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ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
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ชายชอบ"ปู"-หญิงปลืม้ "มาร์ ค" โพลความสุขไม่ เกี่ยวเพศ
หมายเหตุ - ดร.นพดล กรรณิกา ผ้ ูอาํ นวยการศนย์
ู เครื อข่ ายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณ์ และวิจัยความสุขชุมชน หรื อศนย์
ู วจิ ัยความสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรื อเอแบคโพลล์ แถลงผลวิจัยเชิงสํารวจ เรื่ อง
แนวโน้ มความสุขมวลรวม (Gross Domestic Happiness, GDH) ของคนไทย
วันนี ้ กรณีศกึ ษาตัวอย่ างประชาชนอายุ 18 ปี ขึน้ ไปใน 17 จังหวัดของประเทศ
ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร อ่ างทอง ระยอง ราชบุรี นนทบุรี แพร่ พิษณุโลก
เชียงใหม่ หนองบัวลําภู มหาสารคาม ชัยภมิู ศรีสะเกษ อุดรธานี ขอนแก่ น
สตลู นราธิวาส และสงขลา จํานวนทัง้ สิน้ 3,247 ตัวอย่ าง ระหว่ างวันที่ 20
กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้ การเลือกตัวอย่ างแบบแบ่ งกลุ่ม
เชิงชัน้ ภมิู หลายชัน้ ที่ส่ ุมเลือกจังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน ครั วเรื อน และ
ประชาชนตัวอย่ างระดับครั วเรื อน พบว่ า
ความสุขมวลรวมของคนไทยเมื่อค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ล่าสุดลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 6.66 ในช่วงเดือนมกราคม เหลือ 6.42 ปั จจัยฉุดความสุขเป็ นเรื่ องของปั ญหาค่า
ครองชีพ รายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น รายได้ เท่าเดิมหรือลดลง และฐานะเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรื อนไม่มนั่ คง นอกจากนี ้ยังรับรู้ถงึ ความขัดแย้ งแตกแยกของคนในชาติจากการ
แก้ ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ ายการเมือง นักการเมืองแก่งแย่งอํานาจมุง่ ทําลายความน่าเชื่อถือ
ของกันและกัน ส่งผลทําให้ ความสุขของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองโดย
ภาพรวมมีเพียง 4.35 คะแนน และความสุขต่อรายได้ ของตนเองในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 4.78
คะแนนเท่านันจากคะแนนเต็
้
ม 10
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ความสุขของประชาชนสูงสุดใน 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ความสุขของประชาชนสูงสุดถึง
9.49 คะแนน เมื่อเห็นคนไทยเป็ นหนึง่ เดียวกันแสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน 2.
ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยูท่ ี่ 8.07 คะแนน 3.
ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เช่น การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
7.93 คะแนน 4.สุขภาพใจ อยูท่ ี่ 7.79 คะแนน และ 5.สุขภาพกาย อยูท่ ี่ 7.38
ตามลําดับ
เมื่อจําแนกพบว่า กลุม่ ผู้ชายมีความสุขมากกว่ากลุม่ ผู้หญิง คือผู้ชายมีความสุขอยูท่ ี่
6.53 ในขณะที่ผ้ หู ญิงมีความสุขอยูท่ ี่ 6.36 เป็ นความแตกต่างที่เคยพบในช่วงรัฐบาล
นายกฯอภิสทิ ธิ์นนั ้ ผู้หญิงมีความสุขมากกว่าผู้ชาย แต่ในช่วงรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์
กลับพบว่าผู้หญิงมีความสุขน้ อยกว่าผู้ชาย นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาวะ
ความยากลําบากของผู้หญิงต้ องทํางานหนักในยุคปั จจุบนั การดูแลภาระต่างๆ ใน
ครอบครัว และปั ญหาคนรักนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ตอ่ กัน โดยเสนอแนะให้ สง่ เสริ มบทบาท
ผู้หญิงและลดทอนปั ญหาภาระความยากลําบากต่างๆ ในกลุม่ ผู้หญิงเช่นกัน
เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุม่ เกษตรกรและกลุม่ ผู้รับจ้ างใช้ แรงงานทัว่ ไปเป็ นกลุม่
คนไทยที่มีความสุขตํ่าสุดคือ 6.34 คะแนน และกลุม่ พนักงานบริ ษัทเอกชนเป็ นกลุม่ คน
ที่มีความสุขเป็ นอันดับรองสุดท้ ายคือ มีความสุข 6.41 คะแนน และที่น่าพิจารณาคือ
กลุม่ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสุขสูงสุดคือ 6.65 รองลงมาคือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 6.54 คนในภาคเหนือ 6.50 คนในภาคกลาง 6.40 และ
ตํ่าสุดคือคนในภาคใต้ 5.71 ตามลําดับ
สิ่งที่น่าเป็ นห่วงคือ เรื่ องปั ญหาปากท้ องและเศรษฐกิจระดับครัวเรื อนที่ "ในจอทีวีกบั ใน
บ้ าน" ของประชาชนยังไม่ตรงกัน กล่าวคือ ในจอทีวีระบุกนั ว่าเศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัวดีขึ ้น
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ด้ านเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น แต่เศรษฐกิจระดับครัวเรื อนในบ้ านของ
ประชาชนกําลังมีปัญหา รายจ่ายที่เพิ่มขึ ้น แต่รายได้ เท่าเดิมหรื อลดลง จึงน่าเป็ นห่วง
เรื่ องการคํานวณค่าจีดีพีที่ไม่ได้ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลที่ แท้ จริ ง แต่มาจากข้ อมูลที่
สะท้ อนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม่ คนเฉพาะกลุม่ บน ยอดพีระมิดของ
สังคมและเคยเกิดขึ ้นในบางประเทศที่คา่ จีดีพีไม่ได้ อยูบ่ นความเป็ นจริ ง จนส่งผลให้ เกิด
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วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้ าง โดยภาครัฐจะโหมใช้ มาตรการ "ธง
ฟ้า" ช่วยลดรายจ่าย อาจไม่ครอบคลุมพื ้นที่และไม่ตรงกับความต้ องการของประชาชน
น่ากังวลว่าความขัดแย้ งในหมูป่ ระชาชนเรื่ องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ อาจลุกลามจาก
หน้ าจอทีวีไปยังแต่ละครัวเรื อนและในชุมชน ทําลายบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
ของประชาชนตรงตามกระแสข่าว
ทางออกต่อทังสองปั
้
ญหาข้ างต้ น ในด้ านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้ องทําให้ การแก้ ปัญหาปาก
ท้ อง เช่น ราคาสินค้ าและบริ การที่สอดคล้ องกับรายได้ ของประชาชน และต้ องทําให้
นโยบายการกระจายทรัพยากรไปยังครัวเรื อนต่างๆ เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง ส่วนความ
ขัดแย้ งในหมูป่ ระชาชนเรื่ องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ ต้ องพยายามทําให้ เป็ นเรื่ องของ
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สกึ และการใช้ ความรุนแรง ฝ่ ายการเมืองต้ องไม่ทําให้
รู้สกึ ว่า รัฐธรรมนูญทําให้ พวกเขาเจ็บปวดเพราะระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ แต่
ต้ องทําให้ สาธารณชนเห็นว่า แก้ ไขแล้ วคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละคนส่วนใหญ่
ทังประเทศจะดี
้
อย่างไร ประเทศชาติโดยส่วนรวมจะได้ ประโยชน์อะไรบ้ าง แก้ ไขแล้ วจะ
ไปเพิ่มความสุขให้ กบั ประชาชนได้ อย่างไร แต่ขา่ วการแก้ ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนี ้กลับทํา
ให้ ประชาชนเป็ นสุขน้ อยลงและกําลัง เกิดความขัดแย้ งอย่างกว้ างขวาง
น.ส.สัจจา สิงหะ
ผู้จดั การภาคอาวุโส บริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่
ผลวิจยั เชิงสํารวจของเอแบคโพลล์วา่ ในความคิดเห็นส่วนตัว มองว่า ความสุขทุกข์อยู่
ในใจ ไม่เหนื่อยใจ เข้ าใจว่าเราเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่ได้ ต้ องเปลี่ยนที่ตวั เราเอง
ยอมรับกับทุกอย่างแล้ วจะมีความสุข ไม่วา่ รัฐบาลชุดไหนจะเปลี่ยนแปลงเข้ ามา เชื่อว่า
ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งต่างก็มีสขุ และทุกข์ตา่ งกันไปของแต่ละคน สําหรับตนเองนัน้
ในรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" เป็ นนายกรัฐมนตรี ผ้ หู ญิงคนแรก ผู้หญิงอย่างเราก็น่าจะ
มีความสุขเพิ่มขึ ้น เพราะได้ ผ้ หู ญิงมาบริ หารงานแต่ต้องให้ เวลาหน่อย แต่ก็ยอมรับว่า
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตนเองมีความสุขมากขึ ้น เพราะว่าเราอายุมากขึ ้นเข้ าใจชีวิตมากขึ ้น
ส่วนเรื่ องปั ญหาเศรษฐกิจ ความเป็ นจริ งค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ เรามาก วิธีใช้ คือ
ปรับตัวเอง จากที่ต้องเดินทางบ่อยก็ลดการเดินทางลงมา เช่าบ้ านอยูใ่ กล้ ที่ทํางานลด
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ค่าใช้ จ่ายตัวเอง เคยกินของแพงก็มากินของสะอาดมีคณ
ุ ภาพ สารอาหารได้ ครบ 5 หมู่
ราคาลดลง เศรษฐกิจแบบนี ้ใครไม่ปรับตัวเองจะรู้สกึ ว่าเงินตึงตัว บางครัง้ ขัดสนไม่
พอใช้ จ่าย ลดค่าใช้ จ่ายที่ตวั เราแล้ วจะเหลือเงินเก็บและใช้ จ่ายอย่างเพียงพอ เพราะเรา
แก้ ไขระบบไม่ได้ ร้ านค้ า นายทุนเอาเปรี ยบ ขึ ้นราคาสินค้ าแพงมากในปั จจุบนั อะไร
แพงมากก็อย่าไปซื ้อใช้ ซื ้อเฉพาะของจําเป็ นจริ งๆ น่าจะทําให้ เรามีความสุข ไม่ต้อง
ทุกข์จากการวางแผนการใช้ จ่ายเงินในสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
นางสุภคั สร วรรณปลกู
ประธานเครื อข่ายแม่ญิงพะเยา
สภาวะเศรษฐกิจบีบรัด ทําให้ คา่ ครองชีพสูงขึ ้น ภาระรายจ่ายมากขึ ้น แต่รายได้ ยงั อยู่
กับที่หรื อลดลง ความขัดแย้ งในบ้ านเมืองยังเหลืออยู่ นับว่าเป็ นเหตุหรื อปั จจัยทําให้ คน
้
านและ
ในสังคมมีความสุขน้ อยลง โดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิงต้ องเป็ นคนทํางานทังนอกบ้
ในบ้ าน ภาวะความรับผิดชอบมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการทําหน้ าที่แม่บ้าน แม่ของลูกและ
ผู้นําชุมชน รวมถึงพนักงานหรื อผู้บริ หารในองค์กรต่างๆ ผู้หญิงต้ องแสดงความ
รับผิดชอบหนักหน่วงมากขึ ้นกว่าเดิม จึงเป็ นสาเหตุหนึง่ ทําให้ ความสุขส่วนตัวของ
ผู้หญิงหรื อกลุม่ สตรี ลดลงจากเดิม
เหตุผลประการสําคัญผู้หญิงอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจความสุขในเรื่ องส่วนตัวของตัวเอง
คือ ในปั จจุบนั ประเทศมีผ้ บู ริ หารเป็ นผู้นําสตรี ส่งผลกระทบถึงความคาดหวังเกี่ยวกับ
สตรี ในสังคมทุกระดับต้ องเกิดความกดดันแก่สตรี ที่เป็ นผู้นํา เป็ นคนทํางาน เพราะเมื่อ
สังคมคาดหวังกับสตรี ตงแต่
ั ้ ผ้ นู ําประเทศมาถึงผู้นําระดับพื ้นที่ จึงทําให้ สตรี มีความคิด
ถึงเรื่ องสุขส่วนตัวลดลง เป็ นเรื่ องปกติ เพราะสตรี จะห่วงคนอืน่ มากกว่าตัวเอง
อย่างไรก็ตาม มัน่ ใจและเชื่อว่า ด้ วยความเป็ นห่วงเอื ้ออารี ตอ่ บุคคลอื่นของผู้หญิง แม้
ตัวเองจะไม่สขุ มากมาย แต่เพื่อความสุขของคนอืน่ และสุขส่วนรวมในระยะยาว
ความสุขส่วนตัวระยะสันจึ
้ งไม่ใช่ประเด็นปั ญหาของผู้หญิงทํางาน และยิ่งกว่านันเมื
้ ่อ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความเป็ นจริ งสามารถมีผลในเชิงปฏิบตั ิได้ แล้ ว เชื่อว่าอีก
ไม่นานสตรี จะมีความสุขมากขึ ้น เพราะเมื่อสังคมโดยรวมรอบข้ างของผู้หญิงทังใน
้
ครอบครัว สังคม และชุมชน มีความสุขหรื อความสบายใจกันมากขึ ้น ทําให้ ผ้ หู ญิงที่
เป็ นคนทํางานและคาดหวังให้ สงั คมทุกภาคส่วนเป็ นสุข ก็จะมีความสุขใจส่วนตัวตาม
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ไปด้ วยอย่างแน่นอน
น.ส.จิตรา ดุษฎีเมธา
ประธานศนย์
ั นาความสุขมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นรวิโรฒ (มศว)
ู พฒ
เรื่องนีม้ องได้ ใน 2 มิติ คือความสุขจะเพิ่มขึน้ หรือลดลง จริงๆ แล้ วไม่ ได้
เกี่ยวกับผ้ ูหญิงหรือผ้ ูชายเป็ นนายกฯ ผลสํารวจไม่ ได้ ถามโดยตรงว่ าความสุข
ของผ้ ูหญิงหรื อผ้ ูชายในยุคนี ้ เชื่อมโยงกับใครเป็ นนายกฯ แต่ ถ้าจะให้ โยง
ความสุขของผ้ ูหญิงกับการมีผู้หญิงหรือผ้ ูชายเป็ นนายกฯ นัน้ ก็บอกได้ แต่ ว่า
เหมือนกับในกลุ่มผ้ ูหญิง แล้ วมีผู้ชายหน้ าตาดี ผ้ ูหญิงก็จะร้ ู สึกหวือหวา มีสีสัน
ในขณะที่ในกลุ่มผ้ ูชายถ้ ามีผู้หญิงหน้ าตาดี ผ้ ูชายก็จะร้ ู สึกมีสีสันเช่ นกัน
แต่หากให้ มองในแง่อื่นๆ ทําให้ ผ้ หู ญิงในยุคนี ้มีความสุขน้ อยกว่าผู้ชาย ก็อาจเป็ นเพราะ
ผู้หญิงในยุคนี ้มีความเครี ยด เพราะต้ องมีความรับผิดชอบมากขึ ้น มีงานรัดตัวมาก
ยิ่งขึ ้น ขณะที่เดิมผู้ชายมีความเครี ยดอยูแ่ ล้ ว อีกทังผู
้ ้ หญิงในยุคนี ้ต้ องปรับตัวทังเรื
้ ่ อง
ลูก การจัดการงานบ้ าน การทํางานนอกบ้ าน และผู้หญิงบางคนยังเป็ นซิงเกิลมัม หรื อ
อะไรที่ผ้ ชู ายทําได้ ผู้หญิงในยุคนี ้ก็ต้องทําได้ ฉะนัน้ จึงทําให้ ความเครี ยดมากขึ ้น อีกทัง้
ผู้หญิงเป็ นเพศที่เก็บรายละเอียดมากกว่าผู้ชาย ขณะที่ผ้ ชู ายจะจับเฉพาะประเด็น
ใหญ่ๆ
นางลัญจนา ภัทราภินันท์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อําเภอควนโดน จ.สตูล รองประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี จงั หวัดสตูลและเลขานุการกรรมการพัฒนาสตรี ระดับ ภาคใต้ ผู้นําสตรี
มุสลิม
ตอนนี ้กลุม่ สตรี โดยเฉพาะในส่วนของ จ.สตูล มีความสุขดี มีความตื่นตัวและมีความ
มัน่ คง หลังจากได้ นายกรัฐมนตรี เป็ นผู้หญิงและเป็ นสตรี ด้วยกัน ส่วนเศรษฐกิจรายได้
ในครัวเรื อนนัน้ ผู้หญิงมีความกระตือรื อร้ นในการทํางานหาเลี ้ยงครอบครัว ส่งลูกเรี ยน
และมีความสุขกับการทํางาน ขยันมากกว่าผู้ชายในส่วนของ จ.สตูล ถึง 80% ใน
มุมมองของตน ส่วนความขัดแย้ งในเรื่ องของการแก้ ไขรัฐธรรมนูญนัน้ สตรี ในชุมชนไม่
เข้ าใจรัฐธรรมนูญ ในเมื่อมีความมัน่ คงในตัวเอง ขอร้ องว่าคนไทยอย่าแตกแยก เห็นแก่
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ตัว เห็นแก่เปอร์ เซ็นต์ ทําอะไรก็ได้ ด้วยความสุจริ ต ทุกคนสามารถทํางานร่วมกันได้
กลุม่ สตรี ในชุมชนอยูด่ ้ วยกันด้ วยความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึง่ กันและกันกว่าคนใน
เมือง
ผลกระทบและปั ญหาที่เกิดขึ ้นไม่ใช่ เรื่ องการเมือง อย่าชิงดีชิงเด่นกัน บ้ านเมืองก็สงบ
เดี๋ยวประท้ วงๆ ทําไม่ถกู การทํางานต้ องให้ โอกาสเวลาในการทํางาน ในการช่วยเหลือ
ประชาชน รัฐบาลมีเกียรติมีความรู้ความสามารถ ถ้ าทะเลาะกัน ประชาชนชาวบ้ านไม่
มีความรู้จะไปพึง่ ใคร หากทุกคน เคารพในการทํางาน ลดความเห็นแก่ตวั หันหน้ าเข้ า
หากันและแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน คนไทยจะมีความสุขโดยทัว่ หน้ ากัน
(ที่มา : มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2555)
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