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บทน�ำ

กระแสโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก เป็นการนิยามความสุขอย่างมากซึง่ ท�ำให้ผคู้ นทัว่ โลกย่อมมีความแตกต่างกันออกไปอย่าง
กว้างขวาง หากกล่าวถึงค�ำว่า “ความสุข” แทบจะไม่มมี นุษย์คนใดปฏิเสธว่าไม่ปรารถนาและไม่แสวงหา
เนื่องจากความสุขเป็นภาวะอารมณ์เชิงบวก เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่น่าพึงพอใจ มีความสมหวัง
ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการในชีวติ เป็นความรูส้ กึ ชอบหรือพึงพอใจกับชีวติ อาจสะท้อนออกมาเป็นความสบายใจ
ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานร่าเริง ความอิม่ เอมใจ เป็นต้น ทัง้ นีใ้ นทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ขณะ
ที่มนุษย์มีความสุขร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมา สารดังกล่าวสามารถท�ำให้ลืมความเจ็บปวด
และไปยับยั้งความเจ็บปวดได้ชั่วขณะ มนุษย์แสวงหาความสุขมาตั้งแต่อดีต ดังเช่นที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสวงหาความดับทุกข์ เป็นการแสวงหาความสุขและเชื่อว่าความสงบภายในจิตใจเป็นความสุข
ทีแ่ ท้จริง เมือ่ พระองค์คน้ พบและเผยแผ่แนวปฏิบตั ติ นให้เกิดความสุขสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนถึงปัจจุบนั
นับเป็นเวลากว่า ๒๖๐๐ ปีมาแล้ว แต่ชวี ติ ทีท่ นั สมัยของมนุษย์ในทุกวันนีก้ ม็ คี วามทุกข์มากกว่าความสุข
เป็นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจทัง้ จากภาวะสงคราม การก่อการร้าย การแก่งแย่งแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การเมือง ความรุนแรงทางสังคม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น1
ท�ำให้เกิดความทุกข์ยากล�ำบาก ความอดอยาก ความเจ็บป่วย รวมถึงความหวาดกลัว ความเกลียดชัง
ความเครียด และความวิตกกังวล เป็นต้น2 การศึกษาเนื้อหา ความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบ
ของความสุขจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการแสวงหาหนทางแห่งความสุข เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจและเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งส�ำหรับสร้างความสุขให้กับชีวิตมนุษย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ของโลกปัจจุบัน ทั้งนี้บทความนี้เน้นหนทางแห่งความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา กระบวนการ
1

Arthur Zajonc, “Love and Knowledge : Recovering the Heart of Learning through Contemplation”.<http://www.waldorflibrary.org/images/stories/articles/RB114_1zajonc.pdf> (Accessed :
03/25/2016).
2
Simmer Brown and Grace “Introduction”, Meditation and the Classroom. Ed. Judith
Simmer Brown and Fran Grace. SUNY Press, 2011. xvi
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ท�ำให้เกิดความสุข พระพุทธศาสนามุง่ ให้มนุษย์กลับมาพิจารณาต้นเหตุของความทุกข์และความสุขทีอ่ ยู่
ในตัวเอง ด้วยกระบวนการพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา โดยตระหนักรู้ความเป็นจริงของชีวิตตามหลัก
ไตรลักษณ์ ซึ่งสามารถใช้จัดการกับต้นตอของปัญหาได้

ค�ำนิยามของความสุข

ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามีความหมายที่ส�ำคัญอยู่ ๓ นัยด้วยกัน ได้แก่ (๑) สภาวะ
แห่งความสุข ความสบาย (๒) สภาวะที่ปราศจากความทุกข์ ไม่มีทุกข์ ขจัดหรือท�ำลายความทุกข์ และ
(๓) สภาวะที่สามารถทนต่อความทุกข์ได้ง่าย3 ความสุขกับความทุกข์นั้นเป็นของคู่กัน ต่างก็เป็นเวทนา
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) กล่าวถึงที่มาของค�ำว่าความสุขไว้ว่า สุขะ แปลว่า ทนง่าย หรือ
ทนได้อย่างดี คือ ชอบทน คือ ความรู้สึกสบาย “สุ” แปลว่า ง่าย หรือ ดี “ขะ” แปลว่า ทน ค�ำว่า
“สุขะ” จึงแปลว่า ทนง่าย ทนได้ ทนอย่างดี แล้วเราชอบทน ชอบทนอย่างนั้น ทนรู้สึกอร่อย
ทนรู้สึกสุข ทนรู้สึกเบิกบานสนุกสนาน นี้เรียกว่า สุขะ คือ ความสุข4
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า ความสุข คือ การได้สนองความต้องการ หรือใช้
ภาษาง่าย ๆ ว่า ความสมอยากสมปรารถนา ซึ่งบ่งชี้ว่า การที่จะพัฒนาความสุขได้นั้นก็ต้องพัฒนา
ความอยาก หรือพัฒนาความต้องการด้วย มิฉะนั้นจะพัฒนาความสุขก็ไม่ส�ำเร็จ5 โดยแบ่งความสุขออก
เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม (๒) ฌานสุข สุขเนื่องด้วยฌาน และ (๓) นิพพานสุข
สุขเนื่องด้วยนิพพาน6 นอกจากนี้ยังได้แบ่งความสุขออกไปเป็น ๕ ชั้น คือ ชั้นที่ ๑ ความสุขจากการเสพ
วัตถุ ชั้นที่ ๒ ความสุขจากการเจริญคุณธรรม ชั้นที่ ๓ ความสุขจากการด�ำเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับ
ความจริงของธรรมชาติ ชั้นที่ ๔ ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง และชั้นที่ ๕ ความสุขเหนือการ
ปรุงแต่ง7
แสง จันทร์งาม กล่าวว่า เราต้องยอมรับกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่า คนเราต้องการความสุขและ
แสวงหาความสุข แต่ความสุขของคนเราก็มีหลายชั้นหลายประเภท ดังนี้ คือ (๑) ความสุขอาศัยกาม
3

สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๓๒ – ๔๓๓/๒๖๕–๒๖๖.
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), พจนานุกรมพุทธทาส พร้อมค�ำอธิบายขยายศัพท์, จัดพิมพ์เผยแพร่
เนื่องในมงคลกาล ๑๐๐ ปีพุทธทาส พุทธศักราช ๒๔๔๙-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๒๙๔.
5
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๒, (กรุงเทพมหานคร :
ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๗๒.
6
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๕๗.
7
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ความสุข ๕ ชั้น สู่ความเกษมสันต์นิรันดร์กาล, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๑-๑๖.
4
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(กามสุข=sensual pleasure) (๒) ความสุขที่เกิดจากการละเว้นความชั่ว (ศีลสุข) (๓) ความสุขที่เกิด
จากการท�ำความดี (ปุญญสุข) (๔) ความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำใจให้สงบ (สมาธิสขุ ) (๕) ความสุขทีเ่ กิดจาก
ความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาด (วิมุตติสุข)8
พระพุทธศาสนา กล่าวถึงชีวิตมนุษย์ว่า ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ รูปขันธ์ (กาย) และนามขันธ์
(จิต)9 จ�ำแนกย่อยในส่วนที่เป็นกาย ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ หรือ ธาตุ ๔ ส่วนที่เป็น
จิตจ�ำแนกย่อย ได้แก่ เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (ความจ�ำ) สังขาร (การคิด) และวิญญาณ (จิตใจ)10
ทัง้ รูปขันธ์ (กาย) และนามขันธ์ (จิต) ประกอบเข้าเป็นชีวติ และอิงอาศัยซึง่ กันและกัน โดยกายต้องอาศัย
จิตจึงจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ และจิตต้องอาศัยกายคอยรับรู้อารมณ์ภายนอก
พระพุทธศาสนาถือว่า ความทุกข์และความสุขเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้ ความทุกข์
ในชีวิตมนุษย์มี ๒ ประการ คือ ทุกข์ทางกาย และ ทุกข์ทางใจ11 ส่วนความสุขของชีวิตมนุษย์ก็มี ๒
ประการเช่นกัน คือ สุขทางกาย และ สุขทางใจ12
ความทุกข์ทางกายของมนุษย์เป็นทุกข์โดยสภาวะ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของ
ร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้ ความแก่ และความตาย ซึ่งมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนความทุกข์
ทางใจของมนุษย์เป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุนอกตัวมนุษย์ เช่น เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวัง
การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เป็นต้น13
ความสุขทางกายของมนุษย์ เป็นความสุขที่ร่างกายท�ำหน้าที่ได้ปกติ ไม่บกพร่องหรือเสียหาย
หรือความสุขจากการเสวยอารมณ์ตามประสาทสัมผัสทัง้ ๕14 เช่น ตาได้เห็นภาพทีส่ วยงาม หูได้ฟงั เสียง
ที่ไพเราะ จมูกได้สูดกลิ่นที่หอม ลิ้นได้ล้ิมรสชาติที่อร่อย กายได้สัมผัสสิ่งอ่อนนุ่ม เป็นต้น จัดเป็น
ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก ส่วนความสุขทางใจ เป็นสภาวะของจิตปกติที่ผ่องใส เบิกบาน ไม่ขุ่นมัว
ด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบใจ หรือไม่ขุ่นมัวด้วยอ�ำนาจกิเลสที่เป็นไปในมโนทวาร ได้แก่ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ความสุขประเภทนี้เป็นได้ทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระ หรือความสุขใน
โลกและความสุขที่พ้นวิสัยของโลก15
8

แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๓๑), หน้า ๒๕-๒๗.
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๙๐๖/๙๓๔-๙๓๖.
10
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๒๘/๒๒๐.
11
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๕/๓๔๒.
12
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๑๐๓.
13
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๕/๓๔๒.
14
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓.
15
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๑๐๓.
9
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ชีวิตมนุษย์จะมีความทุกข์หรือมีความสุขเป็นไปตามแรงกรรม หรือผลจากการกระท�ำของแต่ละ
บุคคล โดยเจตนาเรียกว่า กรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระท�ำด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ16 ดังพุทธพจน์
ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมจ�ำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน”17
ดังนั้น บุคคลจะมีความทุกข์หรือมีความสุข มีชีวิตที่เสื่อมลงหรือเจริญขึ้น จึงเป็นผลมาจากการ
กระท�ำของตนเองทัง้ สิน้ ทัง้ นีท้ กุ ข์เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์จะต้องรูเ้ ท่าทันและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง การเปลีย่ นแปลง
ตามกฏธรรมชาติไม่ใช่สงิ่ ทีม่ นุษย์จะเอาชีวติ เข้าไปเป็นทุกข์อนั เนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ส่วนสุข
ทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตตระ เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในชีวิต
ความสุขอันแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง สภาวะที่จิตใจหลุดพ้นจากกิเลสและ
ตัณหาทั้งปวง เป็นความสุขที่เกิดจากการบ�ำเพ็ญทางจิตจนเกิดสมาธิ ปัญญา มีจิตที่เป็นอิสระจากการ
ครอบง�ำของสรรพสิ่ง เรียกความสุขชนิดนี้ว่า “นิพพานสุข”18 และมนุษย์เข้าถึงได้ด้วยการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพภายในตัว ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัญญา มีการส่งเสริมศักยภาพในการเข้าถึง
ความจริง ความดี ความงาม และความสุข

ประเภทและระดับความสุขในพระพุทธศาสนา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) จ�ำแนกการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอก คือ มีกัลยาณมิตร เช่น ครู อาจารย์
เป็นต้น ที่สร้างบรรยากาศแห่งความรักความเมตตาและช่วยให้สนุก แต่ประเภทนี้เป็นความสุขที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศเอื้อ ซึ่งแม้จะส�ำคัญมาก แต่ต้องระวัง ถ้าคุมไม่ดี ความสุขประเภทนี้
จะท�ำให้ผู้เรียนอ่อนแอลง ยิ่งถ้ากลายเป็นการเอาใจหรือตามใจก็จะยิ่งอ่อนแอลงไป และเกิดลักษณะ
พึง่ พา (๒) ความสุขจากปัจจัยภายใน เมือ่ บุคคลเกิดความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์แล้ว ก็จะมีความสุขจาก
การสนองความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์นั้น ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากภายในตัวเขาเองอย่างเป็นอิสระและเขา
จะเข้มเข็งขึ้น พร้อมกับยิ่งมีความสุขชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพา และเมื่อท�ำได้เองก็พึ่งตนเองได้จึงเป็นอิสระ
ตรงนีส้ ำ� คัญ คือ ถ้าเรามีการศึกษาผิดทีท่ ำ� ให้คนใฝ่เสพ คนก็จะต้องได้สนองความใฝ่เสพ ได้รบั การบ�ำรุง
บ�ำเรอ เมือ่ สบายแล้วไม่ตอ้ งท�ำจึงจะมีความสุข แต่เมือ่ ไรต้องท�ำก็มคี วามทุกข์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรา
ให้การศึกษาที่ถูกต้อง คนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่ท�ำ  ใฝ่สร้างสรรค์ เขาก็จะมีความสุขเมื่อเรียนรู้และเมื่อท�ำ 
16

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๐/๒๗๓.
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๙/๑๐๖-๑๖๑.
18
สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๕/๕๑.
17
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ยิ่งท�ำก็ยิ่งมีความสุข และเมื่อท�ำก็ยิ่งมีความเข้มเข็ง เพราะฉะนั้นการศึกษาจะท�ำให้คนเข้มแข็งขึ้น
มีความสุขมากขึ้น และพึ่งตนเองได้ เป็นอิสระมากขึ้น19
นอกจากจะแบ่งความสุขออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ โลกิยสุขและโลกุตตระสุขแล้ว ยังสามารถ
แบ่งแยกย่อยให้ชัดเจนลงไปถึง ๑๐ ระดับ ดังนี้
๑. กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม ได้แก่ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกามคุณ ๕
๒. ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌาน ซึ่งวัดจากกามและอกุศลกรรมทั้งหลาย
๓. ทุติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยทุติยฌานสุข ซึ่งประกอบด้วยปีติ สุข และเอกัคคตา
๔. ตติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยตติยฌานสุขซึ่งประกอบด้วย สุข และเอกัคคตา
๕. จตุตถฌานสุข สุขเนื่องด้วยจตุตถาฌานซึ่งประกอบด้วย อุเบกขาและเอกัคคตา
๖. อากาสากัญจายตนสมาปัตติสขุ สุขเนือ่ งด้วยอากาสากัญจายตนสมาบัตซิ งึ่ ล่วงพ้นรูปสัญญา
ได้โดยสิ้นเชิง ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด ไม่มีมนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต่อวกาศอันอนันต์เป็น
อารมณ์
๗. วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติซึ่งค�ำนึงวิญญาณ
อันอนันต์เป็นอารมณ์
๘. อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติซึ่งค�ำนึงภาวะที่ไม่มี
อะไรเลยเป็นอารมณ์
๙. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึง
ภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
๑๐. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอันถึงภาวะที่ดับ
สัญญาและเวทนาทั้งหมด20
ถ้าจะจัดให้ย่อเป็น ๓ ระดับ ได้ดังนี้
๑. กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม หรือสุขเกิดจากกามคุณ ผู้เสพเสวย ได้แก่ มนุษย์ปุถุชน และ
อริยบุคคลชั้นโสดาบันและสกทาคามี
๒. ฌานสุข สุขเนื่องด้วยฌาน หรือสุขเนื่องด้วยสมาบัติ ๘ แยกเป็น ๒ ระดับย่อย คือ
๒.๑ สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยรูปฌาน ๔
๒.๒ สุขเนื่องด้วยอรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยอรูปฌาน ๔
19

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๕-๖๖.
20
พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๓๐ - ๕๓๑.
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ผูเ้ สพ เสวย ได้แก่ มนุษย์ปถุ ชุ น และอริยบุคคลทุกชัน้ ตัง้ แต่ชนั้ โสดาบันถึงพระอรหันต์ เฉพาะ
ท่านที่เจริญฌานชั้นนั้น ๆ ได้แล้ว
๓. นิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติ ผู้เสพ เสวย ได้แก่ พระอนาคามีและพระอรหันต์
ที่ได้สมบัติ ๘ แล้ว21
หากแบ่งความสุขออกเป็น ๓ ระดับ อาจแบ่งได้ดังนี้
สุขระดับที่ ๑ ด้านรูปธรรมที่ตามองเห็น คือ การมีความสุขจากการมีทรัพย์สินเงินทอง การมี
อาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐาน การมียศ มีฐานะ มีต�ำแหน่ง เป็นที่ยอมรับในสังคม มีมิตรสหายบริวาร
และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
สุขระดับที่ ๒ ด้านนามธรรมที่ตามองไม่เห็นคือเรื่องคุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิด
จากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิต การได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ มีความศรัทธา
ในสิ่งดีงามเป็นหลักของจิตใจ และการมีปัญญาที่ท�ำให้รู้จักการปฏิบัติต่อสิ่งรอบข้างหรือคนรอบข้าง
อย่างถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ท�ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
สุขระดับที่ ๓ ด้านนามธรรมขัน้ โลกุตตระทีอ่ ยูใ่ นทางธรรมคือ ความเป็นผูม้ จี ติ ใจทีเ่ ป็นอิสระด้วย
ความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงจนไม่หวั่น
ไหวเมื่อมีสิ่งใดมากระทบ วางใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตาม
ธรรมชาติที่ควรจะเป็นโดยไม่เข้ามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจ เป็นผู้มีความสุขกับตนเองตลอดเวลา
ถือว่ามีชีวิตที่สมบูรณ์22
หากแบ่งความสุขมี ๒ แบบ คือความสุขภายใน และความสุขภายนอก
ความสุขภายในหมายถึง ความสงบภายในใจตนเองหรือความสุขจากการรู้เท่าทัน เข้าใจความ
จริงของสิง่ ทัง้ หลาย เป็นความสุขทางปัญญาเนือ่ งจากการรูเ้ ห็นแจ้งความจริงนัน้ เป็นความโปร่งโล่ง ไม่มี
ติดขัดบีบคั้นใจ
ใช้เกณฑ์ความสุขในรูปแบบที่เกิดจากการตอบสนองจะแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบ ดังนี้
๑. สุขจากการตอบสนองตัณหา เห็นได้ง่าย รับรู้ได้ง่าย แต่มีความหวานชื่นน้อย มีทุกข์มาก
คับแค้นมาก เกิดความสุขเพียงชัว่ คราวในเวลาทีไ่ ด้เสพ ท�ำให้เกิดความอยาก ความโหยหา เป็นสุขทีไ่ ม่รู้
จักอิ่ม ไม่รู้จักเต็ม ได้มาเท่าไหร่ไม่รู้จักพอ
๒. สุขจากการตอบสนองฉันทะ หรือความต้องการอยากท�ำ อยากสร้างสรรค์ รวมถึงอยากท�ำสิง่
ที่เป็นกุศล เป็นสุขที่ประณีต ไม่มีความทุกข์ อึดอัด เร้าร้อน เย็นปลอดโปร่ง โล่งเบา สงบสุข ไม่อาศัย
21
22

14.

(

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๕๓๑.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๕.
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สิ่งเสพภายนอกเป็นสุขด้านใน แต่ยังไม่โปร่งโล่งเต็มที่ ยังมีความคับแคบด้วยองค์ธรรมอื่น ๆ ที่เนื่องอยู่
ในฌานนั้น ๆ ยังเกิดความยึดมั่นถือมั่น ยังเป็นสุขระดับเวทนา
๓. สุขที่ไม่เกิดขึ้นต่อการตอบสนองความอยากใด ๆ (นิพพานสุข) เป็นสุขที่ไม่กลับกลาย เป็นสุข
ที่ดีเลิศในพระพุทธศาสนา23

การพัฒนาความสุขในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาแบ่งความสุขเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบหรือขั้นต�่ำไปสู่ความสุขในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ละเอียดมากยิง่ ขึน้ จนถึงความสุขขัน้ สูงสุด โดยสามารถประมวลจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา
ได้ดังนี้
๑) ความสุข ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) โลกิยสุข ความสุขระดับโลกิยะ ได้แก่ ความสุขที่เจือด้วยกิเลส
ความสุขของสัตว์ที่เป็นไปในกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ และ (๒) โลกุตตระสุข
ความสุขระดับโลกุตตระ ได้แก่ ความสุขของพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสบางส่วน คือ พระโสดาบัน
สกทาคามี และพระอนาคามี และผู้สิ้นกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง ได้แก่ พระอรหันต์24
๒) ความสุข ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) กามสุข สุขที่เกิดจากกิเลสกาม หรือสุขเกิดจากกามคุณของ
มนุษย์ (๒) ทิพยสุข สุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติของพรหม และ (๓) ตัณหักขยสุข
สุขคือความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหา ได้แก่ สุขอันเกิดจากผลสมาบัต25
ิ
๓) ความสุข ๑๐ ระดับ ได้แก่ (๑) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม ได้แก่ ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วย
อาศัยกามคุณ ๕ (๒) ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌานซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา (๓) ทุตยิ ฌานสุข สุขเนือ่ งด้วยทุตยิ ฌาน ซึง่ ประกอบด้วย
ปีติ สุข และเอกัคคตา (๔) ตติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยตติยฌาน ซึ่งประกอบด้วย สุข และเอกัคคตา
(๕) จตุตถฌานสุข สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน ซึ่งประกอบด้วย อุเบกขา และเอกัคคตา (๖) อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากาสามัญจายตนสมาบัติ ซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิ้นเชิง
ปฏิ ฆ สั ญ ญาล่ ว งลั บ ไปหมด ไม่ ม นสิ ก ารนานั ต ตสั ญ ญา นึ ก ถึ ง แต่ อวกาศอั น อนั น ต์ เ ป็ น อารมณ์
(๗) วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งค�ำนึงวิญญาณอันอนันต์
เป็นอารมณ์ (๘) อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ซึ่งค�ำนึงภาวะที่
23

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จ�ำกัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒๔๓.
24
สุข ๒ ประเภท คือ (๑) โลกิยสุข หรืออุปธิสุข (๒) โลกุตตระสุข หรือ นิรุปธิสุข :- อ้างใน องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๖๗/๑๐๒.
25
ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๒.
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ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ (๙) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่และ (๑๐) สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข
สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อันถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด26
จากความสุขข้างต้น สามารถประมวลเป็นความสุข ๒ ระดับใหญ่ ๆ คือ
๑) โลกิยสุข สุขระดับโลกิยะ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑.๑) กามสุข สุขที่เกิดจากกิเลสกาม ได้แก่ สุขของสัตว์ผู้เป็นไปในกามาวจรภูมิ คือ ภูมิของ
สัตว์ผู้เสวยกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ กล่าวคือ
อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย และมนุษยโลก
๑.๒) ทิพยสุข สุขอันเป็นทิพย์ ได้แก่ สุขของเทวดา27 หรือ ความสุขของสัตว์ผเู้ กิดในกามาวจร
สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น คือ สวรรคชั้นจาตุมมหาราช ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี28
๑.๓) ฌานสุข สุขเนื่องด้วยฌานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี29
้
๑.๓.๑) สุขทีเ่ นือ่ งด้วยรูปฌาน ๔ เรียกว่า “รูปารัมมณสุข” คือ สุขทีม่ รี ปู ฌานเป็นอารมณ์30
ได้แก่ (๑) ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌานซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบด้วย
วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาและสัตว์ผู้บรรลุปฐมฌานนี้ย่อมเสวยสุขในปฐมฌานภูมิ ๓ ระดับ คือ
รูปพรหมชั้นพรหมปาริสัชชา (พวกบริษัทบริวารมหาพรหม), พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม),
และมหาพรหมา (พวกท้าวมหาพรหม) (๒) ทุติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน ซึ่งประกอบด้วย ปีติ
สุข และเอกัคคตา และสัตว์ผู้บรรลุทุติยฌานนี้ย่อมเสวยสุขในทุติยฌานภูมิ ๓ ระดับ คือ รูปพรหมชั้น
ปริตตาภา (พวกมีรัศมีน้อย), อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณไม่ได้), และอาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุข
ปลั่งซ่านไป) (๓) ตติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยตติยฌาน ซึ่งประกอบด้วย สุข และเอกัคคตา และสัตว์
ผู้บรรลุตติยฌานนี้ย่อมเสวยสุขในตติยฌานภูมิ ๓ ระดับ คือ รูปพรหมชั้นปริตตสุภา (พวกมีล�ำรัศมี
งามน้อย), อัปปมาณสุภา (พวกมีลำ� รัศมีงามประมาณมิได้), และสุภกิณหา (พวกมีลำ� รัศมีงามกระจ่างจ้า)
26

องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐-๕๐๓.
ดูรายละเอียดใน ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑๒/๑๑๑-๑๑๒ ค�ำว่า “ทิพยสุข” หมายเอา สุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกิด
จากรูปสมาบัตขิ องพรหมและมนุษย์ แสดงว่า รวมเอาความสุขอันเป็นทิพย์ของเทวดา และความสุขจากฌานสมาบัตดิ ว้ ย
แต่เนื่องจากในที่นี้แยก “ทิพยสุข” (สุขของเทวดา) ออกจาก “ฌานสุข” (สุขจากผลของฌานสมาบัติ) ออกจากกันเพื่อ
ให้เห็นระดับขั้นที่ชัดเจน.
28
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๘-๔๗๙.
29
ดูรายละเอียดประกอบใน :- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,
หน้า ๒๗๐-๒๗๓.
27

30
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(๔) จตุตถฌานสุข สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน ซึ่งประกอบด้วย อุเบกขา และเอกัคคตาและสัตว์ผู้บรรลุ
จตุตถฌานนีย้ อ่ มเสวยสุขในจตุตถฌานภูมิ ๗ คือ รูปพรหมชัน้ เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย์), อสัญญีสตั ว์
(พวกไม่มีสัญญา), อวิหา (เหล่าสัตว์ผู้ไม่เสื่อมจากสมาบัติของตน), อตัปปา (เหล่าสัตว์ผู้ไม่ท�ำความ
เดือดร้อนแก่ใคร), สุทัสสา (เหล่าสัตว์ผู้งดงามน่าทัศนา), สุทัสสี (เหล่าท่านผู้มองเห็นชัดเจนดี), และ
อกนิฏฐา (เหล่าท่านผู้ไม่ด้อยกว่าใคร หรือผู้สูงสุด)
สุขที่เนื่องด้วยรูปฌานนี้ในพระไตรปิฎกอาจเรียกด้วยชื่ออื่น ๆ และแบ่งเป็นความสุขที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะของความสุขทีเ่ กิด เช่น ความสุขในปฐมฌานและทุตยิ ฌานเรียกอีกอย่างว่า
“สัปปีตกิ สุข” คือ สุขที่มีปีติ ส่วนความสุขในตติยฌานและจตุตถฌาน เรียกว่า “นิปปีติกสุข” คือ สุขที่
ไม่มีปีติ31 หรือสุขที่เกิดแก่ผู้พิจารณาทุติยฌานมีปีติเป็นอารมณ์ เรียกว่า “สัปปีติการัมมณสุข” คือ
สุขที่เกิดจากฌานมีปีติเป็นอารมณ์ ส่วนสุขที่เกิดแก่ผู้พิจารณาทุติยฌานไม่มีมีปีติเป็นอารมณ์ เรียกว่า
“นิปปีตกิ ารัมมณสุข” คือ สุขที่เกิดจากฌานไม่มีปีติเป็นอารมณ์32 หรือ สุขในฌาน ๓ คือ ปฐมฌาน
ทุติยฌาน และตติยฌาน เรียกอีกอย่างว่า “สาตสุข” คือ สุขที่เกิดจากความยินดี หรือเรียกว่า
“สาตารัมมณสุข” คือ สุขที่เกิดจากฌานมีความยินดีเป็นอารมณ์ ส่วนสุขในจตุตถฌาน เรียกว่า
“อุเบกขาสุข” คือ สุขที่ไม่เกิดจากความยินดี แต่เกิดจากอุเบกขา (ความวางเฉย) หรือเรียกว่า
“อุเบกขารัมมณสุข” คือ สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์33
๑.๓.๒) สุขที่เนื่องด้วยอรูปฌาน ๔ เรียกว่า “อรูปารัมมณสุข” คือ สุขที่มีอรูปฌาน
34
เป็นอารมณ์ ได้แก่ (๑) อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากาสามัญจายตนสมาบัติ
ซึง่ ล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิน้ เชิง ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด ไม่มนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต่ อวกาศ
อันอนันต์เป็นอารมณ์และสัตว์ผู้บรรลุอรูปฌานนี้ย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมชั้นอากาสานัญจายตนภูมิ
(ชัน้ ทีเ่ ข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มที สี่ ดุ ) (๒) วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสขุ สุขเนือ่ งด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึง่ ค�ำนึงวิญญาณอันอนันต์เป็นอารมณ์และสัตว์ผบู้ รรลุอรูปฌานขัน้ นีย้ อ่ มเสวยสุขในอรูปพรหม
ชั้นวิญญาณัญจายตนภูมิ (ชั้นที่เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สุด) (๓) อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข
สุขเนื่องด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ซึ่งค�ำนึงภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์และสัตว์ผู้บรรลุ
อรู ป ฌานขั้ น นี้ ย ่ อ มเสวยสุ ข ในอรู ป พรหมชั้ น อากิ ญ จั ญ ญายตนภู มิ (ชั้ น ที่ เข้ า ถึ ง ภาวะไม่ มี อ ะไร)
(๔) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อันถึงภาวะที่มี
31

องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๒/๑๐๔.
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๕/๑๐๔.
33
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๓/๑๐๔-๑๐๕.
34
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๑๐๕
32
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สัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่และสัตว์ผู้บรรลุอรูปฌานขั้นนี้ย่อมเสวยสุขในอรูปพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ(ชั้นที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่)
๒) โลกุตตรสุข สุขระดับโลกุตตระ ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหา หรือ
เรียกว่า “ตัณหักขยสุข” ซึง่ เป็นไวพจน์หนึง่ ของพระนิพพาน ได้แก่ ความสุขของบุคคลผูบ้ รรลุโลกุตตระ
ธรรม ๔ จ�ำพวก คือ35
๒.๑) พระโสดาบัน (ผู้ถึงกระแส) หรื อ ผู ้ เ สวยสุ ข จากการบรรลุ โ สดาปั ต ติ ม รรค และ
โสดาปัตติผลซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากความสามารถละสังโยชน์ได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่า
เป็นตัวของตน), วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย), และสีลัพพตปรามาส(ความถือมั่นศีลพรต)
๒.๒) พระสกทาคามี หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผล ซึ่งเป็น
ความสุขที่เกิดจากความสามารถละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น (สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, และสีลัพพตปรามาส)
และท�ำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงได้
๒.๓) พระอนาคามี หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุอนาคามิมรรค และอนาคามิผล ซึ่งเป็น
ความสุขที่เกิดจากความสามารถละสังโยชน์เบื้องต�่ำ  (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ได้ทั้ง ๕ คือ สักกายทิฏฐิ,
วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะ(ความก�ำหนัดในกาม), และปฏิฆะ (ความหงุดหงิดขัดเคือง)
๒.๔) พระอรหันต์ หรือผู้เสวยสุขจากการบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตผล ซึ่งเป็นความสุข
ทีเ่ กิดจากความสามารถละสังโยชน์ได้หมดทัง้ ๑๐ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ข้างต้น และอุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง ๕ คือ รูปราคะ (ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน), อรูปราคะ (ความติดใจ
ในอารมณ์แห่งอรูปฌาน), มานะ (ความส�ำคัญตน), อุทธัจจะ (ความฟุง้ ซ่าน, และ อวิชชา (ความไม่รจู้ ริง)
ความสุขตามล�ำดับเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้เสพเสวยความสุข ย่อมมีลักษณะ
แตกต่างกัน กล่าวคือ (๑) กามสุข และทิพยสุข ผู้สามารถเสพเสวยได้ ได้แก่ มนุษย์ปุถุชน และ
พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันและสกทาคามี (๒) ฌานสุข ผู้สามารถเสพเสวยได้ ได้แก่ มนุษย์ปุถุชน
และพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ เฉพาะท่านที่เจริญฌานนั้น ๆ ได้แล้ว และ
(๓) โลกุตตระสุข หรือนิพพานสุข ผูส้ ามารถเสพเสวยได้ ได้แก่ พระอริยบุคคลทัง้ หลาย ตัง้ แต่พระโสดาบัน
จนถึง พระอรหันต์ (แต่ต้องแยกแยะออกไปอีก ถ้าเป็นผลสมาบัติสุขก็ได้ส�ำหรับผู้บรรลุผลนั้น ๆ แต่ถ้า
เป็นนิโรธสมาบัติสุข ก็ได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘ แล้วเท่านั้น36
35

ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๕-๑๘๗, และดูประกอบ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๘-๑๒๙, ๒๔๓-๒๔๔
36
.
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๕๕๖.
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จากความสุขเหล่านี้ เมื่อน�ำมาเรียงเป็นล�ำดับขั้น จะได้ความสุขในพระพุทธศาสนาดังนี้
ภาพแสดงล�ำดับขั้นของความสุขในพระพุทธศาสนา
ความสุขขั้นสูงสุด
๑๙. สุขจากการบรรลุพระอรหันต์
๑๘. สุขจากการบรรลุพระอนาคามี
๑๗. สุขจากการบรรลุพระสกทาคามี
๑๖. สุขจากการบรรลุพระโสดาบัน
๑๕. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข
๑๔. อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข
๑๓. วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข
๑๒. อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข
๑๑. จตุตถฌานสุข
๑๐. ตติยฌานสุข
๙. ทุติยฌานสุข
๘. ปฐมฌานสุข
๗. สุขในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
๖. สุขในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
๕. สุขในสวรรค์ชั้นดุสิต
๔. สุขในสวรรค์ชั้นยามา
๓. สุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
๒. สุขในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช
๑. สุขจากการเสพกาม

นิพพานสุข
โลกุตตรสุข

อรูปารัมมณสุข
ฌานสุข
รูปารัมมณสุข
โลกิยสุข

ทิพยสุข

กามสุข
ความสุขขั้นต�่ำ
(ที่มา: พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร., พระใบฎีกาเสน่ห์ าณเมธี, ดร., ดร.อ�ำนาจ ยอดทอง,
ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และอุทุมพร มุลพรม, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธ”, รายงาน
วิจัย, ส�ำนักบริหารโครงการวิจัยอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๕๔, หน้า ๓๕)
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ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นมีดังนี้
๑. ปัจจัยสนับสนุน ๗ ประการ ได้แก่ (๑) รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดีเป็น
กัลยาณมิตร ท�ำให้เกิดประโยชน์ อ�ำนวยความรู้จริง และการสร้างสรรค์ความดีงาม (๒) มีชีวิตอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม สังคมอย่างเป็นระเบียบ (๓) มีแรงจูงใจใฝ่รู้ สร้างสรรค์ที่ถูกต้อง (๔) พัฒนาศักยภาพอย่าง
เต็มที่ (๕) มีการปรับปรุงบุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดทั้งความเชื่อแนวความคิดให้ถูกต้องตามท�ำนอง
คลองธรรม เป็นไปตามเหตุและปัจจัย (๖) สาระค�ำสอนดี ส่งเสริมให้มีสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะ
เปลีย่ นแปลงตนเองให้ตนื่ ตัว มีการเรียนรู้ (๗) มีหลักสูตรทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดพิจารณาโดยแยบคาย
๒. ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) คือการท�ำในใจโดยแยบคาย หรือการคิดด้วยปัญญาของผูเ้ รียน
เป็นองค์ประกอบภายในตัวบุคคลที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสุข มีความส�ำคัญต่อการเกิด
สัมมาทิฎฐิ โยนิโสมนสิการ  ประกอบด้วยวิธคี ดิ ต่าง ๆ ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) คิดแบบสืบสาวเหตุปจั จัย
(๒) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ (๓) คิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
(๔) คิดแบบอริยสัจจ์หรือคิดแบบแก้ปัญหา (๕) คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและ
ความมุ่งหมาย (๖) คิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก (๗) คิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม (๘) คิดแบบ
เร้ากุศล (๙) คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน และ (๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท หรือวิธีคิดแบบจ�ำแนกแยกแยะ

กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสุข

กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความสุข เป็นกระบวนการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา เริม่ ทีส่ มั มาทิฎฐิ
หรือการรู้ การเข้าใจ การคิดเห็นทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริง โดยมีปจั จัยภายนอกตัวบุคคล ซึง่ ก่อให้เกิด
ศรัทธา37 ที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผู้อื่นที่เป็นกัลยาณมิตร และปัจจัยภายในตัวบุคคล คือ
การคิดด้วยปัญญา ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ38 เป็นปัจจัยเสริมสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิ ที่เห็นคุณค่า
ของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตให้ถึงความสุขที่แท้จริงได้
จึงเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ แล้วมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ในภาคทฤษฎี (ปริยตั )ิ การลงมือปฏิบตั ิ (ปฏิบตั )ิ และท�ำการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้ (ปฏิเวธ)
ดังนี้
๑. การเรียนรู้ภาคปริยัติ เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ และเนื้อหาสาระของ
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา โดยการอ่าน ฟัง และดู ข้อก�ำหนดหรือแนวทางการฝึกอบรมกาย
ให้มีความประพฤติดี คือ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระท�ำชอบ) และสัมมาอาชีวะ
37
38

14.

(

สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๑/๖๗.
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑.
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(เลี้ยงชีพชอบ) การฝึกอบรมจิตให้เกิดสติ ตลอดถึงวิธีการ แบบอย่าง และสิ่งที่ใช้ฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่น
จนมีสมาธิ คือ สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)
และแนวทางการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง คือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และ
สัมมาสังกัปปะ (ด�ำริชอบ)
๒. การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติตามหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ และเนื้อหาสาระ
ของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา โดยฝึกหัดสีลภาวนา หรือการฝึกอบรมกายให้มีความ
ประพฤติดี คือ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระท�ำชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)
ฝึกหัดสมถภาวนา39 หรือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ มีความเพียรและความตั้งใจ ประกอบด้วย
สติตระหนักรู้ ส�ำรวมจิตให้แน่วแน่ สงบเยือกเย็น ปลอดโปร่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วิตกกังวล จนเป็นสมาธิ คือ
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตัง้ จิตมัน่ ชอบ) และฝึกหัดวิปสั สนา
ภาวนา40 หรือการฝึกอบรมปัญญาสัมมาทิฏฐิ และความนึกคิดในทางทีช่ อบ ฝึกสติให้รเู้ ท่าทันกับปัจจุบนั
อารมณ์ จนจิตเกิดปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง41 คือ สัมมาทิฏฐิ
(เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ด�ำริชอบ)
๓. การเรียนรู้ภาคปฏิเวธ เป็นการวิเคราะห์ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
ตามหลักไตรสิกขา ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการอบรมกายให้มีความประพฤติดี ด้วยการดู
พฤติกรรมดีงามทั้งกาย วาจา และอินทรีย์ทั้ง ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จนเป็นความเคยชิน
แคล่วคล่อง อยู่ตัว เป็นวินัย เข้าสู่วิถีชีวิต การฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามหลักการปฏิบัติ
สมถภาวนา ด้วยการดูวา่ จิตใจมีความสงบนิง่ มีอารมณ์มนั่ คงไม่หวัน่ ไหวต่อการยัว่ ยุของกิเลส มีคณ
ุ ธรรม
มีประสิทธิภาพ และมีความสุข และการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงตามหลักการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ด้วยการดูความรู้คิด ความเข้าใจ การมองเห็นความจริง เท่าทัน ทั้งระบบความ
สัมพันธ์ และอธิบายถึงเหตุถึงผลได้
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา สัมพันธ์กบั มรรค ๘ หรือ
ทางมุง่ สูก่ ารพ้นทุกข์ หรือการลงมือปฏิบตั ิ ๘ ประการ เพือ่ ให้พน้ จากทุกข์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของอริยสัจ ๔
เมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นองค์มรรคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อมองตามขั้นตอนไตรสิกขา ก็จะ
เห็นการฝึกอบรมตามล�ำดับขัน้ เป็นศีล สมาธิ ปัญญา แต่เมือ่ มองในรายละเอียดของการปฏิบตั กิ จ็ ะเห็น
39

ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗.
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐.
41
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.
40
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องค์มรรคทัง้ หลายเดินไขว้ทำ� หน้าทีก่ นั อยู่ ถือว่าบุคคลนัน้ ก�ำลังเดินตามมรรคตลอดเวลา42 กระบวนการ
เรียนรู้จึงเป็นการใช้องค์ประกอบทั้ง ๓ ด้านของผู้ปฏิบัติ คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ให้ท�ำหน้าที่
สัมพันธ์กันอย่างเชื่อมโยงและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน

สรุป

การพัฒนาความสุขสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในขัน้ แรกของการพัฒนา คือ สัมมาทิฎฐิเมือ่ มองชีวติ ตามความ
เป็นจริงได้ มีศีลเป็นตัวควบคุมกาย วาจา สามารถพัฒนาความสุขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมได้ ศีลไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การไม่เบียดเบียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาความประพฤติ
และความสัมพันธ์ที่ดีงาม การพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพราะพัฒนาการด้านวัตถุอย่างเดียวก่อให้เกิดปัญหามากมายด้วยความเครียดและความเห็นแก่ตัว
ของบุคคลในสังคม เพือ่ ป้องกันและขจัดปัญหาดังกล่าว จึงควรส่งเสริมให้ทกุ คนพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
รู้จักชีวิตตามความเป็นจริง เพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน อันจะเป็นผลให้จิตบริสุทธิ์และเกิด
ปัญญาก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
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