
7 8 6 1 6 39

ISBN: 978-616-341-024-5

4 1 0 2 4 5

»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³

¤ÇÒÁÁÕàËµØ¼Å ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ¨Óà»š¹·Õè¨ÐµŒÍ§ÁÕÃÐººÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹
ã¹µÑÇ·Õè´Õ¾ÍÊÁ¤ÇÃµ‹Í¡ÒÃÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºã´ æ ÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡

¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡áÅÐÀÒÂã¹

“
”¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È
Ministry of Foreign Affairs
¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400
â·Ã. 0 2203 5000 www.mfa.go.th

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÑªÞ

Ò¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÇÁ¤ÓºÃÃÂÒÂ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò ³ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÑªÞÒ¢Í§

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È
Ministry of Foreign Affairs

Kingdom of Thailand



จัดโดย

27-29 พฤศจิกายน 2557



การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : 
รวมค�าบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2558

จ�ำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

ISBN 978-616-341-024-5

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภาพพิมพ์

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

2



 ค�ำน�ำ 6
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 ค�ำกล่ำวเปิดกำรสัมมนำ 8
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1 แก่นแท้ของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 13
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

2 Strong ESCAP Mandate  24
on Post 2015 Development Agenda 
Mr. Shun-ichi Murata

3 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 30
กับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 
Mr. Geoffrey Longfellow

4 กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรน�ำหลักปรัชญำ 35
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรบริหำรและ 
พัฒนำภำคธุรกิจขนำดใหญ่ 
นายชลธร ด�ารงศักดิ์

5 เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม  41
สู่กำรสร้ำงสมดุลในยุคโลกำภิวัตน์ 
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร 
นายนิกม์ พิศลยบุตร 
นายปกรณ์ โฆษวณิชการ

6 เศรษฐกิจพอเพียงกับวำระกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 68
นางกาญจนา ภัทรโชค

สารบัญ

กระทรวงการต่างประเทศ

3



7 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยปรัชญำ 82
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่ำงประเทศ 
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา

8 โครงกำรพัฒนำดอยตุง : รูปแบบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  87
กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรน�ำหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 
ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

9 กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรน�ำหลักปรัชญำ 101
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ดร.กมล รอดคล้าย 
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

10 กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรน้อมน�ำ 111
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 
ในกำรบริหำรด้ำนอุตสำหกรรม 
นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง

11 นำนำค�ำถำมเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :  117
ประสบกำรณ์กำรเผยแพร่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในต่ำงประเทศ 
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

12 กำรระดมสมองเพื่อหำรูปแบบและแนวทำงกำรเผยแพร่ 128
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในต่ำงประเทศ 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

 ประวัติย่อผู้บรรยำย 149
ก�ำหนดกำรสัมมนำฯ 155

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

4



“...เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเสมือนรำกฐำนของชีวิต รำกฐำนควำมมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสำเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้ำนเรือนตัวอำคำรไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้ำงจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสำเข็ม แต่คนส่วนมำกมองไม่เห็นเสำเข็ม 

และลืมเสำเข็มเสียด้วยซ�้ำไป...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

คัดลอกจากวารสารชัยพัฒนา ประจ�าเดือนสิงหาคม 2542
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ค�าน�า
โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  
ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่าง 29 พฤศจิกายน 2554 – 29 มกราคม 2558

 กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคณุมลูนธิมิัน่พฒันา ทีใ่ห้การ 
สนับสนุนการจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557  
ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเทิด 
พระเกียรติแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในฐานะนกัปราชญ์และนกัพฒันา ผูท้รงคณุปูการใหญ่หลวงต่อการ
พัฒนาของประชาชนไทยและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก
การน้อมน�าแนวพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัใช้  
ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับในวงกว้างว่า  
สามารถใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วนและ 
ทุกระดับ ตั้งแต่การด�าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลไปสู่การพัฒนา
ประเทศ

 การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนทรรศนะ
และมุมมองเปรียบเทียบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เห็นพ้องกันว่า
ท่ามกลางวกิฤตเิศรษฐกิจและสงัคมในโลกทนุนิยมปัจจบุนั ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนส�าหรับนานาประเทศได้ 

 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
นับเป็นมิติหนึ่งที่ส�าคัญของงานด้านการต่างประเทศ ที่จะช่วย 
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เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ทัง้ใน 
ระดบัทวิภาคแีละพหุภาค ีในระดับบคุคล ประเทศ ภมูภิาค และทัว่โลก  
นอกจากนี้ คุณูปการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถ 
สร้างความผูกพันของชุมชนไทยในต่างประเทศกับสิ่งท่ีสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ไทยมอบให้แก่สังคมไทยและสังคมโลก ปรัชญานี้ 
จะมีส่วนเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีการพัฒนาระหว่าง 
ประเทศ โดยการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ให้กับประเทศที่
ประสบปัญหาความยากจนและการพัฒนาท่ีเหลื่อมล�้าอันเกิดจาก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เห็นว่าทุกภาคส่วนใน 
เวทีโลกสามารถเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่จะสร้างความกินดีอยู่ดี 
และความผาสกุร่วมกนั ลดความขดัแย้งอนัมสีาเหตมุาจากการแย่งชงิ 
ทรัพยากรระหว่างกันได้

 เพื่อเป็นการขยายผลจากการสัมมนาดังกล่าว กระทรวง 
การต่างประเทศจึงจัดท�าหนังสือรวมค�าบรรยายจากการสัมมนา 
“การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ”  
เล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้บรรยายแต่ละท่านให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกวงการด้วย

12 มกรำคม 2558
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กรำบเรียน 
 ท ่านองคมนตรี ท ่านผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ อดีต
เอกอัครราชทูต ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ 
วิทยากร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

 ในนามของกระทรวงการต่างประเทศ ผมมคีวามยนิดทีีไ่ด้มาร่วม 
ในการเปิดการสมัมนา “กำรขบัเคล่ือนปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในต่ำงประเทศ” ในวันนี้ และต้องขอขอบคุณส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้ริเร่ิมและสนับสนุนการสัมมนาที่เป็น 
ประโยชน์ เพื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จะได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท ้
ลกึซึง้ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และร่วมกันหาแนวทาง
ในการขับเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงในต่างประเทศต่อไป

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากพระอัจฉริยภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถน�าไป 
ประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิภารกิจต่างๆ น้อยใหญ่ ตัง้แต่ระดบัปัจเจก 
บุคคลไปจนถึงระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การ
สหประชาชาติได้เทิดพระเกียรติคุณ และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
แด่พระองค์ท่าน

 ในปัจจุบัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู ้จักกัน 
อย่างกว้างขวางในระดับสากลและหลายประเทศได้น�าไปขยายผล 

ค�ากล่าวเปิดการสัมมนา
“กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในต่ำงประเทศ”
โดย นายมนัสวี ศรีโสดาพล  
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
เวลา 09.00-09.15 น. ณ ห้องนราธิป
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นผลจาก 
การด�าเนนินโยบายต่างประเทศของไทย ผ่านโครงการความช่วยเหลอื 
ประเทศก�าลังพัฒนาของส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ จากข้อเทจ็จรงิข้างต้น แสดงให้เหน็ว่าหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมีความเป็นสากล และเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของ
สหประชาชาติอีกด้วย

 เป็นที่น่ายินดีที่จะเป็นคร้ังแรกที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ที่จะไปท�าหน้าที่วิทยากรเผยแพร ่
เรือ่งดงักล่าวในต่างประเทศ บนพืน้ฐานทีว่่าลทัธทินุนิยมในปัจจุบนั
เริ่มเป็นที่กังขา และหลายภาคส่วนก�าลังทบทวนเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นทางเลือกที่ส�าคัญอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะได้
มีการถกแถลงกันในการสัมมนาครั้งนี้

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจมาร่วม 
การสมัมนาฯ และขอขอบคณุส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ 
อีกครั้งหน่ึงที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ผมหวังว่าการสัมมนาฯ 
จะประสบความส�าเร็จ ได้รับประโยชน์ดังวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  
และขอเปิดการสมัมนา “การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในต่างประเทศ” ณ บัดนี้
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามพระราชด�าร ิ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตคนไทย เป็นสิ่งที ่
กระทรวงการต่างประเทศสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อในการท�างาน
และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม ส�าหรับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
เมือ่ 16 ปีทีแ่ล้ว ในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2541 เนือ่งจากว่า  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยในขณะนั้นปล่อยค่า
เงินบาทลอยตัว ท�าให้ค่าเงินบาทจากเดิมท่ี 25 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ เพิม่ขึน้เป็นเกอืบ 50 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ท�าให้ประเทศไทย 
มีความจ�าเป็นต้องกู ้เงินดอลลาร์จ�านวนมากจากต่างประเทศ  
ส่งผลให้โรงงานต่างๆ ต้องปิดกิจการลง มีเจ้าของกิจการบางท่าน
ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ผู้ใช้แรงงานหลายคนเครียดจนต้องฆ่าตัวตาย
เนื่องจากโรงงานเลิกกิจการ 

แก่นแท้ของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

1
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 การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยต้ังแต่ช่วงรัตนโกสินทร์  
ถ้าเราศกึษาประวัตศิาสตร์แล้วมองยาวๆ เราจะเห็นการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศไทย จะท�าให้เรามีความคิดที่ไกลขึ้น ท่านที่ท�างาน 
กระทรวงการต่างประเทศคงทราบดใีนเรือ่งของประวตัศิาสตร์ทัง้ใน 
และต่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของเด็กไทยในปัจจุบัน
คือเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของตนเองและของโลกน้อยมาก ซ่ึง 
ข้าพเจ้ามองว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์จะท�าให้เรามีความคิด 
ที่กว้างและไกลขึ้น

 ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ล้านนา อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึง 200 ปี 
ที่ผ่านมา ช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 เป็นช่วงฟื้นฟูและบูรณะ 
บ้านเมือง แต่พอมาถึงช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ได้มีคณะมิชชันนาร ี
เข้ามา ซ่ึงได้น�าสิ่งดีๆ เข้ามาในประเทศไทยมากมาย โดยเฉพาะ
เรื่องการศึกษาสมัยใหม่และการแพทย์สมัยใหม่ โดยเข้ามาเปลี่ยน
รากฐานสองเรื่องนี้ รวมถึงวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งรัชกาล 
ที่ 4 ทรงทราบดี แม้ว่าท่านทรงผนวชอยู่แต่บังเอิญท่านได้ไป 
จ�าพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสติดกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ 
มีบาทหลวงปาลากัวเดินทางมาพอดี ซึ่งบาทหลวงปาลากัวมีความ
สนใจในภาษาไทยและภาษาบาลี รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงผนวชอยู ่
ทรงมีพระราชประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษจึงเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูก้นั ตรงจดุนีส้ามารถท�าให้เราเข้าใจได้ว่าทางยโุรปเกดิอะไรขึน้  
ความรู้ทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีในยุโรปนั้นเป็นอย่างไร  
และมีผลกระทบกับทั่วโลกอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรม 
และการล่าอาณานิคมต่างๆ ตรงนี้ท�าให้เกิดการเปิดความสัมพันธ์  
โดยเฉพาะการรักษาเอกราชให้พ้นจากภัยจักรวรรดินิยม ในช่วง 
รัชกาลที่ 6 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น ซ่ึงประเทศไทยอยู่
ฝ ่ายสัมพันธมิตร ท�าให้ไทยได้รับชัยชนะไปด้วย ข้าราชการ
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กระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้น จึงได้ขอแก้ไขสนธิสัญญา 
ที่ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศยุโรปกว่า 10 ประเทศได้ส�าเร็จ 
ซึ่งตรงจุดนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญมาก พอมาถึง 
ช่วงรัชกาลที่ 7 ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย 80 กว่าปีที่ผ่านมา 
เราได้มีการออกแบบระบอบการปกครองอยู่หลายครั้ง จนกระทั่ง 
ในช่วงต้นรัชกาลที่ 9 ได้เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ด้วยเหตุผล 
หลายอย่างท�าให้เราไปเข้าข้างประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยความโชคด ี
ที่เรามีขบวนการเสรีไทย ถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศแพ้สงคราม  
แต่ด้วยเง่ือนไขของขบวนการเสรไีทยท�าให้เราไม่ต้องจ่ายค่าเสยีหาย
จากการเป็นผู้แพ้สงคราม และเราก็ยังไม่ถึงกับถูกตราหน้าว่าเป็น
ประเทศผู้แพ้สงคราม หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณ์
โลกได้เปิดกว้างข้ึนในลักษณะเป็นหมู่บ้านเดียวกัน หรือที่เราเรียก
ว่าโลกาภิวัตน์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ทรงรับสั่งเรื่องนี้ไว้ ซึ่งตอนนั้นค�าว่า “โลกำภิวัตน์” ยังไม่เข้ามา 
ในประเทศไทย แต่ว่ากระบวนการที่เป็นโลกาภิวัตน์ได้เกิดขึ้นแล้ว
หลงัสงครามโลกไม่นาน ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้รบัสัง่มา
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ตลอดเวลา แต่ในวันนี้การเปลี่ยนแปลง 
จะเริ่มรุนแรงมากข้ึน และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดการณ์
ไม่ถึง 

 ท�าให้ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องระมัดระวังมากขึ้น แล้วก็ต้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตรงจุดนี้ข้าพเจ้ามองว่า 
เป็นหลักคิดส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญานี้
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัพระราชทานให้คนไทยเพือ่ให้คนไทย 
เตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ 
วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ปล่อยค่าเงนิบาทลอยตวั 
จนท�าให้เกิดวิกฤติการณ์ต้มย�ากุ้ง ตอนปลายปีช่วงเดือนธันวาคม  
เราพูดถึง NPL (หนี้ที่ไม ่ก ่อให้เกิดรายได้) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัได้รบัส่ังให้คนไทยแยกระหว่าง PL กบั NPL การกูเ้งนิ 
ที่จะน�ามาใช้ในส่ิงที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นไม่ดี ตรงนี้เป็นเรื่อง
ส�าคัญ แต่ถ้ากู้แล้วมีรายได้ก็เท่ากับว่ากู้แล้วสามารถน�าไปใช้หนี้ได้  
ไม่ต้องเดือดร้อน และไม่ต้องเสียเกียรติ 

 ในปี พ.ศ. 2541 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ประมาณ 1 สัปดาห์  
โดยท่านได้มีพระราชด�ารัสว่า “คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร  
โลภน้อย เม่ือโลภน้อยก็เบียดเบียนผู ้อ่ืนน้อย ควำมคิดที่ว่ำ  
ท�ำอะไรต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำพอประมำณ ไม่โลภมำก  
คนเรำก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ควำมพอเพียงนี้อำจจะมีมำกก็ได ้ 
หรืออำจจะหรูหรำก็ได้ แต่ว่ำต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืนต้องพอ
ประมำณตำมอัตภำพของตนเอง” ตรงน้ีเป็นเรื่องที่ส�าคัญ แต่มี
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ผู้น�าไปใช้ในทางที่ผิดว่าถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะท�าให้
ยากจนตลอดไป ซึง่ความจรงิแล้วไม่ใช่ ความพอเพียงอยูท่ีอั่ตตาหรอื
สถานภาพของแต่ละประเทศ แต่ละชมุชน หรือแต่ละครอบครวันัน้ๆ 
เช่น พูดจาพอเพียง ท�าอะไรพอเพียง ปฏิบัติพอเพียง ค�าว่าพอเพียง 
มิใช่เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆ แล้วยังครอบคลุมไปถึง 
ทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกับการด�ารงชีวิต พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
เคยรับส่ังว่าที่ใช้ค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตอนนั้นเศรษฐกิจ
ของประเทศก�าลังประสบปัญหา ก็เลยใช้ค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ซึ่งการพูดจา ความคิด 
ถ้ามีความพอเพียงก็จะไม่ทะเลาะกัน 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พระองค์ทรงมองว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน�าไปใช้เป็นหลักการที่จะท�าให้เศรษฐกิจของโลกดีขึ้น  
ซึ่งใน 16 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพิสูจน์ว่าสามารถน�าไปใช้ได้จริง  
ถัดมาอีก 1 ปี คือในปี พ.ศ. 2543 ก็รับสั่งอีกว่า Sufficiency  
Economy เป็นค�าใหม่ หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ตระหน่ี 
อะลุ่มอล่วยกัน ท�าอะไรก็จะมีประโยชน์ตามมา และทุกคนก็จะมี
ความสุข ตอนหลังได้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ 
และได้พยายามแปลเป็นภาษาองักฤษและส่งไปให้ 160 กว่าประเทศ 
โดยสรุป นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนักวิชาการมองว่า
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิยัง่ยนื 
และเป็นปรัชญาที่ท�าให้ทุกคนมีความสุข

 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
พระราชทานมา ข้าพเจ้าขอแยกออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. เหตุผลที่พระองค์ท่านพระราชทานมา เนื่องจากเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางและการด�ารงอยู่ของประชาชน 
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน รัฐ ทั้งในการพัฒนา
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และบริหารประเทศ ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะท�าให้ก้าวทัน 
โลกยุคโลกาภิวัตน์ แต่มีบางท่านเข้าใจว่า ถ้าท�าตามแผนน้ีแล้ว 
จะท�าให้ประเทศชาติไม่เจริญ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นความคิดที่ผิด  
เราจะต้องคิดให้กว้าง คิดไกล และคิดกล้า ซึ่งข้าพเจ้ามองว่า ถ้าเรา 
ท�าตามแผนน้ีแล้ว จะยิ่งท�าให้ฐานเรื่องการเงินเข้มแข็งมากขึ้น  
หรืออย่างเช่น ชุมชนที่น�าปรัชญานี้ไปใช้ สามารถที่จะวิเคราะห์
ชุมชนได้ วางแผนชุมชนได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้  
ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก 

 2. ความพอเพียงหมายถึง 
  2.1 ความพอประมาณ อย่าน้อยเกิน อย่ามากเกิน 
  2.2 ความมีเหตุผล 
  2.3 ความจ�าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยน- 
แปลงทั้งภายนอกและภายใน เช่น ถ้าเกิดสถานการณ์น�้าท่วม 
ครอบครวัทีม่ภีมูคิุม้กนัดกีจ็ะฟ้ืนตวัได้เรว็ แต่ครอบครวัทีม่ภีมูคิุม้กนั
ไม่ดีเวลาฟ้ืนตวักจ็ะช้าหรอือาจจะไม่ฟ้ืนเลย ประเทศชาตกิเ็หมอืนกัน  
พอจบสงครามโลกคร้ังที ่1 หลายประเทศในระดับเท่าๆ กนั บางประเทศ 
ก็ฟื้นตัวได้เร็ว บางประเทศก็ฟื้นช้า สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เช่นกัน 
ภูมิคุ้มกันในที่นี้ก็คือความเข้มแข็งนั่นเอง 

 ในปรชัญานี ้ท่านทรงรบัส่ังให้ดแูลภูมคิุม้กนัครบถ้วนทัง้ 4 ด้าน  
คือ 1. ด้านวัตถุ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านวัฒนธรรม 
ถ้าจะให้มีความเข้มแข็งจะต้องมีทั้ง 4 ด้านนี้ ซึ่งถ้าชุมชนไหนจะน�า
เรือ่งนีไ้ปใช้ ชมุชนนัน้ต้องประเมนิฐานความเข้มแขง็ก่อนว่าตรงไหน 
เข้มแข็งตรงไหนอ่อนแอ เช่น 

 - เรื่องวัตถุ ถ้าชุมชนไหนเข้มแข็งทางวัตถุ ชุมชนน้ันต้องมี
เงินออม มีการประกันความเส่ียง และแผนการเงินระยะยาว แต่ 
ถ้าประเมินแล้ว ชุมชนนี้มีแต่หนี้ทั้งนั้นเลย หรือไม่มีแผนการเงิน
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ระยะยาว เราก็ต้องมีการช่วยกันคิดช่วยกันท�าว่า สมควรที่จะมี
แผนการเงินหรือออาจจะท�าแผนเงินออมกันดีหรือไม่ ซ่ึงจะเป็น
ทางออกที่จะน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 - ด้านสังคมก็เช่นเดียวกัน เราก็มาประเมินว่าทุนทางสังคม 
เราสูงหรือต�่า ถ้าต�่า เราจะมีมาตรการอะไรที่จะท�าให้ทุนทาง 
สังคมสูง และอบายมุขต่างๆ ไม่สามารถเข้ามาในชุมชนได้ 

 - ด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชนนั้นเราพอใจกับการก�าจัดขยะ 
หรือไม่ เราจะวางแผนกันอย่างไรให้การก�าจัดขยะของชุมชนน้ัน
เข้มแข็ง 

 - วฒันธรรมกเ็ช่นเดยีวกัน ทัง้วฒันธรรมท้องถิน่ วฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมต่างชาต ิเราจะท�าอย่างไรให้เกิดความกลมเกลยีวระหว่าง
วัฒนธรรมต่างๆ กัน 

 ฉะนั้น โดยภาพรวมปรัชญานี้สามารถน�าไปใช้ได้ในทุกเรื่อง 
ทั้งหมดนี้คือกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มิติต่างๆ ต้องมาประชุมกัน วางแผนกัน ว่าเป้าหมาย 
จะเป็นในลักษณะไหน แล้วก็ลงมือปฏิบัติร่วมกัน พอครบ 1 ป ี
ลองมาประเมินดูว่ามีการพัฒนาอะไรบ้าง

 การตัดสินใจนี้จะต้องอยู ่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง  
ความพอเพียงในที่นี้ประกอบด้วยความพอประมาณตามอัตภาพ 
และต้องมีความมีเหตุมีผลวางอยู่บนหลักศีลธรรม และจะต้องมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ตรงนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

 ถ้าชุมชนจะน�าหลักปรัชญานี้ไปใช้ต้องเตรียมตัวอย่างไร  
มีวิธีการอย่างไร กรณีนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ 
ความระมัดระวังในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ รวมทั้งการวางแผน 
และการด�าเนินการ ต ้องใช ้หลักวิชา ใช ้โหราศาสตร์ไม ่ได ้  
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ใช้ไสยศาสตร์ไม่ได้ ขณะเดยีวกนัต้องเสรมิสร้างจติใจของคนในชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต้องมีส�านึกและคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะเกิดความสมดุลของประเทศชาติ
และพร้อมต่อการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี ถ้าดูจากเสาหลักของอาเซียนทั้งสามเสา จะเห็นได้ว่า
มีเงื่อนไขในเรื่องนี้สูงมาก กล่าวคือ ประเทศสมาชิกมีมติร่วมกันว่า 
จะรับมืออย่างไร หากเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติขึ้น จึงสรุป 
ได้ว่า ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคอืทางสายกลาง ความพอเพยีง
คือความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขด้านคุณธรรมต้อง
ซื่อสัตย์ เงื่อนไขด้านหลักวิชาต้องใช้หลักวิชาในการวางแผนปฏิบัติ 
เงื่อนไขในการด�ารงชีวิตต้องขยัน อดทน ใช้สติและปัญญา จะน�าไป
สู่ความสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เราเชื่อว่าปรัชญานี้
จะสร้างความสุขให้สังคม จริงๆ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีรับสั่งไว้หลายบทว่า ให้น�าไปใช้แล้วสังคมจะมีความสุข เราเชื่อว่า  
สิ่งนี้เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งคุณธรรม เราเชื่อว่า จะเป็น 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งความยั่งยืน ข้าพเจ้าเชื่อว่า ปรัชญานี ้
ดีมากๆ ในการที่จะน�าไปใช้ในสังคมทุกระดับ หลักการในชีวิต 
คนเราจะต้องตัดสินใจเลือกตลอดเวลา แม้แต่เยาวชนก็ต้องสอน
ให้รู ้จักตัดสินใจเลือก ให้เด็กรู ้จักหลักของความพอประมาณ  
หลักของความมีเหตุผล และหลักของการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอนให้รู ้จักแยกให้เห็น 
ความตระหนี่ ความประหยัดมัธยัสถ์ และความสุรุ่ยสุร่าย และ 
สอนให้ลูกหลานได้รู ้ว่า ถ้าเราต้องการเพียงแค่ความสุขสุดโต่ง 
ในวันนี้และจบแค่นี้ อันนี้คือสิ่งที่บริโภคนิยมจะน�ามาให้ แต่ถ้า 
ความสุขตามอัตภาพและยืนยาวในอนาคต สิ่งนี้คือความสุข 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการสอนเด็กนั้น 
อาจสอนด้วยการท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง ต้องสอนให้รู้จักค่าของเงิน
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แม้ว่าเราจะมีฐานะดีแค่ไหนก็ตาม หรืออาจจะส่งเสริมให้ท�างาน 
แลกเงิน หรือสอนให้รู้จักการใช้เงิน อาจจะใช้วิธีการท�ารายรับ 
รายจ่าย สอนให้รู้จักมีเงินเหลือจ่าย ให้มีการออม และแบ่งปัน 
เพื่อการกุศล

 ในอนาคตข้างหน้า ข้าพเจ้าคิดว่า ปรัชญาน้ียิ่งจ�าเป็นต้อง 
น�ามาพูดบ่อยๆ และจะน�าบางส่วนมาใช้ก็ได้ มีอยู่ครั้งหน่ึง หลัง
จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปรัชญานี้มาเมื่อ 
2 - 3 ปีก่อน ข้าพเจ้าเริ่มมีความสนใจ เนื่องจากมีเพื่อนชวนไป 
ทอดผ้าป่า ข้าพเจ้าได้ลองถามชาวบ้านดูว่ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
หรอืไม่ ชาวบ้านตอบว่า รูจ้กัเศรษฐกจิพอเพยีงก่อนทีพ่ระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวท่านจะพระราชทานเสียอีก 

 แต่ส่ิงที่ต้องระวัง คือ เรื่องโซเชียลมีเดียที่ก�าลังมาแรงมาก 
ในขณะนี้ เนื่องจากดึงดูดความคิดของมนุษย์ไปไกลมาก สิ่งเหล่านี้
ท�าให้ความคดิเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหายไป ถ้าหากว่า 
สังคมไทยมีแต่คนจะฟุ ่มเฟือย หรือมีแต่คนจะฉกฉวยโอกาส  
ก็ยิ่งท�าให้มีคนจนมากขึ้น แล้วคนที่มีฐานะดีก็จะยิ่งรวยไปเรื่อยๆ  
ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหากน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี ้
มาใช้ จะสามารถลดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนได้ รวมถงึเรือ่ง 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ดี วิกฤติการณ์พลังงาน 
ทุกวันนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วง ที่ส�าคัญคือภัยแล้ง ถ้าไม่มีน�้าก็จะท�าให้
การเกษตรไม่ดี คนก็จะไม่มีกิน ถ้ามีคนไม่มีกินเป็นจ�านวนมาก  
ก็จะท�าให้เกิดการจลาจลขึ้น และท�าให้เกิดปัญหาด้านอาหารและ
สขุภาพตามมา และจะน�าไปสูก่ารไร้คณุภาพ ซึง่ทกุวนันีป้ระเทศไทย
มีไม่มาก แต่ก็ยังมีบ้างตามแถบชายแดนที่การศึกษายังไปไม่ถึง  
หรอืไม่ได้รบัการฝึกอบรม เนือ่งจากในสงัคมเมอืงกบัสงัคมชานเมอืง
ในประเทศไทยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมาก โดยเทียบเคียงจาก
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สถิตริะหว่างผูท้ีม่ฐีานะดกีบัผู้ท่ีฐานะไม่ดจีากส�านักงานสถติิแห่งชาติ  
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราน�าปรัชญานี้มาใช้จะท�าให้
อย่างน้อยที่สุดผู้ที่ยังเดือดร้อนสามารถพ้นจากความทุกข์ที่สุดหรือ
ทุกข์น้อยมากๆ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้วิเคราะห์หลักปรัชญานี้ว่าเป็น
เครื่องมือท่ีดีที่สุดที่จะขจัดความยากจน และสามารถรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงได้ดีมาก สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี สามารถน�าปรัชญานี้ไปประยุกต์ได้ และเป็นตัวที ่
ท�าให้ชุมชนมีพลังขึ้นมา ส�าหรับบริษัทเอกชนถ้าน�าปรัชญาน้ี 
ไปใช้ จะเป็นการสร้างจุดแข็งภายในบริษัท พนักงานจะมีศักดิ์ศรี 
และบริษัทจะน�าส่วนที่เหลือมาท�า CSR (Corporate Social  
Responsibility) เพื่อช่วยในระดับล่างได้มากขึ้น ส่วนระดับรัฐ 
ประเทศไหนก็ตาม เราวิเคราะห์ว่า ถ้าประเทศต่างๆ น�าปรัชญานี้
ไปใช้ จะเป็นส่วนช่วยให้วาระแห่งชาตปิระสบความส�าเรจ็ได้ง่ายขึน้ 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ทีม่คีวามส�าคญั สามารถสานต่อจากในโครงการต่างๆ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการหลวงใน 5 จังหวัดภาคเหนือ  
โครงการในพระราชด�าริ มีมากกว่า 4,000 กว่าโครงการย่อย 
ทั่วประเทศ มีทั้งหลักคิดและตัวอย่างที่จับต้องได้ ซึ่งพิสูจน์มาแล้ว 
กว่า 10 ปี โดยพัฒนาจากพื้นที่ที่เดือดร้อนที่สุด จนกระทั่งทุกคน 
ในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 

 นอกจากนี ้ยงัมโีครงการตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะในเรื่องทางศิลปะ และโครงการใน
พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็มีอยู่ทั่วประเทศ  
โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการจดัการศกึษาในถิน่ทรุกันดาร 
กับการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาชุมชน 
ในถิ่นทุรกันดาร ถ้ากระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษา 
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เร่ืองต่างๆ เหล่านี้แล้วน�าไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศก็จะเป็น 
โอกาสที่ดีมาก เราไม่ใช ่ประเทศที่ร�่ารวยแต่เรามีป ัญญาที่ดี  
เรามคีวามงดงามของวถิชีีวิต วธิกีารคดิของวฒันธรรมไทย สิง่เหล่านี้ 
มีค่ามาก และประเทศเพื่อนบ้านถ้าร่วมมือกันแล้วก็สามารถ 
น�าหลกัการของเราไปต่อยอดได้ หรอืเราจะน�าของประเทศเพือ่นบ้าน 
มาต่อยอดของเราก็ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากมาย

 เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า
เป็นการตกผลึกของพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
60 กว่าปี ท่านเห็นวิกฤติการณ์มามากมาย ทั้งวิกฤติการเมือง  
หรอืวิกฤตกิารเงนิกต็าม โดยเฉพาะวิกฤตวินัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  
ถือเป็นวิกฤติที่ใหญ่โตมาก ท่านทรงออกแบบวิถีทางแก้ไขให้เป็น
ระบบที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง และบอกวิธีในการตัดสินใจแต่ละครั้ง
ว่าต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และจะต้องใช้วิธีการอย่างไรที่จะ
ท�าให้การตัดสินใจในครั้งนั้นได้ผลจริงๆ และในที่สุดถ้าเราน�าสิ่งนี้
ไปใช้ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ในระดับบริษัท หรือในระดับ
ประเทศชาติก็ตาม จะน�าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของความสุข  
ความยั่งยืน และความพอเพียง
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Strong ESCAP Mandate on Post  
2015 Development Agenda
by Mr. Shun-ichi Murata,  
Deputy Executive Secretary, 
United Nations Economic and Social Commission  
for Asia and the Pacific (ESCAP)

27 November 2014, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok*

* The mentioned lecture contains the author’s personal  
perspect ive and opinion which do not reflect the offic ial  
position of ESCAP.

 Thank you Mr. Chairman. Firstly, I would like to express  
my heartfelt thanks to the Crown Property Bureau and  
the Ministry of Foreign Affairs for kindly extending an  
invitation to ESCAP. I am very much honoured to be here. 
When I was listening carefully to the lecture given by  
His Excellency Professor Kasem Watanachai and many 
other speakers, the experience brought me back to my 
childhood when I was about 7 to 13 years old. That was 
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the time when Japan was going through reconstruction 
and development during its recovery from the Second 
World War. When I was a child, we did not have much. 
What I am referring to is that the community levels did 
not rely on government services as at that time less  
government services were available because the  
government was not well off enough to provide  
complete social services or a social safety-net.

 I know we learned a lot from Professor Kasem and  
from His Majesty’s sufficiency economy philosophy.  
One important area is education, and the other is to  
believe in certain things and to practice them: that is  
the essence of sufficiency economy. It is also important 
not to be tempted too much by materialism, which 
means one should exercise moderation and modesty. 

 In Japan, people say “women are quite strong. The  
mother is the financial manager at home. She is  
completely entrusted with this by the father of the 
household. She decides what to buy and what not to 
buy, so we cannot challenge her decision.”

 I assume that a similar tradition exists in Thailand.  
Female participation, in fact, is a very important balancing  
factor in community development. Professor Kasem 
mentioned that the level of consumption and what  
to invest in are very important priorities.

กระทรวงการต่างประเทศ

25



 Another important element of sufficiency economy 
is a people-centered approach, which is exactly what the 
United Nations is promoting; not exactly a government- 
centered approach, for it is the people who are suffering 
most. A further element is community and neighborhood 
participation. Sufficiency economy means we should care 
for each other; we should not think that government 
services are the main source of support: they should be 
supplementary. We should be resilient and self-reliant 
to some extent. Then we will appreciate government 
services rather than blaming the government for their 
unavailability.

 In fact, sufficiency economy is not only from 
my country, but also represented through the MDGs.  
Globally, the policy makers, the private sector, and 
the civil society recognize that people are the center 
of development. We can effectively practice the 3  
pillars, which are economy, environment, society, at  
the community level and probably at the government 
level as well. When we move up to the macro level, to 
the level of government, there is a certain disconnection.  
Ministries do not talk to each other, but at the  
community level, people talk to each other because 
one person plays several roles as they cannot afford  
to specialize in one particular element of development. 

 The process has to start from bottom up, with the 
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community mobilization and social mobilization we 
need. Perhaps a different kind of social contract with the  
government and with the community is needed.

 The next session of the ESCAP Commission will focus 
on how we should look at the 3 pillars of sustainable  
development in conjunction with the sufficiency  
economy principle and spirit. That is going to be our 
theme study: an integration of economy, environment, 
society, plus governance. Governance means vertical  
integration, i.e. accountability, implementation and  
monitoring. The difference between the time I was  
educated and now is the regional economy and the 
people mobility, which had never happened before.  
Now people’s level of mobility is very different. The more 
the younger generation interacts with different cultures 
and values, the more it is important for one to believe 
in certain development principles. Otherwise you will  
be mixed up and confused. In the transition of  
materialistic society, how you would discipline people  
to integrate the 3 pillars into the sufficiency economy 
is a big challenge; from cell phones to credit cards,  
and the supply side of the economy. 

 In Bhutan, they do not use the term ‘sufficiency 
economy’ but promote the Gross National Happiness, 
which is very similar. It is deeply rooted in the harmony 
with the environment. They have been struggling to  
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identify their own development philosophy, and they 
have reached a certain level of gross national happiness. 

 In Asia-Pacific, with the wage limit of 1.25 dollars  
a day, 670 million people are suffering. That means 
the prospect in the region is very important to drive 
the engine of the economy of the world. However,  
at the same time, we are at the center of the problem.  
From the United Nations’s point of view, it is important 
to support the concept of sufficiency economy at the 
regional and global level. 

 The transition of MDGs in 2015 is what we call 
the post 2015 agenda; it is for the first time that all 
leaders agree to the development direction, i.e. MDGs.  
But unfortunately, the poverty level and disparity  
between the rich and the poor in this region is widening.  
Therefore, the concept of MDGs is transformed into 
sustainable development, which consists of economy, 
environment, society plus governance.

 It is a daunting task in this region. There was also 
a UNDP report on longevity, literacy, living standards,  
beyond the GDP agenda. GDP may not capture the 
structural issues of the government. Fortunately,  
right now in Japan, we enjoy the approximate  
longevity of 86. Ethical implications, responsibility,  
moderation, inclusion and participation from many  
sectors are also important. What we have done to the 
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environment is deterioration. In Japan, when I was 13, 
I could not see blue sky. We are still paying the price.

 Peace and security are recognized as the sense  
of community as well. Then we have a close alignment 
with the sufficiency economy.

 This summary includes individual points of view,  
a community point of view, a participation point of 
view, and something we should believe in as a part of  
the philosophy and the practice in operationalizing 
the sufficiency economy and sustainable development  
into our daily lives. That is a very big challenge.

Thank you.
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
ในปัจจุบัน
โดย Mr. Geoffrey Longfellow

 ขอขอบคณุท่านรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ดอน ปรมตัถ์วนิยั ในฐานะเจ้าภาพ ท่านองคมนตรเีกษม วฒันชยั ทีช่่วย 
ชี้ทางให้ผมอย่างชัดเจน และ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ให้
โอกาสผมมาเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้

 ผมเห็นในห้องนีก็้รูจ้กักนัไม่น้อย เพือ่นกม็าก และทีอุ่น่ใจมาก 
คือมีลูกศิษย์ทั้งจากจุฬาลงกรณ์ฯ ธรรมศาสตร์ และข้าราชการ 
ในกระทรวงการต่างประเทศ รู้สึกซาบซึ้ง อุ่นใจ และภูมิใจ

 ต้ังแต่เริม่ต้นผมเป็นนกัพฒันาชนบท ในปี พ.ศ. 2520 ผมได้เข้ามา
อยู่ในประเทศไทยและเป็นอาสาสมัครของหน่วยสันติภาพอเมริกา  
ผมเป็นครอูยูใ่นถิน่ทุรกนัดารทางภาคใต้ ซึง่ในสมยันัน้มผีูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสต์รบกันอยู่ ผมได้เห็นปัญหาจากชาวบ้านมาก มีโอกาส
สังเกตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของคนไทย 
ทุกคนและเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในประเทศต้ังแต่โบราณ  
หลงัจากนัน้ ผมได้ไปอยูท่างภาคอสีาน 3 ปี มโีอกาสได้เหน็หลกัเกณฑ์ 
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การพัฒนาประเทศไทย ผมอยู่กรุงเทพฯ สอนหนังสือให้นักศึกษา 
ทั้งจุฬาลงกรณ์ฯ และธรรมศาสตร์ แต่ผมยังรู้สึกว่าตัวผมนั้นเป็น
คนบ้านนอกมาตลอด ผมมีความสุขเมื่ออยู่กับชาวบ้าน ผมมีโอกาส 
ได้ไปทัง้ 4 ภาคเป็นประจ�า มีโอกาสคยุกับชาวบ้านและองค์กรต่างๆ  
เกีย่วกับความคบืหน้า ปัญหา และการปฏบิตัขิองเศรษฐกจิพอเพยีง 
ซึ่งตอนแรกจะออกมาในรูปแบบของทศพิธราชธรรมของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทีพ่ระราชทานให้พวกเราได้พจิารณา พยายาม 
ท�าให้สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของเรา ผมมีเพื่อนนักวิชาการ 
ต่างประเทศทีส่นใจช่วยส่งเสรมิ พบครอูาจารย์และพระสงฆ์หลายรปู 
ที่สนใจในทศพิธราชธรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  
ผมได้ถามชาวบ้านเกีย่วกับเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงว่า สามารถรบัเป็น 
ชีวิตประจ�าวันของตนเองได้หรือไม่ ก็ได้ค�าตอบว่าบางข้อได้ครับ  
บางข้อก็ยังยากอยู่ ผมได้น�าอาจารย์และพระสงฆ์คุยเรื่องการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของตนเอง 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัด ได้เห็นหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 20 ปีมาแล้ว 
ใช้ได้ผลมาก เศรษฐกจิพอเพยีงช่วยสร้างนกัธรุกจิรายย่อยทัว่ประเทศ  
เสริมรายได้ท�าให้ครอบครัวมีรายได้ที่ดีขึ้น แต่ดูๆ ไปแล้วชาวบ้าน 
ก็ยังไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ มีความกังวลหลายเรื่อง ปัญหาคือ  
หนี้สิน ชาวบ้านยังคงเป็นหนี้เป็นสินกันอยู ่เพราะเมื่อมีรายได้ 
ที่มากขึ้น ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย มีการด�ารงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง 
ไปแล้ว และเมื่อ 4–5 ปีที่ผ่านมามีศัตรูร้ายแรงเข้ามาอีกคือ 
การบรโิภคนยิมทีข่ึน้กบั High Technology โดยทีพ่ืน้ฐานการศกึษา 
และค่านิยมไม่เข้มแข็งจึงรับหมด จริงเท็จก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร 
สุดท้ายแล้วก็รับกันหมด และยังส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่รับค่านิยม
และพฤติกรรมจากที่อ่ืนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของเขาด้วย  
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อย่าว่าผมเป็นคนหัวโบราณ ดูการแต่งตัวที่เปลี่ยนแปลง ผมเป็น 
ครูสอนเด็กนักเรียนที่ใส่กระโปรงสั้น จึงเปรียบเทียบกับประเทศ
เพือ่นบ้านซึง่ไม่เป็น ประเทศเพือ่นบ้านของเรามจุีดยนืในวฒันธรรม
ที่แข็งกว่าประเทศของเรา ทุกวันนี้ ผมเป็นห่วงประเทศไทยมาก  
จุดหลักของอารยธรรมก�าลังถูกท�าร้ายจากโลกาภิวัตน์ ผมอยาก 
จะถามทุกคนว่าเรามีวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตหรือไม่ รัฐบาลปัจจุบัน
บอกว่าเราต้องเริ่มวางแผนอนาคตแต่คนไทยไม่ชอบ 

 ค�าที่ผมกลัวที่สุดคือค�าว่า “อยำกได้” สิ่งที่อยากได้วันนี้ 
เปรียบเทียบกับสิ่งที่จะเป็นในอนาคต พวกท่ีอยากได้วันนี้อาจจะ 
ผิดหวังในอนาคต วิถีชีวิตโบราณหลายอย่างเป็นสิ่งที่ ดีเป ็น 
อารยธรรมที่สวยงาม แต่วันนี้โลกาภิวัตน์ก�าลังบีบเข้ามา เราถาม 
ชาวบ้านว่าทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ค�าตอบคือสับสน โลกหมุน 
เร็วมาก พวกเขาต้องท�ามาหากินเพื่อครอบครัว สะสมเงินไว้แค่ไหน
ลูกหลานก็ขโมยใช้หมด เรามีปัญหาหนักในสังคมไทย ความอิจฉา
ริษยาตาร้อนเกรงว่าลูกของเราจะด้อยกว่าลูกของคนอื่นเป็นส่ิงที ่
น่ากลวัทีสุ่ด เศรษฐกิจพอเพยีง ทศพธิราชธรรม และวิถชีีวิตชาวบ้าน
จะท�าให้พวกเขาได้คิดเรื่องนี้ ยุติกิเลสที่จะท�าให้พวกเขาเดือดร้อน 

 สิ่งที่ชาติขาดคือ “วินัย” วินัยทางความคิด ค�าพูด การปฏิบัติ  
เป็นสิ่งที่ขาดอย่างมากในทุกวันนี้ เราจะท�าอย่างไรเพื่อที่จะให ้
ชาวบ้านระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล ภูมิภาค สอดคล้องกับชีวิต
ของคนกรุง มีหลายองค์กรในต่างจังหวัดสามารถท�าให้หมู่บ้าน 
ของตนเองเป็นหมู่บ้านท่ีเข้มแข็งได้เป็นอย่างดี และมีความสามัคคี
กันเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายรายได้ที่รับเข้ามากลับไม่ได้ใช้จ่ายอย่าง
เป็นประโยชน์

 สุดท้ายที่ผมอยากจะพูด พวกเราเป็นข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศ ในอนาคตเราต้องสั่งการในต่างประเทศ ขอให ้
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ตักเตือนกันนะครับ มีคนพูดว่าวันน้ีเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ฟัง 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
ผมได้ความรู้มากมายจากท่านองคมนตรีฯ แต่ผมเป็นห่วงน้องๆ  
ที่จะไปประจ�าการในต่างประเทศ ที่จะออกไปเป็นเอกอัครราชทูต  
เป็นฝ่ายการเมืองในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากจะไป 
ยุโรปหรือออสเตรเลีย คุณจะพบคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจมีจ�านวนมาก
ที่ไม่เชื่อในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการ  
นักข่าวที่เราจะต้องพบทั่วไป เป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะต้อง 
เตรียมการเตรียมความคิดเพื่อที่เราจะไปถ่ายทอดทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ในต่างประเทศ เพราะมีคนที่เข้าใจผิดในหลายๆ ข้อ

 ผมขอฝากไว้ด้วยนะครบั ช่วยศกึษาชวีติชนบทและความเป็นจรงิ 
ในทุกวันนี้ เพื่อที่จะมีความรู้ในภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้าใจคนท่ี 
ใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเรา เข้าใจปัญหาว่าคืออะไรเพื่อเราจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาร่วมกนั ขอให้โชคดีครบัโดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการ 
ที่จะต้องเดินทางไปรับหน้าที่ในต่างประเทศถ้ามีปัญหาอะไร 
ผมยินดีครับ และก็ขอให้ฝากรับใช้ชาติเพ่ือจะได้พัฒนาบ้านเมือง 
ให้ดีขึ้นส�าหรับคนไทยทุกคน 

 ผมขอฝากไว้อีกรอบหนึ่งว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและของ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ  
ขอให้เวลาทีเ่ราอยูก่รงุเทพฯ ทีก่ระทรวงฯ ต้องศกึษาการเปลีย่นแปลง 
ในสังคมไทยที่ก�าลังเกิดข้ึนทุกวันน้ี เพ่ือจะได ้เข ้าใจเมื่อไป 
ประจ�าการต่างประเทศ ผมได้เห็นนักการทูตไทยเมื่อออกพื้นท่ี 
ชาวต่างชาติถามประเทศไทยคืออะไร บางครั้งการค้าเศรษฐกิจ 
ก็พอที่จะพูดได้ อาหารอร่อย ทะเลสวย ซ่ึงก็เป็นภาพพจน์ดีที่จะ 
ดึงคนอื่นมารักประเทศเราให้พวกเขามาเที่ยวกัน แต่เมื่อไหร่ 
ที่เขาถามถึงสังคมไทยคืออะไรอย่างแท้จริง ผมก็ไม่ทราบ อาจจะ
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ไม่รู้จริง ไม่ตอบ ไม่ทราบ ผมขอฝากให้ใช้เวลาน้ีที่ปฏิบัติหน้าที ่
ในกรุงเทพฯ ออกไปต่างจังหวัดคุยกับคนต่างจังหวัดบ้าง อาจมี
โอกาสพบนักศึกษาในต่างจังหวัดก็ช่วยเผยแพร่โครงการต่างๆให้
พวกเขาได้สัมผัสบ้าง เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักกิจกรรมในกระทรวง
การต่างประเทศ เขาจะรู้จักโลกกว้างขึ้นและมีความเข้าใจเป็นก�าไร
ในชีวิตมากขึ้น ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ
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กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการบริหาร 
และพัฒนาภาคธุรกิจขนาดใหญ่
โดย นายชลธร ด�ารงศักดิ์

 ในมุมมองของภาคธุรกิจนั้น ทุกความต้องการของภาคธุรกิจ
คือบริษัทต้องมีการเจริญเติบโต แต่การเจริญเติบโตดังกล่าวต้อง
เป็นการเจริญเติบโตที่สามารถตอบค�าถามได้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 

 1. มีเงินทุนที่ม่ันคงส�าหรับการพัฒนาบริษัทเพียงพอหรือไม่  
และ 
 2. มีก�าลังความรู้ความสามารถที่จะน�าเงินทุนที่ได้มาพัฒนา
บริษัทให้เจริญเติบโตได้หรือไม่ 

 การเติบโตดังกล่าวนี้ต ้องเป็นการเติบโตที่สร ้างคุณค่า  
ความหมายของคุณค่าไม่ใช่แค่ให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเพียง 
อย่างเดียว แต่ต้องสร้างคุณค่าให้สังคมและประเทศชาติ ซ่ึง 
การด�าเนินธรุกจิจะต้องใช้ทรพัยากรทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด เพราะฉะนัน้  

4
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การด�าเนนิธรุกจิดงักล่าวจงึมคีวามจ�าเป็น ต้องบรหิารการใช้ทรพัยากร 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทปูนซิเมนต์ จ�ากัด ก่อนที่ประเทศ 
จะประสบปัญหาทางเศรษฐกจิ บรษิทัสามารถขยายการประกอบธรุกิจ 
ได้อย่างมากมาย มีธุรกิจถึง 10 กลุ่มธุรกิจ มีผลประกอบการที่ดี  
มีสถาบันการลงทุนระหว่างประเทศมาให้กู้เงินตลอดเวลา ท�าให้
มีเงินที่จะน�ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่พอเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น  
ปัญหาที่พบคือ ก�าลังในการซื้อหายไป และต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มสูงขึ้น วัตถุดิบต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นไป 
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ท�าให้บริษัทประสบปัญหามีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น 
โดยมีหนี้สินต่อก�าไรขั้นต้นก่อนหักค่าเสื่อมราคาสูงขึ้นไปถึงเกือบ  
9 เท่า ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และยังไม่นับรวมโครงการที่เรา 
มีแผนจะลงทุนขยายธุรกิจเพ่ิมอีกเป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนั้น  
สิง่ทีบ่รษัิทต้องเร่งแก้ไขเป็นอนัดบัเฉพาะหน้าคอืปัญหาทางการเงนิ  
แต่ทางบริษัทมีความเห็นว่าถ้าแก้เฉพาะปัญหาเรื่องการเงิน  
แม้บริษัทสามารถที่จะอยู่รอดได้ แต่เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเป็น
ปกติก็จะขาดความพร้อมในการขยายธุรกิจให้ต่อเนื่อง จึงต้อง 
มีทั้งมาตรการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ และมาตรการ 
ระยะยาวที่เตรียมพร้อมเพื่อรองรับต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  
สิ่งที่บริษัทท�าเป็นอันดับแรกคือเรื่องการลดค่าใช้จ่าย บางโครงการ
ที่ก�าลังจะเร่ิมข้ึนได้มีการยกเลิกไป และน�ารายได้เข้าบริษัท 
ด้วยการสร้างทีมที่จะออกไปขายสินค้าในต่างประเทศเพื่อชดเชย
ความต้องการในประเทศที่หดตัวลง และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือหาวิธี
การที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันที่จะน�าเงินมาให้เราลงทุน 
เพราะถ้าขาดความเชื่อมั่นนักลงทุนก็จะหายไป และบริษัทก็จะ 
ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
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 นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินการเพ่ือรองรับต่อเศรษฐกิจท่ีจะ 
ฟื้นกลับมา โดยปรับโครงสร้างธุรกิจจากธุรกิจที่มีอยู่ 10 กลุ่มธุรกิจ  
และน�ามาเทียบกับความรู้ความสามารถของบุคลากร เน้นไปที่
กลุ่มธุรกิจที่มีความช�านาญมากที่สุด รวมทั้งมีศักยภาพที่จะเป็น 
ผู้น�าตลาดได้ บริษัทจึงตัดสินใจลดกลุ่มธุรกิจลงจาก 10 ธุรกิจ
เหลือ 5 ธุรกิจ และเหลือ 3 ธุรกิจตามล�าดับ เพื่อให้การด�าเนินการ 
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ส่วนเร่ืองนโยบายด้านการเงนิบรษิทัได้น�ากลบั 
มาทบทวนอีกคร้ัง โดยก�าหนดเกณฑ์ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
ทัง้หมดนีเ้พือ่สร้างความเช่ือม่ันให้กบันักลงทนุ รวมทัง้การพจิารณา
หาแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงต�่า แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรา 
ยังด�าเนินการต่อเนื่องคือเรื่องขององค์ความรู้ของพนักงานและ
เทคโนโลยี เพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีถือเป็นกลไกที่ส�าคัญ
ในการที่จะท�าให้บริษัทต่อสู้กับสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ปัจจบุนับรษิทัด�าเนนิการ 3 ธุรกจิคอื ธุรกิจผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
ธรุกจิเคมีภัณฑ์ และธรุกจิกระดาษ ซึง่จากประสบการณ์ท�าให้เหน็ถงึ
ความจ�าเป็นที่การด�าเนินธุรกิจจะต้องมีแสงสว่างส่องทางที่ชัดเจน
และพนกังานทกุคนจะต้องมีความเข้าใจเพือ่จะได้เดนิตามแสงสว่าง
นั้นได้อย่างถูกต้อง 

 ไฟส่องแสงสว่างในที่นี้ก็คือวิสัยทัศน์ เพราะฉะน้ันจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนเพื่อเป็นทิศทาง
ให้พนักงานทั้งองค์กรมุ่งไปในกระบวนการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ
ทางบริษัท

 เราจะให้ความส�าคัญในด้านความเข้าใจถึงเหตุและผล เพื่อ
ให้พนักงานเข้าใจในความหมายของวิสัยทัศน์ บริษัทมีวิสัยทัศน ์
ในการเป็นองค์กรทางนวัตกรรมที่คนอยากจะมาร่วมงานด้วย และ 
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เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาอย่างย่ังยืนและด�าเนินธุรกิจ 
ตามหลักบรรษัทภิบาล ถ้ามองย้อนไปในอดีต สินค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นวัสดุพื้นฐาน (Commodities) จึงต้องให้ความส�าคัญ 
ในการลดต้นทุนสินค้าเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ แต่การมีสินค้า 
ที่แข่งขันกันด้านต้นทุนอย่างเดียวก็เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ  
การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน
จะเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผู้ซื้อเมื่อซ้ือไปแล้วได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด และบริษัทได้รับเงินกลับมา 
จากการขายสินค้าดังกล่าว เราด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้
ลกูค้าและพนกังาน รวมไปถงึผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หมด โดยมไีฟส่อง 
แสงสว่างท่ีชัดเจนแล้วน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และก็ 
ยึดหลักในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันดับแรก บริษัทยังยึดถือธุรกิจ 
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ 3 ธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลง เพราะถือเป็นธุรกิจ 
ทีเ่รามีจดุแขง็ ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของบคุลากรหรอืเทคโนโลยก็ีตาม 
และทีส่�าคญัคือเรือ่งกฏเกณฑ์ทางการเงนิ เราควบคมุให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และ 
ในการที่จะผลักดันลงไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติงานนั้น เราท�าเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบโดยจัดท�าเป็นแผนระยะปานกลาง เปรียบเสมือน 
ท�าให้แสงสว่างออกมาเป็นระยะทาง เช่น ก�าหนดว่าในระยะเวลา  
3 – 5 ปีนี้บริษัทจะต้องท�าอะไรบ้าง และก�าหนดเป้าหมายที ่
ชัดเจนเพื่อผลประกอบการที่ยั่งยืน

 นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้
คือองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พนักงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ จ�ากัด มีความสามารถในเรื่องของการเดินโรงงาน  
เพราะเราด�าเนนิธุรกจิด้านโรงงานมาโดยตลอด โดยเราซือ้เทคโนโลยี
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เข้ามา เมื่อเรามีไฟส่องสว่างชัดเจนก็ต้องพัฒนาเพิ่มเพื่อยกระดับ
ให้ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้องค์กร เราลงทุนในการพัฒนาบุคลากรด้วยการมีต้นแบบ 
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน ทั้งในเรื่องปัจจัยพื้นฐานของ 
ความเป็นมนุษย์ ทักษะในการบริหารงาน และยังมีทุนการศึกษา 
ต่อต่างประเทศให้กับพนักงาน

 เราด�าเนนิธรุกจิในการสร้างความสมดลุทัง้ 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม เราท�าในทกุบรบิททีเ่กีย่วข้อง
ให้ทุกๆ ด้านสามารถเดินไปด้วยกันได้ และสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมา 
โดยตลอดคือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  
ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ฝังลึกให้พนักงานของบริษัททุกคน 

 วิสัยทัศน์ที่บริษัทก�าหนดไว้ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
และขยายไปในตลาดอาเซียน และเป็นต้นแบบในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในแง่ของต่างประเทศเรามีเหตุและผลในการไปลงทุน 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ เพราะบริษัทมีประสบการณ์จากการลงทุน 
ในประเทศจีนเนื่องจากในตอนนั้นเราไม่เข้าใจตลาดที่แท้จริง  
จากบทเรียนดังกล่าวท�าให้เราเกิดภูมิคุ้มกัน ให้เรารู้จักลูกค้าก่อน 
และให้ลูกค้ารูจ้กัสินค้าของเราก่อน โดยการส่งสนิค้าเข้าไปจ�าหน่าย 
ขณะเดียวกันเราก็สร้างช่ือเสียงในสินค้าของเราไปพร้อมๆ กัน  
การหาหุ้นส่วนที่มีนิสัยใกล้เคียงกับเรา เราจึงจะสามารถด�าเนิน 
ธุรกิจต่อไปได้ ปัจจุบันน้ีได้ขยายฐานการตลาดออกไปสู่อาเซียน 
มากขึ้น นโยบายของบริษัทเราไม่ได้ให้บุคลากรของเราไปควบคุม
คนในท้องถิ่น แต่เราพัฒนาคนของท้องถิ่นโดยส่งมาฝึกอบรม 
ที่บริษัท โดยถือให้เป็นพนักงานบริษัทของเรา และให้กลับไป 
เป็นผู้น�าในต่างประเทศนั้นๆ
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 เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าท่ีหลัก 
อย่างหนึ่งที่เราจะต้องให้ความส�าคัญ สินค้าที่เราผลิตส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันของที่อื่น 
ขณะเดียวกัน เราต้ังใจที่จะสร้างจิตส�านึกให้กับลูกค้าผ่านสินค้า
ประเภทนี้ เพราะเขาจะมีประสบการณ์ได้จากการใช้งานเอง โดยที่
ราคาก็ไม่ได้สูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะน�าเสนอ 
ให้เห็นถึงแนวทางการน�าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ
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เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม  
สู่การสร้างสมดุลในยุคโลกาภิวัตน์
โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
 นายนิกม์ พิศลยบุตร 
 รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร 
 นายปกรณ์ โฆษวณิชการ

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ท่านผู้มีเกยีรติทีเ่คารพทกุท่านครับ ผมขออนญุาตเริม่โดยการ
อ้างถึงการสัมมนาเมื่อวานนี้ ซึ่งผมถือว่า ได้ประสบความส�าเร็จที่ดี
อย่างยิ่ง เพราะเมื่อวานนี้ท่านองคมนตรี นายแพทย์เกษมฯ พูดถึง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู ้ฟังหลายๆ ท่านบอกว่า  
“ฟังเรือ่งนีม้าหลายหนแล้ว แต่รูสึ้กว่าฟังของท่านองคมนตรเีกษมฯ 
เม่ือวานนี้ท�าให้เข้าใจดีขึ้นมาก” ซึ่งถือว่าได้ปูทางไว้ให้เราในวันนี้
เป็นอย่างดียิ่งครับ 

 มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอารัมภบทในวันนี้ หรือชี้ให้ท่าน
ทั้งหลายให้ความสนใจ ขอถือโอกาสเรียนว่า ในขณะน้ีมีแผน 
ยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

5
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เศรษฐกจิพอเพยีง พ.ศ. 2557 - 2560 ซึง่เป็นแผน 4 ปี และมทีัง้หมด 
7 ยุทธศาสตร์ครับ ใน 7 ยุทธศาสตร์นี้ มีภาคเกษตรและชนบท
ซึ่งเราจะพูดกันในวันสุดท้าย ภาคการศึกษาก็จะพูดในวันพรุ่งนี้  
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และผู ้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับ 

 ส่วนยุทธศาสตร์ที ่4 ซึง่ท�าให้การสัมมนาทีน่ีม่คีวามหมายยิง่ขึน้ 
คือด้านการต่างประเทศนี้ ทางรัฐบาลก็มอบหมายให้กระทรวง 
การต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะฉะน้ันการมานั่ง ณ ที่น้ี  
ผมมโีอกาสคยุกบัท่านผูท้ีจ่ะรบัผดิชอบในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 
ที ่4 นะครบั ส�าหรบัยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านประชาสมัพนัธ์ ยทุธศาสตร์
ที ่6 ด้านความม่ันคง และยทุธศาสตร์ที ่7 ด้านการสร้างกลไกบรหิาร
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเราอาจจะมีโอกาส 
คุยกันในอนาคตนะครับ 

 หัวข้อในวันนีค้อืเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทุนนยิมสูก่ารสร้างสมดลุ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ ผมคิดว่าสอดคล้องกับที่ท่านองคมนตรีเกษมฯ  
พูดเมื่อวาน รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 ที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาของรัฐบาลปัจจุบัน

 ต้ังแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ พ.ศ. 2542 ผู้ที่ท�าการศึกษาหลายๆ คน 
ตั้งแต่เมื่อ 15 ปีท่ีผ่านมา ได้คิดถึงหัวข้อนี้มาโดยตลอด ทุกๆ คน 
ที่ไม่มีอคติก็จะสรุปว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นระบบเศรษฐกิจ
และทุนนิยมซึ่งมีจริยธรรมและคุณธรรม หรือที่เรียกว่า Moral  
Capitalism ไม่ใช่ Capitalism เฉยๆ แบบประเภทมือใครยาว 
สาวได้สาวเอา ดังนั้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นไป 
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ตามกระแสของโลกที่จะพยายามแสวงหา Capitalism ประเภทที่ 
Humane และมี Moral เรียกว่า Moral Capitalism 

 ขณะเดียวกัน ผมมีความยินดีว่ากระแสการพัฒนาของโลกใน
ปัจจบุนัเน้นการพฒันาแบบสมดลุและยัง่ยนื ทีเ่รยีกว่า Sustainable  
Development หรอื SD ซึง่ในปี ค.ศ. 2015 กระแสเรือ่ง SD จะเป็น 
กระแสหลักที่มีความส�าคัญขึ้นในระดับโลกอย่างแน่นอน โดย
เฉพาะในสหประชาชาติ เรื่อง SD จะกลายเป็นกระแสหลักต่อจาก  
Millennium Development Goals หรือ MDGs และเมื่อวานนี้
เราได้มีโอกาสฟังคุณ Murata ซึ่งมาจาก ESCAP พูดถึงแนวโน้ม
ของการพฒันาแบบยัง่ยนื SD ทีส่หประชาชาตจิะสนบัสนนุส่งเสรมิ  
ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในหลายๆ เวทีที่เราได้พูดเรื่อง SD หรือ Sustainable  
Development ทัง้ในประเทศ และในเวทนีานาชาต ิต่างกม็คีวามเห็น 
ร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Best Practices 
ที่เราสามารถค้นหาได้ในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการพัฒนา จะช่วยให้การขับเคลื่อน SD มีความหมายยิ่งข้ึน  
และมตีวัอย่างปฏิบัติทีส่ามารถน�าไปขยายผลได้จรงิ นอกจากนีแ้ล้ว  
ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ได้มีความก้าวหน้า 
ในการท�าการศกึษา และพจิารณาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะการก�าหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบทุนนิยม ซึ่ง 
ต้องเป็น Moral Capitalism 

 ในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นจากคุณนิกม์ พิศลยบุตร ซ่ึงอยู่ที่ 
ศศินทร์ และเป็นตัวแทนขององค์กรระดับนานาชาติที่ได้ตั้งขึ้นมา
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หลายสิบปีแล้ว ชื่อว่า Caux Round Table “โค” ในที่นี้ไม่ใช่วัว 
นะครับ “โค” ในที่นี้คือ C-A-U-X ซึ่งเป็นเมืองที่สวิตเซอร์แลนด ์
และเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้มาประชุมกัน แล้วก็มีความต่อเนื่อง 
มาจนถึงทุกวันนี้ คุณนิกม์จะมาเล่าให้ฟังว่า Caux Round Table  
ซึ่งเป็นการประชุมที่ไม่ใช่ของ UN แต่เป็นภาคประชาสังคม 
ของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ มารวมตวักนัและด�าเนนิการต่อ
เนื่องมาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้มาจัด 
การประชุมที่เมืองไทยชื่อว่า Global Dialogue on Sustainable 
Development มีคนมาร่วมประชุมทั้งหมดประมาณพันคน โดยที่
ทางองค์กรของคุณนิกม์ คือ Caux Round Table เรียกว่าเป็น
องค์กรทีส่�าคญั 1 ใน 3 องค์กรทีจ่ดัการประชมุดงักล่าวขึน้มา แล้วม ี
ข้อสรุปและมีการน�าบทสรุปไปด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ 
(พ.ศ. 2557) มีแผนทีจ่ะประชุมใน 10 กว่าประเทศ และจะมาจบลง 
ทีเ่มืองไทยในปีหน้า (พ.ศ. 2558) ทัง้นี ้เพือ่จะรวบรวมแนวความคดิ
ป้อนเข้าสู่การท�างานของ UN เกี่ยวกับเรื่อง SD ขออนุญาตที่จะให้ 
คุณนิกม์ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการน�าเสนอครับ 

นายนิกม์ พิศลยบุตร

 ขอบคณุมากครบั ก่อนอืน่ขออธิบายเบือ้งหลงัขององค์กร Caux  
Round Table ว่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้อย่างไร จริงๆ แล้วประวัติ
ของ Caux Round Table เองก็สะท้อนถึงยุค Capitalism และ 
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา

 Caux Round Table เริม่ก่อต้ังในช่วงปี ค.ศ. 1980 จากการทีม่ี 
ปัญหา Trade Conflict โดยเฉพาะระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ และ 
ยุโรป เมือง Caux เป็นเมืองเล็กๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ มีปราสาท  
Caux Castle เรียก Mountain House ที่เก่าแก่มาก และเป็น 
ที่แรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันมาชุมนุมกัน
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เพื่อที่จะมี reconciliation ฉะนั้นเมื่อมี Trade Conflict ทาง 
ญี่ปุ่น ยุโรป กับสหรัฐฯ จึงคิดว่าน่าจะไปพบกันที่น่ันน่าจะเป็น
นิมิตหมายที่ดี หลังจากมีการประชุมกันเป็นประจ�าทุกปี 2-3 ปี  
Trade Conflict เริม่มีการเข้าใจกันมากขึน้ตอนนีไ้ม่ม ีConflict แล้ว  
แต่จะท�าอย่างไรให้เติบโตไปด้วยกัน กลุ่มที่มาประชุมกันส่วนใหญ ่
เป็นกลุ่มนักธุรกิจทั้งนั้น อาทิ ผู้ก่อตั้งของ Philips Electronics –  
Fritz Philips มีมัตสึชิตะ มี Medtronics และหลายองค์กรใหญ่ๆ  
ระดับ Founder หรือ CEO ทั้งนั้นที่มาคุยกัน ช่วงปลายๆ 1980’s 
เร่ิมคุยกันทางด้าน Responsible Business Practices ซ่ึงเกิด
ขึ้นจาก Dialogue โดยธรรมชาติจนมาถึงแนวคิดด้าน CSR –  
Corporate Social Responsibility เรื่องความรับผิดชอบในการ 
ด�าเนินธุรกิจต่างๆ นี่คือที่มาที่ไปของ Caux Round Table  
ส่วนศศินทร์มาเก่ียวข้องได้อย่างไร ตัวศูนย์ Sustainability หรือ 
ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง Caux 
Round Table Thailand กับทางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ครับ เราก่อต้ังศูนย์นี้มาประมาณ 3 ปีกับ 1 เดือนแล้ว  
จุดประสงค์หลักคือเอาแนวคิดทางด้าน Sustainability และ  
Responsible Business Practices รวมเข้ามาในหลักสูตรของ 
ศศินทร์เองและเผยแพร่ไปในธุรกิจวงกว้าง

 ตอนนี้ถือว่าเราอยู่ในยุคของ scarcity คือความขาดแคลน  
มีหลายๆ ท่าน ทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการตอนนี้เขาม ี
ความเห็นว่าสมรรถนะของโลกเราหรือ Earth Carrying Capacity 
นั้นไม่เพียงพอแล้วส�าหรับการอยู่รอดของมนุษย์ ในปีหนึ่งๆ เรา 
ใช้ resource ท่ีโลกเราจ�าเป็นต้อง regenerate โดยใช้เวลาถึง 
ปีครึ่ง ฉะนั้น ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่มีทรัพยากรจ�ากัดมาก ระบบ
ทุนนิยมซ่ึงโดยนิยามแล้วคือ Market หรือตลาดที่สามารถเติบโต
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอาจจะมีปัญหาหรือไม่ 
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 ถ้าเราคิดถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผมขอ 
เท้าความถึงประวัติตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 Capitalism เริ่มเติบโต 
ในสก็อตแลนด์ อังกฤษ และฮอลแลนด์ แล้วก็มีหนังสือของ  
Adam Smith ออกมาโด่งดังมาก แต่หลังจากนั้นก็มีการวิพากษ์
วิจารณ์กันอย่างมากว่าระบบทุนนิยมอาจจะมีปัญหาถูก abuse  
โดยเฉพาะช่วง Industrial Revolution จากพวก Dark Satanic  
Mills ของ Manchester, Ebenezer Scrooge อะไรต่างๆ ก็คือ
แสวงหาก�าไรเกินตัวนั่นเอง เกิดการต่อต้านคือเกิดแนวคิดจาก  
Karl Marx เกิดเรื่อง Communism ขึ้นมา แต่ response ทาง  
Non-Communist ก็คือการตอบโต้ด้วยแนวคิดระบบสวัสดิการ 
ประกันสังคม และสหภาพแรงงานต่างๆ รวมทั้ง Keynesian  
Economics 

 ช่วงต้นปี ค.ศ. 1991 เกดิการล่มสลายของระบอบคอมมวินิสต์  
หลังจากนั้นเริ่มมีการคิดกันว่าหากทุนนิยมคือสิ่งเดียวที่เรามี จะท�า
อย่างไรให้ทุนนิยมสามารถเติบโตและลดด้านที่อาจเสียหายลงได้  
ในช่วงปี ค.ศ. 1994 Caux Round Table เริ่มเผยแพร่ Principle  
for Responsible Business ก่อนที่จะมีค�านิยามของค�าว่า  
Corporate Social Responsibility ด้วยซ�้า นั่นคือหนึ่งในหลายๆ  
movement ทีเ่กิดขึน้ในช่วงนัน้ ทาง UN เองกม็ ีGlobal Compact  
ออกมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 ส่วนทางเอเชยีกเ็กดิปัญหา Asian Financial  
Crisis ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ประเทศไทยเองก็มี response ทางด้าน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมมีการรวบรวมแนวคิดและ 
ค�านยิามออกมา และได้รับการผลกัดนัเข้าไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ในปี ค.ศ. 2002 ส่วนในปี ค.ศ. 2007 
ทาง UNDP ก็ได้สนับสนุนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับโลกเรา 
ไม่ใช่แค่ Thailand หรือ Asia เท่านั้น 
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 ส่วนวงการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมซึง่เริม่ต้นในช่วงทศวรรษ 1960’s  
มี Earth Day เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 แล้วก็มีค�านิยามของ  
Sustainable Development ซึ่งใช้กันอยู่แพร่หลายในทุกวันนี้  
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1987 จาก Brundtland Commission Report  
มี Rio Summit หรือ Earth Summit ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ต่อมา 
ปี ค.ศ. 2012 มี Rio + 20 ซึ่งก็คือ Earth Summit ใน 20 ปีต่อมา  
เป็นการประชุมสุดยอดที่ส�าคัญมากซึ่งมี position paper ออกมา 
ชื่อว่า The Future We Want ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคล้ายๆ บทน�า 
ส�าหรบัสิง่ทีจ่ะเกดิในปีหน้า (ค.ศ. 2015) กค็อื Sustainable Goals ของ 
ทาง UN ซึ่งเป็นการ update ของ Millennium Development 
Goals ที่จะหมดอายุปีหน้าและจะถูกทดแทนโดย Sustainable  
Development Goals ที่ว่านี้ครับ 

 ในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมากม็เีรือ่ง Wall Street Crash, Hamburger  
Crisis ด้วย และแล้วโลกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโลกของ
ธรุกิจก็เร่ิม merge กนั ทัง้ 2 เวทเีริม่ใช้ค�าว่า Sustainability ฉะนัน้ 
Sustainability จึงไม่ใช่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเดียวอีกต่อไป  
นี่คือเหตุผลว่าในวงการธุรกิจท�าไมเราจึงต้องสนใจเรื่องของ  
Sustainability ซึ่งไม่ใช่เพียงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว 

 ค�านิยามของ Sustainable Development ที่ Brundtland  
Commission มีออกมาก็คือ Development that meets  
the needs of the present without compromising the  
ability of the future generations to meet their own  
needs คือการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน
โดยไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคน
รุน่ต่อๆ ไป ทีผ่่านมาธุรกจิพดูถงึ Growth ตลอดเวลา แต่จรงิๆ แล้ว 
ค�านิยามที่เราใช้กันในศศินทร์จะเพิ่มค�าว่า “thrive” ด้วยคือไม่ใช่ 
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แค่สามารถที่จะอยู ่ได ้อย่างยั่งยืนตลอดไปเท่านั้น แต่ต ้องม ี
ความรุ่งเรืองด้วย แต่อยู่ในกรอบที่สามารถจะท�าต่อเนื่องต่อไปได้
อย่างไม่มีที่ส้ินสุดนะครับ ฉะนั้น จะมีเงื่อนไขของความต้องการ  
(Need) และข้อจ�ากัด (Limitation) เข้ามา ข้อจ�ากัดนี่คือสิ่งที่ 
เชิงธุรกิจไม่ค่อยพูดถึงเลย แต่หลังจากเกิดวิกฤติต่างๆ เราจึงเห็นว่า
ทกุๆ ระบบมีข้อจ�ากดั ฉะนัน้ สิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบั Sustainability  
ก็คือตัวองค์กรนั้นหาเงินมาอย่างไร ไม่ใช่ว่าหาได้เท่าไร คือ “How 
a company makes money?” ไม่ใช่ “How much?” ซ่ึงจะ
เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

 ผมขอเสรมิว่า Sustainability เป็นส่ิงท่ีทกุคนต้องการให้เกดิขึน้ 
ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสิ้นสุด ให้ยุคลูกยุคหลานเราสามารถที่จะเดิน 
อยู่ได้ในโลกนี้และเจริญได้ แต่ว่าทุกอย่างจ�าเป็นต้องมีพื้นฐาน 
ที่แข็งแกร่ง และพื้นฐานที่ส�าคัญมากคือ Values หรือค่านิยม  
ค่านิยมที่ถูกต้องด้วย และจ�าเป็นที่จะต้องมี Leadership ถ้าพูดถึง 
ในระดับองค์กรหรือระดับประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีภาวะผู ้น�า 
ทีจ่ะให้ค่านยิมทีถู่กต้องเข้าไปในตวัองค์กรหรือสงัคมนัน้ๆ เพือ่ให้เกดิ  
activities ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ values นั้นๆ ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
ก็อาจจะมองได้ว่าเป็น iceberg ซึ่งส่วนใหญ่ของ iceberg อยู่ใต้น�้า  
สิ่งที่เห็นจริงๆ เป็นแค่ส่วนน้อย จึงจ�าเป็นต้องมีรากฐานก่อน คือ 
Values หรือ Mindset คอืแนวคดิซึง่เป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นมากๆ แนวคดิน้ี 
ก็จะก่อให้เกิด Visions หรือวิสัยทัศน์ ซึ่งเอาไปใส่เป็นระบบหรือ 
เป็นโครงสร้างแนวทางที่จะปฏิบัติได้ ก่อนที่จะเกิดผลลัพธ์ซ่ึงเรา 
หวังว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

 ถึงตรงนี้แล้วเราอาจจะมองว่าในโลกของ Sustainability  
หรอื CSR มคี�าศพัท์มากมายไปหมด เศรษฐกจิพอเพยีงคอืหน่ึงในนัน้ 
มีค�าว่า CSR, Triple Bottom Line, Corporate Shared Value 
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ซึง่อันนีค่้อนข้างจะใหม่ Michael Porter มาเขยีน position paper 
เรื่อง Corporate Shared Value มีเรื่อง Circular Economy,  
ESG อะไรต่างๆ ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยใส่ใจเรื่องค�าศัพท์พวกน้ี 
มากนัก เพราะจริงๆ แล้วมันมาจากรากฐานเดียวกันคือ Mindset  
ที่ศศินทร์เองก็เหมือนกัน จะมีค�าศัพท์ใหม่มาเรื่อยๆ เกือบทุกปี  
มักจะมาใหม่ประกอบกับ Consultant รายใหม่ซึ่งเข้ามาในวงการ 
ไม่ใช่เรือ่งบังเอญินะครับ เพราะฉะนัน้ อย่าไปใส่ใจมากนกักบัค�าศพัท์  
แต่อยากให้เน้นถงึเรือ่ง Mindset ถ้าพูดถงึ Mindset อาจจะมองว่า  
Mindset เป็นตัว Philosophy หรือ Overriding Philosophy  
หรือ “ท�าไม – Why” ท�าไมเราถึงท�าสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอาจจะมาจาก
ศาสนา วัฒนธรรม ส�าหรับในเมืองไทยก็เหมาะสมที่จะมาจาก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง Mindset ที่ดีงาม ต่อไป 
เราอาจจะใช้กลยุทธ์ของทาง CSR มาเป็น Strategy ของตัว 
องค์กรหรือตัวสังคมเพื่อก่อให้เกิด Sustainable Outcomes  
หรือ Sustainability นั่นเอง ทั้งนี้ทั้งน้ัน เราจะวางระบบอะไร 
ก็แล้วแต่จ�าเป็นต้องมีการวัดต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น Gross National 
Happiness ของภูฏาน ถ้าพูดถึงตัวองค์กรที่มี Sustainability  
Report ออกมาทุกปี ก็อาจจะเป็น GRI มาตรวัดอื่นๆ ก็มี เช่น  
Human Development Index ต่างๆ นานา ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า 
ตัวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรามองว่าเป ็น Philosophy เป็น  
Mindset เป็นแนวคิดที่จ�าเป็นที่จะช่วยในการตัดสินใจ ช่วยเป็น 
กรอบความคิดซึ่งก็คือตัว Values หรือค่านิยมนั่นเอง 

 สิ่งที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะเป็น 360 องศาของ 
values ที่ดี เพราะอะไร มีทั้งคอนเซ็ปต์ของ Risk Management  
คอืเร่ืองการมภีมูคิุม้กันทีด่ ีเร่ืองการ Balance ความสมดลุ ความพอ
ประมาณ และเรื่อง Rationality ที่ถูกต้องในแง่ของความมีเหตุผล 
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 ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
คุณธรรม เพราะฉะนั้น ในความที่เป็นโมเดลของแนวคิดหรือกรอบ
ความคิด ผมมองว่าเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นอะไรทีค่่อนข้างจะสมบูรณ์ 
อธบิายง่ายและเข้าใจได้ง่าย และจรงิๆ แล้วมนั Intuitive พอสมควร
โดยเฉพาะความที่เราเป็นคนไทย 

 ครั้งแรกที่ผมเริ่มคิดทางด้านนี้ ผมไม่ได้โตในเมืองไทยนะครับ  
แล้วกไ็ม่เคร่งศาสนา ไม่ค่อยรูเ้รือ่งอะไรด้านน้ีมากนกั จะมคีวามคดิ
ทางตะวันตกค่อนข้างจะมาก แต่ในเวทีนานาชาติเคยไปบรรยาย 
และคุยกัน หลัง Hamburger Crisis ใหม่ๆ ปี ค.ศ. 2008 หรือต้นปี  
ค.ศ. 2009 เป็น Global Dialogue ของ Caux Round Table  
ก็มีการพูดถึง Western Philosophy, Economic Theory  
อะไรต่างๆ แล้วก็เริ่มมีค�าถามว่าทางเอเชียมีอะไรจะ offer ไหม  
เพราะโดยส่วนใหญ่พื้นฐานผมอยู่ที่ Business School บทเรียน 
และทฤษฎีต่างๆ มาจากทางตะวันตกหมดเลย ผมก็นึกขึ้นมาได้ 
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ผมบรรยายแค่ 5 นาท ี10 นาท ีทกุคนรอบโต๊ะ 
มีประมาณ 40 ท่านที่ค่อนข้างจะอาวุโสปรบมือให้ นี่เป็นครั้งแรก 
ที่เขาได้ยินเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ามัน make sense 
หลังจากนั้น เราก็เลยเริ่มขับเคลื่อนทางด้านนี้มากขึ้น ศศินทร์เอง 
ก็ใส่เข้าไปในหลักสูตรวิชา Sustainability Management  
ซึ่งกลายเป็นวิชาบังคับไปแล้ว รู้สึกว่าจะเป็น Business School 
แห่งแรกๆ ที่ใส่ตรงนี้เข้ามา ซึ่งเราไม่ได้โฟกัสทางด้านโปรเจ็ค 
เราโฟกัสทาง values ซ่ึงก็คือค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง แทบจะ
ทุกสังคมสอนให้คนเป็นคนดี แต่เหตุผลเพราะอะไรเราจึงพูดถึง 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ศศินทร์ เพราะว่าเราเป็น International  
Business School ที่อยู่ในเมืองไทย มีนิสิตในห้องเรียนมาจาก
สหรัฐฯ มาจากยุโรป มาจากหลายๆ แห่ง เขามาเรียนในเมืองไทย 
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เพื่ออะไร ถ้าเราไม่มี Thai Flavor ใส่เข้ามาเลย ที่น่าเสียดาย 
เล็กน้อย ส่วนตัวส�าหรับผมคือการตอบรับของนิสิตคนไทย 
ค่อนข้างจะแย่เมื่อเทียบกับนิสิตต่างชาติ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไร
ที่เราต้องช่วยเหลือกันเล็กน้อยนะครับ 

 ตัวโปรเจ็คที่ท่าน ดร.จิรายุฯ ได้เอ่ยถึงก็คือตัวโปรเจ็คของ 
Caux Round Table ที่จะเอา position paper จาก conference  
เม่ือปีที่แล้วที่เราได้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและหลายๆ เรื่อง 
ใน umbrella ของ Sustainable Development เข้าไปพูดคุยกัน 
ในหลายๆ เมือง หลายๆ ประเทศ ณ ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้ว 17 เมือง 
ทั่วโลก เริ่มต้นไปแล้ว 2 แห่งที่ Nairobi และ Wittenberg ตั้งแต่
ในช่วง มกราคม และช่วง มีนาคม ค.ศ. 2014 ใน London นี่คือ 
คอนเฟิร์ม partnership กับทาง House of Lords ที่จะคุยเรื่องนี้  
เพราะฉะนั้นเราคุยกันค่อนข้างจะ high levels จุดประสงค์ไม่ใช่ 
ที่จะให้ต่างชาติมา adopt เศรษฐกิจพอเพียง แต่ให้ include  
เข้าไปใน dialogue เป็น contribution ของประเทศไทยส�าหรับ 
Global Thinking ทางด้าน Sustainable Development ฉะนั้น 
สิง่ทีจ่ะเกดิในปีหน้าช่วงเดือนสิงหาคม 2558 Rapporteur ทกุท่าน
ที่ไปร่วมประชุมในแต่ละเมืองก็จะบินมาเมืองไทยและมาสรุปว่ามี
ผลตอบรับมากน้อยอย่างไรในแต่ละที่ที่ได้ไป โดยเราวางแผนว่าจะ
ได้เข้าไปพรีเซนต์ให้กับทาง UN ให้ทันช่วงเดือนกันยายน 2558 ซึ่ง
จะมี Sustainable Development Goals ออกมา

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ขอบคุณมากครับคุณนิกม์ เมื่อวานนี้ท่านองคมนตรีเกษมฯ  
กไ็ด้ฝากข้อคดิเอาไว้ว่า มีหลักการทรงงานอยูข้่อหนึง่ใน 23 ข้อ ทีจ่ะ 
ช่วยส่งผลให้ท�าอะไรก็จะส�าเร็จและท�าไปได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ 
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“ระเบิดจากภายใน” คือว่า แทนท่ีพวกเราอาจจะรู้ดีและไปบอก 
ให้คนเขาเปลีย่นแปลงมนัจะไม่ค่อยส�าเรจ็ ต้องให้เขาคิดเอง คดิว่าเขา 
อยากเปลีย่นเอง ถ้าเราพดูเรือ่งทนุนยิม เรากต้็องให้ธรุกจิเขาระเบดิ
จากข้างในเอง 

 คุณนิกม์ได้เล่าให้เราฟังว่ามีองค์กรคือ Caux Round Table  
เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจจากหลายๆ ประเทศที่มาคุยกัน 
เนือ่งด้วยไม่พอใจกบัระบบทนุนยิมทีเ่ป็นอยู ่และคดิร่วมกนัว่าธุรกจิ
ต้องมีคุณธรรม หรือมี moral ในการด�าเนินธุรกิจ โลกจึงจะไปรอด 
และท้ายที่สุดธุรกิจถึงจะไปรอดด้วย Caux Round Table จึงเป็น
เวทีที่ระเบิดออกจากภายในของกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งคุณนิกม์ฯ ก็ได้มา 
เล่าให้ฟังว่า ได้ร่วมคิดร่วมท�ากันมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้จะมี
เวทีที่จะคุยกันเรื่องนี้ใน 17 เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก ซึ่งก็จะมีผู้แทนจาก 
ประเทศไทยไปน�าเสนอเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
ทั้งหมดก็เป็นความพยายามที่ระเบิดจากภายในภาคธุรกิจ 

 อีกประการหนึง่กค็อื เราได้ทราบว่า Professor Jeffrey Sachs  
ซึง่เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ทีม่บีทบาทในเรือ่งนีม้ากทีส่ดุ และเลขาธกิาร  
UN ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับ UN 
Sustainable Development Solutions Network และมีการตั้ง 
องค์กรชือ่ Earth Institute ทีม่หาวิทยาลยั Columbia เขาได้ออกมา 
แสดงความคดิเหน็แบบฟันธงเลยว่า ทีผ่่านมานัน้ การขบัเคลือ่นเรือ่ง  
SD ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จในอดีต เพราะ Official ใช้เวลา 
ในการคุยกันมากไป คนข้างนอกไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นองค์กรอย่างเช่น Caux Round Table  
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติและเป็นกลุ่มนักธุรกิจระดับข้ามชาติด้วย ย่อมมี 
ความส�าคัญท่ีจะท�าให้ SD บรรลุผล แล้วคุณนิกม์ก็ยังบอกอีกว่า
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมส่ีวนทีจ่ะ contribute อย่างแน่นอน 
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ใน 2 เรือ่งคอื (1) เรือ่งของการคดิถงึผลในระยะยาว และ (2) เรือ่งของ 
การปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งตรงกันกับ SD แต่ที่อาจเรียก 
ได้ว่าส�าคญัมากทีส่ดุซึง่ยงัไม่ปรากฏในแนวคดิของ SD ในปัจจบุนัคอื  
values หรือ ค่านิยมที่จ�าเป็นในการขับเคลื่อน SD ในระดับปฏิบัติ  
ซึง่หลกัคดิหลักปฏิบติัเศรษฐกิจพอเพยีงน่าจะเป็นส่วนที ่contribute  
ในเรื่องนี้ได้มากที่สุด และที่ส�าคัญคือ เรื่อง Mindset ของนักธุรกิจ 
ที่จะต้องมีคุณธรรม และค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับส่วนรวมและผล 
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 

 วิทยากรท่านที่ 2 ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร เป็นรองคณบดี 
งานวิจัย ที่วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านร่วมมือกับ 
Professor Gayle Avery ที่ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณค่ามาก 
ในเรือ่งของ Sustainability Leadership ได้ศกึษาบรษิทัขนาดใหญ่
ทั่วโลกว่าเขาสามารถยั่งยืน หรือ Sustainable มาได้ เพราะอะไร 
มาดูค�าตอบว่าจะตรงกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไหม ขอเชญิ 
ดร.สุขสรรค์ฯ ครับ

รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร

 ท่านผูม้เีกียรติทกุท่าน วนันีถ้อืว่ามาเล่าประสบการณ์ในงานวจิยั  
คอืดูองค์กรธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศว่าจริงๆ แล้วปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่ใช้ได้กับท่ีอื่นด้วยหรือไม่ และงาน
วิจัยต่างๆ ที่ออกมามีอย่างไรบ้าง

 งานวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจได้เริ่ม 
มาตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว ผมจะเล่าในรายละเอียดว่าผลท่ีเราวิจัย
มาแล้วพบอะไรบ้าง ขอย้อนกลับมาถึง Global Dialogue เมื่อ 
วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2013 นอกจาก session ใหญ่ที่เชิญแขก 
หลายๆ ท่านมาบรรยายให้ฟังเรายังมี session ท่ีเรียกว่า World  

กระทรวงการต่างประเทศ

53



Café ด้วย เป็นกลุ่มเล็กประมาณร้อยคน เชิญนักธุรกิจทั้งไทย 
และต่างประเทศมา brainstorm กันเป็นกลุ่มย่อย 10 กลุ ่ม  
หารือเรื่องการท�างานขับเคล่ือนอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจมีปัญหา
อะไรบ้าง อาทิ โรงเรียนบริหารธุรกิจก็ยังสอนแบบเดิมๆ คือท�า 
ก�าไรสูงสุดดีที่สุด ท�าอย่างไรต้องให้ก�าไรสูงสุดต้นทุนต�่าสุด หรือ
แม้แต่บริษัทที่ปรึกษาต่างๆ ก็ยังเน้นการท�าก�าไรสูงสุดเหมือนเดิม 
Media ก็แบบเดียวกัน นี่เป็นอุปสรรคที่เรา identify และสิ่งที ่
เกิดขึ้นก็คือเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร 

 Professor Avery บอกว่า ปรชัญาในการด�าเนินธุรกจิในโลกน้ี 
มี 2 ปรัชญาด้วยกัน แบบหนึ่งเรียกว่าปรัชญาผึ้ง ผึ้งจะท�างานเป็น 
ส่วนหนึง่ของชมุชน ท�างานเพือ่ create value ให้กับ stakeholder  
หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและเพิ่ม value ให้กับโลกนี้  
ส่วนอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปรัชญาตั๊กแตน คือ isolate ไม่สนใจใคร 
เลยท�าลายอย่างเดียว ลงไปอยู่ที่ไหนก็รวมกลุ่มกันท�าลายท้องนา 
ท�าลายธรรมชาติ ในที่สุดก็ท�าลายโลกนี้

 ส�าหรับธุรกิจคือ ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจแบบผึ้งก็จะ follow  
sustainable principles คือพยายามสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้  
ไม่ท�าลายใครเลย ถ้าเป็น Locust ก็คือเป็น business-as-usual 
leadership หมายถึงการท�าก�าไร ผมเคยถาม Professor Avery 
ว่าทีเ่ขาบอกว่าท�าก�าไรระยะส้ันนัน้มันส้ันแค่ไหน Professor Avery 
บอกว่าทุกลมหายใจ คิดแต่จะท�าก�าไรสูงสุด business-as-usual 
leadership นี้คือ maximize short term shareholder value 
ให้กับผูถื้อหุ้นเท่านัน้ ผมกเ็ลยถามว่าแล้ว short term น่ีมนัแค่ไหน  
เขาบอกว่าทุกลมหายใจ บริษัทต่างๆ ที่ล้มละลายในอเมริกา 
ก็เพราะตกแต่งบัญชีบ้าง พยายามที่จะท�าก�าไรให้ดูดีบ้าง หรือไป 
เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านบ้าง 
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 ถ้าเป็น Honeybee Enterprise กจ็ะมองตวัเองเป็นส่วนหนึง่ 
ของสังคม คือจะอยู่ไม่ได้ถ้าสังคมไม่มีความสุข ความส�าเร็จของ
องค์กรขึน้อยูก่บัคนอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าโดยตรง 
หรอืไม่ใช่ลูกค้าโดยตรง ซือ้สินค้าหรอืไม่ซ้ือสนิค้ากแ็ล้วแต่ พยายาม
ที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันให้กับคนในอนาคต  
เพราะว่าโลกมโีลกเดยีว ทรพัยากรกม็จี�ากัด ถ้าเราใช้ตอนนีห้มดแล้ว
คนภายหน้าจะท�าอย่างไรต่อ 

 นัน่คอื Long Term Perspective และ Stakeholder Matter  
หมายความว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่ลูกค้า พนักงาน 
หรือผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน แม้แต่คนที่อยู่บนเขาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราเลย
ก็ถือว่าเป็น Stakeholder Matter มีบริษัทหนึ่งที่อยู่ในการศึกษา
ของ Professor Avery ช่ือ Gore and Associates ที่อเมริกา  
เขาไปเปิดโรงงานใหม่ที่ชนบทแห่งหนึ่งและในบริเวณใกล้ๆ นั้น 
ชาวบ้านนิยมเล้ียงโคนม มีชาวนาคนหน่ึงมาบ่นกับโรงงานว่าแค่ 
คุณมาตั้งโรงงานก็ท�าให้วัวของเขาผลิตนมน้อยลง โรงงานน้ันจึง 
ปิดโรงงาน 3 วันเพื่อดูว่าจริงหรือเปล่าและหาทางแก้ปัญหา นี้คือ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งแท้จริง และมันก็ย้อนมาถึงเรื่องของ 
Mindset และ Value ต่างๆ ที่ได้น�าเสนอไปเม่ือสักครู่นี้ รวมถึง 
Ethical ด้วยคือมีจริยธรรม และสุดท้ายคือ เงินส�าคัญ แต่ไม่ได้เป็น
ศูนย์กลางของโลกนี้ ยังมีอย่างอื่นอีกมาก

 ถ้าเป็น Locust Business ทุกอย่างเก่ียวกับเงินทั้งนั้น  
พยายามที่จะท�าเงินสูงสุดตลอดเวลา และ Professor Charles 
Handy ซึ่งเป็นกูรูทางด้านนี้เขาบอกว่า Business of business is 
business ก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนทุกอย่างจะเป็นเรื่องของ
การท�าก�าไรให้กบัธุรกจิตลอดเวลาและคดิว่าตวัเองอยูไ่ด้โดยไม่ต้อง 
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พึง่พาชมุชนท่ีอยูใ่กล้เคยีง ซึง่เป็นการคดิส้ันมากๆ และให้ความส�าคญั 
กบันักลงทนุคอืผู้ถอืหุ้นนัน่เอง เราจะเหน็ว่าบรษิทันัน้เอารดัเอาเปรียบ 
ลูกค้า เอารัดเอาเปรียบพนักงาน เพื่อที่จะท�าเงินและก�าไรสูงสุด 
ให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น นี่คือเป็นแบบ Locust ครับ

 กลับมาถึง Sufficiency Economy “Businesses act like 
honeybees” เพราะฉะนั้น Sufficiency Economy ก็เป็นธุรกิจ 
ทีร่บัผดิชอบต่อสังคมอย่างแท้จรงินัน่เอง Professor Avery พูดบน 
เวทีเม่ือปีที่แล้วว่าหลังจากที่ท่านดูงานวิจัยทั้งหมด ท่านก็พบว่า 
Sufficiency Economy Businesses เหมือนกับ Honeybees  
Philosophy นั่นเอง งานวิจัยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว และตอนน้ันเรายัง 
ไม่มีตัวอย่างอะไร ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยเวลาจะออกไปพูดกับใคร  
ไม่ว่าจะในประเทศหรอืต่างประเทศว่าจรงิๆ แล้วเศรษฐกิจพอเพยีง 
นี้ใช้ได้จริงๆ ใช้ได้ดี สามารถสร้างก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่หลัง
จากนั้นมา 10 กว่าปีแล้ว เราพบว่างานวิจัยมีเยอะแยะไปหมดที่จะ
รองรับว่า Sufficiency Economy Businesses นี้ดีจริงๆ หนังสือ
เล่มนี้ (การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency Economy 
Leadership Practices) เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมงานวิจัยในช่วง 10 ปี 
ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ถ้าใครสนใจจะเอาไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศเราสามารถหาอ่านได้ โดยสรุปก็คือสามารถแข่งขัน 
ได้แน่นอน Risk ต�า่ และมนีวัตกรรมสูงมากๆ ธรุกจิเศรษฐกจิพอเพยีง 
มี Brand Loyalty สูงด้วย มีตัวอย่างธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
5 องค์กรว่า ถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นบังคับให้ท�าก�าไร 
ตลอดเวลา เราสามารถที่จะพอเพียงได้ไหม ปรากฏว่าก็ท�าได้แม้ว่า
ความสามารถในการท�าได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ แต่ก็
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สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ อาทิ กสิกรไทย, SCG, Tipco, Pan 
Asia Footwear และ True ถ้าใครสนใจลองหาอ่านได้ 

 สุดท้ายส�าคัญที่สุดเพราะเป็นการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
โรงเรียนบริหารธุรกิจในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง 
ก็ยังไม่ค่อยค�านึงถึง Sustainable Business เท่าไร ถ้าพูดถึง 
เรื่องการท�าก�าไรอย่างพอประมาณหรืออย่างมีเหตุมีผล ทุกคน 
ก็จะปฏิเสธ บอกว่าไม่ได้ เป็นนักธุรกิจต้องท�าก�าไร หนังสือนี ้
เป็นเล่มแรกท่ีสอดแทรกปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย 
เป็น textbook ทีใ่ห้กบันกัศกึษาทีเ่รยีนด้านบริหารธรุกิจและตพีมิพ์ 
ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ในระดับนานาชาติใครก็สามารถอ่านได้ 
เป็นบทความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจใน
ระดับนานาชาติ โบรชัวร์สีชมพูนี้เป็นมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้น�าไปใช้จริงๆ เราท�า 
การศึกษาองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเกือบ 300 องค์กร แล้วดูว่า
องค์กรธุรกิจที่ท�าตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล แข่งขันได้จริงหรือไม่ ยั่งยืนไหม  
เราก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ องค์กรธุรกิจที่ท�าตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมีนวัตกรรมสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
วารสารนีเ้ป็นวารสารของ Immortal Publishing House ทีอ่งักฤษ  
และวารสารที่ช่ือว่า Measuring Business Excellence ของ 
Performance Management Association ซ่ึงเป็นองค์กร 
มืออาชพีด้านการบรหิารจดัการ Performance ของโลก และได้รบั 
การสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย Cambridge เขารับตีพิมพ์เรื่อง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็ตกใจ คือด้วยความพยายามที่ท�ามา  
10 กว่าปีก็อยากจะเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงไปในหมู่นักวิชาการ 
ต่างประเทศ มันไม่ง่ายนะครับ แต่ที่นี่ยอมรับ ถ้าคนไทยไม่รับ 
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ผมก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไร สรุปว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ได้จริง ไม่ against โลกาภิวัตน์ และท�าก�าไรได้ดีกว่าธุรกิจที่มอง 
short term ด้วยซ�้าไป ขอบคุณครับ

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ขออนญุาตเรยีนว่า อย่างที ่ดร.สขุสรรค์ฯ ได้เล่าให้ท่านผูม้เีกยีรติ 
ทั้งหลายฟังก็คือ ถ้าจะให้แน่ใจว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดจีรงิ ใช้ได้จรงิ ต้องมพีืน้ฐานของความคดิ และพืน้ฐานของการน�าไป 
ปฏิบัติท่ีดีพอสมควร และต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล ดร.สุขสรรค์ฯ 
บอกว่า ตั้งแต่เร่ิมต้นการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ สศช. ได้ระบุ 
ไว้ว่าภาคธรุกจิเป็นภาคส�าคญั และกไ็ด้มกีารท�างานมาอย่างต่อเนือ่ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจทางด้านการวิจัย 
ที่ค่อนข้างเข้มข้น ทั้งในแง่ของการเปรียบเทียบกับความรู้ระดับ
สากล และกับความรู้ภายในประเทศที่เป็นพื้นฐาน เป็นการวิจัย 
ที่เข้มข้นและไม่ผิวเผิน 

 ผมคิดว่าเรื่องนี้มีความส�าคัญ และน่ายินดีที่ได้มีการท�ากัน 
อย่างต่อเนื่องมาประมาณ 10 ปี นอกจากนั้น ทางด้านส�านักงาน 
กปร. ก็ได้ท�าในสิ่งหนึ่งคือ จัดให้มีการประกวดตัวอย่างปฏิบัติ 
ที่เป็นแบบอย่างในการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์และเห็นผล ทั้งในภาคเกษตร ภาคราชการ และ 
ภาคธรุกจิในระดบัต่างๆ ซึง่การประกวดของเขากท็�าให้ม ีCase Study  
เกิดขึ้นมา และสามารถเข้าไปศึกษาได้ 

 ดร.สุขสรรค์ฯ เองก็ไปท�า survey ต่างๆ ซึ่งมาตรฐานในการ 
ไปท�า survey และการวิจัยต่างๆ คงต้องเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลจงึจะมนี�า้หนกัเพยีงพอ ดังนัน้การไปเชือ่มโยงกบันกัวจิยัระดบั
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โลกอย่าง Professor Avery ที่ออสเตรเลียซึ่งผลงานเขาก็เผยแพร่ 
ไประดับโลก รวมทั้งในยุโรปและอเมริกา และเป็นที่ยอมรับใน 
คณะบริหารธุรกิจ หลายแห่งแล้วตอนนี้ ในเรื่องที่เขาเปรียบเทียบ
การท�าธุรกิจออกมาเป็น Honeybee กับ Locust หรือ ผึ้งกับ
ตั๊กแตน ก็น่าสนใจ

 เมื่อวานนี้เราได้ฟังกรณีของ SCG มาแล้ว เป็นทีน่ายินดีว่า  
มีซีพซีึง่เป็นบรษิทัทีม่ช่ืีอเสียงมากทัง้ในและต่างประเทศด้วย ถ้าซพี ี
น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม น�้าหนัก 
หรือความน่าเช่ือถือจะสูงมาก คุณปกรณ์ฯ ซึ่งท่านมาในวันน้ี  
ได้ท�างานร่วมกับ ดร.อาชว์ฯ รองประธานซีพี ตั้งแต่ 10 ปีแล้ว 
ที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมา ดร.อาชว์ฯ ได้เป็นผู้น�า 
ของภาคธุรกิจที่มาร่วมงานในด้านการท�าความเข้าใจในปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการน�าไปใช้ในภาคธุรกิจ ซึ่ง ดร.อาชว์ฯ  
ได้น�าปรัชญานี้ไปใช้จริงๆ ในบริษัทซีพี วันนี้คุณปกรณ์ฯ จะมา
รายงานให้เราทราบ ขอเชิญครับ

นำยปกรณ์ โฆษวณิชกำร

 กราบขอบพระคุณ ดร.จิรายุฯ ครับ และสวัสดีท่านผู้มีเกียรติ 
ทุกท่าน วันนี้ผมยินดีที่ได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ท�าประโยชน์ให้กับ 
สังคม วันนี้จะขอเล่าประวัติของเครือซีพีที่ปลูกฝังแนวความคิด 
ของการท�าธุรกิจ ค่านิยมของซีพี ซึ่งจะท�าให้ซีพีเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืนได้อย่างไร

 ซพีเีริม่จากธุรกิจในครอบครวั ย่านทรงวาด ขายเมลด็พนัธ์ุพชื 
ตั้งแต่ 90 กว่าปีก่อน ท่านประธานเป็นลูกคนสุดท้อง ถูกส่งไปเรียน
ที่ต่อที่ซัวเถาประเทศจีน และที่ฮ่องกง แล้วก็กลับมาช่วยธุรกิจ
ครอบครัวที่ใหญ่โตข้ึนเป็นล�าดับจากการขายและผสมอาหารสัตว์ 
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ให้เกษตรกรใช้ไปเลี้ยงสัตว์ ท่านประธานมีความคิดว่า ท�าอย่างไร 
จะเปลี่ยนนโยบายการขายจากเชิงรับ เป็นการขายเชิงรุก ก็ให้
พนักงานขายไปเสนอขายตามบ้านเกษตกร ท�าให้พบปัญหาของ
เกษตรกร จึงต้องส่งคนที่เก่งลงไปช่วย ธุรกิจก็เติบโตขึ้นอย่างก้าว 
กระโดด ต่อมาเปิดโรงงานอาหารสตัว์แห่งแรกอยูที่ถ่นนตรอกจันทร์ 
จุดเปล่ียนคือการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายไก่พันธุ์จากต่างประเทศ  
อาร์เบอร์เอเคอร์ ลักษณะไก่จะปีกขนสีขาวและเลี้ยงได้โตเร็ว  
ไก่พันธุ์นี้ต้องยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นสบาย อากาศปลอดโปร่ง  
ในระบบ evaporative system ใช้พัดลมดึงอากาศผ่านเยื่อบางๆ 
ที่มีน�้าไหล ไก่ก็เจริญเติบโตเร็ว โดยมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับ 
การปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์ ท�าให้เป็นการเลี้ยงไก่แบบเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตออกมาได้จ�านวนมาก น�าไปสู่การแปรรูป  
ต่อมาสร้างเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โรงงานไส้กรอก และเป็น
อาหารพร้อมรับประทาน และมีช่องทางจ�าหน่ายของตัวเอง ได้แก่ 
7-11, Freshmart เป็นต้น

 วิสัยทัศน์ของท่านประธานธนินท์ฯ ก็คือเราจะเป็นองค์กร
ระดับโลก โดยต้องเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ก็คือเรา 
ต้องพัฒนาคน สร้างผู้น�าระดับโลก จึงได้เชิญ Mr. Teachy ซึ่งเป็น 
ที่ปรึกษาให้กับบริษัท GE เป็นผู้ช่วย Jack Welt อดีต CEO  
มาพัฒนาคน นอกจากนั้นซีพีเน้นการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
ระบบไอท ีหรอืระบบการเลีย้งสตัว์ และเทคโนโลยกีารผลติ ทีส่�าคญั
ก็คือต้องพัฒนาระบบบริหารงาน CP Excellence และประยุกต์ใช้ 
ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุเข้าไปเป็นหลักในการตัดสินใจ  
ต่อมากค็อืการสร้างนวตักรรม นวตักรรมกจ็ะท�าให้มผีลติภณัฑ์ใหม่ๆ  
ตลาดใหม่ๆ อย่างที่อาจารย์นิกม์ฯ บอกคือ Mindset เราจะเป็น 
Global Life Company เราก็ต้องมีค่านิยม ค่านิยมแรกของ 
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ท่านประธานคือเรื่องของ 3 ประโยชน์ ท่านได้รับการสอนจาก 
คุณแม่มาตลอดว่า ท�าอะไรให้นึกถึงประโยชน์ของคนอ่ืน แล้วจึง 
นึกถึงประโยชน์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นค่านิยมแรก ทุกคน 
ที่ไปลงทุนต่างประเทศต้องเป็นประโยชน์กับประเทศที่ไปลงทุน  
มีครั้งหนึ่งท่านไปลงทุนกับพม่า ท่านได้น�าพันธุ ์พืชที่มีไปช่วย 
ให้เกษตรกรพม่าได้พัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ท่านกล่าว
เสมอว่าเราท�าอะไรเราต้องให้เขา ให้ประเทศที่ไปลงทุน และ 
ต้องเกิดประโยชน์กับคนในประเทศน้ัน เกิดกับประชาชนและ
สุดท้ายบริษัทจึงได้รับประโยชน์ นี้คือหลักการของ 3 ประโยชน์ 
และท�าเรว็มคีณุภาพ ไม่ใช่ปลาใหญ่กนิปลาเลก็แต่ปลาเรว็กนิปลาช้า  
กค็อืให้ทกุคนท�างานเรว็และท�าเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่าย ท�าเรือ่งยาก 
ให้เป็นเรื่องง่าย หมายความว่าอะไรที่เป็นเรื่องง่ายจะสื่อสารได้เร็ว  
พูดกับคนคนก็จะเข ้าใจง ่ายและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  
เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสุดท้ายคือเรื่องของ
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ส�าคัญมาก ตั้งแต่สมัยก่อนเมล็ดพืช 
ที่เราขาย ท่านย�้าว่าถ้ามันหมดอายุอย่าขายให้เกษตรกร เพราะ
เกษตรกรเป็นคนจน เอาไปปลกูปลกูไม่ขึน้กข็าดทนุ ขึน้แล้วขึน้ไม่ดี 
ก็ขาดทุน จึงเป็นท่ีมาของการพิมพ์วันหมดอายุบนถุง ถ้าเอาไปใช้ 
แล้วใช้ไม่ดีให้เอามาคืน ฉะนั้น คุณธรรมและความซื่อสัตย์ก็ฝัง 
ติดตัวพนักงานทุกคนมาตั้งแต่วันนั้น 

 ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.อาชว์ฯ ซ่ึงเป็นประธาน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคเอกชนและธุรกิจ ท่านได้สอน 
แนวความคิดซึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจต้องมีก�าไร ความยั่งยืนจะไม่
เกิดข้ึนเลยถ้าเราท�าธุรกิจแล้วขาดทุน แต่ก�าไรตรงนี้คือมีก�าไร 
พอสมควร การมีก�าไรมากๆ เป็นอันตรายเพราะจะดึงดูดคู่แข่ง  
และจะเอาเปรียบคนอื่น ถัดจากก�าไรก็ต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อให้
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เกิดประสิทธิภาพโดยน�า TQM มาใช้ ต้องบริหารให้เกิดต้นทุนต�่า 
ทุกวันนี้เราใช้ Green Economy ต้องดูแลเรื่องวัตถุดิบสิ่งแวดล้อม  
เร่ืองผู้ถือหุ้น เพราะเราขายของ มีคนมาลงทุนกับเรา ผู้ถือหุ้นก็ม ี
รายเล็กรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมก็ต้องมี Corporate 
Governance มีระบบการก�ากับองค์กรที่ดี พอธุรกิจเราใหญ่โตขึ้น 
ก็อาจมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ ก็ต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต้องสื่อสารให้เขา ดูแลเขา เราต้องท�า CSR จุดประสงค์เพื่อให้ได้รับ
การสนับสนุน แต่เพียงท�าเท่านี้ก็ไม่การันตีว่าจะยั่งยืน ยกตัวอย่าง
บริษัท Enron เป็นบริษัทผลิตพลังงานในต่างประเทศทุกวันนี้ 
ล้มละลายแล้วเพราะปกปิดบัญชี CEO รับทราบก็ไม่ตัดสินใจระงับ
แต่กลบัให้เงนิใต้โต๊ะแก่ผู้ตรวจสอบบญัชีอสิระ บทเรยีนของ Enron 
ก็คือเรื่องคุณธรรม ฉะนั้น ดร.อาชว์ฯ จึงมีเรื่องของการตัดสินใจ 
ซึ่งเป ็นบทบาทที่ ใหญ่ที่สุดของผู ้น�าระดับสูง ผู ้น�าระดับสูง 
ต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ ต้องมี Mindset ในการตัดสินใจ  
ท่านได้น�าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ คือเมื่อเราตัดสินใจอะไร  
เรามีเหตุผลหรือเปล่า มีความพอประมาณไหม มีความเสี่ยงหรือไม่ 
ต้องมีภูมิคุ้มกันและดูแลความเสี่ยง เรามีความรู้เรื่องน้ันเพียงพอ 
หรือไม่ สุดท้ายคือเรื่องคุณธรรม บางทีข้อมูลครบแล้ว ทุกอย่าง
มีเหตุผล แต่ตัดสินใจด้วยความไม่มีคุณธรรมบริษัทก็จะไม่ยั่งยืน 
ผู้น�าต้องใช้ CP values ในการผลักดันธุรกิจของซีพีเพื่อให้เกิด
จิตวิญญาณ พอกรอบของการตัดสินใจครบเสร็จแล้ว ทุกคน 
มีค่านิยมและมีจิตวิญญาณเดียวกัน ก็จะท�าให้ซีพีสู่ความเป็นเลิศ
อย่างสมดุลยั่งยืน 

 อาจารย์อาชว์ฯ ตั้งทีมเขียนเป็นคู่มือผู้บริหารของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของท่านประธานที่ให้ท�า ปัจจุบันคู่มือ 
สู ่ความเป็นเลิศของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีประมาณร้อยหน้า  
มภีาษาไทย องักฤษ และก�าลงัแปลเป็นภาษาจนีใช้ทัว่โลก โดยคูม่อื

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

62



สู่ความเป็นเลิศหน้าแรกจะเป็นรูปบ้าน ค�าว่าบ้านหมายความว่า  
ซพีเีราจะมบ้ีานเดยีวกนัโดยคนในบ้านต้องมคีวามสขุ เสาหลกั 6 เสา 
ทีอ่ยูต่รงกลางเพือ่ธุรกจิ คอื การน�าองค์กร การวางแผน เชงิกลยทุธ์ 
การมุ่งเน้นคน การปฏิบตักิาร การสร้างนวัตกรรม การมุง่เน้นลกูค้า 
ที่ส�าคัญคือเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจสีเขียว ท่านมองว่าเรา 
อย่ารอให้คนมาต้ังกฎให้เราท�า เราต้องท�าก่อนเขา ท่านจึง 
ต้ังค�าถามว่า เป็นไปได้ไหมว่า Zero Discharge ใน ค.ศ. 2020  
คือไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลย โดยวิธีการคือ เราต้อง 
ดูดกลับมาโดยการปลูกต้นไม้พร้อมกับลดการปล่อย ส่วนด้านบน 
กค็อืการปฏบิตัติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder เรื่องของ 
Corporate Governance ก็เป็นส่วนบนของบ้าน และสุดท้าย 
คือหลังคาของบ้านการตัดสินใจเพื่อความยั่งยืน ที่เป็นหลังคาก็คือ 
จะปกป้องภยันอันตราย และการตัดสินใจเพื่อความยั่งยืนนี้เราได ้
ใช ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข ้ามา การตัดสินใจ 
เพื่อความยั่งยืนไม่ได้เป็นทฤษฎีเท่าน้ัน แต่จะถูกแฝงอยู่ในทุกเสา 
ในวิธีปฏิบัติงาน ตรงนี้จะมีการน�าไปปฏิบัติ มีการตรวจประเมิน 
ตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ดีหรือไม่ โดยท�าเป็นคะแนนและมีการ 
แข่งขันกันในเครือ แจกเป็นรางวัลเพื่อกระตุ้นการน�ามาปฏิบัติ 

 ขออธิบายรายละเอยีดในเรือ่งกระบวนการตดัสนิใจ ดังนีค้รบั 
ในธุรกิจเราต้องวางจุดประสงค์ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การก�าหนดทางเลือก สุดท้ายคือการตัดสินใจ โดยตอนที่เลือก 
ทางเลือกนี้ใช้อะไรเลือกใช้เกณฑ์อะไร ค�าตอบคือการใช้ 3 ห่วง  
2 เงื่อนไข คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ 
คู ่คุณธรรม เวลาเราลงทุนต่างๆ เรามีวิธีตัดสินใจอย่างแรกคือ 
เรื่องเหตุผล การลงทุนนั้นมีประโยชน์กับประเทศชาติ ประชาชน
และบริษัทหรือเปล่า เรามีความรู้ไหม มีคนที่เก่งเรื่องนี้ไหมที่จะ 
ไปท�า ถ้าไม่มีคนท�าก็อย่าไปตัดสินใจ เรื่องความเสี่ยง เราวิเคราะห์
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หรือยังว่ามีความเส่ียงไหม ธุรกิจมีคุณธรรมไหม ซีพีจะไม่ท�า
อบายมุข จะไม่มีเหล้า ยาเสพติด สิ่งมอมเมาจะไม่มี สิ่งที่ยากที่สุด 
คือความพอประมาณ โดยต้องตีความหมายค�าว่าพอประมาณ 
ให้ถูกต้อง ท่านอาจารย์อาชว์ก็ให้ตัวอย่างว่า ถ้าเราเป็นคนจนเรา 
ก็ใช้เงินแบบจนๆ บางคนเข้าใจผิดว่าท�าถูกๆ เล็กๆ นั่นคือพอเพียง 
พอประมาณ อันนี้ไม่ใช่ คนมีเงินก็สามารถใช้เงินแบบคนมีเงิน  
คนจนใช้เงนิแบบคนจน ถ้าเราเป็น SME เรามรีายได้ 10 ล้านแล้วไป 
กู้เงิน 100 ล้านอันนี้ก็ถือว่าไม่พอเพียงใช้จ่ายโอเวอร์เกินไป แต่ถ้า 
ธุรกิจเรา 40,000–50,000 ล้านเราไปลงทุน 10 ล้านก็น้อยไป  
เวลาตัดสินใจเรื่องใหญ่ก็ใช้เงินแบบใหญ่ เล็กก็ใช้เงินแบบเล็ก 
นอกจากการตัดสินใจแล้วการด�าเนินการด้านต่างๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เรื่องการซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบ
ลกูค้า และซพีมีีกิจกรรมมากมาย มีเรือ่งบคุลากร การปลกูจิตส�านึก  
ท�าไมต้องท�าเรื่องปลูกจิตส�านึกให้คน เพราะคนของเราถ้าอยากให้
เขามีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในใจ ก็ต้องปลูกจิตส�านึกเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และต่อยอดให้ครอบครัวของเขาด้วย จึงมีโครงการ 
เข้าไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมลูกน้องและดูแลลูกน้อง เรื่องของสังคม  
ชุมชน เพื่อให้เขารู ้สึกเรื่องการแบ่งปัน ทางซีพีจะมีนโยบาย 
อย่างนี้ สมมติว่าคุณเก่งไข่คุณก็เอาเรื่องไข่ไปท�าให้กับโรงเรียน  
อย่างทรูปลูกปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ เรื่องของ 3G ก็ต้องเอา
ความเก่งความรู้ของคุณไปท�าส่งเสริมให้คนมีความรู้ และเรื่อง 
ความสมดุลของส่ิงแวดล้อมกับการท�าธุรกิจ เช่น ธุรกิจสัตว์น�้าไป 
ส่งเสรมิคนเลีย้งปลาเลีย้งกุง้ เพราะฉะนัน้เรากจ็ะส่งเสรมิให้พนกังาน
ไปปลกูป่าชายเลน ผูบ้รหิารลงพืน้ทีไ่ปดวู่าทีเ่ราส่งเสรมิเขาเลีย้งนัน้ 
มกีารดแูลสิง่แวดล้อมได้ดหีรอืไม่ เรือ่งฟาร์มหม ูมกีลิน่รบกวนชมุชน
หรือไม่ ปัจจุบันนี้เราท�าระบบคลุมบ่อน�้าเสียทั้งหมดเลย 100% 
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ของฟาร์มหมูได้ Biogas แม้ว่าแก๊สเอามาแล้วไม่ก�าไรใช้ไม่คุ้มค่า 
ลงทุน กว่าจะคุ ้มทุนหลายสิบปี เรื่องของการดูแลแหล่งน�้า  
โรงงานแปรรูปก็ส่งคนท่ีอยู่โรงงานลงไปอนุรักษ์แม่น�้า กิจการที่ 
ขายของปลีก 7-11 ก็รณรงค์ให้ใช้ถุงให้น้อย สิ่งท่ีท�าทั้งหมดเพื่อ 
ตอบโจทย์ที่ตั้งค�าถามไว้ ซีพีก็จะเป็นบริษัทระดับโลกที่ต้องเติบโต
ยั่งยืนและสมดุล ขอบคุณครับ

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ขอบคุณมากครับ เม่ือปี พ.ศ. 2542 ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงออกมาแล้วมีคนเห็นคุณค่ามาก และพยายามที่จะรณรงค์
ขับเคลื่อน และกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญมากคือ กลุ่มธุรกิจ เพราะ
ถ้าเขาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และประพฤติปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง กจ็ะมผีลมาก บรษิทัอย่างเช่น ซพี ีมผีูน้�าคอื ดร.อาชว์ฯ  
ทีช่่วยในการรณรงค์ในสภาหอการค้า ขณะเดยีวกนักท็�าในบรษิทัด้วย  
ถึงขนาดว่ามี manual ส�าหรับการตัดสินใจซึ่งยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็ต้องถือว่ามีความก้าวหน้ามาก และมีส่วนหนึ่ง 
ทีอ่งค์กรธรุกจิชอบมาก คอื หลกัการมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ขีองปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเหมือนกับหลักของ Risk Management 
การบรหิารจดัการความเสีย่ง ทีภ่าคธุรกจิก็ใช้อยูแ่ล้วเพือ่ความมัน่คง
ขององค์กร 

 อกีเรือ่งหนึง่คอืเรือ่งความรู ้การสมัมนาที ่สถาบนัวจิยัเพือ่การ
พฒันาประเทศไทย (TDRI) เมือ่ 2-3 วนัทีแ่ล้ว เขาวาดภาพประเทศไทย  
30 ปีข้างหน้าค่อนข้างน่ากลัว เป็นโครงสร้างที่เราต้องเตรียมการ
รบัมอื อาท ิประชากรทีจ่ะกลายเป็นผูสู้งอาย ุการขาดแคลนแรงงาน 
แต่ถ้าเรารูเ้รว็แล้วเริม่แก้ไขตัง้แต่วนันี ้กจ็ะพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง
ได้ เราจ�าเป็นต้องพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมและพฒันาความรูอ้นัเหมาะ
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สมของผู้คนต่างๆ ท�าให้ภาคธุรกิจและภาคอื่นๆ ต้องสนใจในเรื่อง  
people centered มากกว่าแต่เดิม จากที่พัฒนาโดยอาศัยวัตถุดิบ 
จากทรพัยากรสิง่แวดล้อมทีม่อียู ่และแรงงานราคาถกู ดร.สขุสรรค์ฯ  
ได้ชีใ้ห้เหน็จากงานวิจยั และคุณนกิม์ฯ กท็�าอยูใ่นเรือ่ง Leadership 
for Sustainability นั่นคือ ขณะที่เราหวังให้คนทั่วๆ ไปมี values 
และประพฤติปฏบิตัติามค่านยิมและคณุธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่หาก Leadership คอืผูน้�าขององค์กร ม ีMindset และพฤตกิรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะท�าให้การขับเคลื่อน 
ของเรามีโอกาสที่จะส�าเร็จยิ่งขึ้น

 ในช่วงระยะหลัง เวลามีสถิติออกมาที่เปรียบเทียบเรากับ
อาเซียน เรามักจะมีความผิดหวังท่ีเกิดขึ้น เพราะเขาเปรียบเทียบ
เรื่องโน้นเรื่องนี้ และปรากฏว่าเรามักจะอยู่ในอันดับที่ต�่า แต่สิ่งท่ี 
น่าสนใจคอื จากการส�ารวจล่าสุดของ Asian Development Bank 
เกี่ยวกับ ASEAN Corporate Governance Score Card ในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2557) พบว่าคะแนนเฉลี่ย Corporate  
Governance ขององค์กรธุรกิจของประเทศไทย สูงเป็นอันดับ 1  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ ASEAN ด้วยกัน 

 ทัง้นี ้ก็อาจสบืเนือ่งมาจากการทีธ่รุกจิในประเทศไทยได้เรยีนรู ้
จากประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายภายใต้วิกฤต ิ“ต้มย�ากุ้ง” เม่ือ พ.ศ. 2540 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า เมื่อ 15 ปีที่แล้ว คนอย่างดร.อาชว์ฯ ได้น�า
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเข้าไปในภาคธุรกิจ ท�าให้นกัธรุกจิไทย 
เริ่มเรียนรู ้ที่จะไม่โลภ ตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลและความรู ้  
และด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมากขึ้น การส�ารวจล่าสุดของ 
ADB ที่พบว่าเราเป็นประเทศที่ 1 ในแง่ของ Good Governance  
ในภาคธุรกิจ ท�าให้เราหวังว่า ถ้าเรามีทุนนิยมแบบ Moral  
Capitalism โดยยึดหลักสากล Sustainability และใช้ปรัชญา 

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

66



ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาน�าทางในการตดัสนิใจ และปฏิบตัิ
ของตนเองและองค์กร ผมว่าเราสามารถไปพดูกับคนในโลกได้อย่าง
สง่าผ่าเผยว่าเรามีภาคธุรกิจที่มีจริยธรรม  
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เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ
โดย นางกาญจนา ภัทรโชค

 ก่อนอื่นต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะคะ วันน้ีอยู ่ในหมู ่
ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ ท่านอดีตเอกอัครราชทูตซึ่งหลายท่านก็เคยเป็น 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาก่อน ในวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่าน 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และท่านรองปลัดฯ มนัสวี ให้มา 
พูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ และการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ว่าด้วยปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในต่างประเทศ

กำรหำรือเรื่องเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนและกำรก�ำหนด
วำระกำรพัฒนำภำยหลัง ค.ศ. 2015

 เรื่องที่ 1 จะพูดถึง context ของปัจจุบัน ซึ่งในการสัมมนา 
ตัง้แต่เมือ่วานถงึวันนี ้หลายๆ ท่านกไ็ด้พดูถึงแล้วว่าในปีหน้าจะเป็น
ปีท่ีครบวาระของ Millennium Development Goals ได้รวมรวม
มาให้เป็น reference ซึ่งจะแจกภายหลังการสัมมนา

6
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  Millennium Development Goals ประกอบด้วยเป้าหมาย 
หลัก 8 ข้อ ได้มีการประเมินเอาไว้ว่าประเทศไทยมีความส�าเร็จ 
ในเรื่องใดบ้างและไม่ส�าเร็จในเรื่องใดบ้าง ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ ่
ประเทศไทยมีความส�าเร็จค่อนข้างดี และมีการต้ัง Millennium 
Development Goals Plus ขึ้นมา คือ เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
ยิ่งกว่าตัว MDGs เอง

 ยกตัวอย่างในข้อแรก ในเรื่องของการขจัดความยากจนและ 
ความหิวโหย ปรากฏว่าตัวเลขของเราสามารถบรรลุไปแล้ว แต่ว่า 
ได้มีการตั้งเป้าหมาย MDG Plus ว่าเราจะบรรลุภายใน ค.ศ. 2009  
ซึ่งไม่บรรลุ จนมาถึงปัจจุบันนี้ ค.ศ. 2015 จะลดจ�านวนผู้ยากจน 
ให้เหลือเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น เราได้มีการหารือกันระหว่างหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วข้องแล้วพบว่า ในปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายข้อนีเ้รากจ็ะ
ไม่บรรลแุน่นอน และยงัมีเป้าหมายในข้ออืน่ๆ ซึง่บางส่วนกบ็รรลแุล้ว  
บางส่วนกย็งัไม่บรรล ุในข้อทีด่จูะเป็นปัญหากบัเราอยูค่่อนข้างมาก
คือในเรื่องสิ่งแวดล้อม อันนี้เป็นเป้าหมายข้อที่ 7 ซ่ึงยังมีปัญหา 
หลายส่วนทีท่กุท่านคงทราบอยู ่เช่น ในเรือ่งของการก�าจดักากขยะ  
กากขยะเป็นพิษต่างๆ รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มาจาก 
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โลกก�าลังพิจารณากันอยู่ว่า เราจะต้อง 
ก�าหนดวาระเพ่ือการพัฒนาส�าหรับภายหลัง ค.ศ. 2015 ได้ม ี
การทบทวนดูว่าอะไรเป็นข้ออ่อนของ MDGs ข้ออ่อนที่เห็นชัด 
คือเป้าของ MDGs ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก มันเป็นเป้าเชิงปริมาณ คือ  
มีเป้าท่ีว่าเราลดจ�านวนคนจนลงครึ่งหนึ่ง แต่พอลดลงคร่ึงหนึ่ง 
มันก็ยังมีคนยากจนอยู่ในสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย  
เราบรรล ุGoal ข้อที ่1 ไปได้เรยีบร้อย แต่พอถามว่ามคีนยากจนไหม 
ยังมีคนยากจนอยู่เป็นจ�านวนมาก ตัวเลขปัจจุบันคือมีคนยากจน
อยู่ 8.4 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 12.6 ของประชากรทั้งหมด 
ตวัเลขคนยากจนเหล่านีถ้้าดเูป็นรายภาคจะพบว่า ในภาคตะวนัออก
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เฉียงเหนือยังมีคนยากจนอยู่ถึง 3.7 ล้านคน หรือเป็นร้อยละ 44  
ของประชากรคนยากจนทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่าถึงจะบรรลุเป้าหมาย
ในข้อนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังมีคนยากจนอยู่มากมาย และบริการต่างๆ  
ของรฐัไม่ว่าจะเป็นบรกิารด้านการศกึษา บริการด้านสขุภาพ เป็นต้น 
ก็มิได้เข้าถึงทุกคนได้อย่างถ้วนทั่ว เป็นสิ่งที่ยังต้องท�ากันต่อไป

 เรือ่งของ MDGs ยงัมีข้ออ่อนอีกอย่างหนึง่คอืพบว่าในเป้าหมาย  
8 ข้อนัน้ ยงัไม่ครอบคลุมทกุด้าน ควรจะต้องมเีป้าหมายทีท่�าให้เกดิ 
สมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังขาด 
ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย 

 นอกจากนั้นแล้ว ในการก�าหนดวาระเพื่อการพัฒนาใหม่ก็มี 
การมองถึงความท้าทายต่างๆ ในโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ที่ได้มีการ
ก�าหนด MDGs ขึ้นมา พบว่าโลกประสบวิกฤติหลายครั้งด้วยกัน  
ทางด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่ามี Hamburger Crisis และ Euro 
Zone Crisis ส่วนทางด้านภยัพบิตักิเ็กดิขึน้หลายคร้ังจนน่าตกใจ ซึง่ 
ท�าให้เกิดความรู้สึกต่ืนตัวขึ้นมาว่า เศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นมา ไม่ว่า 
จะพัฒนาข้ึนมามีความร�่ารวยมากเพียงใด แต่ถ้ามีภัยพิบัติข้ึนมา  
ก็อาจจะท�าให้ความร�่ารวยนั้นหมดสิ้นไปในวันเดียวได้ และพบด้วย 
ว่าภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดมีผลต่อที่อ่ืนๆ ด้วย ซ่ึงเห็น
ได้ชัดเจนจากกรณีน�้าท่วมในประเทศไทย ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในญี่ปุ่น หรืออุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ในที่ต่างๆ ด้วย 

 ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือในเร่ืองของความเชื่อมโยง
ที่มีท้ังส่วนบวกและส่วนลบ ในส่วนลบจะเห็นว่ามีการเคลื่อนย้าย 
ของผู้คนได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ซึ่งพอมีการเคลื่อนย้ายของผู้คน 
เช่น แรงงานข้ามชาติ หรือผู้หนีภัยต่างๆ ก็ท�าให้คนเหล่านี้อาจจะ 
กลายมาเป็นคนยากจนในประเทศอืน่ เป็นคนซึง่ไม่ได้รบัการคุม้ครอง 
ดูแลอย่างเพียงพอ 
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 กรณีอีโบล่าก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งจะพบว่าไม่ว่าจะพัฒนา
เศรษฐกิจเพียงใด ถึงเวลามีโรคระบาดแล้ว ไม่สามารถดูแล 
ประชากรได้เรียกว่าแทบจะตายกันได้ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่โลก
ต้องให้ความใส่ใจมากขึ้น

 ความท้าทายอื่นๆ ซึ่งเห็นได้ชัดในปัจจุบันก็คือความม่ันคง 
ทางพลังงาน ความมั่นคงทางน�้า ความม่ันคงทางอาหาร เป็นต้น  
ดังนัน้จะพบว่าความยากจนนัน้ยงัคงอยูท่ัว่ไป สิง่น้ีเป็นความท้าทาย 
พืน้ฐานในการพฒันาของประเทศทัว่โลก กระบวนการทีน่�าไปสูว่าระ 
การพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 ตอนนี้ เลขาธิการสหประชาชาติ  
จะต้องออกรายงานเชงิสงัเคราะห์ประมาณเดอืนธนัวาคม  พ.ศ. 2557  
และรายงานสังเคราะห์นี้จะเป็น inputs หนึ่งเข้าไปสู่การเจรจา 
ของรัฐสมาชิก นอกจาก inputs จากรายงานของเลขาธิการ
สหประชาชาติแล้ว ในช่วงปีเศษๆ ทีผ่่านมา รฐัสมาชกิกไ็ด้มกีารเจรจา
หารือเพื่อจัดท�า SDGs หรือ Sustainable Development Goals  
กันอย่างเข้มข้น อาจารย์ Geoffrey Longfellow ได้บอกว่าเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่ทางการเจรจากันนั้นใช้เวลานานมากและบางทีก็ดู
เหมอืนลอยๆ ดฉินักไ็ด้มโีอกาสไปร่วมในกระบวนการเจรจาด้วยบาง
ครั้งรู้สึกว่าเป็นกระบวนการที่ painful มาก เพราะว่าคนท่ีเจรจา 
ก็เป็นนักการทูตและไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเก่ียวกับดิน ภูเขา หรือ
แม่น�า้ แล้วทกุคนกพ็ยายามทีจ่ะใส่เรือ่งของตวัเองเข้ามาในเอกสาร 
ผลการเจรจา ในส่วนของไทยเองเมื่อเราจะไปเจรจา เราก็จะมี 
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ทุกคนมาดูกันว่า
เอกสารทีเ่ราจะไปเจรจา ไทยสามารถทีจ่ะรบัได้หรอืรบัไม่ได้อย่างไร 
ส่วนหลักการในการเจรจา Sustainable Development Goals  
สิง่หนึง่ท่ีทกุคนเห็นพ้องต้องกนัคอื ใน Sustainable Development  
Goals จะต้องมีความสมดุลกันระหว่าง 3 เสาคือ เรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการเจรจาอีกอันหนึ่งที่ก�าลัง
ด�าเนินการควบคู่กันไปคือ Climate Change และก�าลังจะมี  
COP20 ที่ Lima ในวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้ (พ.ศ. 2557) และปีหน้า 
(พ.ศ. 2558) กจ็ะมีกระบวนการเจรจาอนสัุญญาหลงัพิธสีารเกยีวโต  
นัน่กจ็ะท�าให้เวลาทีเ่จรจาในกระบวนการหารอืเรือ่ง SDGs จะมคีนที ่
ลุกขึ้นมาถามว่า ท�าไมจึงเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาคุยกัน ควรจะเป็นเรื่องที่ผู ้เชี่ยวชาญสภาพภูมิอากาศคุยกัน 
มากกว่า แต่ปรากฏว่าเราทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่า 3 เสานี ้
เชื่อมโยงกัน หากไม่เอามาเก่ียวโยงในการเจรจาด้วย ก็จะท�าให้ได้
ภาพที่ไม่สมดุล

 หลักการอื่นๆ ที่คุยกันก็คือเรื่อง Governance และเรื่อง 
Rules of Law เพราะว่าถ้าขาดซึ่งหลักนิติธรรมแล้ว สังคมก็จะ 
ไม่เคารพซึ่งกันและกันและจะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจสูญสิ้น 
ไปได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจกันมา
เป็นระยะๆ แต่ด้วยความที่การบังคับใช้กฎหมายของเราอาจจะ 
ย่อหย่อนไปบ้าง หรือว่าผู้คนไม่เคารพกฎหมาย เรามีปัญหาทาง 
การเมืองต่างๆ ก็ท�าให้กระทบต่อการพัฒนาได้ ในเรื่องความมั่นคง 
ปลอดภัย ประเด็นที่พูดใน Sustainable Development  
Goals กันมากก็คือในเรื่องของ Crime Prevention การป้องกัน
อาชญากรรมต่างๆ โดยเฉพาะในสงัคมภายหลงัทีเ่กิดความแตกแยก 
สังคมที่มาจากเหตุการณ์การสู ้รบ เรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
มีความส�าคัญมาก หรือแม้แต่เรื่องความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็ก 
เป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาใน Sustainable Development  
Goals ด้วย 

 Inequality เป็นประเดน็ทีจ่ะมเีป้าหมายของตัวเองโดยเฉพาะ
ในครั้งนี้ ใน MDGs เราพูดเรื่องความยากจน แต่ใน SDGs เราจะ 
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พดูถึงการขจดัความเหลือ่มล�า้ในระดับประเทศและในระดบัระหว่าง
ประเทศด้วย และมีเรื่องความใส่ใจที่เราให้ในกลุ่มเปราะบางต่างๆ 

 SDGs ประกอบด้วยเป้าหมายทั้งหมด 17 ข้อด้วยกัน มีตั้งแต่
เรื่องของความยากจน Food Security โภชนาการ Sustainable  
Agriculture และเมื่ออ่านไปจะเห็นว่ามีค�าว่า sustainable  
ในที่ต่างๆ กัน เป้าหมายที่ 3 เป็นเรื่องสุขภาพ เป้าหมายที่ 4 เป็น
เรื่องของการศึกษา เป้าหมายท่ี 5 เป็นเรื่องของความเสมอภาค 
ทางเพศ เป้าหมายท่ี 6 เป็นเรื่องของน�้า เป้าหมายที่ 7 เป็นเร่ือง 
ของพลังงาน เป้าหมายที่ 8 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การจ้างงานต่างๆ เป้าหมายที่ 9 เป็นเรื่องของ Infrastructure 
เร่ืองภาคอตุสาหกรรม เป้าหมายที ่10 เป็นเรือ่งของความเหลือ่มล�า้  
เป้าหมายที่ 11 เป็นเรื่องของ City and Human Settlement  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย 
เป้าหมายที่ 12 เป็นเรื่องของ Sustainable Consumption and 
Production เป้าหมายที่ 13 เป็นเร่ืองของ Climate Change  
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี footnote เอาไว้ด้วย เนื่องจากผู้เจรจาบอกว่า 
มีกระบวนการหารือในเรื่องของ UNFCCC and Climate 
Change อยู่แล้ว จึงไม่ต้องการให้ซ�้ากัน เป้าหมายที่ 14 เป็นเรื่อง 
ของมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลต่างๆ เป้าหมาย 
ที่ 15 จะรวมเรื่องตั้งแต่ภูเขารวมไปถึงดิน เป้าหมายที่ 16 เป็น 
เรื่องของ Rule of Law เป้าหมายที่ 17 เป็นเรื่องของ means  
of implementation เกี่ยวกับเทคโนโลยี Capacity Building  
เรื่องของความช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ ซึ่งเป้าหมายนี้เป็น 
เรื่องที่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศยากจนให้ความส�าคัญมาก 
เพราะในการจะบรรลเุป้าหมายต่างๆ จ�าเป็นจะต้องมคีวามช่วยเหลอื 
จากประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงจากความร่วมมือต่างๆ ด้วย
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เศรษฐกิจพอเพียงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและวำระ
กำรพัฒนำภำยหลังปี ค.ศ. 2015

 Sufficiency Economy กับ Sustainable Development  
Goals มี concept อะไรที่ เหมือนกันบ้าง ดิฉันพบว่าใน  
Sustainable Development Goals มีเรื่อง Sufficiency  
Economy แทรกอยู่อย่างมากมาย ตั้งแต่ฟังท่านองคมนตรีเกษม 
วัฒนชัย บรรยายเมื่อวานนี้ ดิฉันก็ได้กลายเป็น “true believer”  
ใน Sufficiency Economy และสิ่งที่ประเทศไทยควรท�า คือ  
ประเทศไทยมี  moral obligat ion ที่จะต ้องไปแบ ่งป ัน  
Sufficiency Economy กับประเทศอื่นๆ เพราะเรื่องน้ีไม่ใช ่
การเผยแพร่เพื่อการเทิดพระเกียรติเพียงประการเดียวเท่าน้ัน  
แต่เป็น moral obligation ของประเทศไทยที่จะต้องไปแบ่งปัน 
กบัประเทศอืน่ๆ ว่าการพฒันาอย่างยัง่ยนืต้องท�าอย่างไร ซึง่ถอืเป็น  
Development Model ไม่ใช่ Philosophy หรือ Ideology  
ที่จะอยู่บนหิ้ง แต่ต้องให้ทุกคนเห็นว่าน�าไปปฏิบัติได้ มีตัวอย่าง 
ที่ท�าแล้วในภาคธุรกิจของไทย ซึ่งตัวอย่างที่ยกมาวันนี้กับเม่ือวาน
นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเป็นบริษัทใหญ่คือ CP และ SCG ซ่ึง 
อาจจะเป็นหน้าที่ของเราหรือนักวิชาการที่จะต้องให้ตัวอย่างธุรกิจ
ขนาดเลก็หรอื communities ซึง่ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงแล้วสามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องรอการชี้แนะ  
หรือว่าภายหลังการเข้าไปชี้แนะของรัฐ หรือโครงการอื่นๆ ซึ่งภาค 
เอกชนได้ท�าขึน้มา เช่น หอการค้าฯ ท�าเรือ่ง “1 ไร่ 1 แสน” กส็ามารถ 
ที่จะ take off และท�าของตัวเองไปได้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประเทศต่างๆ 

 ในเอกสารของ Sustainable Development Goals จะมี 
ค�าว่า resilient ปรากฏอยู่โดยตลอด จะเห็นได้ชัดว่า เนื่องจาก 
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บริบทของโลกที่มีทั้ง Economic Shocks and Disasters ดังนั้น
เรือ่ง Resilience เป็น concept ท่ีส�าคัญมากท่ีทกุคนตระหนกัและ
ต้องน�ามาใช้ เราจะเห็นว่ามี Resilient Agricultural Practices, 
Resilient Infrastructure, Resilient Building, Resilient City 
คือมี concept ของ resilience เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายในทุกๆ ที่  
และจะเน้นเรื่อง sustainable consumption and production

 ดิฉันคิดว่าส่ิงที่ส�าคัญมากส�าหรับการเผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงไปในทีต่่างๆ คอืการท�าอย่างไรทีจ่ะให้ message  
ของเราไปเชื่อมโยงกับคนฟัง ดังนั้น message ต้องตอบสนองกับ 
คนฟัง สมมตว่ิาเรากล่าวค�าว่า moderation ขึน้มา คนก็มกัจะนกึถงึ
ค�าว่าสันโดษ และความเข้าใจต่อค�าว่าสันโดษคือมันจบอยู่แค่นั้น  
มันจ�ากัด มันไปไม่ถึงที่สุด ในการสื่อไปในต่างประเทศอาจจะต้อง 
สื่อให้ user-friendly เข้าใจง่ายมากขึ้น จริงๆ ค�าว่า “content”  
อาจจะสือ่ได้ตรงกว่า “moderation” เพราะว่ามนัเป็นความรูส้กึทีว่่า 
พอแล้ว เราไม่ต้องรวยแต่เราก็รู้สึกพอได้ เมื่อวานนี้มีท่านวิทยากร 
พูดถึงเรื่องของ “instant gratification” ว่าไม่สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนเช่นกัน

 เมื่อแปล Sufficiency Economy มาสู ่ Sustainable  
Development Goals หรือเรื่องที่ประชาคมโลกพูดกันในภาษาที่ 
ทันสมัย ในเรื่องที่เป็น practice ว่าเก่ียวกับอะไรบ้าง เรื่องของ  
moderation เร่ืองของความพอใจของเรามันเกี่ยวข้องกับหนึ่ง
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราจะต้องมีการพัฒนาที่ไม่โลภ 
จนเกินไป เราจะต้องพัฒนาอย่างพอเหมาะพอควร หรืออย่างเรื่อง 
การใช้ประโยชน์จากดิน ก็จะพบว่าเรื่องดินก็มาอยู ่ในรื่องของ 
moderation ได้ เร่ือง desertification หรืออะไรก็ตามที่เป็น
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ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมกม็าอยูใ่น concept ของ moderation ได้  
เพราะมันเป็นเรื่องการที่เราจะใช้ทรัพยากรในปัจจุบันอย่างมี  
optimum development และต้องไม่เป็นผลเสยีต่อคนรุน่หลงัด้วย 

 นอกจากนัน้ เรือ่ง corruption เป็นอกีเรือ่งหนึง่ซ่ึงเกีย่วข้องกบั  
moderation อย่างมากและเป็นประเด็นส�าคญัของโลก เป็นปัญหา
ซึ่งพบกันทั่วไปในทุกที่ แล้วก็อยู่ในเวทีอย่างเช่น United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime หรือ 
UN Convention against Corruption ถ้าคนรูจ้กัพอ ธุรกจิรูจ้กัพอ 
แล้ว corruption ก็เป็นสิ่งที่เราจะแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ 

 เรื่องของ reasonableness ความมีเหตุมีผล เป็นสิ่งที่จะ  
“ring a bell” ให้กับผู้ฟังของเราในตะวันตกหรือในแวดวงเวที
ระหว่างประเทศ เร่ืองของการมีความรู้ เรื่องของ knowledge-
based เรื่องของ evidence-based policy making ซึ่งขณะนี ้
มีการพูดกันมากว่าถ้าเกดิจะท�า policy ที ่evidence-based จะช่วย 
ให้เราไม่ไปท�าตามนักการเมือง เพราะว่ามีการวิเคราะห์ มีการ 
ส�ารวจมาแล้วว่าคนกลุ่มไหนเป็นคนที่ยังขาด คนกลุ่มไหนเป็นคนที่
ยังต้องได้รับผลประโยชน์จากการก�าหนดนโยบายนั้นๆ เช่น สมมติ
นโยบายสนันสนุนรถคันแรกของเราจะไป benefit ใคร ใครควรจะ
เป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ หรอืนโยบายเรือ่งข้าว เป็นต้น ถ้ามกีารท�าการ
ส�ารวจก่อน ท�า evidence-based ว่าคนกลุ่มไหนควรจะได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างไร ก็จะท�าให้นักการเมืองไม่ใช้อ�านาจไปในทาง 
ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ในเรื่อง learning organization ก็เป็น 
เรือ่งของการมเีหตมุผีล ถ้าคณุจะเป็นองค์กร เป็นธรุกจิ เป็นกระทรวง  
ที่ท�างานอย่างมีเหตุมีผล ก็จะต้องเป็นองค์กรที่มีความใฝ่รู ้อยู ่
ตลอดเวลา และแน่นอนที่สุด ทั้งหมดนี้ก็จะน�าไปสู่การมี policy 
making ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
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 ใน Sustainable Development Goals เราควรจะให้ 
ความส�าคัญในเรื่องอะไร แน่นอนที่สุดมีเรื่อง education มีเรื่อง 
capacity building เรื่อง technology transfer จะเห็นว่าใน  
Goal ที่ 17 ของ SDGs ในเรื่องของ means of implementation 
ได้มกีารพดูกนัถงึเรือ่งของการสนบัสนนุประเทศต่างๆ ว่าประชาคม
โลกจะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้มี access to science  
and technology อย่างไรบ้าง มีเรื่องของการสร้าง capacity  
บทบาทของส�านักงานสถิติแห่งชาติจะมีความส�าคัญอย่างยิ่ง  
ในการท�าส�ารวจสถิติต่างๆ จะต้องมีสถิติซึ่งแยกแยะกลุ่มคน เช่น 
แยกแยะสตรี ผู้ชาย ผู้สูงอายุ เพราะว่าจะน�ามาสู่การก�าหนด
นโยบายซึ่งสามารถตอบสนองต่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ 

 แม้แต่ใน Goal ที่ 16 ที่พูดถึงเรื่อง rule of law เป็นสิ่งที่ 
ไม่น่าเชือ่เลยทีใ่นเวททีีต่่างประเทศเจรจากัน เราจะไม่นกึไม่ฝันว่าจะ 
มีคนค้านในเรื่อง rule of law ปรากฏว่ามีคนค้านจ�านวนมาก  
ตอนที่เจรจา Sustainable Development Goals เป็นประเด็นที่ 
บางกลุม่เอามาผกูโยงกนักบัเรือ่ง foreign occupation ว่าจะไม่ยอม 
ให้ใส่เรื่อง rule of law ถ้าไม่ใส่เรื่อง foreign occupation และ  
self determination เป็นเรื่องที่ท�าให้เราต้องเจรจากันอยู่ถึงตี 5  
ในการประชุม ดังนั้น สิ่งที่ต้องการจากฝ่ายสถิติเพื่อสนับสนุน
การเจรจาและโน้มน้าวให้เห็นความเก่ียวข้องระหว่างการพัฒนา 
และการบังคับใช ้กฎหมายก็คือสถิติของอาชญากรรม โดย 
วัดเปรียบเทียบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มันมีส่วนที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนกันอย่างไร ในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ทีดี่อาชญากรรมจะลดลงหรอืไม่ หรอืในทางตรงกนัข้าม การบงัคบัใช้
กฎหมายทีด่จีะน�าไปสูร่ะดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจทีส่งูขึน้หรอืไม่ 

 ในเรื่องของ resilience and immunity น่าจะสามารถน�า  
concept ของ risk management หรือ risk reduction มาใช้ได้  
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ซึ่งจะเป็น concept ที่ไปท�าให้แวดวงธุรกิจเห็นว่า Sufficiency 
Economy เป็นเรื่องที่ทันสมัย ไม่ใช่เรื่องที่ใช้กันเฉพาะองค์กรหรือ 
ชุมชนเล็กๆ แต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรสามารถท�าได้อยู่แล้ว และเรื่อง 
prevention and protection ก็เป็นเรื่องของ resilience คือการ
ป้องกันเอาไว้ตัง้แต่ต้นเหต ุจะท�าให้คนไม่ตกไปอยูใ่นสถานการณ์ทีม่ ี
ความเสี่ยงหรือความเปราะบาง message ของเราที่จะเข้าไปอยู่ใน  
Sustainable Development Goals และในวาระการพัฒนา 
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 มีเร่ืองที่เชื่อมโยงกันค่อนข้างมากอยู่แล้ว  
ทั้งเรื่องของ social protection system การให้ความช่วยเหลือ 
กลุม่คนยากจนต่างๆ ความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็งของ
ระดับชาติ เรื่องความยากจน ฯลฯ นี่คือ concept ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กำรเผยแพร่แนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีงในเวทรีะหว่ำงประเทศ

 เมื่อวานนี้ถามคุณ Murata รองเลขาธิการบริหารเอสแคปว่า  
มีเวทีใดบ้างที่เราจะไปผลักดันในเรื่องของ Sufficiency Economy  
ได้ คณุ Murata ก็บอกว่าจะมี ESCAP คร้ังท่ี 71 ในเดอืนพฤษภาคม   
พ.ศ. 2558 แล้วก็สามารถน�าไปสู ่ ECOSOC หรือ General  
Assembly ได้ ดิฉันจะขอกล่าวถึงเวทีต่างๆ เป็นตัวอย่าง อันที่หนึ่ง 
จะมีการประชุม climate change ที่ Lima ในเดือนหน้า ต่อไปคือ 
UN World Conference on Disaster Risk Reduction ในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการประชุมที่ส�าคัญมาก และเมื่อเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้เป็นประเทศเจ้าภาพการประชมุ 
ระดับรัฐมนตรีเอเชียแปซิฟ ิก ในเรื่องของ disaster r isk  
reduction เพื่อน�า inputs เข้าไปสู่ UN World Conference  
ในเอกสาร declaration ของการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้  
คณะผู้แทนไทยได้ประสบความส�าเร็จในการน�าเอาประเด็นของ   
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Sufficiency Economy เข้าไปให้ได้รบัการยอมรับใน declaration  
นั้นด้วย ต่อไปก็จะมีการประชุม Asia Pacific Forum on  
Sustainable Development เป็นกิจกรรมค่อนข้างประจ�าปี  
คราวท่ีแล้วจดัไปเมือ่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีพทัยา 

 ปีถัดไปก็อาจจัด back to back กับ ESCAP แล้วก็จะมี 
High-level Political Forum on Sustainable Development  
ที่ ECOSOC ในช่วงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงส่วนใหญ่คณะผู ้แทน 
ก็จะเป็นในระดับรัฐมนตรี แล้วก็จะมี UN Summit เพื่อรับรอง 
วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 มี UNFCCC COP21  
ที่ปารีสต้องดูว่าเราจะสามารถท�าอย่างไรให้ inputs จากเวทีต่างๆ  
ที่ไทยจะจัดขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงป้อนเข้าไปสู ่เวทีใน 
กระบวนการของ UN ได้ เช่น ในการประชุม High-level Political  
Forum on Sustainable Development ในเดือนกรกฎาคม 
ซึ่งเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีและมีผู้แทนจากที่ต่างๆ มาก  
การไปจัดนิทรรศการเป็น side event ในเรื่อง Sufficiency  
Economy ในช่วงนั้น เพื่อน�า inputs จากที่เราได้ไปจัดในที่ต่างๆ 
มาน�าเสนอ ท้ังนี ้ อาจจะช้าไปถ้าไปรอจดัในช่วง summit ในเดอืน
กนัยายน  พ.ศ. 2558 

 ในปี ค.ศ. 2016 มีสองงานที่น่าสนใจ การประชุมแรกคือ  
World Humanitarian Summit ฟังชื่ออาจจะดูเหมือนไม่ 
เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกจิหรอืการพัฒนาอย่างยัง่ยนืนกั  
แต่จริงๆ แล้วจะเกี่ยวข้องมากเพราะเราพบว่า แนวทางการจัดการ
กับปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ ต่อไปนี้จะต้องมีความครอบคลุมมากขึ้น  
เพราะถ้าจะรอแก้ไขปัญหาหรือจะคอยช่วยเมื่อเกิดวิกฤติแล้ว  
ถือว่าเป็นสิ่งที่ราคาแพง ดังนั้น เราควรจะลงทุนในการป้องกัน  
การแก้ปัญหาตัง้แต่ต้นเหต ุส่วนหนึง่ทีพู่ดถงึ World Humanitarian  
Summit การลงทุนในการขจัดความยากจน การเสริมสร้างความ 
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เข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมและบทบาทในการก�าหนด
นโยบายต่างๆ ได้ อีกการประชุมหนึ่งคือ HABITAT จะเป็นในเรื่อง
ของ cities ความเป็นอยูข่องประชาชน ซึง่เร่ืองของ Resilient Cities  
จาก Sustainable Development Goals จะไปเสรมิกบัการประชมุ  
HABITAT

 ประเด็นที่ว่าใครจะเป็นคนท�าในเรื่องน้ี เมื่อวานอาจารย์  
Geoffrey Longfellow ฝากไว้ว่า ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
เวลาจะออกไปประจ�าการจะต้องรูเ้รือ่งเกีย่วกับประเทศไทยให้มาก 
เพื่อที่จะได้ไปชี้แจงให้ประเทศต่างๆ เข้าใจได้ อันนี้ ก็ขอน้อมรับไว้  
และเห็นว ่ากระทรวงการต ่างประเทศควรจะท�าให ้มากขึ้น  
นอกจากนั้น ภายในประเทศ กระทรวงฯ มีโครงการต่างๆ เช่น  
บัวแก้วสัญจร อาเซียนสัญจร กรมต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่ เพื่อสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชนคนไทยในเรือ่งการต่างประเทศด้วย 

 อย่างไรกด็ ีการต่างประเทศไม่ได้ท�าโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
แต่ผูเ้ดียวเท่านัน้ หน่วยงานอืน่ๆ ควรจะม ีconcept ของ Sufficiency  
Economy เข้าไปอยูใ่นสายเลอืด ทกุคนควรจะมี branding บนหน้า 
ของตัวเองว่าประเทศไทยมี Sufficiency Economy Practices  
และต้องการให้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากตรงน้ีด้วย ดังน้ัน  
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น BOI  
ททท. กระทรวงพาณิชย์ ทุกคนต้องร่วมท�าด้วยกัน บทบาทที่ 
เข ้มแข็งของภาควิชาการซึ่ งก�าลังท�าอยู ่และน ่าสนใจมาก  
ภาคประชาสังคมก็ยิ่งน่าจะท�า ภาคการสื่อสาร เช่น เมื่อวานนี้ 
นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์คุณสุทธิชัย หยุ่น พูดเรื่องเดียวกันนี้ว่า  
มีความพยายามที่จะมี inputs ไปสู่กระบวนการของ สนช. ว่า
ในรัฐธรรมนูญควรจะก�าหนดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ด้วย 
หรือไม่ ภาคเอกชนหลายแห่งก็มีการด�าเนินการตามน้ีอยู ่แล้ว  
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มีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ธุรกิจใหญ่ช่วยธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และอื่นๆ ควรจะ 
ขับเคลื่อนเป็นองคาพยพเดียวกัน social media เองก็มีความ 
ส�าคัญมากและน่าจะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด ไม่จ�าเป็น  
ต้องรอให้นักการทูตออกไปพูดในเวทีต่างๆ เพราะสามารถแพร่
กระจายสารไปได้อย่างรวดเรว็ และตวัอย่างทีน่่าสนใจและน่าลองท�า  
เช่น TED Talk ซึง่พดูครัง้หนึง่มีคนสามารถ click เข้าไปฟังได้เป็นสบิ
ล้านคน ก็น่าจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ให้ได้ผลโดยไม่ต้องลงทุนมาก 

 คน คือตัวแปรส�าคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะพูด
ให้คนในต่างประเทศฟัง แต่คนไทยในประเทศเองยงัไม่เข้าใจ ดงันัน้  
ต้องให้คนไทยเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ถามแล้ว 
ต้องตอบได้ว่าคืออะไร 

 ในเร่ืองการสร้างเครือข่ายก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่กระทรวง 
การต่างประเทศอาจพจิารณา เช่น ในเวทสีหประชาชาต ิถ้าจะผลกัดนั 
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง อาจจะต้องไปคยุกับประเทศภฏูานท่ีท�าเรือ่ง  
Gross National Happiness หรอืประเทศจนี ทีท่�าเรือ่ง Green GDP  
เพื่อน�ามาช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่อง  
ideology ท่ีเลื่อนลอย โดยส่วนตัว ดิฉันมองเรื่องน้ีคล้ายๆ กับ 
ศาสนาพุทธ นั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติและมีความเข้าใจ และ
ปัจจุบัน ศาสนาพุทธในโลกตะวันตกได้แพร่กระจายไปอย่างมาก  
การเผยแพร่ก็มาจาก practitioners มากกว่าการจัดตั้งหรือการ
ประชุมต่างๆ ซึ่งจุดนี้เองท�าให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง 

 สดุท้ายนี ้ดฉินัมองว่า เศรษฐกิจพอเพยีงไม่ใช่แค่ philosophy 
แต่เป็น sustainable development model ซึ่งประเทศไทยมี 
moral obligation ที่ต้องแบ่งปันกับประเทศต่างๆ
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
โดย นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา 

 ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ* หรือ
สพร. เป็นหน่วยงานความร่วมมือด้านวิชาการที่รัฐบาลไทยร่วมมือ 
กับต่างประเทศ ส�าหรับหลักการในการให้คือเรามองประเทศที่ 
ด้อยพัฒนาให้กลายเป็นประเทศพัฒนา แต่การที่เราจะไปช่วยนั้น 
เราต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ของเราเองให้ได้เสยีก่อน เรือ่งของการลด
ช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาคก็ส�าคญั เรือ่งใหญ่ทีเ่ราก�าลงัท�าคอืการ
แบ่งปันประสบการณ์การพฒันา ไม่ใช่แค่พัฒนาค�าเดยีวแต่เป็นการ 
พฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ถอืเป็นจดุแขง็ของไทย เพราะหลายๆ ประเทศ
ที่มีความร่วมมือกับไทยต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทย  
ว่าเราพฒันาอย่างไรใน 40 ถงึ 50 ทีผ่่านมา และมจีดุเด่นหลายเรือ่ง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เรามองว่าอะไรที่เป็นรูปแบบที่ดีที่เรา
พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์นั้นได้ จากที่เราประสบภาวะ 
ทางเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 และเราสามารถกลับมายืนได้อย่าง
รวดเร็ว หลายประเทศก็สงสัยว่าเราฟื้นตัวได้อย่างไร ท�าให้เกิด 
แนวคิดว่าเราน่าจะท�าอะไรที่เป็นการเผยแพร่โดยใช้หลักปรัชญา

* ยกสถานะเป็นกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ ตัง้แต่ 23 มกราคม 2558

7
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ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท�าให้เรากลับมายืนบนฐานของเราเองได ้
เราจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง
ชื่อ “โครงการบัวแก้วสัมพันธ์” โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน 
เมื่อ พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 เพิ่มประเทศจีนเข้ามา  
ในสามป ีแรกเป ็นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักส�าคัญคือการศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้พบกับ 
คนที่น�าไปใช้และประสบความส�าเร็จจริง และในปี พ.ศ. 2550  
เราได้เพิ่มเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนว่าท�าอย่างไร
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งเราพยายามเปลี่ยนแนวให้เห็นว่า 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ได้ในหลายๆ เร่ือง แล้วก็ขยาย 
จากประเทศไปให้ทั่วภูมิภาค พอประเทศเพื่อนบ้านเริ่มท�า
หลายๆ ประเทศทราบ ก็เลยร้องขอให้เราไปเผยแพร่บ้าง สพร. 
เริ่มจากการลงพื้นที่ ในประเทศทางแถบลาตินอเมริกาในปี  
พ.ศ. 2548 ตอนแรกเน้นในเรื่อง OTOP ว่าสามารถน�าไปปรับใช้ได้  
และขยายไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จากเรื่อง 
การเกษตรเรากน็�าไปปรบัเป็นเรือ่งการท่องเทีย่ว แต่เป็นการท่องเทีย่ว 
เชิงอนุรักษ์ ซึ่งใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ล่าสุดที่เพิ่ง
ด�าเนินการเสร็จไปกับประเทศทางลาตินอเมริกาคือเรื่องของ  
Universal Health Coverage ซึ่งเราได้พาไปศึกษาดูงานในโรง
พยาบาลว่าสามารถน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปปรับใช้
กับงานภายในโรงพยาบาลได้ นอกจากการจัดดูงาน เราได้ก�าหนด 
ให้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจ�าปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 มาเรามี 
หัวข้อในการฝึกอบรม 4 หัวข้อ ดังน้ี 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 2. การสาธารณสุข 3. ภาวะโลกร้อน 4. ความปลอดภัย
ทางด้าอาหาร ภายใต้หัวข้อเหล่านี้ ส.พ.ร.จะเสนอให้สถาบันต่างๆ 
พิจารณาว่าจะจัดหลักสูตรอบรมอะไร ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็มีผู้สมัคร
จ�านวนมาก
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 นอกจากนี้ สพร. ยังมีโครงการพัฒนาในประเทศต่างๆ ซึ่ง 
ประเทศแรกทีเ่ราเข้าไปด�าเนนิการคอืประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว เป็นการพฒันาในเรือ่งการเกษตรในพืน้ทีเ่ขตน�า้ท่วม 
และบริเวณที่แล้งมาก ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตร
ตัวอย่างอยู่ที่หลวงพระบาง สถานที่ท่ีสองที่เราเข้าไปด�าเนินการ  
คือ ประเทศเลโซโทซึ่งเป็นสถานที่ท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีได้ทรง 
ขอให้เราไปช่วยสาธิตจนกลายเป็นสถานที่สาธิตเรื่องการเกษตร 
แบบผสมผสาน สถานที่ที่สามคือประเทศติมอร์ เลสเต เราได ้
เข้าไปพัฒนาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างซึ่งทุกวันน้ีรัฐบาลติมอร์ เลสเต  
ได้น�าแบบอย่างนี้ไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านภายในประเทศของตน  
อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้สนับสนุนเป็นประจ�าคือการพัฒนาตามแนว 
ชายแดนที่ประสบปัญหาโดยกองก�าลังสุรนารี ซึ่งได้มีการพัฒนา 
เป็นหมู่บ้านตัวอย่างระหว่างไทย-กัมพูชา

 ปัจจุบันนี้ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช.  
ได้มีการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ในเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ขึ้นมา เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลอง 90 พรรษา และฉลอง  
20 ปีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการจัดท�า
ยทุธศาสตร์ต้ังแต่ พ.ศ. 2557 – 2560 มกีารบรูณาการและขับเคล่ือน 
องค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน ซึง่ภายใต้ยทุธศาสตร์นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 7 ประเดน็ ดงันี้

 1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยมีส�านักงาน 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิหรอื กปร. เป็นผูด้�าเนนิการ เป็นการส่งเสรมิให้ภาคชนบท 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีพ 

 2. การขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษา 
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ธกิารเป็นผูด้�าเนนิการ คอืพฒันาจดัการการศกึษาตามหลกัปรชัญาฯ 
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

 3. การขบัเคล่ือนในภาคธุรกจิบรกิาร การท่องเทีย่ว อตุสาหกรรม  
และผูป้ระกอบการรายย่อย โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ด�าเนินการ โดยก�าหนดว่าจะต้อง
มีการสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐ สร้างเครื่องมือให้เกิดแรงจูงใจใน
การขับเคลื่อน

 4. การขบัเคล่ือนการพฒันาหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด�าเนินการ 
เป้าประสงค์คอืการเผยแพร่การพฒันาอย่างยัง่ยนืให้กบัประเทศต่างๆ

 5. การขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่หลัก 
ปรัชญาฯ ไปสู่วงกว้าง โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ด�าเนินการ

 6. เรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความมัน่คง มกีองทพั
ไทยเป็นผู้ด�าเนินการ

 7. การขับเคลือ่นไปสูภ่าคปฏิบตัใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ มสี�านกั 
ปลัดนายกรัฐมนตรี และส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้
ด�าเนินการ 

 ทัง้หมดน้ีคอืเรือ่งท่ี คสช. ก�าลงัด�าเนนิการ โดยให้ทกุหน่วยงาน 
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 

 ในส่วนของการต่างประเทศที่ส�านักงานความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนาระหว่างประเทศก�าลังด�าเนินการ คือเรื่องตัวชี้วัดที่ 1  
ในการก�าหนดให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้เร่ืองหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถน�าไปปรับใช้ได้ อาท ิให้ทนุการศกึษา 
ให้ผูร้บัทนุได้เรยีนรูเ้รือ่งหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเรา
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ได้เชิญเข้ามารับการฝึกอบรมในประเทศไทย และยังมีเรื่องไตรภาคี
ซึ่งถือเป็นแผนใหญ่ระดับชาติ ในส่วนของ สพร. เองมียุทธศาสตร ์
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดย 
ก�าหนดเป็นพันธกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ของไทยว่าเราจะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบ 
ของการพฒันา ซึง่หนึง่ในนัน้คอืเรือ่งปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
และอีกเรือ่งคอืการแก้ปัญหาทีจ่ะน�าไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ส�าหรบั 
เรื่องไตรภาคี ทุกวันนี้ได้หารือกับทางเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้ว  
โดยอันดับแรกคือการจัดฝึกอบรมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ไทย-เกาหลีใต้ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ สพร.  
วางแผนว่าจะต้องประสบความส�าเร็จให้ได้ และในเรื่องของ 
ทนุการศกึษาเราได้ร่วมหารอืกบัทางสถาบนัการศึกษาหลายสถาบนั 
สนบัสนนุให้นกัเรยีนไปศกึษาต่อในระดบัปริญญาโท โดยเฉพาะเรือ่ง 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยขอให้เน้นการท�าวจัิยหรอืท�าวทิยานพินธ์ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งนี ้อกีเรือ่งหนึง่คอืการท�าเอกสารเผยแพร่ซ่ึงจะมี
การหารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กปร. ด้วย 

 ปัญหาที่พบทุกวันนี้ คือ ทุกครั้งทีม่ีการจัดฝึกอบรมหรือดูงาน  
ค่อนข้างยากในการหากรณศีกึษาเนือ่งจากค่อนข้างกระจดักระจายอยู ่
ทัว่ไป บางครัง้ต้องไปสอบถามจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือบางครั้งก็ไปสอบถามจาก 
กระทรวงมหาดไทย หรอืภาคเอกชน การสมัมนาครัง้นีถ้อืเป็นโอกาสดี 
ที่จะท�าให้หน่วยงานภายนอกเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่มีแค่เรื่องการเกษตรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมหลายๆ เรื่อง 
ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ก็สามารถด�าเนินการและปรับใช้ได้ 
อย่างไรก็ดี เราพบว่าการฟังบรรยายในห้องไม่ได้ผลดีเท่ากับการได้
ไปดูการปฏิบัติในพื้นที่จริง หรือไปพูดคุยกับผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ทุกวันนี้ สพร. ก็ก�าลังด�าเนินการในเรื่องของการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
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โครงการพัฒนาดอยตุง:  
รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน
โดย หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล

 ผมจะขอใช้เวลาประมาณ 40 นาทีบรรยายให้ฟังถึงเรื่องของ
ปรัชญาการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง และการน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

 เรื่องที่ 1 ถามว่า การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้แล้วน�าไปท�าอะไร ผมคิดว่ามี 2 วัตถุประสงค์หลัก อันหนึ่ง 
คอืการสร้างความมัน่คงทางมนษุย์ หรอื Human Security ประเด็น
ที่ 2 คือการสร้างความมั่นคงของชาติหรือ National Security  
จริงๆ แล้ว outcome ของการด�าเนินงานทั้งหมดของพระบรม
วงศานุวงศ์ คือการท�าให้ประชาชนในชาติสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
สามารถที่จะตัดสินใจได้ มีอิสรภาพทางความคิด อิสรภาพทางการ 
ปฏบิตั ิและทกุคนเม่ือรวมกนัแล้วก็สามารถทีจ่ะเป็นผูท้ีร่่วมสร้างชาต ิ
และพัฒนาชาติให้มั่นคงไปต่อได้

8
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 เรือ่งที ่2 มูลนธิิแม่ฟ้าหลวงคอือะไร เราเป็นมลูนธิขิองพระมารดา 
พระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์ เพราะฉะนั้นการท�างานต่างๆ ก็ต้อง
สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ ถ้ากลับไปดูเรื่องพันธกิจขององค์กร 
เราต้องการท่ีจะเป็นผู้น�าทางความคิด บูรณาการความร่วมมือ 
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนทางสังคม 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดฐาน 3 ฐานคือ เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม Model ในปัจจบุนัในเรือ่งของการประกอบธรุกจิต่างๆ  
เราจะเห็นว่า เอาก�าไรอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราท�าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติมาถึงจุดที่มันเริ่มจะส่งผลกระทบอย่างชัดเจน ดูอัตรา 
การละลายของน�้าแข็งขั้วโลกเหนือ การปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
การท�าลายป่าในประเทศไทย ฯลฯ ธุรกิจเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้
เกิดการท�าลายธรรมชาติและทรัพยากร ซึ่งสุดท้ายแล้วท�าให้เกิด
ความไม่มั่นคงในการด�ารงชีวิตของทุกคนในโลกนี้ ฉะนั้น ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นส่ิงที่สามารถที่จะน�ามาใช้และปฏิบัต ิ
ได้จริง สามารถที่จะไปเป็นตัวอย่างของโลกในการ shape วิถีการ
ที่จะด�ารงชีวิตในอนาคต

 หลักของการพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงคือ เราเชื่อในศักยภาพ 
ของคน การจะเข้าไปเจอชมุชน เราจะไม่มองว่าเขาเป็นคนทีด้่อยกว่า 
แต่เราจะมองว่าเขาเป็นคนทีส่ามารถจะท�าได้ เป็น Sleeping giant  
เป็นคนที่หลับไหลอยู่ภายใต้ความสามารถอะไรต่างๆ มากมาย 
เหลือเกิน เขาอาจจะไม่เข้าใจถึงศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่  
การพัฒนาจึงเน้นที่คน ถ้าเราเปลี่ยนคน เราก็สามารถเปลี่ยนชุมชน
เปลี่ยนประเทศ และเปลี่ยนแปลงโลกได้ 

กำรท�ำงำนของเรำคือรู้ให้จริง กำรที่จะรู้จริงก็ต้อง 

 1. ศกึษาข้อมลูบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ ไม่ได้ศกึษาเฉพาะ
อยูใ่นห้องแอร์ อยูใ่นกรงุเทพฯ อยูใ่นออฟฟิศ แต่ต้องลงพืน้ทีแ่ล้วไป 
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รับรู้ไปสัมผัส บางครั้งเราคิดว่า การอ่านการฟังท�าให้เราสามารถ
รับรู้ข้อมูลท่ีแท้จริงได้ แต่เรื่องของการสัมผัส การรู้สึก การพูดคุย 
การชิม การมองเห็นด้วยตาของตนเอง ก็มีความส�าคัญ ก่อนที่เรา 
จะท�าโครงการอะไรก็ตาม การลงพื้นที่เป็นหนึ่งใน requirement 
ที่เราต้องท�า

 2. เมื่อรู้จริงแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง คือข้อมูล 
ทีม่าจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มหาวทิยาลยั  
หรือข้อมูลต่างๆ ที่เราสืบหาได้ และข้อมูลที่มาจากชาวบ้านซึ่งเรา 
มักจะมองข้ามกันไป เพราะคิดว่าข้อมูลที่มาจากนักวิชาการนั้น 
ถูกต้องแล้ว แต่วิชาการอาจจ้างคนในพ้ืนที ่ข้อมลูอาจจะได้มาอย่าง
ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แบบ จึงจะต้องลงไปเก็บข้อมูลเองเสมอแล้ว 
ก็น�าข้อมูลนั้นมา cross check กัน 

 3. หลังจากได้รบัข้อมลูแล้ว ชาวบ้านตระหนกัว่า ตวัเองนีแ่หละ 
คอืผูท้ีส่ร้างปัญหา ป่าหายชาวบ้านเป็นคนตดั นกัธรุกิจเป็นคนสร้าง
แรงจูงใจให้เขาเข้าไปตดั แต่ปัญหาเกดิขึน้กับชมุชนเอง ถ้าเขาเข้าใจ 
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับเขาเอง เขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นไป 
แก้ปัญหา กระบวนการพฒันาของเราจงึเป็นกระบวนการทีช่าวบ้าน 
ต้องเรยีนรูไ้ปในตวัทกุขัน้ตอน เรยีนรูท่ี้จะเก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู  
เรยีนรูท่ี้จะยอมรบัและหาแนวทางในการแก้ไข แล้วลกุขึน้มาปฏบิตัิ  
ค�าว่าระเบิดจากข้างในคือกระบวนการตรงนี้ หมายความว่า  
ชาวบ้านต้องยอมรับว่าเขาคือตัวปัญหาและไม่มีใครจะแก้ให้เขาได้
นอกจากตัวเอง 

 4. เม่ือรบัรูแ้ล้วกพ็ร้อมทีจ่ะออกมาแก้ไขเอง การเรยีนรูท้ัง้หมด 
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ ผลงานและผลลัพธ์ที่ชาวบ้านเป็นคนท�า
ข้ึนมา เมื่อชาวบ้านพร้อมที่จะออกมาท�าแล้วก็สามารถสร้างความ 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ ชาวบ้านจะเกิดความมั่นใจ  
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ความเป็นเจ้าของ ความรักและความหวงแหนในสิ่งที่เขาท�าขึ้นมา  
ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นกับสิ่งที่รัฐบาลไปท�าหรือหยิบยื่นให้ เมื่อไรที ่
งบประมาณหมด เจ้าหน้าที่ถอยออก มันก็หยุดทันที เพราะมัน 
ขาดแรงจงูใจ ขาดความเป็นเจ้าของ ขาดความรูท้ีเ่ราจะต้องถ่ายทอด
ให้เพื่อที่เขาจะได้ลุกขึ้นมาท�าต่อได้โดยไม่มีเรา บางครั้งหน่วยงาน
ในการพัฒนาอาจจะส�าคัญตัวเองผิดมองว่าตัวเองเป็นผู ้ปฏิบัติ 
ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จริงแล้วๆ เราเป็นผู ้ “น�าให้เกิด 
ความเปลีย่นแปลง” เราเป็น facilitator เราไม่ใช่เป็น implementer  
ชาวบ้านเป็น implementer เรามีหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจ  
ให้ความรู ้ให้ทนุทรพัย์ ให้อะไรกไ็ด้ทีท่�าให้เขาสามารถลกุขึน้มาต่อสู้
ไปด้วยตัวของเขาเอง 

 ลักษณะการท�างานพัฒนาเราก็จะเป็น 3 stages ด้วยกัน 
ก็คือ stage ที่ 1 อยู่ให้รอดก่อน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มูลนิธิมักจะลงไป 
ท�างานมักจะอยู่ใน stage นี้ เพราะฉะนั้นหลายๆ คนถามว่าท�าไม 
ไม่ท�าธุรกิจ ท�าไมไม่ส่งออก ท�าไมยังไม่แปรรูป ฯลฯ ตอบได้ว่า 
ไฟฟ้ายงัไม่มี สขุภาพยงัไม่ด ีการศกึษากย็งัไม่ได้ ปัจจยัหลายๆ อย่าง
ยังไม่ครบ 

 stage ที ่1 คอืท�าอย่างไรให้เขาอยูใ่ห้รอดพ้นจากความอดอยาก  
ไม่ต้องกู้มากิน สร้าง food security ให้มีเพียงพอ ให้เขาพ้นจาก
ความเจ็บไข้ได้ป่วยเพือ่มีแรงลกุขึน้มาประกอบอาชพีได้อย่างถกูต้อง 

 stage ท่ี 2 คอือยูอ่ย่างพอเพยีงและเพยีงพอ ตรงน้ีชวิีตจะเริม่ 
ดีขึ้น อาหารเพียงพอ เริ่มมีผลผลิตเพื่อขายสร้างรายได้หรือส่งออก 
ปลอดหนี้สิน 

 stage ที่ 3 คือการอยู่อย่างยั่งยืน stage นี้จะถึงได้ยากที่สุด  
เพราะชุมชนจะต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีภูมิคุ้มกัน ปกครอง 
ตัวเองได้ แก้ปัญหาได้ สามารถต้านทานธุรกิจที่เอาเงินมาทุ่ม  

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

90



แล้วก็ต้องขายที่แล้วย้ายที่ไปใหม่ เขาจะต้องตัดสินใจที่จะปกป้อง
รักษาวัฒนธรรม อาชีพ พื้นที่ ประเพณีและอนาคตของเขาให้อยู่ 
ให้ได้ ตรงนี้เป็นตัวที่ท�าให้การพัฒนาต้องใช้เวลา การที่ในเวที
ระหว่างประเทศมงีบประมาณ ปีต่อปี เตม็ที ่3 ปี เราแทบจะท�าอะไร 
ไม่ได้ 

 การพัฒนาเหมือนพายุทอร์นาโดที่จะเกิดผลเมื่อมันลงมา 
ในชุมชน แต่ปัจจุบันช่องว่างมันอยู่ในช่องประเทศ ช่องจังหวัด  
ช่องอ�าเภอ หน่วยราชการก็ลงมาถึงตรงน้ี มันก็มีช่องว่างอยู ่  
หลายๆ ครั้งเรามักจะมาคุยกันในห้องแอร์ พูดกันเชิงนโยบาย  
ตอบค�าถามด้วยการตั้งค�าถามใหม่ แต่ที่เราไม่มีคือ ออกจากห้องนี้ 
ไปแล้วจะท�าอย่างไร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงคิดว่า ปัจจัยส�าคัญคือ 
ต้องหากญุแจให้เจอ กุญแจนัน้กค็อื community self realisation 
ที่ท�าให้ชุมชนนั้นพึ่งพาตัวเองได้

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร ้างขึ้นมาเพื่อให ้ เ กิด 
ความม่ันคงแก่ประเทศ สร้างความมั่นคงให้กับโลก คือการเพิ่ม 
ทนุมนษุย์ ถ้าเรามัวแต่คยุเรือ่ง policy แล้ว policy เหล่านีไ้ม่สามารถ 
ที่จะ transfer ลงไปให้กลายเป็น action สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถ 
วัดได้ว่า ตัวมนุษย์มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ความสามารถ
ในการจัดการเพิ่มขึ้น มันก็เป็นการต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า ชุมชน
นั้นไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วย หลายๆ ครั้งเรามองการพัฒนา 
เชิงเดี่ยว เกษตรท�าด้านเกษตร ปศุสัตว์ท�าด้านปศุสัตว์ ชลประทาน
ท�าด้านชลประทาน ป่าไม้ท�าด้านป่าไม้ แต่การพัฒนาจะเกิด
ทอร์นาโดได้ต้องเอามาตกีนัครบั เหมอืนเอาผลไม้มาผสมกันแล้วป่ัน  
เพราะฉะนั้น การพัฒนาจึงต้องเริ่มต้นจากน�้ายกตัวอย่าง อ่างน�้า  
มาที่แปลงนา มาที่เมล็ดพันธุ์ ของเหลือจากนั้นจึงน�ามาเป็นอาหาร
สัตว์ จึงจะเกิดบูรณาการขึ้นได้ 
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 การแก้ปัญหาความยากจน ถ้าชาวบ้านมใีจ ชาวบ้านออกมาท�า  
มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครับ ภาพสไลด์นี้คือภาพที่น่าน 
เมือ่ประมาณ 4 ปีทีแ่ล้ว พวกเราเพิง่เข้าไปเริม่โครงการใหม่ๆ บ้านที ่
อยูใ่นรปูกลมๆ ชาวบ้านเริม่ขดุนา ตรงนัน้เอารถลงไปไม่ได้ ชาวบ้าน 
ขดุกบัมอืไปทัง้หมด 800 กว่าไร่ภายใน 1 ปี แล้วกเ็ปลีย่นมนัออกมา
ให้กลายเป็นนาข้าว เพิม่ผลผลติออกมา นีค้อืสิง่ทีป่ระชาชนธรรมดา
ท�าได้เม่ือเราให้ความรู้เขา ให้โอกาสเขา เมื่อเขาตระหนักเกิดแรง
จูงใจแล้วลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง 

 โครงการพัฒนาดอยตุงเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ปรัชญาของเรา 
คือเราพัฒนาตามความรู้ท้องถิ่น คนถามผมว่า ผมไปท�าอะไรที่ 
อัฟกานสิถาน ผมตอบว่าไปเล้ียงแกะ เขาหนัมามองหน้า ผมบอกว่า 
ปรัชญาการพัฒนามันไม่ได้อยู่ที่ว่า ต้องท�าอะไร มันอยู่ที่ท�าอย่างไร 
เราสามารถใช้พ้ืนเพและความรู้เดิมของชาวบ้านแล้วเอาไปต่อยอด 
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งกว่าเดิมได้ ญี่ปุ่นมักจะ technical จัด มักจะมี 
กรอบของเขา ต้องเอาโครงการที่เก่ียวข้องกับประเทศเขาไปใช้ใน 
ต่างประเทศ ผมก็จะบอก คุณไม่สามารถเอาของที่ผลิตและ  
consume ในประเทศของคุณมาให้คนในอีกประเทศผลิตได้หรอก 
เพราะว่ามี level ไม่เหมือนกัน เราให้ความรู ้ สร้างทักษะ  
สร้างความม่ันใจให้กับชาวบ้านที่ดอยตุง พัฒนาด้านการออกแบบ
ผลิตภันฑ์ ให้วัตถุดิบที่ดีกว่าเดิมและควบคุมคุณภาพ ท�าในสิ่งที่ 
ตลาดต้องการ ปัจจบุนัเราขยบัขยายไปไกลข้ึนกว่าเดมิ product ของ 
ดอยตุงเข้าไปขายที่ IKEA ที่สแกนดิเนเวียแล้ว ไปที่ออสเตรเลียแล้ว 
คิดว่าเข้าไปท่ีเวียนนาแล้ว เราเป็นองค์กรเล็กๆ มีผลิตผลไม่มาก  
แต่ถ้าหากเราหาช่องที่จะยืนอยู่ได้ก็สามารถส่งไปขายตามประเทศ
เหล่านี้ได้ แล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องขายในราคาถูก เราเจรจากับ IKEA  
ให้เขาเห็นว่าเมื่อเราปฏิบัติตามมาตรฐาน human rights,  
environmental standard ของเขาแล้ว เขาก็ยินดีที่จะให้กับเรา
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 ผลงานของเราคืออะไรบ้าง ดอยตุงเราเลี้ยงตัวเองได้ตลอด  
13-14 ปีที่ผ่านมา เรามีรายได้ประมาณปีละ 450 ล้าน รายจ่าย  
142 ล้าน ใช้ไปกับการสร้างงาน จ้างงานคนในชุมชนประมาณ  
1,200 คน อีก 400 คือคนกรุงเทพฯ อย่างผมนี่ไม่ถือว่าเป็น 
การจ้างงาน ถอืว่าเป็นหน้าท่ีในการเข้ามาท�า แต่เราจ้างคนในชมุชน 
1,200 คน ก�าไรที่เรามีปีละ 5% 8% เราก็จะน�าไปใช้ต่อยอดในการ
พฒันาต่างๆ ไปจ้างครมูาสอนเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน ทีด่อยตงุเดก็เรา 
เรียนดีพอๆ กับเด็กอินเตอร์เพราะว่าเราใช้ระบบ Montessori  
ไปสอน อุปกรณ์อาจจะไม่ดเีท่า ห้องเรยีนอาจจะไม่ดเีท่า แต่คณุภาพ
การเรียนในระดับอนุบาลและประถมต้นคิดว่าไม่แพ้โรงเรียน 
ในกรุงเทพฯ เราไปช่วยดูแลเรื่องสุขภาพให้กับพนักงาน ตั้งศูนย ์
เด็กเล็กที่จะให้แม่พาลูกมาท�างานในออฟฟิศได้ ปัจจุบันเรามี
โครงการท่ีเดก็นกัเรยีนมธัยมต้องการจะเลอืกสายว่าอยากจะไปเรยีน 
อะไรด้านไหน เราก็ให้โอกาสเขาเข้ามาท�าธุรกิจกับเรา ท�าท่องเที่ยว  
ท�าเกษตร ท�าร้านกาแฟ เพื่อจะดูว่าอาชีพเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขา 
ต้องการหรือไม่ ถ้าใช่ เขาก็จะได้เลือกเดินไปทางนั้น คือใช้ดอยตุง
เป็น Social Lab เป็น Learning Lab เป็น Career Path ให้กบัเดก็ครบั 

 ด้านสิ่งแวดล้อม เรามีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 150 ตาราง
กิโลเมตร จากเดิม 70% เป็นป่าเสื่อมโทรมคือถูกตัดจนเตียนมันก็
ฟื้นฟูกลับมาหมดแล้ว ปัญหาการปลูกการเสพการค้าฝิ่นก็ไม่มีแล้ว 
แต่สิ่งอ่ืนยังมีอยู่ประปรายในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย อันนี้ก็จะ 
ไม่มีการโกหกกัน ดอยตุงเป็นเสมือนก�าแพงที่คอยป้องกันปัญหา
ยาเสพติดตามตะเข็บชายแดนท่ีจะข้ามเข้ามา เพราะถ้าชุมชนมี 
ภูมิคุ ้มกันสามารถปกครองได้ ลูกบ้านตระหนักถึงผลกระทบท่ี 
เกดิข้ึนจากยาเสพตดิ เขากม็ทีางเลอืกว่าจะท�าอะไร แต่เลอืกอย่างไร 
คิดว่าคงห้ามกันได้ล�าบากครับ ปัจจุบันเรามีโครงการ ปปส. ที่จะ
อบรมเด็กในระดับมัธยมต้นแล้วกป็ระถมปลายในการปลกูจิตส�านึก 
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เร่ืองปัญหายาเสพตดิ ถ้าเราขยบัไปทีร่ะดบัมธัยมปลายมนัอาจจะช้า 
เกนิไป เราต้องถอยเดก็ออกมาให้มคีวามเข้าใจมคีวามตระหนกัมากข้ึน  
เราจะใช้หอฝิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้อบรมเด็กในพื้นที่เชียงใหม่ประมาณ  
2,500 คน จากดอยตุงเราขยายไปท�าในพื้นที่ต่างๆ ท�ากับมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ ส่วนในต่างประเทศเราท�าใน 3 ประเทศหลักก็คือ
อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย และพม่า 3 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการ
ที่ท�าร่วมกับ UNHCR ด้วยครับ 

 ผมยกตัวอย่างเรือ่งจงัหวัดน่านให้ฟัง ป่าไม้ประเทศไทยแพ้อะไร  
แพ้ความหิว ผมจะพูดเสมอว่าคนหิว-ป่าหาย ตราบใดท่ีครอบครัว
ไม่สามารถหาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะได้ เขาไม่มีทางเลือกเขาก็จะ
ท�าไร่เลื่อนลอย ถางป่า เม่ือเราเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วเราก็สามารถ 
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนได้ ทั้งในด้านของการท�าฝาย  
ท�าบ่อพวงสนัเขา คอืมตินิ�า้ มติดินิ มติเิกษตร มติิป่า น้ีคือแผนพฒันา
ที่เราท�าลงไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ด�าเนินการของเราอยู่ใน  
3 อ�าเภอคือ สองแคว ท่าวังผา และเฉลิมพระเกียรติ ประชากร
ทัง้หมด 8,000 กว่าคน เราได้แก้ปัญหาเรือ่งปากท้องชาวบ้านในช่วง  
4 ปีแรก มีการจดัตัง้กองทนุ มกีารท�านาขัน้บนัได ปัจจุบนันี ้เราถงึขัน้ 
เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องการปลูกป่า เมื่อชาวบ้านท้องอิ่ม มีสติ รู้ว่าม ี
ทางเลอืกอ่ืนแล้วท่ีไม่ต้องท�าไร่เลือ่นลอย เราไม่ต้องขอให้เขาปลกูป่า 
เขารูว่้าเขาต้องท�า เพราะชีวิตของเขากบัน�า้กบัต้นไม้มคีวามสมัพนัธ์
กัน ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะด�าเนินการปลูกป่าโดยงบประมาณ 
มาจากส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นงบ 5 ปี 

 เราใช้แรงงานในชุมชนสร้างฝายต่างๆ เวลาเราคุยกบัชาวบ้าน
เขาเข้าใจว่า ต้องมนี�า้ก่อนจงึจะมกีารพฒันาอย่างอืน่ได้ เราไม่บอกว่า
เราจ้างคณุให้ไปขนน�า้เข้าบ้านคณุนะ ไม่จ้างคณุให้สร้างฝายให้พืน้ที ่
คณุนะ คณุต้องออกมาท�าเองต้องส่งเวรกันมา สิง่ทีเ่ราให้เป็นอาหาร
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กลางวัน พอเก่งมีทักษะแล้วเราก็จะเหมาเป็นฝายชุมชน จ้างใคร 
เราก็ให้ไปเลยฝายนี้ 1,000 บาท หรือฝายละ 2,000 แล้วแต่ขนาด 
และวัสดุอุปกรณ์ ชาวบ้านก็เข้ามาท�าเองแล้วก็สามารถที่จะดูแล
รักษาฝายเองได้ ฝายน�้าล้นมีเทคนิคการท�าหลายแบบมาก มีตั้งแต่ 
แบบเอาทรายใส่แล้วเอาไม้ไผ่วางแล้วก่อทับ ของเรานี่จะเป็นไม้ไผ่  
หิน ดิน แล้วก็มีพลาสติกกั้น พลาสติกจะไม่ท�าให ้เกิดการ 
ชะล้างดินหินออกมา ฝายก็จะไม่พัง เรามีการตั้งคณะกรรมการ 
ดูแลป่า ถ้าไฟไหม้โซนนี้หมู ่บ ้านไหนดับ ไฟไหม้อีกโซนหนึ่ง 
หมู่บ้านไหนดบั กฎเกณฑ์กติกาในการรกัษาป่าท�าอย่างไร เพราะว่า 
ป่าเป็นประเด็นร่วมไม่สามารถที่จะให้หมู ่บ้านใดหมู ่บ้านหน่ึง 
รกัษาป่าได้ ต้องดเูป็นกลุม่ เป็นการพฒันาทีม่บีรูณาการ ต้องจัดการ
ทั้งพื้นท่ี เอาตัวแทนของแต่ละหน่วยงานแต่ละหมู่บ้านเข้ามานั่ง 
คุยกันแล้วตกลงร่วมกัน

 งานในพม่าเป็นงบสนับสนุนจาก สพร.ที่เมืองเยียนันชอง  
อยู่ทางใต้ของพุกาม เป็นท่ีเดียวในประเทศพม่าที่เป็น dry zone  
สภาพแห้งแล้ง น�้าก็ต้องไปตักจากบ่อ ผลผลิตอย่างเดียวที่ออกมา
จากพื้นที่ตรงนั้นก็คือถั่ว เพราะว่ามันแห้งแล้งปลูกถั่วได้อย่างเดียว 
ข้าวไม่มีเลย เข้าไปคุยขับเคลื่อนท�าให้เกิดแรงบันดาลใจเกิด 
ความตั้งใจที่จะขึ้นมาพัฒนา คนพม่าเป็นคนที่เมื่อหยิบยื่นโอกาส 
ให้เขาคว้าโอกาสไว้ทกุสิง่ทกุอย่างซึง่จะแตกต่างจากคนประเทศอืน่
พอสมควร การพัฒนาในประเทศพม่าจึงเกิดขึ้นได้เร็ว การจัดการ 
ของชุมชนจึงเกิดขึ้นได้เร็ว เรามีการท�าแปลงทดลอง ท�าอ่างเก็บน�้า  
อ่างเก็บน�้าเก่าที่มันเสียไปแล้วเราก็เอาชาวบ้านมาซ่อมด้วยมือ 
ค่อยๆ เอาดินมากอง ค่อยๆ ถม ค่อยๆ ปั้นเนินใหม่ ปัจจุบันน้ี 
เก็บน�า้ได้เพิม่มากขึน้กว่าเดมิ NGO หลายกลุม่ชอบเอารถแทรค็เตอร์ 
ไปขุด ซ่ึงมันก็ใช้งานได้แต่ขนาดมันเล็กจะให้ขุดใหญ่ขนาดนี ้
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นี่คือเรื่องท่ี 1 เรื่องที่ 2 เมื่อขุดแล้ว 
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คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าฝนมันจะตกลงไปในอ่าง มันเป็น dry zone  
ถ้าฝนไม่ตกคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าน�้ามันไหลผ่านมาทางนี้หรือไม่  
แต่ถ้าเราใช้แหล่งเกบ็น�า้ธรรมชาติน�า้มนัไหลอยูแ่ล้ว มนัเคยมอียูแ่ล้ว  
เพราะฉะนั้น การซ่อมอ่างเก็บน�้าธรรมชาติเดิมจึงถูกกว่าและ 
เกิดประโยชน์สูงกว่า ปัจจุบัน เป็นปีที่ 3 เราเริ่มท�าธุรกิจเพื่อสังคม  
ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านทูตไทยประจ�าประเทศพม่า ท่านก็ได้ 
นัดพวก Small V-teller ต่างๆ ให้มาพบกับท่านที่สถานทูต แล้ว
ท่านก็น�า product ของเราไปคุยเพื่อขายครับ แล้วก็ให้เจ้าหน้าที ่
ของเราเข้าไปท�างานร่วมกับชาวบ้าน ตอนนี้ Product เราจะเข้าไป
ห้างสรรพสินค้าในพม่าแล้วนะครับ เราใช้ชื่อว่า Happy Owl  
เพราะว่านกฮูกเป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลความโชคดีในประเทศพม่า 
อันนี้ก็เป็น Social Enterprise ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท�าขึ้นแล้วน�า 
product ไปขาย 

 ปีใหม่นี้ (พ.ศ. 2558) ท่านอาจจะพบที่สนามบินมัณฑะเลย์  
สนามบินพุกาม มีถั่วประมาณ 5 ชนิดด้วยกัน ได้ความร่วมมือ 
จากจุฬาฯ จากมหิดลในการช่วยพัฒนาสูตรพัฒนารสชาติ ต่อไป 
จะให้คุณนิกม์ฯ ช่วยในการท�าแผนแข่งขันในต่างประเทศ 

 โครงการทีท่่าขีเ้หล็กเริม่ต้นขึน้มาในปี ค.ศ. 2012 สนบัสนนุโดย  
ปปส. เน้นในเรื่อง Alternative Development หรือการพัฒนา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดครับ โครงการตอนนี้อยู ่ใน
ระยะขึ้นปีที่ 3 ปีแรกเราจัดการเกี่ยวกับเรื่องปาก ฟัน และสุขภาพ  
ท�าวัคซีน ปีที่ 2 เราพัฒนาเรื่องแหล่งน�้าเสริมทักษะให้ชาวบ้าน 
สร้างทีมท้องถิ่น ในปีที่จะถึงจะท�าเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เพื่อที่จะ 
ปลูกให้ชาวบ้านทานส่วนที่เหลือก็จะน�ามาขาย สุดท้ายก็คือเรื่อง 
ของ UNHCR ท�าร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับ ได้รับการ
ทาบทามจาก UNHCR ให้ไปส�ารวจข้อมูลความต้องการของผู้ลี้ภัย 
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ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทย รัฐบาลพม่าส่งสัญญาณมา
ว่าพร้อมที่จะรับพวก displaced people กลับบ้าน UNHCR ก ็
อยากให้เราก็เข้าไปท�า survey ที่ดีที่สุดก็คือการท�า survey ที่ครบ
เอาให้หมด

 เราต้ังใจจะเก็บให้หมดทั้ง 130,000 คนที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย  
9 ค่าย UNHCR บอกว่ามเีวลาให้ประมาณ 1 ปี ทางรฐับาลพม่ากส่็ง
เสยีงมาว่าจะให้กลับบ้านแล้ว เราเข้าไปส�ารวจข้อมลูหากเกบ็ข้อมลู 
ของคน 130,000 คนคงไม่เสร็จภายในเวลา 1 ปี ก็เลยให้มีตัวแทน
ของเขาลุกขึน้มาในการเกบ็ข้อมลูคนของเขาเอง เราก็ม ีCampaign 
“The future is in our hands” หมายความว่าอนาคตของผู้ลี้ภัย 
นั้นอยู ่ในมือของผู ้ลี้ภัยเอง โครงการนี้ส�าเร็จไปเมื่อประมาณ  
3-4 เดือนทีแ่ล้วเราสามารถทีจ่ะเกบ็ได้ประมาณ 90% หรอืทีป่ระมาณ  
110,000 กว่าคน ข้อมูลทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับ UNHCR แล้วเรา
คงมีการท�าสรุปเป็น external report ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน
ประเทศไทยในเร็วๆ นี้

 โครงการอื่นๆ ที่เราด�าเนินการและจบไปแล้วในพม่าก็คือ
ที่หย่องข่า ในอินโดนิเซียที่อาเจะห์ และโครงการธนาคารแกะที่ 
อัฟกานิสถาน ส่ิงที่ผมไม่ต้องบอกใครนะครับ สิ่งที่ผมเชื่อมั่นอยู่
ในใจของผมคือศาสตร์พระราชา ปรัชญาการพัฒนาของสมเด็จย่า 
และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
นี่ใช้ได้จริง เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วเราก็ continue ท่ีจะใช้มัน  
แล้วก ็continue ทีจ่ะ success ในพืน้ทีต่่างๆ จากการใช้ปรชัญาน้ัน  
ในมุมมองของ practitioner ผมไม่มี question เลย โจทย์ก็คือว่า
ท�าอย่างไรถึงจะยกระดับปรัชญานี้ให้คนอื่นรู้ได้มากขึ้น แล้ว scale  
มันข้ึนมาอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตรงนี้เองผมคิดว่า
กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทส�าคัญมาก ผมได้มีโอกาส 
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เข้ามานั่งอยู่ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียได้พูดเสมอว่า จริงๆกระทรวงการต่างประเทศ 
ไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมากหรอก ในกรอบของปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงในกรอบของการพฒันาพดูแค่ว่า ประเทศไทยมตีวัอย่างดีๆ   
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากมาย แล้วประเทศไทยก็ควรจะเป็น
ประเทศหนึ่งในโลกท่ีมีความพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้น  
เพราะว ่าพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวท ่านมีโครงการใน 
พระราชด�าริกว่า 4,000 โครงการ ที่ส�าเร็จและเห็นผลในการแก้
ปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น น�้าที่แหลมผักเบี้ย ป่าที่ทั้งห้วยฮ่องไคร้ 
และดอยตุง เกษตรแบบผสมผสานของโครงการหลวง การจัดการ
ปัญหาป่าชายเลน การแกล้งดินในการแก้ปัญหาของดิน ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ประสบกันในประเทศที่ด ้อยพัฒนาเกือบทุกประเทศ  
ถ้าเราสามารถที่จะขมวดองค์ความรู้เหล่านี้ แล้วเล่นบทบาทเป็น  
Host Country แล้วให้ชาวต่างประเทศเดนิทางเข้ามาด ูเราสามารถ 
ที่จะ establish หน่วยงานที่จะให้ technical advice กับเขา  
ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากครับ ผมขอจบด้วยบทบาทมูลนิธ ิ
แม่ฟ้าหลวงในการผลักดันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ 
ศาสตร์พระราชาสู่เวทีโลก 

 ปัจจุบันเราเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการท�า Post 2015  
Development Agenda ในกรอบของ Alternat ive  
Development ใน stage นี้ เคยคุยกับกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าท�าอย่างไรจึงจะผลักดันโครงการเหล่าน้ีแล้วเผยแพร่มูลนิธิ
โครงการหลวงหรือโครงการในพระราชด�าริต่างๆ ในเวทีสากล  
ท�าอย ่างไรประเทศไทยจะมีบทบาทในเรื่อง Sustainable  
Development (SD) ของสหประชาชาติ เวทีที่เวียนนาเราก็ท�า
โครงการ Alternative Development (AD) มา 7- 8 ปี ประเทศไทย
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ได้รับการยอมรับว่า มีหลักในการพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ทีด่ ีประเทศไทยมบีทบาทมากทีจ่ะไปท�า United Nations Guiding  
Principles เราเคยจัด International Conference on Alternative  
Development เมื่อ ค.ศ. 2011 ได้น�า experts 100 กว่าคน 
จาก 30 ประเทศเข้ามาดงูานในประเทศไทย ท�าไมเราท�าอะไรแบบน้ี 
ในเวทีท่ีนิวยอร์กไม่ได้ ในเมื่อทั้ง Sustainable Development  
และ Alternative Development เกิดบนพื้นฐานเดียวกัน อยู่บน
ปรชัญาเดยีวกนั อยูบ่น 3 ห่วง 2 เงือ่นไข อยูบ่นหลกัของความเข้าใจ 
ที่แท้จริง บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ สร้าง 
แรงบันดาลใจ แล้วให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเอง โดยเรา 
สนบัสนนุให้ความรู ้ให้ทนุทรพัย์ในการท�างานต่างๆ สิง่ที ่Alternative  
Development แตกต่างจาก Sustainable Development คือ 
การปลูกพืชเศรษฐกิจและบางครั้งมีเรื่องของกลุ่มค้ายาเสพติดและ 
กลุม่ก่อการร้ายระหว่างประเทศ นีค่อื 2 กรอบทีผ่มคดิว่าเราสามารถ
ที่จะเล่นได้เลยครับ 

 Agenda ของ Alternative Development ในปีนี้ มูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวงท�างานร่วมกับ GIZ, BMZ ค่อนข้างใกล้ชิด ตอนนี ้
รัฐบาลเยอรมันเลือกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงให้ไปเป็น technical  
advisor ในการท�า project evaluation ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน 
ในการท�า policy framework ให้กับประเทศที่ก�าลังจัดท�า drugs 
policy framework เช่น โมรอ็คโค ประเทศในแอฟรกิา กวัเตมาลา  
เจ้าหน้าที่ผมตอนน้ีเข้าไป evaluate โครงการกับเจ้าหน้าที่ของ 
GIZ, BMZ ในพม่าซึ่งเป็นโครงการที่ UNODC ท�าอยู่ แล้วเราจะ 
push agenda เรือ่ง Alternative Development ให้ไปเป็นหน่ึงใน 
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเราเชื่อว่ามันเหมือนกัน เราคิดว่า 
Alternative Development ต้องได้รับการ recognize และ link  
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เข้าไปกับ Post 2015 Development Agenda และ push จาก
เวียนนาเข้าไปยังนิวยอร์กครับ 

 เหล่านีเ้ป็นการท�างานทีป่ระเทศไทยควรจะได้รบัประโยชน์ด้วย  
เพราะเราก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในเวที่ต่างๆ ใช้ประเทศไทยเป็นฐาน 
ในการอบรมต่างๆ เราจะอบรมในพื้นที่ ไปกินนอนกับเจ้าหน้าที ่
เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดทักษะ มีการลงไปดูผลการท�างานและ 
ให้ค�าแนะน�าต่างๆด้วย และ continue ทีจ่ะเผยแพร่ปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงในเวทีต่างๆ เช่น ผมไปที่ World Economics Forum  
ได้พูดเรื่อง Sustainable Development ก็จะพูดเสมอในเรื่อง 
ของปรัชญาการพัฒนาของเรา เวลาไปประชุมในประเทศต่างๆ  
เราก็ผลักดันต�าราของไทยออกไปใช้ควบคู่กับการน�าคณะเข้ามา
ดูงานจะท�าให้เกิดความเช่ือถือได้มาก นอกจากนี้ มุมมองของ 
คนไทยในต่างแดนหรือต่างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาของเรา หรือ 
เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยเป็นเรื่องส�าคัญ  
เขาอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบ หรืออาจจะไม่เคยได้รับข้อมูลมาก่อน  
เพราะฉะนัน้การทีเ่ราจดัอะไรแบบนีจ้งึเป็นประโยชน์ครบั สถานทตูไทย 
เป็น very good launching platform ในการทีจ่ะเผยแพร่ปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเรามีการวางแผนกันในกระทรวงฯ ว่าปีนี้ 
จะพูดเรื่องนี้แล้ว echo ไปยังทุกสถานทูต ผมว่า impact มันจะ 
สูงกว่าที่เราจะหยิบยกเฉพาะบางประเด็นมาพูด หรือพูดแบบไม่มี  
synchronization ถ้าท�าแบบนีไ้ด้เช่ือว่าจะสามารถผลกัดันปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงให้ขยบัไปได้มากขึน้ เรว็ขึน้ และสร้างประโยชน์ 
ได้มากขึ้นกว่าเดิม ขอบพระคุณครับ
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กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จในการ 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย ดร.กมล รอดคล้าย 
 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ดร.กมล รอดคล้ำย

 วสิยัทศัน์ของประเทศไทยคอือะไร และภารกิจของเราคอือะไร  
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถเป็นทศิทางในการก�าหนด 
ว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางไหน กล่าวคือ เราจะพัฒนาประเทศ
อย่างไรให้ทดัเทยีมสากลบนพืน้ฐานของวฒันธรรมไทยและประเพณี
ไทย ซึ่งหลักของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือ สพฐ. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือจะจัดการศึกษาให้เด็กไทยทุกคน
อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมโดยมมีาตรฐานและคณุภาพในระดบัสากล 
บนพืน้ฐานของความเป็นไทย ซึง่ถ้าเราจะเดนิบนเส้นทางนี ้ข้าพเจ้า
คิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนวิสัยทัศน์หรือ
ทิศทางที่ประเทศไทยจะต้องเดินไป เป็นการใช้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างชาติ

9
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 ประเด็นต่อไปกค็อื สพฐ. หรอืกระทรวงศกึษาธกิารจะขบัเคลือ่น 
ปรัชญานีอ้ย่างไร ในส่วนของ สพฐ. ได้ด�าเนนิการโดยน�าเรือ่งนีเ้ข้าไป 
ก�าหนดไว้ในหลกัสตูรการเรียนการสอน และมกิีจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ในกระบวนการจัดการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีการขับเคลื่อน 
เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 47 โรงเรียน ก็ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกณฑ์
การประเมินเราจะดูใน 4 เรื่อง คือ 1. การบริหารจัดการ 2.การ
พัฒนาบุคลากร 3.การเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียน 4.กิจกรรม
เด่น 

 เวลาที ่สพฐ. ด�าเนนิการในเรือ่งนีใ้นแต่ละโรงเรยีน เราได้เข้าไป 
ท�าเรือ่งการบรหิารจดัการ ผูบ้รหิารจะเป็นตวัหลกัในการขบัเคลือ่น
ปรัชญานี้ เช่นเรื่องการท�าภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การบริหาร 
การเงนิ หรอืเรือ่งการใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างคุม้ค่า เรือ่งการพฒันา
บุคลากรและครูของโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งได้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากรและครูเพื่อให้สามารถน�าทักษะไปจัดการเรียน 
การสอนและการใช้ชวีติของตนเอง โดยครเูป็นกลุม่ทีม่ค่ีาใช้จ่ายมาก 
แต่มีรายได้น้อย รสนิยมสูง ท�าให้เกิดหนี้สิน จึงมีความจ�าเป็นต้อง 
ท�าให้ครูเห็นว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความเหมาะสม โดยครู 
จะเป็นต้นแบบของเด็กด้วย ถ้าครูดีนักเรียนก็จะดีตามไปด้วย  
เรื่องการพัฒนาครูจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เร่ืองการเรียนการสอนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกปลูกฝังให้เด็กเข้าใจเพราะ 
จะเชื่อมโยงในหลายๆ เรื่อง เราได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมจิตอาสา และสุดท้ายจะพูดถึงกิจกรรมเด่นของโรงเรียน
โดยพิจารณาว่ามีจุดเด่นในเรื่องอะไร ถ้าไม่พัฒนาจุดเด่นที่มีอยู ่
ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่สามารถน�ามาพัฒนาประเทศได้ ในโรงเรียนก็
เช่นเดียวกัน แต่ละโรงเรียนจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน บางโรงเรียน
เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม บางโรงเรียนเน้นเรื่องการเกษตร เป็นต้น 
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 ภายใต้ความพอเพียงที่ว่านี้ เรามีจุดเด่นบางอย่างจะต้อง 
น�าออกมาแล้วใช้จดุเด่นนัน้เป็นตวัขบัเคลือ่นโรงเรยีน หรอืขบัเคลือ่น 
ประเทศ รฐับาลคงต้องตอบค�าถามในเรือ่งนีว่้าประเทศไทยจะก้าวไป 
ยงัทศิทางใด จะเป็นศนูย์กลางด้านการผลติอาหารหรอืครวัของโลก  
หรือจะเป ็นศูนย ์กลางของการขนส่ง หรือจะเป ็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ หรือประเทศนี้จะมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว  
เป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี หรือเรื่องอะไรที่เหมาะสม 
จะได้พัฒนาประเทศไปในด้านนั้น กรณีนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แต่ละ
โรงเรียนท�ากันแล้วเราก็จะน�ามาขยายผลให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุก 
โรงเรียนก็จะน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้มากที่สุด  
และเราก็จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ ปีนี้ สพฐ. จะท�า  
77 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และในปีหน้าก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ  
สิ่งที่เราจะท�าคือปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้เป็นปรัชญาหรือทิศทางการใช้
ชีวิตของเด็กในโรงเรียน  

 ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเชื่อมโยงไปสู ่ผู ้ที่ท�างานด้าน 
การต่างประเทศ คือส่ิงท่ีท่านสามารถช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเราสามารถช่วยให้ท่านน�าแนวคิดเหล่านี้ไปเป็นหลักคิดในการ
ท�างาน กิจกรรมต่างๆ ที่จะท�าในอนาคต สพฐ. ก็อยากขอความ 
อนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ เช่น เวลาจัดท�าค่าย หรือกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ อยากให้มีเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามา 
จัดเป็นค่ายเยาวชนอาเซียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ หรือถ้า 
จะมีการอบรมศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะจากต่าง
ประเทศ ก็อยากให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อมาศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราด�าเนินการ
อย่างไร ซึง่จะท�าให้แนวคดิเหล่านีเ้กดิความแพร่หลาย และสามารถ 
น�าไปเผยแพร่ได้ 
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ดร.ปรียำนุช ธรรมปิยำ

 การจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐานและปรัชญาน�าทางน้ัน สามารถแบ่งได้เป็น 
สองส่วน ส่วนแรกคอื ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูรการศกึษาของชาติ  
โดยครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงระดับชั้นอนุบาล  
การศึกษานอกโรงเรียน อาชีวศึกษา และอีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนา
สถานศกึษาต่างๆ ให้เป็นหน่วยบ่มเพาะอปุนิสยั “อยูอ่ย่างพอเพยีง”  
ให้กับเด็กและเยาวชน ทีเ่ราเรยีกว่า “สถานศกึษาพอเพยีง” ซึง่ถอืเป็น 
กลไกหลักในการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู ่
การจัดการศึกษาในทุกมิติของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ 
การบริหารสถานศึกษา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการปลูกฝังจิตส�านึก 
พอเพียง (sufficiency mindset) และบ่มเพาะพฤติกรรมพอเพียง  
(sufficiency behaviour) ให้กับเดก็และเยาวชน จะน�าไปสูก่ารพฒันา 
ที่ยั่งยืน หรือที่เรารู้จักกันในเวทีระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด 
Education for Sustainable Development ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ทีอ่งค์กรยเูนสโกใช้ขบัเคล่ือนในภาคการศกึษา เพ่ือสนบัสนุนให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 เราเริ่มต้นจัดการศึกษาชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร คือ หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  
ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของแผน
พฒันาการศกึษาแห่งชาตใิห้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550  
ซึ่งท�าให้เกิดการปรับเปล่ียนหลักสูตรคร้ังใหญ่ในประเทศไทย 
โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนเป็น 
คนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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 ในสมัยก่อนที่ใช้หลักสูตรปี พ.ศ. 2503 แล้วก็ปรับมาเป็น
หลักสูตรปี พ.ศ. 2533 เป็นหลักสูตรเชิงเนื้อหา กล่าวคือ ระบุว่า 
ครูจะต้องสอนอะไรบ้างในตัวเนื้อหา แต่หลังจากที่เริ่มมีแนวคิด 
การปฏิรูปการเรียนรู ้ เราได้เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
ทีม่ตัีวชีวั้ดในเชิงทกัษะและพฤติกรรม ตลอดจนค่านยิม พร้อมๆ กับ 
การเรียนรู้ในเชิงองค์ความรู ้ เช่น ในวิชาพลศึกษา ก�าหนดว่า  
นักเรียนต้องรู้จักการละเล่นพื้นเมืองที่ใช้อุปกรณ์ แต่ไม่ได้ระบุว่า 
การละเล่นพืน้เมอืงดงักล่าวคือการละเล่นอะไร คุณครูก็จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของโรงเรียนและนักเรียนได้  
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในลักษณะนี้เรียกว่า Standard based  
curriculum ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาที่ใช้กับประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เพราะต้องให้ครูผู้สอนสามารถจัดหลักสูตรการสอน 
ให้สอดคล้องกบับรบิทในชุมชนและสงัคม และสามารถปรบัเปลีย่น
เนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับความสามารถของผู ้เรียนได้  
แต่ต้องบรรลุตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ส�าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2544 ก็ได้มีการกล่าวถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก โดยก�าหนดเป็นเนื้อหาและทักษะ
ชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ซึ่งมีตัวชี้วัดหนึ่งบอกว่า นักเรียนจะต้อง “เข้าใจและสามารถ
บริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเพื่อด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยังเป็นการตีความเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียงในมุมแคบ ที่พูดถึงเพียงเรื่องการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นเชิงวัตถุ
รูปธรรม 

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
พอเพียง ซึ่งท่านดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน  
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ได้มีการท�างานร่วมกันกับ UNDP ปรากฏผลงานเป็นหนังสือชื่อ 
Thailand Human Development Report 2007 น�าเสนอเกีย่วกบั 
การน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ และได้มีข ้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากหนังสือ THDR  
ทั้งหมด 6 ข้อ โดยข้อสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่า “จะน�าเรื่องปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ผล จะต้องมีการปลูกจิตส�านึกให้กับ
คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน”

 ในขณะนัน้ กไ็ด้มีการปรบัเปล่ียนหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แห่งชาติ มาเป็นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานปี พ.ศ. 2551  
โดยได้มีการปรับเปลี่ยนน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งได้บรรจุอยู่ใน
แผนการจัดการศึกษาของชาติด้วย ซึ่งผ่านมติของคณะรัฐมนตร ี
ในช่วงนัน้ พอมาถงึหลกัสตูรปี พ.ศ. 2551 ได้ความชดัเจนว่าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�าทางในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หรือที่เรียกว่าบุคลิกภาพ (character) ถือเป็นหลักสูตรที่ก�าหนด
บุคลิกภาพซ่ึงมีทั้งหมด 8 ประการ โดยหนึ่งในนั้นคือคุณลักษณะ 
“อยูอ่ย่างพอเพยีง” เมือ่หลกัสตูรได้ยกระดบัเรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีง
จากตัวชี้วัดเล็กๆ ในสาระสังคมศึกษา มาเป็นเป้าหมายของการ 
จดัการศกึษาระดบัชาต ิกไ็ด้มกีารปรกึษาร่วมกนัระหว่างผูท้ีท่�างาน
เร่ืองนี้กับกระทรวงศึกษาธิการว่าจะท�าอย่างไรที่จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรได้ จึงมามองทฤษฎีการปลูกฝังบุคลิกภาพ  
ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนแค่ในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอ  
ต้องมกีารฝึกทกัษะและปลูกฝังลงในจติใจ แล้วท�าอย่างไรจะปลูกฝัง 
จิตใจได้ ทฤษฎีการจัดการศึกษาก็บอกว่าต้องมีสภาพแวดล้อมที่ 
เอื้อต่อการปลูกฝังและการเรียนรู้ (enabling environment) โดย
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สภาพแวดล้อมจะมีสองส่วนคือ เชิงกายภาพ และเชิงนามธรรม  
เช่น เรือ่งการอยูร่่วมกนัในสงัคม เราต้องประยกุต์ตรงจุดน้ีว่า ต้องท�า 
สภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่เรียนรู้ทั้งหมด ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสภาพแวดล้อม ทัง้ในเชงิกายภาพ 
เช่น จัดการพื้นที่อย่างไรให้คุ้มค่าและช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
เรื่องพอเพียง โดยจัดการอย่างพอเหมาะพอดีกับสภาพแวดล้อม  
และสภาพของชุมชน 

 การจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปลูกฝังวิธีคิดและฝึกปฏิบัติ 
ให้กับผู้เรียน การมีแบบอย่างในทางปฏิบัติของการใช้ชีวิตพอเพียง 
ต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้เราน�ามาเป็นกรอบในการน้อมน�าปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียน โดยก�าหนดให้ผู้เรียนต้องมีความรู้  
เริ่มจากการแสวงหาความรู้ต่างๆ การใฝ่เรียนรู้ และต้องมีฐาน
คุณธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบในการท�างานร่วมกับผู้อื่น ถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน 
โดยต้องฝึกให้ผู้เรียนคิดตลอดเวลา 

 ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมร่วมกันท�าความสะอาดโรงเรียน 
ในตอนเช้าก่อนเข้าแถว เป็นตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ ท่ีสามารถใช้
ปลูกฝังหลักพอเพียงได้ โดยให้นักเรียนคิดว่าท�าไมต้องท�าตอนเช้า 
ท�าไมไม่ท�าตอนเย็น ให้นักเรียนได้คิดเข้าใจเหตุผลร่วมกับคุณครู  
เมือ่เดก็นกัเรยีนท�าความสะอาด เกบ็ขยะ เก็บใบไม้ โดยเข้าใจเหตุผล
แล้วว่าท�าไมต้องมีกิจกรรมดังกล่าว ก็ให้คิดร่วมกันว่าเมื่อร่วมกัน
ท�าความสะอาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ท�าจะเป็นอย่างไร แล้วจะ 
ท�าอย่างไรจงึจะพอประมาณกบัศกัยภาพ เช่น เดก็อนบุาลจะเก็บขยะ 
บริเวณไหนได้บ้าง แล้วจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไร เช่น ถ้าให้
เด็กใช้มือเก็บเศษขยะบางอย่างอาจเป็นอันตรายได้ ก็ต้องเตรียม 
อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย ต้องมีการวางแผนให้ดี ต้องคิดเรื่องภูมิคุ้มกัน
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ให้รอบคอบ กระบวนการทุกอย่างเป็นการฝึกให้เด็กคิด คิดแล้ว 
มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 กจิกรรมทกุอย่างทีเ่กิดข้ึนในโรงเรยีนตัง้แต่เช้าถงึเย็น เดก็จะได้ 
คิด วางแผน สะท้อนผลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องคิดตลอดเวลา 
โดยใช้หลักพอเพียงว่า จะจัดการใบไม้และขยะอย่างไร หน้าฝน 
จะท�าอย่างไร แล้วเน้นให้ท�างานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพราะการท�างาน
เป็นกลุม่เป็นการฝึกคณุธรรม ความสามคัค ีการวางแผน ภาวะผูน้�า 
การเรยีนรูใ้นปัจจุบนั เราค้นพบว่าเรยีนรูผ่้านการปฏบิตัถิอืเป็นการ
ปลูกฝังที่เห็นผล 

 อีกประการหนึ่งคือ ต้องเช่ือมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ กับคุณลักษณะผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงในสี่ด้าน คือ วัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้โรงเรียนเข้มแข็งและ
สมดุลเช่น ด้านวัตถ ุกิจกรรมออม ประหยดัไฟฟ้า ประหยดัพลงังาน  
ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการในการประหยัดไฟ เร่ืองการออม ฝึกให้เด็ก
รู้จักคิดว่าจะต้องซื้ออะไรบ้าง จะออมเงินให้ได้วันละเท่าไร ปลูกฝัง 
ทักษะด้านการอดทน เรื่องการเก็บออมทีละนิด ให้เห็นคุณค่า 
ของการท�าอะไรทลีะนดิแล้วจะน�าไปสูคุ่ณค่าทีย่ิง่ใหญ่ได้ ในโรงเรยีน
พอเพียง เด็กส่วนมากจะต้องท�าบัญชีรับจ่ายของตนเอง มีครูคอย
ก�ากบัดูแลให้เกดิกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ความประหยดัคุม้ค่า 
ของการใช้ทรัพยากรถือเป็นเรื่องส�าคัญ 

 ความเข้มแขง็ด้านสังคมในโรงเรยีน กจิกรรมการเรียนรูจ้ะเน้น 
การท�างานร่วมกัน เพื่อให้ได้ฝึกการแบ่งปัน เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่กัน  
การท�างานร่วมกนับนความซือ่สัตย์สุจรติ ความสามคัค ีความอดทน 
ความเพียร ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

 เรื่องสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนพอเพียง จะเน้นความร่มรื่น 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เรียนรู้การจัดการดิน มีกิจกรรมปลูกฝังให้เห็น
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คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
การจดัการขยะอย่างถกูวธิ ีการใช้กระดาษสองหน้า หรอืการรไีซเคิล  
บางแห่งน�ากระดาษใช้แล้วสองหน้าไปใช้ต่อเป็นกระดาษเป็น 
อักษรเบล โรงเรียนปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ว่า ทุกอย่างเป็นทรัพยากร 
ที่มีค่า ฝึกให้เป็นนิสัยโดยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 สุดท้ายเรื่องวัฒนธรรม ถ้าหากเราละทิ้งเรื่องวัฒนธรรมไป 
สุดท้ายทุกประเทศก็จะเหมือนกันหมด ท�าให้ความเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศหายไป ซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภมิูปัญญาของแต่ละประเทศมคีวามส�าคญัอย่างมากทีจ่ะท�าให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ความรู้ในการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยสึนามิ ตรงจุดนี้ก็จะอยู่ในองค์ความรู้ของชุมชนญี่ปุ่น  
ถ้าเราไม่พูดถึง ก็จะท�าให้ขาดหายไปในกระบวนการพัฒนา จึงถือ 
ได้ว่าเรื่องวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นสิ่งที่ท้ิงไม่ได้ ต้อง 
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันกับอีก 3 เรื่อง จึงจะเกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืจรงิๆ ซึง่เป็นประเด็นส�าคัญทีเ่ราพยายามพดูเสมอว่าต้องไม่ลมื
มิติด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้แต่โรงเรียนพอเพียง 
กจ็ะมกีารละเล่นพืน้บ้าน เพือ่เป็นการปลกูฝังให้เดก็ได้รูถ้งึภมูปัิญญา
ท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้ ปฏิบัติ และปลูกฝัง 

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน จะมีลักษณะที่คล้ายกัน  
เช่น การสอนที่เน้นการตั้งค�าถามแล้วให้เด็กลงมือปฏิบัติ การใช้
ทรัพยากรคุ้มค่าและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เด็กๆ  
ก็จะได้เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติตลอดเวลา สุดท้ายโรงเรียน 
พอเพียงจะมีจุดเด่น ที่มีการเรียนรู้ทั้งศาสตร์สากล ศาสตร์ท้องถิ่น 
และศาสตร์พระราชา เด็กนักเรียนก็จะเรียนรู้ศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์นี้
ไปพร้อม ๆ  กนั โดยมคีวามตระหนกัรู้ และน�ามาใช้อย่างกลมกลนืกนั
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 เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จ�าเป็นต้องมีการประเมิน ในระยะแรก
ที่เราขับเคลื่อน ก็มีการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งพบว่าในปัจจุบันโรงเรียน
ที่สามารถจัดการศึกษาโดยน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปบรหิารจดัการและจดัการเรียนการสอน หรอื ทีเ่รยีกว่า สถานศกึษา 
พอเพยีงซึง่ผ่านการประเมินจากกระทรวงศกึษาธกิาร ม ี14,602 แห่ง  
เป็นโรงเรียนที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือ สพฐ. 13,000 กว่าโรงเรียน ซึ่งได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการศึกษา และเราพบว่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงสามารถท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ประเทศได้  
และยังท�าให้เกิดการปฏิรูปทั้งประเทศไทยได้ เพราะเป็นการปฏิรูป
โดยการปลูกฝังให้เด็กมีหลักคิดในใจและฝึกปฏิบัติให้มีทักษะ  
ทั้งทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคม 

 ปัจจุบันนี้มีสถานศึกษาพอเพียงที่พัฒนาตนเอง จนประเมิน
ผ่านเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา ทั้งหมด 47 แห่ง เป็นสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีคุณภาพสูงและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าหน้าที่เป็น 
พี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอื่นได้ โดยสามารถรองรับการดูงานจาก 
ทั้งต่างประเทศและในประเทศควบคู ่ไปกับการให้เด็กเรียนรู ้
ภายในโรงเรียน ถือเป็นศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ซึ่งหลายโรงเรียนท่ีน�าหลักพอเพียงไปใช้ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์  
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราไม่ได้ 
ให้เรยีนรูแ้ค่วชิาการ แต่ให้เรยีนรูท้กัษะชีวติเป็นการปลกูฝังค่านยิม
ด้วย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ
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กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในด้านอุตสาหกรรม
โดย นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง

 บรษิทัโตชบิาประเทศญีปุ่น่ ก่อต้ังเมือ่ ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) 
ส�าหรับโตชิบาประเทศไทย โดยตระกูลสุริยสัตย์ได้ร่วมทุนกับโตชิบา 
เมื่อปี พ.ศ. 2512 ปีนี้ครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้ง ซ่ึงบริษัท 
ด�าเนนิธรุกจิเครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นหลกั สนิค้าทีจ่�าเป็นเมือ่ 45 ปีทีแ่ล้ว 
คือพัดลม โดยคุณกร สุริยสัตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท มีอาชีพเป็นวิศวกร 
ในขณะนัน้ มคีวามรูส้กึว่าท�าไมเราต้องใช้สนิค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ  
ซึง่มรีาคาแพง คณุกรฯ จงึเริม่จากการท�าโรงงานผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าขึน้  
เริม่จากโรงงานเล็กๆ ก่อน หลังจากนัน้คณุกรฯ ได้เดนิทางไปประเทศ 
ญี่ปุ่นเพื่อร่วมท�าธุรกิจกับบริษัทโตชิบามาจนถึงปัจจุบัน 

 เทคโนโลยหีลกัทีบ่รษิทัโตชบิาใช้คอืเรือ่งพลงังาน แต่สิง่หนึง่ 
ที่โตชิบายังไม่ท้ิงคือเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะสุดท้ายแล้วบริษัท
อยากผลิตสินค้าที่ลูกค้าสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในปีน้ี 
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บริษัทโตชิบาจึงเปล่ียนอุดมการณ์ใหม่ โดยก�าหนดว่า ถ้าจะให ้
ผู ้บริโภคทั่วโลกทุกระดับได้ใช้สินค้าจะต้องเป็นของที่พอดีและ 
ได้ประโยชน์สูงสุด คุณกรฯ เห็นว่าสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับประเทศไทย
คอืเรื่องพลงังาน ทุกอยา่งต้องมไีฟฟ้าเขา้มาเกีย่วข้องกบัการใช้ชวีติ
ประจ�าวัน 

 ในการท�าอุตสาหกรรม เคยมีคนถามว่า คุณเป็นนักธุรกิจ
หรือไม่ คุณกรฯ ตอบว่าไม่ได้เป็นนักธุรกิจแต่เป็นนักอุตสาหกรรม 
นักอุตสาหกรรมต้องท�างานที่ต้องใช้ความอุตสาหะ เพ่ือที่จะได้น�า
สิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต ซึ่งแยกอธิบายความหมายได้ดังนี้ 

 1. เนื่องจากบริษัทโตชิบามีโรงงานที่เป็นโรงงานผลิต  
เพราะฉะนัน้การผลติสนิค้าต่างๆ จะต้องผลติให้เป็นสนิค้าทีมี่คณุภาพ  
เพื่อท่ีว่าผู้บริโภคซ้ือสินค้าไปแล้วสามารถน�าไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า  
คุ้มกับเงินที่เสียไป และไม่เป็นขยะในสังคม

 2. พนักงานภายในบริษัท จะมุ่งเน้นอย่างไรให้พนักงาน 
มคุีณภาพ โดยนโยบายแรกคือการสร้างงาน สร้างคน เพือ่ให้พนักงาน 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมจึงเป็น
สิง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัมาโดยตลอด ในหลายๆ กิจกรรมทีผ่่านมา  
บริษัทจึงน�ากิจกรรมต่างๆ มาปรับเข้ากับรูปแบบของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โรงงานที่ตั้งอยู่ที่สนามบินน�้าที่อยู่ในเครือ 
ของไทยโตชิบากรุ ๊ป ปัจจุบันมีโรงงานโตชิบาตั้งอยู ่ประมาณ  
12 โรงงาน แต่ที่เป็นของไทยกรุป๊ทีม่ผีูถ้อืหุน้ของไทยมากกว่าญีปุ่น่ 
จะมีอยู่ทั้งหมด 5 โรงงาน และก็ยังมีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  
ซึ่งทางบริษัทโตชิบาต้องการให้เป็นสวนอุตสาหกรรมตัวอย่าง  
เพราะว่าคนงานใช้ชวีติอยูใ่นโรงงานมากกว่าอยู่ท่ีบ้าน เราจึงใช้ชื่อว่า 
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีปัจจบุนัเราเป็นสวนอตุสาหกรรมท่ีไม่ใหญ่  
มีบริษัทต้ังอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมประมาณ 30 กว่าบริษัท  
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แต่เราคัดเลือกบริษัทที่เข้ามาว่าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้วยการ 
ไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ท�าให้สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
เป็นนิคมอุตสาหกรรมตัวอย่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะน�าไปใช้ 
ในเรื่องของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ปัญหา 
มลพษิทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง นิคมอตุสาหกรรม 
มาบตาพุดได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่มาเรียนรู ้ระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม จนท�าให้สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นต้นแบบ 
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อม

 โตชิบาเป็นบริษัทที่เข้าร่วมการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท�าธุรกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550  
โดยยึดหลัก พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี  
ซึ่งต้องมีความรู ้ควบคู ่ไปกับคุณธรรมด้วย ค�าว่าพอประมาณ  
เป็นหลกัทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัมาโดยตลอด เพราะการด�าเนนิธรุกจิ
เราไม่ได้มุ่งเน้นในผลก�าไรเป็นหลักอย่างเดียว แต่สิ่งที่เราอยากได ้
คือเรื่องเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อที่คนไทย 
จะได้เรียนรู้ ส่วนเรื่องการมีเหตุผล บริษัทได้ยึดหลักธุรกิจที่เป็น
ระบบ มีเหตุผลอย่างรอบคอบ และหลักการสุดท้ายคือมีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดี มีระบบการตรวจสอบ การจัดการความเส่ียง และ 
การจดัการภาวะวกิฤต ิบรษิทัมกีารจัดการองค์ความรู ้และพนกังาน
ทั้งองค์กรต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพการงาน เรามี
มาตรฐานจรรยาบรรณของคนโตชิบา

 ค�าว่า “ใจสู้ พากเพียร ประหยัด” คุณกรฯ เป็นผู้คิดขึ้นมา 
เพื่อกระตุ้นพนักงานภายในบริษัท เน่ืองจากว่าตอนนั้นประเทศ
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ คือในช่วง ค.ศ. 1997 เกิดวิกฤติ 
ต้มย�ากุ ้ง จากเดิมที่โรงงานผลิตสินค้าเพื่อขายภายในประเทศ
เท่านั้น พอเจอวิกฤติต้มย�ากุ้ง ท�าให้ค่าเงินบาทลอยตัว ตอนน้ัน 
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ทุกอย่างแทบไม่สามารถขายได้ เราจึงพยายามหาวิธีในการปรับตัว 
และสิง่ทีส่ามารถเอาชนะใจบริษทัโตชิบาส�านักงานใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่นได้ คือตัวแทนพนักงานได้ขอพบฝ่ายบริหาร แล้วเสนอวิธี 
ในการลดค่าใช้จ่ายด้วยการไม่ขอรับเบี้ยขยันหรือค่าล่วงเวลา  
เพื่อให้บริษัทอยู่รอด พอได้รายงานไปที่ส�านักงานใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่น ท�าให้ทางส�านักงานใหญ่ตัดสินใจย้ายโรงงานผลิตไมโครเวฟ
มาตัง้ฐานการผลิตในประเทศไทย ในปี ค.ศ.1998 บรษิทัจึงสามารถ 
เป็นฐานการผลิตไมโครเวฟแล้วส่งออกกลับไปประเทศญีปุ่น่ ตรงจดุนี้  
ท�าให้เกิดแนวคิดเรื่องความส�าคัญของบุคลากร เน่ืองจากว่าสิ่งที ่
หายากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมคือคุณภาพของพนักงาน ต่อให้
บริษัทมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแค่ไหนก็ตาม ถ้าพนักงาน
ไม่มีใจให้บริษัท บริษัทก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ ตรงนี้เป็นประวัติ
ของโตชบิาประเทศไทย ว่าสามารถผลติไมโครเวฟส่งออกได้ภายใน 
8 เดือน 

 ค�าว่าพากเพยีร เป็นการพากเพยีรเพือ่ท่ีจะเรยีนรู้ในสิง่ใหม่ๆ  
โตชิบามีการคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา และสุดท้ายคือ 
ประหยัด ค�าว่าประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประหยัดเพียงแค ่
การใช้เงิน แต่เป็นการประหยัดในการใช้สิ่งของให้มีความคุ้มค่า 
มากทีส่ดุ ดงันัน้ ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม ถ้าเรามคีวามใจสู้  
พากเพียร และประหยัด เราก็จะสามารถฝ่าอุปสรรคไปได้  
โดยที่บริษัทโตชิบาก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ 
เช่นเรื่องหลักธรรมาภิบาล เรื่องการจัดซื้อ จะต้องไม่มีการทุจริต 
คอรัปชั่น รวมถึงได ้จัดให ้มีกิจกรรมพอเพียงภายในบริษัท  
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้รู ้จักการใช้เงิน ต้องมีสมุดบันทึก 
รายรบั-รายจ่าย มีการพดูคุยกนัภายในค่อนข้างบ่อย เป็นการพดูคุย 
กับพนักงานในทุกระดับเพราะการสื่อสารโดยตรงกับพนักงาน
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สามารถท�าให้เข้าถึงปัญหาต่างๆ ได้ เพราะคุณภาพพนักงาน 
เป็นสิ่งท่ีส�าคัญที่สุด โดยที่พนักงานต้องมีใจให้กับบริษัท เมื่อเวลา
เศรษฐกิจประสบปัญหา ก็สามารถเอาชนะปัญหาได้ 

 บริษัทโตชิบาได้จัดท�ากิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย เช่น

 1. เรือ่งการซ้อมอพยพหนไีฟ บรษัิทไม่ได้มกีจิกรรมนีเ้พือ่เป็น 
การปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้ แต่เราจดักจิกรรมนีข้ึน้มาเพือ่บอกกับ 
พนักงานทุกคนว่า เราควรจะเรียนรู้เรื่องนี้ให้มาก เพราะพนักงาน 
ทุกคนต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาสามารถช่วยผู้อื่นได้ และสามารถ 
น�าไปใช้ได้ในทกุสถานทีเ่มือ่เกดิเหตกุารณ์จริง

 2 บริษัทได้มีนโยบายเป็นองค์กรสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง โดยกระบวนการผลิตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ สามารถรีไซเคิลได้ การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ ค�านงึถงึการประหยดัพลงังาน ซึง่เป็นนโยบายทีเ่รา 
ด�าเนินการมาโดยตลอด

 3. บริจาคโลหิต ซึ่งท�ามาตั้งแต่พ.ศ. 2533 และจัดเป็น
ประจ�าทุกปี ปัจจุบันมีการบริจาคโลหิตไปแล้วรวมกนัประมาณ  
5.6 ล้านซซี ี ซึง่บรษิทัได้บอกพนกังานว่าในการท�าความดใีห้สงัคม 
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิก็ได้

 4. ทุกวันที่ 5 ธันวาคม บริษัทจะมีโครงการจิตอาสาด้วย
การกวาดถนน ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2527 เคยมีผู้ถามว่า 
จะกวาดถนนไปท�าไมในเมื่อมีพนักงานกวาดถนนอยู่แล้ว ซึ่งทาง 
บรษิทัให้เหตผุลว่า บรษิทัต้องการให้พนักงานมคีวามรู้สกึว่า เป็นหน้าที ่
ร่วมกันของทกุคนทีจ่ะต้องรกัษาความสะอาด โดยมพีนกังานเข้าร่วม 
เป็นจ�านวนมาก ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้ท�าการแจก
ต้นไม้เพื่อให้พนักงานน�าไปปลูกต่อที่บ้าน 
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 5. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทผลิตขึ้น หรือ 
รายได้จากการจ�าหน่ายหลอดไฟฟ้าโตชิบา ก็จะทูลเกล้าฯ ถวายให้
โครงการต่างๆ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงงาน เพื่อ 
จะได้รูว่้าชวีติในการท�างานเป็นอย่างไร และจะได้น�าไปปรบัใช้ต่อไป  
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากพนักงานที่ท�างานให้กับบริษัทนานๆ  
จะได้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่ๆ จะได้รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยน้ี 
คิดอย่างไร ท�าอย่างไร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้า
ท�างานในบรษัิทได้ และเป็นหน้าทีห่ลักของทุกคนทีต้่องช่วยกนัดแูล 
ปัจจุบันบริษัทมีผู้พิการท�างานประมาณ 25 คน 

 ทัง้หมดนีค้อืโครงการเพือ่สงัคมท่ีบรษิทัโตชบิาให้ความส�าคญั
มาโดยตลอด ซึ่งคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ 
บริหาร บริษัทโตชิบา มีนโยบายว่า อนาคตของประเทศชาติ 
ต้องมาจากมือเราเอง ไม่ใช่มาจากการใช้เงนิ ต้องเริม่จากตัวเรา โดยที่ 
พนักงานทุกคนต้องมีอุดมการณ์เดียวกับเรา เพื่อที่จะได้น�าสิ่งดีๆ  
เหล่านี้ไปขยายต่อได้ และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่
แค่ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างเดียวแต่ราคาต้องเหมาะสมด้วย  
มิฉะนั้นจะไม่มีผู้ซื้อ กระบวนการทุกอย่างต้องมีการระดมสมอง 
กนัโดยตลอด ต้องมกีารเรยีนรูต้ลอดเวลา ต้องมกีารเรียนรูร่้วมกันว่า 
ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเราจะท�าอะไรต่อไป ซึ่งก็คือการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
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นานาค�าถามเกี่ยวกับปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง :
ประสบการณ์การเผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 

 ผมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่คณะรัฐศาสตร์ผมสอน 
เรือ่งเอเชียใต้ และผมกเ็ป็นส่ือมวลชน ความรู ้ความสนใจเรือ่งเศรษฐกจิ 
พอเพียงเกิดจากความสนใจของคนธรรมดาและประสบการณ์ 
ของการเป็นสื่อมวลชน อ่านหนังสือ ตั้งข้อสงสัย ตั้งค�าถาม และ
มักจะอธิบายเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงในเชงิการเมอืงว่า นกัการเมอืง 
หรือรัฐบาลหรือข้าราชการชอบพูดเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวง
แล้วก็ไม่เคยท�า เวลาผมท�าข่าวว่าไม่เห็นมีใครท�า ได้แต่พูดกัน  
มนัมปัีญหาอะไรหรอืว่ามนัสวนกระแสโลกาภวิตัน์ หรอืเป็นเพราะว่า 
ในหลวงพระราชทานแนวคดิมาเรากพ็ระพทุธเจ้าข้าไป เหมอืนกับว่า 
ไม่จริงใจ จึงคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาคือสื่อมวลชนเฝ้าจับตาดูส่วน
ราชการหรือรัฐบาล ในหลวงมีพระราชด�ารัสอย่างไรก็ว่าตามนั้น  
ทกุครัง้ท่ีมรัีฐบาลใหม่ค�าแถลงกจ็ะมคี�าว่าเศรษฐกจิพอเพยีงทกุครัง้ 
ผมรูส้กึว่าเป็นความล้มเหลวของการผลกัดันเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในภาครัฐหรือภาคนโยบาย เป็นแค่เพียงการดีแต่พูดหรือ paying  

11
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lip service แต่พูดไปแล้วก็ไม่ท�า แม้รัฐบาลนี้เข้ามาก็จะเน้น  
“เศรษฐกิจพอเพียง” มีคนจ้างผมท�าสารคดีเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นซีรี่ส์ 4 ชั่วโมง ออกอากาศที่ Money Channel หลายปีแล้ว  
ผมใช้ความรูส้กึนกึคดิ ความกงัขา ความกงัวล ความเป็นเดก็บ้านนอก 
ที่เคารพจงรักภักดีในหลวง ถ้าทราบว่าในหลวงหรือเชื้อพระวงศ ์
เสด็จที่ไหนเราก็จะไปยืนอยู่ริมถนนเพื่อโบกธงแล้วมีความสุขมาก  
แม้กระทัง่ผมโตแล้วอยูเ่มอืงทองธานเีวลาสมเดจ็พระบรมฯ เสดจ็ไป 
พระราชทานปริญญาบัตรที่ มสธ. ผมก็จะออกมาที่ปากซอยไปยืน
คอยโค้งเวลาท่านเสด็จฯ ผ่าน

 วนัหนึง่ คณุมัทนา เหลืองนาคทองดี และคณะบรษิทั เอเจนซี่  
แบรนด์บอีิง้ โทร. มาชวนผมว่ามโีครงการทีไ่ด้งบประมาณสนับสนุน
จากหอการค้าไทย แล้วก็จะไปจัดนิทรรศการเล็กๆ คือจะไปเช่าที ่
ในประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็จะจัด Exhibition 
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะเผยแพร ่
ในภาคนักประชาสัมพันธ์กลุ่มเล็กๆ ไม่ได้ไปในนามตัวแทนของ 
รัฐบาลหรืออะไรทั้งสิ้น หาเงินกันเอง ปีแรกที่ไปประมาณ 4 ปีแล้ว 
ไปลอนดอนสองวัน มีอาจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นผู้บรรยาย 
คนหนึง่แล้วผมอกีคนหนึง่ อาจารย์ธนวรรธน์ฯ เน้นแนวเศรษฐศาสตร์ 
ผมก็แนวคิดของผม วันแรกคุยกับคนไทยที่วัดไทยพุทธประทีป  
อีกวันใช้ห้องของสถานทูต ท่านทูตก็ดูแลเป็นอย่างดี มีเด็กมา
ประมาณ 40-50 คน ได้เชญิทีป่รกึษาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทีท่�างาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย แล้วอาจารย์ธนวรรธน์ฯ กับผม 
ก็ผลัดกันบรรยายคนละ 20-30 นาที หลังจากน้ันทางฝ่ายฝรั่งก็ 
ขึ้นมาพูด

 ปีต่อมาไปมาดริดก่อนแล้วก็ไปบาร์เซโลน่า แต่ละที่ที่ไป 
ก็คล้ายกันคือไปพูดกับเจ้าภาพและคนสเปนกับชาวต่างชาติ 
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คอืพดูกบัฝรัง่แทบจะไม่มคีนไทย ทีล่อนดอนจะพเิศษกว่าคอืคนไทย 
ทีว่ดัไทยพดูภาษาไทย ทีม่าดรดิกับบาร์เซโลน่าเราก็ไปจัด Exhibition  
ท�ากับข้าวให้เขาชิมเล็กน้อย ข้าวหอมนิลบ้าง ผลิตภันฑ์ดอยตุง  
กาแฟ แมคคาเดเมีย นิทรรศการก็ให้เขาหยิบไปบ้าง บางครั้ง 
ก็หยิบหมดเลย ผมบอกว่าไม่เป็นไร นิทรรศการพวกนี้จะเตรียม 
ไปก่อนบรรจุกล่องไปจ้าง Local คนไทยกับคนสเปนช่วยกันท�า  
ตอนหลังผมจะไปคนเดียวอาจารย์ธนวรรธน์ฯ ไม่ค่อยว่าง ผมก ็
พดูครึง่ชัว่โมงเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงกับในหลวง session ต่อไป 
ก็เป็นนักวิชาการของเขา 3-4 คน ขึ้นมาร่วมกับผมเป็น panel  
พูดคนละหน่อย คล้ายๆ มาวิจารณ์สิ่งที่ผมพูดนะครับ ประธานพิธี
เปิด-ปิดจะเป็นท่านทูตครับ 

 ปีที่ผ่านมาตอนหน้าร้อนไปจอร์แดน ท่านทูตก็ดูแลอย่างดี  
ไปเช่าทีเ่ลก็ๆ แล้วท่านทตูก็ไปเปิด ผมกข็ึน้บรรยายแล้วฝ่ายจอร์แดนก ็
ข้ึนมาร่วม 2-3 คน มีสื่อมวลชนซักถาม แต่จอร์แดนมีปัญหา 
เรื่องการเมืองคือประชาชนเดือดร้อนแล้วทางราชการไม่ดูแล  
เขาเลยถามนอกประเด็น ก็สนุกดี จอร์แดนนี่เป็นช่วงเวลาที ่
คณะเจ้าหน้าที่ของเราบินไปเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านฝนเทียม
พอดี ผมก็เลยได้คุยกับนักวิชาการเหล่านั้น คนจอร์แดนหรือ
ข้าราชการของจอร์แดนจะชอบคนไทย แล้วก็หวังพึ่งเทคโนโลยี  
เราไม่ได้ไปโปรยท�าฝนเทียมให้ แต่ไปสอนนะครับ 

  วันที่ 5 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผมไปที่โลซานน์เป็น 
กิจกรรมแบบเดิม ผมบอกกับผู้จัดว่า การจัดกิจกรรมของผม 
ได้จากงานข่าว การอ่านและตามดู มูลนิธิชัยพัฒนาเคยเชิญผมไป
บรรยายที่โรงแรมในกรุงเทพฯ เชิญบังกลาเทศกับแอฟริกามาฟัง
แล้วไปดูงานโครงการต่างๆ ผมบอกกับผู้จัดว่าให้เปลี่ยนคนอื่นบ้าง 
เพราะผมไม่ค่อยแน่ใจว่า ที่ผมท�ามันสอดคล้องกับในวังหรือเปล่า  
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เราไม่ได ้ประสานว่าควรจะน�าเสนอในหลวงแบบไหน และ 
ประเทศไหนต้องปรับอย่างไร เขาก็เลยเปลี่ยนให้คนอื่นไปที่ญี่ปุ่น  
แต่เที่ยวนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์ไปโลซานน์นะครับ คือผู ้จัดก็ม ี
ความรู ้สึกว่าคนที่เคยเชิญไปแล้วเป็นเศรษฐศาสตร์มากเกินไป  
ผู ้ฟังเขาถกเถียงถามแล้วบางทีตอบค�าถามไม่ได้บางทีก็น่าเบื่อ  
เขาว่าเอาแบบผมอีกสักทีก็แล้วกัน style ที่ผม present ในหลวง
คือ ผมจะน�าเสนอให้พระเจ้าอยู่หัวเป็นนักปราชญ์หรือนักปรัชญา 
คนหนึ่งของโลกเท ่านั้น ให ้เห็นว ่าในหลวงท่านเป ็นนักคิด  
ผมจะ present พระเจ้าอยู่หัวไม่มากจนเกินไป ฝรั่งเขาจะบอกว่า
โอเค He is a King and you are his subject, you just come 
and may be paying lip service. เราจะอธิบายว่าในหลวง 
เป็นนักคิดคนหนึ่งของโลก ไม่ใช่ว ่านักคิดเล็กๆ เพียงแต่ว ่า 
อยู่ในประเทศเล็กๆ เราจึงท�าโครงการเล็กๆ นี้ หวังว่าไปบรรยาย
ให้เขาตื่นเต้นและขอมาเมืองไทยแล้วเราก็จะได้พาไปเที่ยวดอยตุง 
โครงการหลวง ถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ให้เขาเอาไปเผยแพร่ต่อ ถ้าเป็น 
อาจารย์ก็อาจมาท�าวิจัยสัก 2 เทอม ผมจะ present ในหลวง 
ให้มีความเป็นนักปรัชญาที่ท�างานต่อเนื่องเทียบเคียงได้หรือ 
แตกต่างกับ philosopher หรือนักคิดชาวตะวันตกที่เขารู ้จัก  
ท�าให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้าอยู ่หัวเป็นนักท�างานคนหนึ่งทั้งใน 
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

 ผมสรุปตั้งแต่แรกว่า Sufficiency Economy เป็นปรัชญา  
ซึ่งก็เช่ือว่าข้อสรุปของผมถูกต้องจากการอ่าน ผมดูเทป ดีวีดี  
ของ ดร.สุเมธฯ มากมายครับ และอ่านหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับ
ในหลวง 200-300 เล่ม มกัจะเป็นพระราชประวัตแิละโครงการต่างๆ  
ผมอ่าน King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work เล่มภาษา
อังกฤษที่ท่านนายกฯ อานันท์ฯ เป็นประธานเหมือนกับอ่าน text  
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แบบ critical แล้วละเอียดดีมาก ผมไปโลซานน์ผมก็จะอ่าน  
segment ของโลซานน์ ถ้าเป็นข่าวสารเกี่ยวกับในหลวงผมก็จะพึ่ง  
Foreign Correspondents’ Club of Thailand เล่มที่เรียกว่า  
The King of Thailand in World Focus ซ่ึงเป็นข่าวที่ฝรั่ง 
เขียนถึงในหลวงละเอียดมาก ผมเคยท�า review ในรายการทีว ี
ของผมหมดแล้ว แม้กระทั่งเรื่อง The King Never Smiles ที่ฝรั่ง
เอาไปเขียนแล้วเราแบนหนังสือ ผมก็พยายามเอาความคิดเหล่านี ้
มารวบรวมและน�าเสนอ ให้เหน็ว่าพระเจ้าอยูหั่วเป็นนักคดิจะพฒันา
ชุมชนหรือประเทศของท่าน ความคิดของท่านเป็น Philosophy 
เป็นปรัชญาไม่ใช่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เราจะต้องไปเถียงกับฝรั่ง  
มันไม่ใช่ Keynesian มันไม่ใช่ Marxism ไม่ใช่ Adam Smith  
แต่เป็น Philosophy 

 Sufficiency Economy เป็น Philosophy แต่มภีาคปฏบิตัิ  
เราจะเหน็โครงการต่างๆ นบัพนัจะเรยีกว่าโครงการตามพระราชด�าริ 
โครงการหลวง หรือศูนย์วิจัยและพัฒนา เช่นที่ห้วยฮ่องไคร้ ก็คือ 
ภาคปฏิบัติ ตอนหลังมีค�าว่า New Theory หรือทฤษฎีใหม่เข้ามา  
ที่เน้นเรื่องการใช้ที่ดิน แบ่งที่ดินเป็น 3:3:3:1 ผมจะอธิบายว่า 
ในหลวงของเรานี่ เป ็น Philosopher เป็นนักคิดที่ต ่อยอด 
จากปราชญ์เก่าๆ ของโลกต่อเนื่องกันมา แต่ Plato บอกว่า  
นกัปรชัญาปกครองประเทศไม่ได้เพราะว่าเป็นเพยีงนกัคดิ จงึต้องการ  
Philosopher King คือต้องเป็นทั้งนักบริหาร ในสมัยโบราณ  
King ก็เป็นผู้จัดการประเทศด้วย เพราะฉะน้ันคนที่จะท�าให้
ประเทศเติบโตได้ต้องเป็นทั้งนักปรัชญาที่เข้าใจวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ 
แก้ปัญหาเป็นคือเป็นผู้บริหารได้ 

 มาเจอค�าศัพท์ใหม่คือ Sufficiency Economy ซึ่งตอนนี้ 
ฝรั่งเริ่มเอาค�านี้ไปใช้โดยที่ไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์และไม่อ้างอิงด้วย  

กระทรวงการต่างประเทศ

121



Sufficiency Economy ในหลวงก็เคยมีพระราชปรารภว่าเป็น 
ค�าใหม่ ผมก็บอกว่า The first problem is the definition of  
sufficiency economy and self-sufficient economy,  
it’s very confusing. ผมเคยถาม ดร.อมาตยา เซน ที่พัทยาว่า  
Do you know anything about Sufficiency Economy ของ  
King Bhumibol Adulyadej of Thailand? ได้ค�าตอบว่า No,  
I have never heard of it. Is it anything like self-sufficient  
economy แบบมหาตมะ คานธี? ดร.อมาตยา เซน ซึ่งได้รางวัล 
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์บอกว่าไม่เคยได้ยิน Sufficiency  
Economy ได ้ยินแต ่  self-sufficient economy ของ 
มหาตมะ คานธี เพราะฉะนั้น ต ้องอธิบายให้ชาวต่างชาติ 
เข้าใจว่า มันไม่ใช่เรือ่งเดยีวกนัเป็นคนละเรือ่ง แล้วผมก็เริม่อธิบายว่า  
Sufficiency Economy เป็นเหมือน Buddhist Economics 
เพราะว่าการเลี้ยงชีวิตชอบ Right Livelihood เป็น 1 ในมรรค 8  
ซึ่งการใช้ชีวิตชอบนี้ก็แปลว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในช่วง
พระราชทานพระบรมราโชวาทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ 
พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมบอกว่า Buddhist Economics  
เปลี่ยนนักวิชาการเยอรมันให้กลายเป็นผู้ที่มองดูโลกว่าจะต้อง 
มีความพอเหมาะพอดีในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่เรียกว่า  
Appropriate Technology ซึ่งต่อมามูลนิธิของอาจารย์ E.F.  
Schumacher จะใช้ค�าว่า Intermediate Technology เป็นตวัอย่าง
ว่าต่างชาติเริ่มมองเห็นว่า Buddhist Economics มีบทบาทสูง  
ผมเอาต่างชาติขึ้นมาเป็นตัวตั้ง แล้วให้เห็นว่าในหลวงคิดคู่ขนาน  
หรือต่อยอดหรือบางทีมีอะไรที่แตกต่าง เขาจะได้เข้าใจ พอไปพูด 
ที่ลอนดอนผมก็เอา Schumacher มาพูด ปรากฏว่าที่ปรึกษา 
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มาพูดด้วยหยิบ Schumacher มาเป็นเล่มๆ เลย 
ผมก็บอกว่า You กับ I นี่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะ ฉะนั้นก็คือว่า  
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Sustainable Economy การบริหารจัดการที่ดินอย่างงดงาม 
มันก็อยู่ใน Buddhist Economics หรือที่อาจารย์ Schumacher 
เขียนก็คือใช้ที่ดินเพื่อ Beauty, Health and Permanent การใช้ 
ที่ดินเพ่ือความงดงาม เพื่อสุขภาพ และเพื่อความยั่งยืน ค�าว่า  
Permanent ใช้เมื่อปี ค.ศ. 1970 Sustainable Development 
เหมือนเป็นการรวมศัพท์ขึ้นมาใหม่ เมื่อก่อนอาจจะใช้ค�าว่ายั่งยืน 
หรือค�าว่า Permanent ฉะนั้น Schumacher ก็คือลูกศิษย์ 
พระพุทธเจ้า ท�าให้คนเห็นว่าพระเจ้าอยู ่หัวก็ทรงเป็นลูกศิษย์
พระพุทธเจ้าเหมือนกัน ผมไม่ทราบว่าพระเจ้าอยู ่หัวทรงอ่าน  
Schumacher หรือไม่ ผมเชื่อว่าต้องอ่านครับ

 ผมไปพูดเรื่อง Sustainable Development ของ UN, 
UN Millennium Development Goals พยายามอธบิายโครงการ 
ของในหลวงบางโครงการว่าเป็นตวัอย่างทีด่ ีให้เหน็ว่า Sustainable 
Development, UNDP, RIO เหล่านี้ไปในทางเดียวกัน ฝรั่งมักจะ 
พูดถึงมหาตมะ คานธีเรื่อง Self Sufficiency Economy ทอผ้า  
ปั ่นด้ายใช้เองไม่ซ้ือของนอกท�าเองหมด ซ่ึงพระเจ้าอยู ่หัวก็ม ี
พระราชด�ารสัว่าอย่างนัน้มนักเ็กนิไป เราต้องแลกเปลีย่น ต้องค้าขาย 
ต้องส่งออกนอกต�าบลนอกหมู่บ้าน

 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ผมไป Boston  
แล้วก็ถือโอกาสขึ้นรถไฟไป Concord ไปดูบึง Walden ที่ Henry 
David Thoreau ไปปลกูกระต๊อบเลก็ๆ อยูใ่นปี ค.ศ. 1845 เหมอืน
พลตรีจ�าลองฯ อยู ่มีเตียงเล็กๆ แล้วก็ปลูกผักปลูกพืชเอาของ 
ไปขาย แล้วก็นัง่คดินัง่เขียนร�าพงึถงึธรรมชาต ิพวกน้ีเป็นนักปรชัญา  
Transcendentalism หาความจริงจากธรรมชาตแิละความคดิค�านงึ 
เป็นต้นต�ารบัของ Sufficiency Economy ก็ว่าได้ ทดลองการใช้ชวิีต 
อยู่สองปี ปลูกผักปลูกหญ้าหาเงินมาใช้เท่าที่พอเพียง นอกนั้น 
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ใช้เวลาคิดเขียนหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งเรื่องขบวนการดื้อแพ่ง 
ที่มหาตมะ คานธี เอาไปใช้ พูดง่ายๆ คานธี, Leo Tolstoy  
ที่กลายเป็นต้นต�ารับของ Self Sufficient Economy ก็ไปยืม 
มาจากชีวิตของ Henry David Thoreau แล้วพวกดื้อแพ่งก็ไปยืม 
มาจาก Thoreau เพราะว่า David Thoreau นี่เป็นคนไม่ยอม 
เสียภาษีให้กับรัฐบาลอเมริกันอยู่ประมาณ 4 ปี เพราะรัฐบาล
เอาภาษีไปท�าสงคราม Mexican War พอตอนจบก็บอกให้รู้ว่า  
พระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เป็นนักคิดคนหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า 
Buddhist Economics มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย พระเจ้าอยู่หัว 
ได้น�ามาทดลองใช้ แล้วก็มีการปรับรูปแบบจนกระทั่งเหมือนกับว่า
เป็น Philosopher King 

 ผมยอมรบัแบบไม่อายนะครบัว่า รฐับาลไทยก็อยูใ่นกระแส 
ของ IMF, World Bank และ Growth ไม่ใช่ Limited Growth 
เราจะต้องเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเราจะต้องมาบ่นกัน ไม่ถึงกับว่า  
Thailand ดีหมด วิธีน�าเสนอของผมก็คือพระเจ้าอยู่หัวของผม 
ทรงเป็นนกัคดิทีม่อีะไรแปลกไปจากคนอืน่ แต่ก็ต้องเป็นหนีบ้ญุคณุ 
บรรพบุรุษนักคิดตะวันตกหลายคน เนื่องจากมันเป็นโลกาภิวัตน ์
ทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธเศรษฐศาสตร์ แล้วบางที 
ผมก็เอามาร์กซ์เข้าไปด้วย มีปัญหาว่าเศรษฐกิจแบบ Sufficiency 
Economy จะอยู่ในโลกาภิวัตน์แบบทุนนิยมเสรีหรือสังคมนิยม
หรือคอมมิวนิสต์ ค�าตอบผมคือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันพอเพียง
ตามจังหวะและกรอบของหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การเกษตร หรืออุตสาหกรรม เช่น SCG ในเมืองไทยที่ทดลองท�า 
เพือ่ให้ฝรัง่สบายใจว่าอนันีม้นัไม่ใช่อยูแ่บบ มหาตมะ คานธ ีนะครบั 
ของเรานี่ส่งออก ชีวิตต้องมีความสุขและพอเพียง รวยแล้วตรงไหน 
จะพอเพยีง หากมกีนัมากมายแล้วไม่พอเพียงก็ไม่มคีวามสขุ ตอนจบ 
ผมว่ามันก็ผสมผสาน Buddhist Economy ถ้าไปอังกฤษ 
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ผมจะอ้าง H.G. Wells เพราะคนอังกฤษรู้จัก War of the Worlds 
นิยายวิทยาศาสตร์ Invisible Man แล้วคนอังกฤษบางทีก็จะลืมว่า 
H.G. Wells เป็นครูสอนในโรงเรียนและเขียนต�ารา Short History 
of the World and Outline of World History 2 เล่ม มีบทเรื่อง  
Gautama Buddha ช่ืนชมพระพุทธเจ้า ในหลวงเราก็ทรงชื่นชม
พระพุทธเจ้า

 ตอนที่ผมไป Barcelona ผมใช้ Rachel Carson เลย  
เพราะมีอาจารย์ผู้หญิงที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อมเอ่ยถึง Rachel 
Carson “Silent Spring” คนอเมริกันที่ท�างานและเขียนหนังสือ 
จนโด่งดงัว่าด้วยการทิง้สารเคมลีงทะเล DDT ผมพยายามจะยกเอา 
สิง่ทีเ่ขารูม้าประกอบ แต่ว่า Rachel Carson ไม่ได้เกีย่วกบัในหลวง
โดยตรง แต่เป็นผู ้ที่ห่วงเรื่อง Sustainable Development  
ในโลกยคุทีใ่ช้ DDT ท่ีโลซานน์ ทมีงานบอกว่า งานน้ีเป็นงานในหลวง
โดยตรงเพราะมีงาน King of Hearts ทางเมืองจัด แล้วคนไทย 
ก็ร่วมกันจัดกับสถานทูต เราก็ไปร่วมมีที่แสดงนิทรรศการของเรา 
ผมไปขึ้นเวทีนิดหน่อย

 ที่โลซานน์ งาน King of Hearts ต้องพูดเรื่องในหลวงมาก 
เทศมนตรเีมืองโลซานน์กจ็ะมา รฐัมนตรต่ีางประเทศก็จะไป สรุปว่า 
ในหลวงเป็นทัง้นกัคดิและนกัปฏบิตั ิเป็นนกัวชิาการแล้วกอ้็างองิได้ว่า  
ความคดิของท่านอยูใ่นแนวนกัปราชญ์ของโลก Political Philosopher  
คนไหนทีพ่อเอามาโยงกนัได้เพือ่ให้ในหลวงมคีวามเป็นสากล ไม่เลก็
แต่ไม่ใหญ่จนเกินไป สุดท้าย ผมมีหนังสั้นๆ จากภาพยนตร์ที่ BBC  
ท�าไว้เม่ือสมยัพลเอกเกรยีงศกัดิฯ์ ช่ือ Soul of a Nation สมัภาษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วในห้องทรงงาน นาททีี ่13 David Lomax  
ของ BBC ถามว่า What do you do as a king, what’s the duty  
of the king? ในหลวงทรงตอบ I don’t know, I don’t know what  
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the king should do. I just do what is best, what is good, 
what is right and I don’t know what I’m gonna do. ฝรั่ง 
“โอ้โห” King องค์นีแ้ปลก ท�าทุกอย่างทีด่ ีไม่รูว่้า what’s the duty 
of the king หลังจาก King ก็ต่อด้วยพระราชินีซึ่งทรงพระสิริโฉม 
งดงามมาก ฝรัง่กต็ดัต่อมา พระราชนิกีท็รงพดูต่อจากพระเจ้าอยูห่วัว่า  
ประชาชนรักเราเราก็รักเขาก็ท�าให้กันและกัน 

 ในแถบเอเชียมีตัวอย่างทีป่ระเทศอืน่ท�าอยู ่เช่น พม่า ตมิอร์ 
ตะวันออก อัฟกานิสถาน อาเจะห์ เราก็ตอบว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ได้กับทุกรูปแบบเศรษฐกิจ ทั้งขนาด ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่  
ไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐ It is a philosophy, it is a way of life. You 
just make adjustment accordingly. You don’t have to 
produce too much to earn a lot more money, just be 
sufficient with what you have and you must be happy. 
You can be so rich, but there must be a limit. It’s the 
way of life, it’s not a political policy or economic policy.  
มันพอดีแล้วมีความสุข แล้วแบ่งปันให้คนอื่น แล้วก็เติบโต พม่านี่ 
Buddhist Economy มีอยู่ทกุวัด เป็นชีวิตทีม่คีวามสขุโดยภาพรวม 
ดูว่าชีวิตเรามีความจ�าเป็นพื้นฐาน มีความต้องการอย่างไรตอนนี้ได้
แค่ไหน แต่ถ้าหยุดอยู่แบบ Self Sufficient มันก็หดหู่ เศรษฐกจิพอ
เพยีงไม่มีปัญหาอะไรกบั Globalisation ต้องอธบิายให้ชดั

 พวกฝรั่งจะท้าทายมาก เขาจะตั้งค�าถาม กลุ่ม Simplicity  
Institute ที่ออสเตรเลีย กลุ่ม Zero Growth ฯลฯ แล้วจะอธิบาย 
พวกเขาอย่างไร บางทีผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ 
ผมกไ็ปค้น Keynesian นีพ่อไหว พอมารุน่ใหม่จะพบว่า โลกมนัไม่ได้ 
ต่างกนัมากนกัคอืพวกไม่พอเพยีงกับพวกทีไ่ม่เพยีงพอ พวกทีพ่อเพยีง 
มักจะมองว่าเอาเท่านี้ไม่ต้องทะเยอทะยาน อย่าง Simple Life 
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Movement หรอื Simplicity Institute คอืว่าชวีติอยูอ่ย่างเรยีบง่าย  
แต่ผมคิดว่าของในหลวงมีความยืดหยุ่นมากกว่า ของในหลวงนี ่
ท้าทายได้กับโลกาภิวัตน์ ไม่แพ้ ค้าขายได้ ส่งออกได้ รวยได้ ขยาย
กิจการได้ ผมว่าประเด็นส�าคัญคือ ท�าให้ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็น  
philosopher และ manager หรอืว่า administrator พระเจ้าอยูห่วั 
เสด็จฯ ไปฟังการอภิปรายของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์  
วนัถดัมากเ็สดจ็ฯ ไปทีเ่กษตรฯ อาจารย์คึกฤทธิฯ์ ทลูถามว่าประเทศไทย 
จะเป็นสงัคมนยิมได้อย่างไร ไม่ได้หรอก ในหลวงทรงรบัสัง่ว่าได้ คนไทย 
เป็นสงัคมนยิมได้ ฉนัท�าทีหุ่บกะพง คอืว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีความเป็นนกัสังคมนยิมแบบไทย ทดลองท�าสหกรณ์ให้ประชาชน 
แชร์ทรพัย์สนิเป็นเหมอืน Commune ถ้าในหลวงไม่ชอบสงัคมนยิม  
กลัวพวกคอมมิวนิสต์จะมาล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหลวง 
คงไม่แปลติโต Joseph Tito แห่งยูโกสลาเวียที่เป็นลูกชาวนา  
เด็กช่างกล ขยนัอ่านหนงัสือจนได้ด ีล้มสถาบนัพระมหากษตัรย์ิของ
ยูโกสลาเวียแล้วก็ท�าพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินจนชนะ Hitler ได้เป็น 
เอกราช แต่ยโูกสลาเวยีเดีย๋วนีไ้ม่เหลอืแล้ว เราบอกว่า My king is very  
universal. He understands different economic thoughts,  
even socialism or communism, that the Thai people were  
afraid someday they would overthrow the monarchy. No, 
he likes good communism or someone who works hard 
behind the scene ปิดทองหลังพระ หนังสือ 3 เล่มคือ Intrepid  
หรอืนายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ แล้วกติ็โต แล้วก็พระมหาชนกครบั 
จะบอกว่า He loves someone who works hard not wanting  
to be famous เขาเรียกว่าปิดทองหลงัพระคอืนายอนิทร์ที ่Intrepid  
ส่วนคนที่อดทนใช้ความเพียรก็จะเป็นเรื่องพระมหาชนก และคนที่
มุง่มัน่ท�าความดีให้คนยากจนสู้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนชนะฮติเล่อร์ 
ก็คือ Tito หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดิน ในหลวงชอบคนแบบนี้
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การระดมสมองเพื่อหารูปแบบ 
และแนวทางการเผยแพร่ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นประธำน 

  ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมการสัมมนาในวันน้ี ขอขอบพระคุณ
ดร.จริาย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา และมูลนธิิม่ันพฒันาทีส่นบัสนนุการจดั 
สัมมนาครั้งนี้ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
ขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต กิตติ วะสีนนท์ ซ่ึงเป็นผู้ริเริ่มและ 
น�าเสนอแนวความคดิทีจ่ะจดัสัมมนาเกีย่วกับการขบัเคลือ่นปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ขอขอบคุณผู ้บรรยาย  
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่างๆ ได้ทราบว่าการอภิปรายเป็นไป 
ด้วยความเข้มข้น วนันีเ้ข้าสูช่่วงสดุท้ายทีเ่ราจะระดมความเหน็กนัว่า 
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจะมวิีธกีารและช่องทางอย่างไร 
ที่จะน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในต่างประเทศ 
สู ่ประชาคมโลก ยอมรับว่าผมเองในวันนี้ต้องขอเรียนรู้ไปด้วย  
หลายครัง้ต้องออกไปอธิบายเรือ่งแนวคดิเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ซึ่งในการเตรียมสุนทรพจน์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย การที่เรา 
คิดว่าเราเข้าใจในประเทศของเราดีแล้ว แต่เมื่อออกไปอธิบาย 

12
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ให้ต่างชาติเข้าใจว่าส่ิงนั้นคืออะไรกลับไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เป็น 
โอกาสท่ีดีที่เราจะพยายามอภิปรายกันใน 4 ประเด็นหลักๆ  
ประเด็นแรกก็คือ concept ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เราจะน�าเสนอกับต่างประเทศนั้นคืออะไร ที่จะท�าให้เขาเข้าใจ 
ได้และสามารถเชื่อมโยงกับปัญหาที่เคยเผชิญอยู ่ในเร่ืองของ 
การพัฒนา ประเด็นที่ 2. เราท�าเพื่ออะไร นี่ก็ส�าคัญส่วนหนึ่งก็เพื่อ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เราคงมุ่งเน้นที ่
แนวคิดและความพยายามของพระองค์ท่านที่จะหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่หลังจาก 
ที่เราต้องผ่านวิกฤติครั้งส�าคัญที่ผ่านมา ประเด็นที่ 3. คือช่องทางที่ 
เราจะน�าเศรษฐกจิพอเพยีงไปเชือ่มต่อกบัเวทรีะหว่างประเทศเพือ่ไปสู ่
ความเป็นสากลนัน้ เราจะท�าอย่างไรได้บ้าง แน่นอนว่ากรมองค์การ
ระหว่างประเทศและส�านกังานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่าง 
ประเทศหรือ สพร. ได้ท�าอยู่แล้ว แต่เราจะท�าให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง  
งานนี้ผมคิดว่าไม่เพียงแต่กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นที่จะ
ไปท�าหน้าที่เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ  
แต่คงต้องมีส่วนร่วมของทุกๆ ภาคส่วน ภาคประชาสังคมรวมท้ัง
องศ์กรทั้งหลายด้วย

 การอธบิายให้ประชาคมโลกเข้าใจนัน้ ผมว่าเรายงัมคีวามเข้าใจ 
ที่ไม่ถูกต้องอยู่ เพราะค�าว่า sufficiency economy หลายคนก็ยัง
มองว่าเป็น self sufficiency หรอืเข้าใจว่า sufficiency economy  
เป็นการถอยหลังหรือเป็นการปิดประตูจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
เพราะฉะนั้นเราจะอธิบายอย่างไร แน่นอนเราเข้าใจกันว่า หลักการ 
ส�าคญัคงไม่ใช่เรือ่งทฤษฎเีศรษฐกจิล้วนๆ แต่เป็นปรชัญาแบบองค์รวม 
เก่ียวกบัการด�าเนนิชีวติ ตัง้แต่ระดบับคุคล ระดบัชมุชน จนถงึระดบั
ประเทศ เป็นเรือ่งของการสร้างความพอเพยีง การสร้างภูมิต้านทาน 
และเรื่องของคุณธรรมด้วย ผมคิดว่าหลักๆ เป็นเรื่องปลายทางของ
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การน�าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ มุ่งไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การที่เราเน้น concept ของ human 
security เพราะขณะนีใ้นกรอบของ UN ถ้าพูดเรือ่ security จะเน้น 
ในเรื่องของ human security เป็นหลัก 

 ผมได้อ่านสุนทรพจน์ของ ดร.ศภุชัย พานชิภักดิ ์ทีท่่านพยายาม 
อธิบาย philosophy ของ sufficiency economy ให้ต่างชาติ 
เข้าใจโดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือเรื่องของ growth 
development การพัฒนาภาคเกษตร ประเด็นที่ 2. เรื่องของการ
ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ประเด็นที่ 3. ท่านพูดถึงเรื่องของ  
inclusive growth เน้นที่ตัวบุคลไม่ได้เน้นที่ตัว GDP ประเด็นที่ 4.  
ท่านเน้นในเร่ืองของ environmentally sustainable growth  
ประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าเราสามารถใช้ในการที่จะอธิบายให้
ประชาคมโลกเข้าใจมากขึ้นว่า เศรษฐกิจพอเพียงน�าไปสู่อะไร  
ในส่วนของกระทรวงฯ เราต้องมแีนวทางชดัเจนทีจ่ะไปอธบิายชีแ้จง
ให้ประชาคมโลกเข้าใจ concept ของเศรษฐกจิพอเพยีงว่าคอือะไร 
จึงอยากรับฟังความเห็นของที่ประชุมในวันนี้ 

 ประการแรกดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า คงจะมิใช่การเน้นไป 
ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เท่าน้ันแต่เน้นที่แนวคิด
ของพระองค์ท่าน ประการที่ 2. คือภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของเรา แต่ก็มิใช่เรื่องความส�าเร็จ 
อย่างเดียว เราต้องเรียนรู้จากความไม่ส�าเร็จของเราด้วย ประการ
ที่ 3. คือเลือกใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวเชื่อม 
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเรา ซึ่ง 
อาจจะเรียนรู้ประสบการณ์ของเราในการน�าเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นส�าคัญคือ เราจะน�า 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกได้อย่างไรบ้าง ช่วงนี้เป็น

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

130



จงัหวะเวลาดทีีห่ลายภาคส่วนตัง้ค�าถามเกีย่วกบักระแสโลกาภวิตัน์ 
ซึง่หลายประเทศยังไม่มคีวามพร้อม ไม่มคีวามเข้มแขง็ในการรบัมอื
วกิฤตท่ีเกดิขึน้ สิง่เหล่านีส้อดคล้องกับการแก้ปัญหาโดยใช้เศรษฐกจิ
พอเพียง ควรมองว่าในกรอบสหประชาชาติ น่าจะเป็นเวทีส�าคัญ 
ที่เราจะน�าเสนอการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยท�างาน
ร่วมกับองค์กรของสหประชาชาติในการน�าประเด็นหลักๆ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่การอภิปราย 

 ผมขอใช้โอกาสนี้ระดมความคิดเห็นกัน ซึ่งงานของกระทรวง 
การต่างประเทศมีกรมที่เ ก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
1. กรมสารนิเทศ ท�าในส่วนภาพลักษณ์ของประเทศ ภาพลักษณ์
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. กรมองค์การระหว่างประเทศดูแล 
ในส่วนของสหประชาชาติซึ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. สพร.ดูแล 
การช่วยเหลือให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยน�าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นโครงการต่างๆ จะท�าอย่างไรให้โครงการท่ีเสนอ 
มีความชัดเจนโดยมีพื้นฐานมาจากเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการเกษตร เรือ่งของการลดความยากจน ฯลฯ  
สพร. จะน�าเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาเป็น development  
model อย่างไร แล้วจงึเผยแพร่ออกไปยงัต่างประเทศ ขอเรยีนเชญิ 
ดร.จิรายุฯ ให้ความเห็นก่อนครับ

ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ขอขอบพระคณุท่านปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างยิง่  
ขออนุญาตเรียนว่าใน 2 วันที่ผ่านมาผมได้รับฟังการสัมมนาอยู่ด้วย  
เห็นว่ามีคุณค่า และเช่ือว่าจะตอบค�าถามท่านปลัดกระทรวงฯ  
ได้แทบทั้งหมด

 ประการแรก ความชัดเจนเรื่อง concept นั้นท่านองคมนตรี 
เกษม วัฒนชัย ได้กรุณาบรรยายในวันแรก ผมคิดว่ามีแนวทาง 
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ที่จะด�าเนินการกันต่อไปได้ ในแง่เป้าหมายของการเผยแพร่  
ท่านรองอธิบดีกาญจนา ภัทรโชค ได้ท�าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น  
ในขณะที่การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส�าหรับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ในใจของเราทุกคน และยังเป็น
นโยบายของรัฐบาลด้วย ส่วนวิธีที่ดีที่สุดในการเผยแพร่น่าจะเป็น 
ดงัทีท่่านปลดักระทรวงฯ ได้กรณุาแนะไว้ ท่านรองอธบิดกีาญจนาฯ  
ได้บอกว่าเนื่องจากโลกในปัจจุบันจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง 
sustainable development คือการพัฒนาที่ยั่งยืน เราเองซึ่งมี  
concept ที่เราเช่ือมั่นคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี 
กรณีศึกษา (best practices) ท่ีเป็นรูปธรรมอยู่ไม่น้อย น่าจะมี 
moral obligation และมีนโยบายทีจ่ะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ 
กบันานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้ในเชงินโยบาย 
และภาคปฏิบัติ น่าจะเป็นความคิดที่ทุกท่านเห็นพ้องต้องกันและ
เดินไปในทิศทางเดียวกัน

ดร. สมกียรติ อ่อนวิมล

 ผมมคีวามห่วงใยในเรือ่งการท�าให้ความคดิ/ปรชัญา และค�าว่า  
sufficiency economy เป็นสากลและไปสู่เวทีโลก ซึ่งเป็น 2 ทาง
คือ 1. ทางวิชาการ 2. Publicity ทางวิชาการ คือ ให้นักวิชาการ 
ของไทย คิด เขียน วิจัย ค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวกับปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เข้าไปอยู ่ในเอกสารงานวิชาการ  
งานวิจัย หรือเวทีเสวนาต่างๆ นอกประเทศไทย ไม่ว่าจะในอาเซียน
หรือท่ีอื่นๆ และผมก็คิดว่าวิชาการเหล่านั้นต้องท�าให้น่าเช่ือถือ  
ท�าเร็ว อยากจะเห็นค�านี้อยู่ในสุนทรพจน์ต่างๆ ท่ีเราร่างให้ผู้น�า
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม
สหประชาชาติ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และปลัดกระทรวงของเราไปพูดท่ีไหนต้องให้ค�าน้ีได้ยินบ่อยๆ  
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และให้รู้ว่าคนไทยเป็นคนพูด นี้เป็นเชิงประชาสัมพันธ์ ถ้าเขาสงสัย
ก็ให้เข้ายกมือขึ้นถามท่านจะได้อธิบาย

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 ทีผ่่านมาเราได้พยายามทีจ่ะใส่ค�านีไ้ว้ในสนุทรพจน์ต่างๆ รวมทัง้ 
ในสนุทรพจน์ทีส่หประชาชาต ิเราไปบรรยายในต่างประเทศเกีย่วกบั  
sufficiency economy มักเป็นเร่ืองของการเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว แต่เรายังไม่ได้พูดในแง่ที่เป็น  
development model ทีห่ลายประเทศจะน�าไปประยกุต์ใช้ได้จริง  
ผมคิดว่าเราต้องท�างานร่วมกัน อาจมีการจัดสัมมนากันมากขึ้น  
เชิญนักวิชาการจากต่างประเทศมาพูดคุย เขาอาจจะมีความคิด 
ที่อาจจะท�าให้ sufficiency economy มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ในการน�าเสนอกับต่างประเทศ ตรงนี้จะเป็นประเด็นส�าคัญในการ
ประชุมเอกอัครราชทูตไทยคร้ังหน้า เพื่อให้ท่านทูตมีความเข้าใจ
ถ่องแท้มากขึ้นด้วย

เอกอัครรำชทูต กิตติ วะสีนนท์

 ทาง Economic Distortion ได้มาคุยกับกรมสารนิเทศ ซ่ึงผม 
คิดว่าคงจะมีความต่อเนื่องและได้ประโยชน์พอสมควร ประเด็นที่ 
คุยกันในการสัมนาครั้งนี้นับเป็นก้าวที่ดี ประเด็นที่ ดร. สมเกียรติฯ 
ยกเรือ่งการเผยแพร่ให้ติดหูทีเ่ราพยายามท�าก็คอืการสร้างเครอืข่าย 
ซึ่งมี 2 ระดับคือภายในของเราเองกับเครือข่ายในต่างประเทศ  
ซึ่งสถานทูตและทูตจะมีบทบาทมาก เพราะนักวิชาการแต่ละท่าน
ก็มีเครือข่ายของท่านเอง สถานทูตจะรู้เครือข่ายในแต่ละประเทศ
เป็นอย่างดี เวลาที่พวกเราไปท�า road show สถานทูตจะช่วยชี้ว่า
ใครคือ opinion leaders สามารถเชิญเข้ามาและเชื่อมโยงเข้าไปสู่
บคุคลทีจ่ะเกีย่วข้องต่อไปได้ มลูนธิมิัน่พฒันาของดร.จริายฯุ คยุกนั 
ถึงข้ันทีว่่าเราพร้อมจะหางบประมาณมาช่วยต่อยอดส�าหรบัอาจารย์
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หรือนักวิชาการที่มีความสนใจ ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ
เคยร่วมให้ทนุผ่าน Thai Study ซ่ึงเป็นเรือ่งทีด่ทีีใ่ห้คนต่างประเทศ 
ได้มาค้นคว้าและกลับไปเผยแพร่ อาจน�าไปสร้างบทความดีๆ  
หรอืสร้างแนวคิดดีๆ  เข้าไปใน forum ให้ตดิตลาด เราน่าจะพยายาม
ทีจ่ะให้ประเทศไทยเป็นศนูย์ของ sustainable development ได้ 
ในปีหน้าทีเ่ราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน เป็นจังหวะทีด่หีากเราจะม ี
การประชมุในเชิงวิชาการสกัครัง้หนึง่เพือ่แสดงตวัและให้มคีวามต่อเนือ่ง

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 เห็นด้วยกับท่านทูตกิตติฯ เราต้องหา platform อย่างเช่น 
มาเลเซียตั้ง global movement moderates ขึ้นมา ทางเราจะ
ท�าอะไรที่จะชู Sufficiency Economy Philosophy ที่เห็นได้ชัด  
เม่ือเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพยายามจะหาบทความเกี่ยวกับ  
Sufficiency Economy ก็ยังมีน้อยมากตรงนี้ผมว่าส�าคัญ เพราะ
ล�าดับแรก Sufficiency Economy as Development Theory  
ต้องมีใครเขียนขึ้นมา จึงควรมีการศึกษาทางวิชาการมากขึ้น ให้ม ี
เวทีวิชาการพูดคุยกันและท�าให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น  
เป็นตัวเลือกหนึ่ง หลายประเทศสร้างภูมิต้านทานที่เข้มแข็งได้  
และพยายามเอาแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารอภปิรายในกรอบ
ของอาเซียนด้วย

รองอธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ (นำงกำญจนำ ภัทรโชค)

 ในช่วง 3 วนัทีพ่ดูคยุกนัมาในเรือ่งของ concept นัน้ชดัเจนขึน้  
ช่องทางก็ได้มีการพูดกันถึงเวทีต่างๆ ที่เราจะไปน�าเสนอ อยากเพิ่ม 
อีกหนึ่งประเด็น คือบทบาทของภาคเอกชน เรื่องของการให้
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการนั้นท�าอย่างไรจึงจะสอดคล้อง 
กบัผลประโยชน์ทางธรุกจิของประเทศด้วย ในเรือ่งของ sufficiency 
economy นั้น 1. เรามุ่งเน้นที่จะเฉลิมพระเกียรติฯ 2. เน้นการ 
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แบ่งปันแนวทางในการพฒันา แต่ สพร. ด�าเนนิงานเพ่ือความช่วยเหลอื 
กส็ามารถค�านงึถงึผลประโยชน์ในภาคธุรกิจด้วยได้ ดงันัน้ ภาคธรุกิจ 
จึงสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ sufficiency 
economy ได้มาก ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีโครงการต่างๆ ท�าเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายโครงการ  
จึงอยากจะเห็นการท�างานของภาคธุรกิจเข้ามาร่วมเผยแพร่ด้วย  
โดยสามารถเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองได้ 

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 ขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่ออธิบาย sufficiency economy  
ในต่างประเทศ ทีก่ล่าวว่า “Sufficiency Economy is a philosophy  
bestowed by His Majesty the King …” อาจจะต้องเพิ่มเติม
ให้มากขึ้น เพราะหากอธิบายอย่างน้ีก็ยากที่จะเข้าใจ มีสถาบัน
การศึกษาของไทยท่ีท�า development study เน้นในเร่ืองของ 
Sufficiency Economy เป็นหลักสูตร 1 เดือนของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เน้นความเข้าใจเรื่องหลักการ ให้ดูตัวอย่างเพื่อ 
น�าไปปรับใช้ อาจารย์ซึ่งมีส่วนในมูลนิธิพระดาบสจะมีภาพของ
การน�าไปใช้ในพืน้ทีจ่รงิ อกีหลกัสตูรหน่ึงเป็นของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
ซึ่ง ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง ล่าสุด ผมได้ขอให้ด�าเนินการสอนเป็นภาษา
อังกฤษ ซึ่งอาจารย์ก็ก�าลังพยายามพัฒนาอยู่

 การหาแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในต่างประเทศไม่น่าจะจบด้วยการสัมมนาครั้งน้ีเท่านั้น แต่เรา 
จะท�าอย่างไรต่อไป อาทิ การระดมสมองโดยให้ท่านทูตของเรา 
คุยกันเข้าใจกันผลักดัน Thai Study Program ในสถาบันการ 
ศึกษาในสหรัฐฯ น�า Sufficiency Economy เสนอในการประชุม
สหประชาชาต ิโดยให้เขาเข้าใจว่าเป็น economic development  
theory หนึ่ง เป็นหนทางไปสู่ sustainable development  
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อย่างแท้จริง เหมาะกับประเทศที่ก�าลังพัฒนา เป็นต้น

ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ตามที่ท่านปลัดฯ ได้กรุณาให้แนวตั้งแต่ต้น เรามีเวทีหรือ 
forum หลายแห่งที่เราจะสามารถเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศ และบางแห่งจะอยู ่
ต่างประเทศ หลายแห่งอาจไม่เคยได้ยินปรัชญานี้มาก่อนหรือ 
มีความรูส้กึต่อต้าน ถ้าเราจะขบัเคลือ่นต้องตระหนักให้ดว่ีาแต่ละจดุ 
ที่เราจะไปด�าเนินการนั้นมีสภาพที่แตกต่างกัน เรามี 2 ทางเลือก 
ทางแรกก็คือน�าเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเผยแพร่ 
โดยตรง ทางท่ี 2. ด�าเนนิการโดยยดึโยงกบักับกระแส sustainable  
development แล้วจึงน�าประสบการณ์ของเราที่ เ ก่ียวกับ  
sustainable development ซึ่งสืบเนื่องมาจากปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปพดูทัง้ความส�าเรจ็และความไม่ส�าเรจ็ ผมคดิว่า
อาจจะเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 ผมก�าลังคิดว่า สพร. น่าจะจัด Forum on Sufficiency 
Economy and Development เชิญประเทศเพื่อนบ้านมาร่วม  
มีบุคคลส�าคัญมาบรรยายพยายาม relate ให้ได้ว่า sufficiency 
economy มันเกี่ยวโยงกับ sustainable development อย่างไร 
ก็จะเป็นเวทีที่ดีที่ประเทศอื่นๆ อาจสนใจมากขึ้นเราก็จะได้แนวคิด 
เพิ่มเติมด้วยว่ามีเชื่อมโยงกับ sustainable development จริงๆ

ผู้อ�ำนวยกำร สพร. (นำงสำวสุชำดำ ไทยบรรเทำ)

 เมือ่ปี พ.ศ. 2547 เราเคยจดัในระดบัรฐัมนตรปีระเทศในเอเชยี 
ประมาณ 20 กว่าประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีภูฏานมาร่วมเอง  
มีผู้แทนจากอัฟกานิสถาน 5 คน เพื่อไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาเพื่อการ 
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พัฒนาต่างๆ มีการบรรยาย 5 วัน ถ้าจะด�าเนินการอีกในระดับ
รัฐมนตรีก็น่าจะท�าได้

รองอธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ (นำงกำญจนำ ภัทรโชค)

 อกีไม่กีว่นัจะมกีารจดักิจกรรมความเชือ่มัน่เกีย่วกบัประเทศไทย  
ในค�ากล่าวทางกรมองค์การระหว่างประเทศได้เตรยีมทีจ่ะสอดแทรก 
เรื่อง sufficiency economy ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ไว้ด้วย นอกจากนี้ จะมี forum ต่างๆ ที่จะไปพูดในเรื่องเหล่านี ้
ได้โดยเฉพาะที่เก่ียวกับทางด้านพัฒนา โดยผ่านท่านทูตต่างๆ  
ด้วยเช่นกัน

ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ผมขอเรียนสรุปส่ิงที่ได้รับฟังในช่วง 2 วันที่ผ่านมาเป็น  
3 ประการคือ

 ประการที่ 1 เรามีความเช่ือว่าถ้าจะให้คนในประเทศรู้จัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องน�าเข้าไปบรรจุไว้ในระบบ 
การศึกษา มีประสบการณ์ในการพยายามที่จะให้คนไทยตั้งแต่
ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศึกษาปีที ่6 ได้ม ีSufficiency Mindset 

 ประการที ่2 ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในแง่ของการเตบิโต 
แต่มีปัญหาทางด้านความเหล่ือมล�้า มาตรการการกระจายรายได้  
หรือใช้แต่ระบบสวัสดิการของรัฐเพียงอย่างเดียว รัฐจะไม่สามารถ
รับภาระได้ และภาคเอกชนก็จะไม่สามารถรับภาระด้านภาษีได้  
ซึ่งจะไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงต้องไปแก้ปัญหา 
ความยากจนโดยน�าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้เพือ่ช่วยคน 
ที่ยากจน และครอบครัวที่ยากจน ให้สามารถเพิ่มรายได้ระดับ 
รากหญ้าโดยเฉพาะในภาคเกษตร ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น และ 
ลดหน้ีซึ่งเป็นตัวการใหญ่ท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ กระบวนการน้ี 
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จะค่อนข้างยาก แต่ประเทศไทยก็มีประสบการณ์ของความส�าเร็จ
และความล้มเหลวที่จะแชร์กับประเทศอื่นๆ ได้

 ประการที ่3 ภาคเอกชนของไทยกมี็ประสบการณ์ทีจ่ะถ่ายทอด 
ว่าหลงัจากประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกจิต้มย�ากุง้แล้ว อาศยัหลกัการ 
ของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ 
จากเศรษฐกิจโลกเพื่อให้สามารถก้าวหน้าและเจริญเติบโตได้อย่าง 
ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะแบ่งปันกับสังคม โดยนโยบาย 
การประกอบการและโครงการทางด้าน CSR 

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 ผมว่าประเด็นที่ 2 ที่ ดร.จิรายุฯ พูดเรื่องของ sustainable  
development นั้นถูกต้องแล้ว แต่เราคงไม่สามารถส่งเสริม  
sufficiency economy ในแง่ของ sustainable development  
ทั้งหมดได้ ปัญหาที่หลายประเทศประสบในการไปสู่ sustainable  
development กค็อืเรือ่งของความเหลือ่มล�า้และ development  
gap ตรงนี้อาจจะเป็นจุดขายที่ดีเพราะเราคงจะบอกว่าเป็น  
development model ทั้งหมดไม่ได้ แต่ sufficiency economy  
น่าจะให้ค�าตอบได้ตรงประเด็น เราอาจพยายามใช้ตรงนีเ้ป็นจุดขาย  
ในการไปเผยแพร่ในต่างประเทศต้องให้เห็นว่า ไม่ใช่ slogan  
อย่างเดยีว ต้องมี economic rationale ทีเ่ป็นประโยชน์จริงๆ ด้วย

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 จากประสบการณ์ของโครงการพัฒนาดอยตุงท่ีน�าเสนอใน 
ช่วงเช้า จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาแก้ปัญหาความหล่ือมล�า้ และยงัน�าไปใช้ได้ในทกุระดบั เมือ่มาถงึ 
ในจุดของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล�้า 
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ประสบการณ์ของโครงการพฒันาดอยตงุ ทีน่�าปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ท�าให้เกิดความส�าเร็จได้

ผู้อ�ำนวยกำร สพร. (นำงสำวสุชำดำ ไทยบรรเทำ)

 ประสบการณ์ที ่สพร. น�าคณะจากมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงไปด�าเนิน
โครงการใน 3 ประเทศ คืออัฟกานิสถาน ติมอร์ และเมียนมาร์  
เม่ือเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าชาวสแกนดิเนเวียประทับใจ 
ในผลส�าเร็จของโครงการมาก เขานึกไม่ถึงว่าเราจะมีประสบการณ์
ในด้านนี้มากขึ้น แต่ปัญหาคือ เราขาดความรู้องค์รวม งานที่ดีๆ  
ในประเทศของเราส�าเรจ็ไปกีเ่ปอร์เซน็ต์และครอบคลมุพืน้ทีเ่พยีงใด 
เป็นข้อมูลท่ีเรายังขาด อีกเรื่องที่น่าประหลาดใจคือคนไทยใน 
ต่างประเทศซ่ึงมีทีด่นิอยูใ่นต่างจงัหวดัในประเทศไทย เขาก็อยากจะ 
พัฒนาพ้ืนท่ีของเขา พอเขาได้ยินค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็สนใจ 
ว่าจะต้องท�าอย่างไร จะไปติดต่อใครที่จะสามารถพัฒนาที่ดิน 
ของพวกเขาได้ เป็นต้น ลูกค้าของกระทรวงการต่างประเทศ 
ก็คือกลุ่มคนไทยในต่างประเทศซึ่งนับวันที่จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น  
แต่ลูกหลานจะเป็นลูกครึ่ง อย่างที่ซิดนีย์จดทะเบียนแจ้งเกิดปีละ 
ไม่ต�่ากว่า 400 คน เราน่าจะคิดถึงการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทย
ในต่างประเทศ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของเรามีรายละเอียดมาก 
ที่จะต้องน�าเข้าไปในชุมชนไทยของเรา หากเรามี workshop  
ที่เหมาะสม น�าเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศที่อยากจะให้พวกเขา 
ผูกพันกับความเป็นไทยมาเข้าร่วม สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ต่อไปนี้ 
กระทรวงฯ น่าจะให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย 
เพิ่มขึ้น
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ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 การที่เราพยายามหา platform ส�าหรับเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ใช่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ทวีปแอฟริกาซึ่งเราพยายาม 
ทีจ่ะมีนโยบายเพิม่พนูความสมัพนัธ์ ถ้าเราสามารถท�าให้เห็นว่าน่ีคอื  
development model ของไทย ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ 
เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง และจะเป็นประโยชน์แก่เขาจริงๆ ด้วย  
ทั้งนี้ ที่สพร. ประสงค์จะท�าเป็นแผ่นพับเรื่องของการช่วยเหลือ 
เพือ่การพฒันาของประเทศไทยต่อไปกอ็าจจะต้องให้มคีวามชดัเจน
ยิ่งขึ้นก่อน

ผู้อ�ำนวยกำร สพร. (นำงสำวสุชำดำ ไทยบรรเทำ)

 ส�าหรับกิจกรรมที่ทวีปแอฟริกา ส่ิงที่เขาขอส่วนใหญ่จะเป็น 
เรื่องของการเลี้ยงปลา ปลาที่นิยมก็คือปลานิล ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูหั่วทรงสนบัสนนุให้เกษตรกรเลีย้งและขยายพนัธุ ์เราก็ไป 
ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้กับชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยสอดแทรกเข้าไปในระดบัชมุชน แต่กย็งัไม่สามารถเข้าถงึได้จรงิๆ 
ไม่ต้องไปถึงแอฟริกา แม้ประเทศเพื่อนบ้านของเราบางประเทศ 
พูดคุยกันมาหลายรอบ แต่ก็ยังไม่ลงตัว

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 บรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนืคงต้องด�าเนนิการเป็นกระบวนการ  
1. ต้องท�า talking points ให้ดีกว่านี้ ใช้ในโอกาสต่างๆ ท�าให้เขา 
เข้าใจและเชือ่ถอื 2. พจิารณาว่ามีเวทอีะไรบ้างทีจ่ะใช้เป็น platform 
3. อาจจดัเป็นเวทขีองเราขึน้ เพือ่จะได้สอดแทรกภาควชิาการต่างๆ  
เข้ามา และล�าดับความคิดให้เข้าใจมากขึ้น ที่ส�าคัญคือ ทาง สพร.
จะเป็นช่องทางส�าคัญที่จะสื่อหรือน�าเศรษฐกิจพอเพียงเชิงปฏิบัติ
ไปสู่ต่างประเทศ 
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ประชำคมโลก 
ก�ำลังมุ่งหน้ำ 

สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง 
คือแนวทำงสู่ควำมยั่งยืน 

ของประชำคมโลก
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ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ เกษม วัฒนชัย

 ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นองคมนตรีเมือ่ 
พ.ศ. 2544 เคยด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญั อาท ิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ปัจจุบันยังด�ารงต�าแหน่ง
ประธานมูลนิธิหลายแห่ง รวมทั้งมูลนิธิมั่นพัฒนาอีกด้วย

Mr. Shun-ichi Murata

 รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (ESCAP) (กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน)  
มีประสบการณ์การท�างานที่ UNDP ในยูกันดา เอธิโอเปีย ซูดาน 
ส�านักงาน ณ นครนิวยอร์ก จีน มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ภูฏาน 

Mr. Geoffrey Jenkins Longfellow

 นักธุรกิจด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษา 
ธุรกิจระหว่างประเทศอื่นๆ มีประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยของ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อาสาสมัครงานผู้อพยพลี้ภัย และสอนภาษาอังกฤษ
ในภาคใต้ของไทย รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาด้านกิจการต่างประเทศของ
ส�านักราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ

ประวัติย่อผู้บรรยาย

กระทรวงการต่างประเทศ

149



นำยชลธร ด�ำรงศักดิ์

 ผูอ้�านวยการศนูย์พฒันาความเป็นเลศิและความยัง่ยนื บรษิทั 
ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) (SCG) และยงัเป็นผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษา 
ด้านต่างๆ ให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
ไทย-ญี่ปุ่นอีกด้วย

ดร. จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 ผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์  
เคยรับราชการที่กรมวิเทศสหการ เป็นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์ เคยด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้  
ยังเป็นประธานโครงการต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและองค์กรการกุศล
จ�านวนมาก

รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร

 นักวิชาการด้านภาวะผู้น�าและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล และเป็นหวัหน้าโครงการพฒันามาตรฐานธุรกิจ 
เศรษฐกจิพอเพียง ของส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน 
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั เป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหดิลทีม่ผีลงานวิจยัได้รับ
การอ้างองิสงูสดุในระดบันานาชาต ิรวมทัง้มงีานวิจัยทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวนมาก
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นำยนิกม์ พิศลยบุตร

 เป็นผูก่้อตัง้ ผูบ้รหิาร ท่ีปรึกษา ของธุรกิจหลากหลาย ปฏิบติัหน้าที่ 
อาจารย์ประจ�าสาขาการจัดการของศศินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
ได้ก่อตั้งและเป็นผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
แห่งศศนิทร์ในปี พ.ศ. 2557 ได้ร่วมก่อตัง้และเป็นทีป่รกึษาศนูย์ส่งเสรมิ 
ผูป้ระกอบการแห่งศศนิทร์ มบีทบาทในเครือข่ายนานาชาตขิององค์กร 
ทีไ่ม่หวังผลก�าไรหลายแห่ง และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกจาก 
World Economic Forum ให้เป็นหนึ่งในผู้น�ารุ่นใหม่ของโลกที่มี 
อายุต�่ากว่า 40 ปี

นำยปกรณ์ โฆษวณิชกำร

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส�านักบริหารคุณภาพสากล บริษัท  
เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) จบปรญิญาตรด้ีานวศิวกรรม 
อตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และยังเป็นผู้ตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันด้วย

นำงสำวสุชำดำ ไทยบรรเทำ

 ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศ จบการศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 
จากสหรัฐอเมรกิา เริม่รับราชการทีก่รมวเิทศสหการ เคยด�ารงต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการส�านกังานความร่วมมือเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ  
มีประสบการณ์ในการด�าเนนิโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศไทย 
กับสหประชาชาติ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหลายประเทศใน
เอเชีย
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นำงกำญจนำ ภัทรโชค

 รองอธบิดกีรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ พ.ศ. 2534 ม ี
ประสบการณ์การท�างานที่กรมยุโรป กรมเอเชียตะวันออก  
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมองค์การระหว่างประเทศ  
เคยประจ�าการในต่างประเทศทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุพนมเปญ  
และคณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก

หม่อมหลวง ดิศปนัดดำ ดิศกุล

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูแลโครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์การเรียนรู้ 
และการพัฒนาทางเลือก และโครงการอ่ืนๆ ของมูลนิธิฯ ปัจจุบัน 
เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของไทยในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ของกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นทีป่รึกษาอิสระของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
ด้วย

ดร. กมล รอดคล้ำย

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบัน
อุดมศึกษาด้วย
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ดร. ปรียำนุช ธรรมปิยำ

 ผู ้อ�านวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
เคยรับราชการในส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันรับผิดชอบงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พอเพยีงของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นวิทยากรในสถาบนัการศกึษา
หลายแห่ง มีผลงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจ�านวนมาก

นำงกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่ำง

 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย  
เป็นกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งด�ารงต�าแหน่งพิเศษ 
ในสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เคยได้รบัรางวลัสตรนีกับรหิาร 
ดีเด่นในปี พ.ศ. 2550 และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา
การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในปี พ.ศ. 2555

ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล

 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยวิทัศน์ จ�ากัด เคยเป็น
อาจารย์คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รวมทัง้เป็นคณบดี
และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง มีผลงาน 
ด้านสือ่สารมวลชนจ�านวนมาก เคยเป็นสมาชกิสภาร่างรฐัธรรมนูญ 
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เคยได้รับ
รางวลัเมขลา รางวลัด้านสือ่สารมวลชน และรางวลัผูม้ผีลงานดเีด่น 
ด้านวัฒนธรรม รวม 12 รางวัลในช่วงปี พ.ศ. 2527-2554
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ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

 ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่  
29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 – 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เข้ารบัราชการ 
กระทรวงการต่างประเทศเมื่อ พ.ศ. 2522 เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ 
อาท ิกงสลุใหญ่ ณ เมอืงฮ่องกง อธบิดกีรมสารนิเทศ เอกอคัรราชทตู 
ผูแ้ทนถาวรฯ ณ นครเจนวีา และเคยด�ารงต�าแหน่งประธานคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)  
สมัยที่ 15 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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ก�าหนดการสัมมนา  
“การขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ”
พฤหัสที่ 27 – เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องนราธิป และวิเทศสโมสรส่วน 2 กระทรวงการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 8.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องนรำธิป

 09.00-09.15 น. กล่ำวต้อนรับและเปิดกำรสัมมนำ   
  โดย นำยมนัสวี ศรีโสดำพล  
  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
  รักษาการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 09.15-10.15 น. แก่นแท้ของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
  นำยแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

 10.15-10.30 น. พัก 15 นาที

 10.30-12.30 น. • Strong ESCAP Mandate on Post 2015  
   Development Agenda  
   โดย Mr. Shun-ichi Murata  
   Deputy Executive Secretary, ESCAP

  • ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
   กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน 
   โดย Mr. Geoffrey Longfellow 
   นักวิชาการอิสระ
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  • กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร 
   น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ไปปรับใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำ 
   ภำคธุรกิจขนำดใหญ่ 
   โดย นำยชลธร ด�ำรงศักดิ์  
   ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ 
   และความยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด

 12.30 น. อาหารกลางวัน ณ วิเทศสโมสร ส่วน 3

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

 13.15 น. ลงทะเบียน ณ วิเทศสโมสร ส่วน 2

 13.30-15.00 น. เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม  
  สู่กำรสร้ำงสมดุลในยุคโลกำภิวัตน์ 
  โดย - ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ  
  ผูอ้�านวยการส�านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ
    - นำยนิกม์ พิศลยบุตร  
  ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจดัการความยัง่ยนื  
  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร  
  รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยมหิดล
    - นำยปกรณ์ โฆษวณิชกำร  
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
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 15.15-16.45 น. • กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยปรัชญำ 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่ำงประเทศ 
   โดย นำงสำวสุชำดำ ไทยบรรเทำ  
   อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   กระทรวงการต่างประเทศ 

  • เศรษฐกิจพอเพียงกับวำระกำรพัฒนำ 
   ระหว่ำงประเทศ 
   โดย นำงกำญจนำ ภัทรโชค  
   รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
   กระทรวงการต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557

 08.45 น. ลงทะเบียน ณ วิเทศสโมสร ส่วน 2

 09.00-10.00 น. โครงกำรพัฒนำดอยตุง: รูปแบบกำรพัฒนำ 
  ที่ยั่งยืน กรณีศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จ 
  ในกำรน�ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ไปปรับใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 
  โดย ม.ล. ดิศปนัดดำ ดิศกุล  
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนา  
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

 10.00-11.00 น. กรณศีกึษำทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรน�ำหลกั 
  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 
  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำ 
  ทรัพยำกรมนุษย์ 
  โดย - ดร. กมล รอดคล้ำย  
  เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 
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    - ดร.ปรียำนุช ธรรมปิยำ 
  ผูอ้�านวยการศนูย์สถานศกึษาพอเพยีง มลูนธิยิวุสถริคณุ

 11.00-11.15 น. พัก 15 นาที

 11.15-12.15 น. กรณศีกึษำท่ีประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรน้อมน�ำ 
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 
  ในกำรบริหำรด้ำนอุตสำหกรรม 
  โดย นำงกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่ำง  
  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัโตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากดั

 12.15-13.30 น. อาหารกลางวัน ณ วิเทศสโมสร ส่วน 3

 13.30-15.00 น. นำนำค�ำถำมเกีย่วกับปรชัญำของเศรษฐกจิ 
  พอเพยีง: ประสบกำรณ์กำรเผยแพร่ปรัชญำ 
  ของเศรษฐกจิพอเพียงในต่ำงประเทศ
  โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยวิทัศน์ จ�ากัด

 15.00.15.15 น. พัก 15 นาที

 15.15-17.00 น. ระดมสมองเพือ่หำรปูแบบและแนวทำง 
  กำรเผยแพร่ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในต่ำงประเทศ
  โดย นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว  
  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
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แถวนั่งจำกซ้ำย

1. นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 
2. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
4. นายดอน ปรมตัถ์วนิยั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
5. นายจิตติ สุวรรณิก เอกอัครราชทูตประจ�ากระทรวงฯ
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