
ปาฐกถา 

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 

คณะกรรมการ มูลนิธิม่ันพัฒนา 

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง “หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (SEP) :  

การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเศรษฐกจิมหภาคและการด าเนนิ

ธรุกจิ”1 

(Application of the SEP to Macro-Economic 

Management and Business Practices) 

ในงานประชุม “SEP in Business: G-77 Forum on the 

Implementation of  

the Sustainable Development Goals” 

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ 

จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

                                         

1 ปาฐกถาเดิมเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปาฐกถาฉบับภาษาไทยนี้ ท าขึ้น

ภายหลัง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง ตามท่ีสื่อมวลชน

ขอมา อย่างไรก็ดี การแปลค าต่อค ามีข้อจ ากัดในการสื่อความ จึงเรียบ

เรียงใหมแ่ละขยายความบางจุดให้เกิดความชัดเจนและปรับสอดคล้อง

กับบริบทของสังคมไทยมากขึ้น 



แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่กรุงเทพมหานคร 

ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาบรรยายให้ทุกท่านในที่นี้ฟัง

ในเร่ือง “หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หรอื Sufficiency 

Economy Philosophy (SEP)” ซึ่งเป็นหลักปรัชญา 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับคนไทย

เพ่ือเป็นหลักคิดในการใช้ชีวิต ท่ีส าคัญหลักคิดนี้สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับ ทุกบทบาทในสังคม อย่างไรก็ดีท่ี

ผ่านมาอาจมีความเข้าใจผิดว่า หลักการนี้เหมาะส าหรับ

ประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น หรือไม่เหมาะกับโลกธุรกิจ เป็น

ต้น   

ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่กระทรวงการต่างประเทศได้หยิบ

ยก “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” นัยต่อการด าเนินธุรกิจ 

(SEP in Business) ซึ่งเป็นมิติท่ีมีการกล่าวถึงค่อนข้างจ ากัด 

ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการประชุม G-77 เพ่ือยกระดับความ

เข้าใจและขยายมุมมองต่อหลักปรัชญานี้ในระดับสากล  

ปาฐกถาท่ีจะกล่าวถึงในวันนี้เรื่อง “หลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง: การประยกุต์ใชใ้นการจดัการเศรษฐกจิมห

ภาคและการด าเนนิธรุกจิ” (Application of the SEP to 

Macro-Economic Management and Business Practices) 

ผมขอแบ่งการบรรยายเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ  



 1. วิกฤติเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศท าให้เราเห็นและ

กระตุ้นให้เราคิดถึงอะไร?  

 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเศรษฐกิจ 

มหภาคของไทยอย่างไร?  

 3. เราสามารถน าหลักปรัชญานี้มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ในยุคท่ีโลกไม่เหมือนเดิมได้อย่างไร? 

 

1. วกิฤตเิศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศท าให้เราเหน็และ

กระตุน้ใหเ้ราคดิถงึอะไร?  

 ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 หากมองย้อนประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หลาย

เหตุการณ์ รวมถึงวิกฤติต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นท าให้เราได้ฉุกคิดถึง

ท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์หรือวิกฤติท่ีเกิดขึ้น และท าให้เราได้หัน

มาทบทวนถึงวิถีการใช้ชีวิต การด าเนินธุรกิจ หรือการพัฒนา

ประเทศ เพ่ือเป็นบทเรียนในการวางแผนในระยะต่อไป  

 ก่อนจะกล่าวต่อไป ผมขอใช้เวลาสัก 2-3 นาที เพื่อเปิด 

Clip2 สั้นๆ ท่ีอาจช่วยท าให้พวกเราได้ฉุกคิดว่า พวกเราแสวงหา

ความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับโลกนี้อย่างไร   

                                         
2 http://youtu.be/ZabIJecd9Fc 

http://youtu.be/ZabIJecd9Fc


 Clip นี้เป็นตัวอย่างบางตอนของภาพยนตร์เรื่อง “The Big 

Short” ท่ีมาจากบทประพันธ์ของ Michael Lewis   ท่ีเขียนจาก

เรื่องจริงในปี 2548 (ค.ศ.2005) ของชาย 4 คนท่ีเชื่อว่า  

มีฟองสบู่ในตลาดบ้านของสหรัฐฯ และคาดว่า ฟองสบู่นี้จะแตก

ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ขณะท่ีธนาคารขนาดใหญ่ ภาครัฐ และสื่อ

ต่างๆ ยังมองไม่เห็น พวกเขาจึงพยายามหาทางท าก าไรจาก

สินทรัพย์ก่อนที่ฟองสบู่จะแตก (ขาย Short หรือซื้อ Credit 

Default Swap) ซึ่งจะท าให้พวกเขาได้ก าไรมหาศาลจากราคา

สินทรัพย์ท่ีจะตกลงในอนาคต และก็เป็นอย่างที่พวกเขาคาดอีก 

2 ปีต่อมาฟองสบู่ในตลาดบ้านของสหรัฐฯ แตก ตามด้วยปัญหา

สินเชื่อตึงตัว ซึ่งส่งผลกระทบใน 

วงกว้างจนเป็นเหตุส าคัญน าไปสู่วิกฤติการเงินโลก 

 ผมไม่แน่ใจว่า คุณจะมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อได้ชม

ภาพยนตร์ดังกล่าว? 

แต่สิ่งทีป่ระธานาธบิดโีอบามากล่าวกับประชาชนสหรัฐฯ 

ในป ี2551 (ค.ศ.2008) คือ 

“Parts of the reason this crisis occurred is 

that everyone was living beyond their means –   

from Wall Street to Washington to even some 

on Main Street.  

      CEOs got greedy.  

Politicians spent money they didn't have. 



Lenders tricked people into buying home 

they couldn't afford and some folks knew they 

couldn't afford them and bought them 

anyway.  

 We've lived through an era of easy 

money, in which we were allowed and even 

encouraged to spend without limits, to borrow 

instead of save  

We'll have to set priorities as never 

before, and stick to them. This also means 

promoting a new ethic of responsibility.   

 

ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า  

สาเหตุทีเ่กดิวกิฤตคิรัง้นีข้ึน้ สว่นหนึง่เพราะทุกคนใช้

จ่ายเงนิเกนิฐานะและความสามารถในการหารายไดจ้รงิ 

ผู้บริหารของบริษัทมีความโลภ นักการเมืองใช้จ่ายเงินท้ังที่

รัฐบาลไม่ได้มีเงิน  คนปล่อยกู้หลอกใหค้นซื้อบ้าน ท้ังทีพ่วกเขา

ไม่สามารถจ่ายค่าบ้านได้ และ 

แย่ไปกว่านั้น คนซื้อบ้านบางคนรู้ตัวว่า ไม่สามารถจ่ายค่าบ้าน

ได้แต่ก็ยังจะซื้อ  

ก่อนวิกฤตพิวกเราอยู่ในยุคท่ีเงินทองเป็นของหาง่าย พวก

เราถูกกระตุ้นให้ใช้จ่ายได้อย่าง 

ไม่มีขีดจ ากัด แทนที่จะเก็บออม 



แต่ยุคนี้เราต้องวางแผนการใช้เงินโดยค านึงถึงล าดับ

ความส าคัญของรายจ่าย และมีวินัยในการใช้จ่ายตามแผนที่

วางไว้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายเงินในกรอบ

ท่ีตนเองสามารถรับผิดชอบได้ การรักษาวินัยเช่นนี้จึงเท่ากับ

เป็นการสง่เสริมจริยธรรมใหม่ในเรื่อง “ความรบัผดิชอบ” 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

กลับมาที่ประเทศไทยปี 2540 ถ้าย้อนกลับไปดูในช่วง

หลายทศวรรษก่อนหน้านั้น เศรษฐกิจไทยมีความเจริญรุ่งเรือง 

จนได้รับการยกย่องเป็น “ตวัอยา่งของความส าเร็จ” ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ แต่ทว่า “ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้นัน้เปราะบาง” 

เพราะความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตั้งอยู่บนยอดของ “บนัไดเมฆ” เพียง

ไม่ก่ีเดือนที่เราถูกโจมตีจากนักเก็งก าไร เงินบาทอ่อนค่าจนต้อง

ปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัว มีผลให้ไทยก้าวสู่วิกฤติทางการเงิน

ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย 

ธนาคารและสถาบันการเงินหลายสิบแห่งถูกปิด บริษัทหลายร้อย

แห่งเผชิญกับภาวะล้มละลาย ประชาชนและชุมชนต่างๆ ได้รับ

ความเดือดร้อนกันท่ัวหน้า โดยเฉพาะในยุคนั้นเราแทบไม่มี

กลไกทางสังคมท่ีช่วยปกป้องหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนนัก  

ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ฯ ทรงมพีระราชด ารสัเนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 4 ธันวาคม 2540 เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือมอบ

แนวทางแก้ปัญหาให้กับประเทศ ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า  

“…การเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ท่ีเรามี

เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 



หมายความว่าอุ้มชูตนเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง 

...”  

“...การกู้เงินนี้น ามาใช้ในสิ่งที่ไม่ท ารายได้นั้นไม่ดี 

อันนี้เป็นข้อส าคัญ เพราะว่า 

ถ้ากู้เงินและท าให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่

ต้องติดหนี ้ไม่ต้องเดือดร้อน  

ไม่ต้องเสียเกียรติ กู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิด

ประโยชน์ มิใช่กู้ส าหรับไปเล่น 

ไปท าอะไรท่ีไม่เกิดประโยชน์...”  

แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชด ารัส

เตือนพวกเรามาก่อนหน้านี้หลายครั้ง แต่พวกเรากลับไม่เข้าใจ 

จนกระทั่งป ี2540 พวกเราถึงเข้าใจในพระราชด ารัสเตือนของ

ท่านอย่างลึกซึ้ง พระราชด ารัสของท่านเสมือน “เสยีงระฆงั” ท่ี

ปลุกสติคนไทยให้ตื่นขึ้น และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของ

สาธารณชนอย่างจริงจัง จนท าให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นก้าวส าคัญของการแสวงหาแนว

ทางการสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลให้กับประเทศ 

2. หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ช้

ในการจดัการเศรษฐกจิมหภาคของไทยอย่างไร?  

 ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 ตั้งแต่ปี 2540 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ

ความสนใจจากประชาชน 



ท่ัวประเทศ และถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้าน

ต่างๆ วันนี้ผมขอกล่าวถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญานี้ในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของไทย  

ภายใต้กรอบของหลักปรัชญานี้ท่ีท่านอาจทราบกันอยู่แล้ว 

3 ส่วนหลัก ได้แก ่

(1) ความพอประมาณ (Moderation) 

(2) ความมีเหตุมีผล (Reasonableness) 

(3) ความมีภูมิคุ้มกันในตน (Prudence) 

ซึ่งในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การบริหารจัดการ

เศรษฐกิจมหภาคของไทยให้ความส าคัญใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 

สว่นแรก การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคเศรษฐกิจจรงิ  

           (Strengthening Resilience of Domestic Real 

Sectors) 

ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 คนไทยใช้เงินเกินกว่า

ฐานะและศักยภาพท่ีจะหาได้จริง  

มีความอยากได้ อยากมี อยากเป็นเกินกว่าท่ีควร และมองโลกแง่

ดีด้านเดียวจนขาดสมดุล บริษัทหลายแห่งลงทุนมากเกนิตัวและ

ก่อหนี้ต่างประเทศมาก 

แต่โชคดีที่พวกเราเจ็บแล้วจ า 

หลังวิกฤติ ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินปฏิรูปและปรับตัว

เองอย่างมาก เพ่ือให้ฐานะการเงินกลับมาแข็งแรงอีกคร้ัง 

กล่าวคือ  ข้อมูลหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคาร



พาณิชย์ไทยลดลงจากร้อยละ 43 ในปี 2540 เหลือประมาณ

ร้อยละ 2 ในปี 2558 และสัดส่วนหนี้ต่อทุนของภาคธุรกิจลดลง

จาก 5.1 เท่า ในปี 2540 เป็น 1.3 เท่า ในปี 2558  

สิ่งที่ผมอยากจะเน้นคือ  

(1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่า 

ทุกคนจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลา แต่ท่ีจริงแล้วคุณ

สามารถซื้อสินค้าท่ีคุณชอบได้ตราบใดท่ีคุณมีรายได้สุทธิมาก

พอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราต้องมีความพอประมาณไมใ่ช้

จ่ายเงินเกินกว่าฐานะท่ีแท้จริง  

(2) แม้ว่าหลักปรัชญานี้จะมีต้นก าเนิดจากภาคเกษตร และ

ภาคชนบท แต่หลักปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับภาค

เศรษฐกิจอื่น อาทิ ภาคการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่าง

ประเทศ 

สว่นทีส่อง การพฒันาระบบการเงนิเพือ่การเจรญิเตบิโต

อย่างยัง่ยนื  

       (Financial System Development for 

Sustainable Growth) 

ประเทศไทยมีเส้นทางการพัฒนาระบบการเงินที่ยาวนาน 

และมีความคืบหน้าในการพัฒนาท่ีส าคัญใน 5 มิติ คือ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ธรรมาภิบาล  (Governance)  การ

กระจายตัว (Diversification)  การเข้าถึง (Access)  และการ

เชื่อมโยง (Connectivity) 



ขอขยายความในเรื่องการเชื่อมโยง ผมคิดว่า หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการปิดประเทศจาก

เวทีโลก เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกในปัจจุบัน ระบบต่างๆ มีการ

เชื่อมโยงและรวมตัวกันมาก เราควรจะมองหาโอกาสและใช้

ประโยชน์จากพัฒนาการนี้ ซึ่งท่ีผ่านมา เราเลือกท่ีจะเป็นส่วน

หนึ่งของระบบการเงินของโลก เพราะรู้ว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับมี

มากกว่าต้นทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

แน่นอนว่า โลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นความจริง

ของชีวิตท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับมัน 

และไม่มีประโยชน์ท่ีจะไปฝืน หรือทวนกระแส   

สว่นทีส่าม การสร้าง “สถาบนั” ทีแ่ขง็แกรง่ขึน้  

              (Building up Strong Institutions) 

บทเรียนอันเจ็บปวดอีกอันท่ีเราได้เรียนรู้จากวิกฤติคือ เรา

เปิดเสรีระบบการเงินทั้งที่ประเทศยังไม่มีความพร้อม กล่าวคือ 

“เราเปดิเสรีระบบการเงนิโดยไม่มีการเตรียมเครือ่งมอืทีจ่ะดแูล

ระบบการเงนิเพียงพอ และไม่มกีรอบนโยบายทีเ่หมาะสม”  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ความล้มเหลวนี้ท าให้ผมนึกถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสไว ้

ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า  

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้อง

สร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี  

พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน … เมื่อ



ได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง

ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับ

ต่อไป...” 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ไทยมีความพยายามอย่างมากใน

การทุ่มเทเพ่ือพัฒนาและวางรากฐานระบบ “สถาบนั”  ให้

แข็งแกร่งเพื่อให้ระบบการเงินมีความเข้มแข็งสามารถรองรับต่อ

แรงกระแทกหรือแรงเสียดทานจาก Shocks ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ซึ่งหนึ่งในเรื่องท่ีส าคัญคือ การน ากรอบนโยบายการเงินที่มี

เป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) 

มาใช้ในปี 2543 ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและท า

ให้ประชาชนมั่นใจว่า การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางมกีระบวนการพิจารณาและตัดสินใจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้  

นอกจากนี้ ในปี 2551 มีการแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือช่วยเพ่ิม “ความเปน็อสิระ” ในการ

ด าเนินนโยบายควบคู่กับการปรับปรุงให้มีระบบ “ตรวจสอบและ

กลไกถว่งดลุ” ท่ีเหมาะสม และ ธปท.ได้พยายามปรับปรุงการ

ก ากับดูแลสถาบันการเงินให้ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า การ

ด าเนินงานของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เป็นไปอย่างมี

เหตุมีผล และรอบคอบ  

และเมื่อเร็วๆ นี้มีการโอนงานก ากับดูแลสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ (SFIs) มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เพ่ือให้



ทุกสถาบันการเงินอยู่ภายใต้มาตรฐานการก ากับดูแลท่ี

สอดคล้องกัน 

สว่นทีส่ี ่การพฒันาเศรษฐกิจให้เตบิโตอยา่งมีเสถยีรภาพ ความ

เทา่เทียม และความยัง่ยนื  

           (Pursuing Growth with Macro-stability, Equity 

and Sustainability)  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมาช่วยยกระดับประเทศไทย 

จากประเทศที่ยากจนท่ีสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคจนกลายเป็น

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นับเป็นผลการพัฒนาท่ีน่าพึงพอใจ

หากมองในมุมนี้ กล่าวคือ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทย

ขยายตัวประมาณ 14 เท่า ความยากจนลดลงอย่างมาก และ

มาตรฐานการด ารงชีวิตของคนไทยในภาพรวมดีขึ้นอย่าง

ชัดเจน  

อย่างไรก็ดี การพัฒนาก็ใช่ว่าจะไม่มีต้นทุนเลย  

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (The World Wildlife 

Fund) ประมาณการว่า ระหว่างปี 2516 ถึงปี 2552 ป่าไม้ของ

ไทยลดลงถึงร้อยละ 43 ขณะเดียวกัน ปี 2556 Credit Suisse  

จัดอันดับให้ไทยอยู่อันดับ 6 ของประเทศที่มีความไม่เท่าเทียม

กันมากท่ีสุด ซึ่งประเมินวา่  

คนรวยสูงสุด 10% แรกของประเทศถือสินทรัพย์มากถึงร้อยละ 

75 นี่ไม่ใช่สิ่งท่ีน่าพึงพอใจ  



ท่ีส าคัญ จากประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นอยู่บ่อยๆ ว่า เมื่อความ

เป็นอยู่ของคนในสังคมแตกต่างกันมาก โอกาสท่ีคนในสังคมจะ

แตกความสามัคคีก็จะมีมากข้ึน และนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขและ

ให้ความส าคัญ 

ก่อนจะจบส่วนนี้ ผมขอเน้นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่ได้คัดค้านแนวคิดการสร้างความเจริญเติบโต แต่ก็

ไม่ได้มุ่งสนับสนุนการพัฒนาท่ีเน้นแต่การเติบโตมากๆ โดยไม่

ค านึงถึงสิ่งอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

มีความเท่าเทียม และมีความยั่งยืน คือปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อ

ความก้าวหน้าของประเทศไทยในระยะยาว 

3. เราสามารถน าหลกัปรชัญานีม้าใชใ้นการด าเนนิธรุกจิในยคุ

ทีโ่ลกไมเ่หมอืนเดมิไดอ้ย่างไร? 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมาผมได้รับเชิญไปปาฐกถาในโอกาส

ครบรอบ 40 ปี ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หัวข้องานคือ 

“ธุรกิจไทยในวันท่ีโลกไม่เหมือนเดิม” ซึ่งผู้จัดได้เชิญ CEOs 

ของบริษัทคนไทย 4 ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  

ผมได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขา?  

CEO ท่านแรก : สหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองกับ

ประเทศไทยเพราะเราไม่มีการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด

กฎหมายได้ทันท่วงที จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลของ

ไทยและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง แม้ผู้ประกอบการจะพยายามปรับปรุง



ตามข้อเรียกร้องอย่างดีท่ีสุด แต่ผู้บริโภคก็ไม่สามารถแยกความ

แตกต่างในวิธีปฏิบัติ หรือกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ

เพราะผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่ห่างกันเป็นครึ่งโลก 

เรื่องนี้บอกอะไรกับเราหรือมีนัยอย่างไร?  

 ทุกวันนี้การท าธุรกิจซับซ้อนมากขึ้น ในอดตี CEOs มี

หน้าทีเ่พิม่ก าไรใหเ้ปน็ทีพ่อใจของ 

ผู้ถอืหุน้เปน็หลกั อย่างไรก็ดี ในโลกยคุทีไ่ม่เหมอืนเดมิ CEOs 

จ าเปน็ตอ้งค านงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 

ผู้บริโภค ชุมชน ประชาชนของประเทศอื่น พูดง่ายๆ คือ ต้อง

คิดถึง ผู้ท่ีเก่ียวข้อง “ทุกคน” 

CEO ท่านทีส่อง : ในโลกธุรกิจท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน

และอาศัยความเร็วในการช่วงชิงความได้เปรียบ ขณะเดียวกัน 

ก็มี “ความคิด” มากมายผุดขึ้นมาเพื่อจะรักษาความสามารถใน

การแข่งขัน แต่สิง่ที่ส าคัญกว่า “ความคดิ” คอื การผลกัดนัให้สิง่

ที่คดิส าเรจ็ไดจ้รงิอยา่งเปน็รปูธรรม 

CEO ท่านทีส่าม : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การท่ีศูนย์อ านาจทาง

เศรษฐกิจของโลกจะย้ายมาอยู่ท่ีเอเชีย และความตื่นตัวเกี่ยวกับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหลักท่ีจะขับเคล่ือน

โลกในอนาคต หมายความว่า CEO จะต้องพร้อม “ปรับตัว

ตลอดเวลา” (Dynamic) และ “มีวสิัยทัศน์กว้างไกล” (Forward-

looking) 



CEO ท่านทีส่ี ่: “ภาวะผูน้ า” เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้

ธุรกิจประสบความส าเร็จในโลกท่ีไม่หยุดนิ่ง และสิง่ทีต่อ้ง

ยอมรบัคอื “การเปลีย่นแปลง” ไมไ่ดเ้ปน็ “ทางเลอืก” แตเ่ปน็ 

“ความจรงิของชวีติ”   

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

เมื่อพิจารณาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก CEOs ท้ัง 4 ท่าน จะ

เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการ

น ามาใช้ในการปรับตัวของภาคธุรกิจในโลกยุคท่ีไม่เหมือนเดิม 

เพราะจุดแข็งของหลักปรัชญานี้คือ การให้ความส าคัญกับ “องค์

รวม” ของสิ่งต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ (Holistic Approach)   

ท าไมจึงกล่าวเช่นนั้น? 

ดา้นความครอบคลมุ : หลักปรัชญานี้ไม่เพียงครอบคลุม

ประเด็นทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความส าคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับของสังคมด้วย 

ดา้นมติิเวลา : หลักปรัชญานี้ให้ความส าคัญกับธรรมชาติ

ของสรรพส่ิงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติธรรมดาและการมอง

ไปข้างหน้าถึงอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการท าธุรกิจใน

อนาคต 

ดา้นทรพัยากรมนษุย ์: หลักปรัชญานี้ให้ความส าคัญกับ 

“ทรัพยากรมนุษย์” และ “ทัศนคต”ิ (Mindset) กล่าวคือ นอกจาก



องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความมีภูมิคุ้มกัน

ในตน ท่ีกล่าวมาแล้ว “Mindset” ท่ีหลักปรัชญานี้ให้คุณค่าคือ 

การมีความรู้ คุณธรรม ความเพียร ความซื่อสัตย์ การมีสติ  ซึ่ง 

Mindset เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของธุรกิจท่ีจะประสบ

ความส าเร็จและมีความยั่งยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี “สติ” (Mindfulness) คือ

คุณสมบัติท่ีจ าเป็นของผู้น า ซึ่งจะช่วยให้ผู้น าสามารถคิดอย่าง

สร้างสรร ตัดสินใจได้อย่างแม่นย าและแก้ไขปัญหาได้ถูก

ทิศทางแมอ้ยู่ภายใต้ความกดดัน 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หัวใจของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวคิด 

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งอยู่ในความสนใจของธุรกิจท่ัวโลก 

ในปัจจุบันผู้บริหารในภาคธุรกิจไม่สามารถค านึงถึงเฉพาะ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่ต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียใน

สังคม รวมท้ังสามารถท่ีจะคืนก าไรสู่สาธารณะ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

กันว่า แนวคิดนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถครอง

ใจผู้บริโภคหรือประชาชนในวงกว้างได้    

ผมขอกล่าวถึงสิ่งท่ี Niall FitzGerald อดีต CEO ของ

บริษัทยูนิลีเวอร์เคยกล่าวไว้: 

"Corporate Social Responsibility (CSR) is a hard-

edged business decision. Not because it is a nice thing 



to do or because people are forcing us to do it,  

but because it is good for our business" 

ซึง่แปลเป็นไทยได้ว่า  

“ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นนโยบายทางธุรกิจที่

ส าคัญ เพราะการท า CSR ไม่ใช่เพราะอยากเท่ หรือเพราะถูก

บังคับ แต่เพราะการท า CSR เปน็สิง่ทีด่สี าหรับธรุกจิของเรา” 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างอื่นที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มของโลกท่ี

ให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ เช่น Dow Jones Sustainable 

Index (DJSI) ซึ่งจัดอันดับบริษัทชั้นน าของโลกท่ีน าแนวคิด

เรื่อง “ความยั่งยืน” มาใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ดี หรือในไทย 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG ท่ีมีประวัติยาวนานในการน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการด าเนิน

ธุรกิจอย่างเป็นทางการ และในช่วง 5 ปีผ่านมา (ปี 2554-2558) 

DJSI จัดอันดับให้ SCG เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรม

วัสดุก่อสร้าง  

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หากจะกล่าวว่า ท่ีผ่านมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงถูกปรับใช้โดยไม่ถูกวิจารณ์  

ก็อาจจะเป็นการกล่าวเกินจริง ผมคิดว่า ความท้าทายคือ จะน า

หลักปรัชญานี้มาใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิผล และจะสามารถ

สื่อสารรวมท้ังอธิบายหลักปรัชญานี้ให้ผู้เก่ียวข้องเกิดความ



เข้าใจท่ีถูกต้องได้อย่างไร โดยเฉพาะแนวคิดท่ีส าคัญเช่นเรื่อง 

“ทางสายกลาง”  

ทางสายกลางนัยคือ ไม่น้อยเกินไป (Too little) ไม่มาก

เกินไป (Too much) หรือไม่สุดโต่งเกินไป (Too extreme) 

นักวิจารณ์มักจะถามว่า “ตรงกลาง” ท่ีเราพูดถึงอยู่ตรงไหน  

ผมขอให้ทุกท่านลองนึกภาพการขับรถ เรารู้ว่า หาก

ความเร็วเกินระดับหนึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมรถได้ เราจึงไม่

ขับรถเกินความเร็วท่ีก าหนด ในขณะเดียวกัน เรารู้ว่า ถ้าเราขับ

รถช้าเกินไป รถของเราก็อาจถูกชนท้าย และอาจท าให้รถท่ี

ตามหลังอื่นๆ ชนกันเป็นลูกโซ่ ด้วยเหตุนี้ ในหลายประเทศจึงมี

การจ ากัดทั้งความเร็วสูงสุดและต่ าสุด 

ส าหรับพวกเราส่วนใหญ่ เราเลือกขับท่ีความเร็วระดับปาน

กลางไม่เร็วหรอืไม่ช้าเกินไป เพราะเรารู้ว่า อาจเป็นอันตรายได้

ถ้าเราเหยียบหรือถอนคันเร่งมากเกินไป 

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมขอสรุปสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในวันนี ้

ท่ีผ่านมา โดยท่ัวไปยังมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนว่า ประยุกต์ใช้ได้เฉพาะในภาค

เกษตร หรือในชนบทเท่านั้น แต่สิง่ที่ผมกล่าวในวันนี้พยายาม

แสดงให้เห็นว่า หลักปรัชญานี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการ

จัดการเศรษฐกิจมหภาค และภาคธุรกิจ 

ในการจัดการเศรษฐกิจมหภาค หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไม่ได้คัดค้านในการสร้างความเจริญเติบโต 

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการปิดตัวจากเวทีโลก แต่



เพ่ือช่วยให้ประเทศเติบโตได้ในระยะยาว ผู้ก าหนดนโยบาย

จ าเป็นต้องค านึงถึงการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ความเท่าเทียม

กัน และความยั่งยืน 

ในการด าเนินธุรกิจ หลักปรัชญานี้ไม่ได้คัดค้านเรื่องการ

แข่งขัน หรือสนับสนุนให้ลดการลงทุน (Divestment) แต่เพ่ือ

ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว CEO จ าเป็นต้องคิดเรื่อง

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้

เสียในวงกว้าง 

สุดท้ายนี้ ขอจบปาฐกถานี้ด้วยการปรับค าพูดของ Niall 

FitzGerald อีกคร้ัง   

Applying the SEP to macro-economic management 

and business practices is a hard-edged decision.                                                           

Not because it is a nice thing to do, or people are 

forcing us to do.                                                                  

But it is good for our country and good for our 

business. 

ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า  

“การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

จัดการเศรษฐกิจมหภาคและการด าเนินธุรกิจเป็นนโยบายส าคัญ 

เพราะการน าหลักปรัชญานี้มาใช้ไม่ใช่เพราะจะท าให้ดูเท่ หรือ



เป็นสิ่งท่ีถูกบังคับให้ท า แต่เพราะการด าเนนิงานตามหลกั

ปรชัญานีเ้ปน็สิง่ทีด่ีส าหรับประเทศและธรุกจิของเรา” 

ขอบคุณมากครับ 

 


