมรรควิธีการเข้าถึงความสุขในแต่
ละระดับ ดังนี้ 

๑) ความสุขในระดับปัจเจก คือ กามสุขเฉพาะ
บุคคล หรือความสุขเฉพาะตัวที่มนุษย์แต่ละคน
สามารถเสพเสวยได้ ผ่านอายตนะภายใน คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย และอายตนะภายนอกคือ รูป 

๓) ความสุขในระดับสั งคม สังคมถือว่า เป็น
ครอบครัวใหญ่ ที่ประกอบด้วยครอบครัวเล็กๆ 
หลายๆ ครอบครัว หรือประกอบด้วยสังคมเล็กๆ 
หลายๆ สังคม ประกอบกันขึ้น เป็นสังคมที่มีลักษณะ
ซับซ้อน และมีสมาชิกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสมาชิกแต่
ละกลุ่ม แต่ละครอบครัว ต่างก็มีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป พระพุทธศาสนามีมรรควิธีเพื่อสร้างความ
สงบสุขหรือสันติภาพในสังคม  

มรรควิธีการเข้าถึงความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา  

ความสุข : แนวคิดและความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา  

๓) ประเภทความสุขเชิงเปรียบเทียบในวิถี
การด าเนินชีวติของมนุษย์ พระพุทธศาสนาได้
แบ่งประเภทของความสุขตามล าดับของการ
ด าเนินชีวิต เร่ิมต้นตั้งแต่ความสุขแบบง่ายหรือ
หยาบๆ ของฆราวาสทัว่ไปของนักบวช ไป
จนถึงความสุขแบบประณีต  

๔) ประเภทความสุขตามล าดบัขั้นของโลกิย
สุขและโลกตุตรสขุ พระพุทธศาสนาได้แบ่ง
ประเภทของความสุขเป็นล าดบัขั้น โดยเริ่มต้น
จากโลกิยสุขไปจนถึงโลกุตตรสุข         

ระดับของความสขุตามหลักพระพุทธศาสนา  

๑. ความสขุ ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) โลกยิสุข 
ความสุขระดับโลกิยะ ได้แก่ ความสุขที่เจือด้วย
กิเลส ความสุขของสัตว์ที่เป็นไปในกามาวจรภูม ิรู
ปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูม ิ และ (๒) โลกุตตระ
สุขความสุขระดับโลกุตตระ ได้แก่ ความสุขของ
พระอริยบุคคลผู้ส้ินกิเลสบางส่วน คือ พระ
โสดาบัน สกทาคามี และพระอนาคามี และผู้สิ้น
กิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง ได้แก่ พระอรหนัต์  

๒. ความสขุ ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) กามสขุ สุขที่
เกิดจากกิเลสกาม หรอืสุขเกิดจากกามคุณ (๒) 
ทิพยสุข สุขอันเป็นทิพยแ์ละสุขอันเกิดจากรูป
สมาบัติของพรหมและมนษุย ์และ (๓) ตัณหักขย
สุข สุขคือความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหา ได้แก่ สุข
อันเกิดจากผลสมาบัติ  

๓. ความสขุ ๑๐ ระดับ   

พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของความสุขไว้เป็น 
๔ ประเภท ดงัน้ี 
๑) ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์ขันธ์ ๕ (กาย
และใจ) โดยนยันี้เป็นการแบ่งประเภทของความสุข
ตามลักษณะองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ คือ กาย
และใจ หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  

๒) ประเภทของความสุขที่สัมพันธ์กับหลักแห่งการ
พัฒนาชีวิต (ภาวนา ๔) พระพุทธศาสนาได้อธิบาย
หลักการพัฒนาชีวิตที่มีความสัมพันธก์ับจิตใจ ปัญญา
และสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ (๑) กายภาวนา 
(๒) สีลภาวนา (๓) จิตตภาวนา (๔) ปัญญาภาวนา 

ประเภทและระดับของความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา  



พระมหาสุทติย์  อาภากโร และคณะ  เพจ 3 

๑. ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถระ) 

ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถระ) หมายถึง ความสบายกายและ
ความสบายใจ ลักษณะส าคัญซ่ึงเป็นตัวชี้วัดว่า
บุคคลมีความสุขก็คือ ความดีใจ 

ความสุขในทัศนะของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถระ) มี ๒ ประเภทคือ ความสุขทาง
กาย (กายิกสุข) และความสุขทางใจ (เจตสิกสุข)  
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ให้
ความส าคัญกับความสุขทางใจมากที่สุดโดยอธิบาย

ว่า การบ าเพ็ญภาวนาทางจิตจนบรรลุปฐมฌานจะ
ท าให้ความสุขและความสุขจะมากขึ้นเมื่อบรรลุทุติย
ฌาน  

๒.ความสุขในทัศนะของพระธรรมโกศา
จารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)ปรัชญา แนวคิด และ
การอธิบายเกี่ยวกับความสุขของพระธรรมโกษาจารย์ 
(พุทธทาสภิกขุ) ได้ดังนี้ 

 ๑. ความหมาย ความสุขในทัศนะของ
พระธรรมโกษาจารย์ หมายถึง ความพอใจจากการท างาน
ซ่ึงเป็นการท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

 ๒. ประเภทของความสุข พระธรรม
โกษาจารย์ได้จ าแนกความสุขไว้ ๔ ประเภท ความสุขทั้ง 
๔ ประเภทนี้เริ่มต้นจากความสุขแบบหยาบไปจนถึง
ความสุขแบบประณีต คือ ๑) สุขส าราญ ๒) สุขสงบ ๓) 

สุขแท้  ๔) ความสุขอันประเสริฐ  

๓.ความสุขในทัศนะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุขของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ดังนี้ 

๑. ความหมาย ความสุขในทัศนะของพระพรหมคุณา
ภรณ์ หมายถึง ความสุขทางกายและความสุขทางใจ โดย
ที่ความสุขทางกายเกี่ยวข้องกับการได้สัมผัสในสิ่งที่ชื่น
ชอบได้แก่ รูป รส เสียง กลิ่น และโผฏฐัพพะ ส่วน
ความสุขทางใจเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา 

๒. ประเภทของความสุข สุขทางกายซ่ึงควบคู่กัน
กับสุขทางใจ สุขภายในซ่ึงคู่กันกับสุขภายนอก สุขที่เป็น
รูปธรรมซ่ึงคู่กันกับสุขที่เป็นนามธรรม สุขที่อิงอามิสกับ
สุขที่ไม่อิงอามิส สุขที่มีการเสวยอารมณ์ซึ่งคู่กันกับสุขที่ไม่
เสวยอารมณ์ สุขที่เสวยกามสุขซ่ึงคู่กันกับสุขที่ไม่เสวย
กามสุข  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้น
การวิ เคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis)  

เป็นการวิจัยทั้งในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Re-
search) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mix Methodology Research)  
 

การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้น
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลกับ
ความคิดเห็นหรือระดับการปฏิบัติที่มีต่อตัวชี้วัด
ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนว
ทางการเสริมสร้างรูปแบบความสุขส าหรับประชาชน  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ความสุขตามทัศนะของพระมหาเถระในสังคมไทย  

คนอื่น การมีความสงบ สันโดษ การฝึกหัดดัดจิตให้
อยู่ในครรลองคลองธรรม รวมทั้งการก าจัดกิเลส
ตัณหาซ่ึงเรียกว่านิพพานสุข  

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขกับทุกข์ พระ
พรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า  ความทุกข์
เกิดขึ้นเพราะใจยึดติดกบักามคุณต่าง ๆ  เพราะอยากได้สิ่ง
ต่าง ๆ เพราะไม่รู้จักหยุด เพราะไม่สันโดษ ไม่รู้จักปล่อย
วาง เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะ เพราะว่าใจไม่มีสมาธิ ถ้า
กระท าในทางตรงกันข้ามความสุขก็เกิดขึ้น โดยสรุปก็คือ 
เมื่อใจมีธรรมะชีวิตก็เป็นสุขเมื่อใจไม่มีธรรมะชีวิตก็เป็น
ทุกข์  

๔. สาเหตุของความสุข พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดสุข 
ได้แก่ สติสัมปชัญญะ สังวร วิปปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ 

และปัสสัทธิ ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างความสุขกับปัจจัยต่ าง  ๆ ดังกล่าวได้ดั งนี้ 
สติสัมปชัญญะ => สังวร =>  วิปปฏิสาร  => ปราโมทย์  
=> ปีติ  =>  ปัสสัทธิ  => สุข  ตามแนวคิดของพระ
พรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จิตใจเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดสุข เพราะว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า สุข
ทุกข์อยู่ที่ใจ ถ้าใจเอนเอียงไปในทางอกุศลกท็ าให้เกิดทกุข์ 
ถ้าใจ เอนเอียงไปในทางกุศลก็ท าให้เกิดสุข ถ้าฝึกจิต 
พัฒนาจิต และคุ้มครองรักษาจิตได้ ชีวิตก็เป็นสุข 

ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับความสุขของ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ดังนี้ 

 ๑. ความหมาย ความสุขในทัศนะ
ของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต ) 
หมายถึง  ความเย็นใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง
ต้องการ 

๒. ประเภทของความสุข พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้จ าแนกความสุขไว้ 
๒ ประเภท ได้แก่ สุขแบบชาวโลกกับสุขแบบ
ธรรม สุขแบบชาวโลกเกี่ยวข้องกับกามคุณ ๕ ส่วน
สุขแบบธรรมเป็นความสุขที่เกิดจากการมีศีลธรรม
และคุณธรรม เช่น การมีความสามัคคี การท าบุญ 
การไม่เบียดเบียนชีวิต ทรัพย์สิน หรือคนรักของ

ความสุขในทัศนะของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 



   วจิารณ์ 

สรุปผลการวิจัย 

ดา้นน้ีเรียกวา่ “ภาวติสีลบุคคล” บุคคลผูมี้ศีลเจริญแลว้ 

๓) ความสุขทางจิตใจ (emotional) มีเกณฑ์ช้ีว ัด เช่น  
การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมความดีงามทั้ งหลาย
ภายในจิตใจ ไดแ้ก่ ความมีเมตตากรุณา ความขยนัหมัน่เพียร 
อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป็นสุข ผ่องใส เป็นตน้ ผู ้
ท่ีมีความสุขด้านน้ีเรียกว่า “ภาวิตจิตบุคคล” บุคคลผูมี้จิตใจ
เจริญแลว้ 

๔) ความสุขทางปัญญา ( intellectual) ได้แก่  การมี
สติปัญญา ความเช่ือ ความรู้ ความนึกคิด ความเห็น ความ
เขา้ใจชีวติและโลกอยา่งถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง สามารถอยู่
กบัความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อยา่งปกติสุขและอยา่ง
เขา้ใจ การมีสันติภาพภายในใจ  
 
 

                        บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาบาลี.  
        ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก , ๒๕๐๐.  
        กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 

ชีวิตของมนุษยจ์ะตอ้งมีการพฒันาใน ๔ ส่วน การพฒันาดา้ย
กาย ศีล จิต และปัญญา ถา้บุคคลพฒันาใน ๔ ดา้นแลว้ยอ่มจะ
ได้ความสุขหรือความเจริญตามการพัฒนาของชีวิต ดังนั้ น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการสร้างตวัช้ีวดัความสุขจึง
เป็นไปตามหลกัภาวนา ๔ คือ 

 ๑) ความสุขทางกาย (physical)  มีเกณฑช้ี์วดั เช่น การ
มีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมี
ส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีดี สะอาด ปลอดภยั เช่น มีน ้ าสะอาด 
อากาศบริสุทธ์ิ ป่าไมส้มบูรณ์สวยงาม ท่ีอยูอ่าศยัสะอาด เป็น
ระเบียบ ไม่มีขยะมูลฝอยเน่าเหม็น อาหารสะอาดถูกหลัก
อนามัย มีการจัดการสุขาภาวะทางกายได้ เ ป็นต้น ผู ้ท่ี มี
ความสุขด้านน้ีเรียกว่า “ภาวิตกายบุคคล” หรือบุคคลผูมี้กาย
เจริญแลว้ 

 ๒) ความสุขทางสังคม หรือศีล (moral) มีเกณฑช้ี์วดั เช่น 
การมี ส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีดี  มี คุณภาพ มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีการจดัการเพื่อความสุขความเจริญของบุคคลใน
สังคม การสร้างสังคมท่ีปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 
การมีกฎกติกาของสังคม เช่น ศีล ๕ เป็นต้น ผูท่ี้มีความสุข

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  

        โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.   

       การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความ    

       มั่นคงของมนุษย์. ๒๕๔๘. 

เกษม วัฒนชัย. การเรียนรู้ท่ีแท้และพอเพียง.  

       กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์อุษาการพิมพ์ .๒๕๔๙. 

เจษณี  สุขจิรัตติกาล (แปล).ความสุขมวลรวมประชาชาติ.     

        กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๔๗. 

ธีรโชติ เกิดแก้ว. ดัชนีวัดความสุขตามทัศนะของ 
        พระพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับ พ.ค.-ส.ค., ๒๕๔๙.  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และเขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ. ตัวช้ีวัด 

       ความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชนเป็น  

       สุข. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ 

      เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๕๓. 

๑. พระพุทธศาสนามองวา่ ชวีิตของมนุษย์นั้นย่อมจะประสบทั้ง

ความสุขและความทุกข ์ มุ่งเน้นให้มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละ

ความทุกข ์ เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข ์ แล้วแสวงหาความสุขที่แทจ้ริง 

โดยมองว่าความสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของหรือความสุขจากกามสุขใน

โลกนี้นั้นไม่มีความยั่งยืน การจะค้นพบความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้อง

มาจากภายในจิตใจ  ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน  

๒. การประยกุต์ใช้ตัวชี้วัดความสุขเชิงพุทธกับการพัฒนา พบว่า 

องค์กร ชมุชนและประเทศตา่งๆ ไดม้กีารจดัท าตวัชีว้ดัความสขุมาใช้ใน

การพัฒนาโดยมองวา่ ความสุขคือ ความต้องการของมนุษย์ทกุคน  

๓.การวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความสุขตามหลัก

พระพุทธศาสนานั้น บุคคลและสังคมสามารถเสริมสร้างความสุขให้

เกิดขึ้นได้ ดังนี้ ๑) การมีทัศนะวา่ความสุขกบัความทกุข์นั้นมี

ความสัมพันธ์ตอ่กัน  ๒) การที่บุคคลจะความสุขหรือความทกุข์ได้

นั้นมีสัมพันธ์กับการมีพฤตกิรรมทางกาย วาจา ใจ บุคคลจะต้อง

ก าหนดบทบาทและท าหน้าทีข่องตนเองให้ถูกต้อง  

๓) บุคคลจะต้องเข้าใจถึงวิถีแห่งสังขารธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเอง  

๔) ความสุขมีความสัมพันธ์กับการเจรญิจิตใจและปัญญาของบุคคล

และสังคม  

     องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๑. ความสุขทางกายภาพ (Physical Happiness) หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มี 

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพเพื่อตอบสนองความสุข 
สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ เช่น ได้เห็นภาพที่สวยงาม 
ได้ยินเสียงที่ไพเราะ โดยเป็นการเสพอารมณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)   

๒. ความสุขทางสังคม (Moral Happiness) หมายถึง ความรู้สึก ความสะดวก 
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน 
ท าร้ายซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคมอันเป็นพื้นฐานของ 
การด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ๓. ความสุขทางจิตใจ (Emotional Happiness) หมายถึง 
การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรม ความดีงามภายในจิตใจ เช่น มีความเมตตา กรุณา 
ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ 
ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ๔. ความสุขทางปัญญา (Intellectual 
Happiness) หมายถึง การมีสติปัญญา ความเชื่อ ความรู้ ความเห็น 
ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 
สามารถอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง มีเหตุผล สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ 
อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้  
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