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ค�าน�าผู้แปล

ส่ิงทีเ่ป็นยอดปรารถนาของมนษุย์เราคงหนไีม่พ้นความสุข หรอื “ลกุกะ” 

(lykke) ในภาษาเดนมาร์ก อนัเป็นชือ่ของหนงัสอืเล่มนี ้เม่ือพดูถงึความสขุ สถติิ

ขององค์กรต่างๆ คงท�าให้เรานึกถึงเดนมาร์กเป็นประเทศแรกๆ นี่คือหนึ่งใน

น้อยประเทศทีส่วสัดิการจากรัฐอุม้ชคูนยากไร้ให้อยูดี่มีสุขได้ จนถงึขัน้ทีกิ่จการ

เพือ่สงัคมหรอืองค์กรจาก third sector ไม่จ�าเป็นต้องยืน่มือเข้าช่วยเหลือ ระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีจัดว่าดีเย่ียมอันเป็นผลจากสวัสดิการรัฐ ประกอบกับแนวคิดที่

รู้จักกันในนาม “ฮุกกะ” (hygge) คือที่มาของต�าแหน่งประเทศที่มีความสุขที่สุด

ในโลกในการจัดอันดับหลายต่อหลายคร้ัง และท�าให้เรามองว่าเดนมาร์กเป็น 

ต้นแบบด้านความสุข ยอดขายหนังสือเร่ือง ฮุกกะ: ปรัชญาความสุขฉบับ

เดนมาร์ก (The Little Book of Hygge) ทีต่ดิอนัดับหนงัสอืขายดี คงเป็นประจกัษ์

พยานในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม แม้เดนมาร์กจะเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมในเร่ือง 

ความสุข และฮุกกะก็เปรียบเสมือนคู่มือชั้นดีท่ีจะพาเราไปพบความสุข แต่

แน่นอนว่าความสุขไม่ได้ผูกขาดอยู่ในมือของชาวเดนมาร์กเพียงผู้เดียว ดังท่ี

ไมก์ วิกิง ผู้เขียนหนังสือในมือคุณเล่มนี้ชี้ให้เราสังเกตลักษณะร่วมกันของคน

ทีมี่ความสขุทัว่โลก และดังโบราณว่าลางเนือ้ชอบลางยา เราคงไม่อาจตดัสนิได้

ว่าเคลด็ลับใดเคลด็ลบัหนึง่เป็นหนทางท่ีดีทีส่ดุในการสร้างความสุข หากข้ึนอยู่

กับว่า เม่ือค้นพบเคล็ดลับเหล่านัน้แล้ว เราเรยีนรู้และน�ามาปรับใช้ให้เหมาะกับ

วิถีทางของตนเองได้มากน้อยแค่ไหน   

เพราะเหตนุี ้ขณะที ่ฮกุกะ: ปรชัญาความสุขฉบับเดนมาร์ก น�าคณุไป

รู้จกัแนวคดิเบ้ืองหลังชวีติอนัแสนสุขของชาวเดนมาร์ก ในหนงัสอืเล่มนี ้ผูเ้ขยีน



คนเดิมจะพาคุณเดินทางไกลออกไป ไม่เพียงแต่ในเดนมาร์กหรือประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย แต่รวมถึงนานาประเทศ เพื่อค้นหาเคล็ดลับความสุขของผู้คน

ที่มีความสุขท่ีสุดทั่วโลก ผ่านการส�ารวจปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้คนเรามีความสุข 

มากน้อยแตกต่างกันไป ด้วยมุมมองที่แฝงอารมณ์ขันเช่นเคย 

สิ่งส�าคัญคือ เม่ือได้เรียนรู้จากบทเรียนของนานาประเทศและน�ามา

ประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้ว อย่าหยุดค้นหาเคล็ดลับความสุขท่ียังคงซุกซ่อนอยู่

รอบตวัและทัว่ทกุมุมโลก แล้วบอกต่อให้คนอืน่ๆ ได้รู้ เมล็ดพนัธุแ์ห่งความสขุ

ที่หว่านไว้ท่ัวโลกนั้นจะงอกงามเพียงไรก็ข้ึนอยู่กับสองมือของเรา มาช่วยกัน

กระจายความสขุต่อไป เพือ่ทีท้่ายท่ีสดุแล้ว ไม่ใช่แค่ตวัเราเอง ครอบครัว สังคม 

หรือประเทศของเราเท่านั้น แต่เป็นโลกของเรานี่ละที่จะมีความสุขยิ่งขึ้น 

ลลิตา ผลผลา
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“เรายึดถืออะไรหรือแซม”
“ก็ที่ว่าโลกนี้มีอะไรดีๆ อย่างไรล่ะขอรับ คุณโฟรโด แล้วมันก็คุ้มที่จะต่อสู้
ให้ได้มาเสียด้วยสิ”

เช่นเดียวกับโทลคนี ครัง้หนึง่เฮมิงเวย์เคยเขียนไว้ว่า โลกนีเ้ป็นสถานที่

แสนดีและคุ้มทีจ่ะต่อสูเ้พือ่สิง่นี ้ทุกวนันีเ้ราสงัเกตเหน็การต่อสูไ้ด้ง่ายกว่าสิง่ดีๆ 

เสียอกี เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะชีไ้ปยงัท้องฟ้าทมึเทาและเมฆคร้ึม แต่บางทเีราทุกคน

อาจจ�าเป็นต้องเอาอย่างแซมไวส์ผูเ้ด็ดเด่ียวให้มากกว่านี ้(แต่ขนเท้าปุกปุยน้อย

กว่าสักหน่อยก็ดีครับ) และมองเห็นสิ่งดีๆ ในโลกใบนี้ของเรา 

ผมมีเพื่อนชื่อริตา เติบโตมาในลัตเวียยุคโซเวียต สภาพการณ์อาจไม่

ถึงกับเป็นดินแดนมอร์ดอร์หรอกครับ แต่ก็เป็นยุคแห่งความหวาดระแวง ยุคที่

หน้าต่างทุกบานรูดม่านปิด และชมุชนต่างๆ ก่อร่างขึน้มาด้วยความเคลือบแคลง

และขาดแคลน บางครั้งมีรถบรรทุกขนกล้วยมาจากเวียดนาม ด้วยความที่ไม่รู้

ว่าจะมีกล้วยให้ซือ้หาอกีเม่ือไร เพือ่นผมและครอบครวัของเธอจงึทุม่เงนิซือ้เก็บ

ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จ่ายไหวและมีแรงขนกลับไป 

จากนัน้การรอคอยจะเร่ิมขึน้ เพราะกล้วยยังดิบและกินไม่ได้ พวกเธอ

จะบ่มกล้วยไว้ในตู้มืดๆ เพื่อให้สุกเร็วขึ้น ยามได้เฝ้าดูกล้วยเปลี่ยนจากสีเขียว

เป็นสีเหลืองนั้นราวกับได้เห็นมนต์วิเศษในเมืองท่ีปกคลุมด้วยสีทึมเทามากถึง 

50 เฉด ในวัยเด็กริตาคิดว่ามีสีอยู่แค่สามสี ได้แก่ ด�า เทา และน�้าตาล พ่อของ

เธอตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจนี้เสีย จึงพาเธอออกตระเวนล่าสมบัติ

ไปรอบๆ เมือง เพื่อมองหาสีสัน ความงดงาม และสิ่งดีๆ บนโลกใบนี้ 

ล่าสมบัติ
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นีแ่หละครบัคือความตัง้ใจของหนงัสือเล่มนี ้ผมอยากจะพาคุณออกไป

ล่าสมบัติ ออกตามหาความสุข เพื่อค้นพบสิ่งดีๆ ซึ่งมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ แล้ว

น�ามาบอกให้เป็นที่รู้กัน เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันแพร่กระจายมันออกไป หนังสือ

คอืสือ่กระจายความคดิอนัแสนวเิศษ หนงัสอืเล่มก่อนหน้านีข้องผมทีช่ือ่ ฮกุกะ 

ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก (The Little Book of Hygge) เผยแพร่แนวคิด

เร่ืองความสขุในชวีติประจ�าวนัตามแบบฉบับชาวเดนมาร์กให้โลกได้รับรู้ หนงัสือ

เล่มนั้นส่งเสริมให้ผู้อ่านใส่ใจกับความสุขง่ายๆ ในชีวิต และต้ังแต่มันตีพิมพ ์

ออกมา ผมก็ได้รับจดหมายซึง่เหล่าผูอ่้านทีมี่มิตรจติมิตรใจส่งมาให้จากทัว่โลก

ชนิดถล่มทลายเลยละ
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จดหมายฉบับหนึ่งมาจากซาราห์ ครูสอนหนังสือเด็กวัยห้าขวบใน 

สหราชอาณาจักร ผู้ท่ีสนใจเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพจิตของเด็กๆ และผลกระทบ

ของความสขุต่อความสามารถด้านการเรยีนรู้ของพวกเขามาแต่ไหนแต่ไร “ฉนั

อ่านหนังสือที่คุณเขียนแล้วตัดสินใจน�า ฮุกกะ มาใช้ในห้องเรียนค่ะ” เธอเขยีน

มาอย่างนัน้ เธอเล่าว่าเด็กๆ ในชัน้ช่วยกันประดับไฟ แบ่งขนมกันกิน จดุเทียน 

และฟังนิทานอย่างเพลิดเพลิน “เราถึงขนาดฉายวิดีโอภาพกองไฟจากยูทูบ

บนกระดานไวต์บอร์ดแบบสัมผัสเพื่อให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นด้วยนะคะ ในวัน

อันยาวนานกลางฤดูหนาวซึ่งดูแสนจะซึมเซาหลังจากคริสต์มาสผ่านพ้นไป 

อย่างนี้ มันช่วยให้เด็กๆ ทั้งชั้นและบรรดาเจ้าหน้าที่สนุกสนานครึกครื้นขึ้น 

มากโขเชียวค่ะ ฉันก�าลังพยายามหาทางวัดผลกระทบของแนวคิดนี้ต่อความ

อยู่ดีมีสุขของเด็กๆ แต่ฉันว่าดวงหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและผ่อนคลายเหล่านั้นก็

ชี้วัดอะไรๆ ได้มากพอแล้วละ!” 

ในฐานะผูอ้�านวยการของสถาบันวจิยัความสุข (Happiness Research 

Institute) ในโคเปนเฮเกน ส่ิงท่ีเธอว่ามาน่ะคอืงานของผมแท้ๆ เลย ก็การวดั

ประเมิน การท�าความเข้าใจ และการสร้างความสุขไงล่ะครับ ท่ีสถาบันนี้ เรา

ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสุขของมนุษย์ พร้อมทั้งหาทาง

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก 

งานของผมท�าให้ผมมีโอกาสได้พดูคยุกับผูค้นจากทัว่ทกุมุมโลก ตัง้แต่

นายกเทศมนตรแีห่งกรงุโคเปนเฮเกนไปจนถงึคนขายอาหารข้างทางชาวเม็กซกัิน 

ตั้งแต่คนขับรถแท็กซี่ชาวอินเดียไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสุขใน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งานนี้ท�าให้ผมได้เรียนรู้สองอย่าง อย่างแรกคือ เราอาจ

เป็นชาวเดนมาร์ก เม็กซิกัน อินเดีย เอมิเรตส์ หรือเชื้อชาติอื่นใดก็ตาม แต่ที่

ส�าคัญที่สุดคือเราเป็นมนุษย์ เราไม่ได้แตกต่างกันอย่างที่เราอาจคิดไปเช่นนั้น

หรอกครับ ความหวังของผู้คนในโคเปนเฮเกนกับกวาดาลาฮาราและความฝัน

ของผู้คนในนิวยอร์ก เดลี หรือดูไบ ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่แสงไฟน�าทางดวงเดียวกัน 

นั่นก็คือความสุข ลุกกะ (lykke) เป็นค�าในภาษาเดนมาร์กที่แปลว่า “ความสุข” 

แต่คุณอาจเรียกมันว่า เฟลีซีดัด (felicidad) ถ้าคุณเป็นชาวสเปน หรือ กลึค 

(Glück) หรือ โบเนอร์ (bonheur) ถ้าคณุเป็นชาวเยอรมันหรือฝร่ังเศส ไม่ว่าคุณ

จะเรียกว่าอะไร การเล่านิทานจะจุดประกายรอยยิ้มขึ้นในชั้นเรียนได้ไม่ต่างกัน 
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ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม 

เม่ือไม่ก่ีปีก่อน ผมเล่นสกีอยูก่บัเพือ่นๆ ในอติาลี วนันัน้เราเลิกเล่นกนั

แล้ว ก�าลังจิบกาแฟเคล้าแสงแดดอยู่บนระเบียงกระท่อม จากนั้นใครคนหนึ่งก็

นึกได้ว่าเรามีพิซซ่าเหลืออยู่ในตู้เย็น แล้วผมก็อุทานขึ้นมาว่า “นี่ใช่ความสุข 

หรือเปล่า ผมว่าใช่นะ” และผมกไ็ม่ใช่คนเดียวทีค่ดิแบบนัน้เสียด้วย แม้ว่าเพือ่นๆ 

บนระเบียงนัน้จะมาจากคนละประเทศ เดนมาร์กบ้าง อนิเดียบ้าง สหรัฐอเมริกา

บ้าง แต่เราต่างรู้สึกว่า การล้อมวงกินอาหารกับเพื่อนๆ กลางแสงแดดอบอุ่น

ในเดือนมีนาคม ขณะมองลงไปเห็นภูเขาฉาบหิมะแสนสวยเบ้ืองล่างนั้น ช่าง 

ใกล้เคียงกบัความสุขเสียนี่กระไร เราอาจเกิดมาคนละทวีป ได้รับการเลี้ยงดูมา

ในวัฒนธรรมที่ต่างกัน และเรียนหนังสือคนละภาษา แต่เราต่างรู้สึกเหมือนกัน

ว่า นี่แหละคือความสุข

หากมองในภาพใหญ่กว่านีแ้ละเป็นวทิยาศาสตร์กว่านีห้ลายเท่า นีค่อื

สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยอาศัยข้อมูลความสุข คนที่มีความสุขมี

อะไรเหมือนกันบ้าง ไม่ว่าคุณจะมาจากเดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา หรืออินเดีย 

สิ่งใดคือลักษณะร่วมของความสุข เราศึกษาวิจัยท�านองนี้มาหลายต่อหลายปี

ในเชิงสุขภาพ เป็นต้นว่า อะไรคือลักษณะร่วมของคนที่มีอายุยืนยาวถึงร้อยปี 

งานศึกษาวิจัยเหล่านี้ท�าให้เรารู้ว่า แอลกอฮอล์ ยาสูบ การออกก�าลังกาย และ

อาหารการกิน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่ออายุขัยท้ังนั้น ท่ีสถาบันวิจัยความสุข เรา

ใช้วิธีการเดียวกันท�าความเข้าใจว่า อะไรบ้างที่ส่งผลส�าคัญต่อความสุข ความ

พึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิต 

ผมขอพาคุณมายังที่ตั้งของสถาบันวิจัยความสุข นั่นคือเมืองหลวง

แห่งความสุขอย่างโคเปนเฮเกน
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ขณะน้ีเป็นเวลาส่ีโมงเย็นในโคเปนเฮเกน ท้องถนนมีชีวิตชีวาเพราะ
พลุกพล่านไปด้วยนักปั่น ขณะที่ผู้คนพากันออกจากที่ท�างานไปรับลูกๆ 
ที่โรงเรียน 

คู่สามีภรรยาท่ีต่างใช้วันลาเพื่อดูแลบุตรแบบได้รับเงินเดือนนาน 52 

สัปดาห์ก�าลังเดินทอดน่องไปตามริมน�้า นักศึกษากลุ่มหนึ่งแหวกว่ายอยู่ใน

น�้าใสสะอาดบริเวณอ่าวจอดเรืออย่างสบายอุรา เพราะนอกจากไม่ต้องจ่ายค่า 

เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษายังได้รับเงิน 590 ปอนด์ (หลังหักภาษี) 

จากรัฐบาลทุกเดือนอีกต่างหาก ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างราบร่ืนในเดนมาร์ก 

เอ่อ ก็เกือบจะทุกอย่างละนะครับ เมื่อสี่ปีก่อน รถไฟขบวนหนึ่งมาสายห้านาที 

ผู้โดยสารแต่ละคนจึงได้รับจดหมายขอโทษขอโพยจากนายกรัฐมนตรี แถมยัง

เลือกเก้าอี้แบรนด์ดังได้ตามใจชอบเพื่อเป็นการชดเชย 

พาดหัวข่าวท�านองนี้ปรากฏให้เห็นตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงเป็น

เรื่องง่ายที่จะนึกภาพเดนมาร์กเป็นเหมือนโลกในอุดมคติ

เดนมาร์กคือมหาอ�านาจ
ด้านความสุขจริงหรือ



โคเปนเฮเกน  
นครหลวงอันผาสุก

เดนมาร์ก ประเทศที่มี
ความสุขที่สุดในโลก

เดนมาร์ก ดินแดนที่มี
ความสุขทุกฤดูกาล 

สถานที่ที่มีความสุข
ที่สุดในโลก 

เดนมาร์ก ประเทศที่มี
ความสุขที่สุดในโลก

อย่างเป็นทางการ (อีกแล้ว) 

รายงานความสุขโลกระบุว่า เรา
ควรใช้ชีวิตในเดนมาร์ก
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มาพูดเรื่องนี้ต่อให้จบดีกว่าครับ ผมเป็นแฟนตัวยงของเดนมาร์ก ทั้ง

ในฐานะนกัวทิยาศาสตร์ด้านความสขุและในฐานะพลเมืองคนหนึง่ พอเหน็เด็กๆ 

วยัเจด็ขวบขีจั่กรยานไปโรงเรียนตามล�าพงั ผมก็อดย้ิมไม่ได้ พอเหน็พ่อแม่ปล่อย

ให้ลกูหลบัคารถเขน็อยูน่อกร้านกาแฟอย่างไม่กังวลอะไรท้ังท่ีไม่มีใครคอยดูแล 

ผมก็ยิม้อกี พอเหน็ผูค้นแหวกว่ายอยูใ่นผนืน�า้ใสสะอาดบรเิวณตอนในของอ่าว

จอดเรือในโคเปนเฮเกน ผมก็ยิ้มออกมา 

ส�าหรับผม ไม่ใช่เร่ืองน่าแปลกใจอะไรท่ีประเทศสงบสุขซึ่งมีบริการ

รักษาพยาบาลฟรีส�าหรับทุกคน ที่ซึ่งลูกๆ ของคุณมีโอกาสเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไรก็ตาม และเป็นท่ีท่ีเด็กหญิงตัวน้อย

สามารถวาดฝันว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี จะเป็นประเทศท่ีมีความสุขมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตามรายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ที่

จัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ 

ทว่านี่หมายความว่าเดนมาร์กเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบอย่างนั้นหรือ 

เปล่าหรอกครับ แล้วผมคิดว่าเดนมาร์กมอบสภาพความเป็นอยู่ที่ ค่อนข้าง ดี

เพื่อให้พลเมืองมีระดับคุณภาพชีวิตและระดับความสุขท่ี ค่อนข้าง สูงใช่ไหม  

ขอตอบว่าผมคิดเช่นนั้นครับ จริงอยู่ที่ผมเชื่อว่าญ่ีปุ่นมีอายุขัยเฉล่ียยืนยาว

ทีส่ดุในโลกเม่ือปีทีแ่ล้ว แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าผมคิดว่าชาวญีปุ่่นทกุคนจะมี 

อายุยืนถึง 83.7 ปีพอดิบพอดีหรอกนะครับ 

เดนมาร์กอาจครองอันดับแรกในรายชื่อประเทศที่มีความสุขท่ีสุดอยู่

เสมอก็จริง แต่เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องเข้าใจว่า การจัดล�าดับเหล่านี้พิจารณา

จากค่าเฉล่ียเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ในรายงานความสุขโลกฉบับล่าสุดระบุว่า 

ชาวเดนมาร์กมีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 7.5 จากระดับคะแนน 0-10
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นัน่ยังหมายความได้ว่า ขณะทีบ่างอย่างด�าเนนิไปอย่างดีเย่ียม อย่างอืน่

ในรัฐเดนมาร์กกลับห่วยสิน้ดี ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีอาจได้ล�าดับดีๆ ใน

การจัดอันดับความสุข แต่ไม่ว่าชาวเดนมาร์ก นอร์เวย์ หรือสวีเดน ต่างก็ไม่ได้

ผกูขาดความสขุไว้เพยีงผูเ้ดียว การใช้ชวีติอยู่ในเดนมาร์กสอนผมว่า เราทุกคน

อาจเรียนรูอ้ะไรต่อมิอะไรได้มากมายจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีเม่ือพดูถงึ

คุณภาพชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถค้นพบบทเรียนว่าด้วยความสุข

ได้จากผู้คนทั่วโลก กุญแจสู่ความสุขนั้นฝังอยู่ทั่วโลก และเป็นหน้าที่ของเราที่

จะต้องเก็บรวบรวมขึ้นมา  

ถ้าเราดูข้อมูลในรายงานความสุขโลกจะพบว่า ประเทศที่มีความสุข

สงูสดุกับประเทศท่ีมีความสขุต�า่สดุมีความสขุต่างกันสีร่ะดับ และสามในส่ีระดับนี้

ก็อธบิายได้ด้วยปัจจยัหกอย่างด้วยกนั ได้แก่ ความเป็นหนึง่เดียวกันหรอืความ

เป็นชุมชน เงิน สุขภาพ เสรีภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และน�้าใจ ผมยกเนื้อหา

หนึ่งบทให้แต่ละปัจจัยที่ว่ามานี้ และในแต่ละบทเราจะมาส�ารวจกันว่า เหตุใด

สิง่เหล่านีจ้งึส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสขุ เราจะเรียนรูบ้ทเรยีนเร่ืองความสุข
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จากผู้คนทั่วโลก เราจะค้นพบวิถีทางที่อาจท�าให้ตัวเราเองมีความสุขมากขึ้น 

และสดุท้าย เราจะปะตดิปะต่อชิน้ส่วนเหล่านีเ้ข้าด้วยกนัอย่างไรเพือ่สรรค์สร้าง

ลายแทงแห่งความสุขขึ้นมา 

ขณะเดียวกัน 80 เปอร์เซน็ต์ของความแตกต่างทีพ่บในระดับความสุข 

ทัว่โลกเกิดขึน้ ภายใน ประเทศนัน้ๆ พดูอกีนยัหนึง่คือ คณุอาจพบชาวเดนมาร์ก

ผู้แสนสุขกับชาวเดนมาร์กผู้ทุกข์หนัก และคุณก็อาจพบชาวโตโกผู้แสนสุขและ

ทุกข์หนักเช่นกัน ดังนั้นการพิจารณานโยบายที่ประเทศต่างๆ น�ามาใช้นั้นเป็น

เรือ่งหนึง่ ส่วนพฤตกิรรมและมุมมองชวีติของเรานัน้ถอืเป็นคนละเรือ่งกันอย่าง

สิ้นเชิง 

เอาละ แล้วอะไรคือลักษณะร่วมของคนท่ีมีความสุขมากท่ีสุดในโลก

กันเล่า เราเรียนรู้สิง่ใดจากนานาประเทศรอบโลกได้บ้างเม่ือพดูถงึความสุข และ

อะไรที่เราพอจะท�าได้เพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากข้ึน นี่คือค�าถามส่วนหนึ่งท่ี

หนังสือเล่มนี้มุ่งหาค�าตอบ ซึ่งจะเผยเคล็ดลับของผู้คนที่มีความสุขที่สุดในโลก

และค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่จริงในโลกนี้ มาออกล่าสมบัติกันเถอะครับ! 


