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ปาฐกถาพิเศษ  

หัวข้อ ธุรกิจไทยบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
และประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาบรรณาธิการหนังสือ  

“Thailand’s Sustainable Business Guide” 
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  26 มกราคม 2561 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิมั่นพัฒนาที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้ผมกล่าว

ปาฐกถาเร่ือง “ธุรกิจไทยบนเส้นทางการเติบโตอยา่งยั่งยืน” ท้ังท่ีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ

ของผมเทียบไม่ได้กับหลายท่านในท่ีนี้ ก็ต้องท าการบ้านพอสมควร โชคดีที่ทางมูลนิธิมอบหมาย

ให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาบรรณาธิการหนังสือ “Thailand’s Sustainable 

Business Guide” จึงไดอ้่านหนังสือเล่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆ และสาระต่างๆ ในหนังสือนี้เป็น

วัตถุดิบอย่างดีที่ช่วยให้ผมมีการบ้านส่ง  

ในวันนี้ ผมขอร่วมแสดงความเห็นใน 3 ส่วน คือ  

 ส่วนแรก โลกภายใต้บริบทท่ีท้าทาย และวิสัยทัศน์ร่วมของชาวโลกต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ส่วนท่ีสอง ภาคธุรกิจและแนวคิดเร่ืองความยั่งยืน   

 ส่วนท่ีสาม ธุรกิจจะร่วมขับเคลื่อนหรือเดินทางบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไร?  

 

1. โลกภายใต้บริบทที่ท้าทาย และวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ละประเทศพยายามเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เลือกขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยม ที่นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นส่วน
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ใหญ่เชื่อว่า ภายใต้หลักการนี้ “กลไกตลาด” หรือ “มือที่มองไม่เห็น” จะช่วยจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนหลายประเทศประสบความส าเร็จขยับฐานะจากท่ีเคยยากจนสู่
ประเทศร่ ารวย ประชาชนส่วนใหญ่มีงานท า และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และนั่นคือจุดแข็งของ
ระบบทุนนิยม  

อย่างไรก็ดี ธรรมชาติของสรรพสิ่งมีสองด้านเสมอ ในขาวมีด า ในด ามีขาว มีหยินมีหยาง  
ระบบทุนนิยมสุดโต่งท่ีขาดการถ่วงดุลด้วยจริยธรรม “วิสัยทัศน์จึงบิดเบี้ยว” โดยมุ่ง 

- สร้างความเจริญเติบโตในเชิงปริมาณแต่ละเลยคุณภาพ  

- ตัดสินใจด้วยมุมมองระยะสั้น มองข้ามผลกระทบระยะยาว และ 

- คิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว แก้ปัญหาแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ 

ผลการพัฒนาจึงสร้างปัญหาสะสมในหลายมิติจนกล่าวได้ว่า “โลกที่เราอยู่ไม่ยัง่ยืน” 
ใน 4 กลุ่มส าคัญ หรือกลุ่ม 4 Ps   

P แรกคือ Planet โลกทีค่นใช้ทรัพยากรธรรมชาติเสมือนของ “ฟรี” ไม่มีการยับย้ังชั่ง

ใจ ละเลยประเด็นสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ท าลายป่า การท าประมงเกินขนาด ปัญหา

ขยะล้นเมืองและการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ า การใช้สารเคมีในภาคเกษตร หรือการเผาไหม้ใน

กระบวนการผลิตต่างๆ จนเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็น “Tragedy of the commons” 

หรือ “โศกนาฏกรรมร่วมของโลก” และเป็นต้นทุน “สูงลิ่ว” ท่ีทุกชีวิตบนโลกต้องร่วมกัน

รับภาระ ท่ีน่าตกใจคือ จากการศึกษาร่วมระหว่าง Ellen MacArthur Foundation และ 

World Economic Forum ชี้ว่า ในปี ค.ศ.2050 หรือราว 30 ปีข้างหน้า น้ าหนักพลาสติกใน

ทะเลจะเท่ากับน้ าหนักปลาท้ังหมดในทะเล1 และท่ีน่าตกใจย่ิงกว่า คือ ไทยติด 1 ใน 5 ของ

ประเทศที่ท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุดในโลก2 

P ที่สองคือ Prosperity ความเจริญในหลายด้านมีความก้าวหน้าชัดเจน แต่อีกหลาย

ด้านกลับเหลื่อมล้ า แตกต่างอย่างท่ีชัดเจน เช่ือหรือไม่ว่า เราอยู่บนโลกท่ีมุมหนึ่งมีคนนับ

พันล้านท่ีอยู่ในสภาพหิวโหย แต่ละวันมีคนอดตายจ านวนมาก ขณะท่ีโลกอีกมุมหนึ่งมีคนนับ

                                         
1 http://www.bbc.com/news/magazine-35562253  

2 https://cleantechnica.com/2017/10/13/ocean-conservancy-campaign-targets-5-worst-ocean-plastic-polluters/  

http://www.bbc.com/news/magazine-35562253
https://cleantechnica.com/2017/10/13/ocean-conservancy-campaign-targets-5-worst-ocean-plastic-polluters/
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พันล้านคนเป็นโรคอ้วน จนต้องรณรงค์ให้หยุดพฤติกรรมการกินท่ีไม่ถูกต้อง ท่ีส าคัญ ความ

เหลื่อมล้ ายังสามารถน าไปสู่วิกฤติหรือการประท้วงอยู่บ่อยๆ เช่น การประท้วงภาคการเงินใน

สหรัฐ หรือ “Occupy Wall Street” จากความไม่พอใจท่ีรัฐบาลอุ้มภาคการเงินช่วงวิกฤติ

เศรษฐกิจ ประเด็นท่ีพยายามสื่อในการประท้วงคือ ท าไมคน 1% จึงสามารถควบคุมวิถีชีวิต 

และอนาคตของประชาชนได้ และในช่วงเวลาไม่นานการประท้วงในลักษณะเช่นนี้

แพร่กระจายไปกว่า 950 เมือง ใน 82 ประเทศท่ัวโลก3 สะท้อนว่า ความเหลื่อมล้ าแทรกตัวใน

ทุกพื้นท่ีของโลก และล่าสุดรายงานของ Oxfam คาดว่า ในปีนีค้วามมั่งคั่งในโลกจะเพิ่มขึ้น

เกือบ 8 แสนล้านดอลลาร์ แต่น่าเสียดายท่ี 82% ของความมั่งคั่งท่ีเพ่ิมขึ้นจะตกอยู่ในมือคน

เพียง 1%4   

P ที่สามคือ People คนจ านวนมากเผชิญปัญหาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองการศึกษา สุขภาพ สุขอนามัย อาหาร ท้ังท่ีสิ่งเหล่านีเ้ป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานและเป็นทุนชีวิต

ท่ีจะช่วยให้แต่ละคนสามารถปกป้องตัวเองและด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยข้อมูลจาก

สหประชาชาติชี้ว่า ปัจจุบันประชากรโลกราว 850 จาก 7.3 พันล้านคนหรือ 1 ใน 8 เผชิญกับ

การขาดสารอาหารเร้ือรัง5  

P ที่สี่คือ Peace ความขัดแย้งและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ของโลก ไม่ว่าจะ

เป็นตะวันออกกลาง คาบสมุทรเกาหลี ท่ีใกล้ไทยหน่อยคือ ความตึงเครียดบริเวณทะเลจีนใต้  

นอกจากนี้ การก่อการร้ายยังกระจายตัวเป็นวงกว้างอย่างไม่เคยปรากฏ  

ท่ามกลางปัญหาท่ีท้าทายเหล่านี้สมาชิกองค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 17 ข้อ เป็น “วิสัยทัศน์
ร่วม” ของประเทศสมาชิกท่ีจะร่วมกันแก้ไขและน าโลกไปสู่บริบทใหม่ท่ีดีขึ้น และมีการท าดัชนี 
SDGs เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม SDGs แต่ละข้อของกลุ่มประเทศ
สมาชิก 

                                         
3 https://thaipublica.org/2012/01/occupy-wall-street-sustainable-finance/  
4 https://www.cnbc.com/2018/01/22/oxfam-report-in-2017-there-was-a-new-billionaire-every-2-days.html  

5 https://twitter.com/unstats/status/510367277351329792   

https://thaipublica.org/2012/01/occupy-wall-street-sustainable-finance/
https://www.cnbc.com/2018/01/22/oxfam-report-in-2017-there-was-a-new-billionaire-every-2-days.html
https://twitter.com/unstats/status/510367277351329792
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ส าหรับประเทศไทย คะแนน SDGs อยู่ในอันดับที่ 55 จาก 157 ประเทศ ซึ่งอยู่กลางๆ 
สะท้อนว่า บางเรื่องท าได้ดี แต่บางเรื่องก็ต้องปรับปรุง โดยเรื่องท่ีไทยท าได้ดี อาทิ ความ
ยากจน ความเท่าเทียมทางเพศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในข้อหลัง ผมคิดว่า 
ประเทศไทยตื่นตัวกับเรื่องนี้มาก เพราะเราเคยบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจ และครัวเรือน 
อย่างไม่ยั่งยืน จนเกิดวิกฤตปี 2540 ท าให้หลายภาคส่วนจนถึงครัวเรือนบางส่วนได้ประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งท่ีสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ไทยแทบไม่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีผ่านมา  

แต่เรื่องท่ีเราต้องเร่งปรับปรุง อาทิ  

ความเหลื่อมล้ าคิดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยข้อมลูจากบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิสชี้
ว่า มหาเศรษฐีไทย 1% ครองความมั่งคั่งในประเทศสูงถึง 58%6 เป็นรองเพียงรัสเซียและ
อินเดีย  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างไม่นกึถึงวันข้างหน้า จึงท าประมงมาก
เกินไปจนปลาท่ีเคยมีมากจนเป็นสัญลักษณค์วามอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยกลับลดลงอย่างน่า
ตกใจ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเลจนประสบความส าเร็จมาก แต่ปะการังกลับถูก
รบกวนจนตายหรือหยุดการเติบโต 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก ข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากสาเหตุนี้มากกว่า 36 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน7 เป็นรองเพียงลิเบีย งานศึกษาของธนาคารโลกชี้ว่า หากภายใน 20 ปี 
ไทยสามารถลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครึ่งหนึ่ง จะท าให้รายได้ต่อ
หัวของประชากรเพ่ิมขึ้นได้อย่างน้อย 9%   

โดยสรุป SDGs ไม่เพียงเป็น “ทางสายเอก” ท่ีท่ัวโลกมุ่งเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน 
แตย่ังเป็นการขยายมุมมองและเพ่ิมตัวแปรในกระบวนการตัดสินใจท่ีช่วยปรับวิสัยทัศน์ท่ีเคยบิด

                                         
6 http://www.bbc.com/thai/thailand-40317663  

7 https://www.weforum.org/agenda/2015/10/countries-with-the-most-and-least-road-traffic-deaths/  

http://www.bbc.com/thai/thailand-40317663
https://www.weforum.org/agenda/2015/10/countries-with-the-most-and-least-road-traffic-deaths/
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เบ้ียว กลับมาคิดในมุมใหม่ เพ่ือแก้ต้นตอปัญหาท่ีท าให้การพัฒนาท่ีผ่านมา “ไม่ยั่งยืน”  
กล่าวคือ 

จากที่เคยมุ่งสร้างความเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ เป็นเน้นคุณภาพ และความท่ัวถึง 

จากที่เคยตัดสินใจด้วยมุมมองระยะสั้น เป็นระยะยาว 

จากที่เคยมุ่งเก็บเกี่ยวแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ท างานแบบแยกส่วน มาคิดถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และร่วมมือในการแก้ปัญหาให้มากขึ้น 

 

2. ภาคธุรกิจและแนวคิดเรื่องความยั่งยืน   

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หลายปีท่ีผ่านมา พวกเราคงเห็นพัฒนาการท่ีชัดเจนว่า ภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับ

ความยั่งยืน หรือ sustainability มากขึ้น ขณะเดียวกัน หลายท่านคงสงสัยว่า ท าไมภาคธุรกิจ

ต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้ และเรื่องนี้เกี่ยวกับการท าธุรกิจอย่างไร?   ผมคิดว่า มาจาก

ปัจจัย อย่างน้อย 2 เร่ือง  

ปัจจัยแรกคือ ทิศทางการก ากับดูแลเร่ืองมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้น อาทิ กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่เป็นธรรม กฎระเบียบ

ด้านธรรมาภิบาล หรือการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ท่ีเรามีประสบการณ์ตรง ตามท่ีได้

ใบเหลืองจากกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เพราะท าประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing จากการ

ใช้เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้แรงงานทาส แม้จะมีกระแสความไม่พอใจ

ในเรื่องนีอ้ยู่บ้าง แต่ถ้าลอง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” หากเราเป็นผู้บริโภคคงรู้สึกแย่ไม่ต่างกัน 

ถ้ารู้ว่าปลาท่ีเราก าลังทาน แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตที่เลวร้ายของแรงงาน  

ปัจจัยที่สองคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สังคมโลกเล็กลง 

ปัญหาหรือความผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งสามารถเป็นข่าวที่ทั่วโลกรับรู้ได้ในเสี้ยววินาที 

ตัวอย่างเช่น บริษัทเคร่ืองดื่มยี่ห้อหนึ่ง ไปตั้งโรงงานท่ีอินเดีย ในช่วงภาวะแล้ง น้ ามีไม่พอให้

ชาวนาเพาะปลูกจึงมีการประท้วง เช่ือหรือไม่ว่า จากประเด็นเล็กๆ ในพื้นท่ีห่างไกล กลับ
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กลายเป็นประเด็นอ่อนไหวจนมีการประท้วงท่ีนิวยอร์คในเชิงสัญลักษณ์ว่า บริษัทน าน้ าของ

ชาวนายากไรม้าผลิตน้ าดื่มใหค้นรวย  

นอกจากนี้ แม้ว่าปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบภาครัฐ แต่ด้วยข้อจ ากัดท้ังด้าน

โครงสร้าง กฎระเบียบ บุคลากร และขั้นตอนการท างาน ขณะทีภ่าคธุรกิจมคีวามพร้อมท้ัง 

ทักษะ ทุน บุคลากรท่ีมีความสามารถ และไม่มีโครงสร้างหรือกฎระเบียบที่แข็งตัวเหมือน

ภาครัฐ จึงมีศกัยภาพท่ีจะช่วยร่วมกันแก้ปัญหาได ้หลายท่านคงเห็นไม่ต่างจากผมว่า หากเราไม่

ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้ว ในท่ีสุด ผลเสียท่ีเกิดขึ้นจะกลับมาเหนี่ยวรั้งศักยภาพของภาค

ธุรกิจได ้ 

ผมขอเล่าแนวคิดของ Larry Fink CEO บริษัทจัดการกองทุน BlackRock ท่ีมีทรัพย์สิน

มากท่ีสุดในโลก และเขาได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน CEO ท่ีดีที่สุดในโลก และเคยได้รับรางวัล 

“World’s Most Respected Leaders” จากนิตยสาร Fortune  

 เมื่อไม่นานมานี้ Larry Fink  มจีดหมายถึงบรรดา CEO ของบริษัทท่ี BlackRock ไป

ลงทุนใจความส าคัญ8 คือ  

 ปัจจุบันภาครัฐไม่สามารถจัดการเร่ืองระยะยาวหลายเร่ือง สังคมจึงคาดหวังให้ภาค

ธุรกิจช่วยจัดการกับความท้าทายและปัญหาสังคมมากขึ้น ... การท าให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า

ต่อไปได้ การท าให้ผลประกอบการด้านการเงินใหด้ีอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จ าเป็นต้องท า

หน้าท่ีเพ่ือสังคม ... และถ้าภาคธุรกิจไม่ช่วยสังคม ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

เช่นกัน ...  นอกจากนี้ ไม่ควรเน้นก าไรระยะสั้นและให้ลงทุนในสิ่งที่จ าเป็นตอ่การเติบโตใน

ระยะยาวด้วย มิฉะนั้น ในท่ีสุด บริษัทจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่นักลงทุน  

 

  

                                         
8 https://hbr.org/2018/01/does-wall-street-finally-care-about-sustainability  

https://hbr.org/2018/01/does-wall-street-finally-care-about-sustainability
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ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเคยให้สติพวกเราว่า "ถ้าเราติดกระดุมเมด็แรกผิด กระดุมเม็ด

ต่อๆ ไปก็ผดิหมด” ผมขอเชิญชวนท่านร่วมกันย้อนคิดถึงปรัชญาพื้นฐานซึ่งเปรียบเสมือน 

“การติดกระดุมเมด็แรก” ของการท าธุรกิจสักเล็กน้อย  

ค าถามคือ “เป้าหมายการท าธุรกิจคืออะไร?”  

หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง ทุกท่านคงได้ค าตอบเดียวกันว่า หากธุรกิจไม่สามารถสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกค้าได้ ย่อมไม่สามารถท าก าไรได้  

ก าไรจึงเป็นแค่ผล (End) 

 แต่การท าธุรกิจหัวใจคือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Means) 

 เพียงแต่บริบทโลกที่เปลี่ยนไป ท าให้ค าว่า “ลูกค้า” เปลี่ยนเป็นค าว่า 

“stakeholders” หรือผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจจึงมีส่วนท่ีต้องรับผิดชอบกว้างขวางออกไป  

 หากเราบอกว่า ไม่แคร์ ไม่ให้ความส าคัญ และเมื่อใดเราไปท าอะไรทีก่ระทบกับ 

stakeholders ก็จะเสียหายในวงกว้าง หรือแม้สังคมในวงกว้างยังไม่รับรู้ถึงผลกระทบ แต่แค่

รู้สึกว่า ธุรกิจเราไม่ Healthy ต่อสังคมในมุมใดมุมหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบถึงธุรกิจเราได้ เพียงแต่

ในระยะเวลาอันสั้นหรือยาว หรืออาจท าให้เราหมดโอกาสแก้ตัว ดังนั้น การไม่ให้ความส าคัญ

กับเรื่อง “ความยั่งยืน” จึงเป็นความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic risk ท่ีส าคัญ 

ตัวอย่างเช่น  

 โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ท่ีเคยปล่อยก ามะถัน จนกระทบคุณภาพชีวิตชาวบ้านรุนแรง 

และท าให้สังคมโดยท่ัวไปขาดความไว้วางใจ และเป็นความฝังใจท่ียากจะลืมเลือน จึงเกิดการ

ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แม้ว่า กฟผ. จะพยายามสร้างความมั่นใจและพิสูจน์ได้ว่า 

โรงงานจะไม่ปล่อยก ามะถันปนเป้ือนในอากาศก็ตาม 
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 ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 ภาคธุรกิจท้ังในอเมริกาและยุโรปตื่นตัวกับเรื่อง “ความยั่งยืน” มาก และมีการผลักดัน

ใหน้ าแนวคิดนี้ เข้ามาในกระบวนการท าธุรกิจ ท่ีเห็นได้ชัดคือ ภาคการเงินท่ีเร่ิมกดดันให้บริษัท

ต่างให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) รวมถึงปัจจัยอื่นท่ี

จะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว ไม่ว่าจะเร่ืองความเหลื่อมล้ าหรือสัดส่วน

กรรมการชายหญิง ตัวอย่างเช่น 

 ธนาคารกลางอังกฤษ9 (Bank of England: BOE) ได้น าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรือ climate change มาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงท่ีมีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงิน 

เนื่องจาก climate change ท่ีมีผลท าให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นมีนัยต่อ

บริษัทประกันและสถาบันการเงิน โดยทศวรรษท่ีผ่านมาบริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมจาก

ปัญหานีเ้พ่ิมขึ้นเฉลี่ยเกือบ 4 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยเมื่อ 30 ปีก่อน นอกจากนี้ สถาบันการเงิน

ยังมคีวามเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้เพ่ิมขึ้นด้วย  

 นอกจากนี ้BOE ยังระบุว่า การเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าส่งผลต่อความเช่ือมั่น

และการตัดสินใจของผู้ลงทุนท่ีต้องพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานศึกษาจ านวนมากที่ได้ข้อสรุปท่ีสอดคล้องกันว่า นักลงทุนให้คุณค่ากับบริษัท

ที่ให้ความส าคัญกับ “ความยั่งยืน” เพราะการที่บริษัทมีนโยบายเช่นนี้ เสมอืนบริษัทเหล่านี้

ได้ป้องกันความเสี่ยงส าคัญให้กับธุรกิจแล้วระดับหนึ่ง ราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มท่ีให้

ความส าคัญกับเร่ืองความยั่งยืนจึงเพ่ิมขึ้นมากกว่าบริษัทในกลุ่มเดียวกันท่ีมองข้ามความยั่งยืน  

 ดังนั้น ภาคธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบในอนาคต จะไม่ใช่แค่ธุรกิจท่ีไดร้ับการยอมรับจาก

ชุมชนใหด้ าเนินธุรกิจ หรือ “license to operate” แตต่้องเป็นธุรกิจท่ีได้รับการสนับสนุน

จากชุมชนในการด าเนินธุรกิจ  หรือ “social license to operate” ด้วย ซึ่งสะท้อนว่า 

ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ธุรกิจจึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ีส าคัญ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เร่ือง

ท่ีท าเพ่ือเท่ห์หรือให้ดูดี แต่เป็นเร่ืองท่ีจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต เช่น การลดของเสียย่อมหมายถึง

                                         
9 http://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2017/06/BANKOFENGLAND_response_climatechange.pdf  

http://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2017/06/BANKOFENGLAND_response_climatechange.pdf
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การลดต้นทุนการผลิตในอีกทางหนึ่งด้วย เป็นต้น ความย่ังยืนจึงเป็น “license to grow” 

แน่นอนว่า หากธุรกิจใดเติบโตโดยเพ่ิมภาระหรือเบียดเบียนสังคม ชุมชนรอบข้าง ย่อมไม่มีใคร

ยินดีหรืออนุญาตให้เราเติบโต และ license ท่ีเคยได้รับก็จะ expire โดยปริยาย 

 และนี่คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหมข่องโลกท่ีภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทัน 

 

3. ธุรกิจจะร่วมขับเคลื่อนหรือเดินทางบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไร? 

 ท่านผู้มีเกียรติครับ  

 ในบริบทท่ีท่ัวโลกตื่นตัวในเรื่องนี้มาก ความท้าทายคือ ภาคธุรกิจจะน าแนวคิดเร่ือง

ความยั่งยืนหรือ sustainability มาปรับใช้จริงได้อย่างไร?  

 โชคดีที่ภาคธุรกิจไทยมีประสบการณ์ของการขับเคล่ือนประเทศสู่เส้นทางการเติบโต

อย่างยั่งยืนพอสมควร เพราะตั้งแต่เกิดวิกฤติต้มย ากุ้งเมื่อ 20 ปีก่อน หลายธุรกิจพยายาม

ด าเนินการในกรอบความมีเหตุผล ความพอเพียง และการสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ ขณะที่ใน

ด้านตลาดทุน ท่ีบริษัทจดทะเบียนเคยมีจุดอ่อนด้านจริยธรรมของผู้บริหาร ผู้ก ากับดูแลอย่าง 

ก.ล.ต.จึงน าระบบธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบหนึ่งในการประเมินบริษัทจดทะเบียนจนจริยธรรม

ท่ีดีหลายเรื่องแทรกเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของบริษัทเหล่านี้  

 กองบรรณาธิการจึงได้รวบรวมกลยุทธ์และประสบการณข์องบริษัทมากกว่า 50 แห่ง 

และหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความส าเร็จในการขับเคล่ือนธุรกิจบนเส้นทางการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนส าเร็จ มาถ่ายทอดด้วยภาษาท่ีกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งเหมือนกับรุ่นพี่เผยเคล็ดลับให้รุ่น

น้องท่ีสนใจร่วมเดินหน้าไปด้วยกันบนเส้นทางนี้ไว้ในหนังสือ “Thailand’s Sustainable 

Business Guide” ซึ่งผมคิดว่า จะช่วยขยายมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านท่ี

สนใจ  

 เพ่ือให้เห็นภาพวิธีการประยุกต์เป้าหมายการด าเนินธุรกิจให้มีส่วนในการดูแลปัญหา

สาธารณะของสังคม ดังนี้ 
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 ปัญหาขยะและของเสียจากกระบวนการผลิต  

  Interface  ผู้ผลิตพรมแผ่นท่ีใช้ในส านักงานอันดับหนึ่งของโลกใช้ Mission 

Zero เป็นเป้าหมาย โดยในปี ค.ศ.1994 Ray Anderson ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทประกาศว่า 

Interface จะเป็นบริษัทแรกในโลกทีไ่ม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี ค.ศ.2020 ซึ่ง

มุง่มั่นมามากกว่า 30 ปี เครื่องชี้ระดับของเสียท่ีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ลดลงเกือบใกล้

ศูนย์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับคือ สามารถลดต้นทุนและมีแรงผลักดันที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและวัตถดุิบ อีกท้ังยังได้น าข้อคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาผลิตภัณฑ์และด าเนินงานด้วย ท่ีส าคัญคือ บริษัทได้

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและไดร้ับการยอมรับจากท่ัวโลกว่า เป็นผู้น าในการต่อสู้เพื่อความ

ยั่งยืนของโลก 

 ปัญหาการตัดไม้ท าลายปา่ 

  ยูนิลีเวอร์ เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภคอันดับต้นๆ ของโลกท่ีใชน้้ ามันปาล์ม

เป็นวัตถุดิบส าคัญ จึงก าหนดให้การหยุดการตัดไม้ท าลายป่าเป็นเป้าหมาย โดยไม่รับซื้อ

น้ ามันปาล์ม ท่ีมาจากสวนปาล์มท่ีบุกรุกป่า หมายความว่า โรงงานน้ ามันปาล์มจ านวนมากท่ี

เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบต้องปฏิบัติตาม โดยสืบย้อนแหล่งผลิตน้ ามันปาล์มตามเง่ือนไขท่ียูนิลีเวอร์

ก าหนด 

 ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  

  เอสซีจ ีโลจิสติกส์ จึงให้ความส าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยบนถนน และ

ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือเสริมศักยภาพบุคลากรพร้อมรับมือสถานการณ์

ฉุกเฉิน จนได้รางวัล “สุภาพบุรุษนักขับ ปี 2557”   

 ปัญหาคุณภาพชีวิตและชุมชน  

  ชีวาศรม รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งใจบริการเพื่อชีวิตที่ดี

ของลูกค้า แต่ชีวิตที่ดี ไม่ได้จ ากัดแค่สุขภาพดี แต่หมายถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบตัวต้องดี

ด้วย ทุกอย่างในชีวาศรมจึงได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างสอดคล้องกันท้ังระบบ
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แบบองค์รวม ท่ีส าคัญ ไม่เน้นก าไรระยะสั้น จึงเลือกท่ีจะจ ากัดสาขาเพียง 6 แห่ง ไม่ใช่ 60 แห่ง 

ท้ังท่ีบริษัทมีศักยภาพในการลงทุน และเพ่ือรักษามาตรฐานการใหบ้ริการ หรือ 

  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เน้นการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบ

องค์รวม  โดยจะดูแลในส่วนของโรคเบาหวานและระบบร่างกายอื่นๆ ท่ีสามารถได้รับ

ผลกระทบจากโรคเบาหวาน รวมถึงอาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย และมีการแลกเปลี่ยน 

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้โรงพยาบาลอื่น แม้จะเป็นคู่แข่งโดยตรงก็ตาม อีกท้ัง ยัง

สนับสนุนป้องกันโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบ ดังนั้น โรงพยาบาลและหมอจึงได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ป่วย  

 ปัญหารายได้ภาคเกษตรต่ าและไม่สม่ าเสมอ ขึ้นกบัสภาพอากาศ  

  TechFarm บริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ าและดิน ตั้งเป้าเพิ่ม

ผลิตภาพและลดต้นทุนใหเ้กษตรกร โดยสร้างชุดตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ า และโยงข้อมูล

เข้า Application “LenDin” (เล่นดิน) “LenNam” (เล่นน้ า) เกษตรกรสามารถใชต้รวจสอบ

คุณภาพดินและน้ าผ่าน application ได้ตลอดเวลา ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีผลให้ระดับ

ความเป็นกรด-เบสในดินและน้ าได้มาก เช่น ช่วงก่อนและหลังฝนตก เมื่อเกษตรกรสามารถ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ จึงช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และช่วยลดความเสียหายในฟาร์มกุ้งท่ี

อ่อนไหวกับสภาพอากาศได้ จึงไดร้ับไว้วางใจจากเกษตรกรและองค์กรต่างๆ กว่า 400 แห่ง 

และก าลังจะขยายไปท่ีเวียดนาม  

 ปัญหาความเหลื่อมล้ าและความเป็นธรรมในภาคการเงิน  

  ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทาง

การเงินและลดต้นทุนในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้า  

  เพ่ือใหส้ถาบันการเงินให้บริการท่ีเป็นธรรม จึงตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน  

  เพ่ือลดต้นทุนการโอนเงินส าหรับรายย่อย จึงผลักดันระบบพร้อมเพย์ 

  เพ่ือแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ด้วยการผลักดันให้เกิดคลินิกแก้หนี้ และมี

หนว่ยงานกลางท่ีช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สามารถข้อตกลงกันได้ง่ายขึ้น 
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 นอกจากนี้ หลายธุรกิจยัง “ร่วมมือ” กันเพื่อท าสิ่งท่ีดีกว่าให้สังคมด้วย เช่น  

  ดอยตุง และ อิเกีย ท่ีร่วมมือกันช่วยใหส้ินค้าพื้นบ้านไปเปิดตัวในตลาดโลก  

  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ท่ีสมาชิกในองค์กรร่วมมือกันรณรงคเ์พื่อลดปัญหา

คอร์รัปชัน่ 

 และนี่คือตัวอย่างบางส่วนในหนังสือนี้ ซึ่งผมคิดว่า จะเป็น “เข็มทิศ” ท่ีช่วยแนะน าการ

ประยุกต์เป้าหมายการท าธุรกิจให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนสูก่ารเติบโตอย่างยั่งยืนได้  และ

ทุกท่านคงเห็นเหมือนกันว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปที่จะท าตาม และบางเรื่องแทรกอยู่ในวิถี

ชีวิตของธุรกิจท่านอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้สื่อออกมาเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนเท่านั้น  

 

ท่านผู้มีเกียรติครับ  

แม้เราจะมี “เข็มทิศ” แล้ว แต่การขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน หัวใจส าคัญคือ “ผู้น าองค์กร” (Leader) ท่ีมีภารกิจอย่างน้อย 3 เร่ือง คือ   

ประการแรก ผู้น าองค์กรไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท และ CEO ต้องให้

ความส าคัญและก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องวิถีการด าเนินธุรกิจ และสามารถอธิบายเหตุผล

และยุทธศาสตร์ท่ีจะใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงสามารถชักจูงให้พนักงาน 

คูธุ่รกิจ ยอมรับ จึงจะมีพลังงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

ประการที่สอง ผู้น าองค์กรต้องเปิดทางให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท ซึ่งความเข้าใจและการมีเป้าหมายร่วมกันเช่นนี้ จะ

ช่วยลดแรงกดดันเรื่องผลก าไรระยะสั้นลง 

ประการที่สาม ผู้น าต้องจัดการ “ความย่ังยืน” อย่างพลวัตและปรับตัวอย่างเท่าทัน  

กล่าวคือ ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นฐานท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลง 

คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความหวังดีต่อกัน ความไว้วางใจ และส่วนที่มีพลวัตพร้อมจะ

เปลี่ยนแปลงตามบริบทสงัคมใหม่ๆ เช่น รสนิยม การใช้ชีวิต เทคโนโลยี เป็นต้น จึงต้อง

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น  
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ภาคการเงิน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเงินตั้งแต่ เงินสด บัตรพลาสติก พร้อม

เพย์ จนถึง QR code และการบริการผ่านสาขาท่ีเปลี่ยนเป็น internet banking แต่พื้นฐานคือ 

ความไว้ใจและความมั่นคง เหมือนเดิม ท้ังสองอย่างจึงต้องมาประกอบกัน 

 เซ็นทรัล กต็้องปรับตัวตามความพฤติกรรมและรสนิยมของลูกค้า กล่าวคือ ในช่วงหลัง

สงครามโลก เป็นยุคท่ีการสื่อสารไม่ดี เซ็นทรัลเห็นว่า คนไทยอยากรู้เรื่องท่ีเกิดขึ้นในประเทศ

อื่น จึงไปเหมานิตยสารเก่าจากต่างประเทศมาขาย ท าให้ขายดีมากเพราะตรงกับความต้องการ

ของคนไทยยุคนั้น เมื่อเปิดห้างสรรพสินค้า ก็ตั้งราคาที่ไม่ต้องต่อรอง เป็นแนวคิดใหม่มาก แต่

ลูกค้าหลายส่วนมีความพอใจ เพราะมั่นใจ จึงโดนใจลูกค้า แต่ตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป 

ซื้อของ online มากขึ้น ก็ต้องเร่ิมปรับมาท า e-platform และปรับพื้นท่ีห้างสรรพสินค้าส่วน

หนึ่งเป็นพื้นท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้ลูกค้า เช่น Co-working space เป็นต้น  

 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ภาคธุรกิจในฐานะ “พลเมืองของโลก” เมื่อสังคมท่ีเราอยู่ก าลังเผชิญกับปัญหาความไม่

ยั่งยืนในมุมใดมุมหนึ่ง ในฐานะพลเมืองดี หรือ Good corporate citizens จึงมีหน้าท่ีตอ่สังคม

ตามศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ซ้ าเติมปัญหา การหามุมท่ีธุรกิจจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหาสาธารณะ และหลายตัวอย่างท่ีกล่าวถึง ก็เลือกท่ีจะท าในส่ิงท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 

โดยไม่เป็นภาระ  

ก่อนจะจบปาฐกถานี้ ผมขอฝากประเด็นท่ี Paul Hawken หนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดเร่ือง 

ความยั่งยืนเคยกล่าวในหนังสือเรื่อง The Ecology of Commerce ว่า ธุรกิจและ

อุตสาหกรรมเป็นสถาบันเดียวในโลกทีม่ีพลังพอที่จะเปลี่ยนโลกได้ และผมเชื่อว่า ทุกท่านจะ

เป็นก าลังส าคัญท่ีช่วยซ่อมโลกใบนี้ให้สมดุล น่าอยู่ ไว้ให้ลูกหลานเรา  

ขอบคุณครับ 

 


