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 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีความตั้งใจจะรวบรวมแนวความคิดที่เป็น 
เรื่องสั้น ๆ บางประการ ของผู้เขียนเอง ที่เคยบันทึก บรรยาย สัมภาษณ์  
ในช่วงชีวิตที่ทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และในภาคการศึกษา ผู้เขียน 
เห็นว่าแนวคิดที่เป็นเรื่องการพัฒนาเหล่านี้ เป็นความทรงจำที่ผู้เขียน 
เคยเกี่ยวข้อง และเคยแสดงไว้ในโอกาสต่าง ๆ จึงได้รวบรวมเป็นเล่ม 
เพื่อผู้สนใจได้อ่าน และนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 ขอ้สรปุสำคญัประการหนึง่ของการพฒันากค็อื ตอ้งมุง่พฒันาใหเ้กดิ  

“คุณภาพดี” ปัจจัยของความสำเร็จในการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญ 
สงูทีส่ดุคอื “คณุภาพคน” หากพฒันาใหค้นสว่นใหญเ่ปน็คนด ีมคีณุภาพดแีลว้  
การพฒันาอืน่ ๆ  กจ็ะตามมาไดง้า่ยขึน้ ประเทศจะมคีณุภาพดเีพยีงใดกข็ึน้อยู่ 
กับคุณภาพของประชาชนในประเทศนั้น

 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยในการทำหนังสือเล่มนี้ ได้แก ่ 
คณุเจนจริา  เทยีนวจิติร เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั เทเวศประกนัภยั จำกดั (มหาชน)  
ทีช่ว่ยพมิพร์า่งตน้ฉบบัหนงัสอืเลม่นี ้และคณุกญัญารกัษ ์ ศรทีองรุง่ ผูบ้รหิาร 
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ช่วย 
ดูแล เรียบเรียง แก้ไข และประสานการจัดรูปเล่มกับบริษัทที่จัดพิมพ์ ช่วยให ้
หนังสือเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยด้วยดี

      สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม 
      ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑

ค ำน ำ
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➢ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗
 l ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ๙
 l ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ 
 l เริ่มที่ตัวเราเองก่อน ๑๖
 l การประหยัด ๑๗

➢	 การพัฒนาประเทศ ๑๙
 l บางประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนระยะยาว 
  และการปฏิรูปประเทศ ๒๑
 l แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวบางประการ ๒๔
 l การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  ๒๗
 l การพัฒนาที่ยั่งยืน  ๒๙
 l UN สนใจงานของสภาพัฒน์ เรื่อง“ประชาคม” ๓๐
 l เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ๓๑
 l ชุมชนเข้มแข็ง  ๓๓
 l ความสำคัญของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ๓๖
 l ชุมชนเข้มแข็งกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ๓๗
 l ทุนทางสังคม : รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ๔๐
 l เหลียวหลังกลับไปดูวิธีพัฒนาชนบทปี ๒๕๒๕ ๔๓
 l เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ๔๕

ส า ร บั ญ
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 l แผนพัฒนาฯ กับบทบาทสภาพัฒน์ ๔๖
 l วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในช่วง ๒๐ ปี  ๔๘
 l ทำประเทศไทยให้น่านับถือ ๔๙

➢	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕๑
 l โครงสร้างพื้นฐาน ๕๓
 l หลักการสำคัญ ๕๔
 l การขนส่งทางอากาศ : ความปลอดภัย ๕๕
 l Logistics  ๕๖
 l ประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูง ๕๗
 l สถานีร่วม ตั๋วร่วม ๕๙
 l หาวิธีพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ๖๐
 l ความคาดหวัง ! ๖๑
 l หลักการทำงาน ๖๒

➢ การบริหารจัดการที่ดี ๖๓
 l การปฏิรูป ๖๕
 l การเตรียมผู้บริหารที่ดี  ๖๖
 l Warm Hearts and Cool Heads ๖๙
 l การบริหารโครงการลงทุน ๗๐
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 l แยกหน่วยกำกับดูแลออกจากหน่วยปฏิบัติ ๗๑
 l การบริหารจัดการที่ดีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗๒

➢ โรงเรียนคุณธรรม ๗๓
 l โรงเรียนคุณธรรม ๗๕
 l ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ๗๖
 l ปัจจัยของความสำเร็จ  ๗๗
 l ปฏิบัติให้เป็นนิสัย ๗๘
 l  บทส่งท้าย : โรงเรียนคุณธรรม CSR  ๗๙
  ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

➢	 คุณเรียนรู้อะไรจากผม ๘๑

➢	 ประวัติผู้เขียน ๙๓



 ผู้ เขียนเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในช่วงที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ โดยร่วมอยู่ในคณะยกร่าง “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งรวบรวมมาจากพระราชดำรัส และ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีพ่ระราชทานไวต้ัง้แตป่ ี๒๕๑๖ - ๒๕๔๒  

และพระราชทานใหส้ำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 

และสงัคมแหง่ชาตนิำปรชัญานีม้าเปน็ปรชัญานำทางในการพฒันา 

ประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  

เป็นต้นมา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 ในช่วงต้นปี ๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” ได้เริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) สำนักงานฯ  
ได้ร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ หลายท่าน เห็นพ้องต้องกันว่า  
เป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่จะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญเรื่องของ 
เศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ มาเปน็แนวทาง 
ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และทำแผนปฏบิตักิารในทกุระดบั เพือ่นำมา 
สู่ความรอดพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการดำรงชีวิตที่ด ี
ของคนในชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ประกอบกับในขณะนั้น ปรากฏว่ามีบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  
หลายฝ่ายได้นำพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแปลความหมายกัน 
อยา่งกวา้งขวาง จนเกดิความคดิเหน็ทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนัเปน็อนัมาก  
ทำให้มีความสับสนในทางความคิดเกิดขึ้นโดยทั่วไป

 สภาพัฒน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้เชิญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง เช่น ฯพณฯ  
ดร.เชาวน์  ณ ศีลวันต์ องคมนตรี  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต 
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คุณพารณ   
อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับแผนพัฒนาประเทศ
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ดร.ฉลองภพ  สสุงักรก์าญจน ์กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
(ตำแหน่งของทุกท่านเป็นตำแหน่งในขณะนั้น) คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทัง้พระราชดำรสัและพระบรมราโชวาทอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แตป่ ี๒๕๑๖  
ให้เป็นข้อความที่กะทัดรัด มีความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบความคิดให้ทุกฝ่าย 
มคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนั และสามารถนำไปปฏบิตัไิด ้โดยไดเ้รยีบเรยีงขึน้ 
เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และนำขึ้นกราบบังคมทูล 
พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๒  
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ ไดท้รงพระกรณุาปรบัปรงุแกไ้ข 
พระราชทาน และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาต 
ให้สภาพัฒน์นำไปเผยแพร่แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ตามที่ขอพระมหากรุณาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ สภาพัฒน์ 
ได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น ปรัชญานำทาง 
ในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ช่วงปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้มี 
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นจากหลายหน่วยงาน ในรูปแบบ 
และวิธีการต่าง ๆ กัน มีการสนับสนุนจากสถาบันต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้การนำ 
ของ ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ในขณะนั้น รับเป็นประธานของคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่คณะกรรมการบริหารสภาพัฒน์จัดตั้งขึ้น
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 ต่อมาในช่วงกลางปี ๒๕๕๓ สภาพัฒน์ได้ตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัย 
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็น 
กลไกหลกัในการพฒันาและสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยในทกุภาคสว่นของสงัคม  
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  ในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
และติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะ

__________________________________

บันทึกเมื่อปี ๒๕๕๙



เก็บตกความทรงจำ12

 เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งชาวไทยและชาวโลกว่า การพัฒนาประเทศ 
ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นที่ 
ยอมรับและเป็นสิ่งที่ควรนำไปปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคม  
ให้กว้างขวางเป็นรูปธรรมมากขึ้น “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็เป็นเรื่องหนึ่ง 
ในแนวทางพัฒนาที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ที่ควรนำมาเป็นหลักคิด 
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

 หลกั “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” นอกจากเปน็ทีย่อมรบั 
ในสังคมไทย โดยการแสดงออกมากขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว ในระดับโลก 
ยังได้แสดงการยกย่องและยอมรับในหลักคิดนี้ในการนำไปพัฒนาประเทศ  
เช่น
 l ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๔ รฐัสภาอาเซยีนใหก้ารยอมรบัหลกัปรชัญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา 
  ประเทศสมาชิกในภูมิภาค
 l กมุภาพนัธ ์๒๕๔๙ โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(United  
  Nations Development Programme: UNDP) ได้จัดทำ 
  รายงานเรือ่ง “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน”  
  เผยแพร่ไปทั่วโลก และเสนอแนวทางสู่การปฏิบัติไว้ด้วย เช่น  

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อนำความเจริญให้แก่ประเทศ
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  การปรับค่านิยม ความคิด มีสำนึกที่พอเพียง ที่สำคัญยิ่ง 
  หากนำไปปฏิบัติจะช่วยขจัดความยากจนได้
 l ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United  
  Nations: UN) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๙ ในด้าน “ความสำเร็จสูงสุด 
  ด้านการพัฒนามนุษย์” และ กราบบังคมทูลว่า ปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์กับทุกประเทศที่ต้องการ 
  สรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนื ซึง่เปน็ทางออกของผลกระทบ 
  จากโลกาภิวัตน์

 ในประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น 
แผนระดับชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
กลา่วนำไวว้า่ไดน้อ้มนำ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเปน็ปรชัญา 
นำทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ หลายภาคส่วนในสังคมไทย 
ก็นำไปดำเนินการอย่างแพร่หลาย

 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป็นสังคมที่สงบสุข คนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต รู้จัก “พอ” พอประมาณ คิดแบบมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กระจายความเจริญให้คนส่วนใหญ่ “พอมี  
พอกิน พอใช้” พึ่งพาตนเองได้ ปรับทัศนคติและ วัฒนธรรม 
ทางสังคมไทย ให้มีวัฒนธรรมทางสังคมที่พอเพียง คนปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบเป็นนิสัย
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 กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทุกระดับ ระดับบุคคล ระดับ 
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับธุรกิจเอกชน และระดับบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งหลายภาคส่วนได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ในระดับบุคคลและเยาวชน 
ทำเรื่อง “โรงเรียนคุณธรรม” เอกชนทำเรื่อง “องค์กรคุณธรรม”  
การขบัเคลือ่นเรือ่งปอ้งกนัทจุรติ คอรร์ปัชัน่ในองคก์รเปน็ “องคก์รโปรง่ใส”  
ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของคุณธรรม เป็นต้น

 แนวทางการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
ควรทำความเข้าใจให้ตรงกัน สร้างสำนึกให้ต่อเนื่อง เช่น ควรเข้าใจ 
ให้ตรงกันว่า หลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีดำเนินชีวิตของแต่ละคน 
ที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ  
มาเปน็กรอบในการดำเนนิชวีติ ในการทำธรุกจิ ในการบรหิารจดัการทกุระดบั 
ไม่ว่าอาชีพอะไร การขับเคลื่อนในเรื่องนี้ควรสนับสนุนให้นำเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำตัวอย่างที่ได้ผลมาเผยแพร่และ 
ขยายผลเป็นกลยุทธ์ที่ดี ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ทำใหเ้กดิสำนกึทีต่รงกนั ทกุภาคสว่นจำเปน็ตอ้งทำความเขา้ใจ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหช้ดัเจน และพจิารณาการนำมาประยกุตใ์ช ้
ให้เหมาะสมกับสภาพ และภูมิสังคมของแต่ละเรื่อง แต่ละพื้นที่

 การดำเนินตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจชัดเจน และมีหลักในการนำไปปฏิบัติ ควรศึกษาพระราชดำรัส  
และหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจมากขึน้ และเปน็เครือ่งเตอืนสตใินการทำงาน ตวัอยา่งเชน่  
พระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความตอนหนึ่งว่า 
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  “ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่  
สองอย่างนี้ จะทำความเจริญแก่ประเทศ แต่ต้อง 
มีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ ใจร้อน  
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน  
เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้” 

 หลกัการทรงงานกเ็ชน่กนั ควรทำการศกึษา ทำความเขา้ใจ เพือ่นำ 
มาเป็นกรอบในการปฏิบัติ เช่น 
 l ต้องศึกษาข้อมูล l การมีส่วนร่วม
  อย่างเป็นระบบ l คำนึงประโยชน์ส่วนรวม
 l ระเบิดจากข้างใน l ขาดทุนคือกำไร
 l แก้ปัญหาที่จุดเล็ก l พึ่งพาตนเอง
 l ทำตามลำดับขั้น l ความซื่อสัตย์สุจริต
 l มองแบบองค์รวม   จริงใจต่อกัน
 l ภูมิสังคม   l เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 l ประหยัด เรียบง่าย  l มองโลกในแง่ดี
  ได้ประโยชน์สูงสุด  ตามความเป็นจริง

 การดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็น 
ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ  
เพราะทุกหน่วยจะต้องดำเนินการปรับทัศนคติและวิธีบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง รวมทั้งควรมี 
การติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์ 
ในการเผยแพร่

__________________________________

บันทึกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้อเตือนสติให้ไม่โลภมาก 
ไม่ประมาท เป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ 
หากนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องก็จะนำความก้าวหน้ามาสู่ 
การดำเนินชีวิตที่มั่นคงทั้งในระดับบุคคล และในระดับประเทศโดยรวม

 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่อง 
ที่ต้องสร้างสำนึกและค่านิยมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ให้คนรู้จักพอ  
ไม่โลภมาก เสริมสร้างภูมิปัญญาในการเลี้ยงชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม สิ่งที่ต้องทำลำดับแรก คือ ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน

__________________________________ 

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

เริ่มที่ตัวเราเองก่อน
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 เป็นการสร้ า งนิ สั ยที่ ตั้ งอยู่ ในความพอประมาณ มี วินั ย 
ในการบรหิารเงนิ ดำรงชวีติอยูใ่นความพอด ีไมม่ากไป ไมน่อ้ยไป ไมโ่ลภมาก  
รู้จักพอ ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีเหตุมีผล มีสติ คอยเตือนตนไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ  
ไม่ทำในสิ่งที่เกินจำเป็น ไม่ดำเนินการที่เสี่ยงโดยขาดเหตุผลที่ดี ไม่เต้น 
ไปตามกระแสที่ปลุกเร้าตามความต้องการให้อยากมีอยากเป็นที่มากขึ้น 

 การสรา้งนสิยัประหยดั ตอ้งปลกูฝงัมาจากการออม รูจ้กัคา่ของเงนิ  
ต้องมีความอดทน มีความเพียร มีความรู้เท่าทัน ตั้งตัวอยู่ในความพอดี  
รู้จักบริหารความเสี่ยง หากดำเนินการได้ ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
ตัวเอง และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้

 อยา่งไรกต็าม การประหยดัไมใ่ชก่ารตระหนีถ่ีเ่หนยีว การประหยดั 
ควรตั้งอยู่ในความพอดี พอประมาณ อย่างมีเหตุผล 

ก า ร ป ร ะ ห ยั ด

_________________________________

บรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙
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  การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นเรื่องที่ต้องสร้างสำนึกและค่านิยม 

ของสังคมอย่างต่อเนื่อง... สิ่งที่

ต้องทำลำดับแรก คือ ต้องเริ่ม
   ที่ตัวเราเองก่อน



 ผู้เขียนมีประสบการณ์ในงานวางแผนพัฒนาประเทศ  
โดยทำงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” ประมาณ ๒๙ ปี ตำแหน่ง 
สุดท้ายเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ช่วงปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ ข้อความสั้น ๆ ที่แสดงไว ้
เป็นบางส่วนของคำบรรยาย บทสัมภาษณ์ และบันทึก

การพัฒนาประเทศ
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 ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณา และดำเนินการให้  
“เป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งก่อน” และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ก็จะดำเนินการ 
ควบคู่กันไปได้ง่ายขึ้น

 ๑. หากจะพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลัก “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ควรตั้งเป้าหมายให้ 
คนส่วนใหญ่ของประเทศ “พอมี พอกิน พอใช้” เป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งจะ 
เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
ที่เคยมีพระราชดำรัสเป็นแนวคิดไว้ให้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ หากทำให้คนส่วนใหญ ่
พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้ว การพัฒนาด้านอื่น ๆ  
ก็จะดำเนินตามมาง่ายขึ้น ความมั่นคง ความยั่งยืน ก็จะตามมา เรื่องนี้ก็จะ 
แก้ปัญหาเรื่องความยากจน ปัญหาหนี้สิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำ

 ๒. เงือ่นไขสำคญัของการปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ใหเ้กดิผลไดน้ัน้ คอื “ความรอบรู้ คู่คุณธรรม” ซึง่ตอ้งพฒันาคนสว่นใหญ่ 
ให้มีทั้งสองเรื่องนี้อย่างสอดคล้องกัน เช่น จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้น้ำหนักในเรื่องคุณภาพคน ต้องมีคุณธรรม  
ความรู้ให้เข้มข้นขึ้น ให้ก้าวทันโลก ต้องพัฒนาทั้งโรงเรียน (ครู) นักเรียน  
ครอบครัว (ผู้ปกครอง) และชุมชน ให้มีบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนในเรื่องนี ้
อยา่งสอดรบักนั ใหเ้ยาวชนรุน่ใหม ่ม ี“นสิยั” ทีม่คีณุธรรม มวีนิยั มกีารเรยีนรู ้
ที่หลากหลาย “พึ่งพาตนเองได้” นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
ต่อไป เรื่องนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่อง คุณภาพคน

บางประเด็นที่ควรคำนึงถึง
ในการวางแผนระยะยาวและการปฏริปูประเทศ
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 ๓. การจะดำเนนิการนำปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัไิด ้ 
จุดสำคัญที่ต้องเริ่มต้นก่อน คือ ต้องมีวัฒนธรรม ความคิด ทัศนคติ  
และค่านิยมทางสังคม ให้รู้จัก “พอ” ไม่โลภมาก (คุณอานันท์  ปันยารชุน  
เคยกล่าวแนวคิดนี้ไว้ในการประชุมทางวิชาการ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง เมื่อปี ๒๕๔๒) 
 การจะทำให้จุดเริ่มต้นดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง ต้องม ี
ความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีความตั้งใจจริงของคนในสังคม 
ส่วนใหญ่ ที่จะสร้างสำนึกเรื่องนี้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่เหมาะสม มีวิธีคิดที่สมบูรณ์ ก็จะสามารถขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศได้

 ๔. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะ 
เกี่ยวข้องกับบทบาท ขนาด ขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณภาพข้าราชการ  
หากนำแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาแล้ว ควรจะ 
ต้องให้ความสำคัญกับ “การนำวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน 
และการดำเนินการทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีสำนึกคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม”
 สำหรับบทบาท ขนาด และขั้นตอน เห็นว่าควรพิจารณาออกแบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  
มีความเป็นธรรม และกระจายการพัฒนาออกไปให้ทั่วถึง ส่วนความสมดุล 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวไว้คือ “ดำ เนินชีวิตด้วย 
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ 
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
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 ข้อความทั้งหมดข้างต้น ต้องการชี้ให้เห็นเป็นหลักคิดว่า หาก 
พิจารณาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะต้องทำอะไร เพราะอะไร 
เพื่ออะไร แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไร

__________________________________ 

บันทึกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
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 การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ ที่มีความสำคัญ 
อยู่ในระดับต้น ๆ ประการหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำ การทำให้คนส่วนใหญ่ในระดับล่าง พอมี พอกิน พอใช้  
และมีความสงบสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ให้เกิด 
ความแข็งแรงทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งควรได้รับการพิจารณาให้ 
ดำเนินการอย่างจริงจังก่อน ควบคู่กันไปกับการเริ่มพัฒนาด้านอื่น ๆ อันจะ 
นำมาสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนต่อไป

 ยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ น่าจะอยู่ในยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การกำหนดเป็นเป้าหมายไว้เพื่อให้วัดผล
การพัฒนาได้ อาจจะกำหนดได้จากตัววัด เช่น ระดับของหนี้ครัวเรือน 
ช่องว่างระหว่างคนจน คนรวย ตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
(GINI-coefficient) ด้านรายได้ ตัวชี้วัดการถือครองทรัพย์สินทางการเงิน 
ของกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำ ตัวชี้วัดสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้น 
ความยากจน ตัวชี้วัดสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของ 
ประชากรกลุ่มยากจน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัววัดตัวไหนที่มี 
ความใกล้เคียงกับความจริงและมีเหตุผล

 การแกป้ญัหาความยากจนและการลดความเหลือ่มลำ้ บทบาทภาครฐั 
และระบบราชการจะเกี่ยวข้องอยู่มาก ระบบการบริหารจัดการ การส่งเสริม 
และการพัฒนา ควรได้รับการพิจารณาให้มีการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพมากขึ้น

แนวคิดบางประการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
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 ประการแรก เริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและ 
จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านรายได้ และการดำเนินชีวิต  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จปฐ. กชช. ๒ ค. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความอยู่เย็นเป็นสุข 
และอื่น ๆ ที่จะนำมาวิเคราะห์ในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำ หน่วยงานเหล่านี้ควรได้รับการปฏิรูปให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพ ทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยี ที่จะทำให้งานดีขึ้น หากงาน 
ดา้นนีท้ำไดด้ ีมคีวามนา่เชือ่ถอื นำไปวเิคราะหเ์พือ่วางมาตรการในการพฒันา 
ได้ถูกต้องขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานเหล่านี้ควรจะพิจารณาให้มีการบูรณาการ 
กันด้วย

 ประการที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ “ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง” (ให้ใกล้เคียงกับการให้เกิดระเบิดจากข้างในมากกว่า 
การจัดตั้ง) โดยการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาให้ 
“พึ่งพาตนเอง” ได้ หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด 
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ควรมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน  
ควรมกีารฝกึอบรมบคุลากรอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่เรยีนรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 ประการที่สาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิต 
การทำธุรกิจการค้า ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ต่าง ๆ  
ควรได้รับการปฏิรูปให้มีวิธีทำงาน กระบวนการส่งเสริมให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ “ภูมิสังคม” ของแต่ละท้องที่ รวมทั้ง 
ควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพในการผลิต และการค้า นอกจากนี้บุคลากรต้องมีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ และมีใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม
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 ประการที่สี่ ด้านการศึกษา ให้ความรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ  
เพื่อเปิดโอกาสให้คนรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งความรู้ ให้เกิดการพัฒนา  
“คิดเอง ทำเอง” ได้มากขึ้น ให้เกิดนวัตกรรม และเรียนรู้การนำเทคโนโลยี 
ที่ก้าวหน้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต

 ประการทีห่า้ ดา้นการเงนิ การคลงั ทีจ่ะสง่เสรมิ สนบัสนนุ อดุหนนุ  
(ในสิ่งที่จำเป็น มีเหตุผล) ควรได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาส 
ที่จะพึ่งพาตนเองได้

 ประการที่หก “ความเป็นธรรม” ในสังคม เพื่อลดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำ ให้ระบบความยุติธรรมมีความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ เป็นที่พึ่ง 
ของคนทุกระดับในสังคม เป็นสังคมน่าอยู่

_________________________________

บันทึกเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
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 “การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ต้องกระจายการพัฒนา 
ออกไปให้ทั่วถึง ลดช่องว่างคนรวยคนจน พัฒนาฐานรากทางเศรษฐกิจ 
และสังคมให้เข้มแข็ง ช่วยตัวเองได้ สร้างโอกาสให้คนส่วนใหญ่เข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการมากขึ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหารายได้ควบคู่กันไปด้วย 

 อยา่งไรกต็าม  การกระตุน้เศรษฐกจิโดยอดัฉดีเงนิลงสูร่ะบบฐานราก 
หรือชุมชนนั้น ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ต้องพัฒนา 
ความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้ดีด้วย ไม่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อและ 
สร้างหนี้ในระดับชุมชนอย่างไม่มีเหตุผล 

 นอกจากนั้น การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องให้ความสำคัญ 
กับปัจจัยที่ทำให้คนอยู่ดีมีสุข สังคมมีความเอื้ออาทร มีความสามัคคี  
ประเทศชาติตั้งอยู่ในความมั่นคง อันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นำไปสู่ 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙
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__________________________________ 

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

 การพัฒนาเศรษฐกิจที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ไม่ใช่ 
มุ่งที่จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงเท่านั้น  
แต่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม มีความสมดุล และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ
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การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ

 l การพัฒนาที่ทำให้เกิดความอยู่ดี มีสุข
 l		 สังคมบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น
 l		 คนส่วนใหญ่พอมี พอกิน พอใช้ พึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม  
  จริยธรรม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
 l		 เรื่องปลูกฝังคุณธรรมและความมีวินัย ความยั่งยืนคือทำให้ 
  เป็นนิสัย                 
 l		 มีกระบวนการพัฒนาที่ดี ดำเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง
 l		 การพัฒนาให้เกิดชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  
  ความยั่งยืนคือการมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมทางสังคม
 l		 มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ใช้สิ้นเปลืองหมดไป มีไว้ 
  เพียงพอสำหรับคนในปัจจุบัน และรักษาไว้ให้พอสำหรับ 
  คนในอนาคต

 ทั้งนี้ ต้องหาวิธีการพัฒนาให้เกิดความสมดุล มั่นคง จะนำไปสู่ 
ความยั่งยืน เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

__________________________________

บันทึกเมื่อปี ๒๕๕๙
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 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) องค์การ 
สหประชาชาติ (UN) ให้ความสนใจ และร่วมมือกับสภาพัฒน์กับกระทรวง 
มหาดไทย มาทำเรื่อง Thai UNCAP (United Nations Collaborative  
Action Plan) เป็นโครงการนำร่อง หรือเป็นโครงการตัวอย่าง เพื่อจะ 
พัฒนาประชาคมให้เกิดขึ้น และขยายผลกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งโครงการ 
ประสบความสำเร็จด้วยดี ได้รับการชื่นชมจากสหประชาชาติ

 จากการที่มี “ประชาคม” ซึ่งหมายถึง มีกลุ่มคนในสังคม ชุมชน  
มารวมตัวกัน พูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ก็นำมาสู่เรื่องการพัฒนา 
“ชุมชนเข้มแข็ง” ต่อมา ที่เน้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)

__________________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

UN สนใจงานของสภาพัฒน์
เรื่อง “ประชาคม”
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 เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ : เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ที่เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต  
จริยธรรม วัฒนธรรม การไม่ละเมิดต่อกัน

 ความน่าอยู่ ไม่เน้นด้านกายภาพอย่างเดียว การเคารพกติกา  
การมีวินัย และความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ 

 ความน่าอยู่ คือ สงบ สะอาด สะดวก ปลอดภัย และมีระเบียบ 
วินัย 

 ความน่าอยู่เกี่ยวข้องกับความสมดุล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในระบบเศรษฐกิจสังคมด้วย 

 การพฒันาเมอืงนา่อยูแ่ละชมุชนนา่อยู ่ควรมแีนวทางและขัน้ตอน 
สู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจน

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙

เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่
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 เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ 

เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

ที ่เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม 

โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม 

วิถีชีวิต จริยธรรม วัฒนธรรม 

    การไม่ละเมิดต่อกัน
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 การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งก็คือ การทำให้ชุมชนนั้น ๆ  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ คนในชุมชนโดยรวมอยู่ดีมีสุข พอมีพอกิน มีความ 
สงบสุขร่มเย็นในการดำรงชีวิต 

ชุมชนเข้มแข็ง

ชุมชนเขมแข็งชุมชนเขมแข็ง

กระบวนการ
มีสวนรวม
แผนชุมชน

สภาพแวดลอมดี
มีความปลอดภัย
มีระเบียบวินัย
คุณภาพชีวิตที่ดี

สรางกระบวนการเรียนรู
สังคมความรู สรางมูลคาเพิ่ม

รักษาวัฒนธรรม /
ความเปนไทย มีภูมิคุมกัน

มีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
ประชาชน / ประชาสังคม
มีสวนรวม
พัฒนาระบบขอมูล
ติดตามประเมินผล

เศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

สูตลาดภายใน / ตางประเทศ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาเชื่อมโยงชนบท - เมือง

แหลงเงินทุน
ชุมชน
เขมแข็ง
ชุมชน
เขมแข็ง
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ปัจจัยความสำเร็จของชุมชนเข้มแข็ง

 l ความพร้อมของชาวชุมชนส่วนใหญ่
 l		 มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่คนในชุมชนให้การยอมรับ
 l		 มีประชาคม
 l		 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาข้อมูล
 l		 มีการจัดทำแผนชุมชน
 l		 มีระบบติดตามผล ตรวจสอบ
 l		 มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 

_________________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐
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 หลักคิดที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งคือ การพัฒนา 
ส่วนเล็ก ๆ ให้ดี มีคุณภาพ และขยายผลออกไปให้กว้างขวาง ก็จะทำให ้
ส่วนใหญ่ดีมีคุณภาพขึ้นได้ ส่วนที่เล็กที่สุดของสังคมคือ “คนหรือบุคคล”  
ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นก็คือ “ครอบครัว” กว้างขึ้นไปอีกก็คือ “ชุมชน”

 ชุมชนจะเป็นกลุ่มของสังคมที่มีขอบเขตของพื้นที่ในการบริหาร
จัดการเป็นระบบ มีกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อม เป็นพื้นที่ที่มองเห็น “ภูมิสังคม” ได้ชัดเจนขึ้น 
การพัฒนาดูเป็น “องค์รวม” ได้ สร้างตัวชี้วัดในการติดตามผลได้

 การพฒันาเนน้ใหค้นในชมุชน “พึง่พาตนเอง” ได ้ใหค้นสว่นใหญ ่ 
“พอมี พอกิน พอใช้” การขยายผลของความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการ 
ไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เมื่อพัฒนาให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง มีจำนวนมากขึ้น ประเทศโดยรวมก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นได้  
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติก็จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนา 
ที่ยึดหลักความดี มีคุณธรรม มีความรอบรู้ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นสำคัญ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ของผู้เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับ

ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง

_________________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
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 การพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และลดความ 
เหลือ่มลำ้ทางเศรษฐกจิและสงัคมของคนในชาต ิมหีลายเรือ่งทีต่อ้งดำเนนิการ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เรื่องหนึ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นการพัฒนา 
ฐานรากของสังคมให้มีความเข้มแข็งก็คือ การพัฒนาให้ชุมชนระดับฐานราก 
มศีกัยภาพในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม มขีดีความสามารถในการพึง่พาตนเอง 
ได้มากขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีฐานะพอมีพอกิน  
อยูด่กีนิด ีมสีขุภาพอนามยัด ีสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามสงบสขุในการดำเนนิ 
ชีวิต ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

 การพฒันาชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ไดร้บัความสนใจและความสำคญั 
มากขึ้น ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีชุมชนที่มี 
คุณลักษณะที่เข้มแข็งอยู่หลายชุมชน แต่ก็ยังนับว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบ 
กับจำนวนชุมชนที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา  
ก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญลำดับสูงและชัดเจน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
และอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง หลักสำคัญประการหนึ่งคือ  
การพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนา เน้นกระบวน 
การมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้และมีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนา นอกจากนั้น วิถีของชาวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ยังสอดคล้อง 

ชุมชนเข้มแข็งกับการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม



เก็บตกความทรงจำ38

กับแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อีกด้วย
 บทบาทภาครัฐที่น่าจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผล 
ก้าวหน้า กว้างขวางมากขึ้นได้แก่

 ๑. ควรกำหนดเป็นนโยบายที่มีลำดับความสำคัญสูงและเอาจริง 
เอาจังในการพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ในลักษณะ 
ที่พึ่งพาตนเองได้ เป็นการพัฒนาวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ำได้

 ๒. รัฐควรพิจารณาให้การส่งเสริม สร้างบรรยากาศ และโอกาส 
ให้ชุมชนต่าง ๆ มีการดำเนินการพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็ง รัฐสามารถ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกินกำลังของชุมชนที่จะทำเองได้  
รัฐพร้อมที่จะให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น วิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  
เป็นต้น
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 ๓. สิ่งที่ต้องระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง คือ การดำเนินการ 
ในลักษณะเข้าไปจัดตั้งให้ชุมชนเข้มแข็ง เพราะจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง 
ทีไ่มย่ัง่ยนื และเปน็ความเสือ่มของการพฒันา ชมุชนทีเ่ขม้แขง็ตอ้งมคีวามพรอ้ม 
และตั้งใจพัฒนาจากภายในของคนในชุมชนเอง ซึ่งการพัฒนาต้องใช้เวลา

 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว และ 
เป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีให้มีบทบาทในการขยายผล ช่วยเหลือชุมชนอื่น 
ใหก้ระจายความเขม้แขง็ออกไปมากขึน้ เปน็การสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งชมุชน 
ด้วยกัน

 ๕. หากเห็นด้วยในหลักการของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตามที่ 
เสนอมานี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป  
เหน็ควรมอบหมายให ้สศช. (เปน็หนว่ยงานหนึง่ทีม่บีทบาทการพฒันาชมุชน 
เข้มแข็งมาตั้งแต่ต้น) เร่งดำเนินการประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจนถึง 
ปัจจุบันว่ามีประเด็นอะไรที่ควรนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้ง 
กำหนดรูปแบบ กลไกที่เหมาะสมที่ควรเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้ เพื่อให้ 
มีความต่อเนื่องในการพัฒนาต่อไป

__________________________________

บันทึกเมื่อปี ๒๕๕๓
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 “ทุนทางสังคม” น่าจะหมายถึง สิ่งที่ทำให้คนในสังคมนั้นมีวิถี 
การดำเนินชีวิตที่ดี มีความเป็นปึกแผ่น มีความสามัคคี มีความสมานฉันท์  
มคีณุธรรม จรยิธรรม ประพฤตดิ ีปฏบิตัชิอบ มเีอกลกัษณเ์ฉพาะของสงัคมนัน้  
 ดงันัน้ทนุทางสงัคมนา่จะเกีย่วขอ้งกบั ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี
ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา 
ภาษาทีใ่ช ้ความเชือ่ทางศาสนา คณุภาพของคน สิง่เหลา่นีท้ำใหส้งัคมนัน้ ๆ   
มีวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในทางที่ดี มีความสามัคคี มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน นำไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็ง มีพลังที่จะร่วมแรงร่วมใจใน 
การพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ทุนทางสังคม :
รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖
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__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖

 “การพัฒนาประเทศต้องให้ความสำคัญกับการสร้างทุนทางสังคม 
ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพราะจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การพัฒนาด้านอื่น ๆ   
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เป็นไปได้ด้วยดี  
การพฒันาทนุทางสงัคมจะเปน็การพฒันาคนใหม้คีา่นยิมทีด่ ีมคีวามเปน็ไทย 
ในทางที่ดี มีคุณภาพ ทุนทางสังคมที่ดีมีมากพอที่จะถักทอให้สังคมไทย 
เข้มแข็ง เป็นสังคมที่มีความสามัคคี เป็นภูมิคุ้มกันให้กับการพัฒนา 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง สับสน วุ่นวาย  
สร้างความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา 
ทุนทางสังคมต้องใช้เวลา เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความรู้ 
ความเข้าใจ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เป็นเรื่องที่ 
ต้องปลูกฝัง และสร้างสำนึกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ การพัฒนา 
ทุนทางสังคมต้องดำเนินไปให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาด้านอื่น อันจะ 
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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____________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
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 จากการที่ได้กลับไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐาน 
ของประเทศ ทำให้ได้ข้อคิดบางประการที่อยากบันทึกเอาไว้   

 ช่วงนั้นนายกรัฐมนตรีคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกาศ 
เป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่ต้องพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน 
ของประเทศ จะทำให้คนในชนบทมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสุขภาพดี ช่วยเหลือ 
ตัวเองได้มากขึ้น 

 “การพัฒนาชนบท”  จึงหมายถึงความมั่นคงของประเทศ 
และความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชน จึงได้มีแผนพัฒนาชนบทขึ้น และ 
มอบหมายให้สภาพัฒน์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องนี้ 
ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ช่วงนั้นคือ ดร.เสนาะ  
อูนากูล มีท่านรองฯ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองเลขาธิการฯ และ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ ผูช้ว่ยเลขาธกิารสภาพฒันข์ณะนัน้ เปน็ผูร้บัผดิชอบ 
สำคัญ ร่วมกับทีมงานดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ มีผลงานที่สำเร็จ 
ก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ช่วยให้คนในชนบทบางส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 วธิกีารพฒันาชนบทในชว่งนัน้ เมือ่พจิารณาดแูลว้จะเหน็วา่เปน็การ 
“ปฏิรูป” ระบบบริหารจัดการ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาได้ดีขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการวิธีหนึ่ง แต่เมื่อ 
เปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนผู้นำทางการเมือง และผู้นำในหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในชนบทได้ลดความสำคัญลง  

เหลียวหลังกลับไปดูวิธีพัฒนาชนบท 
ปี ๒ ๕ ๒ ๕
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ขาดการเอาจริงเอาจัง ขาดความต่อเนื่อง และขาดความมุ่งมั่นทางการเมือง  
ระบบบริหารจัดการในเรื่องนี้ก็เข้าสู่ระบบราชการตามปกติ

 มาถึงในยุคปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑) หากพิจารณาในเรื่องการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนกันอย่างละเอียดแล้ว ก็ยังเห็นว่า ปัญหาความยากจน 
ปัญหาชนบท ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานสำคัญของ 
ประเทศอยู่ ยังจำเป็นต้องได้รับความสำคัญในการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 
สำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ และต้องการการปฏิรูประบบบริหาร 
จัดการ โดยเฉพาะจากหน่วยงานราชการ ให้มาขับเคลื่อนแก้ไขในเรื่องนี ้
อย่างเอาจริงเอาจัง 

 หากนำแนวทางบริหารจัดการพัฒนาชนบทสมัยนั้นมารวมกับ 
แนวคดิในการพฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็ ทีใ่หค้วามสำคญัไวใ้นชว่งแผนพฒันาฯ  
ฉบับที่ ๘ และ ฉบับที่ ๙ รวมถึงการอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  ๙ มาพิจารณารวมกัน แล้วกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์  
และการปฏิรูประบบบริหารจัดการการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มี 
ความเข้มแข็ง มีความเป็นธรรมในสังคม ทำให้คนส่วนใหญ่พอมี พอกิน 
พอใชม้ากขึน้ ความรม่เยน็เปน็สขุของประเทศไทยกจ็ะเกดิขึน้ไดใ้นระยะยาว 

 ปัจจัยของความสำเร็จที่ผ่านมาในช่วงนั้น คือ ผู้นำที่มีความมุ่งมั่น 
เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาในชนบทอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายราชการ 
ที่รับผิดชอบมีการปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพและทำงานกัน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะฝา่ยเลขานกุารทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากผูน้ำ  
และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมถึงคุณภาพข้าราชการ 
ในช่วงนั้น
_________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑
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 “การพัฒนาที่ผ่านมาเน้นการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ ไม่เน้น 
คุณภาพ ทำให้การพัฒนาขาดความสมดุล มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับ 
คนจนมาก มีปัญหาความยากจนปรากฏอย่างชัดเจน มีลักษณะรวยกระจุก  
จนกระจาย”

 “เรื่องพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ประเทศ คือ การพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  
มีความรู้ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้สิ้นเปลืองหมดไป”

 “การพฒันาทีมุ่ง่สรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีหก้บัประเทศและคนในประเทศ 
มีความเข้มแข็ง เป็นเรื่องจำเป็น เป็นการลดความเสี่ยง จะเป็นเกราะป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้” 

 “คนที่มีคุณภาพคงไม่ เฉพาะที่มีความรู้  มีประสิทธิภาพ 
เพยีงอยา่งเดยีว ตอ้งมจีติใจทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม มวีนิยั และมสีขุภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดีด้วย”

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

________________________________ 

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
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 ในอนาคต สภาพฒันอ์าจจะตอ้งปรบับทบาทใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 
กับการพัฒนาทางด้านการเมือง การปฏิรูประบบราชการ งานบางเรื่องที่ 
เคยทำอยู่อาจจะลดลงหรือหมดความจำเป็น แต่คิดว่ามีงานสำคัญอยู่ 
บางประการที่ยังควรรักษาไว้ให้สภาพัฒน์ทำ และต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
กล่าวคือ

 ประการแรก งานดา้นพฒันาระบบขอ้มลูของประเทศ และการสรา้ง 
ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ควรจะพัฒนาให้ประเทศมี 
ฐานข้อมูลที่ละเอียดทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก พัฒนาให้มีระบบการจัดเก็บ 
ข้อมูลที่ดี สามารถนำมาจัดทำตัวชี้วัดได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง 
เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อ 
การพัฒนาด้วย

 ประการที่สอง งานด้านประเมินผลการพัฒนาประเทศโดยรวม 
และเปน็เรือ่งเฉพาะ ควรถอืเปน็เรือ่งสำคญัของหนว่ยงานกลางอยา่งสภาพฒัน ์ 
ที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการให้ต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับ

 ประการที่สาม งานด้านศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา ควรเป็นหน่วย 
ประสานงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งที่สามารถทำเองได้ และให้สถาบันการศึกษา 
และสถาบนัวจิยัอืน่ ๆ  เปน็ผูท้ำให ้เพือ่ประโยชนใ์นความรูเ้ชงิลกึ และรูเ้ทา่ทนั 
เรื่องต่าง ๆ

แผนพัฒนาฯ กับบทบาทสภาพัฒน์
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 ประการทีส่ี ่เปน็หนว่ยงานทีม่ขีดีความสามารถในการใหค้ำปรกึษา 
ในเรื่องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่มีความเห็นอย่างเป็นกลาง รวมทั้ง 
ให้คำปรึกษากับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในกรณี 
ที่สภาที่ปรึกษาฯ ต้องการคำปรึกษาด้วย (ขณะนั้นยังคงมีสภาที่ปรึกษาฯ)

 ประการที่ห้า เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการประสาน 
การพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จ เช่นในอดีตที่เคยมีบทบาทร่วมกับกระทรวง 
การคลัง สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการจัดลำดับ 
ความสำคัญของแผนงานโครงการและจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสม รวมทั้ง 
ติดตาม เร่งรัด ให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปตามแผนการลงทุนได้

 ประการที่หก มีบทบาทในการวางแผนระยะยาว เพื่อวางพื้นฐาน 
ที่ดีให้กับประเทศ

 หวังว่า สภาพัฒน์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คงจะมีวิวัฒนาการไปในทางที่ดี มีการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพ สร้างความ 
น่าเชื่อถือให้แก่สังคมไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล  
อันจะเป็นสิ่งที่จะเชิดหน้าชูตาให้แก่ประเทศต่อไป

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙



เก็บตกความทรงจำ48

__________________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในช่วง ๒๐ ปี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข

สังคม
คุณภาพ

เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองเข้มแข็ง

คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม

คนมีการศึกษา
คิดเป็น ทำเป็น

เรียนรู้ตลอดชีวิต

รู้ รัก สามัคคี
สืบสาน

วัฒนธรรมไทย

สังคม
แห่งภูมิปัญญา

การเรียนรู้

สังคม
สมานฉันท์
เอื้ออาทร
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 การวางบทบาทประเทศไทย หรือยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้น  
กลาง ยาว ควรมุง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาประเทศให ้“เปน็ทีน่า่นบัถอื” ทัง้ในสายตา 
ของคนในประเทศเอง และในสายตาของต่างประเทศ สิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือ 
เรื่อง “คุณภาพ” ในทุก ๆ ด้าน ทั้งคน ทั้งระบบ ทั้งวิธีบริหารจัดการ  
รวมทั้งการดูแลคนไทยด้วยกันเอง แบบที่เรียกว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

 การทำเรื่องที่จะให้เกิดคุณภาพดีนั้นต้องใช้เวลา ต้องอดทน  
ต้องเข้าใจว่าทำอะไร อย่างไร ต้องทำให้เกิดเป็นนิสัย ปฏิบัติให้เป็นวิถี 
ดำเนินชีวิต 

 หากกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญให้ประเทศไทยเป็นที่น่านับถือ  
จะต้องมีแผนปฏิบัติการออกมาหลายด้านในรายละเอียดของวิธีพัฒนา 
ให้เกิดคุณภาพดี เช่น

 l ในด้านคนที่มีคุณภาพ ก็เกี่ยวกับความซื่อตรง ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรม ความรอบรู้ ความมีประสิทธิภาพรวมถึง 
การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 
 l		 ในด้านเศรษฐกิจ ก็ต้องทำให้ประเทศมีเครดิตที่ดี ผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้คนส่วนใหญ่ “พอมี พอกิน พอใช้” มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
รองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
 l		 ในด้านสภาพแวดล้อม ก็ต้องทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีสุขภาพดี พัฒนาบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่  น่ากลับมาเยี่ยมเยือน  
มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย 

ทำประเทศไทยให้น่านับถือ
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 l		 ในด้านบริหารจัดการ ก็ต้องให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  
เป็นต้น

 ความน่านับถือจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เราเป็นคนบอกคนอื่น แต่ต้อง 
เกิดจากคนอื่นบอกเรา

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑



 ผู้เขียนเคยรับผิดชอบงานวิเคราะห์โครงการโครงสร้าง 
พื้นฐานในช่วงทำงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิและเคยรบัผดิชอบงานดา้นการขนสง่ 
ในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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 สิ่งที่สำคัญในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ  
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในขั้นเตรียมความพร้อม 
ของโครงการ ก่อนการอนุมัติให้ดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงหลายมิติ  
ถ้าโครงการนั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
ต้องให้เวลาและความสำคัญกับขั้นเตรียมความพร้อมโครงการให้มาก  
เพราะโครงการโครงสร้างพื้นฐานเมื่อดำเนินการไปแล้ว จะคงอยู่กับเรา 
นานแสนนาน

โครงสร้างพื้นฐาน

__________________________________

บทสัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐
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 โครงการสาธารณะที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป  
ส่งผลระยะยาว จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ดำเนินการ 
อย่างเป็นขั้นตอน และอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกส่วนรวมที่ดี

หลักการสำคัญ

__________________________________

บรรยายหลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
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การขนสง่ทางอากาศ : ความปลอดภยั

 หวัใจสำคญัของระบบการขนสง่ทางอากาศ กค็อื “ความปลอดภยั” 
จึงเห็นว่า ต้องมีการปรับวิธีการบริหารจัดการการดูแลด้านความปลอดภัย 
การเดินอากาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยได ้
จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยการเดินอากาศ”  
ประกอบด้วย ตัวแทนด้านความปลอดภัยจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และตัวแทนจากสายการบินที่จดทะเบียนในไทย 

 คณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
ทีเ่กีย่วกบัมาตรการดา้นความปลอดภยั และปญัหาอปุสรรคตา่ง ๆ  แลกเปลีย่น 
ความรู ้ความคดิเหน็ และกำหนดเปน็ขอ้ปฏบิตัขิองสายการบนิและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ต่อไป

__________________________________

บทสัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐
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 Thailand has set the goal to become a regional logistics  
hub, especially a logistics hub of Indochina. However, to achieve  
this goal, just – in – time concept, logistics cost reduction and  
increasing customers’ satisfaction must be accomplished. 

__________________________________

Keynote address in October 2007

L O G I S T I C S
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ประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูง

 ประเทศไทยจะมีการพัฒนานำรถไฟความเร็วสูงมาวิ่งในประเทศ  
นอกจากจะเป็นการพัฒนารถไฟไทยให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้ว ยังเป็น 
การพฒันาทีจ่ะเกดิประโยชนอ์กีมาก หากดใูหเ้ปน็องคร์วม และมกีารพฒันา 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

 รถไฟความเร็วสูงจะเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย  
ใชไ้ฟฟา้เปน็พลงังาน ทำใหเ้กดิมลพษินอ้ยลง เชือ่มโยงกบัพืน้ทีต่า่ง ๆ  ไดส้ะดวก 
รวดเร็วขึ้น หากนำปัญหาความแออัดของเมืองใหญ่มาพิจารณา การจัดการ 
ให้ที่อยู่อาศัยไปอยู่ห่างจากเมืองธุรกิจและเมืองอุตสาหกรรม ก็น่าจะเป็น 
กลยุทธ์หนึ่งที่ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากการสร้างโครงข่ายของรถไฟ 
ความเร็วสูง 

 หากคนทำงานทีอ่ยูห่า่งจากสถานทีท่ำงานประมาณ ๑๕๐ กโิลเมตร  
สามารถเดินทางมาทำงานได้ในเวลาที่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง มาได้ตรงเวลา  
สะดวก ปลอดภัย การวางแผนที่จะสร้างเมืองที่อยู่อาศัยให้อยู่ห่างออกไป 
ก็น่าจะเป็นไปได้ เ ป็ น เมืองที่ น่ าอยู่ น่ าอ าศั ย  มีสภาพแวดล้อมดี  
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 หากคิดในแนวนี้โครงการพัฒนาสร้างเมืองที่อยู่อาศัยรอบ ๆ 
ศูนย์กลางธุรกิจ หรือศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรม ก็น่าจะเกิดขึ้นได้อย่าง 
สอดคล้องกัน การแก้ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยในเมืองก็จะมีทางแก ้
เป็นทางเลือกได้ เป็นการแก้ปัญหาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
อย่างสอดคล้องสมดุลกัน  
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 การออกแบบและจัดระบบเมืองใหม่ให้มีความสะดวก สะอาด  
สงบ ปลอดภัย มีระเบียบวินัยให้เกิดความน่าอยู่ ก็จะตามมา

 ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การจ้างงาน การคิด 
นวตักรรมใหม ่ๆ  ในการกอ่สรา้ง และการดำเนนิชวีติ ใหส้อดคลอ้งกบัภมูสิงัคม 
และท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นได้ การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ด้านนี้ก็จะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น

 นอกจากนัน้ยงัตอ้งไปพจิารณา ระบบบรหิารจดัการในการดำเนนิการ  
และประสานการดำเนินการของโครงการเหล่านี้ วิธีการลงทุน และวิธีการ 
ที่จะช่วยให้คนมาอยู่อาศัยได้อย่างไม่เดือดร้อน ซึ่งเป็นมิติในการพัฒนา 
ทางสังคม จะต้องดำเนินการกันอย่างไร

 ดังนั้น ในโอกาสที่จะมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย  
ควรจะพิจารณาวางแผนให้รอบคอบและดูแบบองค์รวม ก็จะเกิดประโยชน์ 
กับประเทศโดยส่วนรวม

__________________________________

บันทึกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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สถานีร่วม ตั๋วร่วม

 สถานีร่วมจะมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก 
ในบริเวณจุดตัด จุดเชื่อมต่าง ๆ  ดังนั้น การออกแบบให้มีสถานีร่วมที่สะดวก  
ปลอดภัย เป็นเรื่องที่จำเป็น รวมทั้งควรมีระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ผู้โดยสาร 
สามารถใช้ตั๋วใบเดียวในการเดินทางเชื่อมโยงกับสายอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะ 
เป็นตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้าด้วยกัน หรือระหว่างรถไฟฟ้ากับรถเมล์  
เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

__________________________________

บทสัมภาษณ์เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
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 ระบบขนส่งหลายเรื่องเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้อง 
ใช้เวลาดำเนินการ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องพิจารณา 
อย่างรอบคอบ มองให้ไกล ใจเปิดกว้าง หาทางที่จะต้องพึ่งพาตนเอง 
ให้มากขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย 
ให้เราคิดเองทำเองได้ในระยะยาว 

 การพฒันาจำเปน็ตอ้งมกีารจดัลำดบัความสำคญั ดขูอ้จำกดัในดา้น 
ต่าง ๆ ให้รอบคอบ อย่าให้เกินตัวจนเกินไป การดึงต่างชาติมาเป็นผู้ลงทุน 
และดำเนินการ ต้องวางเงื่อนไขให้มีการผลิต การจ้างงานภายในประเทศ  
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยเข้าใจ เรียนรู้ และนำไปสู่การทำเองได้

หาวิธีพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น

_________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙
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ความคาดหวัง !

 “งานของกระทรวงคมนาคมเป็นงานที่มีความหลากหลาย  
มีทั้งงานที่ต้องแก้ปัญหา และงานที่ต้องพัฒนาไปข้างหน้า รวมทั้งจะต้อง 
วางรากฐานที่ดีไว้ให้กระทรวงด้วย ในการทำงาน ที่สำคัญคือ ต้องเปลี่ยน 
วิธีการทำงานและวิธีคิดใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

เดือนตุลาคม ๒๕๕๐

 “I t r ied to create a good foundat ion for the  
transportation to achieve sustainable development; to put  
extra emphasis on the safety, quality and efficiency, the public  
mind and good governance; and to promote public transport,  
modal shift, private participation, logistics and freight transport  
linkage with neighboring countries”

July, 2007

__________________________________

บทสัมภาษณ์ในช่วงรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดือนกรกฎาคม  

และตุลาคม ๒๕๕๐
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 การทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายปฏิบัติการ ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
บทบาทของแรงงานหรือสหภาพแรงงานจึงมีความสำคัญ ฝ่ายบริหาร 
ควรทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานให้เห็นทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ว่าจะเป็นอย่างไร รัฐวิสาหกิจของตนจะพัฒนาไปทางไหน 

 ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงาน ให้มีการพบปะ 
พดูคยุกนัอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่ใหง้านสามารถดำเนนิไปไดด้ว้ยด ีนำพาองคก์ร 
ให้ไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

หลักการทำงาน

__________________________________

บทสัมภาษณ์เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐



 เป็นหลักคิดที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหาร  
ทั้งในช่วงที่ทำงานให้ภาครัฐ การเมือง และภาคเอกชน 

การบริหารจัดการที่ดี
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 การปฏิรูป คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น การปฏิรูปที่ 
ควรจะมีลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับประเทศไทย น่าจะเป็นการปฏิรูป 
“ระบบราชการ” และการปฏิรูปคุณภาพและประสิทธิภาพของคน  
ทั้งข้าราชการและคนทั่วไป

 การปฏิรูป “ระบบราชการ” ควรมีหลักการว่า “ออกแบบ 
ระบบราชการใหม่” ในส่วนที่จะไปตอบสนองการพัฒนาอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เช่น ระบบที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน ระบบให้บริการ 
ประชาชนให้เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบส่งเสริมธุรกิจ  
ระบบความยุติธรรมที่มีคุณธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นต้น การปฏิรูป 
ให้เกิดระบบใหม่ในเรื่องเหล่านี้จะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมาพิจารณาประกอบด้วย

 การปฏิรูป “คน” ต้องเน้นไปที่คุณภาพ คุณธรรม ความรอบรู้ 
ต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมทางสังคม ที่เอื้อไปสู่ 
การทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ  
ต้องหาวิธีดำเนินการและกระบวนการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  
ต่อเนื่อง ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยผู้นำ ผู้บริหาร ต้องทำ 
เป็นตัวอย่าง ปลูกฝัง “นิสัย” ให้คนทำความดี

การปฏิรูป

__________________________________

บันทึกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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หลักการและเหตุผล

 “คน”  เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ดี  
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้คนดี มีความเหมาะสม เข้ามา 
บริหารงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ  และเป็นทีมงานที่ดี เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ 
อย่างยิ่ง 

 หลักการมองไกล ไม่ประมาท และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ  
เป็นเหตุผลที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมไว้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และ 
การสืบทอดตำแหน่งที่อาจจะมีในอนาคต 

 “คนดี” หมายถึง คนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม  
จริยธรรม เข้ามาเป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์

 ๑. พัฒนาคนให้เป็นผู้บริหารที่ดี ทั้งคนเดิมที่มีอยู่ และเตรียม 
หาคนใหม่ เพื่อทดแทนคนเดิมที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไป

 ๒. เตรียมคนให้เป็นผู้นำที่ดี เตรียมคนไว้ให้เป็นผู้บริหารที่มี  
ความรอบรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหาร มีหลักในการทำงานที่ด ี 
บริหารให้มีความ “สมดุล” มี “คุณธรรม”

การเตรียมผู้บริหารที่ดี
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 ๓. เป็นโอกาสมองหาคนที่จะสืบทอดตำแหน่ง หากมีหลักสูตร 
อบรมที่ดี ก็สามารถที่จะประเมินให้เห็นคุณภาพ ศักยภาพในด้านต่าง ๆ  
ที่อาจจะพิจารณาเตรียมไว้เป็นผู้นำ และผู้บริหารในตำแหน่งที่เหมาะสม

 ๔. สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร ให้เป็นองค์กร 
ที่มีความสามัคคี ร่วมงานกันเป็นทีม เอาใจใส่ดูแลพนักงานให้มีความสุข 
ในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน รักองค์กร และมีจิตสำนึกที่ด ี
ที่จะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง

แนวทางดำเนินการและประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ชัดเจน

 ๑. ผูเ้ขา้อบรม จดัใหม้กีารอบรมสำหรบัผูบ้รหิาร และผูท้ีค่าดวา่ 
จะขึน้มาเปน็ผูบ้รหิารได ้โดยมแีนวคดิ ๒ แนว แนวทางที ่๑ คอื แตล่ะองคก์ร 
จัดอบรมของตนเอง แนวทางนี้จะเน้นทางลึกให้เข้าใจองค์กร และวิธีบริหาร 
จัดการในองค์กรของตน จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดภายในองค์กรได้ชัดเจนขึ้น  
ส่วนแนวทางที่ ๒ อบรมรวมระหว่างบุคลากรของบริษัทแม่และบริษัทลูก  
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ที่ทำให้คนในระดับบริหารของกลุ่มบริษัทมีความรู้จัก 
คุน้เคยกนั มแีนวทางปลกูฝงัการบรหิารจดัการทีด่ ีและภาวะผูน้ำ จากโครงการ 
อบรมเดียวกัน เปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจงานที่กว้างขวางขึ้น จะช่วยให ้
รอบรู้มากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางส่วนอาจคิดว่าตนเองมีความรอบรู้ 
อยูแ่ลว้ ไมจ่ำเปน็ตอ้งอบรมเพิม่ เรือ่งนีค้วรเปน็นโยบายวา่ผูบ้รหิารควรมเีวลา 
ทบทวนความคิด ความรู้ใหม่ ๆ  เพื่อปรับทัศนคติให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น
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 ๒. การออกแบบหลักสูตร ต้องออกแบบหลักสูตรการอบรม 
ให้เหมาะสมและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การบริหารจัดการที่ดี  
ความสมดลุในการบรหิาร คณุธรรม จรยิธรรมในการบรหิาร ผูน้ำทีด่เีปน็เชน่ไร  
ความสำคัญของการบริหารบุคลากร การเข้าใจ เข้าถึงผู้ร่วมงาน การทำงาน 
เปน็ทมี ความรูเ้รือ่งการเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นสภาพแวดลอ้ม ธรุกจิ และปจัจยั 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ที่สำคัญจะต้องสรรหาบุคลากรที่จะทำการอบรมที่มี 
ประสบการณ์และมีคุณภาพ

 ๓. ประเด็นสำคัญ การบริหารจัดการที่ดี ภาวะผู้นำ และ 
การประเมินคน อาจจะออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งสามประเด็น 
ได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องการประเมินคน หรือ Assessment อาจจะต้อง 
พิจารณาแยกออกมาทำต่างหาก เพราะจะใช้วิธีการอบรมไม่ได้ ต้องมี 
การสัมภาษณ์ มีแบบทดสอบ เป็นการเฉพาะ 
 การประเมินคนจะมีความสำคัญที่จะทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 
ของบุคคลนั้น จะได้วางตำแหน่งงาน และเสริมศักยภาพให้เขาได้ถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งอาจจะได้เห็นลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำที่จะมา 
สืบทอดตำแหน่งได้ ดังนั้น ควรกำหนดหลักเกณฑ์ของคนที่สมควรจะได้รับ 
การประเมินว่ามีอะไรบ้าง เช่น อาจจะต้องผ่านการอบรมการบริหารจัดการ 
ที่ดี และภาวะผู้นำมาแล้ว เป็นต้น

 ๔. การใหค้วามสำคญั หากจะทำเรือ่งนี ้ผูน้ำระดบัสงูขององคก์ร  
หรือกลุ่มองค์กร ต้องกำหนดเป็นนโยบายให้ความสำคัญ จะทำให้การอบรม 
และการประเมินนี้มีคุณค่า มีความหมาย มีความสำคัญที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ต้องให้ความร่วมมือ ยินดีเข้าร่วม และรับผลที่จะเกิดขึ้น

__________________________________

บันทึกเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
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 As an economist’s background, I would like to refer to  
the great British economist, Alfred Marshall, who once spoke  
about the ideal attitude for economists “Cool Heads but  
Warm Hearts” 

 May I leave this thought with you that it is not only  
for the economist, but all management and executive should  
have “Warm Hearts and Cool Heads” in doing business, leading  
the organization and promoting growth and opportunity in  
the future.

__________________________________

บางส่วนของคำกล่าวต้อนรับในพิธีลงนามร่วมทุน ระหว่างบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทย กับบริษัท MUBEA ของประเทศเยอรมัน  

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

Warm Hearts and Cool Heads
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 การพฒันาโครงการลงทนุ มขีัน้ตอนหลกั ๆ  คอื การเตรยีมโครงการ  
การประกวดราคา การก่อสร้าง การใช้ประโยชน ์การบำรงุรกัษา และการติดตาม 
ประเมินผล 

 การเตรียมโครงการเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ หากเริ่มต้น 
อย่างถูกต้อง มีความรอบคอบ โครงการก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี ประเทศไทย 
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเร่งรีบที่จะให้มีโครงการ มีผลงาน เร่งให้มีการก่อสร้าง  
มกัจะเจอปญัหาตอนตน้เรว็แตช่า้ตอนปลาย มตีวัอยา่งเช่น โครงการโฮปเวลล ์ 
เป็นต้น 

 โครงการทีด่คีวรใหค้วามสำคญัในขัน้เตรยีมโครงการใหม้คีวามพรอ้ม  
เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการศึกษาเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสม 
และมรีายละเอยีดของโครงการอยา่งเพยีงพอ กอ่นทีจ่ะอนมุตัใิหม้กีารประกวด 
ราคาได้ 

 นอกจากนั้น ในรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ และมีผลกระทบจากโครงการด้วย รวมถึง 
การดำเนินโครงการยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับด้วย เช่น พ.ร.บ. 
การร่วมทุนกับเอกชน การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งต้อง 
ใชเ้วลาพอสมควรทีต่อ้งดกูนัอยา่งรอบคอบ เพราะโครงการเหลา่นีม้ขีนาดใหญ ่ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและจะอยู่กับเรานาน

การบริหารโครงการลงทุน

_________________________________

ปาฐกถาพิเศษเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
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แยกหนว่ยกำกบัดแูลออกจากหนว่ยปฏบิตัิ

 เรือ่งของระบบทีไ่ดว้างไวค้อื เรือ่งการผลกัดนักฎหมาย โดยหลกัการ 
พยายามที่จะทำความชัดเจนระหว่างหน่วยกำกับดูแล (Regulator) 
ให้แยกออกจากหน่วยปฏิบัติ (Operator) ทั้งคนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 ซึง่โดยหลกัแลว้ คนทีอ่ยูใ่นหนว่ยงานกำกบัดแูล กไ็มค่วรมาเกีย่วขอ้ง 
กับคนที่อยู่ในหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งหากทำตรงนี้ได้ชัดเจนจะช่วยให้เกิด 
ความโปรง่ใสในการดำเนนิการตา่ง ๆ  ไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น การกำกบัดแูล 
ก็จะวางอยู่บนรากฐานและหลักการที่ดี

_________________________________

สัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐
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 เงื่อนไขในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้  
รอบคอบ ความระมัดระวัง ที่กล่าวไว้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตรงกับหลักปฏิบัติส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี เรื่องของคุณธรรม  
จริยธรรม และความรอบรู้ที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี  
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังไว้ในสังคม 

 การพัฒนาควรมุ่งวางรากฐานที่ดีให้กับประเทศ เรื่องหนึ่งคือ 
การทำให้สังคมส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดเป็น “สังคมคุณธรรม” การที่จะ 
ทำได้ก็ต้องพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้มีคุณธรรมประจำใจ จุดเริ่มต้นที่สำคัญ 
คือ การพัฒนาจิตใจ ให้คนมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรม  
ที่ไปในทางคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมทำความดี  
คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม ลดความเห็นแก่ตัว และมีระเบียบวินัย

การบริหารจัดการที่ดี
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙



 ผู้ เขียนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท  
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรับผิดชอบดูแลงานด้าน 
การพฒันาสงัคม หรอื CSR (Corporate Social Responsibility)  
ของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ไปชว่ยดำเนนิการเรือ่ง “โรงเรยีนคณุธรรม” 
ใหแ้กโ่รงเรยีนของเขตพระนคร ๑๑ โรงเรยีน ในเกาะรตันโกสนิทร ์ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนคุณธรรม
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 ในหลักการ คือ การดำเนินการให้เยาวชน หรือ คน เป็นคนดี  
ประพฤติดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีสำนึกที่ดี มีคุณธรรม วิธีดำเนินการนั้น 
ส่วนใหญ่จะสอดแทรกไว้ในกระบวนการเรียนการสอน หรือในหลักสูตร 
ของโรงเรยีน ครตูอ้งมวีธิกีารสอน หรอือบรมใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
และปฏิบัติให้อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม เป็นการบ่มเพาะเกิดเป็นนิสัย 
การทำความดีไปตลอดชีวิต

 การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมที่ทำเป็นตัวอย่างอยู่ในขณะนี้  
ยึดมั่นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
ที่ทรงชี้แนะให้วางรากฐานด้านการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนให้เป็น 
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และมีคุณค่า 
ของประเทศชาติ

 การพัฒนาที่ดีนั้น ต้องทำให้เกิดความสมดุล ระหว่างเด็กดี  
เด็กเก่ง และมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความรอบรู้

__________________________________

บันทึกเมื่อปลายปี ๒๕๕๙

โรงเรียนคุณธรรม
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 การจะพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จ ต้องมี 
ผู้เกี่ยวข้อง ๘ กลุ่ม ได้แก่

 ๑. วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
 ๒. ครูแกนนำ และครูในโรงเรียน
 ๓. นักเรียนแกนนำ
 ๔. นักเรียน
 ๕. ผู้ปกครอง
 ๖. ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
 ๗. หน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนในพื้นที่
 ๘. ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ หรือผู้ทำ CSR

 ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้ง ๘ กลุ่ม ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างสมานฉันท์

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

__________________________________

บันทึกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
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 ปัจจัยของความสำเร็จ จากการช่วยเหลือสังคมหรือ  Corporate  
Social Responsibility เรียกย่อว่า CSR ของบริษัท เทเวศประกันภัย  
เรื่องโรงเรียนคุณธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

 ๑. ความสามารถของวิทยากรผู้นำการขับเคลื่อน ต้องมีวิธีการ 
ที่ทำให้เกิดกระบวนการระเบิดจากข้างใน คือ คิดเองได้ นำไปสู่การอยากทำ 
ความดี หรือคุณธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 ๒. คุณภาพครูและคุณภาพผู้เป็นแกนนำ ทั้งครูและนักเรียน  
ต้องมีความสามารถ ความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำ

 ๓. ความพร้อมและความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ๔. สมุดบันทึกความดี เป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้นักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง บันทึกข้อมูลความดี และความเห็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 ๕. ในแต่ละโรงเรียน ควรจัดให้มี “มุมคุณธรรม” เช่น ชั้นวาง 
หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  
เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ด้านคุณธรรม

 ๖. ความต่อเนื่องและการติดตามผล รวมทั้งการเอาใจใส่  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากผู้ที่ทำ CSR การติดตามผลควรทำทั้ง 
ในช่วงของโครงการและหลังโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

ปัจจัยของความสำเร็จ

_________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙
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 การสอนและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง ต้องใช้วิธีทำให้ 
เยาวชนเหล่านั้น เกิดความเข้าใจด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ทำเรื่อย ๆ  
อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัยติดตัวไป เป็นการวางรากฐานที่ดี เพื่ออนาคต 
ข้างหน้า จะช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คนคิดชอบ ทำชอบ 

ปฏิบัติให้เป็นนิสัย

_________________________________

บันทึกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙
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 บริษัทเทเวศประกันภัยดำเนินการ CSR เรื่องโรงเรียนคุณธรรม 
มาได้ประมาณ ๓ ปี ทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นหลายเรื่องพอจะสรุปได้ คือ

 l		 การปรับพฤติกรรมทำได้  การปรับพฤติกรรมบ่มเพาะ 
  คุณธรรม ความดี ให้เกิดขึ้นในเด็กนักเรียนนั้นทำได้ มีรูปแบบ 
  การดำเนินการไม่ตายตัวในแต่ละโรงเรียน แต่มีวิธีการ 
  เปน็หลกัเดยีวกนัคอื ใหเ้กดิ “ระเบดิจากขา้งใน” ซึง่เปน็หลกัการ 
  ทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
 l		 ต้องเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได ้
  ด้วยดี ต้องได้รับความร่วมมือ เห็นดีเห็นงามจากทุกฝ่าย คือ  
  โรงเรียนหรือเขต ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียน ครู  
  นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทำ CSR
 l		 เริ่มคุณธรรมเรื่องเดียวสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้  
  การตรวจสอบวัดผล ทำให้เห็นว่า การเริ่มจากปลูกฝังคุณธรรม 
  เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้ดี จะทำให้เด็กมีจิตใจที่ขยายผลไป 
  ทำให้เกิดคุณธรรมเรื่องอื่นตามมาได้ง่ายขึ้น เช่น บางโรงเรียน 
  เริ่มจากคุณธรรมการออม ต่อมาก็เกิดคุณธรรมเรื่องวินัย  
  ความมรีะเบยีบ ความพอเพยีง ความรบัผดิชอบตามมา เปน็ตน้  
  ซึ่งเป็นการสร้างสำนึกคุณธรรมในจิตใจให้เป็นคนดีมากขึ้นได้
 l		 จุดเด่นของเทเวศ ปัจจัยของความสำเร็จ นอกจากการสร้าง 
  กระบวนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ คนที่เกี่ยวข้องตั้งใจ  

บทสง่ทา้ย : โรงเรยีนคณุธรรม CSR ของ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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  มีความมุ่งมั่น ทำงานกันอย่างจริงจัง ทำด้วยใจแล้ว กรณี CSR  
  ของเทเวศประกนัภยั มกีารดำเนนิงานทีม่จีดุเดน่คอื การเอาใจใส ่ 
  ดแูลใหก้ำลงัใจของเจา้หนา้ทีท่ีท่ำ CSR เรือ่งนี ้เขา้ไปเยีย่มเยยีน 
  โรงเรียนในโครงการอย่างสม่ำเสมอ และการจัดทำสมุดบันทึก 
  ความดี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
 l		 คุณธรรมเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง คนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
  ได้เรียนรู้ และพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง นอกจาก 
  นักเรียน ครู ผู้ปกครองแล้ว ชุมชนที่ใกล้เคียงได้รับรู้เรื่องนี้ 
  ก็อยากจะพัฒนาให้ชุมชนเป็น “ชุมชนคุณธรรม” ซึ่งจะ 
  เป็นเรื่องน่าสนใจต่อไป ที่ควรได้รับการพิจารณาดำเนินการ  
  ในส่วนกลุ่มผู้ทำ CSR เอง ก็ได้เรียนรู้ คุณธรรมเรื่อง “เมตตา  
  กรุณา” มากขึ้น
 l		 ความยั่งยืนและผลที่จะตามมา ในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมนี้  
  ความยั่งยืนคือ การปลูกฝังให้เกิดการสำนึก ทำความดี  
  มีคุณธรรมเป็น “นิสัย” หากทำได้ไปตลอดชีวิตก็จะเป็น 
  ความยั่งยืน ความยั่งยืนอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการ 
  ขับเคลื่อนให้เกิดคุณธรรมในโรงเรียน หากสามารถดำเนิน 
  ต่อไปได้อย่าง “ต่อเนื่อง” เป็นระบบก็จะเป็นการปฏิรูปวิธี 
  การเรียนการสอน จะนำไปสู่การปฏิรูปหลักสูตรต่อไป สำหรับ 
  ส่วนรวมแล้ว หากพัฒนาให้มีคนดีมากขึ้น ก็จะได้ “คนที่ 
  มีคุณภาพ” และ “สังคมที่มีคุณภาพ” มีคุณภาพหมายถึง  
  “มีความรอบรู้ คู่ คุณธรรม”

________________________

บันทึกเมื่อต้นปี ๒๕๖๑



 เมื่อเริ่มเขียน “บันทึกความทรงจำ” เล่มนี้ ผู้เขียน 
ได้ถามผู้ที่เคยร่วมงานบางคน ทั้งในช่วงที่ทำงานอยู่ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ 
กระทรวงคมนาคม ว่าได้เรียนรู้อะไรจากที่เคยร่วมงานกับผมบ้าง  
ซึง่ไดร้บัคำตอบทีผู่เ้ขยีนพจิารณาแลว้เหน็วา่มสีาระทีเ่ปน็ประโยชน์ 
ในด้านความรู้ จึงได้นำมาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

 โดยปกติผู้เขียนมักจะใช้วิธีทำงานเป็นทีม วิเคราะห์งาน 
ร่วมกันในลักษณะระดมความคิด ก่อนที่จะสรุปเป็นบทวิเคราะห ์
โครงการ และกำหนดแนวทางพัฒนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละคน 
ได้สะท้อนความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่ ได้ เรียนรู้ร่วมกัน 
ในการทำงานอย่างใกล้ชิด

คุณเรียนรู้อะไรจากผม
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 สภาพฒันน์ัน้ เหมอืนโรงเรยีนชัน้ด ีทีฝ่กึคนใหเ้ปน็นกัคดินกัวเิคราะห์  
ผมเข้ามาทำงานใหม่ ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่านเลขาฯ สรรเสริญ 
ในหลายอย่าง ที่ท่านได้สั่งสอนทั้งในทางตรงและทางอ้อม

 ๑. ทางตรง
  l		 สอนใหรู้จ้กัการมองภาพรวม เพราะสภาพฒันเ์ปน็หนว่ยงาน 
   วางแผนกลาง จำเป็นต้องรู้ภาพรวมของเรื่องต่าง ๆ ที่มี 
   ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
  l		 สอนให้คิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพราะการวิเคราะห์ 
   ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ เปน็อาชพีหลกัของสภาพฒัน ์ 
   ต้องมี ground มีหลักการที่แน่น ข้อเสนอแนะต้องเป็น 
   ประโยชน์และปฏิบัติได้
  l		 สอนให้จับประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องนั้น ๆ เพื่อมิให้ 
   การวิเคราะห์นั้นหลงทาง เพราะเราต้องทำงานภายใต้ 
   ข้อจำกัดต่าง ๆ  ทั้งข้อมูลและเวลา ต้องล็อคเป้า (ประเด็น)  
   ให้ได้
  l		 สอนการสรุปเรื่อง เพื่ออธิบายหรือนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย 
   และกระชับ เพราะเราต้อง convince ระดับนโยบายหรือ 
   บอร์ดสภาพัฒน์ ซึ่งท่านไม่มีเวลามานั่งฟังเราเป็นชั่วโมง
  l		 วิธีสอนได้สอดแทรกทั้งในการหารือพูดคุย การสั่งงาน  
   การให ้guideline ตา่ง ๆ  หรอืแมแ้ตก่ารทำ presentation  
   ประกอบการบรรยาย ซึง่สมยักอ่น ตอ้งเขยีนแผน่ใส แลว้มา 
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   จัดเรียงลำดับ ซึ่งอาจมองว่าก็ไม่มีอะไร แต่จริง ๆ เหมือน 
   ได้ฝึกว่าการจะนำเสนอต้องทำเป็นระบบ ต้องร้อยเรียง 
   เป็นเรื่องราว ให้คนเข้าใจได้ง่าย ท่านให้แนวไปทำ เราก็ 
   ทำมาเสียเยอะแยะ เพราะเราเห็นอะไรก็สำคัญก็ดีไปหมด  
   แต่ท่านมาดูแล้วถามว่าทำไมไม่ลองแบบนี้ เอาแผ่นนี้ 
   ออก เรยีงใหม ่แลว้กระชบัและเปน็ลำดบั ทำใหเ้ราไดเ้รยีนรู้ 
   ไปด้วย แม้ในเรื่องทำแผ่นใสที่ทุกคนอาจมองข้าม 

 ๒. ทางอ้อม
  l		 การเป็นตัวอย่างของนักบริหารที่ดี มีบุคลิกจริงใจ น่าเชื่อถือ  
   เป็นกันเอง เข้าถึงได้ การรู้จักวางตัวในฐานะเป็นข้าราชการ  
   และที่สำคัญคือการยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต 
   และการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   ซึ่งผมยังยึดถือเป็นหลักการทำงานถึงทุกวันนี้

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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 ช่วงที่ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่าน ในฐานะคณะทำงาน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากเป็นเวลาที่ผมได้สั่งสม 
ประสบการณม์าพอสมควรแลว้ ทำใหส้ามารถซมึซบัความรู ้และประสบการณ ์
จากท่านได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของแนวคิด และวิธีการทำงาน ที่ผมได้ 
นำมาเป็นหนึ่งในต้นแบบการทำงาน โดยสรุปสามารถแบ่งเรื่องที่ได้รับ 
จากการทำงานร่วมกับท่าน ในเรื่องสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

 l		 การสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดี ต้องฝึกฝนหรือทำซ้ำ  
  จนกลายเป็นนิสัย
  การจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้จริงนั้น จะต้องทำซ้ำ ๆ  
จนกลายเป็นนิสัยไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ที่ผมได้สังเกตว่า 
แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การใช้ภาษาคำว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” ทา่นพดูใหท้มีงานฟงัเสมอวา่ทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งพดูวา่ “หลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ทำให้ผมจำได้อย่างแม่นยำและนำไปใช้ได้อย่าง 
ถูกต้องเสมอ 

 l		 การทำงานแบบเห็นของจริง
  การรับรู้รายละเอียดแต่เพียงจากเอกสารนั้น ไม่เพียงพอ  
ท่านจึงได้ไปตรวจราชการอยู่เสมอ เพื่อให้ได้เห็นพื้นที่จริง ซึ่งในการตรวจ 
ราชการแตล่ะครัง้ ทา่นจะสัง่การใหท้มีงานเตรยีมรายละเอยีดโครงการตา่ง ๆ   
ก่อนจะเดินทางเสมอ และในระหว่างการตรวจราชการ จะต้องจดประเด็น 
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สำคญัเพือ่ทำเปน็บนัทกึสัง่การ หากไมไ่ปตรวจราชการ และซกัถามทีห่นา้งาน  
ก็จะไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงและสั่งการเพื่อแก้ไขได้ 
 l		 การตัดสินใจ
  เมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วน หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่านจะ 
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีได้อย่างเด็ดขาดและทันเหตุการณ์เสมอ  
ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ ที่ผมจำได้แม่นยำ คือ เมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุทางอากาศที่ภูเก็ต  
ท่านได้สั่งการให้ตั้งศูนย์อำนวยการ และเดินทางไปด้วยตัวเองทันที 
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 l		 การติดตามงาน
  ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการงาน 
ตา่ง ๆ  เปน็จำนวนมาก ซึง่ทา่นไมไ่ดส้ัง่การไปอยา่งนัน้ แตก่ำชบัใหม้กีารตดิตาม 
อยู่เสมอ ทำให้ผู้รับคำสั่งรู้ว่าข้อสั่งการต่าง ๆ เป็นการสั่งการที่เอาจริงเอาจัง 
และประสงค์จะรับทราบผลการปฏิบัติ ไม่ว่าจะปฏิบัติได้สำเร็จหรือไม่  
หรือกรณีมีปัญหาอุปสรรค จะได้เข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ 

 l		 การทำงานเป็นทีม
  วิธีทำงานในแบบของท่าน ให้ความสำคัญกับทีมงานเสมอ  
สังเกตได้จากการระดมสมอง ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน 
สำคัญ ๆ ทั้งทีมงาน นอกจากนี้  ท่านยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร 
กลางวนัรว่มกนั ซึง่เปน็เวลาทีท่มีงานทกุคนไดม้โีอกาสพดูคยุกนัในทกุ ๆ  เรือ่ง 
อย่างเป็นกันเอง หรือการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในโอกาสที่สมควร 

 l		 ความเหน็หรอืขอ้เสนอ ไดถ้กูรบัฟงั จดจำได ้และมกีารชีแ้นะ
  เปน็ผูบ้งัคบับญัชาที ่“รบัฟงั” ความคดิเหน็ของทมีงานมากทีส่ดุ 
ท่านหนึ่งที่ผมได้เคยร่วมงานด้วย แม้ในที่สุดแล้ว งานที่ออกไปจะไม่ตรงกับ 
ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก็ตาม ท่านจะอธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตัดสินใจตรง 
หรือไม่ตรงกับข้อเสนอของทีมงาน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และฝึกฝน
ทักษะการวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ของท่าน 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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 กระผมขอนำส่งประเด็นที่ได้เรียนรู้ระหว่างที่กระผมได้มีโอกาส 
ช่วยท่านปฏิบัติงานที่กระทรวงคมนาคม ดังนี้

 ๑. การปฏิบัติงานของกระผมในฐานะผู้แทนกรมเจ้าท่า ท่านได ้
กำหนดแนวทางที่ชัดเจน คือ ให้นำเสนองานโดยให้แสดงหลักกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน และสรุป 
ความคิดเห็นส่วนตัวประกอบการพิจารณาให้ท่านด้วย ซึ่งท่านจะพิจารณา 
โดยให้มองภาพองค์รวมและผลกระทบจากการดำเนินงาน ทั้งทางด้าน 
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
 นอกจากนัน้ งานทีก่ระผมไดส้รปุความเหน็แลว้เสรจ็ จะถกูกลัน่กรอง 
อีกชั้นหนึ่งโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้ชี้แนะแนวทางการสรุป 
สาระการนำเสนอให้มีประเด็นที่สำคัญและกระชับ เหมาะสมที่จะนำเสนอ 
ต่อผู้บริหารระดับสูงมากขึ้นอีก ซึ่งแนวทางดังกล่าวกระผมได้นำมาใช้ 
ในการสรุปงานเสนออธิบดีกรมเจ้าท่ากระทั่งปัจจุบันนี้

 ๒. การได้มีโอกาสช่วยท่านปฏิบัติงานได้เปิดโลกทัศน์ให้กระผม  
โดยท่านให้โอกาสกระผมในการเรียนรู้งานตามภารกิจอื่น ๆ ของกระทรวง 
คมนาคมผา่นการประชมุ และดงูานตา่ง ๆ  ทัง้ในและตา่งประเทศ และใหโ้อกาส 
ในการแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่ต่างกันได้ โดยเฉพาะการได้มีโอกาส 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมในอนาคต (white  
paper) เป็นเสมือนบทสรุปที่บุคลากรแต่ละคนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันที่ผ่านมาประมาณ ๑ ปี และเห็นว่าในอนาคตควรดำเนินการอย่างไร 
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ต่อไป ซึ่งกระผมได้นำลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวมาใช้กับบุคลากรใหม่ 
ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับกระผมในปัจจุบัน โดยเน้นให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ 
การนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน มาปรับใช ้
กับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า
 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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 สิ่งที่ได้เรียนรู้ขณะเป็นคณะทำงานของท่านสรรเสริญสมัยท่าน 
ดำรงตำแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม ดฉินัเหน็วา่นัน่เปน็เพยีง 
จุดเริ่มต้นที่ได้ดิฉันได้เรียนรู้จากท่าน เพราะนับจากนั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี ้ 
ดิฉันยังคงได้รับการสอนสั่งจากท่านมาโดยตลอด

 การได้ทำงานกับท่านในขณะนั้นถือเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญ 
ในชวีติของดฉินั การทีด่ฉินัไดพ้ฒันาความรูแ้ละทกัษะในการทำงานแตกตา่ง 
จากกรอบวิธีเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้น และนำมาซึ่งโอกาสต่าง ๆ  
มากมายที่ดิฉันได้รับภายหลังจากท่านหมดวาระการดำรงตำแหน่งจวบจน 
ปัจจุบัน 

 ท่านได้ให้โอกาสดิฉันทำงานที่หลากหลายกับผู้เชี่ยวชาญจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ การมอบหมายงานที่มีความท้าทายและนอกเหนือจาก 
ลักษณะงานเดิมที่เคยปฏิบัติมา ทำให้ดิฉันต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มีนิสัยที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่กลัวการทำงาน 
หรอืการรบัผดิชอบงานใหม ่ๆ  รวมถงึการทีท่า่นมกัจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และหารือเรื่องต่าง ๆ  กับคณะทำงานระดับเล็ก ๆ  อย่างเปิดกว้าง ทำให้ดิฉัน
ได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ 

 สิ่งที่ท่านคอยเน้นย้ำอยู่เสมอ คือ ความมีสติ ความมีเมตตา  
ความตระหนักถึงคุณธรรมที่มนุษย์พึงมีพึงปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง 
อย่างไม่หยุดนิ่ง เหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างมากสำหรับดิฉันในการดำเนิน 
ชีวิต ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความเห็นที่ ๔
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 เมื่อได้ทบทวนก็ทำให้ดิฉันรู้สึกได้ว่า ตนเองโชคดีมากที่สุดที่มี  
“จุดเปลี่ยนที่ดี” ในชีวิตตามที่กล่าวมา

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
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 สิ่งที่ท่านคอยเน้นย้ำอยู่เสมอ 

คือ ความมีสติ ความมีเมตตา 

ความตระหนักถึงคุณธรรมที่มนุษย์

พึงมีพึงปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง           

 อย่างไม่หยุดนิ่ง



ประวัติผู้เขียน





เก็บตกความทรงจำ 95

เกิดวันที่   ๒๙ มกราคม ๒๔๙๑

ประวัติการศึกษา
 l วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๓๗

 l		ปริญญาโท M.B.A. (Business Econ.) University of Bridgeport, 

  Conn., USA. 

 l		ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(วชิาเอก : การเงนิ 

  และการคลัง)

 l		มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ตำแหน่งสำคัญ
 l		ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน), เมษายน ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

 l		ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), 

  พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

 l	ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน),  

  เมษายน ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

 l		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, ตุลาคม ๒๕๔๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

 l		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

  ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙

 l	อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้,

  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

 l	ศาสตราภิชาน สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาเงินทุนฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
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 l		ที่ปรึกษาโครงการ ธ ประสงค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,  

  พฤษภาคม ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙

 l	 เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

  พฤษภาคม ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕

 l		เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

  เมษายน ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

ผลงานวิชาการ
หนังสือ
 l		เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์, มกราคม ๒๕๕๙

 l		การวางแผนพัฒนาประเทศ, ตุลาคม ๒๕๕๔

 l		ระบบขนสง่ : แนวคดิและการพฒันาชว่งรฐับาล ป ี๒๕๕๐, ธนัวาคม ๒๕๕๐

 l		แนวคิด “การพัฒนาประเทศ”, เมษายน ๒๕๔๙

 l		การพัฒนาประเทศ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

  ธันวาคม ๒๕๔๖

 l		เศรษฐกิจพอเพียง : พื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สำนักงานคณะกรรมการ

  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เมษายน ๒๕๔๔

แนวทางการพัฒนาที่ริเริ่ม
 l		แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 

  กระทรวงคมนาคม, มิถุนายน ๒๕๕๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 l		มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.), ๒๕๔๓

 l		ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.), ๒๕๔๓



	 “…ทำฐานล่างให้เข้มแข็งและคนรุ่นหลังให้มีคุณภาพ	 
คอื	ยทุธศาสตรส์ำคญั…	กลยทุธค์อื	ตอ้งเชือ่มโยงบทบาท 
ผู้ ที่ มี ก ำลั งแล ะความพร้อมอยู่ แล้วกับฐานล่ างให้มี 
ความสัมพันธ์กัน	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเอาใจใส่	 
จริงจัง	 และต่อเนื่อง	 เช่น	 งาน	CSR	ของทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน...”

สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม



 




