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บทคัดย่อ
ความสุขอันประกอบด้วยแรงจูงใจขัน- พื-นฐานความต้องการของมนุ ษย์ ซึ5งเป็ นทัง- ปั จจัยภายนอกและปั จจัย
ภายในทีเ5 กือ- กูลให้เกิดแรงผลัดดันของการกระทํา ในทางจิตวิทยากล่าวไว้ว่าปั จจัยสําคัญอีกปั จจัยหนึ5งซึง5 มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ปั จจัยทีเ5 กิดจากการเรียนรู้ การรับรู้ ทีป5 ระกอบด้วยการตีความจากสิง5 เร้าร่วมกับความต้องการ
พืน- ฐานของร่างกาย เป็ นปั จจัยทีส5 ําคัญมากอย่างหนึ5งของความแตกต่างระหว่างบุคคล มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า
ความต้องการพืน- ฐานของมนุ ษย์ เป็ นสัญชาตญาณทีต5 ดิ ตัวมนุ ษย์มาแต่กําเนิดมีอยู่ 5 ขัน- ตอน เริม5 จากตํ5าสุดไปสูงสุด
โดยทีม5 นุษย์จาํ เป็ นต้องได้รบั การตอบสนองตามความต้องการขัน- ตํ5าสุดจนเป็ นทีพ5 อใจก่อน ตามด้วยความต้องการขันสูงสุข ความต้องการของมนุษย์แต่ละคนจะแตกต่างกันไป และพฤติกรรมหนึ5งก็สามารถตอบสนองความต้องการหลายๆ
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน
การสร้างความสุขในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ทีม5 กี ารเปลีย5 นแปลง อย่างต่อเนื5องอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นใน เรื5องของ
เทคโนโลยี การสือ5 สาร สภาพเศรษฐกิจ และ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีม5 กี ารส่งถ่ายข้อมูลถึงกันและกันเร็วขึน- และจากการ
เปลีย5 นแปลง ทีเ5 กิดขึน- อย่างรวดเร็วนี-เองจึงเป็ นเสมือน พลังผลักดัน ให้คนแต่ละคน ต่างต้องตระหนักถึง ความสําคัญ
ของการเปลีย5 นแปลง อันทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง สร้างคุณภาพชีวติ ของตนเองด้วยการสร้างความสุขอย่างต่อเนื5อง
อยู่เสมอเพื5อให้ตนมีความพร้อมรับมือกับการเปลีย5 นแปลงทีเ5 กิดขึน- อย่างไม่หยุดยัง- ผูท้ พ5ี ฒ
ั นาตนเองย่อมเป็ นบุคคลที5
ประสบความสําเร็จ ในหน้าทีก5 ารงาน ได้รบั ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้รบั คํายกย่อง สรรเสริญมากกว่า ผูท้ ท5ี ํางาน
อยู่ไปวันๆ โดยไม่สนใจทีจ5 ะพัฒนา ความรูแ้ ละความสามารถของตนเอง ชอบทํางาน ตามคําสังที
5 ไ5 ด้รบั มอบหมาย จาก
หัวหน้างานเท่านันดังนัน- พลังแห่งคุณค่า ของความสุข เป็ นบ่อเกิดของการพัฒนาตนด้วยการสร้างความสุขอย่างความมันคงและ
5
ยังยื
5 น โดยคนทีม5 คี วามสุขในชีวติ ไม่จาํ เป็ นต้องคนเก่ง คนฉลาด หรือแม้แต่มที รัพย์สนิ เงินทองมากมาย แต่หากเป็ นผูท้ 5ี
สามารถปรับตัว เรียนรู้ กับการเปลี5ยนแปลงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ5ืนได้อย่างมีความสุข คือสิง5 ที5นับได้ว่าประสบ
ความสําเร็จทีส5 ดุ ของชีวติ อย่างแท้จริง
คําสําคัญ: ความสุข, พลังแห่งคุณค่า

Abstract
Happiness as fundamental inspiration needs of human beings which compost of both internal and
external factors to drive human action. In psychology, it mentioned that another factors which influence to
human behavior are learning and perception factors caused by interpreting stimulus and basic physical need,
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which are essential factors of different character of the individual. As mentioned by Maslow that the human’s
basic need has five levels from the bottom up, human beings have to gain from the lowest step for their
satisfaction to upper levels because there are different need of the individual and a set of behavior can
response the various needs in the same time.
Key words: Happiness, Power.

บทนํา
วิธกี ารของความสุข หรือแม้กระทัง- ความหมายของคําว่าความสุข แต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นและรูปแบบที5
ความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าความสุขจะเป็ นเช่นไร การแสวงหาความสุขของแต่ละคนย่อมหนีไม่พน้ กับการแสวงหา
มาเพื5อสนองตอบความต้องการขัน- พืน- ฐานของตนเอง มนุ ษย์ต่างมีความต้องการ ความปรารถนา ซึง5 ในทุกการกระทํา
ทุกอย่างเกิดขึน- จากสิง5 ที5ได้มาจากสิง5 ที5ตนเองต้องการ และตรงกับหลักแนวคิดของมาสโลว์1 ทีจ5 ดั เรียงลําดับขัน- ของ
ความต้องการพืน- ฐานของมนุษย์ ตัง- แต่ขนั - แรกไปสูค่ วามต้องการของมนุษย์ขนั - สูงขึน- ไปเป็ นลําดับ ซึง5 มีอยู่ 5 ขัน- ดังนี1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการขัน- พืน- ฐานของมนุ ษย์เพื5อความอยู่
รอด เช่น อาหาร เครื5องนุ่งห่ม ทีอ5 ยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ-าดื5ม การพักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและมันคง
5 (security or safety needs) เมื5อมนุ ษย์สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุ ษย์กจ็ ะเพิม5 ความต้องการในระดับทีส5 งู ขึน- ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ความต้องการความมันคงในชี
5
วติ และหน้าทีก5 ารงาน
3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (affiliation or acceptance needs)
เป็ นความต้องการเป็ นส่วนหนึ5งของสังคม ซึ5งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ5งของมนุ ษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รบั ซึ5ง
ความรัก ความต้องการเป็ นส่วนหนึ5งของหมู่คณะ ความต้องการได้รบั การยอมรับ การต้องการได้รบั ความชื5นชมจาก
ผูอ้ 5นื เป็ นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมใิ จในตนเอง เป็ นความต้องการการได้รบั การ
ยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รบั ความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรูค้ วามสามารถ
เป็ นต้น
5. ความต้องการความสําเร็จในชีวติ (self-actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความ
ต้องการทีจ5 ะทําทุกสิง5 ทุกอย่างได้สาํ เร็จ ความต้องการทําทุกอย่างเพื5อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
ซึง5 ในแนวคิดของ Maslow ยังมีทศั นคติต่อการมองมนุษย์ในมุมด้านทีส5 ามารถก่อให้เกิดสิง5 ทีด5 งี าม โดยใช้หลัก
เชิงวิเคราะห์ทางด้านมนุ ษย์นิยมว่า มนุ ษย์มคี วามใฝ่ ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ดงี าม ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า
เห็นคุณค่าในตนเอง รูจ้ กั ผิดชอบชัวดี
5 มีความรับผิดชอบในชีวติ ทุกสิง5 เกิดจากการเลือกของตนเอง ทีส5 าํ คัญคือมนุ ษย์มี
ความปรารถนารู้จกั ตนเอง และใช้ความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื5อให้เกิดความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที5 ถ้ามนุ ษย์อยู่ในสิง5 แวดล้อมทีด5 เี อือ- ต่อการพัฒนาแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่ความหมายดี หมายรู้ ของความเจริญทัง2
บุคลิกภาพและวุฒภิ าวะเสมอ
และ Maslow ยังมีความเห็นในด้านการเรียนรู้เกี5ยวกับตัวบุคคลอีกว่า จะเกิดขึ-นจากการศึกษาโดยเน้ น
เกี5ยวกับด้านการมีสุขภาพจิตที5ดี บุคลิกภาพที5มนคง
ั 5 การประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตย่อมเกิดขึ-นได้
1

ประสาน หอมพูลและคณะ, “จิ ตวิ ทยาเกี4ยวกับพฤติ กรรม”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พศิ ษิ ฐ์การพิมพ์, 2540), หน้า 75
ทฤษฎีลาํ ดับขัน- ความต้องการพืน- ฐานของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory),
<http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/concepts_of_developmental_psychology/05_2.html>
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Maslow เห็นว่ามนุษย์จะมีความต้องการทีเ5 รียงลําดับจากระดับพืน- ฐานไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายทฤษฏีของ Maslow
จะอยู่บนพืน- ฐานของความน่าจะเป็ นอีก 3 ข้อ คือ
1. ความต้องการของมนุษย์เกิดขึน- อย่างสมํ5าเสมอและไม่มที ส5ี น-ิ สุด
2. ความต้องการทีถ5 ูกจัดลําดับตามความสําคัญและความต้องการขัน- พืน- ฐานของมนุษย์
3. ความต้องการทีไ5 ด้รบั การตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิง5 จูงใจของพฤติกรรมนัน- ๆ ต่อไป
ดังนัน- ความต้องการจึงเปรียบได้กบั สภาวะแห่งความสุขทีท5 ุกคนต่างปรารถนาและต้องการให้ได้มาด้วยความ
ภาคภูมใิ จแห่งตนโดยเฉพาะในด้านการสนองตอบความต้องการ อันประกอบด้วยการแสวงหาความสุขทีเ5 กิดขึน- จากการ
กระทําของตนเอง

ความหมายของความสุข
ความสุขของแต่ละคนมักจะเกิดขึน- จากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ทีส5 ะท้อนต่อการ
กระทําเชิงพฤติกรรมโดยทางพุทธศาสนา เกิดจากความสุขทีส5 มั พันธ์กบั จากปั จจัยภายนอก และ ความสุขจากปั จจัย
ภายใน ความสุขจากปั จจัยภายนอก คือ ความสุขจากวัตถุท5สี ามารถเป็ นเจ้าของได้ เช่น อาหาร เสือ- ผ้า ยารักษาโรค
รถยนต์ ความสุขจากปั จจัยภายในหรือจิตวิญญาณเกิดจาก การปรุงแต่ง การฝึ กจิต การนัง5 สมาธิ ซึง5 จิตทีม5 กี ารฝึ กฝนดี
แล้ว จะสามารถมีภูมติ า้ นทานต่อความทุกข์จากปั จจัยภายนอก3
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต)4 กล่าวถึงความสุขคือ ความสบายกาย และสบายใจ ในสองอย่าง
นี- ความสุขใจ นับว่าเป็ นยอดแห่งความสุขในโลก และทุกคนก็สามารถทีจ5 ะบรรลุความสุขใจนี-ได้ หากปฏิบตั ติ ามหลัก
"มัชฌิมาปฏิปทา" คือ ทางสายกลาง ไม่ตงึ ไม่หย่อนเกินไป จึงเป็ นแนวทางทีค5 วรนํามาดําเนินชีวติ เพื5อให้เกิดความสุข
ในชีวติ ประจําวันได้อย่างดีเยีย5 ม
สวทช.5 กล่าวถึงความสุข คือสิง5 ที5ใช้บ่งบอกระดับสภาวะจิตใจของบุคคล ณ ช่วงเวลา หรือ สถานการณ์
หนึ5งๆ ซึง5 เปลีย5 นแปลงไปตามทีบ5 ุคคลนัน- รูส้ กึ (ปั จจัยภายนอกตัวบุคคล) และรับรู้ (ปั จจัยภายในบุคคล) จากสิง5 กระตุ้น
โดยทีก5 ารรับรูจ้ ะมีอทิ ธิพลเหนือกว่าความรูส้ กึ เพราะใช้สร้างสมดุลของร่างกายและสุขภาพจิต
คัคนางค์ มณีศรี6 อ้างถึงในวีนโฮเฟ่ น (1997) กล่าวนิยามความสุขว่า หมายถึงการประเมินของแต่ละคนว่า
ชื5นชอบชีวติ โดยรวมของตนเองมากแค่ไหน การทีเ5 ราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารูส้ กึ ชอบหรือพึงพอใจกับชีวติ
เรานันเองคนที
5
ม5 คี วามสุขนัน- เป็ นคนทีแ5 ทบจะไม่รูส้ กึ วิตกกังวลกับชีวติ ตนเอง ชอบสนุ กสนานอยู่กบั เพื5อนฝูงและชอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์มนคงไม่
ั5
เปลีย5 นแปลงขึน- ลงง่าย และมักจะหวังว่าตนจะพบเจอสิง5 ดีๆ ในอนาคต
7
เชษฐพล มานิตย์ กล่าวถึงความสุขคือ สภาวะทีบ5 ุคคลรับรูว้ ่าตนเองได้ทําในสิง5 ทีต5 นต้องการและทําได้สาํ เร็จ
มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมใิ จในการกระทําของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการดําเนิน
ชีวติ ที5จะนํ าไปสู่การมีสุขภาพที5ดี การพัฒนาตนการมีสมั พันธภาพที5ดกี บั คนรอบข้างและสังคม สามารถดําเนินชีวติ
อย่างพอเพียงและมีใจทีส5 งบ
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สิง5 ทีเ5 รียกว่าความสุข จึงเป็ นบ่อเกิดแห่งความต้องการอันสูงสุดของแต่ละคน การแสวงหา เพื5อค้นหาไม่ว่าจะ
เป็ นสิง5 ทีอ5 ยู่รอบตัวเราจากบุคคลใกล้ชดิ พ่อแม่ พีน5 ้อง ญาติมติ ร เพื5อนฝูง ตลอดจนถึงสิง5 แวดล้อมต่าง ๆ ทัง- ทีท5 ํางาน
และสังคมรอบข้าง ล้วนแต่เป็ นแรงผลักดันให้เกิดความปิ ตสิ ขุ แห่งตน ดังนัน- การสร้างความสุขบนความหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ นัน- จึงตรงกับพระไพศาล วิสาโล8 ได้กล่าวไว้ คือ การแสวงหาแต่ความสุขจากการได้ แสวงหาความสุขจากการ
มีหรือจากสิง5 ทีม5 ขี นั - ต่อไปคือการแสวงหาความสุขจากการ ให้กล่าวคือยิง5 ให้ความสุข ก็ยงิ5 ได้รบั ความสุข สุขเพราะเห็น
นํ-าตาของผูอ้ 5นื เปลีย5 นเป็ นรอยยิม- และสุขเพราะภาคภูมใิ จทีไ5 ด้ทาํ ความดีและทําให้ชวี ติ มีความหมาย จากจุดนัน- แหละก็
ไม่ยากทีเ5 ราจะค้นพบความสุขจากการไม่มี นัน5 คือสุขจากการปล่อยวาง ไม่ยดึ ถือในสิง5 ทีม5 ี และเพราะเหตุนัน- แม้ไม่มี
หรือสูญเสียไป ก็ยงั เป็ นสุขอยู่ได้ เกิดมาทัง- ทีน่าจะมีโอกาสได้สมั ผัสกับความสุขจากการ ให้ และ การ ไม่มี เพราะนันคื
5 อ
สุขทีส5 งบเย็นและยังยื
5 นอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจแห่งความสุข
ความปรารถนาแห่งความสุขทีท5 ุกคนต่างค้นหาและต้องการให้เกิดขึน- กับตนเองตามที5 สุภาพร เทพยสุวรรณ9
ได้กล่าวไว้ ชีวติ ของมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขและต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทัง- สิน- วิธที ช5ี ่วยเพิม5 ความสุข
ให้ตวั เองได้คอื
1. อยู่กบั คนที5ทําให้เรายิ-มได้ จากการศึกษาพบว่าเราจะมีความสุขที5สุดเมื5ออยู่ท่ามกลางคนที5มีความสุข
เหมือนกัน ให้เราอยู่กบั คนที5ย-มิ แย้มแจ่มใส สร้างอารมณ์สุนทรียะเพราะคนเหล่านัน- จะพลอยพาให้เราหัวเราะและมี
ความสุขไปด้วย
2. ยึดถือคุณค่าในตัวเอง อะไรคือความเชื5อของเรา อะไรคือสิง5 ทีย5 ดึ ถือ เช่น ความเมตตากรุณา ความซื5อสัตย์
ความยุตธิ รรม หากเราให้ความสําคัญต่อคุณค่าเหล่านี-มากเท่าไหร่ เราจะมีความรูส้ กึ ทีด5 ตี ่อตัวเองและคนทีเ5 รารักมาก
ขึน- เท่านัน3. ยอมรับสิง5 ดีๆ ทีเ5 กิดขึน- ในแต่ละวัน แม้ว่าจะเป็ นสิง5 เล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม อย่าผลักไสสิง5 ดีๆ ทีเ5 กิดขึน- และคิด
ว่าสิง5 นัน- ไม่สมบูรณ์แบบ ให้เรายอมรับสิง5 ดีทเ5ี กิดขึน- แม้ว่าจะเป็ นสิง5 น้อยนิดก็ตาม
4. จินตนาการถึงการประสบความสําเร็จ อย่ากลัวว่าสิง5 ที5เราคาดหวังไว้นัน- เราจะไปไม่ถึง ให้เราวาดภาพ
ความสําเร็จของตัวเอง หลายคนไม่กล้าวาดภาพความสําเร็จของตัวเอง เพราะกลัวว่าจะทําให้ตวั เองผิดหวัง แต่ในความ
จริงการจินตนาการถึงความสําเร็จของตัวเองเป็ นสิง5 ทีส5 าํ คัญทีจ5 ะทําให้เราไปถึงจุดนัน5. ทําในสิง5 ทีเ5 รารัก แม้ว่าเราไม่สามารถไปนัง5 ชมวิวชายทะเลทุกวัน หรือดํานํ- าดูปะการังที5เราชอบได้บ่อยๆ
แต่การได้ทาํ ในสิง5 ทีเ5 รารักบ้างนานๆครัง- จะช่วยเพิม5 ความสุขให้แก่เราอย่างไม่น่าเชื5อ
6. มีเป้ าหมายในชีวติ คนทีม5 เี ป้ าหมายในชีวติ จะพยายามไปถึงจุดนัน- และจะมีความรูส้ กึ ทีด5 ตี ่อตัวเองและต่อ
ชีวติ
7. ทําตามใจของเรา เราเป็ นคนเดียวเท่านัน- ทีส5 ามารถบอกตัวเราเองได้ว่าอะไรจะเป็ นสิง5 ทีท5 ําให้เรามีความสุข
ไม่ใช่สงิ5 ทีค5 รอบครัวหรือเพื5อนๆบอก แต่เป็ นสิง5 ทีร5 อู้ ยู่แก่ใจตัวเอง
8. ผลักดันตัวเองไม่ใช่กดดันผูอ้ 5นื เป็ นการง่ายทีเ5 ราจะรูส้ กึ ว่าความสําเร็จของเรานัน- ขึน- อยู่กบั คนอื5น แต่ความ
เป็ นจริงแล้วสิง5 นี-ขน-ึ อยู่กบั เรา เมื5อเราเข้าใจและตระหนักในสิง5 นี-แล้ว ในทางกลับกันสิง5 เหล่านี-จะมีอํานาจผลักดันให้เรา
8
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ไปถึงจุดหมายได้ ให้เราหยุดตําหนิโลกนี-และคนอื5น อย่าเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื5น และเราจะค้นพบคําตอบในไม่
ช้า
9. เต็มใจรับการเปลีย5 นแปลง แม้ว่าอาจจะยาก แต่ให้เชื5อว่าการเปลีย5 นแปลงทําให้เราได้เรียนรูป้ ระสบการณ์
แปลกๆใหม่ๆในชีวติ และจะทําให้เราก้าวไปสูค่ วามสําเร็จอีกขัน- หนึ5ง
10. พอใจกับชีวติ ง่ายๆ คิดทางบวกอยู่เสมอ เช่น เรามีคนทีร5 กั เรา เรามีความทรงจําทีด5 ี เรามีเพื5อนทีด5 ี วันนีรถติดน้อยกว่าเมื5อวาน สิง5 ง่ายๆ เหล่านี-ทาํ ให้ชวี ติ ของเราดําเนินต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายอะไร
11. ทําดีกบั ทุกคน การทําดีกบั ผู้อ5นื จะช่วยสร้างความสุขให้แก่ตวั เรา ไม่ว่าความดีท5เี ราทํานัน- จะเล็กน้อย
เพียงใด แต่จะช่วยสร้างความรู้สกึ ที5ดตี ่อตัวเราได้ งานวิจยั พบว่า เด็กอายุ 9-11 ขวบที5ให้ทําสิง5 ที5ดเี ป็ นเวลาหลาย
สัปดาห์ตดิ ต่อกัน ไม่เพียงแต่มคี วามสุขเพิม5 มากขึน- แต่ยงั เป็ นทีย5 อมรับในกลุ่มเพื5อนๆอีกด้วย
12. มีความเพียงพอ รูจ้ กั ประหยัด การมีหนี-สนิ หรือการใช้จ่ายเกินตัว ทําให้เราเป็ นทุกข์ สิง5 ทีจ5 ําเป็ นสําหรับ
ชีวติ นัน- มีไม่ก5อี ย่าง แต่สงิ5 ที5เราต้องการมีมากจนไม่รู้จบ ให้เรารูจ้ กั พอใจในสิง5 ที5เรามีอยู่ ว่าเรามีเพียงพอแล้ว ความ
ละโมบทําให้เราเกิดความทุกข์ จากการไม่รจู้ กั พอ
13. เป็ นพ่อแม่คน สิง5 นี-หลายคนอาจไม่เห็นด้วย แต่การจากศึกษาพบว่าการเป็ นพ่อแม่หรือผูป้ กครองทําให้เรา
มีประสบการณ์อกี ขัน- หนึ5งในชีวติ ทีค5 นทีไ5 ม่มลี กู ไม่ได้รบั แต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็ นพ่อแม่คนทําให้เรามีความสุขแต่
การเป็ นพ่อแม่เป็ นการเชื5อมต่อของความสุขและเป็ นสิง5 ทีม5 คี วามหมาย จากการศึกษาของ Lyubomirsky ในปี 2012
พบว่า การเป็ นพ่อ แม่ของลูกเป็ นประสบการณ์ทท5ี ําให้มคี วามสุขอีกขัน- หนึ5งของชีวติ และทําให้เรารูจ้ กั ความหมายของ
ชีวิต มากขึ-น และการสร้า งความสุ ข ที5ส ามารถสร้า งกัน ได้อ ย่ า งง่ า ยๆ ดัง ที5นั ก วิช าการหลายๆ ท่ า นได้ก ล่ า วไว้
คัคนางค์ มณีศรี10 กล่าวถึงวิธงี ่ายๆ 10 ข้อ ในการเพิม5 ความสุข คือ
1. นักจิตวิทยาแนะให้คุณตระหนักว่า ความสุขที5ย ัง5 ยืนไม่มีสูตรสํา เร็จ ที5จะสร้างขึ-นมาได้ แต่ ม นุ ษย์มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็ นอยู่ของเราได้ ไม่ว่าจะรํ5ารวยหรือยากจน เราก็สามารถมีความสุข
ได้ จริงอยู่ว่าความยากจนไม่มจี ะกินทําให้เกิดทุกข์ แต่คนทีร5 วยล้นฟ้ า ก็ไม่ได้รบั ประกันว่าจะมีความสุขเสมอไป
2. ต้องควบคุมตารางเวลาของตนเอง เพราะคนที5มคี วามสุขจะรู้สกึ ว่าชีวิตอยู่ใ นกํามือตัวเอง แบ่งเวลา
ออกเป็ นส่วนๆ ตามเป้ าหมายว่า วันนี-จะทําอะไรบ้าง เช้าทําอะไร เย็นทําอะไร แล้วก็ทาํ ตามทีท5 ่านเองวางแผนไว้ แล้วก็
จะรูส้ กึ ว่า เราทําอะไรๆ ได้มากมาย
3. ทําตัวให้มคี วามสุข ซึง5 ก็ทาํ ได้ง่ายๆ ด้วยการยิม- นักจิตวิทยาพบว่า เมื5อเรายิม- เราจะรูส้ กึ มีความสุขขึน- ถ้า
เราหน้าบึง- ก็จะรูส้ กึ ว่าโลกนี-ไม่น่าอยู่เลย เพราะฉะนัน- อยากมีความสุขก็ให้ยม-ิ เข้าไว้
4. หางานหรือกิจกรรมทีช5 อบทําในเวลาว่าง ให้ได้ใช้ทกั ษะของคุณเอง เช่น ทํางานฝี มอื หรือจัดแต่งสวนหน้า
บ้าน กิจกรรมเหล่านี-จะช่วยให้คุณมีสมาธิ เพลิดเพลิน รูส้ กึ อยากทํางานให้สาํ เร็จ ลืมสนใจอย่างอื5น จนรูส้ กึ ว่าเวลาผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว ซึง5 ไม่ตอ้ งรอให้มเี วลาว่าง ในการทํางานทุกๆ วันของคุณผูฟ้ ั ง ก็สามารถทําได้ โดยการเปลีย5 นงานน่ า
เบื5อให้มเี ป้ าหมายว่า แต่ละชัวโมงจะทํ
5
าอะไรให้เสร็จบ้าง แล้วก็มุ่งมันทํ
5 าให้ได้จะช่วยให้เราทํางานอย่างมีความสุข
5. ออกกําลังกายเป็ นประจํา เช่น เล่นกีฬา หรือเต้นแอโรบิคอยู่กบั บ้านก็ได้ ซึง5 การศึกษาพบว่าการออกกําลัง
กายนัน- นอกจากจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังสามารถบําบัดอาการซึมเศร้าทางจิตและความวิตกกังวลได้
ด้วย เพราะจิตใจทีแ5 จ่มใสย่อมอยู่ค่กู บั ร่างกายทีแ5 ข็งแรง
6. พักผ่อนให้เพียงพอ คนทีม5 คี วามสุขนัน- นอกจากจะเป็ นคนสดชื5นกระปรีก5 ระเปร่าแล้ว ถึงเวลาพักก็ต้องพัก
เต็มทีเ5 พื5อเติมพลัง ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะรูส้ กึ อ่อนเพลีย เฉื5อยชาและอารมณ์เสียง่ายอีกด้วย
7. ให้ความสําคัญกับคนใกล้ชดิ เวลาเราเหงาหรือทุกข์ใจ ยาขนานเอกก็คือการมีใครสักคนมาใกล้ชดิ และ
ห่วงใยเราอย่างแท้จริง อย่าลืมทะนุ ถนอมความสัมพันธ์ดว้ ยการแสดงความรักให้อกี ฝ่ ายรับรู้ อย่าคิดว่าอยู่กนั มานานรู้
10

อ้างอิงแล้ว

ใจกันอยู่แล้ว หมันแสดงนํ
5
-าใจต่อคนใกล้ชดิ เหมือนทีท5 ่านแสดงความมีน-ําใจกับผูอ้ 5นื ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันและเติม
ความรักอยู่เสมอ
8. นักจิตวิทยาแนะว่า ให้ใส่ใจผูอ้ 5นื ให้มากกว่าตัวเอง มองข้ามความต้องการของตัวเองไปบ้างแล้วดูว่าผูอ้ 5นื
ต้องการอะไร ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากคุณหรือไม่ เพราะการทําความดีโดยการช่วยเหลือผู้อ5นื ทําให้ผู้อ5นื มี
ความสุข ก็จะทําให้คุณรูส้ กึ อิม5 อกอิม5 ใจ และมีความสุขตามไปด้วย
9. หันมามองและตระหนักถึงสิง5 ดีๆ ในชีวติ ที5คุณมีอยู่และมักจะมองข้ามไป เช่นสุขภาพที5แข็งแรงของ
คุณ เพื5อน ๆ ทีห5 วังดี ครอบครัวทีอ5 บอุ่น คนทีจ5 ดจําและซาบซึง- กับสิง5 ดีๆ ในชีวติ จะมีความสุขมากขึน- ได้
10. สร้างศรัทธาในศาสนาเอาไว้ยดึ เหนี5ยวจิตใจ ผลจากการวิจยั พบว่าผูท้ ศ5ี รัทธาในศาสนาใดก็ตามจะปรับตัว
กับเรื5องร้ายๆ ในชีวติ ได้ดกี ว่ารู้สกึ ว่าชีวิตเรามีความหมาย ชอบช่วยเหลือผู้อ5ืน และแน่ นอนว่ามีความสุขในชีวิต
มากกว่า
ความสุขเป็ นสิง5 ทีอ5 ยู่ใกล้ตวั เราและหาได้ไม่ยาก แค่เพียงเริม5 ต้นจากการเข้าใจตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง
พอใจกับชีวติ ง่ายๆ รูจ้ กั พอ และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพื5อรับความเปลีย5 นแปลงและประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ใน
ชีวติ ความสุขในชีวติ เป็ นสิง5 ทีใ5 ครต่างก็อยากมี ยิง5 มีได้มากเท่าไรก็เหมือนได้กําไรชีวติ มากเท่านัน- โดยเฉพาะในยุคทีม5 ี
การแข่งขันสูงอย่างทุกวันนี- ความสุขก็ดูเหมือนจะเป็ นทีต5 ้องการมากขึน- แต่ในหลาย ๆ พฤติกรรมทีเ5 ราทําจนติดเป็ น
นิสยั บางทีก็เป็ นตัวบ่อนทําลายความสุขในชีวติ เราโดยที5เราไม่ทนั ได้รู้ตัว ที5กล่าวได้ว่าเป็ นส่วนพฤติกรรมทําลาย
ความสุขในชีวติ ตามทีก5 ระปุกดอทคอม11 ได้อา้ งจากเว็บไซต์ Marc and Angle Hack Life ไว้ดงั นี1. สนใจเรื5องคนอื5นมากกว่าเรื5องตัวเอง
เมื5อ ใดก็ต ามที5เ ราเทความสนใจไปที5เ รื5อ งของคนอื5น จนลืม สนใจเรื5องราวของตัว เอง เมื5อ นัน- จะเกิด การ
เปรียบเทียบขึน- มาทันที และการเปรียบเทียบทีว5 ่า ก็มแี นวโน้มจะลดทอนความสุขในชีวติ ของเราได้ดว้ ย ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าสนใจแต่ความสําเร็จของคนอื5น แล้วลืมกลับมามองสิง5 ทีต5 วั เองมี แถมไม่ยอมขยับเขยือ- นชีวติ ให้กา้ วหน้าไปในแบบ
ของตัวเอง ก็คงได้แต่ยนื มองคนอื5นเขาปี นขึน- ไปในระดับทีส5 งู ในขณะทีต5 วั เองยังยํ5าอยู่กบั ที5 จนในทีส5 ุดก็เกิดความทุกข์
ท้อใจได้
ดังนัน- พยายามรับข้อมูลที5ไม่เป็ นประโยชน์กบั ตัวเองให้น้อย แล้วสร้างสรรค์สงิ5 ดีๆ ให้ตวั เองเยอะๆ ดีกว่า ที5
สําคัญต้องเชื5อมัน5 และศรัทธาในความสามารถของตัวเองให้มาก รวมทัง- อย่าปล่อยให้ใครมามีอทิ ธิพลกับชีวติ จนสูญเสีย
การควบคุมตัวเองเด็ดขาด เพราะถ้าหากมีความมุ่งมันตั
5 ง- ใจจริง ก็คงไม่มอี ะไรมาขัดขวางไม่ให้พฒ
ั นาตัวเองแน่ๆ
2. รอจังหวะเหมาะสม ทีไ5 ม่มวี นั มาถึง
หากเป็ นคนมีความฝั น แต่กาํ ลังรอให้ถงึ ช่วงเวลาทีเ5 หมาะสมเสียก่อน ถึงจะเริม5 ลงมือทําตามฝั น และเป้ าหมาย
ทีว5 างไว้ แบบนี-เห็นทีคงไม่ได้เริม5 ต้นสานฝั นสักทีแน่ ๆ เพราะเอาเข้าจริงๆ ช่วงเวลาทีเ5 หมาะสม ทีก5 ําลังรออยู่ อาจไม่มี
จริงก็ได้ แต่สงิ5 ที5ทําให้รอมาจนถึงทุกวันนี- ก็เป็ นเพียงข้ออ้างที5สร้างขึน- มาเองเท่านัน- แล้วอย่างนี-จะเดินไปถึงเส้นชัย
แล้วมีความสุขกับมันได้เมื5อไหร่ ฉะนัน- นับจากนี-ต่อไป อะไรทีต5 งั - เป้ าเอาไว้ ก็ลงมือเลยดีกว่า การผัดวันประกันพรุ่งไป
เรื5อยๆ เดีย‚ วจะสายเกินไป
3. ทํางานแบบเช้าชาม เย็นชาม
การทํางานเป็ นชีวิตอีกครึ5งหนึ5งของเราก็ว่าได้ ดังนัน- ใครที5รู้สกึ ไม่มีความสุขกับชีวติ การทํางานตอนนี-นัก
อาจจะต้องปรับทัศนคติใหม่ ก่อนทีค5 วามสุขจะหดหายมากไปกว่านี- ซึง5 อาจจะเปลีย5 นมุมมองมาคิดว่า งานเป็ นสิง5 ทีท5 ํา
ให้เรามีชวี ติ ทีด5 ขี น-ึ มีคุณค่าในตัวเองมากกว่าเดิม มีเงินทีส5 ามารถบันดาลปั จจัยจําเป็ นต่างๆ ในชีวติ ให้ได้ แถมงานยัง
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ช่วยให้จดั การชีวติ ตัวเองได้อย่างมีระบบมากขึน- อีกต่างหาก แต่หากใครไม่ไหวกับงานทีท5 าํ อยู่ตอนนี-จริงๆ ก็ยงั ไม่สายที5
จะหางานทีใ5 ห้ความสุขกับมากกว่านี4. เก็บกดความเกลียดชังไว้ในใจ
เมื5อความรู้สกึ เกลียดเกิดขึน- แล้ว เราก็ยากที5จะลบเลือนมันออกจากใจไปได้ง่ายๆ อีกทัง- เมื5อเรารู้สกึ เกลียด
อะไร เราก็มกั จะจดจําสิง5 นัน- ได้ดี และใช้เวลาคิดวกไปวนมากับมันได้นานมากขึน- ซึง5 ทัง- หมดนี-กแ็ น่นอนว่าไม่สง่ ผลดี ไม่
ว่าทางใดก็ตาม แถมบางทีเรายังผูกใจเจ็บแค้นมาเนิ5นนาน นานจนบางทีกล็ มื ไปแล้วว่าโกรธเกลียดกันด้วยเรื5องอะไร
จนสุดท้ายความโกรธเกลียดในจิตใจก็คงค้
ั 5 างอยู่ในความรูส้ กึ นานไปก็สร้างความทุกข์อย่างมหาศาล โดยทีไ5 ม่ได้มใี คร
เจ็บชํ-าไปด้วยเลย ดังนัน- พยายามปล่อยวางทุกเรื5องทีผ5 ่านเขามาในชีวติ แล้วอยู่อย่างมีความสุขดีกว่า
5. ขังตัวเองไว้กบั ความวิตกกังวล
หากลองมองย้อนกลับไปสัก 2-3 ปี คงจะเห็นได้ว่าตัวเองปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปอย่างไม่มวี นั หวนกลับมา
มากมายเหลือเกิน เพียงแค่เพราะความวิตกกังวลและความกลัวที5เกินเหตุเท่านัน- ทําให้พลาดโอกาสมีความสุขแบบ
สุดเหวีย5 งไปอย่างน่าเสียดาย อีกทัง- ยังต้องมานังรู
5 ส้ กึ ผิด และเสียใจทีต5 ดั สินใจผิดพลาดในวันนันดังนัน- หากต้องการอยากมีอสิ ระ และมีความสุขในชีวติ มาก ๆ ต่อไปนี-กล็ องปล่อยใจจากความวิตกกังวล และ
ความกลัวเสียที แล้วเริม5 ต้นทําอะไรใหม่ๆ ทีใ5 นชีวติ นี-ไม่เคยได้ทาํ บ้างก็ได้
6. ดือ- รัน- ดันทุรงั
บางเหตุการณ์ทเ5ี กิดขึน- ในชีวติ เราก็รบั รูแ้ ละคาดเดาได้ลางๆ ถึงความยากลําบากของมัน แต่ใจก็ยงั ดันทุรงั
และรัน- จะสูอ้ ย่างหัวชนฝา โดยทีไ5 ม่ได้อาวุธทีม5 อี ยู่ในมือเลย ซึง5 แบบนี-กค็ งไม่แคล้วต้องเจ็บตัวกลับมาแน่ ๆ นักจิตวิทยา
ก็เลยแนะนําว่า วันไหนทีเ5 จอเรื5องยุ่งยาก และไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ในทันที ให้เลิกดันทุรงั ซะ จากนัน- ก็ปล่อยใจ
ให้สบาย เพราะเมื5อคุณมีจติ ใจทีแ5 จ่มใสขึน- ปั ญญาก็จะเกิด และในทีส5 ุดก็อาจจะหาทางออกให้ปัญหาได้อย่างคาดไม่ถงึ
เลยทีเดียว
7. ค้นหาความสุขระยะสันนักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า ในสมองของคนเรามีความคิดที5ส่งผลต่ อการกระทําอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง นัน5 ก็คือ
ความคิดชัววู
5 บ และความคิดทีย5 งยื
ั 5 น ซึง5 แบบแรกจะเกิดขึน- ในชัวแวบของสมอง
5
มีปัจจัยมาจากความรูส้ กึ แบบฉับพลัน
และแรงกระตุ้นเร้าจากสิง5 รอบข้าง แต่ความคิดแบบยังยื
5 น จะเกิดโดยผ่านกระบวนการไตร่ตรองจากสมองมาอย่างดี
แล้วแต่กแ็ ปลกทีค5 นส่วนใหญ่มกั จะสับสนระหว่าง 2 ความคิดนี-เป็ นอย่างมาก และชอบคิดว่าความรูส้ กึ เพียงชัวแวบ
5
คือ
ความสุขทีต5 วั เองต้องการจริงๆ และต่างก็โหยหาความรูส้ กึ ชัวแวบกั
5
นให้ควัก ทัง- ๆ ทีจ5 ริงแล้วความรูส้ กึ แบบฉับพลัน มี
แนวโน้มจะเป็ นความสุขในระยะสัน- กับชีวติ ซะมากกว่าด้วยซํ-า ส่วนความรูส้ กึ แบบยังยื
5 นต่างหาก ทีจ5 ะทําให้คุณเป็ นสุข
อย่างมันคง
5
8. ใจร้อนและกดดันตัวเองจนเกินไป
เราเชื5อว่าหลายคนอยากเปลีย5 นแปลงชีวติ ตัวเองให้ดขี น-ึ แต่ยงิ5 พยายามเปลีย5 นแปลงเท่าไร กลับยิง5 รูส้ กึ เหนื5อย
ท้อ และไร้ความสุขมากเท่านัน- ซึง5 อาจจะเป็ นเพราะว่า คุณใจร้อน และกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า จึงทําให้รูส้ กึ
เหมือนวิง5 วนอยู่ในกรอบ เหนื5อยล้า แต่หาทางเดินต่อไปไม่ได้สกั ที ฉะนัน- คงดีกว่าหากจะค่อยๆ ปรับจากสิง5 เล็กๆ ใน
ชีวติ ก่อน ทําไปเรื5อยๆ ไม่ต้องรีบร้อน ให้โอกาสตัวเองได้หยุดพัก และไตร่ตรองบางอย่างให้ละเอียดถี5ถ้วนกว่านี-อกี
หน่อย จะได้รสู้ กึ สบายขึน9. ไม่ยอมตัดใจจากคนทีท5 าํ ให้เจ็บปวด
บางครัง- การทีเ5 ลือกจะเดินออกห่างจากใครสักคน เพียงเพราะไม่อยากทนเจ็บอีกต่อไป แต่พฤติกรรมทีค5 นส่วน
ใหญ่ทาํ คือ อยู่ห่าง แต่ไม่ยอมตัดใจจากเขาสักที ซึง5 แบบนี-น5ีล่ะทีท5 าํ ให้คุณต้องจมอยู่กบั ความทุกข์ทไ5ี ม่มวี นั สิน- สุด แถม
ยังพาตัวเองไปเป็ นของตายให้เขาวกกลับมาทําร้ายซํ-าแล้วซํ-าเล่า ฉะนัน- หากอยากหลุดพ้นจากบ่วงแสนทุกข์น-ีสกั ที คุณ
ก็ควรต้องมีความเด็ดขาดให้มากกว่านี- และแม้ว่ามันจะทําได้ยาก แต่กค็ งไม่ยากเกินกว่าทีจ5 ะรักตัวเองให้เป็ นจริง

10. มองทุกอย่างเพียงผิวเผิน
หนังสือทีม5 หี น้าปกสวยไม่ได้หมายความว่าจะมีเนื-อหาทีโ5 ดนใจเสมอไป หรือหนังสือทีด5 ูเก่าซอมซ่อก็อาจจะมี
เนื-อหาทีน5 ่าสนใจมากก็ได้ ซึง5 ทุกอย่างขึน- อยู่กบั มุมมองของแต่ละคน และกว่าเราจะทําความรูจ้ กั กับบางอย่างให้ลกึ ซึง- ก็
ควรต้องใช้เวลาศึกษามันให้ละเอียดถีถ5 ว้ น จะได้มคี วามสุขกับสิง5 ทีเ5 ลือกได้นานๆ ไม่ตอ้ งเสีย5 งมาทุกข์ใจกับการตัดสินใจ
ทีผ5 ดิ พลาดเพราะมองทุกอย่างเพียงผิวเผิน
ความสุขก็คงมีอยู่ในตัวเราทุกคนในระดับที5เต็ม ล้นเท่ากันหมด เพียงแต่ใครจะรักษาความสุขให้อยู่กบั เรา
ได้มากน้อยแค่ไหน การเปลีย5 นแปลงย่อมส่งผลทีด5 ที จ5ี ะทําให้มคี วามสุขมากยิง5 ขึน- การสร้างความสุขในกับตัวเองจึงเป็ น
สิง5 ทีท5 ุกคนสร้างได้และจัดการได้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง5 การขจัด สิง5 ทีเ5 รายึดติดในหลายๆ สิง5 มากเกินไปจนทํา
ให้เรามีความทุกข์ เครียด หรือเจ็บปวด แทนทีเ5 ราจะปล่อยให้ตวั เราเองมีความสุข เริม5 ต้นสร้างความสุขจึงจําเป็ นต้อง
กําจัดสิง5 เหล่านี-ออก ตามที5 LIKE KIITDOO ON FACEBOOK12 กล่าวไว้คอื
1. ขจัดความคิดทีว5 ่า “เราต้องถูกไปทุกอย่าง”
กล่าวคือ ไม่ยอมทีจ5 ะเป็ นคนทีผ5 ดิ เลยซักครัง- เดียว เชื5อว่าตัวเองถูกเสมอ และปล่อยให้หลายๆ อย่างต้องพังลง
เพียงเพราะว่าเราต้องเป็ นฝ่ ายถูก อย่างเช่นเรื5อง คู่ครองหรือความรัก ลองถามตัวเองซักนิดก่อนทีค5 ุณจะทะเลาะกับอีก
คน เพื5อยืนยันว่าเราถูก ว่ามันคุม้ ทีจ5 ะทําแบบนี- ถ้าทําแล้ว มันจะทําให้อะไรๆ ดีขน-ึ จริงๆ หรือเปล่า ลองคิดดูดๆี ดังเช่น
ที5 Wayne Dyer กล่าวไว้ว่า ทุกครัง- ทีจ5 ะทะเลาะกับใคร เขาฉุ กคิดกับตัวเองเสมอว่า “Would I rather be right, or
would I rather be kind”
2. ขจัดความคิดทีว5 ่า “เราต้องเป็ นคนควบคุมทุกอย่าง”
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน- บางทีมนั ก็อยู่เหนือความควบคุมของเราไปบ้าง เพราะถ้าหากว่าเรามีความคิดอยู่ในหัว
ว่า ทุกอย่างต้องควบคุมได้ แต่พอจริงๆ มันไม่ใช่ขน-ึ มา ดังนัน- ความทุกข์กจ็ ะปรากฏ เพราะฉะนัน- ไม่ว่าจะเรื5องอะไรก็
ตาม ถ้าทําดีทส5ี ดุ แล้ว ก็ปล่อยมันไปอย่างทีม5 นั เป็ น อย่าคิดมาก สิง5 ทีเ5 กิดขึน- ก็คอื ความสุขนัน- เอง
3. ขจัดความคิดทีว5 ่า “เราต้องตําหนิคนอื5นไว้ก่อน”
ทุกสิง5 ทุกอย่างทีเ5 กิดขึน- มันมาจากการกระทําของเราเองทัง- นัน- และถ้าเรามัวแต่โทษคนอื5น หรือสิง5 ภายนอก
ทัง- หลาย ทีท5 าํ ให้เราเป็ นแบบนู้น หรือแบบนี- เราก็จะไม่มวี นั มีความสุขได้เลย
4. ขจัดนิสยั “มองตัวเองในแง่ลบ หรือ มองค่าตัวเองตํ5าไป”
ในบางครัง- คนเราก็มกั คิดเสมอว่า การมองแต่ขอ้ ดีของตัวเอง อาจทําให้ตวั เองเหลิง หรือไม่ประสบความสําเร็จ
เพราะจะทําให้เราไม่พฒ
ั นาแต่ บางคนก็มากไปที5ไม่เคยมองข้อดีของตนเองเลยมองแต่ ขอ้ เสียและมองค่าตัวเองต่ อ
เกินไป ทําให้ในทุกๆ วัน ไม่รสู้ กึ ดีกบั ตัวเองเลย ซึง5 บางครัง- เราอาจจะดีกว่าสิง5 ทีเ5 ราคิดว่าตัวเราเป็ น ก็เป็ นได้
5. ขจัด “จํากัดความเชื5อ” ของคุณเอง
บางครัง- เราก็จํากัดความคิดของเรามากเกินไปว่า เราทําอะไรได้ เราทําอะไรไม่ได้ เรื5องนี-เป็ นไปได้ เรื5องนีเป็ นไปไม่ได้ เพราะความคิดเหล่านี-จะทําให้ย5ําอยู่กบั ที5 และไม่ได้ใช้ศกั ยภาพทีม5 อี ยู่ได้อย่างเต็มที5 เพราะฉะนัน- อย่า
หยุดฝั น และไม่มอี ะไร ทีเ5 ป็ นไปไม่ได้
6. ขจัดนิสยั “ขีบ- ่น”
หยุดบ่นกับทุกสิง5 ทีไ5 ม่ถูกใจ ระลึกเสมอว่า ไม่มอี ะไรทีท5 าํ ให้ความทุกข์เกิดขึน- ได้ นอกจากตัวเราเองทีป5 ล่อยให้
ความรูส้ กึ เป็ นแบบนัน- ลองปรับมุมมองกับสิง5 รอบตัว และคิดบวก บางครัง- มันอาจจะไม่ถูกใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
แต่กท็ าํ ให้มคี วามสุขขึน- มากขึน12

LIKE KIITDOO ON FACEBOOK, “15 สิ4 งที4 ต้องเลิ ก ถ้าอยากมี “ความสุข” โดยเฉพาะอย่างยิ4 งข้อ #5 !!”

<http://www.kiitdoo.com/15สิง5 ต้องเลิก-มี-ความสุข/>

7. ขจัดนิสยั “ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์ไปทุกอย่าง”
ความเห็นแตกต่างจากตัวเรา หรือปฏิบตั แิ ตกต่างไปจากสิง5 ทีเ5 ราปฏิบตั ิ ก็อดทีจ5 ะวิพากษ์วจิ ารณ์สงิ5 เหล่านันไม่ได้ แต่ถ้าทําใจได้ว่า ทุกสิง5 ทุกอย่างบนโลกนี-ไม่มอี ะไรที5เหมือนกันเลย ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน แต่ทุกคนเกิดมา
อยากมี “ความสุข” เหมือนๆ กัน ก็จะสามารถรับได้ในความแตกต่างนัน- ๆ ไปโดยปริยาย
8. ขจัดนิสยั “ต้องเอาใจคนอื5นเสมอ”
เลิกพยายามทําตัวให้คนอื5นๆ มาชอบ โดยทีไ5 ม่เป็ นตัวของตัวเอง การทีค5 นๆ หนึ5งจะรู้สกึ ดีกบั เรา มันไม่ได้
เกิดจากความพยายามแบบนัน- หรอก การถอดหน้ากากออกหมดเพื5อยอมรับในความเป็ นตัวตนของตนเอง ถ้าเรา
ยอมรับในสิง5 นัน- ได้ ทุกคนก็ย่อมยอมรับในความเป็ นตัวตนของเราได้เช่นกัน
9. ขจัดนิสยั “ไม่ชอบการเปลีย5 นแปลง”
ความเปลีย5 นแปลง มีเพื5อเปลีย5 นไปสูส่ งิ5 ทีด5 ขี น-ึ สิง5 ทีท5 ําให้กา้ วไปข้างหน้า อย่าดือ- รัน- ทีจ5 ะไม่ยอมเปลีย5 น บางที
การรู้สกึ ว่าสบายใจในจุดที5เป็ นอยู่แล้ว แต่ใครจะไปรูบ้ างทีนัน5 อาจจะไม่ใช่ความสุขทีแ5 ท้จริงก็ได้ และหนทางข้างหน้า
อาจจะนําไปสูค่ วามสุขในแบบทีไ5 ม่เคยพบมาก่อนในชีวติ
10. ขจัดนิสยั “ดูถูกคนอื5น”
บางคน เวลาเจออะไรที5ไม่รู้จ กั และไม่เหมือนกับตน ก็ไม่ทําความเข้าใจ และจัดกลุ่มคนเหล่านัน- หรือสิง5
เหล่านัน- ไว้อีกกลุ่มที5จ ะไม่เสวนา หรือสังสรรค์ด้วย หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใ ช่การดูถูก แต่จริงๆ มันก็คอื ใช่
เพราะการไม่เคารพในคุณค่าของสิง5 ๆ นัน- หรือคนเหล่านัน- เพียงพอทีจ5 ะยอมทําความรูจ้ กั หรือทําความเข้าใจพวกเขา
นัน- เอง
11. ขจัด “ความกลัว”
ความกลัว คือสิง5 ที5เราคิด สร้าง ประดิษฐ์ข-นึ มาเองทัง- นัน- และมันทรงพลังมากที5จะทําให้เราไม่สามารถใช้
ศักยภาพของเราในการทําทุกอย่างในชีวติ ได้อย่างเต็มที5
12. ขจัดนิสยั “ชอบแก้ตวั ”
การแก้ตวั ไม่เคยช่วยให้ใครประสบความสําเร็จในชีวติ ได้เลย แทนทีจ5 ะเสียเวลาแก้ตวั หรือคิดคําแก้ตวั เพื5อให้
ดูดีขน-ึ ในสายตาคนอื5นๆ เน้ นในด้านการพัฒนาตัวเอง และแก้ไขข้อผิดพลาดที5เกิดขึน- เสียยังดีกว่า คือวิถีของคนที5
พัฒนาแล้ว
13. ขจัดความคิด “จมอยู่กบั อดีต”
เราเข้าใจว่าบางทีมนั ก็เป็ นเรื5องทีย5 ากทีจ5 ะลืมอดีต ยิง5 ถ้าอดีตมันช่วงสวยงามกว่าปั จจุบนั แถมบางทีอนาคตก็
ยิง5 น่ากลัวเข้าไปใหญ่ บางครัง- การยึดติดกับอดีตซึง5 ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะสุดท้ายมันคือภาพลวงตาทัง- สิน- สิง5 ที5
ต้องอยู่ดว้ ย และสูไ้ ปกับมันคือปั จจุบนั และอนาคต คือชีวติ การเดินทาง ไปข้างหน้า ไม่มใี ครเดินทางย้อนกลับไปหา
อดีตอันสวยงามได้
14. ขจัดนิสยั “ยึดติดกับทุกสิง5 ”
แน่ นอนว่าเรื5องนี-ทําได้ยาก แต่กไ็ ม่ใช่ว่ามันเป็ นไปไม่ได้ท5จี ะทํา การเลิกยึดติด คือการทีป5 ล่อยวางกับทุกสิง5
แต่ไม่จาํ เป็ นต้องหยุดความรูส้ กึ รักใคร่ชอบพอกับสิง5 ๆ นัน- เพราะยังสามารถมีความรูส้ กึ ดีๆ กับสิง5 นัน- ได้ แต่ต้องไม่ยดึ
ติด ว่าถ้าไม่มสี งิ5 นี- ไม่มสี งิ5 นัน- แล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ คุณจะไม่มคี วามสุข นัน5 คือสิง5 ที5 “ความยึดติด” นํ ามาให้คุณ มันคือ
“ความกลัว” ทีว5 นั หนึ5งคุณจะเสียสิง5 ต่างๆ ทีค5 ุณมีไป และถ้าคุณกําจัดมันออกไปได้ เหลือแต่ความรูส้ กึ ทีด5 กี บั สิง5 ๆ นันคือการปล่อยวางเพื5อความสุขได้เสียที
15. เลิกใช้ชวี ติ ตามทีค5 นอื5นอยากให้เราเป็ น
หลายคนค้นหาความสุขในชีวติ ไม่เจอซักที เพราะเขาไม่ได้ใช้ชวี ติ ในแบบทีเ5 ขาอยากเป็ น เขาใช้ชวี ติ ตามทีพ5 ่อ
แม่ เพื5อน คนรอบข้าง อาจารย์ หรือสังคมบอกว่า สิง5 นี-ดี สิง5 นัน- ไม่ดี และเราควรทําอะไร ไม่ทําอะไร การทีป5 ล่อยให้คน
อื5นๆ มีอทิ ธิพลเหนือชีวติ แบบนี- ทีท5 าํ ให้ไม่มที างค้นหาความหมายของความสุขในชีวติ ได้

ดังนัน- สิง5 ทีท5 ุกคนไม่ควรทีจ5 ะมองข้ามในด้านของการสร้างความสุขด้วยหลักของการพัฒนาความสุขอย่างมันคง
5
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และยังยื
5 นในหลักปรัชญาพืน- ฐานสามารถสร้างได้ในองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ
ด้านที5หนึ5ง หลักความเป็ นองค์รวม คือ ความเป็ นองค์รวมของสรรพสิง5 ทีเ5 ชื5อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นรากฐาน
สําคัญที5จะนํ าไปสู่ชวี ติ และสังคมที5สมดุล ในระดับบุคคล หมายถึง การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมที5ให้ความสําคัญทังร่างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา ทัง- หมดนี-มคี วามสัมพันธ์และกระทบซึ5งกันและกัน โดยเฉพาะสุขภาพทางจิต ทาง
สังคม และปั ญญา ทีจ5 ะนําความสุขสู่ตนเองและสังคม ในระดับสังคม หมายถึง การสร้างและพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
ทีใ5 ห้ความสําคัญกับการพัฒนามิตทิ างสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางวัตถุ ทัง- นี- ความเจริญทาง
วัตถุเปรียบเสมือนร่างกาย ความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เปรียบเหมือนจิตใจ สังคม และปั ญญาของ
สังคม
ด้านทีส5 อง หลักความพอเพียง เพราะความไม่รูจ้ กั พอของมนุ ษย์ นําไปสู่ความอยู่รอ้ นนอนทุกข์ การกําหนด
ระดับทีพ5 อเพียงของชีวติ ประกอบด้วยสองระดับ คือ ความพอเพียงในระดับบุคคลคือ การกําหนดระดับของปั จจัยทีพ5 อดี
ของชีวติ เท่าทีจ5 าํ เป็ นต่อการดํารงและดําเนินชีวติ ได้อย่างสะดวก มีความมันคง
5 ไม่ต้องเบียดเบียนผูอ้ 5นื ความพอเพียง
ในระดับสังคม คือ การกําหนดระดับความเจริญของสังคมในระดับพอดี ทีจ5 ะทําให้สงั คมมีความสะดวก มันคง
5 ปลอดภัย
และทําให้คนในสังคมปราศจากความทุกข์และมีความสุข ความยากในหลักการข้อนี-คอื การกําหนดระดับความพอดี
ด้านทีส5 าม หลักการดุลยภาพของการพัฒนา นันคื
5 อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ล-ําหน้าการพัฒนาทาง
สัง คม และนํ า ไปสู่ ค วามเป็ นธรรมในสัง คม ที5ล ดช่ อ งว่ า ง ความแตกต่ า ง และไปด้ ว ยกัน อย่ า งมีดุ ล ยภาพกับ
ความก้าวหน้าของมนุษย์ ทีม5 ศี กั ยภาพและอิสรภาพในการตัดสินใจและเลือกบริโภค มีความคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
ไม่ยดึ ติดกับสิง5 เร้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับ การสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและศาสนา เพื5อถ่วงดุล
กิเลสของมนุษย์จากความเจริญทางเศรษฐกิจ
ด้านที5ส5ี หลักการระบบคุณค่าดัง- เดิมของสังคมไทย การทบทวนระบบคุณค่าดัง- เดิมและวิถชี วี ติ ในอดีตเพื5อ
นํามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ในปั จจุบนั จะช่วยให้มคี วามอยู่เย็นเป็ นสุขได้อย่างยังยื
5 นในอนาคต เช่น การเอือ- เฟื- อเผื5อแผ่
เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย การเคารพบุพการี ฯลฯ
ด้านทีห5 า้ หลักการทางศาสนา หมายถึง การไม่ยดึ ติดตัวตนและวัตถุ ซึง5 เป็ นอิสระจากกิเลสทีไ5 ม่สน-ิ สุด นําไปสู่
ฉันทะของความพอและการให้ ซึง5 เป็ นรากฐานของความสงบสุขในจิตใจ
ด้านทีห5 กหลักการวิธคี ดิ ได้แก่ การคิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และใช้เหตุผล
ด้านทีเ5 จ็ด หลักการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะนําไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุข เป็ นการ
เสริมพลังซึง5 กันและกันในการพัฒนาประเทศ
ซึง5 ในด้านความสุขภายในของแต่ละคนมักได้รบั ผลกระทบมาจากปั จจัยภายนอก และองค์ประกอบของความ
อยู่เย็นเป็ นสุข จึงประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ความสุขภายใน ความสุขทีเ5 กิดขึน- ภายในจิตใจไม่ได้ขน-ึ กับการมีหรือไม่มี
ปั จจัยภายนอกโดยตรงความสุขภายในมักเป็ นความสุขในระดับจิตและปั ญญาแบ่งออกเป็ นความสุขจากการมีอสิ รภาพ
ความภาคภูมใิ จ การเข้าถึงหลักศาสนา(ศีล) ความสงบ(สมาธิ) ความไม่ยดึ มันถื
5 อมัน(ปั
5 ญญา) ความสุขภายในส่วนใหญ่
สามารถเรียนรูแ้ ละเกิดขึน- เฉพาะตน แต่อาจจะต้องอาศัยกลไกการสนับสนุ นจากระบบสังคมภายนอก โดยเฉพาะเรื5อง
ของการมีอสิ รภาพที5มกั ผูกกับระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความสุขภายนอก มักสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ในการ
ดํารงชีวติ รวมทัง- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันและปั จจัยทางสิง5 แวดล้อม แบ่งออกได้เป็ น การมีปัจจัยสีพ5 อเพียง
มีความมันคงในชี
5
วติ ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสงิ5 แวดล้อมทีด5 ี
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หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน “หลักปรัชญาและเป้ าหมายของความอยู่เย็นเป็ นสุข” ปี ท5ี 28 ฉบับที5 9959 วันพฤหัสบดี
ที5 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หน้า5

ในส่วนขององค์ประกอบที5 ของปั จจัยทีก5 ระทบต่อความสุขของคนในสังคมจําเป็ นต้องมีการมองปั จจัย ต่าง ๆ
ให้การสนับสนุ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สร้างสมดุลให้กบั การพัฒนา เน้นสร้างความเข้มแข็งทางสังคมวัฒนธรรม
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ ทัง- นี- กลไกทีส5 าํ คัญประกอบด้วย
ค่านิยมทางสังคม จําเป็ นต้องมีการสร้างค่านิยมใหม่ ทีว5 ดั ความสําเร็จจากความสุขในครอบครัว ความสุขจาก
การอยู่ร่วมกันในสังคม และการสร้างค่านิยมแห่งความพอเพียง การใช้ชวี ติ เรียบง่าย บริโภคเท่าทีจ5 ําเป็ น และส่งเสริม
ค่านิยมการให้
ระบบการเรียนรูแ้ ละเครือข่าย ทัง- ในด้านระบบการเรียนสําหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาความมีระเบียบวินัย
และจิตสํานึกการอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้างชุมนแห่งการเรียนรู้บนฐานภูมปิ ั ญญาท้องถิ5น การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรูท้ ข5ี ยายวงจากชุมชนเล็กๆ ไปยังชุมชนอื5นๆ
ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมระบบธุรกิจทีไ5 ม่เน้นผลกําไรเป้ าหมายสูงสุด แต่สามารถรักษาสมดุลระหว่างความอยู่
รอดของธุรกิจกับคุณประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม มีการนเรื5องราวของความสุขเป็ นส่วนหนึ5งของเป้ าหมายทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจทีม5 คี วามเป็ นธรรม และพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบวัฒนธรรม ส่งเสริมการฟื- นฟูและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมดัง- เดิมของสังคมไทย และวิถชี วี ติ ทีเ5 รียบง่าย
ระบบสือ5 สารมวลชน สร้างกระแสค่านิยมใหม่ให้กบั สังคม ในการสร้างความอยู่เย็นเป็ นสุข และเป็ นช่องทางใน
การเรียนรูข้ องคนในสังคม
นโยบายรัฐและผูก้ ําหนดนโยบาย ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการทีม5 ธี รรมาภิบาลในทุกระดับ เชื5อมโยงผูน้ ํา
ประเทศในการผลักดันให้รฐั มีนโยบายสร้างกระแสค่านิยมในการสร้างความอยู่เย็น พร้อมกับให้รฐั สนับสนุนงบประมาณ
ทรัพยากร และกิจกรรม
ครอบครัว ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว การเชื5อมโยงสายสัมพันธ์กบั ผูส้ งู อายุ และ
สนับสนุนในสมาชิกในครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กตัง- แต่อยู่ในครรภ์
ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งที5มอี สิ ระทางความคิด สามารถตัดสินใจเลือกวิถีท5เี ป็ นอิสระจากระบบเศรษฐกิจ
กระแสหลักโดยพึง5 พาตนเองเป็ นหลัก รวมทัง- สร้างระบบการเรียนรูใ้ นชุมชนบนฐานภูมปิ ั ญญาท้องถิน5 และสร้างชุมชน
ปลอดอบายมุขและอาชญากรรม
สิง5 แวดล้อมและธรรมชาติ ยับยัง- การทําลายธรรมชาติ และสิง5 แวดล้อม บริหารจัดการให้มพี น-ื ทีธ5 รรมชาติให้มี
ปริมาณและคุณภาพทีเ5 หมาะสมกับเมืองและชนบท รวมทัง- พัฒนาให้เกิด “เมืองน่าอยู่” อย่างทัวถึ
5 ง
สถาบันศาสนา ส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทต่ อการพัฒนาชุมชนผ่านการยกระดับจิตใจ และมีการนํ าหลัก
ศาสนาทีว5 ่าด้วยการลดอัตตาและความโลภ รวมทัง- เรื5องของความเมตตา กรุณา ปล่อยวาง เข้าสูว่ ถิ ชี วี ติ ประจําวัน
ในด้านของการสร้างความสุขจึงจําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือของทีภ5 าคส่วนพร้อมใจกันขับเคลื5อนสังคม ผ่าน
การเปลี5ยนแปลงที5เริ5ม จากจุดเล็กๆ ในครอบครัว ชุมชน แล้วขยายวงออกไป โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการ
เปลีย5 นแปลงระบบสังคมในภาพรวมทีต5 อ้ งได้รบั การสนับสนุนจากภาคนโยบายและการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม

องค์ประกอบหลักของความสุขในสังคม14
1. ชีวิตเพือ4 สันติ สุข
บุคคลจะต้องกําหนดเป้ าหมายในชีวติ ให้ชดั เจน และด้วยความมันคงว่
5 าจะต้องดําเนินชีวติ ของตนเพื5อสันติสุข
อย่างแท้จริง แต่สาํ หรับการสร้างสันติสขุ ในลักษณะขององค์รวมตามทีไ5 ด้กล่าวแล้วนัน- จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก
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ทศพล เขมาภิรโต, “ชีวิตเพื4อสันติ สขุ และสันติ ภาพ”,
<http://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/06.html>

3 ประการคือ ความศรัทธาในศาสนาทีต5 นนับถือ การมีความคิดทีเ5 ป็ นอิสระ และการมีความรักต่อเพื5อมนุ ษย์และสรรพ
สิง5 ทัง- หลาย
1. ความศรัทธาในศาสนาทีต5 นนับถือ ศาสดาของศาสนาทัง- หลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที5จะสร้างสันติสุข ขึน- ใน
มวลหมู่ของมนุษยชาติทงั - สิน- สิง5 ทีป5 รากฏเป็ นความจริงอย่างหนึ5งอันประจักษ์แจ้งต่อศาสนิกทุกๆ ศาสนาก็คอื ศาสนิกผู้
ทีม5 คี วามเข้าใจและเห็นความสําคัญในศาสนาทีต5 นนับถืออย่างลึกซึง- นัน- จะมีความเข้าใจและมองเห็นความสําคัญของ
ศาสนาอื5น ๆ ได้อย่างเดียวกัน
2. การมีความคิดเป็ นอิสระ องค์ประกอบสําคัญในการมีชวี ติ เพื5อสันติสุขอีกประการหนึ5ง ก็คอื การมีความคิด
เป็ นอิสระ คือความเป็ นอิสระจากวัตถุและความเป็ นอิสระจากกิเลส การมีความคิดเป็ นอิสระจากวัตถุกค็ อื มนุ ษย์จะต้อง
กําหนดความต้องการวัตถุไว้ทค5ี วามพอดีอย่างแท้จริง ซึง5 จะต้องอาศัยปั ญญา มองเห็นคุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของวัตถุ
สําหรับความเป็ นอิสระจากกิเลส ก็คอื มีสติปัญญารูเ้ ท่าทันความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ5 ข้ามายึดครองจิตใจเป็ น
ครัง- คราว และสามารถพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สงู ขึน- จนเป็ นนายเหนือสัญชาตญาณ มีจติ สงบ ปลอดโปร่ง
โล่ง เบา จนสามารถทําให้จติ ใจได้มโี อกาสสัมผัสกับความสุขทีแ5 ท้จริงได้
3. การมีความรัก ความเมตตา ต่อเพื5อนมนุ ษย์ และสรรพสิง5 ทัง- หลาย สิง5 ทีเ5 ป็ นตัวเสริมความรัก ความเมตตา
ก็คอื วิธกี ารคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยทีส5 ามารถส่งผลสืบต่อถึงกันโดยตลอด ถ้าบุคคลสามารถเข้าใจถึงองค์รวมซึง5 เป็ น
เรื5องการมองสรรพสิง5 ต่างๆ เป็ นระบบ บุคคลจะเปลี5ยนวิธีคิด จากการยึดเอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง เปลี5ยนเป็ นให้
ความสําคัญต่อบุคคลอื5น และสิง5 แวดล้อม ซึง5 จะส่งผลให้พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ของบุคคลได้มกี ารปรับเปลีย5 นตามไป
ด้วย
2. เศรษฐกิ จพอเพียง
เรื5องเศรษฐกิจเป็ นเรื5องสําคัญเป็ นพื-นฐานของความสุขในทุกๆ ระดับ ดังนัน- บุคคลจะมีความสุขได้ จะต้องมี
พืน- ฐานทางด้านเศรษฐกิจทีม5 นคงหรื
ั5
ออย่างน้อยก็อยู่ในระดับทีส5 ามารถช่วยตัวเองได้ สามารถแสวงหาปั จจัย 4 ได้ตาม
ความจําเป็ นโดยไม่เดือดร้อน
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง เมื5อทุกอย่าง
พอเพียง ก็เกิดเป็ นความสมดุล จะเรียกว่าเศรษฐกิจ สมดุลก็ได้ เมื5อสมดุลก็เป็ นปกติ สบายไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่วิกฤติ
เศรษฐกิจพืน- ฐานจะต้องมีเป้ าหมายมุ่งไปสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
1.ความสุขของมนุ ษย์มไิ ด้ขน-ึ อยู่กบั การบริโภค แต่ขน-ึ อยู่กบั การให้บริการ หรือช่วยเหลือเพื5อนมนุ ษย์ เพื5อ
ความสุขของเพื5อนมนุษย์
2. การบริโภคจะต้องมีขอบเขตที5จํากัดได้และมีลกั ษณะเรียบง่าย การประกอบการเศรษฐกิจมิใช่เพื5อกําไร
สูงสุด แต่ทาํ เศรษฐกิจเพื5อรักษาระดับความเป็ นอยู่ให้อยู่ในทางสายกลาง คือระดับของความพอดีจริง ๆ
3. ทรัพยากรต่าง ๆ จะต้องมีการกระจายไปทัวสั
5 งคม ความเหลื5อมลํ-า ช่องว่างระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ จะลด
น้อยลงไป และเมื5อการบริโภคมีการจํากัดให้อยู่ในทางสายกลาง ความจําเป็ นทีจ5 ะต้องแสวงหารายได้ให้มาก ก็ย่อมหมด
ไป การแข่งขันไม่มคี วามตึงเครียด สังคมก็เคลื5อนไหวไปด้วยความเป็ นปกติ
4. เมื5อการบริโภคมีขอบเขตและมีลกั ษณะเรียบง่าย ในการผลิตจึงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงแต่เป็ นการ
ผลิตระดับท้องถิน5 โดยคนในท้องถิน5 ร่วมใจกัน เพื5อให้คนในท้องถิน5 สามารถแลกเปลีย5 นผลผลิต วิชาการ เทคโนโลยี และ
สร้างมิตรไมตรีกบั ชุมชนทีเ5 ชื5อมโยงสัมพันธ์กนั ได้ ผลผลิตไม่ตอ้ งมีการโฆษณา ไม่มตี ลาดทีซ5 บั ซ้อน สามารถลดต้นทุน
การผลิต ลดความขัดแย้งทีเ5 กิดจากการแข่งขันไม่มกี ารเอารัดเอาเปรียบในระบบราคา ระบบตลาด และระบบการผลิต
ผลทีเ5 กิดขึน- คือประชาชนได้บริโภคของดีราคาถูก
5. เศรษฐกิจแบบชาวพุทธ เน้ นในเรื5องความเสมอภาค หมายความว่าทุกคนมีปัจจัยดํารงชีพ ขัน- พื-นฐาน
พอเพียง ไม่มกี ารเก็บสะสมสิง5 ต่าง ๆ ทีเ5 ป็ นส่วนเกิน มีความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร โดยเก็บส่วนหนึ5งไว้ให้ชนรุ่น
หลังได้ใช้ เหมือนกับทีบ5 รรพบุรุษของเราได้ปฏิบตั มิ าก่อน

3. ครอบครัวอบอุ่น
ครอบครัวเป็ นทุกสิง5 ทุกอย่างของมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง5 การใช้ชวี ติ อยู่ในครอบครัวในช่วงของความเป็ น
เด็ก เป็ นช่วงเวลาทีส5 าํ คัญทีส5 ดุ ในชีวติ ของมนุษย์ มีเรื5องสําคัญต่างๆ มากมายทีม5 นุ ษย์จําเป็ นต้องเรียนรูใ้ นวัยเด็ก ด้วย
เหตุน-ีธรรมชาติจงึ กําหนดระยะเวลาของการเป็ นทารกของมนุษย์ไว้นานกว่าสัตว์ชนิดอื5น สิง5 ทีล5 กู มนุษย์จะต้องเรียนรูใ้ น
ระดับปฐมวัยแห่งชีวิตได้แก่ เรื5องของภาษา วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนถึงเรื5องของอาชีพ ทัง- นี-ก็เพื5อให้ลูกมนุ ษย์
สามารถปรับตัวไปสูช่ วี ติ ทีด5 กี ว่าเดิม สามารถสืบทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถบํารุงรักษาสร้างสรรค์
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมไว้สาํ หรับลูกหลานตามแนวทางทีบ5 รรพบุรุษรุ่นก่อน ได้ปฏิบตั กิ นั มาแล้ว
ครอบครัวเปรียบเสมือนเป็ นหัวใจหรือเป็ นโครงสร้างพื-นฐานของสถาปั ตยกรรมทางสังคมของมนุ ษย์การ
พัฒนาทุกชนิดจะต้องเริม5 ต้นจากครอบครัว และไม่ว่าจะเกิดการเปลีย5 นแปลงทางสังคมในลักษณะใดก็ตาม ครอบครัวจะ
รับผลกระทบมากทีส5 ดุ ทุกครัง- การทําให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจึงเป็ นการสร้างฐานของครอบครัวและสังคมให้
มันคงและเป็
5
นการเริม5 ต้นการพัฒนาอย่างถูกทาง ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจะต้องมีองค์ประกอบในลักษณะต่าง ๆ
ดังต่อไปนี-คอื ต้องมีฐานะเศรษฐกิจที5มนคง
ั 5 พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกหลาน พ่อ แม่ ลูก เครือญาติมกี จิ กรรมทางสังคม
ร่วมกันอยู่บ่อย ๆ บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยมิตรไมตรี ไม่มกี ารทะเลาะวิวาท ไม่มคี วามขัดแย้งขัน- รุนแรงหรือ
ขัน- วิกฤติ ครอบครัวปลอดจากอบายมุข ไม่มขี ดี จํากัดทางพืน- ทีท5 งั - ในบ้านและนอกบ้าน มีศลี ธรรมเป็ นเครื5องชีน- ําชีวติ
และครอบครัวต้องอยู่ในสิง5 แวดล้อมทีด5 ี
4. สุขภาพที4สมบูรณ์
คําว่า “สุขภาพ” หมายถึง สุขภาวะ เป็ นภาวะทีบ5 ุคคลมีความสุขทัง- ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แบ่งภาวะของมนุ ษย์ตามความรูส้ กึ ออกเป็ นคู่กนั คือ “สุข” กับ “ทุกข์” แต่มไิ ด้แยกออกจากกัน
อย่างเด็ดขาด เพียงแต่กําหนดขึน- ในลักษณะ “ทวิลกั ษณ์” ที5มคี วามสัมพันธ์ในแบบตรงกันข้ามกัน คือ เมื5อใดมีสุข ก็
แสดงว่ ามีทุกข์น้อยลง เมื5อ ใดมีทุ กข์ ก็แ สดงว่ ามีสุขน้ อย เป้ าหมายจริง ๆ ของพระพุ ทธศาสนามิไ ด้มีจุดเน้ นอยู่ท5ี
ความสุข แต่เป็ นเรื5องของอิสรภาพ พุทธธรรมมีหลักว่า ธรรมชาติของมนุ ษย์มคี วามต้องการพัฒนาไปสู่อสิ รภาพ สิง5 ที5
มนุ ษย์ไม่ชอบคือความบีบคัน- ดังนัน- ความบีบคัน- ก็คอื ความทุกข์ อิสรภาพจึงมีความหมายว่าหลุดพ้นจากความบีบคันหรือความทุกข์นนเอง
ั5
5. ชุมชนเข้มแข็ง
เมื5อเกิดความเป็ นชุมชนขึน- สมาชิกจะมีความสุขเป็ นล้นพ้น และมีความสร้างสรรค์สงู ยิง5 มีศกั ยภาพทีจ5 ะทํา
อะไรให้สาํ เร็จทุกอย่าง เป็ นศักยภาพอย่างไม่มขี อ้ จํากัด การทีช5 ุมชนมีความเข้มแข็งทําให้เกิดความสุข ความสร้างสรรค์
และมีศกั ยภาพ ก็เนื5องจากประกอบด้วยองค์ประกอบทีท5 รงพลังทัง- 3 ประเภท มาผนวกกันเข้า คือ มีความผูกพันกัน
ทางจิตวิญญาณ มีการเรียนรูจ้ ากการกระทําร่วมกัน และมีการจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี1. มีความผูกพันทางจิตวิญญาณ (Spiritual Binding) มีความเอือ- อาทร ความอบอุ่น ความไว้เนื-อเชื5อใจซึง5 กัน
และกัน ทําให้ร่วมมือกันได้อย่างสนิทใจ
2. มีการเรียนรู้จากการกระทําร่วมกัน (Interactive Learning Through action) งานยากๆ ในชุมชนทําให้
สําเร็จด้วยคนเพียงน้อยไม่ได้ ต้องอาศัยคนจํานวนมาก มาเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรูร้ ่วมกันเกิดขึน- ได้ยาก ถ้าคนขาด
ความรักความเมตตาต่อกันในชุมชนทีม5 คี วามเข้มแข็ง สมาชิกมีความรักความเมตตาต่อกันเป็ นพืน- ฐาน ทําให้การเรียนรู้
ร่วมกันเกิดขึน- ในทางสร้างสรรค์ และมีความสุขด้วย
3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเป็ นเครื5องมือทีพ5 ลัง ทําให้สงิ5 ทีย5 ากเปลีย5 นเป็ นสิง5 ทีง5 ่าย ทําให้สงิ5 ที5
เป็ นไปไม่ได้เปลี5ยนเป็ นสิง5 ที5เป็ นไปได้ ซึ5งจําเป็ นที5จ ะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดการที5ทําให้เกิดการรวมพลังของกลุ่ม
ในทางสร้างสรรค์หลายวิธี

องค์ประกอบทัง- 3 ส่วน มีพลังอย่างสูง เมื5อผนวกเข้าด้วยกันทัง- สามประการ ในความเป็ นชุมชน ทําให้พลัง
สร้างสรรค์และศักยภาพของชุมชนสูงขึน- อย่างไม่มขี อบเขตจํากัด สังคมไทยจําเป็ นอย่างยิง5 ที5จะต้องเรียนรู้ ทําความ
เข้าใจความสําคัญและความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างยุทธศาสตร์ชุมชนให้เป็ นยุทธศาสตร์ของชาติ ถ้าสามารถทําได้
อย่างนี-มนุษย์ สังคม และธรรมชาติจะเกิดสันติสขุ อันยังยื
5 น
ความสุขอันก่อให้เกิดพลังแห่งคุณค่าในตนเองของแต่ละคนนัน- ใช่ว่าจะเป็ นความรูส้ กึ อารมณ์ทด5ี ที เ5ี ราแสดง
ออกมาในแต่ละวันเท่านัน- ยังหมายความไปถึงผลทีส5 ะท้อนกลับมาในความรูส้ กึ ของคนรอบข้างทีเ5 ปรียบเสมือนเป็ นแรง
ผลัดดันทําให้เกิดพฤติกรรมและการแสดงออกอันทรงคุณค่า ฉะนัน- มนุ ษย์เรา เมื5อตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองแห่ง
ความสุขมากเท่าไร การได้อยู่ร่วมกับผู้อ5นื ได้อย่างมีความสุข ย่อมก่อให้เกิดสันติภาพแห่งความสุข สงบ ร่มเย็น และ
สง่างามในท่ามกลางแห่งความงดงามตลอดไป
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