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ดร. ศุภชัย พาณิชภักด์ิ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผูอํานวยการใหญองคการการคาโลก และ

เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) รวมบรรยายพิเศษในหัวขอ 
“Thailand’s Sufficiency Economy and Agenda 2030 : Showing the way forward for sustainable 
development?” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส อันเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมหารือภายในกลุม Friends of Europe โดยมีผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป NGOs นักวิชาการ 
ผูแทนคณะทูตในกรุงบรัสเซลส และผูแทนภาคเอกชนเขารวม สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 
 1. การต่ืนจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization Disillusionment) 
  กระแสการต่ืนจากกระแสโลกาภิวัตนที่กําลังกอตัวข้ึนทั่วโลกมีแกนสําคัญมาจากการกระจาย
ผลประโยชนของกระแสโลกภิวัตนที่ไมเทาเทียมกัน ดังที่ อดีตเลขาธิการสหปะชาชาติ นายโคฟ อันนัน เคยกลาวไววา 
“กระแสโลกาภิวัตนคือการที่เรือยอชตพุงสูงข้ึน แตเรือลําอื่น ๆ กลับจมนํ้า หาใชเรือทุกลําพุงสูงข้ึนดวยกระแสนํ้า
เดียวกัน” หลังจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 สหประชาชาติไดจัดทํารายงานเกี่ยวกับความจําเปนใน
การปฏิรูปการบริหารจัดการเศรษฐกิจของโลก อยางไรก็ตาม รัฐบาล และธนาคารกลางตาง ๆ กลับเดินหนามาตรการ
ผอนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (QE) สรางสภาพคลองในเศรษฐกิจ สงผลใหกลุมชนช้ันสูงไดรับรายไดโดยตรงจาก
ตลาดการเงินและตลาดหุน โดยไมมีหนวยงานอื่นไดรับผลประโยชนนอกจากกลุมเจาของกิจการเอง ซึ่งทวีความไมเทา
เทียมในสังคม และความกังวลของกลุมคนดานลางของปรามิดทางเศรษฐกิจที่ไมไดเติบโต 
  นาย Larry Summers นักเศรษฐศาสตรไดกลาวในบทความหน่ึง โดยช้ีใหเห็นถึงการกอตัวของกระแส
ชาตินิยมและการตอตานกระแสโลกาภิวัตน (the renaissance of nationalism and resistance to globalization)
ที่เริ่มกลายเปนแนวคิดสากล กระแสโลกาภิวัตนจึงจําเปนที่จะตองเปลี่ยนทิศทางหลักจากผลประโยชนของกลุมชน
ช้ันสูงออกไปสูผลประโยชนของมวลชนมากย่ิงข้ึน แนวคิดทุนนิยมตลาดเสรีน้ัน เหมือนกับหลักการประชาธิปไตย คือ
เปนระบบเศรษฐกิจที่สงผลลบนอยที่สุด ดังน้ันเราจึงไมสามารถละทิ้งได แตควรที่จะพัฒนาแนวคิดใหครอบคลุมมิติทาง
จริยธรรม ดังน้ันจึงเห็นไดชัดวา โลกตองการ “เข็มทิศทางจริยธรรมใหม” (a new moral compass) เพื่อนําพาโลก
ออกจากสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมมั่นคง  
 

2. ความเชื่อมโยงระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) และ
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Agenda 2030) 

วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Agenda 2030) ไดรับ                     
การรับรองโดยสหประชาติเมื่อปที่แลว โดยเปนความพยายามที่จะสราง “เข็มทิศทางจริยธรรมใหม” ซึ่งเนนยํ้าถึง
ความสําคัญของมิติดานสังคมและมนุษย สําหรับ UNCTAD น้ัน ไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตาง ๆ วาจะ
สามารถประสบความสําเร็จไดจากการพัฒนาภายใน ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy - SEP) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจาก                        
ความพยายามที่จะลมเลิกการปลูกฝนของประชาชนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทรงดําริแนวทางใน   
การดํารงชีวิตรูปแบบใหมที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ รวมถึงการขนสงผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาดใหแก
ประชาชนเหลาน้ัน จากจุดเริ่มตนเล็ก ๆ โครงการในพระราชดําริไดขยายตัวออกไปในวงกวาง โดยสรางหลักแนวคิดที่
เนนยํ้าถึงความอุตสาหะ การเรียนรูอยางตอเน่ือง และความรวมมือจากภาคประชาชน หรือ ความรูสึกเปนเจาของ 
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(ownership) ซึ่งแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเกี่ยวการพัฒนาจากภายในน้ี 
นอกจากจะสอดคลองกับหลักการพัฒนาของสหประชาชาติอยางชัดเจนแลว ยังเช่ือมโยงกับแนวคิดเริ่มตนทาง
เศรษฐศาสตรของนาย Adam Smith จากหนังสือ “The Theory of Moral Sentiments” วาดวยการอยูรวมกันใน
ชุมชน ที่ซึ่งผูคนควรมีความเขาใจอันดี ความจริงใจ และความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความตระหนักถึงการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในชุมชนอีกดวย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนใหมนุษยดําเนินกิจการทุกอยางดวยความรู (wisdom) คุณธรรม 
(value) และความตระหนักถึงเพื่อนมนุษย (feelings for fellow human beings) โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้ีสามารถปรับใชในบริบทในปจจุบันได ดังตอไปน้ี 

1. ความมีสติ/ตระหนักรูตอสิ่งที่ทํา (To be mindful/conscious of what we are doing) คือการ
รับรูถึงผลของการกระทําตาง ๆ เชน การลงทุนมีความเสี่ยง 

2. ความอุตสาหะและความจริงใจ (To persevere and be honest) คือ หลักธรรมาภิบาล และ
ความโปรงใส 

3. การหลีกเลี่ยงการกระทําที่สุดโตง (To avoid extreme actions)  คือ การมุงเนนความสุขและ
ความอยูดีกินดีของประชาชนมากกวาการเจริญเติบโตกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 

4. การมีความรูแจงหรือการนําความรูไปปรับใชในทุกสิ่งที่ทํา (To be insightful or to apply 
wisdom in everything we do) คือ การวิเคราะห และคนควาหาขอมูลใหรูแจงกอนเริ่มลงมือทํากิจการใด ๆ และไม
หลงเช่ือตามที่คนอื่นกลาวอาง นอกเสียจากจะลงมือทําและคนพบดวยตนเอง 

 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตน้ัน ไมไดสงผลในเชิงการเตรียมพรอมเทาน้ัน 

แตเปนการสรางแนวคิดรูปแบบใหม หรือ นโยบาย ที่ซึ่งมนุษยตองมองสถานการณอยางรอบดาน ทั้งผลกระทบในเชิง
บวกและลบ และเตรียมพรอมรับมือกับผลทุกรูปแบบ ดังน้ัน จึงสรุปไดวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันสอดคลอง
กับแนวคิดเศรษฐศาสตรมหภาคสมัยใหม และวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติไดเปนอยางดี ซึ่ง
เปนแนวทางในการนําโลกใหพนจากสภาวะที่เปนปญหาในปจจุบัน ผานหลักปรัชญารูปแบบใหมในกรอบของหลักการ
ทุนนิยมตลาดเสร ี

 
 

 


