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บทบรรณาธิการ
“สร้ างสุขเพื่อสังคม” ได้ ถกู นําขึ ้นมาเป็ นประเด็นหลักในการประชุม
วิชาการประจําปี 2553 ของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ เข้ าใจตรงกันภายใต้ การดําเนินงานของสถาบันฯ อย่างน้ อย 1 ปี ที่ผา่ นมา
ว่าได้ มีโอกาสขับเคลื่อน สร้ างช่องทาง หรื อเป็ นสื่อกลางสานส่งความสุข
สูส่ งั คมได้ มากน้ อยเพียงใด อย่างไรบ้ าง
อนึ่งการดําเนินงานของสถาบันฯ ในการสานส่งความสุขสู่สงั คมนัน้
หาใช่เป็ นความสุขซึ่งสังคมหรื อประชาชนจะสามารถรับรู้ สัมผัสความสุขได้
อย่างทันท่วงที หากแต่เป็ นความสุขซึ่งสังคมและประชาชน ต่างจะต้ องร่ วม
เรี ยนรู้ และร่ วมลงมือปฏิบัติจริ งผ่านงานศึกษาวิจัยหลากหลาย เช่น สร้ าง
คุณธรรมในเศรษฐกิ จ ทัศนะส่องสํารวจตนเองและสร้ างสรรค์ร่วมกัน หรื อ
ความสุขชุมชนบนความพอเพียง หรื อสุขภาวะชายแดนใต้ เป็ นต้ น ซึ่งเชื่อว่า
ผลจากการร่ วมเรี ยนรู้ เหล่านั้นจะสร้ างความสุขให้ เกิดขึ ้นในความคิด จิตใจ
ของประชาชนส่วนหนึ่งได้ และเชื่ ออี กว่าความสุขที่ ได้ รับเหล่านัน้ มี พลังจะ
สานส่งต่อเชื่อมโยงใยสูค่ วามคิด จิตใจ สังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและหรื อต่างกัน
ต่อไป
ความท้ า ทายเพื่ อ สร้ างสุข ให้ กับ สัง คม ยัง รอคอยและเปิ ดกว้ า ง
สําหรับทุกๆ คนที่จะร่ วมสร้ างให้ เกิดขึ ้นในสังคมของเรา บทความ ข้ อเขียนที่
ปรากฏในวารสารเล่มนี ้ เป็ นเพียงส่วนสะท้ อนถึงแนวทาง รูปแบบการสานส่ง
ความสุขสูส่ งั คมตามภารกิจของสถาบันฯ และเชื่อว่ายังมีภารกิจและหรื อการ
ดําเนินการของภาคส่วนต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งได้ ทําหน้ าที่สานส่งความสุข

สูส่ งั คม ทําอย่างไรที่จะเปิ ดพื ้นที่ของความสุขให้ เกิดขึ ้นในสังคมได้ มากยิ่งขึ ้น
ทําอย่างไรจึงจะเปิ ดพื ้นที่ให้ ความสุขของประชาชนได้ รับการสื่อสารและหรื อ
เป็ นมรรคผลมากขึ ้น สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากปราศจาก “กัลยาณมิตร”
จากทุกภาคส่วนในสังคม สถาบันวิจัยสังคม พร้ อมที่จะเป็ นส่วนหนึ่ง และ
ร่วมเรี ยนรู้ไปด้ วยกันในการสื่อสารสูส่ งั คมอย่างต่อเนื่องต่อไป
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