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บทคัดยอ
บทความนี้ มุ งศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดตะวันตก-ตะวันออกที่มี ผลตอ
ตัวชี้วัด และแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสูความสุข ซึ่งจากการศึกษาทั้งในระดับศาสดา
ของศาสนา นักปรัชญา และนักคิด พบวา ในระดับศาสนาไมมีความตางกัน กลาวคือ ตาง
ก็เนนความสุขทางใจ และการหลุดพน แตในทัศนะของนักปรัชญา และนักคิด ยังคงให
ความหมายของความสุขแตกตางกันบางทั้งในมิติเวลาประเภท (ทั้งความสุขทางจิตใจ และ
ความสุขทางกาย) และระดับการตอบสนอง (ขั้นพื้นฐาน หรือระดับกามคุณ และระดับ
ละเอียดออนขั้นสูงเพื่อมุงเขาสูสุขนิรันดร) ซึ่งนําไปสูดัชนีชี้วัด ที่แตกตาง อันมีผลตอการ
ขับเคลื่อนการทํางานที่แตกตางกัน
ดัชนีชี้วัดความสุขที่มีอิทธิพลตอหนวยงานตาง ๆ ไดแก ดัชนีชี้วัดของสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งไดมีการผสมผสานแนวความคิดตะวันออกมาใช
แต ยั ง ไม ส ามารถครอบคลุ ม กลุ ม เป า หมายได อ ย า งแท จ ริ ง เช น ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง กลุ ม
ผูสูงอายุ กลุม ผูพิการ กลุมรักรวมเพศ ฯลฯ อีกทั้งยังไมครอบคลุมมิติค วามมั่นคงของ
มนุษยที่แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน ยังไมสะทอนตัวชี้วัดความอบอุนของ
ครอบครัวที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมวัฒนธรรมไทยปจจุบัน
แม บ างตั ว ชี้ วั ด ยั ง คงคุ ณ ค า หรื อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ซึ่ ง เป น ความสุ ข
สมัยใหม ที่เหมาะสมกับความเปนสังคมเมือง ไมแตกตางไปจากสังคมตะวันตกที่เนนสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคทางการเมือง แตก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการใน
สังคมชนบทไทยซึ่งตา งก็มีค วามตองการหลักประกันความอยูเย็นเปน สุขรวมกัน เชน
สวั ส ดิ ก ารในชุ ม ชน ดั ง นั้ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถช ว ยในการขั บ เคลื่ อ นงานความสุ ข ใน
สังคมไทย จึงควรใหครอบคลุมประเด็นที่แตกตางหลากหลายออกไป ตามวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในแตละสังคมวัฒนธรรมของไทย

*
**

รองศาสตราจารย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Abstract
This article attempts to compare Western and Eastern concepts relating to
the happiness index and practice; literature reviews of religious prophets,
philosophers and thinkers reveal that at the religious level there is no differences
in the indicator, i.e., all emphasize happiness of the mind and being free from
bondage. At the philosophical level, there are some differences in terms of time
dimension, type (regarding both mental and physical happiness) and responsive
level (basic, sexual and higher leading to permanent happiness), which lead to
producing different indicators and resulting in different work motivation.
Among the indicators used by most organizations is the one constructed by the
National Social and Economic Development Office, which combines some Eastern and
Western concepts but does not cover all target groups, e.g., the elderly, the
handicapped, homosexuals, etc. Additionally, it does not cover human security from
different cultural perspectives, for example, the warm family relation in Thai culture.
Though some the lines of indicators are good measures of modern happiness
in the urban life style along Western society which emphasizes rights, liberty and political
equality, they cannot serve Thai rural community welfare. It is therefore that Thai
happiness indicators should cover various aspects along cultural lines.

เกริ่นนํา
เจตนารมณ ในการเขี ยนบทความนี้ ก็ เพื่ อชี้ ให เห็ นถึ งทิ ฐิ (Concept)
เกี่ยวกับความสุขของนักคิด นักปรัชญา และนักศาสนาในโลกตะวันตก-ตะวันออก
ที่มีแตกตางกัน อันนําไปสูการปฏิบัติตามแนวความคิดที่ตางกันออกไปในการ
เสริมสรางความสุขใหกับผูคนในสังคม อีกทั้ง มุงวิเคราะหเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสุข ในมุมมองของนักสังคมวัฒนธรรม ดวยหวังใหเกิดสัมมาปฏิบัติ
(การปฏิบัติที่ถูกทํานองคลองธรรม) อันเปนหลักประกันสําหรับสัมมาพัฒนาใน
ทายที่สุด นอกจากเจตนาที่กลาวมาแลวยังมีเจตนาเพื่อใหบทความนี้ไดตอบสนอง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่มุงสราง
ความอยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั น ในสั ง คมไทย อี ก ทั้ ง ยั ง มุ ง นํ า ความรู ไ ปใช เ พื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเชน วิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา และหากมี
โอกาสก็จะไดพัฒนาเปนงานวิจัย เพื่อตอบสนองตอการขับเคลื่อนงานดานนี้ใน
สังคมไทย
ความสุข นับเปนพลังที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของสังคม เปนสิ่งที่มนุษย
ทุ กคนปรารถนา การแสวงหาความสุ ขจึ งฝ งแน นอยู ในธรรมชาติ ของมนุ ษย
ความสุขมีทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ เชน ความสุขระดับจิตใจ ปญญาหรือจิต
วิ ญญาณ ฯลฯ และความสุ ขที่ เกิ ดขึ้ นจากป จจั ยภายนอก เช น การมี หรื อการ
ครอบครองป จ จั ย ในการดํ า รงชี วิ ต การมี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ แมวาปจจุบันในยุคที่ความสัมพันธมีความซับซอนมากขึ้น มีการ
เชื่อมโยงถึงกันหมดในทุกภาคสวนของสังคมโลก ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจุดหนึ่งจะสงผล
ไปยังอีก จุดหนึ่งอยางรวดเร็ว ยอมทําใหความสุขของแตละบุคคลมีความแตกตาง
หลากหลายมากขึ้น
ในการรวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวของกับความสุขซึ่งยังไมมีการตก
ลงชัดเจน ทําใหงานการขับเคลื่อนเปนไปอยางไมเต็มที่นัก และอาจกอใหเกิด
ผลเสียในระยะยาว ในการนําเสนอบทความนี้จึงพยายามรวบรวมแนวความคิด
และวิเคราะหใหเห็นความแตกตางของแนวคิดตะวันตก-ตะวันออกโดยรวบรวม
มาจาก 3 ระดับ คือ 1) ระดับผูนําทางศาสนา 1 2) นักปรัชญา และ 3) นักคิด
ของทั้งโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งการวิเคราะหใหเห็นความแตกตางนี้ ก็จะ
1

ศาสนา ในที่นี้หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย อันประกอบดวยคุณลักษณะเดนชัด ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 5 ประการ กลาวคือ 1) ศาสดา หรือผูกอตั้งศาสนา (Founder) 2) คัมภีรศาสนา หรือ
หลักธรรมคําสอนของศาสนา (Scripture) 3) นักบวช หรือผูสืบตอศาสนา (Priests or Disciples) และ/
หรือศาสนิกชน (Follower) 4) ศาสนสถาน หรือสถานที่สําคัญของศาสนา หรือปูชนียสถาน (Holy Place)
และ 5) สัญลักษณ หรือเครื่องแสดงออกของศาสนาดานพิธีกรรม (Ritual Performance) และปูชนียวัตถุ
(Symbolic) ซึ่งในการศึกษานี้ ตัวแทนศาสนาในซีกโลกตะวันตก คือ ศาสนาคริสต สวนตัวแทนศาสนาใน
ซีกโลกตะวันออก คือ ศาสนาพุทธ
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สามารถเชื่อมโยงไปสูการพิจารณาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทย อีกทั้งภารกิจที่นาพิจาณาเพื่อการขับเคลื่อนสูความอยูเย็นเปน
สุ ข ร ว มกั น และตอบสนองความต อ งการของมนุ ษ ยชาติ โ ดยเฉพาะความ
ตองการของสังคมไทย
แนวคิดที่เกีย่ วของกับความสุข
แนวคิดที่เกี่ยวของกับ “ความสุข” สามารถประมวลได ดังนี้
1. ความสุขในทัศนะของนักศาสนา และนักปรัชญาในซีกโลกตะวันออก
1.1 ความสุขตามแนวทางปรัชญาในสมัยกอนพุทธองค
ในยุ คก อนพุ ทธองค ผู คนต างให ความสนใจในวิ ชาธรรมกั นมาก
ปรากฏมีเจาลัทธิตางๆ มากมาย ไดกําหนดความปรารถนาตอความเกิด ความ
ตาย และสุขทุกขตาง ๆ กัน โดยสามารถจําแนกได 2 จําพวก คือ 1) พวกที่เห็น
วาตายแลวเกิด มีความเชื่อ 2 แนวทาง คือ พวกเห็นวาเกิดเปนอะไรก็เปนอยู
อยางนั้นไมจุติแปรผันไป กับพวกที่เห็นวาเกิดแลวจักแปรผัน เชน ชาติใหมอาจ
กลายเปนนก เปนตน และ 2) พวกเห็นวาตายแลวสูญ เชื่อวาตายแลวสูญโดย
ประการทั้งปวง กับตายแลวสูญในบางสิ่งบางอยาง
เปนเหตุใหกลาวถึงสุขทุกขแตกตางกัน คือ 1) สุขทุกขไมมีเหตุ
ปจจัย สัตวจะไดสุขไดทุกขก็ไดเอง และ 2) สุขทุกขมีเหตุปจจัย สัตวจะไดสุข
และทุกขเพราะเหตุปจจัย
จะเห็นไดวา “สุขทุกข” มีการกลาวถึงไวอยางชัดเจนตามปรัชญา
พราหมณ ตั้งแตสมัยยุคกอนพุทธองค จนกลายเปนหนึ่งในมูลเหตุจูงใจใหพระ
พุทธองคทรงออกผนวช
1.2 ความสุขในทัศนะของพุทธศาสนา
ความสุข มีความสําคัญมากตอการปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนา
เนนย้ําถึง “โลกธรรม” กลาวคือ ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกอยู และสัตวโลกยอม
เปนไปตามธรรม อันประกอบดวย อารมณที่นาปรารถนา (อิฏฐารมณ) ไดแก
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ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ฯลฯ และอารมณที่ไมนาปรารถนา (อนิฏฐารมณ) ไดแก
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข ฯลฯ เมื่ออยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ใหพิจารณา
ว า ไม เ ที่ย ง เปนทุกข มี ความแปรปรวนเปนธรรมดา อยายิ นดี ใ นส ว นที่นา
ปรารถนา อยายินรายในสวนที่ไมนาปรารถนา (พระครูวิสุทธิสุตคุณ, 2550)
ดังนั้น ตามสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงจําแนกความสุขไวหลายแบบ
หลายประการ พอจําแนกไดสองแบบใหญ ๆ ดวยกัน คือ
1.2.1 โลกียสุข (ความสุขอันเปนวิสัยของโลก) นัยแรกนี้นิยามความสุข
หมายถึง สภาพที่ทนไดงาย (พระราชวรมุนี, 2518: 120) ประกอบดวย สุขเวทนา
(ความรูสึกสุขสบายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม) สุขินทรีย (ความสุขความสบาย
ทางกาย) และโสมนั ส- สิ นทรีย (ความแชมชื่น สบายใจ สุ ขใจ) เปนต น โดย
เวทนาเปนสวนหนึ่งของขันธ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ)
ความสุขจึงอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ อนิจจตา (ความเปนของไมเที่ยง) ทุกข
ตา (ความเปนทุกข) และอนตฺตตา (ความเปนอนัตตาหรือไมใชตน) ความสุขใน
ลักษณะนี้จึงเปนความสุขที่เกี่ยวของกับภพและภูมิ อันเปนแดนที่เกิดของสัตว
ความสุขจึงมีทั้งความสุขในกาม ความสุขในรูปฌาน และความสุขในอรูปฌาน แต
ก็ยังเปนความสุขชนิดที่มีอาพาธ มีความรูสึกอึดอัด ไมโปรงใส และถูกรบกวน
ฌานที่วาเปนสุขจึงยังมีความทุกขปะปนอยู จึงมิใชความสุขที่แทจริง
1.2.2 โลกุตตรสุข หรือนิพพานสุข หมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกอง
ทุกข ทั้งมวล เปนสภาวะที่ปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิง ไมตองอาศัยปจจัยปรุง
แตง จึงไมมีลักษณะของการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป ประกอบดวย สอุปาทิ
เสสนิพพาน (ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ) และอนุปาทิเสสนิพพาน (ดับกิเลส
ไมมีเบญจขันธเหลือ) ความสุข นัยที่สองนี้ จึงหมายถึง ภาวะที่สิ้นกิเลสทั้งปวง
หรือปราศจากตัณหา นับเปนสภาวะที่สมบูรณในตัวเอง เปนสิ่งดีสูงสุดของ
มนุษย ถือเปนภาวะแหงความสุขสูงสุด (The State of the Highest
Happiness) กลาวคือ อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกเฉย ๆ จะสุขก็ไมใช ทุกขก็
ไมใช) และอุเบกขินทรีย (ความรูสึกเฉย ๆ)
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สําหรับ ระดับของความสุขในพุทธศาสนา แบงเปน 3 ระดับ (พระธรรม
ปฎก ป.อ.ปยุตโต, 2538: 561-564) คือ
1) ขั้นทราม เปนการเสวยความสุขอยางหมกมุนมัวเมา มุงแสวงหา
และปรนเปรอตนดวยสิ่งเสพเสวยตาง ๆ มีการปลุกเราและกระตุนระดับปกติ
2) ขั้นดี เปนการเสวยสุขที่มีศีลธรรม คือ การเสวยสุขตามปกติ
อบายมุขโดยยอมรับและรูเทาทันตามจริง เมื่อมีความสุขมักมีทุกขมาคู ดังนั้น
ไมหมกมุน ไมประมาท
3) ขั้นดีเลิศ เปนการเสวยสุขอยางประณีต ดีงาม ไมกอปญหาทั้ง
แกตนและสังคม สันโดษ อยูรวมกันโดยธรรม ชักจูงไปในทางเจริญดีงามที่
ปราณีตสุข
จากขอเสนอดังกลาว ความสุข จึงอยูในสถานะทางจิตใจ โดยตั้งอยูตรง
ขามกับความทุกข ซึ่งหมายถึง สภาพที่ทนไดยาก (พระราชวรมุนี, 2518 :
120) ประกอบดวย ทุกขเวทนา (ความรูสึกทุกขไมสบายทางกายก็ตาม ทางใจ
ก็ตาม) ทุกขินทรีย (ความทุกข ความไมสบาย เจ็บปวดทางกาย) และโทมนัส
สินทรีย (ความเสียใจ ทุกขใจ) จะเห็นไดวา พุทธจริยศาสตร เนนทางจิตใจ โดย
สอนวิธีดับทุกขเพื่อเขาถึงความสุข ดังปรากฏในคําสอนเรื่องอริยสัจ 4 ไดแก
ทุกข (ความทุกข) ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข)
และทุ ก ขนิ โรธคามิ นี ป ฏิ ป ทา (ปฏิปทาที่นํ าไปสูความดั บ แหงทุกข) อันเปน
กระบวนการสําคัญของ 2 ใน 8 ของมรรค คือ สัมมาทิฏฐิหรือเห็นชอบ (Right
View) และสัมมาสังกัปปะหรือดําริชอบ (Right Thought) ซึ่งหมายรวมถึง สาระ
ของอธิปญญา คือ การมองดูรูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หรือ
รูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปนอยูและการทําการตาง ๆ
ดวยปญญา (พระธรรมปฎก, 2538 : 601-604)
1.3 ความสุขในทัศนะของนักปรัชญาตะวันออก : อินเดีย
ปรั ช ญาตะวั น ออกมี ม ากมายหลายสํ า นั ก ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ปรั ช ญา
ยุคพระเวท ปรัชญาจารวาก และปรัชญาเซน เปนตน
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1.3.1 ปรัชญายุคพระเวท (เริ่มตนประมาณ 1,000 ปกอนพุทธกาล)
ในคัมภีรสุตตนิบาต พราหมณธัมมิกสูตร ไดพรรณนาใหเห็นชีวิตความเปนอยู
ของนักปราชญไววา ปราชญโบราณเหลานี้เปนนักพรต พวกเขาฝกการควบคุม
ตนเอง หลีกเลี่ยงความสุขทางผัสสะทั้ง 5 ทรัพยสมบัติของพวกเขามิได
ประกอบดวยฝูงสัตว เงินทองหรือขาวเปลือก แตประกอบดวยความบริสุทธิ์และ
การศึกษาหาความรู (Dutt, Nalinaksha, 1960: 2)
นักปรัชญายุคพระเวท มิไดใหความสําคัญกับความสุขทางผัสสะ แตมุง
ที่จะทําจิตของตนใหบริสุทธิ์และการศึกษาหาความรูอันเปนกิจกรรมทางปญญา
จุดประสงคของการปฏิบัติเปนไปเพื่อชีวิตหนา กลาวคือ เมื่อรางกายดับจาก
โลกนี้ไปแลว ก็จะไดไปเกิดในสวรรค การปฏิบัติตาง ๆ เชน การบําเพ็ญพรต
ภาวนา การประกอบพิธีบูชายัญ การศึกษาคัมภีร พระเวท ฯลฯ มีจุดมุงหมาย
เพื่อทําใหวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความสุขสูงสุดอยูที่การไดไปเกิดในสวรรค
1.3.2 ปรัชญาจารวาก เปนปรัชญาวัตถุนิยม (สันนิษฐานวาเปนลัทธิที่
ขึ้นเกิดกอนพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย) คําสอนเนนถึงในเรื่องความสุข
ความสําราญทางโลก กลาวคือ สิ่งที่เรารับรูทางประสาทสัมผัสเทานั้นที่เปนจริง
สิ่งตาง ๆ ประกอบขึ้นจากธาตุ 4 (ดิน น้ํา ลม ไฟ) แมกระทั่งจิตหรือวิญญาณ
ของมนุษย ไมมีโลกหนา ไมมีชีวิตหลังตาย ความสุขคือจุดหมายสูงสุดของชีวิต
ความตายคือโมกษะ (หลุดพน ) ในขณะที่มีชีวิต อยูจึงควรแสวงหาความสุข
ความบันเทิงเริงรมยแกตัวเองใหมากที่สุด โดยเนนความสุขของแตละบุคคล
(สุจิตรา ออนคอม, 2523: 21-22)
1.3.3 ปรัชญาเซน มีทัศนะเกี่ยวกับความสุขวา การที่บุคคลหมกมุนอยู
กับความสุขความสําราญจะทําใหวิญญาณหรือชีวะเสียสถานะดั้งเดิมของตน
และตกอยูใตอํานาจของวัตถุ ซึ่งกรรมเปนตัวสรางขึ้นมาคุมขังชีวะไวกับภพ
กรรมเปนวัตถุแทรกซึมอยูในชีวะทั้งหมด และทําใหชีวะมีน้ําหนักตกลงสูระดับ
โลกีย (ชีวะมีพันธะ) ทําใหตองเวียนวายตายเกิดอีก จุดมุงหมายของชีวิตจึง
ไดแกการทําตนใหพนจากกรรม (ชีวะเปนอิสระ) ดวยมรณกรรมไดในที่สุด ชีวะ
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ที่ เ ข า ถึ ง ความหลุ ด พ น หรื อ โมกษะ จะไปพํ า นั ก เสวยวิ มุ ติ สุ ข ชั่ ว นิ รั น ดร ณ
นิวาสสถานของผูบริสุทธิ์ (สุทธศิลา) ซึ่งอยูยอดสุดของจักรวาล
จะเห็นไดวา เซน สอนใหมนุษยหลีกเลีย่ งความสุขสบายทางกาย และ
สอนใหทรมานตนใหลําบาก เพื่อการหลุดพนกรรม เต็มใจทรมานตน เพื่อบูชา
ศาสนาอยางมั่นคง
1.4 ความสุขในทัศนะของนักปรัชญาตะวันออก : จีน
นักปรัชญายุคตนและยุคกลางของจีนคนสําคัญ ไดแก ขงจื้อ เหลาจื้อ
(Laotzu) บัคจื้อ (รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อ และลัทธิเตา) และเมงจื้อ สวนนัก
ปรัชญายุคสุดทายของจีนที่สําคัญ คือ จังจื้อ เอี้ยงจื้อ ซุงจื้อ
ลักษณะปรัชญาจีนมีความไมสมบูรณ / บกพรองในการอธิบายการเกิด
ของโลก (Theory of World) และการวิวัฒนาการแหงความรู (Theory of
Knowledge) นั ก ปรั ช ญาของจี น มั ก จะตั้ ง ป ญ หาไว ใ ห คิ ด แต เ พี ย งว า “จะทํ า
อยางไร” แตมักไมคิดคนตอวา “ทําไมจึงเปนเชนนั้น” จึงทําใหปรัชญาจีนไม
สมบูรณเหมือนปรัชญาอินเดีย อยางไรก็ตามลัทธิปรัชญาจีนอยูภายใตอิทธิพล
ของการเมือง
นักปรัชญายุคตนแบงเปน 3 กลุม
1) กลุมเนนฟน ฟูนําลัทธิธรรมเนียมการปกครองเกามาใช ไดแก ขงจื้อ
และเมงจื้อ
2) กลุมเนนปรับปรุงลัทธิธรรมเนียมใหมใหทันสมัย ไดแก บัคจื้อ
3) กลุมธรรมชาตินิยม คือ ปลอยใหสังคมเปนไปตามธรรมชาติ ไมคิด
แกอะไร ไดแก เหลาจื้อ
แมวาแนวคิดจะแตกตางกัน แตมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน คือ ความ
สงบสุขของตนและสังคม
1.4.1 ขงจื้อ เมื่ออยูในหวงทุกข ประสบมรสุมชีวิตมักกลาวคําวา
“สวรรค” เสมอ ถาพระเจามีจริง โลกควรไดรับความยุติธรรมกวานี้ ถึงแมวา
ทานจะสอนใหทําพิธีบวงสรวงพระเจาตามจารีตประเพณีในสมัยโบราณ แต
ทานก็สอนประชาชนวา “จงเคารพบูชาผีสางและพระเจา แตควรอยูใหหาง ๆ
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125

อยาหลงงมงายในสิ่งเหลานี้จนเกินไป” ขงจื้อเคยตอบเจาผูครองนครลู วาความ
เจริญ ความเสื่อมของรัฐ มิใชเปนบัญชาพระเจา แต ความเจริญและความเสื่อม
สุขหรือทุกขยอมสําคัญอยูที่ตัวบุคคล (เสถียร โพธินันทะ, 2514: 117)
ขงจื้อ มีทัศนะตอการเมืองวา การเมืองควรมี “สากลนิยม” ไมมีชาติชั้น
วรรณะ ประชาชนมีความเปนอยูอยางเสมอภาค ทุกคนทํางานเปนหลักฐาน
คนชรา ทุพลภาพ และเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางดี ผูปกครองตองใชวิธีคัดเลือก
เอาคนที่ ดี ที่ สุ ด มี ค วามสามารถที่ สุ ด จากประชาชนขึ้ น มาเป น รั ฐ บาล
อุดมการณทางการเมืองของลัทธิขงจื้อ เรียก “ไตทง” แปลวา ความเสมอภาค
อันยิ่งใหญ คาของความเปนมนุษย คือ การมีชีวิต เพื่อตองการใชชีวิตใหเปน
ประโยชนตอมวลมนุษยดวยกัน (ลําดวน ศรีมณี, มปป. : 120)
โดยสรุปหลักปฏิบัตเิ พื่อใหเกิดสุขของขงจื้อ เนน “ตง-สู” หมายถึง ให
ประพฤติดีทางกาย และจิตใจงดงาม ดังนี้
1) ตง แปลวา มีจิตใจมั่นคง ไมเอนเอียงไปทางชั่วทางผิด ไดแก
ความจงรักภักดีตั้งอยูในความยุตธิ รรม มีความซื่อสัตยสุจริต
2) สู แปลวา เอาใจเขามาใสใจเรา หมายถึง การปฏิบัตติ อ ผูอื่น
เหมือนกับที่ตอ งการใหคนอื่นปฏิบัตติ อเรา
1.4.2 เหลาจื้อ (Laotzu) เปนผูเขียนวรรณกรรมสําคัญ ไดแก คัมภีร
เตาเต็กเก็ง (Tao Teh Ching) แปลวา คัมภีรวาดวยคุณสมบัติของเตา เนื้อหา
ของเตา สอนใหครองชีวิตอยางสงบ ไมใหทําอะไรฝนธรรมชาติ ใหใชชีวิตแบบ
สันโดษ เหลาจื้อไดกลาวเปนสุภาษิตไววา (เตาเต็กเก็ง บทที่ 3) วา “คนที่ยืน
เขย ง เท า เพื่ อ จะอยู เ หนื อ ผู อื่ น ผู นั้ น ย อ มยื น อยู ไ ม ไ ด น าน คนที่ ก า วขายาว
เกินไป เพื่อจะล้ําหนาคนอื่น ยอมไปไดไมไกล คนที่แสดงวาตนเองมีพระเดช
พระคุณ กลับจะกลายเปนคนถูกเขาเนรคุณ ไมมีคนนับถือ”
โดยสรุปกลาวไดวา ลัทธิเตา ยึดถือวาสุขทุกขอยูทใี่ จ ใหควบคุมจิตใจ
ใหบริสุทธิ์ ใหถือสันโดษและสละโลกียวิสยั ดังคํากลาววา “ตราบใดที่มนุษยฝน
ธรรมชาติ สันติสุขจะเกิดขึน้ ไมได ทานไดวางหลักปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตที่กอ
สุขไว 5 ประการ
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1) รูจักพอ คือ สันโดษ มีชีวิตเรียบงายไมโลภจะเกิดสุข
2) ปฏิบัตติ นตามหลักปญญาญาณ คือ
- รูจักและเขาใจกฎธรรมชาติ
- รูจักตนเอง
- รูจักปรับตัวเหมือนน้ําที่แปรสภาพไปตามลักษณะของภาชนะ
3) มองโลกในแงดี
4) เปนนายของความรู คือ ใชความรูใหเกิดประโยชน
5) ยึดเตาเปนอุดมคติ คือ ดําเนินชีวติ แบบเตา เพื่อพบกับอิสระ
ความสุข ความเรียบงาย และมีความสุขแมในสภาพที่นาจะเปนทุกข และเปน
ทุกขในสภาพที่นาเปนสุข เชน ยิ่งรวยก็ยงิ่ ทุกข ยิ่งเปนภาระ / หวงแหนสมบัติ
ยามวิบัตกิ ็โศกเศรารุนแรง ความรวยไมอาจซื้อความสุขทางใจที่เปนอมตะได
ควรใชชวี ิตทีเ่ รียบงายแตทาํ จิตใจใหสูง (Simple Life and High Thinking)
1.4.3 บัคจื้อ เนนความสันโดษ มีชีวติ ที่งา ย ๆ แผความรักรวมกัน (รัก
คนอื่นใหเหมือนกับรักตนเอง) บูชายกยองบัณฑิต ทานไดเนนถึงความสุขใน
ชีวติ ความสุขที่เมงจื้อถือวาดีที่สุดมีอยู 3 อยาง คือ
1) บิดามารดามีชีวิตอยูบริบูรณ พี่นองมีความรักสามัคคีตอกัน
2) สํารวมระวังไมทําชั่วเสียหาย
3) มีคนดี / มีความสามารถมาเลี้ยงดู
บัคจื้อ เนนการแสวงหาความสุขในโลกนี้ มีความสุขจนถึงตายก็จบ
สําหรับลัทธิปรัชญายุคสุดทายของจีนที่สาํ คัญคือ แนวคิดของจังจื้อทีเ่ นน
สุขทางจิตนิยม และเอีย้ วจื้อที่เนนสุขทางวัตถุ / โลกียสุข คือ ความสุขในกามคุณ
1.4.4 จังจื้อ ความสุขในทัศนะของจังจื้อ ถือวาความสุขที่ชาวโลก
ไขวควา ไมวาจะเปนอายุที่ยืนนาน ร่ํารวยมั่นคง มียศศักดิ์สูง รางกายแข็งแรง
นอนหลับสบาย มีอาภรณเครื่องประดับงดงาม ไดรับการบําเรอดวยกามคุณ
อยางเต็มที่เปน “ความสุขจอมปลอม” ลวนเปนสุขที่เกิดจากความกดดันทั้งสิ้น
จังจื้อถือวา การครองชีพอยางสงบวิเวกไมไปยุงเกี่ยวกับสิ่งใด เปนสุขอยาง
แทจริง ความสุขที่แทจริงตองมิไดมาจากเนื้อหนัง เกียรติยศอันแทจริงตองเปน
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด
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เกียรติยศที่พนจากการสรรเสริญเยินยอ ไมผูกมัดกับการเปรียบเทียบ เพราะ
ธรรมชาติของมนุษยตองการแคปจจัย 4 และความสงบ ไมทะยานอยาก
นอกเหนือธรรมชาติ หรือไมพอใจในสภาวะที่ตัวมี
1.4.5 เอี้ยงจื้อ ความสุขในทัศนะของเอี้ยงจื้อ ลัทธิคําสอนของเอี้ยงจื้อ
เนนหนักในเรือ่ งโลกียสุข คือ สุขในกามคุณ โดยเนนการแสวงหาความสุขใน
โลกนี้เปนสําคัญ ไมมีนรก ไมมีสวรรค ความสุขที่แทจริง คือ ความสุขทางกาย
ที่สัมผัสกับรูป รส กลิ่น เสียง เมื่อมีชีวิตตองเสพสุขใหพอโดยการกิน การดื่ม
การเสพกามใหมากที่สุด การใชชวี ิตแสวงหาความสุขในปจจุบันอยางเต็มที่ ไม
ตองคิดถึงอนาคต (เสถียร โพธินันทะ, 2514 : 391)
ตารางที่ 1 สรุปทัศนะสําคัญที่เกี่ยวของกับความสุขของนักปรัชญาชาวจีน
นักปรัชญา
ทัศนะทีเ่ กี่ยวของกับความสุข
ขงจื้อ
มีลักษณะ จิตนิยม สอนใหมีจิตใจมั่นคง ไมเอนเอียงสู
สิ่งชั่ว ปฏิบตั ิในลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา
เหลาจื้อ และจังจื้อ มีลักษณะเปน ธรรมนิยม และจิตนิยม ใหยึดเตา (เนน
เสียสละ รักในธรรมชาติที่สงบ มีความสุขทามกลางปา
เขาลําเนาไพร สันโดษ)
บัคจื้อ
เทวนิยม เนนจิตใจที่รักและเผื่อแผ ใชชีวติ เรียบงาย
เมงจื้อ
จิตนิยม ทําใจใหสบาย โดยการแสวงหาความสุขที่เปน
โลกียะ ไมมีนิพพาน
เอี้ยงจื้อ
วัตถุนิยม เนนสุขในกามคุณ โดยชี้วาทุกสิ่งในโลกไม
เที่ยง ตายแลวไมกลับมาเกิดอีก ไมมีอนาคตมีแต
ปจจุบัน
ซุงจื้อ
จิตนิยม เนนวาจิตมนุษยไมบริสุทธิ์ ตองไดรับการศึกษา
อบรมจึงจะทําใหจิตบริสทุ ธิ์ได
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หากเปรี ย บเที ย บพุ ท ธ-ปรั ช ญาจี น จะเห็ น ได ว า มี ส ว นสอดคล อ ง
คลายคลึงในเรื่องสุขทางใจ สวนสุขทางกายจะสุขแทจริงแคไหนอยูที่การใช
ปญญาไตรตรอง หรือเลือกปฏิบัติ
1) หลักปฏิบัติระดับตน เบญจศีล-เบญจธรรม เทียบไดกับหลักของ
ขงจื้อ เหลาจื้อ จังจื้อ
2) หลักปฏิบตั ิระดับกลาง กุศลกรรมบถ 10 เทียบไดกับเตา และกลุม
วัตถุนิยม และจิตนิยม เปนทางแหงความดี เพื่อกาวสูสุขที่ดีเลิศ (ความเจริญ
และคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไป) ไมหลงลาภยศสรรเสริญ
3) ระดับสูง คือ มรรคมีองค 8 เปนคุณธรรมขั้นสูงที่สามารถทําใหผู
ปฏิบัตเิ ขาถึงนิพพานได เปนทางแหงการหลุดพนจากทุกขทั้งปวง
โดยสรุป นักปรัชญาคนสําคัญของโลกตะวันออก เนนความสุ ขทาง
จิตใจเปนสําคัญ แมบางทานจะยอมรับความสุขทางกาย
2. ความสุขในทัศนะของนักศาสนา และนักปรัชญาในซีกโลกตะวันตก
2.1 ความสุขในทัศนะของพระศาสนจักรคาทอลิก มนุษยถูก
กําหนดไวเพื่อพระเปนเจา และถูกเรียกเขาสูความบรมสุขนิรันดรทั้งวิญญาณ
และรางกาย (พระสันตะปาปา เบเนดิก ที่ 16, 2550 : 224-225)
ความบรมสุ ข ซึ่ งเป น ความสุข แทจริง มนุ ษ ย ส ามารถเขาถึ งได โ ดย
อาศัยคุณธรรม แหงพระหรรษทานของพระคริสเจา ตามมโนธรรมที่ถูกตอง
แสวงหาและรักความจริง ความดี และหลีกหนีความชั่ว
การเห็นพระเปนเจาในชีวิตนิรันดร ในที่ซึ่งเราจะเขามามีสวนรวมใน
พระธรรมชาติของพระเปนเจาอยางเต็มที่ เขาสูพระสิริรุงโรจนของพระคริสเจา
และในความชื่ น ชมยิ น ดี แ ห ง ชี วิ ต พระตรี เ อกภาพ ความสุ ข นี้ อ ยู เ หนื อ
ความสามารถของมนุษย เปนพระพรเหนือธรรมชาติของพระเปนเจาที่ใหเปลา
เปนเหมือนพระหรรษทานซึ่งนําไปสูความบรมสุขที่สัญญาไวนั้น ทําใหเราตอง
ตัดสินใจเลือกทางศีลธรรมอยางมั่นใจเกี่ยวกับความดีงามของโลก และปลุกเรา
เราใหรักพระเปนเจาเหนือกวาสิ่งอื่นใดทั้งปวง (พระสันตะปาปา เบเนดิก ที่ 16,
2550: 226) นับเปนเปาหมายสุดทายของการกระทําของมนุษย
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด
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ฉะนั้ น การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สอนที่ ว า ด ว ยบรมสุ ข จึ ง ไม เ พี ย งแต พ บ
ความสุขบนโลกนี้เทานั้น แตเปนหนทางซึ่งนําไปสูพระอาณาจักรสวรรค (ความ
บรมสุขนิรันดร) ดังคําสอนที่วา
ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
ผูหิวกระหายความยุตธิ รรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชอื่ เปนบุตรของพระเจา
ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความซื่อสัตยตอพระเจา ยอมเปนสุข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกเขาดูหมิ่น ขมเหง และใสรายตาง ๆ
นานา
พวกเราจงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรค
นั้นยิ่งใหญนัก
เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยูก อนทานดังนี้ดวย
เชนเดียวกัน
(มธ 5: 3-12 อางถึงใน ฝายงานอภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ ฯ, 2546: 442-443)
2.2 ความสุขในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก
นักปรัชญาตะวันตกมีทศั นะเกี่ยวกับความสุขใน 2 กลุม ใหญ กลาวคือ
1) กลุมปญญานิยม (Intellectualism) ที่ถือวาความสุขมิไดเปนสิ่งที่ดี
ที่สุดและมิไดมีคาในตัวเอง คาของมันอยูที่ มันเอื้ออํานวยใหสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่
ดีกวา (ปญญาหรือความรู) เกิดขึ้น เพราะถือวาปญญาหรือความรูเปนสิ่งดีที่สุด
สําหรับมนุษย เปนจุดหมายของมนุษย สวนความสุขเปนเพียงวิถีที่จะนําไปสู
จุดหมายเทานั้น โดยนักปรัชญาในยุคนี้ที่กลาวถึงความสุข ไดแก โสคราตีส
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(Socrates, 469-399 B.C.) เพลโต (Plato) และอริสโตเติ้ล (Aristotle, 384-322
B.C.) เปนตน และ 2) กลุมสุขนิยม (Hedonism) ซึ่งถือวาความสุขเปนสิ่งที่ดี
ที่สุดและมีคาในตัวเอง การกระทําตาง ๆ ของมนุษยมิไดเปนไปเพื่อคุณคาใน
ตัวเองของการกระทํานั้น แตเปนเพียงวิถี (Means) ที่จะนําไปสูจุดหมาย (End)
คื อ ความสุ ข โดยมี นั ก ปรั ช ญาตะวั น ตกที่ เ ป น ตั ว แทนของสุ ข นิ ย ม ได แ ก
เอบีคิวรุส (Epicurus, 341-270 B.C.) เยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham
1748-1832) และจอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill, 1806-1873) เปนตน
2.2.1 ปญญานิยม (Intellectualism)
นักคิดฝายปญญานิยม ใหความสําคัญกับปญญา (ความสามารถใน
การใชเหตุผล เพื่อแสวงหาความจริง) หรือความรูวาเปนสิ่งดีสูงสุดและมีคาใน
ตัวเอง ความสุขเปนเพียงวิถีที่จะนําไปสูกิจกรรมทางปญญา ซึ่งเปนสิ่งที่แยก
มนุษยออกจากสัตว นักคิดกลุมปญญานิยมที่ควรกลาวถึง คือ โสคราตีส เพลโต
และอริสโตเติ้ล
2.2.1.1 โสคราตีส (Socrates, 469-399 B.C.) เปนนักปรัชญาชาว
กรีก เขาเชื่อวา คนทุกคนตองการทําความดี แตเหตุผลที่ทําใหเขาทําความชั่ว
เพราะเขาไมรู ซึ่งในที่นี้หมายถึง การรูจักตัวเอง (Know Themselve) ในฐานะ
ที่เปนมนุษย ถาเราเขาใจธรรมชาติของมนุษยอยางแทจริง เราก็จะเขาใจดีวาใน
ฐานะที่เปนมนุษยเราควรทําอะไร
เขาจึงพยายามสอนประชาชน มิใหหลงใหลอยูกับความสุขทางกาย
เพราะจะทําใหวิญญาณไมบริสุทธิ์ ตัวเขาเองก็พยายามปฏิบัติตามเปนตัวอยาง
ดังจะเห็นได จากประวั ติของเขาวา เขาดําเนินชีวิต อย างง าย ๆ ไมสนใจตอ
ทรัพยสมบัติหรือชื่อเสียงเกียรติยศ เพราะสิ่งเหลานี้มีแตฉุดใหวิญญาณเกลือก
กลั้วอยูกับกิเลสตัณหา มนุษยจึงควรหลีกเลี่ยงความสุขทางกาย และหันมา
ปฏิบัติกิจกรรมแหงวิญญาณ นั่นคือการใชปญญาไตรตรองหาสิ่งอันเปน สัจ
ธรรม เพื่อจะไดยึดเปนหลักในการดํารงชีวิต และเมื่อตายวิญญาณจะไดเขาสู
โลกแหงความจริง (สุจิตรา ออนคอม, 2523: 15)
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด
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2.2.1.2 เพลโต (Plato) เปนนักปรัชญารวมสมัย และเปนศิษยของ
โสคราตีส ในทัศนะของเพลโต คนดีมีคุณธรรมเทานั้นที่จะมีความสุขได เพราะ
วิญญาณของเขาอยูในสภาพที่สามารถสัมผัสกับความสุขได ซึ่งความสุขในที่นี้
มิไดหมายถึงความสุขทางกาย (เชนเดียวกับโสคราตีส) โดยความสุขที่สูงสง
คื อ ความสุ ข ทางวิญ ญาณ มนุ ษ ย จะรูจั ก ความสุ ข ชนิด นี้ไ ดต อเมื่ อ วิ ญ ญาณ
สัมผัสกับโลกแหงความจริง ซึ่งอยูเปนอิสระจากโลกแหงผัสสะ (World of
Sense) อันหมายถึงโลกของแบบ (World of Ideas) ดังนั้น ความสุขจึงแบง
ออกเปน 2 แบบ คือ 1) ความสุขทางกาย ซึ่งเปนความสุขทางผัสสะ เชน
ความสุขที่ไดจากการกิน การดื่ม เปนตน และ 2) ความสุขทางใจ ซึ่งเปน
ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณเปนอิสระจากกิเลสตัณหาทางกาย
อยางไรก็ดี เพลโต เชื่อวาความสุขเปนสภาพที่เปลี่ยนแปลงและไมคงที่
ความสุขเปนเพียงกระบวนการ (Process) ที่จะทําใหสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง
คงที่และไมเปลี่ยนแปลง ความสุขจึงมิใชสิ่งที่มีคาที่สุด
2.2.1.3 อริสโตเติ้ล (Aristotle, 384-322 B.C.) เปนศิษยของเพลโต ไดให
ความหมายของคํ า ว า ความสุ ข เป น ความดี อ ย า งสมบู ร ณ แ บบ (Summum
Bonum) เปนความดีสูงสุด (Supreme good) มนุษยเราทําทุกสิ่งก็เพื่อความสุข
และความสุข ก็คือ กิจกรรมของจิตที่สอดคลองกับความดีงาม เปนความรูสึกที่ดี
เรียกวา สุขภาวะ (Well being) ซึ่งเปนการนิยามความสุขในแงของมาตรฐาน
การที่มนุษยพยายามทําสิ่งที่ดีใหกับตนเองนั้น ก็เพราะทําเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความปรารถนา เหตุผล หรือเพื่อคุณธรรมความดีงาม แตสิ่งเหลานี้หาเปนสิ่งที่ดี
สิ่งสุดทายไม เพราะจริง ๆ แลว ทุก ๆ สิ่ง ที่มนุษยทํามาทั้งหมดก็เพื่อความสุข
นั้นเอง และเปนแรงจูงใจสุดทาย (Final end) ของการกระทําของมนุษย เปน
ความดีสูงสุด (Highest good) หรือเปนสิ่งดีสุดทาย (Final good) ความสุขเปนสิ่ง
ที่คนทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต มนุษยทุกคนตางทํา
ทุกสิ่งเพื่อความสุข ดวยเหตุผลที่วาความสุขเปนวิถีสําหรับจุดหมายในตัวของมัน
เองไมไดเปนวิถีไปสูสิ่งใดอีกแลว (McGill VJ., 1968 และ Kenny AN., 1995
อางถึงใน กัณฐิกา ชัยสวัสดิ์, 2546: 11)
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ความสุขในทัศนะของอริสโตเติ้ล จึงจําแนกเปน 2 ระดับ คือ
1) ความสุขระดับการรับรู (Perception) ทางผัสสะ เรียกวา Pleasure และ
2) ความสุขระดับที่เกิดจากกิจกรรมทางปญญา เรียกวา Happiness เปน
ความสุข สู งสุ ด เป นจุ ดหมายในตัวเอง เปนผลจากการปฏิบัติคุ ณธรรมของ
บุคคล เปนสิ่งดีสุดทาย และเปนสิ่งที่มนุษยแสวงหา
2.2.2 สุขนิยม (Hedonism) แบงออกเปน 2 แบบ คือ
2.2.2.1 สุขนิยมแบบอัตนิยม (Egoistic Hedonism) เนนความสุขของ
แตละบุคคลเปนสําคัญ เชื่อวา ควรหาความสุขใหตัวเองใหมากที่สุดโดยไมตอง
คํานึงถึงผูอื่น หนาที่ที่พึงมีตอผูอื่น จะเปนไปไดก็ตอเมื่อมันนําความสุขมาสูตัว
เรา อาจจะโดยทางตรงหรือทางออม ถามันไมนําความสุขมาสูตัวเราเลยก็ไม
จําเปนตองไปเกี่ยวของหรือสัมพันธกับผูอื่น (Ewing, 1975: 16) นักปรัชญาคน
สําคัญในกลุมนี้ คือ เอบีคิวรุส
เอบีคิวรุส (Epicurus, 341-270 B.C.) เปนนักปรัชญาชาวกรีกที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากเดโมคริตุส (Democritus) ผูใหกําเนิดลัทธิอะตอม (Atomism)
ในแงที่เปนทฤษฎีเอบีคิวรุส เปนผูใหกําเนิดลัทธิเอพิคคิวเรียน (Epicurianism)
ซึ่งมีลักษณะเปนสสารนิยม (Marterialism) โดยเชื่อวาสสารเทานั้นที่เปนจริง
วิญญาณของมนุษยก็มีลักษณะเปนสสาร จึงมีแตกมีดับเชนเดียวกับสสาร ไมมี
โลกหนา ที่มนุษยจะไดรับการพิจารณาความดีหรือความชั่ว ขณะมีชีวิตอยูจึง
ควรแสวงหาความสุขใหแกตนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ดังคําขวัญที่วา “จง
กิน ดื่ม และหาความสําราญเสีย เพราะพรุงนี้เราก็ตาย” (Joseph Gerard
Brennan, 1973 : 61) แมวาเอบีคิวรุสจะเปนสุขนิยมในแงที่วาความสุขและ
ความสําราญเทานั้น เปนสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต แตเขาก็มิไดสอนใหมั่วเมาใน
ความสุข หากสอนใหดําเนินสายกลาง ใหถือสันโดษ ไมทะเยอทะยาน ชีวิตที่
ประเสริฐ คือ ชี วิตที่มีความเปนอยูงาย ๆ และสงบ จึงควรปลีกตัวออกจาก
สังคม การเขาไปผูกพันกับสังคมเทากับขาดความเปนอิสระ แตก็มิไดสอนให
มนุษยใชชีวิตอยางโดดเดี่ยว โดยไมสัมพันธกับผูใดเลย เพราะจะทําใหพบกับ
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด

133

ความวาเหว เขาจึงสอนใหเลือกทางสายกลาง คือ มิตรภาพ การมีมิตรภาพตอ
ผูอื่น และมีชีวิตอยูในสังคมที่เปนมิตร จึงเปนสิ่งประเสริฐอีกสิ่งหนึ่ง
2.2.2.2 สุขนิยมสากล (Universalistic Hedonism) เนนความสุขของ
ทุก ๆ คนในสังคม (Ewing, 1975: 35) ดังคําสอนของเยอรเรมี เบ็นธัม
(Jeremy Bentham, 1748-1832) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ เปนผูใหกําเนิด
ลัทธิประโยชนนิยม (Utilitarianism) โดยในภายหลังจอหน สจวต มิลล (John
Stuart Mill) ไดปรับปรุงใหเปนระบบรัดกุมยิ่งขึ้น
เยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham, 1748-1832) มีทัศนะวาการ
กระทําทุกอยางของมนุษย มีจุดหมายอยูที่ความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข
หรือความเจ็บปวด แตความสุขที่บริสุทธิ์ เปนสิ่งที่หาไดยาก ดังนั้น การเลือกที่
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตองอาศัยความรอบคอบ โดยการคํานวณความสุข
ตองพิจารณาจากความสุขของคนทุกคน มิใชความสุขของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ
โดยขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 7 ปจจัย (Frankena, 1963: 29) คือ ความเขมขน
(Intensity) ระยะเวลา (Duration) ความแน น อน (Certainty) ความใกล
(Propinquity) ผลิตภาวะ (Fecundity) ความบริสุทธิ์ (Purity) และการแผขยาย
(Extent) โดยทั้ง 7 ปจจัยนี้เปนมิติ (Dimensions) ที่เกี่ยวของกับความสุขและ
ความทุกข (Quinton, 1973: 33) สําหรับคุณภาพของความสุข เบ็นธัม เชื่อวา
ความสุขที่สิ่ง ตาง ๆ ไดใหแกมนุษย มีคาเหมือนกัน สิ่งสองสิ่งถาหักเอาความ
ทุกขออกแลว มันใหปริมาณความสุขเทากัน มันก็ดีเทากัน โดยไมตองคํานึงถึง
ประเภท ลักษณะ หรือธรรมชาติของความสุขที่มันใหเรา ถาความสุขไมมีความ
แตกตางกันทางดานคุณภาพ ความสุขของสัตวกับความสุขของคนก็ดีเทากัน
จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill, 1806-1873) นักปรัชญาชาว
อังกฤษ จึงไดปรับปรุงลัทธิสุขนิยมเสียใหม โดยเขาถือวาความสุขที่สิ่งตาง ๆ
ได ใ ห แ ก เ รานั้ น มี ค วามแตกต า งทางคุ ณ ภาพ จอห น สจ ว ต มิ ล ล เป น ผู
วางรากฐานใหประโยชนนิยมเปนระบบที่รัดกุมยิ่งขึ้น กลาวคือ ความสุขของ
มนุษยมีสองอยาง ประกอบดวย ความสุขทางกายกับความสุขทางใจ สวนสัตว
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มีแตความสุขทางกายเทานั้น โดยมิลลถือวาความสุขทางใจสูงกวาความสุขทาง
กาย ความสุขของมนุษยและสัตวจึงตางกันในแงนี้
กลาวโดยสรุป สามารถเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับความสุขตาม
หลักศาสนา และนักปรัชญาของตะวันตก-ตะวันออกไดดังนี้
1) แนวความคิดตอความสุข ตามหลักศาสนาทั้งตะวันออกและตะวันตก
ไมแตกตางกันนัก คือ เนนสุขทางจิตใจ เพียงแตทางตะวันตกเนนการใชเหตุผล
ทางปญญาเพือ่ สูสุข ในขณะที่ โลกตะวันออกเนนการปลอยวางเรียบงาย
2) แนวความคิดตอความสุข ตามนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตกมี
ความแตกต า งกั น โดยเฉพาะที่สํ า คัญ คือ ต า งกัน ในประเภทของความสุ ข
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงแนวความคิดที่เกี่ยวของกับความสุขของมนุษยตามแนวคิด
ตะวันตก-ตะวันออก
สรุปแนวคิดสําคัญ
1. เหตุแหงสุขทุกข
1) สุขทุกขมีเหตุปจจัย

2) สุขทุกขไมมีเหตุปจจัย

แนวคิดตะวันตก

แนวคิดตะวันออก

- ปรัชญาปญญานิยม
เหตุผลที่ทําใหเขาทําความ
ชั่ว เพราะเขาไมรู
- ปรัชญาสุขนิยม
ความสุข เปนกิจกรรมของ
จิตที่สอดคลองกับความดี
งาม
- ศาสนจักรคาทอลิก
มนุษยถูกกําหนดไวเพื่อ
พระเปนเจา

- พุทธปรัชญา
- ปรัชญายุคตนและยุคกลาง
ของจีน
สุขทุกขอยูที่ใจ

- พุทธปรัชญา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สรุปแนวคิดสําคัญ
2. ความจริงแทของสุข
ทุกข
1) สุขทุกข เปนหนึ่งใน
“โลกธรรม”

แนวคิดตะวันตก

- ปรัชญาสุขนิยม
สสารเทานั้นที่เปนจริง

2) ไมเที่ยง เปนทุกข และ
เปนอนัตตา ตามกฎไตร
ลักษณ
3. เปาหมายของความสุข
1) โลกียสุข
- ขณะที่มีชีวิตอยู
- ปรัชญาสุขนิยม
ความสุขและความสําราญ
เทานั้นเปนสิ่งประเสริฐสุด
ของชีวิต
- ศาสนจักรคาทอลิก
ความบรมสุข

- ปรัชญาปญญานิยม
การรูจักตัวเอง ในฐานะที่
เปนมนุษย
- ขณะที่ไมมีชีวิตอยู
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- ศาสนจักรคาทอลิก
การเห็นพระเปนเจาในชีวิต
นิรันดร

แนวคิดตะวันออก

- พุทธปรัชญา
- ปรัชญายุคตนและยุคกลาง
ของจีน
- พุทธปรัชญา
- ปรัชญายุคตนและยุคกลาง
ของจีน

- ปรัชญาจารวาก
วัตถุนิยม รับรูธาตุ 4 ทาง
ประสาทสัมผัส (ความตาย
คือการหลุดพน)
- พุทธปรัชญา
ความสุขที่มีความทุกข
ปะปนอยู มิใชความสุขที่
แทจริง
- ปรัชญายุคตนและยุคกลาง
ของจีน (เหลาจื้อ)
ไมใหทําอะไรฝนธรรมชาติ
ใหใชชีวิตแบบสันโดษ
- พุทธปรัชญา
ความสุขที่มีความทุกข
ปะปนอยู แตเปลี่ยนสภาพ
ไปตามภพภูมิ

ตารางที่ 2 (ตอ)
สรุปแนวคิดสําคัญ

2) โลกุตตรสุข หรือ
นิพพานสุข
4. ระดับของ
ความสุข
1) ขั้นทราม

2) ขั้นดี

แนวคิดตะวันตก
- ปรัชญาปญญานิยม
วิญญาณจะไดเขาสูโลกแหง
ความจริง

แนวคิดตะวันออก
- ปรัชญายุคพระเวท
ปฏิบัติเปนไปเพื่อชีวิตหนา
(เมื่อรางกายดับโลกนี้ไปแลว)
- ปรัชญาเซน หลุดพนจาก
กรรมดวยมรณกรรม
- พุทธปรัชญา สภาพที่ดับ
กิเลสและกองทุกข ทั้งมวล
เปนสิ่งดีสูงสุดของมนุษย

- ปรัชญาสุขนิยม มนุษยจะไดรับ - พุทธปรัชญา เปนการเสวย
การพิจารณา ความดีความชั่ว สุขอยางหมกมุนมัวเมา มุง
แสวงหาและปรนเปรอตนเอง
ขณะมีชีวิตอยูจึงควรแสวงหา
ความสุขใหแกตนใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได
- ปรัชญาจารวาก
แสวงหาความบันเทิง
เริงรมณแกตน
- ปรัชญายุคตนและยุคกลาง
ของจีน (เอี้ยงจื้อ)
สุขในกามคุณ
- ศาสนจักรคาทอลิก
- พุทธปรัชญา
เปนความสุขแทจริง
เปนการเสวยสุขตามปกติ
อบายมุข โดยยอมรับและ
ตามมโนธรรมที่ถูกตอง
รูเทาทันตามจริง
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สรุปแนวคิดสําคัญ

3) ขั้นดีเลิศ

แนวคิดตะวันตก
- ปรัชญาปญญานิยม
คนดีมีคุณธรรม จะมีความสุขได
- ศาสนจักรคาทอลิก
ความสุขที่อยูเหนือ
ความสามารถของมนุษย เปน
พระพรเหนือธรรมชาติของพระ
เปนเจา
- ปรัชญาปญญานิยม
ความสุขทางวิญญาณ อิสระจาก
โลกแหงผัสสะ

5. สถานะของความสุข
1) สถานะทางรางกาย - ปรัชญาปญญานิยม
- ปรัชญาสุขนิยม

2) สถานะทางจิตใจ
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- ศาสนจักรคาทอลิก
- ปรัชญาปญญานิยม
- ปรัชญาสุขนิยม

แนวคิดตะวันออก

- พุทธปรัชญา
สันโดษ เปนประณีตสุข
- ปรัชญายุคพระเวท
วิญญาณบริสุทธิ์ โดยไป
เกิดในสวรรค
- ปรัชญาเซน
ไปพํานักเสวยวิมุติสุขชั่ว
นิรันดร
- พุทธปรัชญา
- ปรัชญายุคพระเวท
- ปรัชญาจารวาก
- ปรัชญาเซน
- ปรัชญายุคตนและยุค
กลางของจีน
- พุทธปรัชญา
- ปรัชญายุคพระเวท
- ปรัชญาเซน
- ปรัชญายุคตนและยุค
กลางของจีน

ตารางที่ 2 (ตอ)
สรุปแนวคิดสําคัญ
6. จุดเนน
1) ปจเจกบุคคล

แนวคิดตะวันตก

แนวคิดตะวันออก

- ศาสนจักรคาทอลิก
มนุษย ถูกกําหนดไว
เพื่อพระเปนเจา
- ปรัชญาปญญานิยม
ความสุขเปนความดี
สูงสุด

- พุทธปรัชญา
โดยสอนวิธีดับทุกขเพื่อเขาถึงความสุข
(อริยสัจ 4)
- ปรัชญายุคพระเวท
หลีกเลี่ยงความสุขทางผัสสะ 5 (ทํา
จิตใจของตนใหบริสุทธิ์ และการศึกษา
หาความรู อันเปนกิจกรรมทางปญญา)
- ปรัชญาจารวาก
เนนความสุขของแตละบุคคล / วัตถุ
นิยม
- ปรัชญาเซน
กรรมเปนวัตถุที่แทรกซึมอยูในชีวะ
ทั้งหมด (ทรมานตนใหลําบาก เพื่อ
หลุดพนกรรม)
- ปรัชญายุคตนและยุคกลางของจีน
(ขงจื้อ)
สุขหรือทุกขยอมสําคัญอยูที่ตัวบุคคล
- ปรัชญายุคตนและยุคกลางของจีน
อุดมการณทางการเมืองของลัทธิขงจื้อ
เรียก “ไตทง” แปลวา ความเสมอภาค
อันยิ่งใหญ คาของความเปนมนุษย คือ
การมีชีวิต เพื่อตองการใชชีวิตใหเปน
ประโยชนตอมวลมนุษยดวยกัน

- ปรัชญาสุขนิยม
สุขนิยมแบบอัตนิยม

2) สังคม

- ปรัชญาสุขนิยม
สุขนิยมสากล
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3. ความสุขในทัศนะของนักคิด
มุมมองของความสุข สามารถอธิบายไดใ นศาสตรหลายแขนง อาทิ
นักจิตวิทยามองวาความสุขเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ นักชีววิทยามองวา
ความสุขเปนผลมาจากการทํางานของสารเคมีในรางกาย นักปรัชญามองวา
ความสุขเปนเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม นักสังคมศาสตรมองวาความสุขเปนเรื่อง
เกี่ยวกับสภาวะทางสังคม ความสุขจึงเปนเรื่องของบุคคลแตละคนหรือเปน
ปรากฏการณทางจิตใจของแตละคน ซึ่งนักสังคมศาสตรมองวาความสุขของแต
ละบุคคลเปนรากฐานของสังคม (Glatzer, 2003) ฯลฯ
3.1 ความสุขในทัศนะของนักคิดตะวันออก
นักคิดตะวันออก มีอยูเปนจํานวนมาก จึงขอนําเสนอเฉพาะผูที่มี
แนวความคิดโดดเดน อันจะนํามาสูการพัฒนาตัวชี้วัด และการกําหนดแนว
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสุขในสังคมแตกตางกัน ที่สําคัญ ไดแก
3.1.1 อมาตยา เซน (Amartya Sen)
อมาตยา เซน นั ก เศรษฐศาสตร เ จ า ของรางวั ล โนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร พ.ศ.2541 เปนชาวอินเดีย เกิดและไดรับการศึกษาในอินเดียจนถึง
ระดับปริญญาตรี แลวไปศึกษาตอดานเศรษฐศาสตร-ปรัชญาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ เซน ดํารงตําแหนง
เปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยหลายแหง อาทิ มหาวิทยาลัยฮารวารด
ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออกซฟอรด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ลอนดอน สกูลออฟอีโคโนมิคสแอนดโพลิติคอล ไซเอ็นซ ประเทศอังกฤษ เปนตน
ทฤษฎีสมรรถภาพของอมาตยา เซน (Sen’s Capability Theory)
พยายามแสดงใหเห็นถึงการประพฤติตนของปจเจกบุคคลในความเปนจริง ซึ่ง
วิจารณระบบเศรษฐกิจแบบสวัสดิการ (Welfare Economics) และอรรถประโยชน
นิยม (Utilitarianism) ในกระแสหลัก โดยอธิบายใหเห็นวา ผูคนไมไดเปนเพียง
สินคา หรือทุนมนุษยที่สามารถจะทําการผลิตเพิ่มขึ้นได หากมีทักษะ ความรู
และความอุตสาหะ รวมไปถึง ความสามารถในการเลือกใชชีวิตตามคุณคาที่พวก
เขายึดถือ ซึ่งตรงขามกับแนวความคิดแบบนีโอคลาสสิก ในเรื่องการทํากําไร
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สูงสุดของปจเจกบุคคล และตลาดเสรีสมบูรณแบบ ที่มีลักษณะเปนนามธรรม
และไมสมจริง
ในขณะที่ ป จเจกบุ คคลสะสมทรั พย ทํ าให มี สิ ทธิ์ ในการควบคุ มและ
แลกเปลี่ยนปจจัยการผลิต เนื่องจากความสัมพันธในการสะสมทรัพยของปจเจก
บุคคล สามารถกําหนดการไดรับสินคาจริง บริการจริง และลักษณะของสินคาที่
ไดมา (เชน สินคาเพื่อการบริโภค การไดรับทักษะ หรือการลงทุน) ทําใหปจเจก
บุคคลไดมาซึ่งสมรรถภาพ (เรียกวา “วิธีสมรรถภาพ”) และจากนั้น สมรรถภาพ
ของปจเจกบุคคลทําใหเขาหรือเธอทําสิ่งตาง ๆ ไดแนนอนจริง ๆ ซึ่ง อมาตยา
เซน เรียก “การทําและการเปน” วา “การทําหนาที่” ความอยูดีมีสุขของปจเจก
บุคคลจะแสดงถึง “การทําหนาที่” จริงของเขาหรือเธอ ซึ่งไมใชเพียงแคทําให
บรรลุผลในสิ่งที่ชอบมากกวาตามอรรถประโยชนนิยมแบบนีโอคลาสสิกเทานั้น
แตยังรวมถึงการบรรลุความพึงพอใจ ความสุข และการมีสมรรถภาพลักษณะอื่น
ๆ เชน เสรีภาพ ทักษะ และอํานาจในทางบวก เปนตน ซึ่งเปนพื้นฐานของการอยู
รอดและเกียรติภูมิ ซึ่งตรงขามกับ ระบบเศรษฐกิจแบบสวัสดิการที่ใชหลักเหตุผล
มากกวา (Super-rational) (ศูนยภูฐานศึกษา, 2547: 6-7) เซน เนนวาการพัฒนา
มิใชแคเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตตองกอใหเกิดสุข เกิดหลักประกันหรือ
สวัสดิการพื้นฐาน เพื่อใหมนุษยมีความสุข มีอิสรภาพอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม งานของเซน ยังคงอยูภายใตแนวความคิดอรรถประโยชน
ของปจเจกบุคคล การกระทําเปนทางเลือก (Mean) และเปาหมาย (End) และ
คอนขางเปนกลางเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
3.1.2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สํ าหรั บสั งคมไทย แนวความคิ ดที่ มี อิ ทธิ พลในป จจุ บั นและน าจะ
กอใหเกิดสุขไดอยางยั่งยืน ไดแก แนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองคไดมีพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษตางจากตํารับตําราและการเรียนรูทั่ว ๆ ไป กลาวคือ พระองคทรง
เนนให “รูตัวเอง” เมื่อไมรูตัวเอง ก็ตั้งอยูในความดีไมได แตพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนนให “รูตัวเอง” คือ รูกาย รู
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ใจ หรือรูความรูสึกนึกคิดของตัวเอง หรือที่เรียกวาสติ เมื่อรูตัวเองก็สามารถ
กํากับใหปฏิบัติไดถูกตองทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา หรือที่
เรียกวา ภาวนา หรือการทําใหเจริญ 4 ประการ อันกอใหเกิดประโยชนสุขอยาง
ยั่งยืน ไดแก กายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา และปญญาภาวนา
“...ศีล นั้นหมายถึง สังคมหรือการอยูรวมกัน เมื่อปฏิบัติถูกตอง ทํา
ใหตั้งอยูในความดี...” การตั้งอยูในความดี ทําใหมีสุขภาวะ สุขภาวะทําใหรู
ตัวเอง ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1
2. ปฏิบัตถิ กู ตอง

1. รูตวั เอง
กาย
จิต
สังคม
ปญญา
4. มีสุขภาวะ

3. ตัง้ อยูในความดี

แผนภูมิที่ 1 แสดงการพัฒนากาย จิต สังคม และปญญา
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนถึงการปฏิบัติ จึงจะเขาใจ
ลึกซึ้งและเกิดภาวะจิตใจเปนสุขงดงามกอใหเกิดความสุขรวมกับสาธารณะ
มนุษยเมื่อรูตัวเองและเขาถึงความจริง จะประสบความงามอันลนเหลือ
เกิดมิตรภาพอันไพศาล เกิดความสุขอันประณีตอยางที่ไมเคยพบมากอน และ
อยากใหเพื่อนมนุษยไดประสบความสุขเชนนี้บาง ความสุขจากการรูตัวเอง
การเขาถึงความจริง การเขาถึง ความงาม การเขาถึงความดี เปนความสุข
ราคาถูก (Happiness at Low Cost) จึงเปนไปไดสําหรับทุกคน แยงชิงกัน
ไมได แตสราง หรือบมเพาะและชวยกันสรางได จึงเปนไปเพื่อการอยูรวมกัน
ดวยสันติ (ทานที่สนใจในแนวความคิดของพระองคทาน กรุณาติดตามอานจาก
หนังสือคําพอสอน)
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3.1.3 ประเวศ วะสี
ประเวศ วะสี ไดกลาวถึง หลักการของความอยูเย็นเปนสุข วา
คือ ดุลยธรรม ซึ่งหมายถึง การกระทําที่นําไปสูความสมดุลของการอยูรวมกัน
อันประกอบดวย ดุลยภาพของกาย จิต สังคม และสิ่งแวดลอม หรืออาจเรียกวา
เกิดความเปนธรรมทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเปนองครวม (Wholeness) หรือ
ความเปนทั้งหมดซึ่งจะมากําหนดสวนยอย (เชน การเมือง ระบบราชการ เปน
ตน) โดยอาศัยหนทางที่เรียกวา มรรค 12 แหงสังคมอยูเย็นเปนสุข ไดแก
อุดมการณสูงสุด 1 คือ การอยูรวมกันดวยสันติ สดมภ 3 คือ จิตวิวัฒน (การ
พัฒนาจิตใหกวาง ไมเห็นแกตัว) ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง (การกระจายอํานาจ
ไปสูทองถิ่น ไมรวมศูนย) เศรษฐกิจดุลยนิยม (การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจทุน
นิยมเปนเศรษฐกิจดุลยนิยม) และสัมมนาพัฒนา 8
คือ การพัฒนาเพื่อ
อุดมการณสูงสุด และสงเสริมสดมภ โดยมีองคประกอบ 8 ประการ ไดแก
การศึกษา ศาสนา สุขภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสื่อสาร
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ และกฎหมาย
(ประเวศ วะสี, 2548 : 7-44) ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสังคมอยูเย็นเปน
สุข ไดแก การสรางวิสัยทัศนรวม การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อความอยูเย็นเปนสุข การสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการโดยมีพื้นฐาน
อยูบนการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การพัฒนาเครื่องชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น และการสราง
ผูนําเพื่ออนาคต
3.1.4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มีการปรับกระบวนทัศนการพัฒนาที่มุงสรางความสมดุลยั่งยืน
มากขึ้ น โดยเริ่ ม ตั้ ง แต แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) เปนตนมา แนวคิดการพัฒนาไดปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนา
แบบองค ร วมที่ มีค นเป น ศูน ย ก ลาง พร อ มกั บ การน อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาเป น แนวทางการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาและบริ ห าร
ประเทศเป น ไปในทางสายกลาง บนพื้น ฐานความสมดุล เชิ งพลวัต ของการ
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด
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พัฒนาที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทยใหมุงสู “สังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน” ซึ่งหมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยาง
มีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดอยางถูกตอง ดีงาม นําไปสูการอยูรวมกัน
อย า งสั น ติ ร ะหว า งคนกั บ คน และการอยู ร ว มกั น อย า งสมดุ ล ระหว า งคนกั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีลักษณะเปนองครวมตามเปาหมายหลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
3.2 ความสุขในทัศนะของนักคิดตะวันตก
นักคิดตะวันตกที่สําคัญและนานําสูการปรับประยุกต และพัฒนาใช
เพื่อสรางหรือพัฒนาตัวชีว้ ัด และวางแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความสุข
ในสังคม ไดแก
3.2.1 Edward Diena
นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส สหรัฐอเมริกา (อภิญญา
ตันทวีวงศ และคณะ, 2548 : 4-7) ผูไดรับฉายาวา “ดอกเตอรแฮบปเนส” จาก
การที่เขาสนใจศึกษาเรื่องราวที่วาดวยความสุขของมนุษยมานานรวม 25 ป
โดยลงมือทํางานวิจัยที่นาสนใจชิ้นหนึ่งรวมกับบุตรชาย เปนการสํารวจความ
คิดเห็นของคนจากสังคมตาง ๆ ทั่วโลกวาตนเองมี สุขภาวะแคไหน โดยใช
แบบประเมิน SWO (Subjective Well-being) เปนคะแนน 1-7 ระดับ ทําใหได
พบความจริงวา ความเชื่อเดิมที่วา “เงินมาก สุขมาก ไมจริง (ถูกถมทับไว)”
กลาวคือ การจัดอันดับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกับความรูสึกวาตนมีสุข กลับ
ไดขอสรุปวา คนในประเทศเม็กซิโก ชิลี สาธารณรัฐเช็ก กลับมีความรูสึกวาตน
มีความสุขมากกวาประเทศญี่ปุน หรือเกาหลีใต ทานยังพบจากการสัมภาษณผู
ที่ถูกจัดอันดับบุคคลที่ร่ํารวย 400 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร
เศรษฐกิ จชื่ อ ฟอร บ ส (Forbes) พบว า คนเหลา นี้สุ ข กว า คนทั่ ว ไปเล็ กน อ ย
เท า นั้ น มิ ใ ช ค วามสุ ข จะเพิ่ ม เป น เงาตามเงิ น ในกระเป า นอกจากนี้ Joe
Dominguez และ Vicky Robin เขียน “จะเลือกเงินหรือชีวิต” (Your Money or
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Your Life) ซึ่งมูลนิธิโกมล คีมทอง แปลไวเมื่อป 2546 ไดอธิบายที่สุขมากกวา
เล็กนอย เพราะเสนโคงแหงความอิ่มเอิบ หรือเสนโคงความสุขที่ระบุวา การ
บริโภคที่เหมาะสมจึงจะเกิดสุข แตถาบริโภคมากไปจะบั่นทอนความสุข
3.2.2 Daniel Kahneman
เดเนียล คาหนีมัน (Daniel Kahneman อางถึงใน อภิญญา ตันทวีวงศ
และคณะ, 2548: 10) นักจิตแพทยเจาของรางวัลโนเบล เปนหนึ่งในนักวิชาการ
ที่ ไ ด ร ว มในการศึ ก ษาคิ ด ค น และสร า งสรรค วิ ธี ก ารอั น ซั บ ซ อ น เพื่ อ นํ า ไปสู
คํ า ตอบทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ว า อะไรทํ า ให ค นเราเกิ ด ความสุ ข โดยสร า ง
สถานการณจําลอง ขอสรุปนี้พบไปในทิศทางรวมกันวาความสุขเปนเรื่องปจจัย
ภายในมากกวาปจจัยภายนอก ขอสันนิษฐานวาปจจัยที่จะนําไปสูความสุข
เดิม ๆ (เชน ความร่ํารวย การศึกษาสูง ๆ มีครอบครัว มีการพักผอนหนาจอทีวี
นาน ๆ) ไมจริง แตปจจัยที่นามีผล คือ การเขาหากิจกรรมทางศาสนา หรือการ
ใชเวลาอยางมีคุณภาพกับครอบครัวและมิตรสหาย
3.2.3 องคการสหประชาชาติ (United Nations)
องคการสหประชาชาติ ใหความสนใจการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
ตั้งแตศตวรรษที่ 18 สํานักอรรถประโยชน (Utilitarian) ไดศึกษาถึงแนว
ทางการพัฒนาที่จะสรางความอยูดีมีสุข (Utility) เฉพาะรายได และเศรษฐกิจ
ของคน แตก็ยังไมสามารถสรางความสุข ที่แทจริง การพิจารณามิติดานสังคม
จึงเกิดขึ้น โดยเนนดานคุณภาพชีวิต (Well-being) (อาทิ ดานการศึกษา การ
สาธารณสุข) เพื่อแกปญหาความยากจน และการวางงานเปนสําคัญ ตอมา
ในชวงกลางปพ.ศ.2503 มหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (United Nations
University : UNU) ไดพัฒนาเครื่องชี้วัดการพัฒนาดานสังคมขึ้น และในป
พ.ศ.2527 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดพัฒนา
ดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ซึ่งมี 3 องคประกอบ
หลัก คือ การมีสุขภาพดี การศึกษา และรายได ซึ่งมีการเผยแพรสูสาธารณชน
อย า งเป น รู ป ธรรม สํ า หรั บ การวั ด ความสุ ข ยั ง ไม แ พร ห ลาย เพราะมี นิ ย าม
แตกตางกัน และมีความเปนนามธรรมคอนขางมาก
การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิด
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อยางไรก็ตาม ในชวงปพ.ศ.2547 ประเทศภูฏาน ไดเสนอดัชนี
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) โดย
วิวัฒนาการมาจากลักษณะที่เปนสวนประกอบของสังคมภูฏาน ตั้งแตกอนป
พ.ศ.2502 ซึ่งระบบสังคม-เศรษฐกิจยังอยูในกรอบของคานิยมแบบชาวพุทธ
และศั กดินา โดยอดี ตพระราชาธิบ ดี จิก เม ดอรจิ วังชุก (Jigme
Dorji
Wangchuck) ทรงริเริ่มเปนพระองคแรก และไดทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
เปาหมายของการพัฒนาวา “...เปนการสรางความเจริญมั่งคั่งและความสุขของ
ประชาชน...” เนื่องในโอกาสที่ภูฏานเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติเมื่อ
ปพ.ศ.2514
ตอมาพระราชาธิบดีจิกเม ซิงเย วังชุก (Jigme
Singye
Wangchuck) ทรงเปนผูเพิ่มเติมรายละเอียด โดยทรงประกาศในปแรกที่ทรง
ขึ้นครองราชยวา “...นโยบายของประเทศเรา คือ การผดุงเอกราชใหมั่นคง
เพื่ อ ให บ รรลุ ก ารพึ่ ง ตนเองทางเศรษฐกิ จ ความมั่ ง คั่ ง และความสุ ข สํ า หรั บ
ประเทศของเราและประชาชน...” (ศูนยภูฐานศึกษา, 2547: 33-35)
กลาวโดยสรุป หากพิจารณา “ความสุข” อยางเปนองครวมในมิติที่มา
ของความสุขจะพบวา ความสุขมีที่มาได 2 ทาง คือ 1) ความสุขภายใน เปน
ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไมไดขึ้นอยูกับการมีหรือไมมีปจจัยภายนอก
โดยตรง มักจะเปนความสุขในระดับจิตและปญญา และ 2) ความสุขภายนอก
มักจะสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิต ความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกัน และปจจัยทางสิ่งแวดลอม ซึ่งพอที่จะพัฒนาแนวคิดไปสูตัวชี้วัดหรือดัชนี
ความสุขได
4. การพัฒนาตัวชี้วัดความสุข
แนวความคิดในระยะหลังของนักปรัชญาชวงทาย ๆ รวมถึง นักคิด
ตะวันตกที่ไดรับอารยธรรมทุนนิยม ซึ่งยิ่งพัฒนายิ่งกอใหเกิดวิกฤต หากตองการ
จะออกจากวิกฤตของอารยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม จําเปนตองมุง
เขาหาจิตสํานึกใหมซึ่งใหความสําคัญกับจิตวิญญาณ (Spirituality) ดังปรากฏ
ขอเขียนในหนังสือ Mega Trend 2000 : Conscious Capitalism และหนังสือ
Spiritual Politics Changing the World from Inside Out
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ในขณะที่ องคกรระหวางประเทศ ตางใหความสนใจพัฒนาตัวชีว้ ัด
ที่จะมาอธิบายผลของการพัฒนา แทนรายไดตอหัวประชากร ตั้งแต ค.ศ.1960
โดยเริ่มตนจากการวัดและรายงานเครื่องชี้วัดภาวะสังคม อาทิ ระดับการศึกษา
สุขภาพ การจางงาน ฯลฯ ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนแนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต
(Quality of Life) ความเปนอยูที่ดี (Well-being) การพัฒนาสังคม (Social
Development) ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) การพัฒนาเฉพาะ
ดาน เชน บทบาทของสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส ฯลฯ การพัฒนาที่
ยั่งยืน และดัชนีความสุข ปรากฏรายละเอียดดังนี้
4.1 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคน (Human Development Index :
HDI) พั ฒ นาโดยสํ า นั ก งานโครงการพั ฒ นาแห ง สหประชาชาติ (UNDP) มี
แนวคิดการพัฒนาคนใน 3 มิติ ทั้ง ในดานสุขภาพ (การมีชีวิตที่ยืนยาว และมี
สุขภาพดี) การศึกษา และเศรษฐกิจ (รายได ) เพื่อขยายแนวคิดการพัฒนา
ประเทศ โดยไมเนนรายไดเพียงดานเดียว
4.2 ดัชนีการพัฒนาหญิง-ชาย (Gender-related Development Index
: GDI) พัฒนาโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ใช
ดัชนีการพัฒนาคนของ HDI แตเพิ่มเติมความไมเทาเทียมในเรื่องความสําเร็จ
ระหวางเพศชายและหญิง
4.3 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต พัฒนาโดย UNESCAP มองคุณภาพชีวิตใน
ฐานะที่เปนภาพรวมขององคประกอบตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธกันใน 7 ดาน คือ
สุขภาพ การใชสติปญญา ชีวิตการทํางาน ชีวิตครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอม
และวัฒนธรรม
4.4 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาโดย United Nations
Commission on Sustainable Development (UNCSD) ซึ่งยึดหลัก Pressurestate-response Framework (PSR) โดยจัดแบงเปน 4 หมวด ไดแก หมวด
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสถาบัน/องคกร
4.5 ดัชนีอยูดีมีสุขของเด็กและเยาวชน (Child and Youth Well-being
Index : CWI) พัฒนาโดย Foundation for Child Development ซึ่งมี
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วัตถุประสงคเพื่อวัดผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบด วย ความอยู ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว สุข ภาพ (ความ
ปลอดภั ย / พฤติ ก รรม) การศึ กษา ความสั มพั นธ ท างสั งคม (ความสุ ข ทาง
อารมณ ความเชื่อมโยงในชุมชน)
4.6 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG) พัฒนาโดยผูนํา
ประเทศ ตาง ๆ ทั่วโลก 189 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ไดตกลงรวมกันที่
จะลดชองวางของการพัฒนา และมุงสงเสริมการพัฒนาคน ภายในปพ.ศ.25332558 โดยมีเปาหมายหลัก 8 ขอ ไดแก 1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย
2) เด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) สงเสริมความเทาเทียมกัน
ทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี 4) ลดอัตราตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพ
ของสตรีมีครรภ 6) ตอสูกับเอดส มาเลเรีย และโรคสําคัญอื่น ๆ 7) รักษา และ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ 8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ในประชาคมโลก
4.7 ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของประเทศภูฏาน ใชวัด
ความสุข ที่แทจริงของคนในสังคมที่เกิดจากการพัฒนาดานวัตถุและจิตใจควบคู
กันไป ภายใตหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการมีธรรมาภิบาล
4.8 ดัชนีโลกแหงความสุข (Happy Planet Index : HPI) พัฒนาโดย
New Economics Foundation วัดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพตอความอยูดีมีสุขของมนุษย ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
ความยื น ยาวของชี วิ ต ความพอใจในชี วิ ต และความต อ งการบริ โ ภค
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3
แตอยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดความสุขตาง ๆ ที่กลาวถึง ยังขาดตัวชี้วัด
ในมิติของคุณคา หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สําหรับวัดความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตไดตาม แบบแผนสังคมวัฒนธรรมแหงตนที่มีความครอบคลุมทั้ง
สั งคมเมื องที่ มีค วามเจริ ญ และสัง คมชนบทที่หางไกลความเจริญ อี กทั้งยั ง
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ครอบคลุ ม ความแตกต า งของกลุ ม เป า หมายอย า งแท จ ริ ง อาทิ ดั ช นี ด า น
วัฒนธรรม ดัชนีดานสวัสดิการชุมชน ฯลฯ อันเปนสิ่งประกันสําหรับผูยากไร
แรนแคน และ/หรือผูดอยโอกาสทางสังคม
ตารางที่ 3 แสดงดัชนีความสุขตามแหลงพัฒนาตัวชีว้ ดั ความสุข

/
/
/

/

HPI

/

/
/
/

/

GNH

MDG

/
/
/

CWI

/
/
/

ระดับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

GDI

ระดับบุคคล
1. สุขภาพ
2. การศึกษา
3. เศรษฐกิจ
4. ความเทาเทียมทางเพศ
5. การใชสติปญญา
6. ชีวิตการทํางาน
7. ชีวิตครอบครัว
8. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
9. ความพอใจในชีวิต
ระดับชุมชน/สังคม
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3. วัฒนธรรม
4. สถาบัน / องคกร
5. สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาในประชาคมโลก
6. ธรรมาภิบาล
7. ความตองการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
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