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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน: 
 จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก 

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

 ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเป็น
จ านวนมากและส่วนใหญ่มาจากภายนอกสถาบัน แสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ คือเป็นผู้ท่ีสนใจเรื่องของบ้านเมืองและเรื่อง
ของโลก สิ่งท่ียินดีมากก็คือ ได้มีโอกาสพูดหัวข้อนี้ท่ีนิด้า เพราะคิด
ว่านิด้ามีความหมายต่อเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและจะยังมีบทบาทต่อไป
ในอนาคต ถ้าดูจากผู้ท่ีสนใจมาในวันนี้รวมท้ังมีการน าเสนอบทความ
วิจัยมากมาย ผมคิดว่ายังไม่เคยเห็นสถาบันการศึกษาใดท ามาก
ขนาดนี้ในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมา ในวันนี้จึงจะขอกล่าวถึงเรื่องอดีต  
เร่ืองปัจจุบัน และเร่ืองอนาคต เพ่ือให้เห็นทิศทางท่ีชัดเจนว่าจะร่วม
ท าอะไรได้ส าหรับอนาคต รวมถึงเสนอว่าท าไมนิด้าจึงควรจะมี
บทบาทกับเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน โดยขอน าเสนอเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 



2 
 
 ส่วนท่ี 1 บทบาทของนิด้าเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ส่วนท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายใต้สถานการณ์อย่างไร 

ส่วนท่ี 3 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

ส่ ว น ท่ี 4  “Sufficiency Economy for Sustainable 
Development” หรือ  S4S คือ  การใช้ปรัชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยและของโลก 

 

ส่วนที่ 1 บทบาทของนิด้าเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงบทบาทของนิด้ า เรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน ขอเรียนเบ้ืองต้นว่าก าเนิด
ของนิด้า เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 ประมาณ 55 ปีมาแล้ว 
มาจากการท่ี Mr. David Rockefeller ในฐานะประธาน  Chase 
Manhattan Bank พร้อมภริยา เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรับสั่งว่าประเทศ
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ไทยก าลังตั้งใจจะเร่ิมการพัฒนา แต่ขาดคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะทางด้านข้อมูลและสถิติเพื่อจะให้ท าการวางแผนและ
พัฒนา Mr. David Rockefeller  หลังจากเข้าเฝ้าฯ แล้วก็ไม่ค่อย
เข้าใจเท่าไรแต่ก็ถือเป็นเร่ืองจริงจัง เพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่กี่เดือน ก็
ได้ส่ง Dr. Stacy May ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญมาประเทศไทย อยู่ได้
ประมาณ 1 ปี เพื่อศึกษาโจทย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเสนอให้ตั้ งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีคณะท่ีสอนในศาสตร์เกี่ยวกับการ
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีทรงสนพระทัยมากคือ สถิติ โปรดสังเกต
ว่าคณะสถิติท่ีนิด้า ชื่อว่า สถิติประยุกต์ คือต้องเอาสถิติ ท่ีแม่นย า
และถูกต้องมาประยุกต์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 

 



4 
 

Mr.David Rockefeller เข้าเฝ้าพร้อมภริยา  
ในฐานะประธาน Chase Manhattan Bank 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 
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Dr.Stacy May เข้าเฝ้าพร้อมภรรยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 

 
 จากนั้ น ในพ .ศ .2513 ห รือประมาณ  8  ปี  หลั งจาก          
Mr. Rockefeller ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาพระราชทานปริญญาครั้งแรก
และครั้งเดียวท่ีนิด้า เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2513   และทรง
มีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า  
 

  “...ท่านทั้งหลายที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็น
ผู้ที่เชื่อได้ว่ามีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้ง
ชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด 
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สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน าพาประเทศชาติให้
ก้าวไปสู่ความมั่นคง และความสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้า
ที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรและ
ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...” 

 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่ งน่าจะเป็นแรง
บันดาลใจว่าการก่อก าเนิดของนิด้ามาได้อย่างไร และนิด้าเป็น
ความหวังอย่างไร จริง ๆ แล้วก็ต้องถือว่าสมหวังเพราะนิด้าได้ผลิต
งานวิจัย ผลิตบัณฑิตออกไปท างานเพื่อพัฒนาประเทศเป็นจ านวน
มาก เมื่อกลับไปดูผลของการพัฒนาประเทศไทยก็พบว่าค่อนข้างจะ
ประสบความส าเร็จ บุคลากรหรือคนท่ีไปพัฒนาประเทศจ านวนมาก
ไปจากนิด้า มีผลงานวิจัยท่ีส าคัญๆและบุคลากรจากนิด้าก็มีบทบาท
ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
แต่ในโลกนี้ก็คงเหมือนปรากฏการณ์ท่ัว ๆ ไป ว่าอะไรท่ีดีก็ต้องมี
อะไรไม่ดีหรือไม่สมหวังปนอยู่บ้าง จะให้ดี เลิศร้อยเปอร์เซ็นต์
ตลอดเวลาและทุกเร่ืองก็คงเป็นไปไม่ได้  
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ส่วนที่  2  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล            
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 
 ก่อนปีพ.ศ.2540 ธนาคารโลกยกย่องว่าประเทศไทยเป็น 1 

ใน  13  ท่ี เรี ยก ว่ า   Miracle Countries กล่ าวคื อ  มี ป ระ เท ศ
มหัศจรรย์เพียง 13 ประเทศในโลกเท่านั้นก่อนปี พ.ศ.2540-2541 
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ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ต่อปี ต่อเนื่องตลอด 25 ปี 

แต่ช่วงเวลาท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย คนส่วน
ใหญ่คงจ าได้เพราะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา คือ ในช่วงเวลา 
พ.ศ.2540 – 2541 ซึ่งเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง  

 

ใน พ.ศ.2540-2541 รายได้ประชาชาติลดลงร้อยละ 10.3 
ธุรกิจล้มละลายเป็นจ านวนมาก มีคนว่างงานถึง 1.4 ล้านคน หลาย
คนต้องกลับไปเอาชีวิตให้รอดท่ีบ้านเกิดในต่างจังหวัด  
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วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 เนื่องในโอกาสการถวายพระพร
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับรู้เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ            
การว่างงาน ความยากล าบากต่าง ๆ ได้พระราชทาน "หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.
2540 (ครั้งแรกหมายถึงเท่าท่ีประชาชนคนไทยทราบ) พวกเราท่ีไป
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ค้นพบว่า พระองค์
รับสั่งเรื่องแนวปรัชญานี้ตั้งแต่พ.ศ.2517 ทรงเป็นห่วงเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาของไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 แล้ว แต่เนื่องจาก
เศรษฐกิจดีอัตราการเจริญเติบโตสูง พระองค์จะรับสั่งเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคนก็อาจไม่เข้าใจเท่าไรนัก แต่พอมา พ.ศ.
2540 ที่เกิดวิกฤตต้มย ากุ้งคนฟังกันมาก และเนื่องจากคนเดือดร้อน
จริง ๆ และคิดว่าแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือวิธีท่ี
จะไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีก ด้วยเหตุผลนี้คนจึงให้ความสนใจกัน
มาก พอมาปลายปีพ.ศ.2542 จึงได้มีค านิยามของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชทานออกมา ซึ่ง ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และ ดร.ปรียานุช 
ธรรมปิยา1 ท้ังสองท่านคงจะจ าได้ ในพ.ศ.2542 ได้พระราชทาน   

                                                        
1 ทั้งสองท่านอยู่ในท่ีประชุมของนิด้าในวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2560 และเป็นผู้มี
บทบาทในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 
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ค านิยามของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาซึ่งนักวิชาการได้ให้ความ
สนใจกันอย่างมาก 

จากค านิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2542 นักวิชาการได้น ามาแปลงเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างง่าย ๆ และได้มีการวิเคราะห์อยู่ในกราฟซึ่งทุกคนจ าได้
แล้ว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้ใช้มา
ราว ๆ พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน 
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ส าหรับนิด้าก็น าค านิยามมาใช้ในการวิจัย การสอนนักศึกษา 
โดยในการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนท่ีจะเข้าเรียน ผมเองก็ได้มีโอกาส
มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ชั่วโมง เป็นเรื่องของการ
ปฐมนิเทศว่าเมื่อเข้ามาเรียนนิด้าแล้วควรมีเข็มทิศหรือหลักปรัชญา
อะไรเพ่ือท่ีจะน ามาเรียน ศึกษา วิจัยต่อ  

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

จากการท่ีประเทศไทยได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2542 จนกระท่ัง 2 ปีท่ีผ่านมานี้ ใน
ระดับของโลกคือ ในระดับของสหประชาชาติ ประเทศต่าง ๆ 
จ านวน 192 ประเทศ ได้ไปประชุม ท่ีสหประชาชาติ ในเดือน 
กันยายน พ.ศ.2558 ท่ีนิวยอร์ค ได้มีการประชุมมวลสมาชิกท้ังหมด
และมีมติ เป็น เอกฉัน ท์ ท่ีจะรับ เป้ าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) จ าน วน  17 ข้ อ 
เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2558 โดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีร่วมให้ความ
เห็นชอบต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดังกล่าว  
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(รายละเอียดเพิ่มเติมที ่: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals.html) 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ มีดังนี้  
เป้าหมายท่ี 1: ขจัดความยากจน 
เป้าหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย 
เป้าหมายท่ี 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
เป้าหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
เป้าหมายท่ี 5: ความเท่าเทียมทางเพศ 
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เป้าหมายท่ี 6: การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
เป้าหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เป้าหมายท่ี 8: การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทาง 
                  เศรษฐกิจ 
เป้าหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมล้ า 
เป้าหมายท่ี 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
                   ภูมิอากาศ 
เป้าหมายท่ี 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ 
                   ทรัพยากรทางทะเล 
เป้าหมายท่ี 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
เป้าหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายท่ี 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ข้อ มีความน่าสนใจเพราะ
ประการที่หนึ่ง โลกสนใจ รับเป็นเป้าหมายของโลก และจะเป็นวาระ
ต่อไปอีก 15 ปี ตอนนี้ผ่านมา 2 ปีแล้ว เหลืออีก 13 ปี เพราะฉะนั้น 
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ถ้าเราท าเรื่องนี้พร้อม ๆ ไปกับคนท้ังหลายในประเทศไทยก็จะเป็น
การให้ความสนใจไปพร้อมกับโลก เรียกได้ว่าไม่หลุดกระแสโลก 

ทุกคนคงจะยอมรับว่าเป้าหมายท้ัง 17 ข้อค่อนข้างจะ
สมบูรณ์ในเชิงของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สิ่งท่ีน ามาเรียนใน
วันนี้เพื่อให้เห็นว่าในเชิงของประวัติศาสตร์ โลกได้รับ 17 หัวข้อนี้
และก าหนดเป้าหมาย หรือ targets ท่ีจะบรรลุด้วย เพราะฉะนั้น
เป็นความพยายามของโลกท่ีจะแก้ปัญหาการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนของ
โลกและจะเป็นวาระต่อไปอีก 13 ปี การท่ีเราให้ความสนใจกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและมาร่วมกับนิด้าในวันนี้  จึงถือได้ว่าได้เดินมา
ถูกต้องตามกระแสที่น่าจะได้รับความสนใจ ซึ่งจะน าไปสู่การท่ีเราจะ
ไปด าเนินการเองไม่ว่าจะกลับไปอยู่ท่ีหน่วยงานไหน ไม่ว่าเราจะมา
จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนหรือสถานการศึกษาท่ีให้ความ
สนใจต่อปัญหาส่วนรวมของประเทศไทย ท่านสามารถหาหัวข้อท่ี
ท่านจะสนใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคงไม่มีอะไรท่ีท่านสนใจ
และไม่อยู่ใน 17 หัวข้อนี้  
 สิ่งท่ีอาจจะชี้ ให้ เห็นในวันนี้ก็คือ ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก เพราะ
เราได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานตั้งแต่
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พ.ศ.2542 เรามีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไขมา
เป็นเข็มทิศเพื่อให้เราบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 ข้อ ได้ส าเร็จ
เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะฉะนั้น ตรงนี้มี เรื่องท่ีจะเล่าให้ฟัง
เพิ่มเติมก็คือ หลังจากท่ีประเทศไทยไปรับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนจากสหประชาชาติเมื่อปลายปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) รัฐบาล
เชื่อว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาท่ีน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โลกด้วย และบังเอิญเมื่อต้นปีพ.ศ.2559 ประเทศไทยได้รับโอกาสให้
ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา G-77 ซึ่งมีเป็นร้อย
ประเทศ ท่ีเรียก G-77 ไม่ใช่มีเพียง 77 ประเทศ แต่มีเป็นร้อยๆ 
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา และรัฐบาลจึงได้ใช้โอกาสในการเป็นประธาน 
เสนอว่าประเทศโลกท่ี 3 ควรลองมาศึกษาประสบการณ์ของเราที่ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท่ียั่งยืน กับประเทศของตนแล้ว 
ถ้าสนใจเราจะแบ่งปันความรู้ในเร่ืองนี้ให้กับประเทศที่สนใจ 
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 ต่อเนื่องจากนั้น ในพ.ศ.2560 เราจึงได้ เตรียมการคือ 
พัฒนาหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีชื่อหลักสูตรว่า
Sufficiency Thinking in Sustainable Development  (STiSD)  
โดยความร่ วมมื อขอ งกรมความ ร่ วมมื อ ระห ว่ างป ระ เท ศ 
(TICA) ก ระ ท รว งต่ า งป ระ เท ศ  แ ล ะ วิ ท ย าลั ย ก ารจั ด ก าร
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  ซึ่งรุ่นแรกมีตัวแทนระดับสูงจาก
ประเทศในกลุ่ม 77 เข้ามาร่วมเรียนรู้และสามารถน าแนวคิดของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในบริบทของประเทศ
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ตน เอง  ท้ั งนี้  ได้ มี ก ารจั ดการทดสอบหลักสู ต รไปแล้ ว เมื่ อ
วันท่ี 23 ถึง 27 มกราคม พ.ศ.2560 และมีการจัดการอบรมเพิ่มเติม
รุ่นแรกระหว่างวันท่ี 14 ถึง15 พฤษภาคม 2560 อันมีประเทศที่ตอบ
รับเข้าร่วมอบรมจ านวน 16 ประเทศ ดังนี้  

1.  Benin 9.  Sri Lanka 
2.  Bhutan 10. Timor-Leste 
3.  Burkina Faso 11. Togo 
4.  Fiji 12. Tonga 
5.  Kyrgyz Republic 13. Chile 
6.  Madagascar 14. Mozambique 
7. The Philippines 15. Lesotho 
8.  Senegal 16. Vietnam 

รวมถึงตัวแทนจากองค์กรด้านการพัฒนาอีกไม่ต่ ากว่า 6 องค์กร ผม
ยินดีจะเรียนให้ทราบว่า มูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 2 ปี
ท่ีผ่านมา ก็ได้มีส่วนเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนกระทรวงการ
ต่างประเทศในการจัดการฝึกอบรมในคร้ังนี้ด้วย  
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Sufficiency Thinking in Sustainable Development 
(STiSD) 

  
       การท างานของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ  77 ท าให้
ป ระ เท ศ ไท ยได้ รั บ ความ ไว้ วางใจ เป็ น ท่ี ตั้ งข อ งส านั ก งาน
สหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC-United Nations 
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Office for South-South Cooperation) ส าหรับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิ ก โดยได้มีการเปิดตั วส านักงาน ในกรุงเทพ เมื่ อ
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในลักษณะ
หุ้นส่วนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามวิถีทางท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  

 UNOSSC เป็นองค์การภายใต้การบริหารงานของ UNDP 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาในกลุ่มประเทศใต้-ใต้ ไตรภาคี 
และระดับโลก โดยส านักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ เป็นส านักงาน
ภูมิภาคแห่งท่ี 4 นอกเหนือจากส านักงานท่ีกรุงแอดดิสอาบาบา 
นครอิสตันบูล และนครเจนีวา 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ี ได้ริเริ่มให้การแบ่งปัน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติของประเทศใต้ -ใต้ ผ่านการตีพิมพ์
ว า ร ส า ร ร่ ว ม กั บ  UNOSSC แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร 
(secondment) อัน เป็นลักษณะความร่วมมือตามแนวทางท่ี
ประเทศสมาชิกต้องการ  

แสดงให้เห็นว่าสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประสบการณ์และมีความตั้งใจจริงท่ีจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่ งยืนโดยอาศัยปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประเทศอื่นจะใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือปรัชญาอื่นใดก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น แต่เราเชื่อว่า 
เท่าท่ีผ่านมาเราใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร น าไปใช้ใน
การวิจัยหรือประยุกต์ใช้ ก็จะเกิดความศรัทธาและสามารถน าไปใช้
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกได้เช่นเดียวกัน 

 
การเปิดส านักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต ้

(United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) 

ส าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 อีกเรื่องหนึ่งท่ีจะขอเรียนให้ทราบก็คือ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสนพระทัยมานานเกี่ยวกับเรื่องการ 
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ป้องกันยาเสพติดและการป้องกันอาชญากรรมของสหประชาชาติ 
และในสหประชาชาติมีองค์กรท่ีชื่อว่า United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) เพราะฉะนั้นในการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดหรืออาชญากรรมก็มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้
ความสนพระทัยและประทานความร่วมมือมาโดยตลอด เนื่องจาก
การแก้ปัญหายาเสพติดโดยการหาทางเลือกปลูกพืชอื่นท่ีไม่ใช่ยาเสพ
ติด เช่น โครงการหลวงและโครงการพัฒนาท่ีดอยตุงท่ีเป็นท่ีรู้จักไป
ท่ัวโลก ดังนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงทรง
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ได้รับเชิญไปท่ีสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อ
บรรยายและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยน าการ
พัฒนาท่ีดอยตุงไปเป็นแบบอย่าง และการท่ีพระองค์ทรงสนพระทัย
เรื่องนี้  กระทรวงยุติธรรมจึงมีการตั้งหน่วยงานท่ีท างานอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องนี้ด้วย ผมคิดว่าในการท่ีพระองค์ทรงเป็นพระราช
นัดดาของรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทรงมีพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
10 ด้วย ฉะนั้น พระองค์น่าจะมีบทบาทท่ีส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้
เป็นอย่างดี 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ในฐานะทูต
สันถวไมตรีฯ ของส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  ประทานพระด ารัส
ปาฐกถาพิเศษ เร่ืองความเช่ือมโยงระหว่างหลกันิติธรรมและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืจากแนวทางการด าเนินโครงการในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ในการประชุมเวทีสาธารณะว่าดว้ยหลกันิติธรรมและการพฒันาท่ี
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ยัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีห้องประชุม 2 ศูนยป์ระชุม
สหประชาชาติ ความตอนหน่ึงวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

“...สิ่งส าคัญที่ท าให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้นประสบ
ความส าเร็จก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ก่อนใช้
กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้อง
ค านึงถึงเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียม
ประเพณี หากขาดการสนับสนุนเรื่องที่ดินท ากิน การบริหารจัดการน้ า 
การคมนาคม สาธารณสุขพ้ืนฐาน หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็
ไร้ประโยชน์ คนเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุน เสริมพลังจนถึงจุดที่
สามารถมีทางเลือกในการใช้ชีวิต ในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายจึงจะเป็นไปได้ การจัดการเรื่องสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางเงื่อนไขแวดล้อมที่
จะท าให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ในสังคม โดยเริ่มจากการช่วยให้
ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ก่อนเป็นส าคัญ...” 
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ส่ ว น ที่ 4   “Sufficiency Economy for Sustainable 
Development” การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

 จากท่ีได้กล่าวถึงเร่ืองอดีต ปัจจุบันว่าใครก าลังท าอะไรอยู่
และใครควรจะท าอะไรต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต ตั้งแต่ พ.ศ.
2540 ท่ีเกิดวิกฤตต้นย ากุ้ง เราได้รับพระราชทาน “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และได้ด าเนินการมาโดยตลอด จนถึง พ.ศ.
2558 ซึ่งจะต้องด าเนินการต่อไปถึง พ.ศ.2573 ท้ังหมดนี้อาจไม่ต้อง
คิดเกี่ยวกับโลกมากนัก คิดแต่ประเทศไทยก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วท่ีเรา
จะท าเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 
ข้อให้ได้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเราจึงมีค าพูดท่ีจะใช้ในการสื่อสารซึ่ง
กันและกัน  ก็คือ  “Sufficiency Economy for Sustainable 
Development” การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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จากอดีตขอน ามาสู่วันนี้ คือ นิด้าโดยศูนย์ศึกษาปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมมือกับคณะอีกท้ัง 7 

คณะของสถาบันท่ีได้ร่วมกันน าเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ ๆ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถึง 9 ประเด็น โดยมี

ความหลากหลายในแต่ละมิติ เช่น  

1. ด้านเศรษฐกิจ – เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมหรือ
ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 



26 
 

2. ด้านสังคม – การจัดท าและการบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม – โรงไฟฟ้าชีวมวลกับการพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานของชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. ด้านวัฒนธรรม – การศึกษาปรัชญาทางการสื่อสารใน
ฐานะศาสตร์แห่งการพัฒนา จุดตัดของกระบวนทัศน์
ทางตะวันตกและพุทธทัศน์ 

เป็นการสนองพระราชปณิธานท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ตั้งแต่
เมื่อก่อก าเนิดนิด้า ท่ีผ่านมาเป็นเรื่องต่างคนต่างท าต่างวาระกัน แต่
ในวันนี้พยายามน าทุกอย่างมาน าเสนอและมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
เป็นจ านวนมาก ขอให้ท่านน าความรู้ท่ีได้ในครั้งนี้ไปเป็นประโยชน์
และสานต่อไปสู่ประโยชน์ในอนาคต ถ้านิด้าซึ่งมีบทบาทมาตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงมีแนวพระราชด าริก่อตั้งจนกระท่ังปัจจุบัน และสามารถท่ีจะท า
ได้ต่อไปตามหลักนี้ คือ Sufficiency Economy for Sustainable 
Development” (การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน) ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศท่ีอยู่ในระดับแนว
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หน้าท่ีมีบทบาทส าคัญในการพยายามบรรลุความส าเร็จของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับประชาชนคนไทยและประชาคมโลกด้วย 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความสนใจและโปรดให้ความสนใจกับ

การน าเสนอผลการวิจัยในวันนี้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


