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เศรษฐกจิพอเพียง 

 

วันนี้ผมคิดว่าเรามาคุยกันในฐานะท่ีมีจุดร่วมในแง่ความคิด จุด

ร่วมในการปฏิบัติ เพราะหลายหน่วยงานก็น าไปปฏิบัติ แล้วได้ผลแล้ว 

มาร่วมกันเพ่งพิจารณาว่าหนทางในการเดินของเราต่อไปในวัน

ข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไร เพราะสิ่งท่ีเราพูดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ี

เราท า แต่เป็นเรื่องอนาคตของประเทศ อนาคตของโลกด้วยซ้ าไป 

เพราะโลกเข้าสู่ภาวะคับขันเข้าไปทุกทีแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีพระ

ราชกระแสในปี 2541 นั้น ผมคิดว่าเราเก็บไว้ก่อน เราจะไม่เข้าใจถ้าเรา

ไม่เหลียวกลับมาดูโลก ขณะนี้ แม้กระท่ังไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนั้น 

เหตุการณ์ทางธรรมชาติก็ผลักดันให้โลกเข้าไปสู่ภาวะคับขัน มนุษย์ท่ี

นั่งอยู่ในห้องนี้ นั่งอยู่นอกห้องนี้ อยู่มุมไหนของโลกก็ต้องอาศัยโลกกัน

ท้ังนั้น น้ าท่ีดื่ม พืชพรรณธัญญาหารท่ีปลูกก็ต้องใช้พ้ืนดิน พูดง่ายๆ ว่า

ใช้ทรัพยากรของโลกมาเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต ธุรกิจของ

หลายท่านก็ต้องอาศัยวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่มาจากโลกท้ังนั้น รวบ

รัดตัดความก็คือว่า จ านวนคนเวลานี้อยู่ ท่ี 7,000 กว่าล้านคน UN 

(United Nation)  ประกาศว่าปี 2050 หรืออีก 30 ปีข้างหน้าจะเพ่ิมขึ้น

ไปเป็น 9,000 ล้านคน เหลียวกลับมาดูสิ่งท่ีหล่อเลี้ยงตัวเรา คือ ดิน น้ า 

ลม ไฟ หายไป 30% หรือ 1/3 หายไปกับการบริโภค การใช้ การผลิต 

เป็นต้น เม่ือทรัพยากรหมด ซีกนี้พลังงานท้ังซีกเลย เหลียวดูเท่าท่ีสายตา

ปรากฏ กระท่ังสุดสายตาเท่าท่ีมองเห็น พลังงานแต่ละชนิด ท้ังน้ ามัน 



ถ่านหิน ก าลังจะหมด ปัญหาพลังงานมันอยู่กับตัวของเราแล้ว ต่ืนเช้ามา

ก็เจอ ในห้องนี้ก็ใช้พลังงานท้ังนั้น ไม่มีพลังงานก็คงอยู่ไม่ได้ จะท า

อย่างไร จะเคาท์ดาวน์อีก 30 ปี เมื่อน้ ามันหมด ถ่านหินต่อไปอีก 100 ปี

หรือเปล่า อะไรก็ไม่รู้  จะไปใช้พลังงานทดแทน เช่น แสงแดด ลม 

หรือไม่ ต้องหาทางแก้ อีกอย่างพูดง่ายๆ ว่าหลายๆ อย่างมันหมด หมด 

หมด ในขณะท่ีการบริโภคขึ้น ขึ้น ขึ้น  

ขณะนี้อาจจะพูดได้ว่าจากเทคโนโลยีการผลิต และจากปัจจัย

ต่างๆ เรายังมีอาหารพอประทังไปได้ ผมจะขอเน้นค านี้เท่านั้น “ประทัง

สภาวะชีวิตรอดไปได้” แต่เราก็ยังหลงระเริงอยู่อย่างนี้ นักค านวณ 

นักวิจัย บอกว่าสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2518 

น่าตกใจนะ เวลาผ่านไป 38 ปีแล้ว และหลังจากนั้นจ านวนคนเพ่ิมขึ้น 

ทรัพยากรหายไป 30% ต่อให้คงท่ี ก็รับไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้คือจุดส าคัญ 

และจากปรากฏการณ์นี้ จะเห็นได้ว่ามีจุดเพ่ิมผลักดันให้สถานการณ์

เลวร้ายลงไปอีก คือวิถีชีวิตท่ีเราก าหนด วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ เราก็ใช้

เสรีนิยม ใช้ทุนนิยม ใครดีใครอยู่ ใครมีขีดความสามารถคนนั้นรวย 

ใครแย่งชิงทรัพยากรได้มากท่ีสุดคนนั้นก็ชนะ รู้สึกทุกวันนี้ก็ยังท าอยู่ 

เผอิญวิธีการนี้เป็นวิธีท่ีเห็นชัด จะท าอย่างไรได้ เป็นอย่างนี้ก็ สนับสนุน

คนให้เสพ ให้บริโภคให้มากท่ีสุด ท าระบบการตลาด โฆษณา ต่างๆ 

จนกระท่ังลามมาถึงบ้านเราด้วย เด็กสมัยนี้เรียนอะไร... เรียนสื่อ เรียน

โฆษณา เรียนอะไรรวยเร็วดี ตรงนี้ก็เป็นสิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ เพราะเขา

มองข้ามวัฒนธรรมไปหมดแล้ว เราอยู่ภายใต้อิทธิพลนี้  

ตอนท่ีผมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 

ตอนนั้นเศรษฐกิจก าลังพุ่งทะยานสุด ๆ เลย อัตราการขยายตัวกว่าร้อย

ละ 11 ปี 2537 นี่ก าลังพุ่งเลย ทุกคนก าลังหลงระเริง จ าได้มั้ยเบนซ์ 

3,000 คัน ขายหมดใน 2 อาทิตย์ ทุกคนใส่ของมียี่ห้อ ซื้อคอนโดแล้วก็

เปลี่ยนมือกันทุก 3 วัน สนุกสนาน ก็ยังจ ากันได้ เพราะไม่นานมานี้ 10 

กว่าปีได้ท่ีผ่านมา ปีต่อมา 2538 ยังขยายตัวร้อยละ 11 กว่าอีก จบท่ีปี 



2539 ขยายตัวร้อยละ 11.7 หลังจากนั้นฟองสบู่แตก แตกจากอะไร จาก

ความหลงระเริง ใช้จ่ายเกินตัว (over spending) เป็นบทเรียนท่ีเรา

ได้รับมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสว่า “ปลูกบ้านไม่ได้ฝัง

เสาเข็ม” เสาเข็มอะไร เสาเข็มเงินทุน เสาเข็มทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ทะนุถนอมเลย วันนี้ก็มีปัญหาต่อ เสาเข็มคน ไม่ได้

สร้างไว้ และเสาเข็มการประกอบการ อาจส่งผลต่อมาถึงตอนนี้ก็ได้ 

ตอนนี้เรามาถึง 2 ทางแยกแล้ว จะไปตามกระแสกิเลสตัณหาของ

มนุษย์ แสวงหาก าไร ทุจริตคอร์รัปชั่นกันต่อไป จะได้ท าธุรกิจของเรา

ได้ต่อไปอย่างสะดวก แล้วจะมีจุดจบท่ีไหนไม่รู้ อันนี้พูดบนฐานความ

จริงนะ ไม่ได้ปรุงแต่งเพราะซีกนึงก็ท าอย่างนั้นอยู่ ไม่ต้องรับผิดชอบ มี

โรงงานปล่อยควัน ปล่อยน้ าเสีย ตอนมีคนคุมก็แอบๆ หน่อย พอไม่ตรวจ 

ก็ปล่อยเต็มท่ี ไปท่ีไหนก็เจอท่ีนั่น หรือจะท าด้วยจิตส านึกอย่างเต็มเปี่ยม

ว่าเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะของผู้ประกอบการ ในฐานะท่ีเป็น

สมาชิกของชาวโลกนี้ เราควรจะต้องรับผิดชอบกันแล้ว แล้วความ

รับผิดชอบนี้ ผมขอเรียนเตือนว่า ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบเฉพาะเรา ยุค

เราด้วย เราต้องส่งต่อแผ่นดินไปสู่ลูกสู่หลาน เราจะน าสมบัติท่ีใกล้จะ

พังทลายส่งต่อให้ลูกหลานหรือ... 

หลังจากพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในปี 

2541 แล้ว เราต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจอย่างมาก บรรยาย

จนเหนื่อยเลย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “ต้องไปปลูกกระต๊อบอยู่แล้ว” “ลง

จากคอนโดไปปลูกกระต๊อบ” “ต้องไปปลูกผักกินเองแล้ว” อยู่คอนโดแต่

อุตส่าห์ไปซื้อกระบะมาปลูกผักท่ีริมหน้าต่าง ท่ีริมระเบียง ผมคิดว่าไปซื้อ

ผักกินดีกว่าเพราะมันคุ้มกว่า แล้วต้องซื้อกระถางสวยๆ มาแต่ง ต้นทุน

ผักออกมากิโลละ 300-400 บาท... ก็ไม่รู้ นั่นไม่ใช่พอเพียงแล้ว คิดกัน

ว่าต้องทิ้งหมดทุกอย่าง 



สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพ่ือให้ทันโลก ไม่ใช่ตามโลกนะ บริหารจัดการ

ให้อยู่บนโลกอย่างยั่งยืน อันนี้ส าคัญ การตามโลก Globalization คือมี

อะไร ใครเขาอยากเป็นเสือก็ตามเขา ผมขอสรุปเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้

ว่า  พระองค์ ท่านทรงเตือนว่าอย่าเ พ่ิง  ต้ังสติ ไม่ได้สอนให้ เป็น 

Nationalism ไม่ใช่ชาตินิยม แต่ต้ังสติสักหน่อยเราควรจะเป็นอะไร ไม่

เป็นอะไรนั้น ไตร่ตรองให้ดี เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน สภาพแวดล้อม

ไม่เหมือนกัน ทรัพย์สมบัติไม่เหมือนกัน ดิน น้ า ลม ไฟ แต่ละประเทศไม่

เหมือนกัน คนไม่เหมือนกัน ดูเรื่องนี้ด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกกิจกรรม

ก็ดี การเลือกธุรกิจก็ดี การเลือกท่ีจะเดินไปทิศทางไหนอะไรนั้น ถ้าวาง

ให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร ดิน น้ า ลม ไฟ สอดคล้อง

กับวัฒนธรรมของคนแล้ว ความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าฝืนโลกก็จะจบ

แบบนี้ 

เรื่องส าคัญที่สุดและหัวใจที่สุดคือ Assessment ค าว่า 

“พอประมาณ” คนไปดูในความรู้สึกท่ีว่า เอาแค่นี้ ส านวนไทยชวนให้คิด

เช่นนั้น แต่ “พอประมาณ” นั้น คือการประมาณตน และเครื่องมือในการ

ประมาณตน คือ Self - Assessment ตรงนี้ส าคัญ ถ้าคุณเป็นเจ้าของ

กิจการ คุณก็ต้องท า Business Assessment หรือ Corporate 

Assessment คุณเป็นนักบริหารระดับประเทศ คุณก็ต้องท า National 

Assessment ถ้าคุณไม่ Assess ก่อนคุณจะไม่รู้ พอคุณท า Self - 

Assessment เสร็จก็ดูสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ทรัพยากร เครื่องมือท่ีมี

อยู่ แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาวก็มีทรัพยากร

แบบหนึ่ง เราก็มีแบบหนึ่ง ประเทศเขาไม่มีทางออกทะเล ของเรามี แล้ว

เขาจะบริหารอย่างไร เขาต้องส่งผ่านท่าเรือเราตลอดเวลาหรือ อะไรก็

ไม่รู้ ต้องเลือกกิจกรรมท่ีสอดคล้องท่ีจะยั่งยืนได้ต่อไป อย่าไปฝืนโลก 

เท่านั้นแหละครับ  


