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ถอดรหัสเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการพัฒนาสูความมั่งคัง่ที่ยั่งยนื 

โดย สุวิทย เมษินทรีย 

ในโลกที่ขัดแยงในตัวเอง 
 

พวกเราจะอยูในโลกใบเล็กๆ นี้อยางมีความสุขสงบไดอยางไร ในเมื่อในแตละวัน พวกเราตองเผชญิกับ
ปจจัยตางๆ ที่ไหลบาเขามาจากหลากหลายมิต ิซ่ึงหลายเรื่องหลายประเด็นนัน้ดูจะขดัแยงกันเอง 
 

ทางดานเศรษฐกิจ เราตองเผชิญกับความเชีย่วกรากของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภวิัตน เรา
กําลังเผชิญกับแรงกดดนัในการเปดเสรีและการแขงขันในรูปแบบตางๆ ในขณะเดยีวกัน เรายังมีประเด็นใน
เร่ืองความพรอมในขีดความสามารถของภาคเอกชน และการสรางภูมิคุมกันในภาคประชาชน 
 

ทางดานวัฒนธรรม เรากําลังเผชิญกับอิทธิพลและการครอบงําเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากโลก
ตะวนัตก เราพูดถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน เราพูดถึงการใชประโยชนจากวัฒนธรรม
ในเชิงพาณิชย ผานการสรางอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยวัฒนธรรม การสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 

ทางดานสังคม เราพูดถึงชุมชนภวิัตน การตืน่ตัวของประชาสังคม ความเขมแข็งของชุมชน การอนุรักษวิถี
และความเปนอยูของทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นชุมชนตางๆ เหลานี้กําลังคอยๆ 

ถูกกลืนเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระแสโลกาภวิัตน 
 

พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงในพหุมติิดังกลาว เหตุการณ 9/11 และการทุจริตของบริษัท Enron นํามาสูการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตรโลก โดย 9/11 นําพาไปสูวกิฤตของ "Global Threat" ในเรื่องของ
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ความมั่นคงและความปลอดภัยของพลโลก ในขณะที่เหตุการณหลังกอใหเกดิวกิฤต "Global Trust" ตอ

ระบบตลาดของทั้งประชาคมโลก 
 

ในขณะนี้ประเทศไทยกําลังผานดานทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดผานการทดสอบในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในป 2540 ในครั้งนี้มีประเดน็ทีท่าทายอยูหลายประการ เพราะเปนการทดสอบวาประเทศไทย

สามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องที่เกิดขึ้นหลังการฟนตัวจากวกิฤต กับความสามารถใน
การเปลี่ยนผานทางการเมือง เพื่อกาวไปสูอีกระดับหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย และการสราง
กระบวนการทางการเมืองที่ชอบธรรมไดหรือไม หลังการปฏิรูปการปกครองในป 2549 

 

แตนั่นเปนเพยีงคําถามเมื่อพิจารณาจากมุมมองภายในประเทศ ในมุมมองระหวางประเทศแลว ประเทศไทย
กําลังถูกทดสอบวาจะสามารถยืนหยดัภายใตกระแสโลกาภิวัตนอันเชีย่วกรากไดหรือไม ในขณะที่
ภาคเอกชนของไทยยังมีขดีความสามารถในการแขงขันที่จํากัดในเวทโีลก ภาคประชาชนสวนใหญของ
ประเทศกวา 70-80% อยูในชนบท ซ่ึงยังตองเผชิญกับความยากจนขนแคน ดอยการศกึษา ดอยโอกาส 

 

เราจะสามารถหาจุดสมดุลระหวางโลกาภวิัตน (Globalization) กับชุมชนภวิัตน (Localization) 

 

เราจะสรางจุดแข็งและภูมิคุมกัน ในการรบัมือกับโอกาสและภยันตรายตางๆ ที่เกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองโลก เพื่อสรางความมั่งคั่งของชาติอยางยั่งยืนไดอยางไร 
 

 

 

การเปล่ียนแปลงในภูมิทัศนภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
 

กระแสโลกาภวิัตนถูกมองทัง้เปนโลกของโอกาสและโลกของความเลวราย ไมวาจะมองอยางไร กระแส
โลกาภิวัตนไดเปลี่ยนภูมิทัศนโลกครอบคลุมทั้งในระดบัมหภาคและระดับจลุภาคอยางนอย 5 มิติดวยกัน 

คือ 
 

1) การเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตรโลก 

 

2) การเปลี่ยนแปลงในการเงนิโลก 

 

3) การเปลี่ยนแปลงในการคาและการลงทนุระหวางประเทศ 
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4) การเปลี่ยนแปลงในเครือขายการผลิตระหวางประเทศ 

 

และ 5) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

 

กระแสโลกาภวิัตนเปนปรากฏการณตามธรรมชาติของโลกที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทุกประเทศตองเผชิญ
กับมัน เราคงไมสามารถที่จะปดประเทศเพือ่หลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสดังกลาว ขณะเดียวกัน เราคงไม
สามารถที่จะเปดประเทศอยางเต็มที่ ตราบใดที่เรายังไมมคีวามพรอม ตราบใดที่เรายังไมมีภูมิคุมกนัที่มากพอ 
 

อยางไรก็ด ีเรายังขาดความรูความเขาใจในการเชื่อมโยงความสมัพันธระหวางกระแสโลกาภิวัตน กับการ
สรางความมั่นคงของชาติ ความรูความเขาใจนี ้มีความสําคัญตอการกําหนดกรอบนโยบาย รูปแบบการ
บริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ภายใตพลวัตที่
เปลี่ยนแปลงไปในเวทีโลก 
 

 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยนื เปนทั้งกรอบความคิดและแนวทาง
ปฏิบัติ เปนทั้งวิถีชีวิตและวิถีการทํางานที่ตระหนกัถึง การพัฒนาคุณคาความเปนมนษุย ไปพรอมๆ กับ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ในทิศทางที่รังสรรคและธํารงไวซ่ึง อารยธรรมของมนุษยชาต ิ
 

องคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษยคือ ความรู คุณธรรม และความเพยีร ซ่ึงทั้งสาม
ปจจัยนี้ตองพฒันาไปดวยกนัอยางสมดุล เพราะคนที่มีความพากเพียรแตไมมีความรูนั้น อาจจะถูกจัดวาเปน
พวก Work Hard แตไม Smart สวนคนทีม่ีความรูมีคุณธรรมแตไมมีความเพยีรนั้น เปนพวกเพอฝนไม

สามารถทําอะไรที่คิดอานไวใหเกดิผลสัมฤทธิ์ได 
 

การมี ความรู คุณธรรม และความเพยีร เปนบอเกิดของการมีเหตุมีผล 
 

แตอยางที่ทราบกันด ีปฎิสัมพันธหลายอยางในสังคมนั้นเปน "Social Dilemma" ที่มักจะเปนการเผชญิหนา

ระหวางทางเลือกที่เปน Short Term Gain/Long Term Loss กับ Short Term Loss/Long Term Gain 

ทางเลือกที่เปน Short Term Gain/Long Term Loss สวนใหญเปนแนวทางการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ในขณะที่ 

Short Term Loss/Long Term Gain สวนใหญเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\หัวขาว.doc 6/12/06 9:43  



ตัวอยาง ทางเลือกที่เปน Social Dilemma ที่เปน Short Term Gain/Long Term Loss มีอยูมากมาย 

ตัวอยางเชนการเนนแตจํานวนนักทองเทีย่ว โดยไมไดพิจารณาในเชิงคณุภาพ หรือไมมีมาตรการรองรับที่
เพียงพอ ทําใหส่ิงแวดลอมตางๆ ถูกทําลายลง 
 

หรือการเนนการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศในเชิงปริมาณ เพียงเพื่อตองการเมด็เงินและการสรางงาน 
โดยไมไดพิจารณาคุณภาพของการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เปนตน 
 

สวนทางเลือกแบบ Short Term Gain/Long Term Loss นั้นสวนใหญเปนแนวทางการพัฒนาทีไ่มยั่งยนื 

เพราะเปนการหยิบยืมประโยชนที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตมาใชในปจจุบัน ในขณะที่ผลักอุปสรรคหรือส่ิงที่
จะตองทําในปจจุบันออกไปใหเกดิขึ้นในอนาคตแทน 
 

ในทางตรงกันขาม ทางเลือกแบบ Short Term Loss/Long Term Gain สวนใหญเปนแนวทางการพัฒนาที่

ยั่งยืนตัวอยางเชน การรณรงคการเลิกสูบบุหร่ี หรือดื่มเหลา โดย สสส.ที่กลุมเปาหมายจะตองอดทนในระยะ
แรกเริ่ม แตเมือ่ลด ละ เลิกสําเร็จ ประโยชนก็จะตกกับกลุมเปาหมายเอง การสงเสริมการสงออกไปพรอมๆ 

กับการทดแทนนําเขา การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยการลงทุนในการวจิัยและพัฒนา การ
สรางนวัตกรรมและการยกระดับสมรรถนะของทุนมนุษยในองคกรภาคเอกชน เปนตน 
 

ฉะนั้น การมี ความรู จะทําใหเราสามารถประเมินไดวาทางเลือกใดเปน Short Term Gain/Long Term 

Loss ทางเลือกใดเปน Short Term Loss/Long Term Gain 

 

การมีคุณธรรม ทําใหเราประมาณผลกระทบและลูกติดตามของแตละทางเลือก แลวตดัสินใจในทางเลือกที่
จะเกดิประโยชนกับทุกฝายมากที่สุด กระทบกับผูอ่ืนนอยที่สุด การมี ความเพยีร ทําใหเกดิความมุงมั่น 
อดทน อดกล้ัน เพื่อผลักดันใหทางเลือกทีด่ีที่สุดนั้นเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว 
 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน 
 

ในขณะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความทาทายระหวางการสรางความมั่นคั่งของชาติกับกระแสโลกาภิ
วัตน ไมวาจะเปนระหวางอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ กับผลประโยชนรวม การแขงขัน และการ
รวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองในประชาคมโลก หรือระหวางการเคารพตอขอตกลงหรือกฎเกณฑตางๆ ที่
กําหนดขึ้นโดยประชาคมโลก กับการมีอิสระในการกําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร ของประเทศไว
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ในระดับหนึ่ง 
 

ปญหาทาทายเหลานี้จะไมใชประเด็นอกีตอไป เมื่อนอมรับเอาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกตใช 
 

โดยแกนของเศรษฐกิจพอเพยีง นั้นเนนการใช ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และภูมิคุมกัน มาบริหาร
ความสมดุลในปจจยัตางๆ ที่ดูเหมือนจะขัดแยงกัน ที่ดเูหมือนจะตองเลือกใหสามารถมาอยูดวยกนัใน
ลักษณะที่เสริมกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน และความมีเหตมุีผล 

กอใหเกิดดุลยภาพเชิงพลวัตที่ประสานสอดคลองระหวางโลกภายนอกกับโลกภายในไดอยางลงตัว 
 

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนทั้งแนวทางและแนวปฏิบัต ิในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทามกลางกระแสโลกา
ภิวัตน ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และภูมิคุมกัน จะเปนคณุลักษณที่สําคัญของปจเจกบุคคล จะเปน
องคประกอบที่สําคัญขององคกร และจะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศ ที่จะทําใหพวกเราอยูอยางมี
ศักดิ์ศรีเติมเตม็ศักยภาพ ประสานสมานฉันท 
 

และกอเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื ทามกลางกระแสอันเชีย่วกรากของโลกาภิวัตนที่ตองเผชิญอยูเฉกเชนใน
ปจจุบัน  
 

หนา 7< 
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