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บทนา
ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross
Domestic Product) น่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความร่ารวยทาง
เศรษฐกิจทีทุกคนรู้จักกันอย่างดี แต่เป็นทีทราบโดยทัวไป
ว่า GDP ไม่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตทีแท้จริงได้ เมือปี
พ.ศ.2547 ประเทศภูฐานได้จัดการประชุมนานาชาติเรือง
ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ (GNH: Gross National
Happiness) ขึ้ นเป็ นครั้ งแรก ปรากฏการณ์ นี้ ท่ าให้ เ กิ ด
ค่าถาม ความสนใจ และการตืนตัวในเรืองของการท่าดัชนี
ชี้วัดทีให้ความส่าคัญกับความสุ ข คุณค่าด้านจิตใจ และ
การดูแลรักษาสิงแวดล้อม มากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ต่อมาในปี พ.ศ.2549 มูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (NEF: New
Economics Foundation) ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานดั ช นี โ ลกมี สุ ข (HPI: The Happy Planet
Index) ต่อสือและสาธารณชน รายงานฉบับนี้ได้รับความสนใจและความตืนตัวจากผู้คนแทบ
ทุกวงการ เพราะดัชนีนี้ท่าให้สหรัฐอเมริกาซึงมี GDP อยู่อันดับต้น ๆ ของโลก กลับมีค่า HPI
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อยู่อันดับที 150 และประเทศหมู่เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกอย่างประเทศวานู
อาตู กลับเป็นประเทศทีมี HPI อยู่ในอันดับแรก
หนังสือ "ดัชนีโลกไม่มีสุข: ดัชนีวัดความเป็นอยู่ทีดีและผลกระทบด้านสิงแวดล้อม"
ซึงเขียนโดย นิก มาร์คส์ และทีมงาน และแปลโดย เนาวนิจ สิริผาติวิ รัตน์ เล่มนี้จะท่าให้
ผู้อ่านรู้จักกับ HPI มากยิงขึ้น เพือเราจะได้สร้างโลกทีมีความสุขยิงกว่าเดิมด้วยกัน เนื้อหาของ
หนังสือเริมด้วยบททีแนะน่าดัชนีโลกมีสุข ต่อด้วยการตีความดัชนีโลกมีสุข ปัจจัยทีมีอิทธิพล
ต่อความเป็นอยู่ทีดี ประเทศทีอยู่ในอันดับสูงสุดและประเทศทีอยู่อันดับรั้งท้ายของดัชนี HPI
นอกจากนี้ในภาคผนวกผู้เขียนยังน่าเสนอความรู้ทีอธิบายแหล่งทีมาของข้อมูลในการจัดท่า
HPI และการค่านวณ HPI โดยละเอียด ในบทวิจารณ์หนังสือนี้จะน่าเสนอเนื้อหาโดยสังเขปใน
บางส่วน แต่ในบางส่วนจะอรรถาธิบายอย่างละเอียด เพือให้ผู้อ่ านเข้าใจเกียวกับ HPI ตาม
เจตนารมณ์ของมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่และสนใจทีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในล่าดับต่อไป

บทนา

บทน่าของหนังสือเปิดด้วยค่าถามว่า เป้าหมายสูงสุดของสังคมคืออะไร ค่าถามทีผู้คน
ถามกันมานับพันปี ซึงอริสโตเติลได้เสนอว่า "ความสุขของมนุษย์ก็คือความดีงามสูงสุด" ความ
คิดเห็นดังกล่าวอาจเป็นแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาอืนนอกเหนือจาก
GDP เช่น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI: Human Development Index) ของสหประชาชาติ
แต่ดัชนีเหล่านี้ก็ยังขาดการประเมินความส่าเร็จในแง่ของการน่าพาประเทศไปสู่เป้าหมาย
สู งสุ ด อาจกล่ าวได้ ว่ า ดั ช นี โ ลกมี สุ ขหรื อ HPI เป็ นดั ชนี แรกที ประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพเชิ ง
นิเวศวิทยาของประเทศต่าง ๆ ในการท่าให้ประชาชนด่ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีอายุยืน
ผลลัพธ์จากการประเมินดัชนีโลกมีสุขน่าจะท่าให้หลายประเทศได้ฉุกคิดและอาจมีทิศทางการ
พัฒนาประเทศทีดีกว่าเดิม เพือความเป็นอยู่ทีดีของคนในปัจจุบันและในอนาคตบนโลกใบนี้

แนะนาดัชนีโลกมีสุข

HPI เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศวิทยาในการน่าพาให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ทีดี
ดัชนีนี้เป็นการรวมตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ รอยเท้าทางนิเวศ ความพึงพอใจในชีวิต และอายุขัย
เฉลีย HPI จะบอกจ่านวนปีโดยเฉลียของช่วงชีวิตทีมีความสุขซึงเกิดขึ้นในประเทศหนึง ต่อ
หน่วยของทรัพยากรบนโลกทีใช้บริโภคไป สูตรการค่านวณ HPI สามารถสรุปได้ดังนี้
HPI = ความพึงพอใจในชีวิต x อายุขัยเฉลีย
รอยเท้าทางนิเวศ
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HPI ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดประเทศทีมีความสุขทีสุดในโลก ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าประเทศใดมีการ
พัฒนาสูงสุดตามแนวคิดดั้งเดิม และไม่ได้บอกว่าประเทศใดเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมสูงสุด แต่
HPI ประมวลแนวคิดทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของประเทศ
ต่าง ๆ ในการแปลงทรัพยากรอันมีจ่ากัดบนโลก ให้เป็นความเป็นอยู่ทีดีส่าหรับพลเมืองของ
ตน นอกจากการอธิบายรายละเอียดเกียวกับ HPI ในบทนี้ยังตอบค่าถามทีอาจคลางแคลงใจ
ผู้อ่านว่า ท่าไมเราจึงต้องมีดัชนีตัวใหม่นี้ แล้วดัชนีของเดิมมีอะไรบ้างและมีข้อจ่ากัดอย่างไร
ซึงผู้เขียนสามารถอธิบายได้ดี เป็นล่าดับอย่างมีเหตุมีผล

การตีความดัชนีโลกมีสุข
ผลการค่านวณ HPI ของประเทศต่าง ๆ เป็นสีแผงไฟจราจร และตัวแปรทั้งสามทีเป็น
องค์ประกอบของดัชนีจะปรากฏในไฟสัญญาณสามสีด้วยเช่นกัน และแทนทีจะรวมตัวชี้วัดทั้ง
สามเข้าด้วยกัน ซึงจะช่วยท่าให้ค่าคะแนนดีเยียมในหมวดหนึง ไปช่วยดึงค่าคะแนนในหมวดที
แย่ขึ้นมา HPI กลับจัดแยกหมวดหมู่ โดยเน้นความส่าคัญขององค์ประกอบเป็นเรือง ๆ ไป ซึง
ท่าให้เห็นชัดเจนว่ามีประเทศใดบ้างทีก่าลังเผชิญปัญหาด้านใดด้านหนึงหรือในหลาย ๆ ด้าน
นอกจากนี้เพือให้เห็นความแตกต่างโดยละเอียดยิงขึ้น ดัชนีนี้ใช้ไฟจราจร 6 สี เป็นตัวบอกค่า
HPI ทั้งในตารางข้อมูลและในแผนทีโลก ดังแผนภาพต่อไปนี้

อ้างอิงจาก http://happyplanetindex.org/
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HPI เป็นหลักฐานทีแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นมีขีดจ่ากัด
กล่าวคือ เมือ GDP ต่อหัวประชากรเพิมไปถึงระดับหนึงแล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจที
เพิมขึ้นจากระดับดังกล่าวจะกลับสร้างการเติบโตที อาจเป็นอันตรายมากกว่าส่งผลดี และ
อาจท่าลายความเป็นอยู่ทีดีของคนรุ่นหลังโดยทีคนรุ่นปัจจุบันแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
นอกจากนี้ผลของ HPI ทีผ่านมายังแสดงให้เห็นว่า ประเทศเกาะมีค่า HPI อยู่ในอันดับทีดี
เป็นพิเศษและมีค่าเฉลียอยู่สูงกว่า HPI รวมทุกประเทศ ซึงอาจพอสรุปประเด็นนี้ได้ว่า โลก
จะน่ า อยู่ ขึ้ น ถ้ า หากส่ ว นอื นของโลกจะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาประเทศเกาะ เพื อ
ประชากรจะมีอายุขัยเฉลียและความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลีย รวมทั้ง
เลียนแบบประเทศเกาะซึงเป็นผู้น่าในการมีค่ารอยเท้าทางนิเวศต่ากว่าค่าเฉลียด้วย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี
หากเป้าหมายของสังคมคือ การมีชีวิตทียืนยาวและมีความสุข เราจ่าเป็นต้องคิดค่า
HPI โดยรวมปัจจัยน่าเข้าพื้นฐานทีสังคมต้องพึงพาด้วย ในบทนี้ผู้เขียนอธิบายปัจจัยส่าคัญ
3 ประการทีอาจมีส่วนช่วยประสานให้เกิดการใช้ปัจจัยน่าเข้าและผลลัพธ์ทีได้ของประเทศ
หนึง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงปัจจัยทั้งสามประกอบด้วย
1) คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรม มีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตคือ รายงานการส่ารวจทางสังคมของยุโรป
(European Social Survey, 2004) ซึงสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ทีให้คุณค่ากับความภัก ดีและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีแนวโน้มทีจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้ทีให้คุณค่ากับความมังคัง
และความเข้มแข็งของรัฐบาล การมองชีวิต มีความส่าคัญต่อการก่าหนดความเป็นอยู่ทีดี
มากกว่าสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ด้วยเหตุนี้อาจเป็นเหตุให้ระดับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประเทศในอเมริ กากลาง เช่น ฮอนดูรั ส สู งกว่าประเทศทีร่ารวยในแอฟริกาเหนื อ เช่น
แอลจีเรีย เป็นต้น
2) เงือนไขทางกลางเมือง ผลลัพธ์ค่า HPI สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ระบบการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต ประเทศเสรีจะมีค่าคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูง
กว่าประเทศทีค่อนข้างเสรีหรือประเทศทีไม่มีเสรีภาพ นอกจากนี้ยังมี ดัชนีวัดการมี สิทธิมี
เสี ย งและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที (VAI: Voice and Accountability Index) ของ
ธนาคารโลก ซึงเป็นตัวชี้วัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
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ทีจะช่วยยืนยันแนวคิดนี้ เพราะดัชนีนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศทีระดับดัชนี VAI ต่ากว่า
ค่าเฉลี ยจะมีแ นวโน้ มค่าคะแนนความพึง พอใจในชีวิตต่ ากว่าประเทศทีค่า VAI สู งกว่า
ค่าเฉลีย หลักฐานทั้งหมดน่าจะพอสรุปในภาพกว้างได้ว่า ระบบการเมืองและคุณภาพการ
ปกครองมี ส่ ว นก่ า หนดระดั บ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต และอาจมี ส่ ว นเกี ยวข้ อ งกั บ ความ
แตกต่างของค่า HPI ในระดับภายในภูมิภาคเดียวกันด้วย
3) ทุนทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมและชุมชนมีส่วนส่าคัญ ต่อการสร้างความ
เป็นอยู่ทีดีของปัจเจกบุคคล นักวิชาการศึกษาเรืองของทุนทางสังคมและสรุปข้อค้นพบว่า
การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มชุมชนเป็นองค์ประกอบส่าคัญของคุณภาพชีวิตโดยรวม
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอีกมากทีระบุว่า คนทีมีเพือนมากและคนทีมีกิจกรรมในชุมชนจะมี
ความสุขมากกว่าคนทีปลีกตัวอยู่โดดเดียว

ประเทศที่อยู่ในอันดับสูงสุดของเอชพีไอ
ประเทศวานูอาตู โคลอมเบีย และคอสตาริกา คือ 3 ประเทศแรกทีมีค่า HPI สูงทีสุด
ในโลก วานูอาตูเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก และสาเหตุทีท่าให้วานูอา
ตูมีค่า HPI สูงน่าจะมาจากคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความมีอายุยืนอย่างสมเหตุสมผล
2) การมีทรัพยากรธรรมชาติต่อหัวทีอุดมสมบูรณ์อย่างยิง โดยไม่มีการท่าลายแนวชายฝั่งและ
มีป่าฝนทีมีลักษณะเฉพาะตัว และ 3) มีระดับของประชาธิปไตยเป็นเยียม ส่าหรับประเทศ
โคลอมเบีย การทีมีค่า HPI สูง ไม่ใช่เรืองทีน่าแปลกใจ เพราะโคลอมเบียเป็นประเทศทีมีระดับ
ทุนทางสังคมสูง มีกลุ่มชนทีมีอัตลักษณ์เข้มแข็งมากประเทศหนึง และยังอุดมไปด้ วยพืชผั ก
ผลไม้หลากหลายชนิดทีสุดแห่งหนึงในโลก นอกจากนี้ชาวโคลอมเบียยังรักดนตรี กีฬา และ
ความสวยงาม มีมาตรฐานด้านการรั กษาพยาบาลและการศึกษาในระดับทีสู งมากอี กด้วย
ส่าหรับคอสตาริกาซึงได้รับฉายานามว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งอเมริกากลาง มีค่า HPI ทีสูง
เพราะเป็นประเทศทีประชากรและสือมีเสรีภาพ สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950 และการทีประเทศตั้งอยู่ในป่าเขต
ร้อน จึงท่าให้มีพืชพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้คอสตาริกายังมีแนวชายฝั่งทะเลทอดยาว
ในมหาสมุ ทรแปซิ ฟิ กและทะเลแคริ บเบี ยน ท่าให้ เป็นแหล่ งท่ องเที ยวที ได้รั บความนิ ยม
หลากหลายปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงท่าให้ตัวชี้วัดทางสังคมของคอสตาริกาอยู่ในระดับดีเยียม
เมือเทียบกับประเทศในกลุ่มของละตินอเมริกาอีกด้วย
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ประเทศที่อยู่ในอันดับรั้งท้ายของดัชนีเอชพีไอ
สามประเทศรั้ งท้ายที 176 – 178 ตามล่ าดับของดัชนี HPI ได้แก่ ประเทศบุรุนดี
สวาซิแลนด์ และซิมบับเว ประเทศทีอยู่ในสภาพสงครามกลางเมืองมานานกว่าหนึงศตวรรษ
อย่างบุรุนดี ท่าให้ความรุนแรงและความขัดแย้งฝังรากลึกและฝากรอยแผลลึกต่อสิงแวดล้อม
ของประเทศด้วยเช่นกัน การอพยพและการย้ายถินเพือหนีสงครามได้ท่าลายป่าไม้เพือสร้างที
พักอาศัยไปจ่านวนมาก อดีตทีเต็มไปด้วยปัญหาอาจท่าให้บุรุนดีก้าวหน้าไปได้ยาก ไม่เพียงแต่
ด้านสิงแวดล้อมแต่สภาพสังคมทีรุนแรง ความกดดัน การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และความ
ยากจน ท่าให้หลายชีวิตแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาได้เลย ส่าหรับ
ประเทศบนภูเขาและถูกล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ทุกด้านอย่างสวาซิแลนด์ และยังมี
การปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และยังเป็นประเทศทีประสบปัญหาความแห้ง
แล้งอย่างต่อเนือง ท่าให้ประชากรราวสองในสามด่ารงชีวิตอยู่ในภาวะยากจนเรื้อรังและมี
อัตราการว่างงานสู งมากถึงร้ อยละ 45 ประเทศทีมี HPI อยู่ในอันดับสุดท้ายของโลกอย่าง
ซิมบับเวนั้น ยิงตอกย้่าว่าความยากจนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของการพัฒนา เพราะซิมบับเว
เป็นอีกประเทศหนึงทียากจน เศรษฐกิจทีล้มละลายท่าให้แทบไม่มีทรัพยากรเหลือพอส่าหรับ
การต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพและความยากจน และความเสือมถอยอย่างร้ายแรงทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และระบบการเมือง ท่าให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงและมีผลต่อค่า HPI
อย่างไม่ต้องสงสัย

โลกต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับความสุขด้วยหรือ?
HPI ชี้ให้เห็นแล้วว่า โมเดลของโลกตะวันตกทีท่าให้ผู้คนจ่านวนมากมีอายุยืนและมี
ความพึงพอใจในชีวิตระดับดี แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการ
บริโภคทรัพยากร ไม่ใช่หนทางเดียวส่าหรับการพัฒนา เพราะความเป็นอยู่ทีดีในระดับเดียวกัน
นี้ ยังเกิดขึ้นได้โดยอาศัยต้นทุนทางนิเวศวิทยาทีน้อยกว่านั้นมาก HPI ไม่ได้มีเจตนาทีจะระบุ
ว่า ประเทศใดดีทีสุดในโลกหรือเหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะในทุก ๆ ประเทศ เราอาจพบทั้ง
คนที มี ความพึ งพอใจในชี วิ ตอย่ างสู งสุ ดและคนที ไม่ มี ความพึ งพอใจในชี วิ ตด้ วยเช่ นกั น
ประเทศทีมีค่า HPI อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นไม่มีปัญหาใด ๆ ดังนั้นถ้าหากความ
เป็นอยู่ทีดีคือเป้าหมายปลายทางของการพัฒนา แทนทีจะเป็นความมังคังแล้ว เราก็จะต้อง
สร้างความมันใจให้ได้ว่า ประเทศต่าง ๆ จะไม่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายทีเป็น
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เรืองของชีวิต เช่น ทุนทางสังคม ซึงมีส่วนส่าคัญต่อการสร้างความเป็นอยู่ทีดี จึงตอบค่าถาม
ทีว่า โลกต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับความสุขด้วยหรือ? ได้อย่างสั้น ๆ ว่า “ไม่เลย”

คาประกาศว่าด้วยโลกที่มีความสุขยิ่งกว่าเดิม
HPI แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีความเป็นไปได้ทีจะผสมผสานความเป็นอยู่ทีดี
ในระดับสูงเข้ากับการบริโภคทีน้อยลง และเสนอ “ค่าประกาศว่าด้วยโลกทีมีความสุขยิง
กว่าเดิม” เพือพัฒนาองค์ประกอบทั้งสามด้านของ HPI ดังนี้
อายุขัยเฉลี่ย

ความพึงพอใจในชีวิต

รอยเท้าทางนิเวศ

1. ก่ า จั ด ความยากจนและ
ความอดอยากทีสุดโต่ง
2. ปรับปรุงการรักษาพยาบาล
ให้ดีขึ้น
3. ปลดเปลื้องภาระหนี้สิน

4. ปรั บ เปลี ยนค่ า นิ ย มจาก
ปั จ เจกชนนิ ย มไปสู่ ก ารมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมให้มากขึ้น
5. สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่าง
มีความหมาย
6. ให้ อ่ า นาจกั บ พลเมื อ ง
ทัวไปและส่งเสริมให้มีระบบ
ธรรมภิบาลในภาครัฐ

7. ร ะ บุ ข้ อ จ่ า กั ด ท า ง
สิ งแวดล้ อมและก่ าหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจเพือทีจะ
ท่างานภายใต้กรอบแนวคิดนี้
8. วางระบบส่าหรับการบริโภค
และการผลิตอย่างยังยืน
9. ร่วมกันลงมือแก้ปัญหาการ
เปลียนแปลงสภาพอากาศโลก

และข้อสุดท้ายคือ ข้อ 10. ประเมินวัดสิงทีมีความส่าคัญ เพราะโลกเราจ่าเป็นต้องมีองค์กร
ทีจะรับรองและประยุกต์ใช้มาตรการอย่างใหม่เพือวัดความก้าวหน้า เพือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส่าหรับการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ทีดีแก่ทุกคนพร้อม ๆ กับการด่าเนินชีวิตอยู่
ภายใต้ข้อจ่ากัดทางด้านสิงแวดล้อมอย่างแท้จริง

บทสรุป
นอกจากเนื้อหาของหนังสือดังได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้น ในภาคผนวกของหนังสือเล่ม
นี้ ยั งมีการอธิบ ายสาระส่ าคัญโดยแบ่ งเป็ น 3 ส่ ว น ได้แก่ 1) ข้อจ่ากัดในเรืองข้อมูล 2)
แหล่งทีมาของข้อมูลและกระบวนการจัดท่าการประมาณค่า และ 3) การค่านวณเอชพีไอ
อย่ า งละเอี ย ด ซึ งเนื้ อ หาทั้ ง หมดล้ ว นมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ อ่ า นเป็ น อย่ า งมากในการศึ ก ษา
รายละเอี ย ดเกี ยวกั บ ค่ า ดัช นี โ ลกมี สุ ข (HPI: The Happy Planet Index) มวลเนื้ อ หาที
บรรจุอยู่ในหนังสือความยาว 188 หน้านี้ น่าเสนอสาระทีมีประโยชน์ต่อนักคิด นักพัฒนา
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และนักวิชาการทีสนใจศึกษาเกียวกับการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก HPI หรือดัชนีโลกมีสุข
ท่าให้เราได้เห็นว่า ไม่มีแม้เพียงสักประเทศเดียวทีทุกอย่างลงตัวหมด ทุกประเทศย่อมมี
ปัญหาเฉพาะของตนเอง และไม่มีประเทศใดบนโลกนี้ทีสามารถท่าได้ดีเท่าทีควรจะเป็น ใน
ส่วนนี้เองคณะผู้เขียนและกองบรรณาธิการหนังสือจึงแสดงทรรศนะว่า หรือนีจะเป็น “ดัชนี
โลกไม่มีสุข” ก็คงได้
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