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มีชีวิตที่ดี

ผู้คนในประเทศทางตอนเหนือ เช่น เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ มีความสุขเป็นพิเศษ
เมื่อมองชีวิตของตนเองในภาพรวม
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หัวเราะตลอดทาง

ชาวลาตินอเมริกาให้ค่ากับ
ความรื่นรมย์ในชีวิตประจำ�วัน
เช่น เสียงหัวเราะ คอสตาริกา
และปานามามีคะแนนนำ�โด่ง                     
ในฐานะดินแดนที่เปี่ยมสุข
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แ ผ น ที่ แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข

อะไรทำ�ให้คนเรามีความสุข ทุกปี แกลลัปเวิลด์โพลล์ (Gallup World Poll) จะพยายาม
หาคำ�ตอบด้วยการใช้แบบสอบถามหลายสิบข้อเพื่อวัดความสุขของผู้คนในกว่า 140 ประเทศ  
โดยมุ่งเน้นแนวคิดหลักสามอย่าง ได้แก่ การมองชีวิตในภาพรวม ความสุขในชีวิตประจำ�วัน
และสุขภาพร่างกาย ข้อสรุปหนึ่งที่ชัดเจนคือ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อนิยามของคำ�ว่าความสุข
ไม่มีข้อมูลในบางประเทศ  และรวมเฉพาะดินแดนที่ได้รับเลือก
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ความมั่งคั่งแห่งสุขภาวะ

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา สิงคโปร์เป็นผู้นำ�
เรื่องความสุขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ตอนนี้ ประเทศไทยกำ�ลังมาแรง
แซงหน้า

สหรัฐอาหรั
สหรับฐเอมิ
อาหรั
เรตส
บเอมิเรตส

คืนสู่รากฐาน

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าในแอฟริกา
เหนือ ทั้งถนนลาดยาง นํ้าประปา
และสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ ช่วยให้
ระดับความสุขสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคทางตอนใต้
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นอยกวนาอ15%
ยกวา 15%
อัตรารอัอตยละที
รารอ่ถยละที
ือวามี่ถคือวามสุ
วามีคขวามสุข

ชีวิตในภาพรวม

ผู้คนสะท้อนชีวิตของตนและให้คะแนนจาก
ศูนย์ถึง 10 คนที่ให้คะแนนเจ็ดหรือมากกว่า
ถือว่ามีชีวิตที่งอกงาม

นอยกวนาอ65
ยกวา65-69
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ความสุขในชีวิตประจำ�วัน

ผู้คนได้รับคำ�ถามห้าข้อเพื่อระบุว่า
พวกเขามีความสุขหรือไม่ในขณะนั้น
เช่น วันนี้ได้หัวเราะไหม

สุขภาวะทางกาย

ผู้คนถูกถามถึงสุขภาพ
ข้อมูลจะแปลงเป็นระดับ
คะแนนไล่จาก “ทุกข์” ไปถึง “สุข”
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