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บทคัดย่อ 
	 การสร้างแบรนด์ให้กับประเทศนั้นเปรียบเสมือนการสร้างจุดยืนของ
แต่ละประเทศบนเวทีโลก	 ส�าหรับบางประเทศการที่จะมีจุดยืนบนโลกนั้นไม่
จ�าเป็นต้องยกจุดเด่นทางด้านการค้า	การส่งออก	อุตสาหกรรม	วิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยหีรอืความคดิสร้างสรรค์เสมอไป	หากประเทศนัน้มจีดุเด่นทางด้าน
ความสงบ	ความเรยีบง่าย	และความสขุแบบยัง่ยนืกส็ามารถทีจ่ะคงคณุค่าอนั
บริสุทธิ์และใช ้ เป ็นจุดยืนเพื่อการพัฒนาอย ่างมั่นคงบนเวที โลกได ้																				
ราชอาณาจกัรภฏูาน	(Kingdom	of	Bhutan)	ใช้นวตักรรมทางสงัคมทีน่่าสนใจ
คือ	การใช้ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ	(Gross	National	Happiness)	
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ซึ่งเป็นดัชนีใช้วัดความสุขของคนในชาติมากกว่าที่จะเน้นการวัดผลที่เป็นตัวเงิน	เป็นจุดยืนอย่างมั่นคงของประเทศ	การมีจุดยืนที่เด่นชัด
นี้ท�าให้ภูฏานพัฒนาประเทศไปอย่างมั่นคง	ยั่งยืน	โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน	โดยปัจจัยที่ท�าให้แนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ	 (Gross	National	Happiness)	 ได้รับการยอมรับและหยั่งรากลึกในภูฏานมาจาก	1)	 การสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์										
2)	การสนับสนุนจากรัฐบาล	3)	ลักษณะพื้นฐานของประชากรชาวภูฏานและความเข้มแข็งทางศาสนาและจิตวิญญาณ	
 
Abstract 
	 	Nation	Branding	serves	as	a	country’s	positioning	on	the	global	stage.	In	some	countries,	their	positioning	is	not	
based	on	their	strengths	in	trade,	export,	science,	technology,	or	creativity.	Instead,	peacefulness,	simplicity,	and	sustainable	
happiness	are	used	to	make	the	country	stand	out	with	the	sustainable	development	positioning	on	the	global	stage.	
Instead	of	using	the	general	Gross	Domestic	Product	(GDP)	indicators	to	measure	the	social	and	economical	progress,	The	
Kingdom	of	Bhutan	uses	a	unique	social	innovation	named	Gross	National	Happiness	(GNH),	and	the	indicators	of	which	
define	the	measured	quality	of	life	and	social	progress	in	psychological	terms.	With	her	strong	positioning	of	the	wellness	
and	happiness	of	her	people,	Bhutan	has	sustainably	developed	the	nation	by	harmonizing	the	traditional	livelihood	of	
local	Bhutanese	communities	with	Bhutan’s	unique	culture	based	on	Buddhist	spiritual	values.	Several	factors	support	the	
concept	of	GNH	to	be	widely	accepted	and	deeply	rooted	in	Bhutan	society.	They	are.	1)	the	support	from	the	Bhutanese	
Monarch,	2)	the	support	from	the	Bhutanese	government,	and	3)	the	unity	of	religion	and	spirituality	among	the	Bhutanese	
people.	
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	 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	ทฤษฎเีกีย่วกบั	Nation	Branding	
ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการที่ศึกษาทางด้าน	
Branding	และนกัสร้างแบรนด์ในแถบตะวนัตก	ซึง่มจีดุเริม่มาจาก
การทีห่ลายๆ	ประเทศเริม่มองเหน็ถงึความส�าคญัของการสร้างชือ่
เสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่ประเทศเพือ่ดงึดดูการท่องเทีย่วและ
การลงทุน	 รัฐบาลของหลายๆ	 ประเทศได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ทางด้านประชาสมัพนัธ์และปรบัใช้ทฤษฎกีลยทุธ์การบรหิารตราสนิ
ค้าเพื่อเข้ากับการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อถือให้กับประเทศ	
(Teslik,	2007)
	 ในการที่จะสร้างแบรนด์ให้กับประเทศนั้น	ระบบการเมือง
การปกครอง	เศรษฐกจิ	กฎหมาย	บรบิททางวฒันธรรมและคณุค่า
หลักที่สังคมยึดถือล้วนเป็นสิ่งส�าคัญในการที่จะสร้างคุณลักษณะ
และภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆ	(Cromwell	&	Kyriacou,	2010)	
นอกจากนีก้ารสร้างแบรนด์ให้กบัประเทศจะต้องค�านงึถงึปัจจยัทาง
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์	กลุ่มผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	 นักท่องเที่ยว	 เมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายของประเทศ	
องค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	องค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไรและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย	(Vaknin,	2005)
	 ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศมีหลาย
ประการ	ประการแรก	การสร้างแบรนด์จะช่วยให้ประเทศจะมจีดุยนื
ที่ชัดเจนบนสังคมโลกและก้าวไปข้างหน้าได้ถูกทาง	 โดยมีการ
พฒันาทีเ่หมาะกบัสภาพสงัคม	วถิชีวีติ	ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่
ดีงามที่สืบต่อกันมาของชนชาตินั้นๆ	 ประการที่สอง	 การสร้าง
แบรนด์เป็นการเพิม่ภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอืให้กบัประเทศใน
ระดบันานาชาต	ิ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่อตัราความเชือ่มัน่ในการส่ง
ออก	การลงทนุ	 และการท่องเทีย่ว	 ให้กบัประเทศ	(Cromwell	&	
Kyriacou,	2010)	ประการทีส่าม	การสร้างแบรนด์ยงัเพิม่ความมัน่คง
ให้กับประเทศในแง่ของการด�าเนินนโยบายและการเชื่อมความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	(Teslik,	2007)	นอกจากนีย้งัท�าให้ความร่วม
มอืและการวางนโยบายระหว่างภาครฐั	 ภาคธรุกจิ	 และองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไรในประเทศนัน้ๆเป็นไปอย่างสอดคล้อง	ราบรืน่	และ
สมานฉนัท์	ภายใต้ความเข้าใจในกรอบของทศิทางการพฒันาแบบ
เดยีวกนั	(Anholt,	2007)	
	 การสร้างแบรนด์ให้กับประเทศนั้นเปรียบเสมือนการสร้าง
จุดยืนของแต่ละประเทศบนเวทีโลก	ส�าหรับบางประเทศ	การที่จะ
มีจุดยืนบนโลกนั้นไม่จ�าเป็นจะต้องยกจุดเด่นทางด้านการค้า	การ
ส่งออก	 อุตสาหกรรม	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีหรือความคิด
สร้างสรรค์เสมอไป	 หากประเทศนั้นมีจุดเด่นทางด้านความสงบ	
ความเรียบง่าย	 และความสุขแบบยั่งยืน	 ก็สามารถที่จะคงคุณค่า
อันบริสุทธิ์และใช้เป็นจุดยืนเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงได้บนเวที

โลก	ราชอาณาจกัรภฏูาน	(Kingdom	of	Bhutan)	สร้างจดุยนือย่าง
เรียบง่ายทว่าสง่างามได้อย่างลงตัวบนสังคมโลก	 อีกทั้งยังเปิด
ประเทศให้เราได้สมัผสักบัวถิชีวีติ	ขนบธรรมเนยีม	จารตี	ประเพณี	
และวฒันธรรมอนังดงามท่ามกลางธรรมชาตแิสนบรสิทุธิใ์นยคุปฐม
กาลของโลก	 เมื่อภูฏานได้เปิดประตูบ้านให้ผู้มาเยือนได้เข้ามา
เยี่ยมชม	 ผู้มาเยือนต่างก็ประทับใจกับการต้อนรับอย่างสุข	 สงบ	
เรียบง่าย	 อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาทางสังคมในการประยุกต์
ศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่ด้านต่างๆ	มาใช้กับการพัฒนาทาง
ด้านสังคมที่เหมาะสมกับประเทศได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็น
นวัตกรรมทางสังคม	(Social	Innovation)	ชิ้นเยี่ยมและมีการเผย
แพร่นวัตกรรมนี้ไปยังนานาประเทศทั่วโลก	ท�าให้ภูฏานกลายเป็น
ประเทศเล็กๆ	 ที่มีจุดยืนและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในการเป็นดิน
แดนแห่งความสุขได้อย่างงดงามบนโลกใบนี้	
	 นวัตกรรมสังคม	(Social	Innovation)	คือ	“สิ่งใหม่ๆ	ทั้ง
ทีเ่ป็นกระบวนการทางความคดิ	(จนิตนาการ)	หรอื	การสร้างโอกาส	
หรือการลงมือปฏิบัติ	(action)	เพื่อแก้ปัญหา	หรือเพื่อท�าให้สังคม
ดีขึ้น	 สิ่งใหม่ๆ	 นี้รวมถึงการปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมด้วย”	
ลกัษณะร่วมของกจิกรรมหรอืภารกจิทีเ่ป็นนวตักรรมสงัคม	คอื	การ
เปิดพื้นที่ทางปัญญา	 และพื้นที่ทางสังคมให้กว้างขวางที่สุด	 เกิด
จากการรวมตวั	ร่วมคดิร่วมสร้างของคนในสงัคม/ชมุชน	ไม่ใช่เกดิ
จากการสั่งการจากภายนอก	 เกิดจิตส�านึกร่วมต่อสาธารณะ	
ประโยชน์ต่อสังคมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหรือของกลุ ่ม	 มี
พฒันาการ	ไม่เกดิขึน้และหายไปอย่างรวดเรว็	แต่อาจมกีารเปลีย่น
รูปแบบอันเป็นผลจากการคิดสร้างสรรค์	มุ่งมั่น	และลงมือปฏิบัติ		
(ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา	และ	วาสนา	อิ่มเอม,	2544)	นวัตกรรม
ทางสังคมที่น่าสนใจของภูฏานคือ	การใช้ทฤษฎีความสุขมวลรวม
ประชาชาต	ิ(Gross	National	Happiness)	เพือ่เป็นดชันใีช้วดัความ
สุขของคนในชาติมากกว่าที่จะเน้นการวัดผลที่เป็นตัวเงินซึ่งการมี
จุดยืนที่เด่นชัดนี้ท�าให้ภูฏานพัฒนาประเทศไปอย่างมั่นคง	 ยั่งยืน	
โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน		

จุดเริ่มต้น 
	 ย้อนกลบัไปเมือ่ทศวรรษทีแ่ล้ว	โลกรูจ้กัราชอาณาจกัรภฏูาน
ในฐานะเป็นประเทศเล็กๆ	 เงียบสงบ	 และยากจน	 ซึ่งถ้าหากจะ
พิจารณาทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียวแล้ว	 ภูฏานจัดได้ว่าเป็น
หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกโดยมีรายได้หลักของประเทศ
มาจากการเกษตรและป่าไม้	 การขายไฟฟ้าพลงัน�า้ให้อนิเดยี	 และ
การท่องเทีย่ว	จากข้อมลูของ	Index	Mundi	ในปี	2549	ชาวภฐูาน
มรีายได้ต่อหวั	(GDP	per	Capita)	เพยีง	1,400	เหรยีญสหรฐั	คดิ
เป็นล�าดบัที	่191	จาก	226	ประเทศทัว่โลก	(ประเทศทีม่	ีGDP	per	
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Capita	 สงูทีส่ดุในโลกในขณะนัน้คอืประเทศลกัเซมเบร์ิก	58,900	
เหรยีญสหรฐั	ตามด้วยประเทศสหรฐัอเมรกิา	40,100	เหรยีญสหรฐั)	
แต ่ภูฐานกลับเป ็นประเทศที่ได ้รับการกล่าวขานในหมู ่นัก
เศรษฐศาสตร์พัฒนาทั่วโลก	 อันมีที่มาเริ่มแรกจากค�ากล่าว
ประวตัศิาสตร์ของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม	ีซงิเย	วงัชกุ	(Jigme	
Singye	Wangchuck)	ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเมือ่ปี	1972	ที่
ว่า	“Gross	National	Happiness	(GNH)	is	more	important	than	
Gross	National	Product	and	Gross	Domestic	Product	(GNP	
และ	GDP).”	 หรอื	 ความสขุรวมของผูค้นภายในประเทศมคีวาม
ส�าคญักว่าผลผลติรวม	(หรอืรายได้รวม)	ของประเทศ	(ปกป้อง	จนั
วิทย์,	2549)	 และนี่คือจุดเริ่มต้นที่น�าพาราชอาณาจักรภูฏานไปสู่
จดุยนืทีส่งบ	มัน่คงและเป็นแบบอย่างให้กบัสงัคมโลกทีบ่อบช�า้จาก
การพฒันาประเทศแบบทนุนยิมอย่างไม่ยัง่ยนืในเวลาต่อมา

ข้อจ�ากดัของ GDP กบัแนวทางเลอืกใหม่แห่งความสขุของ GNH 
	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี	
2008	ท�าให้เกดิวกิฤตกิารณ์ไปทัว่โลกอนัเนือ่งมาจากผลกระทบของ
การเตบิโตของทนุนยิมแบบก้าวกระโดด	และท�าให้เกดิการวพิากษ์
วจิารณ์มากมายในสงัคมโลกถงึการพฒันา	การขบัเคลือ่น	และการ
วดัผลของเศรษฐกจิในแต่ละประเทศตามระบอบทนุนยิมแบบตะวนั
ตก	จงึท�าให้เกดิค�าถามทีว่่า	ดชันชีีว้ดัทางเศรษฐกจิทีน่ยิมใช้กนัทัว่
โลกอย่าง	 ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	 หรอื	Gross	Domestic	
Product	(GDP)	 สามารถวดัผลได้ถกูต้องมากน้อยเพยีงใดและใน
ความเป็นจรงิแล้ว	GDP	มข้ีอจ�ากดัอะไรบ้าง	
 1. ข้อจ�ากัดของ GDP 
	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 หรือ	Gross	Domestic	
Product	(GDP)	 หมายถึง	 มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้น
สดุท้ายทีถ่กูผลติภายในประเทศในช่วงเวลาหนึง่ๆ	โดยไม่ค�านงึว่า
ผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด	 ซึ่งถูกคิดค้น
โดย	Simon	Kuznets	นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย	ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศสามารถใช้เป็นตวับ่งชีถ้งึมาตรฐานคณุภาพชวีติ
ของประชากรในประเทศนั้นๆ	(Wikipedia,	2010)	GDP	เปน็มาตร
วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้กันเป็นมาตรฐานและยังเป็นตัวชี้วัด
นโยบายของรัฐบาลในประเทศส่วนใหญ่ด้วย	(นิก	มาร์คส์	และทีม
งาน,	2552)	 จากหนังสือวิพากษ์	GDP	 ฉบับวิชาการ	 ส�าหรับ							
นักปกครอง	 นักการเมือง	 ผู้วางนโยบาย	 นักวิชาการ	 นักสถิติ									
เอ็นจีโอ	 สื่อสารมวลชนและสาธารณชนส่วนใหญ่	 เขียนโดย									
สติกลิตซ์	 และทีมงาน	(2553)	 ได้วิพากษ์ว่า	GDP	 เป็นมาตรวัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้แพร่หลายกันมากที่สุดแต่	GDP	 แบบ
ดั้งเดิมมีข้อจ�ากัดหลายประการ	ได้แก่	

	 -	 GDP	วดัแค่การผลติของตลาดเป็นส่วนใหญ่	แต่คนมกั
เข้าใจว่า	GDP	เป็นตัววัดความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ	ซึ่งความ
สับสนเช่นนี้อาจจะน�าไปสู่การชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ที่ไขว้เขวและส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ผิดพลาด	
	 -	 GDP	 ค�านวณจากสินค้าขั้นสุดท้ายทั้งหมดในระบบ
เศรษฐกิจ	 ไม่ว่าผู้บริโภคสินค้านั้นจะเป็นครัวเรือน	 บริษัท	 หรือ
รัฐบาลก็ตามเมื่อมองโดยภาพรวม	GDP	ก็เป็นดัชนีชี้วัดที่มีเหตุผล
ในการรายงานว่ามาตรฐานการครองชีพของสังคมมีความเปลี่ยน	
แปลงอย่างไรในความเป็นจริงแต่ปรากฏว่าในระบบสังคมมีความ
ซบัซ้อนมากกว่านัน้ประการแรกส�าหรบัสนิค้าและบรกิารบางอย่าง
ไม่สามารถก�าหนดราคาตลาดได้	 เช่น	 รัฐบาลให้บริการประกัน
สุขภาพฟรีหรือครอบครัวดูแลเด็กด้วยตนเอง	 ท�าให้เกิดปัญหาว่า
เราควรประเมนิมลูค่าบรกิารเหล่านีอ้ย่างไร	ประการทีส่อง	ในกรณี
ที่มีราคาตลาดราคานั้นก็อาจแตกต่างจากการประเมินมูลค่าพื้น
ฐานของสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการบริโภคหรือผลิตสินค้า
บางอย่างมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม	
	 -	 การให้นิยามและวัดความเปลี่ยนแปลงของ	 “ราคา”	
และ	 “ปริมาณ”	 ในดัชนีชี้วัด	GDP	 เป็นเรื่องที่ท�าได้ยากในทาง
ปฏิบัติ	 เพราะสินค้าหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยน	
สนิค้าดงักล่าวอาจไม่มอียูต่่อไปหรอืมคีณุสมบตัใิหม่ๆ	เพิม่เข้ามา
เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นรวดเร็วมากในบาง
ภาคการผลติเช่น	ข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยทีางการสือ่สาร	อกี
ทั้งยังมีสินค้าและบริการบางชนิดที่มีคุณภาพซับซ้อน	 หลายมิติ	
และวดัได้ยาก	เช่น	บรกิารทางการแพทย์	บรกิารทางด้านการศกึษา	
กจิกรรมการวจิยัค้นคว้าหรอืบรกิารทางด้านการเงนิ	นอกจากนี	้ยงั
มปัีญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเกบ็รวบรวมข้อมลูในยคุสมยัทีม่สีดัส่วน
ของสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ	 และมีการจัดจ�าหน่ายในหลายช่องทาง	
เช่น	อนิเทอร์เนต็	เทศกาลลดราคา	รวมถงึห้างทีข่ายสนิค้าลดราคา
ท�าให้การความยากในการค�านวณความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
อย่างแม่นย�า	และเป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อการวดัรายได้ทีแ่ท้จรงิ
และการบริโภคที่แท้จริง	
	 -	 ในการที่จะประเมินค่าราคาตลาดที่แท้จริงที่ผู้บริโภค
ให้แก่สนิค้าหรอืบรกิารนัน้มเีงือ่นไขว่า	ผูบ้รโิภคต้องมอีสิระในการ
เลือกและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนซึ่งเป็นเรื่องยาก
ที่	GDP	 จะประเมินราคาตลาดที่แท้จริงจากส่วนนี้ได้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ซับซ้อนคือตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า	 ความไม่รู้เท่า
ทันของผู้บริโภคคืออุปสรรคที่ท�าให้ราคาตลาดไม่แสดงบทบาทใน
การส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง	 บริการแบบรวมชุดที่ซับ
ซ้อนและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาทีบ่รษิทัโทรคมนาคมเสนอขาย
คืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่า	เป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจในความ
โปร่งใสและการเปรียบเทียบสัญญาณราคาได้	
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	 ซึ่งสติกลิตซ์	 และทีมงาน	(2553)	 ได้สรุปว่า	การตีความ
สัญญาณราคาต้องท�าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	 ด้วยการ
เปรียบเทียบทั้งในเชิงกาละและเทศะในหลายๆ	 กรณี	 สัญญาณ
ราคาไม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการหาผลรวมเชิงปริมาณ	
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการใช้ราคาตลาดมาสร้างมาตรวัด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่บกพร่องโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ชี้
ให้เห็นว่าเราต้องมีรอบคอบ	โดยเฉพาะกับ	GDP	ซึ่งเป็นมาตรวัด
ที่ที่ได้รับความส�าคัญมากเกินไป	
	 นอกจากนี้นิก	มาร์คส์	ชาวอังกฤษผู้ก่อตั้ง	The	Centre	for	
Wellbeing	ทีป่รกึษาของศนูย์ภฏูานศกึษาและผูจ้ดัท�าตวัชีว้ดัความ
สุขมวลรวมประชาชาติได้วิพากษ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดของ	GDP	 ใน
หนังสือดัชนีโลกไม่มีสุข	(2552)	ดังต่อไปนี้
	 -	 การตีความว่า	GDP	 คือมาตรฐานการครองชีพนั้น
หมายความว่าเราทกึทกัไปเองว่ารายได้มคีวามเกีย่วพนัอย่างยิง่กบั
ความเป็นอยูท่ีด่ใีนระดบัประเทศ	ซึง่ปรากฏว่าในความเป็นจรงิกลบั
ไม่เป็นเช่นนั้น	GDP	 ขาดความอ่อนไหวต่อการกระจายรายได้
ภายในประเทศ	ดงันัน้ประเทศทีม่รีะดบัความยากจนอยูส่งู	มชีนชัน้น�า
ร�่ารวยเพียงหยิบมือหนึ่งและมีการส่งออกสูงๆ	อาจมี	GDP	ต่อหัว
ประชากรเท่าๆ	 กับประเทศที่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว	 ภาวะ
เศรษฐกิจภายในก�าลังเติบโตและแทบไม่มีความเสมอภาคกันใน
สังคมเลย	
	 -	 GDP	 ล้มเหลวในการแยกความแตกต่างระหว่างราย
จ่ายทีเ่สยีไปหรอืต้องชดเชยให้เมือ่เกดิเหตกุารณ์อนัไม่พงึประสงค์	
ซึ่งท�าให้ผลลัพธ์ผิดเพี้ยนไป	เช่น	ภัยทางธรรมชาติ	ซึ่งเมื่อมองใน
เชิงสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ต้องถือเป็นการมองพลาดไปอย่างร้ายแรง
เพราะ	GDP	 นั้นนับรวมเอาการบริโภคทรัพยากรเข้าไว้ในดัชนี				
แต่กลับไม่รวมสิ่งที่นอกเหนือจากความสามารถในการคงรักษา
ทรัพยากรไว้	
	 -	 GDP	 เป็นมาตรวัดที่ไม่นับรวมคุณภาพชีวิตเข้าไว้ใน
ดชันซีึง่เป็นการละเลยอย่างน่าประหลาดใจ	เพราะในความเป็นจรงิ
แล้วคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญ	ไม่มีประโยชน์อันใด
ทีจ่ะเถยีงว่าผูม้สีขุภาพดี	มเีงนิทองมากมายและมกีารศกึษาระดบั
สูงจะรู้สึกพอใจของตนเองเสมอไป	ดังนั้นเราไม่ควรทึกทักเอาเอง
ว่าผูค้นทีม่ชีวีติอดอยาก	ยากจน	หรอืมภีาวะเจบ็ป่วยเรือ้รงัจะต้อง
ไม่พอใจกับชีวิตของตนเองเสมอไปด้วยเช่นกัน	
	 ไม่เฉพาะแต่นักวิชาการชาวตะวันตกเท่านั้น	 ในแวดวง			
นักวิชาการชาวไทยยังมีการวิพากษ์ถึงข้อบกพร่องของ	GDP	 เช่น
เดียวกัน	 จากเอกสารประกอบเวทีเสวนาและเวิลด์คาเฟ่เรื่อง	
คุณภาพชีวิต	 รวมกันเราท�าได้	 จัดโดยโครงการให้ความรู้เรื่อง
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่สงัคมสขุภาวะ	(Thai	Wellbeing)	

วันพุธที่	 4	 สิงหาคม	2553	 ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองต่อตัวชี้วัดความ
เป็นอยู่ที่ดี	 (Wellbeing	 Indicators)	 และการวัดคุณภาพชีวิตที่			
พ้นไปจาก	GDP	 อย่างกว้างขวาง	 ซึ่งสรุปได้ว่า	 ควรจะมีการหา
ดชันเีพือ่วดัคณุภาพชวีติทีถ่กูต้องและตรงกบัความเป็นจรงิ	เพราะ
คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดที่กว้างกว่ามิติการผลิตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพ	 มีความหมายครอบคลุมปัจจัยต่างๆ	
มากมายที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราถือว่ามีคุณค่าในการด�ารงชีวิต	 ซึ่ง
อาจจะเป็นการวัดโดยอาจจะใช้แนวคิด	3	แบบคือ	1)	ความเป็น
อยู่ที่ดีเชิงอัตวิสัย	(Subjective	Wellbeing)	 เป็นการส่งเสริมให้
แต่ละบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	
2)	 แนวคิดเกี่ยวกับ	 สมรรถนะ	(Capabilities)	 โดยแนวคิดนี้ให้
ความสนใจต่อหลกัการทางจรยิธรรมในการออกแบบสงัคมทีด่ี	ให้
ความยตุธิรรมในสงัคมและเคารพความสามารถของปัจเจกบคุคล	
และ	3)	แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรที่เป็นธรรม	(Fair	Allocations)	
เป็นการให้ความส�าคญัต่อมติต่ิางๆ	ของคณุภาพชวีติทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ
และเน้นความเท่าเทียมกันของคนในสังคม	 ดัชนีชี้วัดคุณภาพ			
ชีวิตควรครอบคลุมมิติต่างๆ	 เช่น	 สุขภาพ	 การศึกษา	 กิจกรรม
ส่วนบุคคล	 การมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองและธรรมาภิบาล					
เครือข่ายทางสังคม	 ภาวะสิ่งแวดล้อม	 ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล	
และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกนับ
รวมไปในดัชนีชี้วัด	GDP	 จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการหลายฝ่ายได้
ออกมาวิพากษ์ถึงข้อจ�ากัดของดัชนีชี้วัด	GDP	 ที่ทั่วโลกใช้กันมา
นานซึง่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาแม้แต่นกัเศรษฐศาสตร์อย่างไซมอน	
กุซเนต์	(Simaon	Kuznets)	บุคคลส�าคัญในการสร้างจีดีพี	ก็ออก
มาเรียกร้องต่อสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา	 เมื่อปี	1934	 ให้
ระลึกด้วยว่า	 “การประเมินวัดรายได้ของประเทศนั้นแทบได้บอก
อะไรเลยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน”	 ซึ่งจากกระแส
วพิากษ์เหล่านีเ้องอาจเป็นภาพสะท้อนให้สงัคมหนักลบัมามองและ
พจิารณาถงึทางเลอืกใหม่ทีอ่าจจะเหมาะสมกบัการพฒันาประเทศ
ไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณอีกด้วย
 2. แนวทางเลือกใหม่แห่งความสุขของ GNH 

	 จากข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ�ากัดของ	GDP	 ดังกล่าวท�าให้	
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	ซิงเย	วังชุก	ผู้ซึ่งศึกษาและสังเกตเกี่ยว
กับการพัฒนาการทางด้านต่างๆ	 ของโลกในรอบ	50	ปีที่ผ่านมา	
ได้ข้อสรุปจากบทเรียนความผิดพลาดในการพัฒนาของโลก	 และ
ทรงเหน็ว่าประเทศจ�านวนมากเข้าใจว่าการพฒันาคอื	การแสวงหา
ความส�าเร็จทางวัตถุเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แลก
ความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสูญเสียวัฒนธรรม						
สิ่งแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาต	ิ และเอกลักษณ์ของชาติ	 ซึ่งหลาย
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ประเทศได้พิสูจน์แล้วว่าประชาชนไม่ได้มีความสุขที่แท้จริง	(กอง
เอเชียใต้	 กระทรวงการต่างประเทศ,	2552)	พระองค์จึงทรงริเริ่ม
ปรัชญาในการพัฒนาประเทศที่เรียกว่า	 “ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ”	 หรือที่เรียกว่าทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ	
(Gross	National	Happiness)	โดยความคดิดงักล่าวเน้นการพฒันา
เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจมากกว่าวัดการ
พัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต	ิ ทั้งนี้พระองค์ทรงปรับ
ทฤษฎคีวามสขุมวลรวมประชาชาตใิห้เข้ากบัพืน้ฐานทางสงัคม	ค่า
นิยม	 ศาสนา	 วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาวภูฏาน	 ซึ่ง
เป็นการพฒันาสงัคมทีค่วบคมุไปกบัความสมดลุทางธรรมชาตแิละ
ความสงบทางจติวญิญาณตามแนวพระพทุธศาสนานกิายมหายาน	
โดยยึดหลัก	4	ด้าน	(Four	Pillars)	ได้แก่	1)	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(Sustainable	Development)	2)	การธ�ารง	 รักษา	และส่งเสริม
คุณค่าทางวัฒนธรรม	(Preservation	and	Promotion	of	Cultural	
Values)	3)	 การรักษาสภาพแวดล้อม	(Conservation	of	 the	
Natural	Environment)	และ	4)	การมธีรรมาภบิาล	(Establishment	
of	Good	Governance)	(Wikipedia,	2010)	 ซึ่ง	 ทางสถาบัน			
The	Centre	for	Bhutan	Studies	 ในกรุงทิมพูได้จ�าแนกหลัก	4	
ด้านออกเป็น	9	หมวดหมู่ด้วยกันได้แก่	1)	มาตรฐานในการด�ารง
ชีวิต	2)	 สุขภาพ	 คือการมีสุขภาพดีและมีความสุขทั้งทางด้าน
ร่างกาย	จติใจ	และจติวญิญาณ	3)	การศกึษา	4)	ความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศ	และความยืดหยุ่นในการปรับตัว	5)	ความเข้มแข็ง
และความหลากหลายทางวฒันธรรม	6)	การใช้เวลาและสร้างสมดลุ	
7)	ธรรมาภิบาล	8)	ความเข้มแข็งของชุมชน	9)	ความเป็นอยู่ที่ดี
ในเชิงจิตวิทยา	(นิก	 มารัคส์	 และทีมงาน,	2552)	 ซึ่งทฤษฎีนี้ได้
สะท้อนให้เหน็ถงึคณุค่าต่างๆทีพ่ระพทุธศาสนาให้ความส�าคญัมา
ตั้งแต่โบราณกาล		
	 อย่างไรก็ตาม	 ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติก็มิได้
ปฏิเสธการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	แต่การพัฒนาด้านต่างๆ	จะต้อง
สมดลุกนั	โดยรฐับาลภฏูานได้พยายามสร้างสิง่แวดล้อมทีจ่ะท�าให้
ประชาชนสามารถแสวงหาและได้รับความสุขโดยยึดหลักแนวคิด
ดังกล่าวเป ็นพื้นฐานเพื่อให ้สามารถรับมือกับกระบวนการ
เปลีย่นแปลงและตอบสนองต่อสิง่ท้าทายของโลก	ซึง่หลกัการทัง้	4	
(Four	Pillars)	ได้ถกูบรรจอุยูใ่นนโยบายและแผนงานของรฐับาลทกุ
ด้านในทางปฏิบัติ	 ภูฏานได้บรรจุแนวคิดนี้ให้อยู่ในแผนพัฒนา
ประเทศระยะ	5	ปี	ตั้งแต่ปี	2542	(แผนพัฒนาประเทศ	(5	ปี)	ฉบับ
ที	่1	เริม่ด�าเนนิการเมือ่ปี	2504)	โดยเน้นการพฒันาในทกุสาขาของ
สังคมอย่างรอบด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญด้าน
สาธารณสุข	 การศึกษา	 โครงสร้างพื้นฐาน	การขจัดปัญหาสังคม
และความยากจน	พร้อมกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม

ดัง้เดมิ	รวมทัง้สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	โดยทัง้หมดจะด�ารงอยูด้่วย
กันในลักษณะกลมกลืนตามหลักพุทธศาสนามหายาน	(กองเอเชีย
ใต้	กระทรวงการต่างประเทศ,	2552)
	 แนวคิดของ	GNH	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไม่
เฉพาะแต่ในภูฏาน	การที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
และจับตามองนโยบายของประเทศภูฏาน	 เนื่องจากเห็นว่ามีการ
ชะลอการพัฒนาประเทศด้วยการจ�ากัดการตัดไม้ท�าลายป่าและ
จ�ากัดจ�านวนของนักท่องเที่ยว	 เพราะต้องค�านึงถึงความสุขของ
ประชากรในประเทศ	 แม้ขณะนี้รายได้ต่อหัวของประชากรจะติด
อันดับประเทศยากจนก็ตาม	 ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบของภูฏาน
อาจดเูป็นเรือ่งเลก็	แต่แท้จรงิแล้วประเดน็การหาวถิทีางการพฒันา
แบบใหม่ถือเป็นประเด็นใหญ่ส�าหรับโลก	 โลกในยุคนี้ถือเป็นยุคที่
เปิดกว้างสามารถมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 จึงถือเป็นโอกาสที่ดี
ส�าหรับโลกตะวันตกที่จะได้เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณจากประเทศ
ภฏูานในด้านความสมัพนัธ์กบัธรรมชาตแิละความสมัพนัธ์ด้านการ
อยู ่ดีมีสุข	 ซึ่งขณะนี้มีนักวิชาการ	 นักวิทยาศาสตร์และนัก
เศรษฐศาสตร์ที่ก�าลังศึกษาถึงดัชนีด้านความก้าวหน้าที่ไม่ได้
ก�าหนดโดย	GDP	 ขณะนี้ประเทศภูฏานยังไม่มีดัชนีวัดความสุข
อย่างเป็นทางการแต่ก็มีการพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งล่าสุดมีการก�าหนดดัชนีความสุขโดยแบ่งเป็นหลายสาขา	 ทั้ง
ความสุขทางด้านจิตวิญญาณด้วยการนับถือศาสนา	และความสุข
จากการอยูร่่วมกนัเป็นชมุชน	แม้หลายคนจะเหน็ความสขุเป็นเรือ่ง
อัตวิสัย	แต่คนภูฏานได้พยายามแสดงให้เห็นว่าความสุขมวลรวม
ของประเทศเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	(สฤณี	อาชวานันทกุล,	2553)
    

ที่มา:	 http://ridingtheelephant.wordpress.com/2008/11/05/
bhutan%E2%80%99s-king-told-me-about-his-plans-for-
gross-national-happiness/
	 http://www.bhutan2008.bt/en/node/317
	 http://www.boston.com/bigpicture/2008/11/bhutan_
crowns_a_new_king.html
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 2. การสนับสนุนจากรัฐบาล

	 การยดึมัน่ในทฤษฎคีวามสขุมวลรวมประชาชาตทิ�าให้การ
วางนโยบายในระดบัชาตขิองราชอาณาจกัรภฏูานเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง	รอบคอบ	และค่อยเป็นค่อยไป	ทั้งในด้านการค้า	การ
ลงทนุ	วฒันธรรม	และการท่องเทีย่ว	ทัง้นีไ้ด้มกีารจ�ากดัจ�านวนนกั
ท่องเที่ยวต่อปีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม	 คงความสมดุลทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมไว้ในประเทศ	และเพือ่ไม่ให้ประเทศมกีาร
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอันงดงาม
ดั้งเดิมของชุมชน	สิ่งที่น่าชื่นชมคือ	นโยบายของภูฏานที่ให้ความ
ส�าคญักบัความสขุมวลรวมของประเทศ	ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่ค�าขวญั
แต่มีการน�ามาปฏิบัติและบังคับใช้อย่างจริงจังในสังคม	 และที่
ส�าคัญ	 ท�าให้เกิดการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แนวทางประเทศ	(สดใส	 ขันติวรพงศ์,	2553)	 อีกทั้งมีการแทรก
แนวคิดของความสุขมวลรวมประชาชาติไปในนโยบายหลักของ
ชาติ	เช่น	การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติจะถูกแทรกไปสู่ราชการ
ในทุกๆ	ระดับ	อาทิ	 โรงพยาบาลมีการให้บริการแพทย์ทางเลือก
ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านควบคู่ไปกับการให้บริการของแพทย์
ปัจจบุนั	โดยในส่วนของงบประมาณกม็กีารจดัสรรให้ในจ�านวนเท่า
กนั	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการอนรุกัษ์วฒันธรรมไม่จ�าเป็นต้องแสดงใน
รปูแบบของการแต่งตวัหรอืด�าเนนิชวีติตามรปูแบบในอดตีเสมอไป	
แต่สามารถแสดงออกได้ในมิติต่างๆ	(สฤณี	อาชวานันทกุล,	2553)	
นอกจากนีท่้านรฐัมนตร	ีJigmi	Y.	Thinley,	ของ	Home	and	Cultural	
Affairs,	ราชอาณาจักรภูฏาน	ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของท่านต่อ
การด�าเนนินโยบายของกระทรวงตามแนวทฤษฎคีวามสขุมวลรวม
ประชาชาติว่า	 สังคมโดยรวมไม่สามารถบรรลุความสุขได้	 หาก
ปัจเจกชนแต่ละคนแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างไม่รับผิดชอบ	 เพื่อให้
ได้มันมาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร	 เป็นมายาแห่งความสุขตาม
กลไกทางการตลาด	(the	illusion	of	market-led	happiness)	ที่
ท�าให้ปัจเจกบุคคลต้องแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้ความสุขของ
ตวัเอง	(ศริพิงษ์	วทิยวโิรจน์,	2549)	ด้วยนโยบายของกระทรวงต่างๆ	
และวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลของผูน้�าเหล่านี	้ท�าให้ทฤษฎคีวามสขุมวล
รวมประชาชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีบนกระดาษ	 แต่สามารถ
น�ามาปฏิบัติได้จริงผ่านทางนโยบายต่างๆ	ของชาติ	

 3. ลักษณะพื้นฐานของประชากรชาวภูฏาน และความ   

เข้มแข็งทางศาสนาและจิตวิญญาณ 

 สังคมของภูฏานเป ็นสังคมเกษตรกรรมที่ เรียบง ่าย	
ประชาชนด�าเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายาน	และ
ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาช้านาน	ทั้งนี้	
ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพระราโชบายของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	

ปัจจัยที่ท�าให้แนวคิด Gross National Happiness ได้รับการ

ยอมรับและหยั่งรากลึกในภูฏาน

 1. การสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์

	 สถาบันกษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวภูฏาน	โดยเฉพาะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	ซิงเย	วังชุก	เป็น
ที่เคารพรักของประชาชนมาก	 เพราะนอกจากพระองค์จะเป็น
กษัตริย์นักพัฒนาแล้ว	 ความเป็นกันเองของพระองค์ในการเสด็จ
เยี่ยมราษฎรและการเข้าถึงประชาชน	 ท�าให้พระองค์ทรงเป็น	
“กษัตริย์ของประชาชน”	 ของภูฏาน	 อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรง
เป็นบุคคลส�าคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงภูฏานให้เป็นสังคมสมัย
ใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป	 โดยทรงใช้หลัก	 “ความสุขมวลรวม
ประชาชาต”ิ	(Gross	National	Happiness)	แทนการวดัการพฒันา
จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	(กองเอเชียใต้	กระทรวง
การต่างประเทศ,	2552)	ด้วยวิสัยทัศน์ของพระองค์ในการพัฒนา
ประเทศให้เหมาะสมกบัวถิชีวีติดัง้เดมิของราษฎรชาวภฏูาน	ท�าให้
ประชาคมโลกต่างยอมรับในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
พระองค์	วสิยัทศัน์ของพระองค์สะท้อนให้เหน็ได้จากพระราชด�ารสั
เมื่อปี	1976	ซึ่งหนังสือดัชนีโลกไม่มีสุข	เขียนโดย	นิก	มาร์คส์และ
ทีมงาน	(2552)	ได้อ้างถึงว่า“เรายังมีเวลารอคอยจนกว่าประชาชน
ของเราจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากโลกภายนอก”	แสดง
ให้เห็นถึงความตั้งพระทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี	ซิงเย	วัง
ชุก	 ที่จะยึดถือแนวทางความสุขมวลรวมประชาชาติเพื่อพัฒนา
ประเทศไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์

ที่มา:	http://www.bukisa.com/articles/111475_
gross-national-happiness-and-bhutan		n				
http://www.boston.com/bigpicture/2008/11/
bhutan_crowns_a_new_king.html
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ซิงเย	 วังชุก	พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันที่
ต้องการให้ภูฏานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนไว้	 เช่น	 การ
ส่งเสรมิให้ประชาชนภฏูานใส่ชดุประจ�าชาต	ิการอนรุกัษ์ภาษาท้อง
ถิน่	และสถาปัตยกรรมแบบภฏูาน	ทัง้นีแ้ม้จะมนีโยบายเปิดประเทศ
แต่ภูฏานก็สามารถอนุรักษ์จารีตทางสังคมไว้ได้	 (กองเอเชียใต้	
กระทรวงการต่างประเทศ,	2552)	 อีกทั้งชาวภูฏานมีการเปิดรับ
ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ	 โดยไม่ปิดกั้น	 แต่ทุกวิทยาการก็ยัง
เคลือบแฝงแนวคิดและค�าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ในเนื้อหา	
(สดใส	ขันติวรพงศ์,	2553)		
	 ตามที่กล ่าวมาข้างต้นทฤษฎีของความสุขมวลรวม
ประชาชาติได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่สังคมและประชากรชาว
ภูฏานให้คุณค่าคือเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน	 โดยความสุขในนิยามของชาว
ภูฏานคือความสุข	 สงบ	 ตามแนวทางพระพุทธศาสนา	 โดยที่จุด
แข็งของภูฏานคือ	การปลูกฝังด้านจิตวิญญาณในเรื่องของศาสนา
ที่มีความเข้มแข็ง	(สฤณี	อาชวานันทกุล,	2553)

ที่มา:	http://www.boston.com/bigpicture/2008/11/bhutan_
crowns_a_new_king.html

บทส่งท้าย

	 ภูฏานเป็นต้นแบบของสังคมปฐมกาลของผู้คนที่ยังคงวิถี
ชีวิต	วัฒนธรรม	และประเพณีอันงดงามท่ามกลางภูมิประเทศอัน
บรสิทุธิ	์ทว่าเมือ่ภฏูานต้องเข้าร่วมในชมุชนโลกยคุใหม่	และเผชญิ
หน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์	 ดิน
แดนแห่งนี้ยังคงรักษาสังคมเปี่ยมจิตวิญญาณไว้และมีการปรับใช้
แนวคิดทฤษฎีใหม่	เช่น	Gross	National	Happiness	Indicator	ซึ่ง
เป็นการพฒันาแนวคดิทีเ่ข้ากบัสงัคมภฏูานได้เป็นอย่างด	ีเป็นการ
คงความบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมของสังคมไปพร้อมๆ	 กับการก้าวไป
ข้างหน้าของภูฏาน	 ทิศทางการพัฒนาของภูฏานจะสามารถเป็น
แบบอย่างให้ประเทศไทยได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะหาจุดยืนของ
ประเทศบนสังคมโลกและหาแนวทางเพื่อจะพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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